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Байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг, аймгийн удирдах ажилтнуудын 

шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан, хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 

биелэлтийн талаарх мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим болон 

бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

17 иргэн, 4 ААН байгууллагын төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

гаргаж хүргүүлэв. 

Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Хотон, Хурган нуурын нарийн гүүрийн 

дэргэд аялал жуулчлалын Отоглох, хоноглох цэг барих 12 сая төгрөгийн,  

Баяннуур сумын 3-р багийн нутаг дэвсгэрт орших “Устын Рашаан” Ногооннуур 

сумын “Хавцлын булаг” Алтанцөгц сумын “Чихтэйн булаг”-уудыг хамгаалах 9 сая 

төгрөгийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. 

Монгол улсын ҮАБЗ-ийг мэдээллээр хангах ажлын хэсгийн 2022оны үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг гаргаж аймгийн ЗДТГ-ын 

хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэв. 

Цэнгэл суманд үйл ажиллагаа явуулдаг Цэнхэр тосгоны үйлдвэрт ус 

ашиглуулах дүгнэлт хийсэн.  

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны 

төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг хагас жилээр гаргаж аймгийн ЗДТГ-т хүргүүлэв.  

Урин дулааны улирал ирж, аялал жуулчлалын салбар идэвхжиж байгааг 

холбогдуулан угтах үүд хаалгаа угааж, туг далбаагаа, шинэчлэн солих, гудамж 

талбайгаа цэвэрлэж, хур хог хаягдлаа арилгах бүтээлч ажлуудаа эхлүүлэх “аялал 

жуулчлалдаа бэлдье” аяныг зохион байгуулах талаар сумдын Засаг дарга, Аялал 

жуулчлалын чиглэлийн ААН байгууллагуудад хүргүүллээ. 

БОАЖЯ болон НҮБХХ-ийн “Биологийн олон янз байдлын санхүүжилтийн 

санаачилга-БИОФИН II” төсөлтэй хамтран Засгийн газрын 2022 оны 02 тогтоолоор 

шинэчлэн баталсан “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, арга хэмжээнд 

зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам” 

хавсралт маягтыг бөглөхтэй холбоотой асуудлаар “Сургагч багш”-ийг бэлтгэх 

цахим сургалт, Удирдлагын академийн мэргэшил дээшлүүлэх институтээс 2022 

оны 05 дугаар сарын 02-оос 2022 оны  05 дугаар сарын 6-ны хооронд зохион 

байгуулсан  “Төрийн байгууллагын ѐс зүйн зөвлөлийг чадавхжуулах нь” сэдэвт 

төлөвлөгөөт богино хугацааны зайн сургалт,  БОАЖЯам  гадаадын хөрөнгө 

оруулалт төслүүдтэй хамтран зохион байгуулсан “Ойн салбарын хөгжлийн 

хөтөлбөр төсөл”-ийн цахим сургалтад холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулж, 

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд БОАЖЯ, БСШЯ, МУИС, ХААИС, 

ШУТИС, МУШУАкадемийн газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Ботаникийн цэцэрлэгт 

хүрээлэн хамтран орон даяр зохион байгуулж буй “Мод тарих 1000 сургагч багш 

бэлтгэх” цахим сургалтад тус аймгийн сум тус бүрээс гурван хүн оролцуулж байна. 



Нэг ажил-Нэг шийдэл WWF, МАНУТХГХЗ, Хөх Сэрхийн нурууны 

УТХГЗахиргаа хамтран зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөнд  “Аялал 

жуулчлалын өнөөгийн байдал ба Хог хаягдлын асуудлууд”-ын талаар холбогдох 

мэргэжилтнүүд илтгэл тавьж оролцов.  

 

ОЙН ТАЛААР: Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/326 дугаар захирамжаар 

баталсан "Ногоон Өлгий" аяны хүрээнд аймгийн бүх төрийн болон 

ТББайгууллагууд хуваарилагдсан газарт  мод тарих ажилд хяналт тавьж, мод 

тарихад ашиглах хар шороо, бууц бэлдэж, хуваарилан тарааж өгч, арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажиллав.  

   

   

 

 



БИОТЕХНИКИЙН АЖИЛ 

БОАЖСайд тус аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан 2022онд хамтран 

ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах зорилгоор Ногооннуур сумын 

Бахлаг, Улаанхус сумын Хар уул, Бугат сумын Тошинт, Хөшөөт агнуурын бүс 

нутгуудад, Алтанцөгц сумын "Мундуйн дэвсэг", Цэнгэл сумын "Баян-Цэнгэл" 

агнуурын бүс нутгуудад "Мармара интернэйшнл" ХХК-тай хамтран Монгол Улсын 

улаан номд орсон ховор амьтан болох Аргаль хонь, Янгир ямаанд зориулан, 

10тонн давс, хужир тавьж Био техникийн ажлуудыг  зохион байгуулав. 

   

   
УСНЫ ТАЛААР: Өлгий сумын байгаль хамгаалагчид багийн дарга нартай хамтран 

05 дугаар сарын 02-оос 05-р сарын 30-ний хүртэл тус сумын багуудад ус, түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмал ашиглаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр, 

үйлчилгээний газруудын судалгааг гаргаж, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавьж, илэрсэн газар дээр нь таслан зогсоох ажлыг зохион байгуулж байна. 

  



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

зөвшөөрөлгүй олборлосон зөрчлийг таслан зогсоох зорилгоор Аймгийн МХГ, ЦГ, 

Өлгий сумын ЗДТГ, Бугат сумын ЗДТГ-тай  хамтарсан хяналт шалгалт хийх тухай 

удирдамжийн дагуу, холбогдох албан хаагчдыг 24цагаар ээлжлэн постод гарган 

ажиллав.  

  

Цагдаагийн газраас 2022оны 5дугаар сарын 3-ний өдрийн ирүүлсэн эрүүгийн 2 

хэрэгт хууль ѐсны төлөөлөгч томилж, байгаль орчинд учруулсан хохирлын байгаль 

орчны ур амьсгалын санд төвлөрүүлэн ажиллаа.  

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР: Алтай, Алтанцөгц, Дэлүүн, Буянт, Улаанхус, Өлгий 

сумууд болон Цагааннуур тосгоны байгаль хамгаалагчид “ЭКО”-клубийн сурагч, 

багш нартай хамтран “Хоггүй сум Цэвэр орчин” сарын аян зохион байгуулж, хог 

хаягдлыг цэвэрлэх ажилд байгууллага, ард иргэдийг оролцуулан цэвэрлэгээний 

ажлыг зохион байгуулж байна. Тус аян эхэлснээс хойш нийт 1351 хүн оролцож, 

289тонн хог цэвэрлүүлж, нэгдсэн хогийн цэгт буулгах ажилд хяналт тавьж 

ажиллав.  

  



  

  

“ХУВАНЦАР САВЫГ ХЭРЭГЛЭЭНЭЭС ХАСЪЯ ” уриан доор Хуванцар сав болон 

хог хаягдлын хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах, хуванцаргүй аймаг, сум хөдөлгөөнийг үр дүнтэй зохион байгуулж, 

хэрэглээг бууруулах, хуванцар савны хэрэглээ аюулгүй байдлын талаарх 

мэдээллийг ЕБСургууль, Цэцэрлэгийн багш, тогооч болон хүүхдүүд, ард иргэдэд 

хүргэх зорилгоор БОАЖГ, МАНУТХГНХЗахиргаа, ХХААГ, ЭМГ, МЭХ-ны баян-өлгий 

аймаг дахь салбар, МХГ-тай хамтарсан удирдамж гаргаж эхний ээлжид аймгийн 

төвийн цэцэрлэгүүдэд дараах сэдвүүдээр сургалт явуулж байна.  

 Сав баглаа боодлын салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй 

асуудал, шийдэл 

 Хуванцаргүй хэрэглээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо 

 Хог хаягдлыг ангилан ялгах ба хог хаягдлын байгаль орчин, хүний эрүүл 

мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн талаар 

 Хуванцар савны хор хөнөөл, хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь 

 Хуванцар савны байгаль орчинд учруулах хор хөнөөлийн тухай 

 Хуванцар савны тэмдэг тэмдэглэгээ 

 3 цагаан хор хэрэглэхгүй өдөр болгох тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийг 

танилцуулах 

 Хуванцар савны хэрэглээ  

Тус арга хэмжээнд Чингис хаан хамтлагийн уран бүтээлчид оролцож хуванцар 

савнаас татгалзахыг уриаллаа. 



   

   

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд гаргаж 

өгч ажиллав. 
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