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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 

ОНЫ ХАГАС ЖИЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН  ТАЙЛАН 

2022.06.21 

БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙН ТАЛААР 

БОАЖГазрын 2022 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

мэргэжилтнүүдийн санал, аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

БОАЖСайдтай аймгийн  Засаг даргын бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээнд тусгагдсан 

орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр хийгдэх арга хэмжээнүүд болон салбарын 

хөтөлбөрүүдийг тус тус тусган боловсруулж, аймгийн Засаг даргаар батлуулан 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

2022 оны хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх албан 

тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ХАСХОМ-ийн  мэдээллийн санд оруулан 

хугацаанд баталгаажуулав.  

          Аймгийн Засаг дарга 2022 онд БОАЖСайдтай байгуулсан орон нутгийн 

төсвөөр хэрэгжих гэрээнд тусгагдсан ажлуудын санал, “Тэрбум Мод” үндэсний 

хөдөлгөөний хүрээнд 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө, аймгийн 

хэмжээнд улсын төсвөөр хийх ойжуулалт болон ойн зурвас байгуулах ажлын санал, 

2023 оны Монголд зочлох 21 аймгийн түүх, соѐлын өвийг сурталчлах өргөөнд 

тавигдах тус аймгийн төрийн болон төрийн бус ААН байгууллагын гарын авлага, 

брошур, хүргүүлэх төлөвлөгөөг тус тус  БОАЖЯ-д, Аялал жуулчлалын салбарт ААН-

ийн соѐл, түүх байгалийн бүс болгох шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж аймгийн 

Засаг даргад, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2022оны хагас жилийн биелэлт, 

БОАЖСайд тус аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2022онд хамтран ажиллах 

гэрээний хагас жилийн биелэлт, 2022оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

хагас жилийн биелэлт, Аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө”-ний биелэлт, Монгол улсын ҮАБЗ-ийг 

мэдээллээр хангах ажлын хэсгийн 2022оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хагас 

жилийн биелэлт, Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгах ажлын 

санал, аймгийн хэмжээний ерөнхий агнуурын зохион байгуулалт, ан агнуурын 

менежментийн төлөвлөгөөг хийлгэх 60сая төгрөгийн ажлын тендерийн даалгавар, 

“Цэвэр орчин-Хоггүй Өлгий” аяныг зохион байгуулсан ажлынхаа тайланг гаргаж 

аймгийн ЗДТГ-т, тус байгууллагын аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 2022 

оны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг аймгийн ГХУССЗ-д тус тус 

хүргүүлэн ажиллав.  

БОАЖЯ-ны статистик мэдээллийн санд 2021 оны БОХ 6.1-6.10 маягтын дагуу 

мэдээллийг  сум тус бүрээр оруулан баталгаажуулав.  

Иргэн, ААН байгууллагын 100 төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

гаргаж, БОАЖЯ-ны БОНБЕҮ-ний мэдээллийн санд оруулан ажиллав.  



  2 
 

Байгууллагын /nature.bo.gov.mn/ хаягтай веб сайтыг шинээр нээж   Монгол 

Улсын  Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар  тогтоолын дагуу холбогдох 

материалиудыг оруулан, тогтмол ажиллууж байна.  

Байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 

төрийн үйлчилгээний албан хаагч нарын 2022 оны хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн 

байгуулав. 

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 нийт 26 удаа хүргүүлэн ажиллав. 

2022онд ашиглах түлээний модны болон  ахуйн зориулалтаар агнах, барих амьтны 

дээд хязгаарыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар оруулан батлуулж, сумдын 

ЗДТГ-т хүргүүлэн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

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. 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТАТИСТИК  МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР 

БОАЖЯамны статистик мэдээллийн санд  2021 оны байдлаар БОХ-1-9 хүртэлх 

маягтын дагуу сум тус бүрээр бүрэн оруулав.  

ИРҮҮЛСЭН МЭДЭЭНИЙ ТОО 98 

ШАЛГАСАН МЭДЭЭНИЙ ТОО 98 

ШАЛГАСАН БАЙДАЛ, ХУВИАР 100% 

№ Маягтын нэр 

Мэдээ 

ирүүлсэн 

сумын тоо 

Ирүүлсэн 

мэдээний 

тоо 

Шалгасан 

мэдээний 

тоо 

Шалгасан 

байдал, 

хувиар 

2 БОХ-2.1 маягт. Усны нөөц хомсдол, 

хамгааллын жилийн мэдээ 

13 13 13 100% 

3 БОХ-2.2 маягт. Усны ашиглалтын 

жилийн мэдээ 

13 13 13 100% 

https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=24&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=24&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=25&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=25&action=checkaimag
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СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР 

 Орон нутгийн хэвэл мэдээллээр Амьтны тухай, байгалийн ургамлын тухай 

хууль, хог хаягдлын тухай хууль, ойн тухай хууль, Усны тухай хуулиудыг тус тус нэг 

удаа, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” төслийн талаар 1 удаа ард иргэдэд 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

   

БОАЖСайдын ивээл дор Монголын аялал жуулчлалын холбоо санаачлан Аялал 

жуулчлалын хөгжлийн төвтэй хамтран зохион байгуулсан “Аялал жуулчлалын 

үндэсний чуулган”, БОАЖЯ ХНХЯамтай хамтран зохион байгуулсан “Бид байгаль 

4 БОХ-3.1 маягт. Ойн нөөц, түүний 

ашиглалтын жилийн мэдээ 

10 10 10 100% 

5 БОХ-3.2 маягт. Ойн сангийн хомсдол, 

доройтол, түүний нөхөн сэргээлт, 

хамгааллын жилийн мэдээ 

10 10 10 100% 

6 БОХ-4.2 маягт. Амьтны ашиглалт, 

хамгааллын жилийн мэдээ 

13 13 13 100% 

7 БОХ-6.1 маягт. Энгийн хатуу хог 

хаягдлын жилийн мэдээ 

13 13 13 100% 

8 БОХ-6.2 маягт. Аюултай хог хаягдлын 

жилийн мэдээ 

13 13 13 100% 

9 БОХ-6.3 маягт. Хог хаягдлын дахин 

ашиглалт, боловсруулалтын жилийн 

мэдээ 

13 13 13 100% 

Нийт дүн 98 98 98  

https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=27&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=27&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=28&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=28&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=28&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=30&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=30&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=36&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=36&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=37&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=37&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=38&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=38&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=38&action=checkaimag
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хамгаалагчид” үндэсний чуулган, БОАЖЯам нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн салбар 

дундын зохицуулалт, боловсон хүчний чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн судалгаа, хамтын ажиллагааны төвтэй хамтран “Уур амьсгалын 

өөрчлөлт”-ийн чиглэлийн 5 модулиас бүрдсэн 3 хоногийн сургалт,  Монгол улсын 

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Шинэ сэргээлт”-ийн бодлогын хүрээнд тус аймагт 

зохион байгуулагсан “Эрдэс баялагийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 

тулгамдаж буй асуудал, шийдэл” хэлэлцүүлэг, БОАЖЯ-аас зохион байгуулсан Аялал 

жуулчлалын хуулийн хэлэлцүүлэг, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” 

төслийн хүрээнд цахим хэлэлцүүлэг, “Агаарын чанарын бүс тогтоох” цахим сургалт,  

Ойн мэргэжлийн байгууллагуудын эрх олгох, эрхийг сунгах асуудлыг 

цахимжуулсантай холбогдуулан явуулсан цахим сургалт, АТГ-аас зохион байгуулсан 

шинээр томилогдсон албан тушаалтнуудад зориулсан авилгын эсрэг анхан шатны 

цахим сургалт, Герман улсын GIZ төслийн хүрээнд хамтран зохион байгуулсан 

“Биологийн олон янз байдал ба Мониторинг” сэдэвт сургалт, МУ-ын Терроризмтой 

Тэмцэх Зөвлөлөөс зохион байгуулагдсан сургалт, 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 газрын дарга, холбогдох 

мэргэжилтнүүдийг, “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 хүнийг 

хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 
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Байгууллагын албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтад 

газрын мэргэжилтэн албан хаагчид болон сумдуудад ажиллаж байгаа  байгаль 

хамгаалагч нарыг оролцуулав. Байгууллагын дотоод журманд Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн дагуу өөрчлөлт оруулан албан хаагчдын хурлаар хэлэлцүүлэн шинэчлэн 

батлуулав.  
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БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадавхыг нь дээшлүүлэх 

сургалт 

 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, 

аймгийн Прокурорын газар, аймгийн МХГ-тай хамтран сумдын 9 байгаль орчны 

хяналтын улсын байцаагч, 15 байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадавхыг нь 

дээшлүүлэх зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний 

хэрэгжилт, Байгаль орчны тухай багц хуулийн хэрэгжилт хэрэгжүүлэхэд анхаарах 

асуудал” сэдэв сургалт зохион байгууллаа.  

Уг сургалтын үеэр зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад анхаарах 

асуудал, зөрчлийн тухай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийн хэрэгжилт, анхны шатны хэрэг 

бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах, төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн дүрэм, 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, байгууллагын дотоод журмыг 

мөрдөж ажиллах, сумдын байгаль орчны статистик мэдээллийг БОХ маягтыг бөглөх, 

төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах ажлуудын талаар санал 

солилцож, зөвлөгөө өгч ажиллав.  

   

“ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ” СЭДЭВТ АЯН: БОАЖГазар, Насан туршийн 

боловсролын төвтэй хамтарсан удирдамжийн дагуу “ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ” 

сэдэвт аяны хүрээнд аймгийн төвийн “Бастама”, “Дарын”, “Билге-Тегин” болон 

1,2,3,4,6 дугаар ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко клубийн сурагчдад сургалт 

зохион байгууллаа. 

Уг сургалтад дунд, ахлах ангийн 400 гаруй сурагчдад “Хөрсний бохирдол”, 

“Ногоон хөгжил”, “Эко жорлон”, “Ус чандмань эрдэнэ”, “Хог хаягдлын хор уршиг” 

сэдэвүүдээр сургалт явуулж, тус аяны хүрээнд дунд ангийн сурагчдад “ДЭЛХИЙН 

УСНЫ ӨДӨР”-ийг тохиолдуулан “Усны үнэ цэнэ” сэдэвээр гар зургийн уралдаан, 

дунд, ахлах ангийн сурагчдад танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн зохион байгуулж, эхний 

байранд орсон сурагчдыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулав. 
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Баруун бүсийн байгаль орчны салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийн 

“ОЛУУЛАА НЭГДЭЖ АСУУДЛАА ШИЙДЬЕ”  чуулга уулзалт 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) -ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас 

санаачилсан “БАРУУН БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРТ АЖИЛЛАДАГ 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОЛУУЛАА НЭГДЭЖ АСУУДЛАА ШИЙДЬЕ”  чуулга уулзалтыг 

зохион байгуулав. 

Уг уулзалтад Говь-Алтай, Ховд, Баян-өлгий, Увс аймгуудын Байгаль орчны 

салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүд анх удаа уулзаж ажлын онцлог давуу тал, бахархал 

үнэт зүйлээс гадна бэрхшээл саадыг хэрхэн даван туулах арга замыг ярилцах замаар 

олон нийтийн анхаарлыг татах, төслийн санаа боловсруулах зорилгоор 02-р сарын 

25,26 өдрүүдэд Өлгий хотод зохион байгуулагдлаа. Уг уулзалтад Говь-Алтай аймаг, 

Ховд, Баян-өлгий, Увс аймгийн БОАЖГ, ТХГН, Сав газар, Ойн газар, Цаг уур байгаль 

орчны чиглэлээр ажилладаг төсөл хөтөлбөрийн газрын эмэгтэйчүүд, урилгаар 

Эмэгтэйчүүдийн холбоо, БОАЖЯ-ны төлөөлөл нийт 150 гаруй хүн оролцов. 
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АН АМЬТНЫ ТАЛААР 

БОАЖСайд тус аймгийн Засаг даргын хооронд байгуулсан 2022онд хамтран ажиллах 

гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах зорилгоор Ногооннуур сумын Бахлаг,  

“Модон овоо” Улаанхус сумын Хар уул, Бугат сумын Тошинт, Хөшөөт агнуурын бүс 

нутгуудад 10тонн давс, хужир тавьж Био техникийн ажлуудыг  аймгийн засаг даргын 

ажлыг хүлээн авах комисстэй хамтран зохион байгууллаа. 
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Алтанцөгц сумын "Мундуйн дэвсэг", Цэнгэл сумын "Баян-Цэнгэл" агнуурын бүс 

нутгуудад "Мармара интернэйшнл" ХХК-тай хамтран, Ногооннуур сумын "Хавцал", 

Алтай сумын "ЦАЛГАРЫН ЦАГААН БУЛАГ" агнуурын бүс нутгуудад “Ханомаро тур” 

ХХК-тай хамтран Монгол Улсын улаан номын ховор амьтны жагсаалтад орсон аргаль 

хонь, янгир ямаанд зориулан  өвс, давс хужир тавих био техникийн арга хэмжээ авч, 

мониторинг судалгаа хийх ажлыг зохион байгууллаа. 

Тухайн газруудад оршин амьдардаг нөхөрлөлийн гишүүдээс аргаль хонь болон янгир 

ямаагийн тархац нутаг болон өвөлжилтийн байдлын талаар мэдээлэл авч, ажилласан 

газрын байршилийг тогтоож ажиллав. 

  

  

“НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХАМГААЛЛЫН 

МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” баруун бүсийн зөвлөгөөн. 

         Уг зөвлөгөөнийг “Монголын ан агнуурын холбоо”-той хамтран  зохион байгуулав. 

Тус арга хэмжээнд МУИС, ХААИС-ийн профессор, багш нар, “Монголын ан агнуурын 

холбоо”-ны тэргүүн, “Аргал агнуур судлалын төв”-ийн тэргүүн бусад ан агнуурын 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААН байгууллага болон Баян-Өлгий, Ховд, Увс 

аймгийн сумуудын удирдлага, байгаль хамгаалагч, ан амьтан хамгаалах 

нөхөрлөлийн нийт 110 гаруй хүн оролцов.  
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Зөвлөгөөнд Монголын ан агнуурын холбооны гишүүд Зохистой ан агнуур бол байгаль 

хамгаалах хэрэгсэл, Ан агнуурын хууль эрх зүйн орчин, Зэрлэг амьтан хамгаалал ба 

биотехникийн арга хэмжээ, Нөхөрлөлүүдийн зохион байгуулалт, болон үйл 

ажиллагааг идэвхжүүлж, агнуурын менежментийг хэрэгжүүлэх нь, Баян-Өлгий 

аймгийн Тусгай зориулалтын ан агнуурын өнөөгийн байдал тулгамдаж буй асуудал, 

хуулийн хэрэгжилт цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэр, Тусгай зориулалтын ан 

агнуур, ач холбогдол үр дүн болон аймаг орон нутагтай хамтран ажиллах боломжууд, 

Зэрлэг амьтад ба хүний өвчин, Тусгай зориулалтын ангийн үйлчилгээ, ангийн отог 

байгуулах зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулсан.  

        Зөвлөгөөнд оролцогчдын дунд асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг явуулж сумдын 

удирдлага болон нөхөрлөлийн гишүүд эрдэмтэн, багш нарт асуулт тавьж, тавьсан 

асуултын дагуу хариулт авч мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгсөн болно. 

  

  

Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 12-ний өдрийн А/152 дугаар  /Асран 

хамгаалах шаардлагатай, цаашид бие даан амьдрах чадваргүй гэмтэж, бэртсэн 

зэрлэг амьтан болон тэдгээрийн байгальд орхигдсон үр төлийг асран хамгаалах, 

зайлшгүй тохиолдолд сэргээн засах эмчилгээ хийх, буцаан байгальд тавих/ 

захирамжийн хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газрын Экологийн албатай хамтран Толбо 

сумын “Хөх нуур” гэх газарт үхсэн цасч дэглий шувуу устгах арга хэмжээ авч ажиллав. 
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Алтанцөгц, Бугат сумдын газар нутаг, Ховд голын ай сав газарт ард иргэдээс ирсэн 

мэдээллийн дагуу газар дээр нь очиж танилцаж, Зэгсний зэрлэг гахай Монгол улсын 

улаан номын Ховор амьтны жагсаалтад орсон талаар  ард иргэдэд  амьтны, 

эрүүгийн, зөрчлийн тухай хууль тогтоомжуудыг сурталчлан, хүн малыг хамгаалах 

зөвлөмж өгч, 100 гаруй брошур тараах  ажлыг зохион байгууллаа. 
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          Дэлхийн байгаль хамгаалах сан/WWf/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, 

аймгийн Цагдаагийн газрын Экологийн цагдаагийн албатай хамтран Ногооннуур, 

Алтанцөгц, Бугат сумдын газар нутаг, ховд голын сав газрын дагуу хаваржиж буй айл 

өрхүүд, иргэдэд амьтны тухай хууль, тогтоомжийг шалган сурталчлах, байгаль орчны 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ан амьтдад автомат камер тавих, 

мониторинг судалгаа хийж, 200 ширхэг гарын авлага тараах ажлуудыг зохион 

байгууллаа.  

 . 

"Хавх зардаггүй аймаг" аян: Баян-Өлгий аймгийн хэмжээнд зэрлэг амьтдаа 

хамгаалах зорилгоор "Хавх зардаггүй аймаг" буюу хууль бус зүйл худалдаалахгүй 

байх аяныг Экологийн цагдаагийн алба, аймгийн ГХУССЗ болон өсвөрийн 

сурвалжлагч сурагч нартай хамтарч зохион байгуулсан. Аяны  хүрээнд Өсвөрийн 

байгаль хамгаалагчидтай хамт аймгийн худалдааны захууд болон худалдаа 

үйлчилгээний байгууллагуудаар орж судалгаа хийв. Одоогийн байдлаар 1 дэлгүүр 

хавх зардаг ба 2 хавх байгааг илрүүлсэн. Хавхын хор хөнөөлийг тайлбарласны дараа 

Дэлгүүрийн эзэн 2 хавхыг хураалгахад бэлэн байгааг илэрхийлсэн. Өсвөрийн 

сурвалжлагч нар орон нутгийн радио, телевизээр хавхын хор нөлөө, өртөж буй 

амьтан, хуулийн хариуцлагын хүрээнд мэдээлэл хийж, сурталчилгааны ажлыг зохион 

байгуулж, хавхаар амьтан агнах хориотой, ан тээвэрлэсэн тохиолдолд хүлээх 

хуулийн хариуцлагын талаар иргэд болон жолооч нарт мэдээлэн танилцуулсан. 
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Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран 

"Зэрлэг амьтан аврах, асран хамгаалах анхан шатны мэдлэг, ур чадвар олгох 

сургалт" зохион байгууллаа.  

Уг сургалтад ДБХ(WWF)сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын зөвлөх, МУИС, 

ХААИС-ын эрдэмтэн багш нар болон Баян-Өлгий аймгийн байгаль орчин салбарын 

байгууллагуудын холбогдох албан хаагч нар оролцлоо.  

  

Ан амьтны зөрчлийн шинжтэй 7 хэрэгт  шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, аймгийн 

Цагдаагийн газарт хүргүүлэв. 

  



  14 
 

Толбо сумын 6 дугаар багийн Борт гэх газар нутагт энэ жил буга өвөлжиж байсан. 

Тэрний нэг тугал сүргээс төөрч, үлдэснийг  тухайн сумын идэвхтэн байгаль 

хамгаалагч М.Хумырзах олж авч, малын сүү өгч, асран хамгаалж байгаа талаарх 

мэдээллийн дагуу очиж сүргийн хайж олдохгүй болхоор нь 6 дугаар багийн малчин 

М.Хумырзахын хотхон дээр тэжээж байгаа болно.  

  
         Ховд, Увс аймгуудад малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай 

холбогдуулан зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөний мониторингийн судалгааг хийж 

долоо хоног бүрийн 5дахь өдөр аймгийн Онцгой байдлын газарт мэдээ өгч ажиллаа. 

ОЙН ТАЛААР: 

“ТЭРБУМ-МОД” үндэсний хөдөлгөөний зөвлөгөөнийг аймгийн ЗДТГ-тай хамтран  

зохион байгууллаа. 

Тус зөвлөгөөнд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аубакир, Ерөнхийлөгчийн тамгын 

газрын дарга Я.Содбаатар, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын дэд сайд 

Г.Түвдэндорж, Аймгийн ИТХ-ын дарга Н.Бейбитхан, Засаг дарга Д.Бауыржан, 

Ерөнхийлөгчийн байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын зөвлөх Н.Батхүү, БОАЖЯ-

ны ОБЗГазрын ахлах мэргэжилтэн Р.Ганбат, сумдын удирдлагууд, салбарын дарга, 

мэргэжилтнүүд, байгаль хамгаалагч бусад байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулдаг иргэн ААН байгууллагын төлөөлөлүүд нийт 250 гаруй хүн оролцов.  

  



  15 
 

  

 

 

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ АЖИЛ:  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, 

аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ногоон 

хөгжил–Эко аймаг” болгох хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2022 

оны А/326 тоот захирамжаар "Ногоон Өлгий" аяны хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих ажлыг 

зохион байгуулах тухай” төлөвлөгөө гаргаж, батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион 

байгуулав. Монгол, казах хэлээр орон нутгийн радио, телевиз хэвэл мэдээллээр 

сурталчилгаа явуулж, мод тарих аргачлалтай брошур хийж ард иргэдэд тараах ажлыг 

зохион байгууллаа.  

“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн нээлтэнд аймгийн удирдлагууд оролцож, мод 

тарилаа. Энэ жил аймгийн хэмжээнд хавар 198 аж ахуй нэгж байгууллага, 20565 иргэн 

оролцож нийт 140095 ширхэг 10 төрлийн мод, бут сөөг таригдсан ба 368940.0 мянган 

төгрөгийн зардал гарсан болно.  
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“ТЭРБУМ МОД” ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨН: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Баян-Өлгийчүүд бид 10 

жилийн хугацаанд 20 сая мод тарьж ургуулахаар уриалга гарган ажиллаж байна. Энэ 

ажлын хүрээнд “Ногоон-Өлгий” дэд хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлж, Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын сайд болон Аймгийн Засаг дарга хооронд 2022 онд хамтран ажиллах 

гэрээ болон Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө, аймаг, сумдын ИТХуралаар нийт 600.0 

сая төгрөгийг ойжуулалт, мод үржүүлэг, мод тарих ажилд зарцуулан ажиллаж байна. 

“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 хүнийг хамруулах ажлыг 

зохион байгууллаа. 

15,0 сая төгрөгийг 2021 оны хавар Өлгий сум болон БОАЖГазар, Улаанбаатар хот 

болон Увс аймгаас авч ирж аж ахуй нэгж байгууллагуудад тараасан 10,0 сая болон 

“Ногоон паспорт-ногоон төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хашаанд шинээр худаг гаргах 
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ажилд 5,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус санхүүжилсэн ба аймгаас 70.0 сая 

төгрөгийн тарьц суулгацаар хангах тендер зарлаж, “Балгын” ХХК 68684001 төгрөгөөр 

15,000ш тарьц суулгац нийлүүлэхээр  шалгарсан ба манай байгууллага ажиллаж байгаа 

ба гоѐл чимэглэл, жимсний болон шинэс, улиас, бургас зэрэг 8000 ширхэг тарьц 

суулгацыг БОАЖГазрын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг хүлээн авч, 

хуралдаж хүсэлт гаргасан байгууллага болон сумдад хуваарилаж аймгийн Засаг 

даргаар батлуулан үнэгүй хүлээлгэж өгч ажиллав.  

Аймгийн Засаг даргын А/863 тоот захирамжаар ”Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг 

аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах  ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсгийн 

боловсруулсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний 2022-2030 хүртлэх хугацаанд 20,0 

сая мод тарих стратегийн төлөвлөгөө боловсруулан БОАЖЯаманд хүргүүлэв. 
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Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай БОАЖСайдын 

А/49 тоот тушаал, төлөвлөгөөг сумдад хүргүүлж төлөвлөгөөний хүрээнд хаврын хэт 

их хуурайшилттай үед ойгоос мод бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах, аялал зугаалгыг 

хязгаарлах, сум орон нутгийн аж ахуй нэгж албан байгууллага, ойн нөхөрлөл, иргэдэд 

түймэрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах талаар ухуулга, сурталчилгаа зохион 

байгуулж боршур тарааж ажиллаж байна. Мөн байгаль хамгаалагчдад хариуцсан 

нутаг дэвсгэртээ тавих хяналтаа сайжруулах, эргүүл хяналт шалгалтын ажлаа 

эрчимжүүлэх талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна.   

2022 оны ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарт багтаан мод бэлтгэлийн үйл 

ажиллагааг явуулаж байгаа ба хагас жилийн байдлаар 254м3 мод бэлтгэгдэж 

1176748 төгрөг төвлөрсөн байгаа ба модны эрэлт, нийлүүлэлтийг хангах ажлыг 

зохион байгуулан ажиллаж байна.  

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, УУЛ УУРХАЙ, ГАЗАР, 

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТАЛААР 

2022 оны хагас жилийн байдлаар 41 ААНБайгууллгын 59 иргэний төслийн баримт 

бичигт нийт 100 БОНБЕҮнэлгээний дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв. 

Аймгийн хэмжээнд одоогий байдлаар хайгуулийн тусгай зөвшөрөлтэй 14 

компани,ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 2 компан 2022 оны БОХМТөлөвлөлөлгөө 

батлуулан  үйл ажиллагаа явуулж үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

2022 он эхний хагас жилийн байдлаар 100 төсөлийн баримт бичигт 

БОНБЕҮнэлгээний дүгнэлт гаргаж БОАЖЯ-ны мэлээлийн санд бүрэн оруулсан . 

Аймгийн хэмжээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 30, хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөлтэй 31 ААНэгж байна. 2022 онд Цэнгэл сумын алтны орд болох 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Эс Жи Групп” ХХК үйл ажиллагаа явуулж байна. 
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Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд уул уурхайн үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн 

газар нийт 38.1 га нөхөн сэргээлт хийхдээгүй ба   3 компаний удирдлагад 2022 онд 

нөхөн сэргэлтийн ажлыг хийж дусгах талаар МХГ,Экологийн цагдаагийн албанаас 

албан шаардлага хүргүүлэд байна. 

УСНЫ ТАЛААР 

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 4 дэх заалтыг үндэслэн ус ашиглагч иргэн аж 

ахуйн нэгжүүдээс ирсэн хүсэлийн дагуу  Улаанхус, Дэлүүн  сумуудын төвийн  аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудыг дулаанаар хангаж үйл ажиллагаа явуулдаг Жанат ХХК-

ны бага оврын зууханд, Өлгий сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг–Жадыра”, 

“Жайнаш”, “Гүлим” халуун усны газруудад, Толбо суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 

“Толбо - Жай ХХК Цэнгэл сумын 9-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг Стандарт блокны 

ЖДҮ, Өлгий сумын 9-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Ben Tley” авто угаалгын 

газруудын 2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлтүүдийг тус тус гаргаж ажилласан. 

Усны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 6 дахь заалтыг дагуу Хар нуур Ховд голын сав 

газрын захиргааны гаргасан “Эрчим Баян” ХХК, “Эйш кей би” интернэйшниэл колдинг 

ХХК-иудын ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах  зөвшөөрөл олгож, усын 

нөөц ашигласны гэрээ байгуулан төлбөр ноогдуулж ажилласан. 

Аймгийн Засаг даргын  2022 оны 3 дугаар сарын 16-ний өдрийн  А/176 тоот 

захирамжийн хэрэгжилтийг хангах  зорилгоор  аймгийн ЗДТГазрын Хөгжлийн бодлого, 

хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Т.Ариунцэцэгээр 

ахлуулсан ажлын хэсэг Өлгий сумын хэмжээнд тоолуургүй ус ашшиглагч иргэн аж 

ахуйн нэгж байгууллагуудыг  тоолууржуулах ажлыг зохион байгуулж   ажилласан.  

Хагас жилийн байдлаар дараах аж ахуйн нэгж байгууллагуудад  тоолуур 

суурилуулах ажил хийгдсэн. Үүнд: 2 айлын орон сууц, 13 ААНэгж байгуулллага 

хамраагдсан.  
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Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор ажлын удирдамж гарган 

дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:  

             Орон нутгийн радио телевизээр усны талаар ард иргэдэд мэдээ мэдээлэл өгч     

ажилласан. 

- Гэрэлт хөгжлийн тэмүүлэл төрийн бус байгууллагатай хамтарч Өлгий сумын 

ард иргэдий унд ахуйн усны талаар мэргэжлийн байгууллагуудын 

төлөөллүүдийг оролцуулан дугуй ширээний хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 

“Тирлик” зах дотор усны тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг сурталчилж 

брошуур тарааж ажилласан. 

- Ховд голын эрэгт цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж ажилласан. 

        

2019,2020, 2022 онуудад Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас гаргасан ус 

ашиглуулах дүгнэлтүүдийн судалгааг ирүүлсэн хүснэгийн дагуу гаргаж Засгийн 

газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газарт цахимаар хүргүүлэв. 
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР: 

 “Наурызын баяр-2022” арга хэмжээнд Бүргэдчидийн Холбоотой хамтран сум 

тус бүрээс 1 бүргэдчин нийт 20 бүргэдчдийг Наурызын баярын жагсаалын арга 

хэмжээнд оролцуулах ажлыг зохион байгуулав.  

  

 “Нэг ажил-нэг шийдэл” WWF, МАНУТХГХЗахиргаа, Чигэртэйн нурууны 

УТХГХЗахиргаа хамтран зохион байгуулсан сургалтад аялал жуулчлалын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн оролцож, аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал, хог хаягдлын 

талаарх асуудлыг бусад аялал жуулчлалтай холбоотай асуудын талаар танилцуулан 

илтгэл тавьж оролцов. 

   

“АЛТАЙН ТҮМЭН ГАЙХАМШИГ” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан /WWF/-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын 30 жил,  

Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 20 жилд ойд 

зориулсан “Алтайн түмэн гайхамшиг” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Хурманханы нэрэмжит 
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Хөгжимт драмын театрт 2022 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 02-ны 

өдөр хүртэл зохион байгууллаа.  

2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн Засаг 

дарга Д.Бауыржан, зурагчдын “Эв нэгдэл” холбоо, Дэлхийн байгаль хамгаалах 

сангийн төлөөлөгчид болон өсвөрийн сурвалжлагч багийн сурагчид оролцож, 

үзэсгэлэнгийн зорилгыг танилцуулав. 

Гэрэл зургийн үзэсгэлэнг аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн 

бус байгууллагын 500 гаруй албан хаагч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 270 

сурагч, Нээлтийн үйл ажиллагаанд 300 гаруй үзэгч,  Алдарт эхийн 1, 2 одон гардуулах 

ѐслолд ирсэн 800 гаруй иргэд, хүүхдийн жүжгийн тоглолтыг үзсэн 600-700 хүүхэд, 

асран хамгаалагч,  Хүүхэлдэйн киног үзсэн 100 гаруй хүүхэд нийт 2600 гаруй хүмүүс 

үзэсгэлэнг үзэж өөрсдийн сэтгэгдлийг хуваалцлаа.  

  

  

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй “Аялал жуулчлалдаа 

бэлдье” уриалгад нэгдэж Баян-Өлгий аймгийн 13 сум тус бүрд албан бичиг хүргүүлж 

Аялал жуулчлалын чиглэлийн хөшөө дурсгалт газруудын  хог хаягдал,  зам дагуу 

угтах үүд хаалга,туг, далбаагаа шинэчлэн сойлох, халдваргүйжүүлэлт хийх, зам 

дагуух хог хаягдлуудыг цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж тайланг АЖХТөвд 

хүргүүлэв.  
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ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛУУД: 

         БОАЖГ-аас Цагаан сар, Наурыз баярыг тохиолдуулан “ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН 

ШИНЭЛЦГЭЭЕ” уриалж Өлгий сумын ЗДТГазартай хамтран олон нийтийн их 

цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээний хүрээнд 80 гаруй аж ахуйн 

нэгж, албан байгууллага оролцож, Өлгий сумын ХТАлба, СӨХолбоо, багийн Засаг 

дарга нар өөрсдийн хариуцсан багуудын айл өрхүүдийн хар зам дагуу болон орчин 

тойрны хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Аймгийн бүх сумууд  

“ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН ШИНЭЛЦГЭЭЕ” нийтийн цэвэрлэгээний ажилд  нэгдэж нийтдээ 

аймгийн хэмжээнд 83.5 тоон хог хаягдлыг цэвэрлэж зориулалтын хогийн цэгт буулгах 

ажлыг зохион байгуулав.  

  

“ХОГГҮЙ ЦЭВЭР БАЯН-ӨЛГИЙ” аяны хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажил                 

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/144 тоот 

захирамж дагуу “Цэвэр орчин-хоггүй-Өлгий” аяныг орон нутагт зохион байгуулах 

талаар сумын байгаль хамгаалагч нарт чиглэл өгч ажиллав. Тус аяны хэрэгжилтийг 

ханган ажиллахын тулд Өлгий сумын ЗДТГазартай хамтарч дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэв.  

Нарны баяр болох “Наурыз” баярыг тохиолдуулан Өлгий сумын төвд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 6 чиглэлийн хувиартай 

газарт цэвэрлэгээ хийлгэсэн ба нийт 72 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 1512 албан хаагч 

оролцсон болно. Нийт 12 багийн дунд нэг багаас нэг хүнийг “соѐлч өрх”-өөр 

шалгаруулсан. Мөн “Хоггүй гудамж”, “Хоггүй хашаа”, “Хоггүй хөршүүд”, “Хоггүй 

байгууллага” гэсэн уралдаануудыг шалгаруулсан ба 694 иргэд идэвхитэй оролцсон. 

Нийт багуудын Засаг дарга нар 24 портер буюу 19,2 тн хог хаягдлыг хогийн цэгт 

буулгаж ажилласан. 
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Уг аяны хүрээнд бүх сум нийтийн их цэвэрлэгээг сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулж буй ААН байгууллага, оршин сууж байгаа бүх иргэд өөрийн өмч, эзэмшил, 

ашиглалтад байгаа газар болон орчны 50м хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэсэн 

байна. 

“Цэвэр орчин-хоггүй-Өлгий” аяны хүрээнд зохион явуулсан 

цэвэрлэгээний судалгаа  

 

д/д Сумын нэр Цэвэрлэсэн 

хогны 

хэмжээ тн 

Цэвэрлэгээнд оролцсон  

Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тоо 

Албан 

хаагчийн тоо 

Иргэний 

тоо 

1 Өлгий сум 19.2 72 1512 96 

2 Сагсай сум 11 16 183 300 

3 Цэнгэл сум 7.8 8 240 100 

4 Булган сум 9 9 175 320 

5 Буянт сум 3 20 134 250 

6 Баяннуур сум 5,4 8 70 16 

7 Улаанхус хус 8 10 150 20 

8 Толбо сум 4.8 5 70 108 

9 Ногооннуур сум 8 8 86 285 
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10 Алтай сум 15 46 200 150 

11 Алтанцөгц сум 18 10 183 167 

12 Бугат сум 0 0 0 0 

13 Цагааннуур 

тосгон 

5 7 147 130 

 Нийт 106.2 219 3150 1942 

 

Өлгий сумын Тамгын газар болон байгаль орчны холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран “Хоггүй Өлгий биднээс эхлэнэ” анхдугаар зөвлөгөөн зохион байгуулсан 

болно. Зөвлөгөөнд Өлгий сум, БОАЖГазар, МХГазрын Улсын байцаагч, мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагч нар болон ард иргэд оролцов. Уг зөвөлөгөөнд “Хог хаягдал гэж 

юу вэ”, ”Ундны усны чанар, аюулгүй байдал, цаашид анхаарах асуудал”-ын талаар 

иргэдэд мэдээлэл хийсэн байна.  

Зөвлөгөөнөөр иргэдийн аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, хог хаяхгүй 

байх дадал төлөвшүүлэх, үүсмэл болон зөвшөөрөлгүй хур хог хаягдлын цэгийг устгах, 

дахин хог хаягдлын цэг үүсгэхгүй байх талаар санал солилцлоо. 

   

 “ Хоггүй цэмцгэр-Өлгий “ аяны хүрээнд СӨХолбооны 10 ажилтан орон 

сууцын хог хаягдлыг байнга цэвэрлэж, өдөрт 4 машин хог хаягдлыг ачиж нийт аяны 

хүрээнд 240 тн хогийг нэгдсэн хогийн цэгт хүргүүлсэн байна. 
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 Манай БОАЖГазрын албан хаагчид Өлгий сумын Засаг даргын 2022.03.09-ний 

өдрийн 1/141 дугаар албан даалгаврын дагуу Өлгий хотоос орох гарах 6 чиглэлийн 

хуваарьт газрын цэвэрлэгээг хийж, нийт 300 гаруй кг хогоо нэгдсэн хогийн цэгт 

буулгасан болно. 

    

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, 289 тонн хог цэвэрлүүлж, нэгдсэн хогийн цэгт буулгах 

ажилд хяналт тавьж ажиллав.  
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“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. Өлгий сумын 22 цэцэрлэгийн 250 багш, ажилчид 

болон ахлах, бэлтгэл бүлгийн 800 хүүхдэд сургалт, сурталчилгаа хийж ажиллав. 
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АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖИЛУУД 

Баян-Өлгий аймгийн Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогын талаар 

 

Монгол улсын “Агаарын тухай” хуулийн  7 дугаар зүйлийн 7.1.2, 27 дугаар 

зүйлийн 27.2  дахь заалт,  Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2018 оны А-479 

дүгээр тушаалаар батлагдсан “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл 

явуулах журам”-ыг үндэслэн, Аймгийн засаг даргын  “Агаарын бохирдлын эх 

үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл” явуулах тухай  2021 оны  А/993 тоот захирамжын 

дагуу ажлын хэсэг байгуулж   аймгийн хэмжээнд тооллогын ажлыг зохион байгуулав. 

   

Баян- Өлгий аймгийн  агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллогыг 

сумдын Засаг даргын тамгын газар болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, 

Мэргэжлийн хяналтын газар, “Эрчимбаян-Өлгий” ХК-ний инженер, байцаагч нартай 

хамтран зохион байгуулан, тооллогын  мэдээллийг нэгтгэн  боловсруулан  тайланг  

холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  
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АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 

 

Баян- Өлгий  аймгийн нэгдсэн тоо, бүртгэлийн дүнгээр агаар бохирдуулагч суурин эх 

үүсвэр нийт 10273 бүртэгдсэн. Үүнд: Галлагаатай өрх, төвлөрсөн халаалтад 

холбогдоогүй 3-15кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 10100 айл өрх, аж ахуй 

нэгж, 15-100кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 132 аж ахуй нэгж, 100-4200 

кВт-с дээш хүчин чадалтай зуух 38,  4200-аас дээш хүчин чадалтай 3 зуух  

тоологдсон ба аймгийн хэмжээнд нийт 137387,2 тн нүүрс, 27624,5 тн мод, байна. 

Хөдөлгөөнт эх үүсвэр 15591 тоологдсон. 

 

 Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэлээр аймгийн төвийн 13 баг, 

Сумын 12 хамрагдав.  

 

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тоо бүртгэлээр 12 сумын хэмжээнд 

Ердийн галлагаатай 3-15 кВт хүртэл хүчин чадалтай айл өрхийн зуух нийт 80919,5 тн 

нүүрс, 27286.5 мод  түлшиндээ хэрэглэж байна. Үүнд: 10100 байшин тоологдсон. 

Урд оны агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн дүнтэй харьцуулж үзвэл.Ердийн 

галлагаатай 3 кВт болон 15 -ээс дээш хүчин чадалтай айл өрхийн зуух 540 зуух болон 

5.3 %- иар их ба нүүрс, мод өмнөх оноос их түлсэн байна. Энэ нь шилжих 

хөдөлгөөнтэй холбоотой байна.  

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тоо бүртгэлээр аймгийн төвийн хэмжээнд 

Ердийн галлагаатай 3-15 кВт хүртэл хүчин чадалтай айл өрхийн зуух нийт 53955 тн 

нүүрс, 16186 м3 мод түлшиндээ хэрэглэж байна. Үүнд: 5866 байшин, 40  гэр 

тоологдсон.  

Өнгөрсөн оны агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн дүнтэй харьцуулж үзвэл. 

Ердийн галлагаатай 3-15 кВт айл өрх 201 зуух буюу 3,4%- иар их, өмнөх оноос 26%-

иар  их нүүрс хэрэглэсэн байна. 

Хүснэгт 1. Ердийн галлагаатай зуухны тоо 

 

№ Сумд 

Айл өрхийн зуух 

Гэр Байшин Түлшний хэмжээ  

Нүүрс, тн бусад Мод  

1 Өлгий  40 5866 53955  16186 

2 Алтай   299 1937  19 

3 Алтанцөгц   175 1143  844 

4 Бугат   315 3022  2434 

5 Буянт  208 2364  1204 
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6 Баяннуур  378 2112,5  770 

7 Цэнгэл   645 3771  1795 

8 Улаанхус  272 1665  642,5 

9 Сагсай  309 2293  1140 

10 Булган   350 1454  739 

11 Ногооннуур  575 3081  664 

12 Толбо  258 2285  102 

13 Дэлүүн   410 1837  747 

Аймгийн хэмжээнд  10100 80919,5   

 

                                Зурмаг-1 /3-15 хүртэл  хүчин чадалтай зуух сүүлийн 5 жилээр/ 

 

Энэ зурмагаас ажиглахад айл өрхийн түлшний хэмжээ болон тоон үзүүлэлт өссөн 

байна.  

 

2.2 Усан халаалтын 15-100 кВт хүчин чадалтай зуухны тооллогын дүн 

Аймгийн хэмжээнд 88 аж ахуй нэгж байгууллага 15-100кВт-ын хүчин чадалтай 

зуух ашиглаж нийт 1423 тн нүүрс зарцуулж дулаан үйлдвэрлэсэн байна. 

Ахуйн хэрэглээнд ашиглагдаж байгаа уурын болон усан халаалтын зуух, 

технологийн зориулалттай уур үйлдвэрлэдэг зуух, төвлөрсөн болон нэгдсэн дулаан 

хангамжийн усан халаалтын зуух, барилгын болон томоохон үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа зуухнууд орно. Урд онд тоологдсон зуухнуудын 6 н 

энэ жил төвлөрсөн халаалтанд холбогдсон. 
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мод /м3/ 41671.4 22857.4 22935.3 26550.5 14443.7 17576.5 27286.5

Баян-Өлгий хотын хэмжээнд 
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Зурмаг 2-д 15-100 квт хүртэл хүчин чадалтай зуух өмнөх жилээс 44 зуух их 

тоологдсон байна. 

2.3  100-4200 кВт-с дээш хүчин чадалтай зуухны тооллогын дүн 

Аймгийн хэмжээнд 38 аж ахуй нэгж байгууллага 100-4200 кВт хүртэл  хүчин чадалтай 

зуух, 9 сум  Төвлөрсөн халаалтын байгууламжтай  нийт 16808 тн нүүрс зарцуулсан 

дулаан үйлдвэрлэсэн байна. Баян-Өлгий аймгийн 13 сумын Булган, Ногооннуураас 

бусад бүх сумдууд нэгдсэн халаалтанд холбогдсон учраас  аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд нь төвийн халаалтанд холбогдсон байна. Өнгөрсөн онтой 

харьцуулахад 2 зуух бага тоологдсон байна. 2 зуух төвлөрсөн халаалтанд 

холбогдсон. 

2.4 4200 квт –аас дээш хүчин чадалтай зуух  

Аймгийн хэмжээнд 4200 квт -аас дээш хүчин чадалтай Баян-Өлгий аймгийн Дулаан 

станцын гурван зуух тоологдсон байна. 3 зуух нийттэй 34145,7 тн нүүрс түлсэн байна. 

Өмнөх жилээс нүүрсний хэрэглээ  11,7 %-иар өссөн байна. 

ГУРАВ. ХӨДӨЛГӨӨНТ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТОО БҮРТГЭЛ 

Аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн онд 12687 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон бол энэ жил 

нийт 15591 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон байна. 2904 тээврийн хэрэгсэл илүү 

тоологдсон байна. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Зуухны тоо 111 96 85 53 88 132

Нүүрс /тн/ 1761 1393.6 1003 1935 2334 5514
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Тоологдсон Шатахуун түгээх станцуудын мэдээлэл 

Аймгийн хэмжээнд 68 тоологдсон.  Өлгий суманд  28 , бусад суманд  40 тоологдсон 

байна. 

Дүгнэлт 

Агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллогоор айл өрхийн зуухны тоо болон 

түлэх нүүрс, модны хэмжээ жил ирэх тусам нэмэгдэх хандлагатай байна.  

Энэ жилийн судалгаагаар 11 сум төвлөрсөн халаалттай болж 100-4200 дээш 

хүчин чадалтай зуухнуудын тоо багассан байна.   

Хөдөлгөөнт эх үүсвэр одоогийн байдлаар 15591 тооллогдсон  нь өмнөх оноос 585 ээр  

нэмэгдсэн байна. 

Айл өрхийн зуухны тоологыг өмнөх жил зарим сумдууд 3-15 болон 15-100 хүртэл 

хүчин чадалтай гээд  ялгаж гаргасан юм. Энэ жил программд оруулахад бүгдийг 3-15-

д оруулсан болно. Томоохон уурын зуухнууд  утаа шүүх шүүлтүүргүй, мөн яндангийн 

өндөр нь стандарт шаардлага хангаагүй нүүрсний дутуу шаталт их хэмжээгээр агаарт 

цацагдаж орчны бохирдлыг нэмэгдүүлж байна.  

Том оврын уурын зуухнуудын нүүрс, үнсний сав ил задгай байлгаж байгаагийн 

улмаас салхины нөлөөгөөр их хэмжээний шороо, тоос  хөөрч агаарыг бохирдуулж 

байна.Эдгээр агаар бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийн тоо жил бүр зарим сумуудад 

нэмэгдэх хандлагатай байна. Өмнөх онуудтой харьцуулсан судалгаанаас харахад 

түлшний хэрэглээ өссөн байна.. 

Тооллогын ажлыг 2021 оны 12 сарын 17 ноос 2022 оны 03 сарын 15-ны 

хооронд явуулав. 
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Тооллогын ажлын зураг:  

 

 
   

Зуухны бичиг баримтууд
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         БОАЖГ-ын даргын удирдамжийн дагуу "Өлгий сумын нам даралттай болон усан 

халаалттай зуух ашигладаг аж ахуйн нэгжүүдэд хог хаягдлын тухай хууль, 

тогтоомжийг сурталчлах, зууханд шүүлтүүр тавиулах, байгальд ээлтэй техник 

технологи ашиглах, нэгдсэн халаалтад холбох, ил задгай хог шатаахгүй, орчин 

тойронд байнга цэвэрлэж байх шалган сурталчлах ажлыг зохион байгуулав.  

        

 

2022 хагас жилийн байдлаар иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага, 

албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 
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2020 онд иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад 

хандаж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт / хэлбэрээр / 

 

 

№ 

 

Байгууллагын 

нэр 

 

Нийт 

ирсэн 

өргөдөл, 

гомдол, 

санал 

хүсэлт 

Үүнээс: 

 

Б
и

ч
гэ

э
р
  

 

11-11 

төвөөр 

 

Цахим 

хэлбэрээр 

 

Утсаар 

хандсан 

 

Биечлэн 

уулзсан 

 

Бусад  

1 

 

Байгаль 

орчин, аялал 

жуулчлалын 

газар 

73 73 - - - - - 

 Дүн  73 73   -   

 

Тайлбар: 

Иргэдээс 73 өргөдөл ирснээс  ажил хүссэн 5, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 

ерөнхий үнэлгээ гаргуулах тухай 50, бусад 18 өргөдөл ирсэн ба гомдол ирээгүй 

болно. 

  

                         Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/ 

№ Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, 

гомдолд эзлэх хувь/ 

 

1 Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газар 

. Иргэдээс 73 өргөдөл ирснээс  ажил хүссэн 5, 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий 

үнэлгээ гаргуулах тухай 50, бусад 18 өргөдөл ирсэн 

ба гомдол ирээгүй болно. 

 

 

САНХҮҮ ТӨСВИЙН ТАЛААР 

   1. Тус газар 2022 оны хагас жилийн байдлаар Орон нутгийн төсвөөс 390778.8 

мянган төгрөгийн санхүүжилт, өөрийн орлогоос 250.0 мянган төгрөгний санхүүжилтийг 

бүрдүүлж нийт 391028.8 мянган төгрөгний төсөвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулав. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар 44 хүний орон тоогоор орон тоог баталж удирдах 

ажилтан 1, мэргэжилтэн 9, байгаль хамгаалагч 21, үйлчилгээний ажилтан 10, гэрээт 

ажилтан 3 байна. Өөрийн орлогод төсөвт ус ашиглах дүгнэлт гаргах үйлчилгээний 

хөлснөөс 250.0 мянган төгрөг орсон.  
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   2. Нийт төсвийн 205153.2 мянган төгрөгийг цалин, хөлс болон нэмэгдэл 

урамшуулалд, 24456.5 мянган төгрөгийг ажил олгогчоос төлөх НДШ-д, 6963.8 мянган 

төгрөгийг байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардалд, 2352.6 мянган төгрөгийг 

хангамж, бараа материалын зардалд, 264.0 мянган төгрөгийг нормативт зардалд, 

130.2 мянган төгрөгийг эд хогшил, урсгал засварын зардалд, 576.0 мянган төгрөгийг 

дотоод албан томилолтын зардалд, 373.9 мянган төгрөгийг бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил, төлбөр хураамжын зардалд, 119500.2 мянган төгрөгийг байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажилд, 9268.2 төгрөгийг бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд, 23490.4 мянган төгрөгийг 1 хүний тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 

тэтгэмжийн зардалд  тус тус зарцуулав.     

    3. Орон нутгийн өмчийн тооллого, санхүүгийн улирал, хагас жил тайлан, татварын 

улирал бүрийн тайлан, нийгмийн даатгалын сар бүрийн тайлан, байгууллагын шилэн 

дансны тухай бүрийн өдөр тутмын мэдээлэлүүдийг хугацаанд үнэн зөв байршуулж 

тайлан мэдээг холбогдох байгууллагуудад хугацаанд гаргаж өгч удирдлагыг мэдээ 

мэдээллээр бүрэн хангаж ажиллав. 

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД: “Байгалийн амьтан, 

ургамлын дэлхийн өдөр”, Дэлхийн ойн өдөр”, “Дэлхийн усны өдөр”-ийг тохиолдуулан 

орон нутгийн хэвэл мэдээллээр сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа. Тухайн 

өдрүүдэд Амьтны тухай хууль, Усны тухай хууль, Ойн тухай хуулийн талаар  шторк 

болон бусад хэлбэрээр мэдээлэл бэлдэж цахим сүлжээгээр сурталчлан ажиллав. 

   

   



  37 
 

 “ЭХ ДЭЛХИЙН ЦАГ” арга хэмжээг БОАЖГазар, МАНУТХГХЗахиргаа, УЦОШТөв, 

ХИС-ийн аймаг дахь салбар сургуултай хамтарч 2 өдөр ард иргэд болон сурагч 

оюутан нарт уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүчийг хэмнэх, байгаль хамгаалах 

талаар мэдээлэл өгч, өнөөдөр орой 20:30 – 21:30 цагт 1 цагийн турш ГЭРЛЭЭ 

УНТРААЖ Эх дэлхийгээ амрахыг уриалж ажилласан. 

   

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР 

Ховд голын сав газрын дагуух, Алтанцөгц, Бугат, Ногооннуур, Баяннуур сумуудын ойн 

сан бүхий газруудад Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн 

газрын холбогдох албан хаагч нартай хамтарч хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба  хяналт 

шалгалтын үр дүнд Алтанцөгц, Бугат, Баяннуур Ногооннуур сумуудын нутаг дэвсгэрт 

хамаарах хэсэгт хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлүүд тус тус 

илрүүлж холбогдох арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан болно. 

   

Аймгийн МХГ-ын даргын баталсан “Ховд голын онцгой хамгаалалтын бүсэд хайрга 

олборлох зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх шалгалтын график 

төлөвлөгөө”-ний дагуу аймгийн МХГ, БОАЖГ, Өлгий сумын ЗДТГ, Бугат сумын ЗДТГ, 

ХНХГСГЗахиргааны холбогдох мэргэжилтэн, улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар 

хамтарч 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэн нэг сарын 24 цагийн өдөр бүр 

Ховд голын эрэг дагуу эргүүлийн шалган сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. 



  38 
 

    

Хяналт шалгалтаар Өлгий, Бугат сумын нутаг дэвсгэрт орших Ховд голын 

онцгой хамгаалалтын бүсээс хайрга олборлосон 8 зөрчлийг илрүүлж, аймгийн МХГ-

ын байцаагч нарт мэдэгдэж зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээг нь авахуулж 

олборлосон хайргыг авсан газарт буцаан буулгаж, нөхөн сэргээлт хийлгүүлж, газрын 

хэвэндээ оруулж ажиллаа. 

  

  

  Алтанцөгц сумын “Хар үхэр”гэх газраас 3-р багийн иргэн хууль бусаар эсгий 

гэрийн бургас мод бэлтгэсэн байсан зөрчлийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

газрын Алтанцөгц сумын хариуцсан Байгаль хамгаалагч С.Бердимурат, Нурланбек 

нар илрүүлж сумын хэсгийн цагдаад харьяаллын дагуу шилжүүлсэн ба урьдчилсан 
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хяналт хийх явцад тус сумын 3-р багийн газар нутагт болох хар чацаргана гэх газарт 

эзэн тодорхойгүй эсгий гэрийн 140 ширхэг бургас мод бэлтгэсэн зөрчлийг илрүүлж 

эсгий гэрийн бургас модыг хураан авч мод бэлтгэсэн холбогдогчийг тогтоож,  сумын 

цагдаагийн хэсэгт шилжүүлэн шалгаж байна. 

  

      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 зөрчлийг 

газар дээр нь таслан зогсоох ажлыг зохион байгууллаа. 

      

Химийн бодис ашиглагч аймгийн төвийн ЕБС болон ААН, эмнэлгүүдэд холбогдох 

байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтын ажлыг хийж, устгах шаардлагатай 

болон хоосон сав баглаа, ашиглаж байгаа химийн бодисын талаар судалгаа тайлан 

авч нэгтгэн ажиллаа.  
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Байгаль хамгаалах тухай хуулийн дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь 

байгаль орчин болон байгалийн нөөцөд хохирол учруулсан бол нөхөн төлбөрийн 

хэмжээг тогтоож, иргэний нэхэмжлэгчээр томиллогдон ажиллаж байна. 

БОАЖГазрын дарга болон холбогдох мэргэжилтнүүд  Улаанхус суманд ажиллаж, 

салбараас явуулж буй бодлогын хэрэгжилттэй танилцав. Үүнд: 

Усны хувьд жил бүр газрын усны тооллого явуулан, ус ашиглагч иргэн ААН 

байгууллагууд усны дүгнэлт гаргуулан, зөвшөөрөл авахуулах талаар зөвлөмж 

хүргүүлэн ажиллав. Тухайн сумд ажиллаж байгаа байгаль хамгаалагч нарт ажилаа 

эржимжүүлж, хариуцлагатай ажиллах талаар үүрэг даалгавар өгөгдсөн.  “Тэрбум мод” 

үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тус суманд мод тарих газрын байдалтай газар дээр нь 

очиж танилцаж, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

  

Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/125 дугаар 

захирамжийн дагуу БОАЖГ, БСШУГазрын мэргэжилтнүүд Улаанхус сумын Согоог 

багын Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуульд хамтран ажиллаж, дараах ажлуудыг 

зохион байгуулан ажиллав. Үүнд: 
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 Тус сургуулийн багш, ажилтнуудаас сэтгэл ханамжийн асуулга авч, сургуулийн 

болон багийн хэмжээнд тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээлүүдийн талаар саналыг 

сонсож, танилцав. 

 Ахлах ангийн сурагчдад Хог хаягдал, Ус, Хөрсний бохирдол, Цөлжилтийн талаар 

сургалт зохион байгууллаа.   

 Тухайн сургуулийн дотуур байрны нөхцөл байдалтай танилцаж,  түүнд амьдарч 

буй хүүхдүүд болон ажилчдын саналыг сонсож, үүдийн хоол, байрны тохижилтын 

талаар харилцан ярилцав. 
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Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2022 оны 06 дугаар 

сарын 06-ны өдрийн 13:00-17:00 цагийн хооронд Өлгий хотын төв талбайд зохион 

байгуулсан Хууль сурталчлах өдөрлөгт БОАЖГазрын албан хаагчдыг оролцуулж, 

байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулж, иргэдэд салбарын хууль, 

тогтоомжийн талаар сурталчилж, шууд үйлчилгээ үзүүлэн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

  

Аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулагдаж буй 

“НЭГ БАЙГУУЛЛАГА-САЙН ҮЙЛСИЙН АЖИЛ” арга хэмжээнд нэгдэж, амьжиргааны 

түвшин доогуур нэг айлыг сонгон хүнсний тусламж үзүүлэх арга хэмжээ авлаа. 

 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан аймгийн Гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Өлгий сумын 12-

р багийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хүүхдэд бэлэг өгч, эцэг эхээс нь асран хамгаалахад 

тулгамдаж буй асуудлыг талаар саналыг сонсож ажиллав.  
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Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачилсан “Илүүдэл жингүй-Эртэч Монгол” аяны 

хүрээнд “Эртэч, Эерэг, Эрүүл Баян-Өлгийчүүд” уриан доор нэгдэж, байгууллагын 

албан хаагч нарыг оролцуулав.  

 

2022 оны 04 дүгээр сарын 11,12-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан орон нутгийн 

Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн арга хэмжээнд албан хаагчдыг 

оролцууллаа.  
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ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН 

Хяналт 

шалгалт 

хийсэн  

тоо 

Илрүүлсэн 

зөрчлийн 

тоо 

Зөрчлийг 

барагдуулсан 

тоо 

Торгууль 

/мян/төг/ 

Нөхөн 

төлбөр 

/мян/төг/ 

Тавьсан 

торгууль нөхөн 

төлбөрийн 

барагдуулалт 

/мян/төг/ 

        8 20 20 2.000.000 2.420.000 520.000 

 

 

 

 

 

 

                                     ДАРГА                             Ш. МАРАТ 
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 Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2001 îíû 

214ä¿ãýýð òóøààëûí 2 äóãààð õàâñðàëò 

 

Ìàÿãò ÁÎÕÀ-1 

ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ ÀÉÌÃÈÉÍ 2021 ОНЫ  ЖИЛИЙН    

ХЯНАЛТЫН  БАЙЦААГЧДААС ИЛРҮҮЛСЭН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ 

 ¯ç¿¿ëýëòèéí íýр Õýìæ

èõ 

íýãæ 

Òîîí 

õýìæýý 

À Á Â Ã  

1 Øàëãàëòàíä õàìðàãäñàí Àæ àõóéí íýãæ Тоо 20 

Áàéãóóëëàãà - 15 

Èðãýí - 3860 

2 Èëð¿¿ëñýí íèéò çºð÷èë - 20 

¯¿íýýñ àðèëãóóëñàí - 20 

3 Èëð¿¿ëñýí  хîõèðîë, çºð÷èë Мян.

төг 

2.420.000 

4 Òîãòîîñîí íºõºí òºëáºðèéí õýìæýý - 2.420.000 

Áàðàãäóóëàëò - 520.000 

5 Òàâüñàí òîðãóóëü áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèä - - 

àëáàíòóøààëòàíä - - 

Èðãýíä - 2.000.000 

6 Òîðãóóëü áàðàãäóóëàëò áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæèéí - - 

Àëáàí òóøààëòíû - - 

Èðãýíèé -  

7 Ãàðãàñàí Òåõíèêèéí ä¿ãíýëòèéí àêò тоо 

залт 

- 

¿¿íýýñ áèåëýñýí - - 

Àëáàí øààðäëàãà - - 
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¿¿íýýñ õýðýãæñýí - - 

8 ¯éë àæèëëàãààã íü 

çîãñîîñîí 

Àæ àõóéí íýãæèéí áàéãóóëëàãà Тоо - 

Òýäãýýðèéí íýãæ, îáüåêò - - 

9 Õàðèóöëàãà òîîöóóëàõ 

ñàíàë òàâüñàí, òîîöñîí 

ä¿í 

Õóóëèéí áàéãóóëëàãàä - - 

ÿàì, òóñãàéãàçàðò - - 

¿íäñýí áàéãóóëëàãàä - - 

Áóñàä õÿíàëòûí àëáàäàä - - 

10 Èðãýäýýñ õ¿ëýýí àâñàí õ¿ñýëò Тоо - 

¯¿íýýñ áàðàãäóóëñàí ñàíàë, õ¿ñýëò - - 

Õÿíàëòûí àëáà, áàéöààã÷äûí òàëààð ãàðãàñàí ãîìäîë, ñàíàë - - 

Ò¿¿íèé áàðàãäóóëàëò - - 

11 Øàëãàëòûí ä¿íã 

ñóðòàë÷èëñàí áàéäàë 

Ðàäèîãîîð - 4 

Òåëåâèçýýð - 3 

Õýâëýëýýð - 6 

12 Øèíýýð õýðýãæèæ áóé 

òºñëèéí áàéãàëü îð÷èíä 

íºëººëºõ áàéäëûí 

¿íýëãýýíä õàìðàãäñàí 

áàéäàë 

òºâ áàéãóóëëàãà Íèéò - - 

íàðèéâ÷èëñ

àí ¿íýëãýý 

- - 

 

Îðîí  íóòàã 

Íèéò - 100 

Ерөнхий  

¿íýëãýý 

- 100 

13 Òîìèëîëòîîð àæèëëàñàí õ¿í/ºäºð хоног - 

Çàðäàë мян.т

өг 

360.000 

14 Àæèëëàãñàä ñàéäýðõîëãîñîí àõëàõáàéöà

àã÷ 

тоо 0 

óëñûíáàéö

ààã÷ 

- 0 
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Çàñàã äàðãà ýðõ 

îëãîñîí 

óëñûíáàéö

ààã÷ 

- - 

Áàéãàëü 

õàìãààëàã÷ 

тоо 27 

Áàéãàëü 

õàìãààëàã÷ 

èäýâõòýé 

тоо 110 

 

                      ÌÝÄÝÝ ÃÀÐÃÀÑÀÍ: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                                Б. ШӨГЕН 
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Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2001 îíû 214 

ä¿ãýýð òóøààëûí 2 äóãààð õàâñðàëò 

 

Ìàÿãò ÁÎÕÀ-2 

 

ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ ÀÉÌÀÃÈÉÍ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН  

ХЯНАЛТЫН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ИЛРҮҮЛСЭН ЗӨРЧЛИЙН МЭДЭЭ 

 

ä/ä Çºð÷ëèéíîáüåêò Çºð÷èë Õýìæèõíýãæ Òîî 

À Á Â Ã Д 

1 Ãàçàð, ò¿¿íèé õºðñ èëð¿¿ëñýí Тоо  

Àðèëãóóëñàí -  

2 Ãàçðûí õýâëèé, ò¿¿íèé 

áàÿëàã 

èëð¿¿ëñýí - 08 

Àðèëãóóëñàí - 08 

3 Îé èëð¿¿ëñýí - 03 

Àðèëãóóëñàí - 02 

4 Óðãàìàë èëð¿¿ëñýí -  

Àðèëãóóëñàí -  

5 Àíàìüòàí èëð¿¿ëñýí - 09 

Àðèëãóóëñàí - 09 

6 Óñ 

 

èëð¿¿ëñýí - - 

Àðèëãóóëñàí - - 

7 Àãààð èëð¿¿ëñýí - - 

Àðèëãóóëñàí - - 

8 Õèìèéí õîðò áîäèñ èëð¿¿ëñýí - - 

Àðèëãóóëñàí - - 

9 Áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ 

áàéäëûí ¿íýëãýý 

èëð¿¿ëñýí - - 

Àðèëãóóëñàí - - 

 

 

 

 

 

 

ÌÝÄÝÝ ÃÀÐÃÀÑÀÍ: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                    Б. ШӨГЕН 
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Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2001 îíû 214 

ä¿ãýýð òóøààëûí 2 äóãààð õàâñðàëò 

Ìàÿãò ÁÎÕÀ-3 

 

ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ ÀÉÌÀÃÈÉÍ БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН  

ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧДААС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ НЬ ЗОГСООСОН , 

БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖ, ОБЪЕКТЫН 2021 ОНЫ  

 ЖИЛИЙН СУДАЛГАА 

 

ä/ä ¯éë àæèëëàãààã íü çîãñîîñîí 

áàéãóóëëàãà, àæ 

Àõóéí íýãæ, îáüåêòûí íýð 

Çîãñîîñîí õóãàöàà 

(ºäðººð) 

Çîãñîîñîí øàëòãààí, 

¿ð ä¿í 

 

1 Үгүй - - 

 

2 

   

 

 

 

 

 

ÌÝÄÝÝ ÃÀÐÃÀÑÀÍ: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                         Б. ШӨГЕН 
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Áàéãàëü îð÷íû ñàéäûí 2001 îíû 214 

ä¿ãýýð òóøààëûí 2 äóãààð õàâñðàëò 

 

Ìàÿãò ÁÎÕÀ-4 

 

 

ÁÀßÍ-ªËÃÈÉ ÀÉÌÀÃ /ÍÈÉÑËÝË/-ÈÉÍ УЛСЫН БАЙЦААГЧДААС   

ÕÓÓËÜ ÕßÍÀËÒÛÍ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÀÄ ØÈËÆ¯¯ËÝÝÄ 

ØÈÉÄÂÝÐËÝÝÃ¯É ÁÀÉÃÀÀ ÕÝÐÝÃ, ÇªÐ×ËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ 

 

 

ä/ä Øèëæ¿¿ëñýí õýðýã,  

çºð÷ëèéí òî÷ óòãà 

/íýð/  

ßìàð áàéãóóëëàãàä 

õýäèéä øèëæ¿¿ëñýí 

ßìàð àëáàí òóøààëûí 

õýíä,  

ÿàãààä øèéäâýðëýýã¿é 

áàéãàà øàëòãààí, 

òàéëáàð 

 

 

1 

 

Үгүй  Үгүй  Үгүй  

 

 

      ÌÝÄÝÝ ÃÀÐÃÀÑÀÍ: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                        Б. ШӨГЕН 

 

 

 

 

 

 

 

 


