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БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР 

 

БОАЖГазрын 2021 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 

мэргэжилтнүүдийн санал, аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

БОАЖ-ын Сайдтай 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 ажиллав. Жилийн  ажлын гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөөг улирлаар төлөвлөн 

батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэсэн болно. Тус газраас хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг  долоо хоног бүр ЗДТГазарт, сар, улирлаар, бүтэн, хагас 

жилээр аймгийн ЗДТГазарын ХОХБТХ-т болон БОАЖЯаманд цахимаар болон 

бичмэлээр хүргүүлэн ажиллаа. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 2021 оны 

байгалийн баялгийн нөөцийг хамгаалах,  нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглуулах, ан 

амьтад био техникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, газрын ажилтнуудын нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх, байгаль орчны багц хуулиудын хэрэгжилт, хяналт шалгалт, 

сургалт сурталчилгаа, санхүү аж ахуй, дотоод ажлын  талаар  2021 онд хийж 

гүйцэтгэсэн ажлын гүйцэтгэл нь 98%-тай    байна.     

БОАЖСайд аймгийн Засаг даргатай байгаль орчин,  аялал жуулчлалын 

бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх №21-02 дугаартай гэрээнд тусгагдсан Орон нутгийн 

төсвөөр хэрэгжүүлэх 55 төрлийн ажил үйлчилгээний ажлын биелэлт нь 2021 оны  

байдлаар 92.5%-ийн биелэлттэйгээр хийж  гүйцэтгэв.  

          Газрын төрийн албан хаагчдын 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүн болон Сумдын 

2020 оны байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд хийсэн ажил, 

хамтран ажиллах гэрээг дүгнэж, дүнг аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн Захиргааны 

удирдлагын хэлтэст хүргүүлж, байгууллагын төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн, 

хөдөлгөөний тайланг хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийн программд 

оруулан баталгаажуулсан болно. 

          Аймгийн Байгаль орчны төлөв байдлын 2019-2020 оны тайланг нэгтгэн гаргаж 

БОАЖЯамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар болон ЗДТГын ХОХБТХ-ын 

хэлтэст тус тус хүргүүллээ. Аймгийн Засаг дарга БОАЖСайдтай байгуулсан гэрээнд 

тусгагдсан орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр хэрэгжих 10 төрлийн ажлыг байгууллагын 

Цахим хаягаар болон орон нутгийн хэвэл мэдээллээр ил тод зарлан шалгарсан 

ААНэгжүүдээр гүйцэтгүүлэн засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгээр 

хүлээж авах ажлыг зохион байгууллаа.  

2020 оны хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх албан 

тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ХАСХОМ-ийн  мэдээллийн санд оруулан 

баталгаажуулав.  

Байгууллагын хүний нөөцийн  нэгдсэн тоо бүртгэлийн тайлан, төрийн албан 

хаагчийн ѐс зүйн хорооны тайлан, хяналт шинжилгээний тайлан болон бусад 

мэдээллийг тухай бүрд аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлэн ажиллав.  
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Байгууллагын 2020 оны санхүүгийн тайланг PDF file-аар программд оруулан 

шилэн дансанд байршуулан, шилэн дансны ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.        

Үндэсний аюулгүй байдлын аймгийн орон тооны бус салбар зөвлөлийг мэдээ, 

мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд тус байгууллагатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг 

хагас бүтэн жилийн тайланг Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэн 

ажиллав. 

 

Засгийн газрын 2014 оны 43 тогтоолоор батлагдсан “Байгаль орчныг хамгаалах 

нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу Байгалын нөөц ашигласны 

төлбөрийн орлогын хэсгийн төлөвлөгөөний зарцуулалтын тайланг гаргаж 

БОАЖЯаманд хүргүүллээ. 

Улсын онцгой комиссын болон аймгийн онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 

байгууллагад 24 цагийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх штаб байгуулан 2021 

оны 2 дугаар сараас 10 дугаар сар хүртэл  ажиллуулав. 

Аймгийн Онцгой байдлын шуурхай штабын үүрэг даалгавар хуваарийн дагуу 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын албан хаагчид 6 удаа 07:00-00:00 цаг хүртэл 

халдварын голомттой бүс нутгаас ирж буй ачааны тээврийн хэрэгсэл ачаа бараагаар 

халдвар дамжих эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ачаа 

буулгалтын явцад халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагаа, халдвар хамгааллын дэглэмд 

хяналт тавьж ажилласан болно.  
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МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙГ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ 
 АЖЛЫН ХЭСГИЙН 2021 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
2021.11.15 

Д/д 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Хэрэгжүүлэх арга 

зам, хугацаа 
Хариуцах эзэн Биелэлт 

 Экологийн аюулгүй байдлын талаар 

1 Агаарын чанарын төлөв 
байдал, бохирдолыг 
бууруулах арга 
хэмжээний тухай 
мэдээлэл 

Жилдээ 
            

УЦОШАлба, 
МХГазар, 

БОАЖГазар, 
Сумдын Засаг 

дарга нар 

Агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоож, 
бүсэд мөрдөх журмын төслийг боловсруулж 
холбогдох байгууллагуудаас санал авч 
нэгтгэн, батлуулхаар БОАЖЯаманд 
хүргүүлээд байна. 
 
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 
байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 

2 Хатуу, аюултай хог 
хаягдал, түүний 
менежментийн тухай 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жилдээ 
 

 
Аймаг, сумын 
ЗДТГ, БОАЖГ, 
ХТАлба, ИТХ, 

МХГ, ЦГ, ХХААГ, 
ЭМГ 

 
 

Орчны болон агаарын бохирдлыг бууруулах, 
нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн 
өнгө үзэмжийг сайжруулах, мод тарьж 
зүлэгжүүлэх, хог хаягдлыг цэвэрлэх, ачиж 
тээвэрлэх, хог хаягдалгүй, цэвэр орчинд 
амьдарч хэвших, хүрээлэн байгаа орчиндоо 
хог хаяхгүй байх зөв хандлагыг хүүхэд, 
залуучуудад хэвшүүлэх зорилгоор “Цэвэр 
ногоон Өлгий” аяныг 2 үе шаттайгаар 
холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан 
төлөвлөөний дагуу зохион байгуулав. Үүнд: 
“Цэвэр ногоон, Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” 
аяны их цэвэрлэгээнд оролцсон 88 
байгууллагын ажилчин, албан хаагчид 32 га 
талбайд  цэвэрлэгээний ажил  хийж 
гүйцэтгүүлэв. 
 
Цагааннуур тосгон болон Алтанцөгц, 
Баяннуур, Ногооннуур сумуудад  БОАЖГ-ын 
дарга, мэргэжилтнүүд, орон нутгийн 
радиогийн сурвалжлагчын хамт байгаль 
орчны багц хууль, тогтоомжууд болон 
түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аймгийн Засаг 
даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн А/443 тоот “Цэвэр Ногоон Өлгий” аян 
зохион байгуулах тухай захирамж, Тэрбум 
мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг 
сурталчилах, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг 
сумуудын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй 
төрийн байгууллага болон аж ахуйн 
нэгжүүдийн ажлын байдалтай танилцаж ард 
иргэдийг мэдээ мэдээлэлээр хангах ажлыг 
зохион байгуулав. Тухайн сумдын удирдлага, 
байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч 
нартай орон нутагт байгаль орчны талаар 
тулгамдсан асуудал, Хог хаягдлын талаар 
хуулийн дагуу Засаг даргын бүрэн эрхийн 
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хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлууд, эрх үүрэг, 
хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийн талаар 
ярилцаж, хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг 
аргачлалын дагуу тогтоолгож батлуулан, 
үүнийг мөрдлөгө болгож ажиллах зөвлөлгөө 
өгч ажиллав. 

3 
 
 
 
 
 

Хог хаягдлаас эрчим хүч, 
нөөц баялаг , түүхий эд 
бий болгох технологи 
бүхий үйлдвэрлэлийг 
бодлогоор дэмжинэ. 
Аюултай хог хаягдлын 
менежментийг 
боловсронгуй болгож 
хортой, аюултай хаягдал 
хуримтлагдахаас 
сэргийлнэ. 

Жилдээ 
 

Аймаг, сумын 
ЗДТГ, ЭМГ 

 

Аймгийн хэмжээнд байгаа аюултай хог 
хаягдал үүсгэгч 22 аж ахуйн нэгж, 
эмнэлгүүдийн гаргасан аюултай хог хаягдлын 
мэдээ тайланг www.eic.mne/waste 
мэдээллийн санд оруулж, аюултай хог 
хаягдал хуримтлагдахаас урьдчилан 
сэргийлж ажиллах зөвлөмж өгч ажиллаа. 

4 Хүн амын хог хаягдлыг 
зөв ялгаж цуглуулах, 
зайлуулах мэдлэг, 
дадлыг төлөвшүүлэх 
мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааг олон 
нийтийн хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
цахим сүлжээгээр 
тогтмол явуулна. 

Жилдээ 
 

Аймаг, сумын 
ЗДТГ, ЭМГ 

 

Ард иргэдэд зориулж “Ахуйн хог хаягдлыг зөв 
ялгаж цуглуулах, зайлуулах”, “Хог хаягдлын 
хүний эрүүл мэнд болон хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөө”, “Өрх гэрийн хогийн сав 
болон гадаа байршуулсан хогийн савыг 
цэвэрлэж халдваргүйжүүлэлт хийх” талаар 
монгол хэл болон казар хэлээр мэдээлэл 
бэлтгэж орон нутгийн радио телевизээр 
хүргүүлж, эрүүл мэндийн газар, харъяа эрүүл 
мэндийн байгууллагуудын пэйж хуудсанд 
“Хог хаягдлыг хогийн саванд хийж хэвшье” 
шторк болон зөвлөмжүүдийг байршуулан 
олон нийтэд мэдээлэл хүргүүлж ажиллав. 

5 Байгалийн баялгийн 
менежменэд экологийн 
үр дагаврыг нарийн 
тооцож байх зарчим 
баримталж хүрээлэн 
байгаа орчны тогтвортой 
байдлыг хангана. 
Байгалийн нөөц 
баялгийн экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээг 
бодитой тогтоож, 
хохирол барагдуулах 
хариуцлагын тогтолцоог 
бий болгоно. 

Жилдээ 
 

Байгаль 
хамгаалагчид 

Экологийн 
цагдаагийн алба 

МХГ 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.12 
дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх, Алтай сумын 2, 
3, 4 дүгээр багт хил орчимд Хилийн 0165 
дугаар анги, аймгийн Цагдаагийн газар, 

аймгийн Баи галь орчин аялал жуулчлалын 
газар, холбогдох албан хаагч нартай хамтарч 
хүрээлэн буи  орчны эсрэг гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргии  лэх хууль 
сурталчлах ажлыг хийж гүйцэтгэв. 
Ховд голын сав газрын дагуух, Алтанцөгц, 
Баяннуур сумуудын ойн сан бүхий газруудад 

аи  мгии  н Баи галь орчин аялал жуулчлалын 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын 
холбогдох албан хаагч нартай хамтарч 
хүрээлэн буи  орчны эсрэг гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргии лэх хяналт 
шалгалт хийж ажиллаа. 
Хяналт шалгалтын үр дүнд Алтай Таван 
богдын байгалийн цогцолборт газрын Цэнгэл 
сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах хэсэгт 
Байгалийн цогцолборт газрын дэглэм 
зөрчсөн 1 зөрчил, Сагсай Алтанцөгц, 
Баяннуур сумын нутаг дэвсгэр хамаарах 
хэсэгт хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт 
хэргийн шинжтэй 13 зөрчлүүдийг тус тус 
илрүүлж аймгийн Цагдаагийн газар, 

http://www.eic.mne/waste
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Мэргэжлийн хяналтын газарт харъялалын 
дагуу шилжүүлсэн болно.  
Цаг үеийн байдалтай холбогдуулан хяналт 
шалгалтыг  Ногооннуур,  Алтанцөгц, 
Баяннуур, сумуудад  орон нутгийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Байгаль 
хамгаалах тухай хууль, Усны тухай хууль, 
Хог хаягдлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, 
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай 
хуулиуд болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан 
аймгийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн А/443 тоот “Цэвэр-
НОГООН-Өлгий” аян зохион байгуулах тухай 
захирамж, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг 
шалган, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах, шалган шийдвэрлэх, зөрчил 
гарахаас урьдчилан сэргийлж, байгаль 
хамгаалагч нарт мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 
6 

Хүн амд шаардлага 
хангасан ундны ус 
хэрэглэх талаарх 
мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааг 
эрчимжүүлнэ. 

Жилдээ  БОАЖГ 2021 онд усны тухай хууль тогтоомж,  дүрэм 
журмуудыг орон нутгийн радиогоор 7 удаа, 
орон нутгийн телевизээр 2 удаа ярилцлага 
өгч  “Саян”, “Дербес” телевизүүдээр   “Усны 
зүй зохистой хэрэглээний талаар 4 удаа 
шторк явуулж ард иргэдийг мэдээ 
мэдээлэлээр хангаж ажилласан. 
Усны үнэ цэнийг хүүхэд багачуудад 
ойлгуулах зорилгоор дэлхийн усны өдрийн 
хүрээнд   Байгаль орчны 
салбар байгууллагууд болох, 
Монгол Алтайн  нурууны улсын тусгай 
хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын 
захиргаа, Хар нуур-Ховд голын сав газрын 
захиргаа,  НААҮйлчилгээний “Суат” 
ХХКомпани, Баян-Өлгий аймгийн байгаль 
хамгаалах иргэний салбар зөвлөл зэрэг  5 
байгууллага Дэлхийн байгаль хамгаалах 
сангийн /WWF/ санхүүжилтээр “УСНЫ 
ҮНЭЛЭМЖ”, ”Усны үнэ цэн“ сэдвээр Баян-
Өлгий аймгийн 
хэмжээнд   хамтарсан  төлөвлөгөөний дагуу 
дараах ажлуудыг зохион байгууллаа 
-Орон нутгийн телевизүүдээр ундны усны 
чанар, зүй зохситой хэрэглээний талаар  
дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцож 
ард иргэдийг мэдээллээр хангах ажил зохион 
байгуулсан. 
-Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, орон нутгийн 
телевизүүдээр болон цахимаар 
дамжуулан  богино хэмжээний 
видео, шторк ,  мэдээлэл түгээв. 
-Аймгийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын сурагчдын дунд “Усны 
үнэлэмж” сэдвээр 1-5 дугаар ангийн 
сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан, 6-9 
дүгээр ангийн сурагчдын дунд 
зохион бичлэгийн уралдаан, 10-12 дугаар 
ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэгийн 
уралдаан тус тус зохион байгуулав. 
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-Өлгий сумын хот тохижуулах албатай 
хамтран усны  сан бүхий газар, уст цэгийн 
орчмын ахуйн хог хаягдлыг түүж, цэвэрлэх, 
ажлид аймгийн төрийн байгууллагын 70 
гаруй албан хаагчид оролцож, Ховд голыг 
ахуйн хог хаягдлаас ангижруулах ажлыг 
зохион байгуулав.  
БОАЖГ, МАНУТХГХЗахиргаа, 
ХНХГСГЗахиргаатай хамтран Өлгий сумын 
төвийн  1,8,3,4,5,11, 6,9,10 багуудын нийт 300 
өрхөд усны ашиглалт хамгаалалтын талаар 
сурталчилгааы ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

7 Химийн хортой болон 
аюултай бодисын 
хэрэглээ, түүнийг устгах, 
аюултай байдлыг хангах 
арга хэмжээ 

Жилдээ БОАЖГ 
МХГ 
ОБГ 

БОАЖСайдын 01/4759 зөвлөмжийн дагуу 
Цэнгэл суманд байрлах алтны үндсэн ордын 
байжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламж, 
баяжуулах үйлдвэрт натрий цианид ашиглах 
үйлдвэрийн технологи, химийн хорт болон 
аюултай бодисын хадгалах агуулах зэрэг 
ажлуудыг газар дээр нь танилцах ажлыг 
аймгийн МХГАзар, ОБГазар, ЦГазартай 
хамтран зохион байгууллаа. 

8 
 

Орон нутагт хүн ам, 
байгаль орчинд аюул, 
эрсдэл учруулж 
болохуйц нөхцөл 
байдал, үйл явдлын 
тухай мэдээ 

Жилдээ БОАЖГ Хамгийн түрүүнд аймгийн төвийн хүн ам, 
байгаль орчинд аюул, эрсдэл учруулж байгаа 
аймгийн нэгдсэн хогийн цэг нь нүүлгэн 
шилжүүлэх шаардлагад хүрсэн байна. 
Хогийн цэгийг ашиглах талбай маш их 
хомсдсон байна. Иймд аймгийн нэгдсэн 
хогийн цэгийн одоогийн байршлыг хааж 
халдваргүйжүүлэх шаардлагатай байна. 
1. Салхины зонхилох чиг буюу баруун хойно 
байрласнаас шалтгаалан хог хаягдал үүсч 
байгаа нарийн тооцонцор, шатах үед үүсдэг 
утаа, органик хог хаягдлын ялгарлын үнэр 
шууд хотруу орж ирж бохирдуулж байна.  
2. Үерийн ус урсах бүсэд байрлаж байгаа 
бөгөөд олон жил хуримтлагдсан хог хаягдал 
үерийн усаар урсан хотруу болон Ховд голыг 
бохирдуулах, их хэмжээний хог хаягдал 
хотруу орж айл өрх хогонд дарагдаж, гол 
ундны ус бохирдох нөхцөл үүссэн. 
3. Хог хаягдлыг хөрсөнд шууд булж байгаа нь 
цас, борооны усаар дамжин хөрсөнд шингэж 
улмаар гүний ус, ундны усыг бохирдуулж 
байна. Ялангуяа мал нядалгааны хаягдал 
нэлээд их бохирдол үүсэж, халдварт өвчин 
тараах нөхцөл үүсээд байна.  
4. Суурьшлын бүс буюу айл өрх хогийн 
цэгрүү тэлж орж ирж байна. Тийм учраас 
шинэ хогийн цэгийн байршлыг сонгохдоо 
мэргэжлийн байгууллага оролцуулсан ажлын 
хэсэг байгуулж Ховд голоос зайтай газраас 
болон суурьшлын бүс буюу хамгийн захын 
айл өрхөөс 15 км зайтай байх нь чухал. Мөн 
аймгаас урагшаа байрлуулах дүгнэлт гаргаад 
байна. 

9 Усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүсийн 
дэглэмийн тухай  

Жилдээ БОАЖГ 
МХГ 

Өлгий сумын ЗДТГ 

Аймгийн МХГ-ын даргын баталсан “Ховд 
голын онцгой хамгаалалтын бүсэд хайрга 
олборлох зөрчлийг таслан зогсоох, 
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 Бугат сумын ЗДТГ 
ХНХГСГЗ 

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 2021 оны 02 дугаар 22-ны өдрөөс 
эхлэн өдөр бүр Ховд голын эрэг дагуу өдөр, 
орой, шөнийн цагуудаар эргүүлийн хяналт 
шалгалт хийж, холбогдох арга хэмжээнүүдийг 
авч  ажиллаж байна. Хяналт шалгалтаар 
Өлгий, Бугат сумын нутаг дэвсгэрт орших 
Ховд голын онцгой хамгаалалтын бүсээс 
хайрга олборлосон 6 зөрчлийг илэрүүлж, 
иргэн тус бүрт 200.000 төгрөг буюу нийт 
1200.000 төгрөгний торгууль ногдуулж, 
олборлосон хайргыг авсан газарт буцаан 
буулгаж, нөхөн сэргээлт хийлгүүлж, газрын 
хэвэндээ оруулж ажиллаа. 

10 Агнуур зохион 
байгуулалт, 
менежментийн 
төлөвлөгөөг хийлгэж, 
хэрэжилтэд хяналт 
тавьж ажиллах 

Жилдээ  ЗДТГазар, 
БОАЖГ 

 

Аймгийн хэмжээний ерөнхий агнуур зохион 
байгуулалт, ан агнуурын менежментийн 
төлөвлөгөөг 5 жилд нэг удаа ан амьтны 
мэргэжлийн байгуулагаар хийлгэж 2022 онд 
шинээр хийлгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 
Мөн сумдын нарийвчилсан агнуур зохион 
байгуулалт ан агнуурын менежментийн 
төлөвлөгөөг шат дараалан 19 агнуурын бүс 
нутагт 5 жилд нэг удаа хийлгэж, 
менежментийн төлөвлөгөөний хэрэжилтэд 
хяналт тавьж ажиллаж байна. 

11 Улсын болон орон 
нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газарт 
ховор амьтдад 
биотехникийн арга 
хэмжээ авах 

Жилдээ  БОАЖГ Аймгийн хэмжээний агнуурын менежмент 
хариуцагч компаниудад хамтран Булган 
сумын “Улаагчин”, Дэлүүн сумын “Ахуунт”, 
Алтай сумын “Халуун бардам”, Алтанцөгц 
сумын “Мундуйн дэвсэг”, Ногооннуур сумын 
“Бахлаг”, Улаанхус сумын “Агуйт хатуу”, 
Бугат сумын “Төмөрт”, “Тошинт” агнуурын бүс 
нутгуудад Нэн ховор, ховор амьтдыг 
хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр давс, 
хужир, өвс тавих биотехникийн арга 
хэмжээний ажлыг зохион байгууллаа. 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 
Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргатай 2021 онд 
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын салбарт 
хамтран ажиллах №21-02 тоот гэрээ болон 
Амьтны аймгийн тухай хуулийн  6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8  био техникийн арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх талаар заасны дагуу туурайтан 
ан амьтан Аргаль хонь, Янгир ямаа, Халиун 
буга зэрэг амьтны хаваржиж буй бүс нутаг 
болох Улаанхус сумын “Баянзүрх” агнуурын 
бүс нутгийн  “Харуул”, Толбо сумын 
“Хоторжон”, Ногооннуур сумын “Бахлаг” 
“Модон овоо”, Буянт сумын “Хаагалгат” 
ангийн бүс нутгуудад аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр 
сарын 27-ний ажлын удирдамжийн хүрээнд 
хужир, давс тавих био техникийн арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх  ажлуудыг  тус тус зохион 
байгууллаа. 
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12 Ойн сангийн өөрчлөлт, 
ашиглалт, эзэмшлийн 
ойн талаар 

  Аймгийн хэмжээний 2021 онд ойгоос бэлтгэх 
модны дээд хязгаар батлах тухай Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалын 
дагуу СДОАнги болон 
МАНУТХГХЗахиргаатай хамтран ойн сан 
бүхий 9 сумдын бэлтгэх түлээ модны хэмжээг 
нарийвчлан хуваарилж аймгийн ИТХурлын 
хуралдаанд оруулж батлуулан холбогдох 
сумдад хүргүүлэн, хэрэгжилтэнд хяналт 
тавьж ажиллаж байна. 
Аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг 3 
жилээр хийж баталуулахаар тендер зарлах 
ажлыг зохион байгуулж уг ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлэхээр тендерт шалгарсан “Мөнх 
ногоон жодоо” ХХК-иар гэрээ хийж 2021-07-
05-наас 2021-08-05-ны хооронд судалгааны 
ажил хийж гүйцэтгэсэн болно. 

13 Ойн нөхөн сэргээлт, 
ойжуулалтын талаар 

  Аймгийн Засаг даргын санаачилсан "Цэвэр-
Ногоон-Өлгий", УИХ-ын гишүүн Т.Аубакирийн 
санаачилсан "Ногоон Өлгий" аяны хүрээнд 
"Хог биш мод тарьж, ногоон Өлгийг хамтдаа 
бүтээцгээе" уриан доор хаврын “Бүх нийтээр 
мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай” 
төлөвлөгөө гаргаж, аймгийн Засаг даргын 
А/443 тоот захирамжаар батлуулан 
төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион байгуулав. 
“Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн нээлтэнд 
аймгийн удирдлагууд оролцож, модоо 
тарилаа. Энэ жил аймгийн хэмжээнд хавар  
нийт 15932 ширхэг 10 төрлийн мод, бут сөөг 
таригдсан ба нийт 30659.0 мянган төгрөгийн 
зардал гарсан болно.  
Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбум мод 
үндэсний хөдөлгөөний намрын мод тарих 
өдөрлөгийн нээлтийн ажиллагааг зохион 
байгуулж, аймгийн хэмжээнд 8 төрлийн 9142 
ширхэг модыг цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламжуудад тарих ажлыг зохион 
байгууллаа. 
Урьд онуудад хийгдсэн ойжуулалтын 
ажлынарчилгаа, усалгааны ажлыг 
гүйцэтгүүлэхээр Сум дундын ойн ангитай 
гэрээ байгуулан онгоцны буудал явах хатуу 
хучилттай авто зам дагуу байгуулсан 
ойжуулалт, ойн зурвас болон Толбо 
чиглэлийн 10 га Ногоон хэрмийн ойн зурвас, 
Шинэ онгоцны буудал явах зам дагуу 
байгуулсан ойн зурвас, БОАЖГазрын ойн 
зурвас байгуулсан 3.5 га талбайг тус тус 
усалгаа арчилгааны ажлыг  хийж гүйцэтгэв. 

14 Ховор, нэн ховор устах 
аюулд орсон амьтан, 
ургамлын төрөл зүйлийн 
хамгаалалт, өсгөн 
үржүүлэлт тэдгээрийн 
тооллогын талаар 

  Аймгийн хэмжээний 19 агнуурын бүс 
нутгуудын амьтан хамгаалах 19 нөхөрлөл 
байгуулж, 8 менежмент хариуцагч команитай 
БОАЖГазрын дарга, Сумдын засаг дарга, 
менежмент хариуцагч компаниудын 
захиралтай гурвалсан гэрээ байгуулж, 
гэрээний дагуу 5 жилд нэг удаа 
нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан 
агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг төрийн 
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захиргааны төв байгууллагаас эрх авсан 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж 
менежментийн төлөвлгөөний дагуу амьтаны 
нөөцийг хамгаалахад менежмент хариуцагч 
компани болон амьтан хамгаалах 
нөхөрлөлүүдийн оролцуулан ажиллаж байна. 

15 Аялал жуулчлалын 
салбарын өнөөгийн 
байдал, эдийн засагт 
эзэлж байгаа хувь, 
хэмжээ, аялал 
жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн, аялал 
жуулчлалын 
байгууллагын талаар 

Жилдээ БОАЖГ Аялал жуулчлалын салбар үндэсний ДНБ-
ний 7.2 хувийг үйлдвэрлэж, экспортын 6.8 
хувийг бүрдүүлсэн нь өнгөрсөн 20 жилийн 
хамгийн өндөр үзүүлэлтэд хүрсэн бол 2020 
онд “Covid-2019” цар тахалын улмаас олон 
улсын аялал жуулчлалын урсгал 60-80 
хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Тус аймгийн хэмжээнд 2021 оны байдлаар 
аялал жуучлалын зохион байгуулагдах 9 нь 
Эвент арга хэмжээний нэр төрлийг гаргаж, 
аймгийн 13 сум тус бүр жил бүр уламжлал 
болгон зохион байгуулах “Бренд 
бүртээгдэхүүн”, “Эвент арга хэмжээ”-ний нэр 
төрлийг гаргаж, аймгийн ИТХ-аар 
батлуулахаар төлөвлөөд байна. 

16 Ус хангамжийн эх 
үүсвэр, нөөц, чанар, 
усны байгууламж, 
ашиглалт хамгаалалтын 
талаар 
 

Жилдээ БОАЖГ 
МХГ 
ЭМГ 

Усны нөөцийг хамгаалах, бохирдохоос 
урдчилан сэргийлэх зорилгоор  аймгийн 
хэмжээнд    5, 10-р саруудад аймгийн төвд 
15-20 км тойрогт, сумдад 8-10 км тойрогт, баг 
хот айлд 5 км-ийн тойрогт орших гол мөрөн, 
нуур цөөрөм, булаг шанд, уст цэгүүдийг 
ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас 
цэвэрлэх, байгалийн голдирлыг сэргээх, 
тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг 2 удаа 
зохион байгуулж ажиллав. 
Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд  холбогдох 
байгууллагууд хамтран  “УСНЫ  ҮНЭЛЭМЖ” 
/усны үнэ цэнэ/ 
сэдвээр   хамтарсан  төлөвлөгөөний дагуу 
дараах ажлуудыг зохион байгууллав. Үүнд: 

1.Усны үнэ цэнэ, усны нөөц, чанар усны зүй 
зохистой хэрэглээ, ашиглалт хамгаалалтын  
зэрэг мэдээллээр хангах үүднээс 3 дугаар 
сарын 17-ний өдөр орон нутгийн хэвлэл 
мэдээллийн “Дербес”, “Саян” телевизүүдээр 
дугуй ширээний хэлэлцүүлэгт оролцож 
ард иргэдийг мэдээллээр хангасан болно. 

2.Аймгийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын сурагчдын дунд “Усны 
үнэлэмж” сэдвээр 1-5 дугаар ангийн 
сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан, 6-9 
дүгээр ангийн сурагчдын дунд 
зохион бичлэгийн уралдаан, 10-12 дугаар 
ангийн сурагчдын дунд эсээ бичлэгийн 
уралдаан тус тус зохион байгуулав. 

3.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, TV-
гээр болон цахимаар дамжуулан  богино 
хэмжээний видео, шторк бэлтгэж,  мэдээлэл 
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түгээв. 

4.Ховд голын эрэгт цэвэрлэгээний ажлыг 
зохион байгуулсан. 

5. Өлгий сумын ус хангамжийн эх үүсвэрийн 
нөөц, чанар  эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг 
хангуулах зорилгоор Суат ХХК-д бичигээр 
шаардлага хүргүүлж, гүйцэтгүүлэв. 

17 Байгаль орчныг 
хамгаалах талаар 
бодлогын чанартай 
шийдвэр гаргах, үйл 
ажиллагааг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэхэд олон 
нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, ялангуяа 
ойжуулах, нэн ховор, 
ховор, ховордож 
болзошгүй амьтан, 
ургамлыг хамгаалах, 
тарималжуулах, нөхөн 
сэргээх, хяналт 
шинжилгээ хийх ажилд 
иргэний нийгмийн 
байгууллага, хувийн 
хэвшил, нутгийн 
иргэдийг түлхүү татан 
оролцуулах 

Жилдээ БОАЖГ 
Сумдын ЗДТГ 

Аймгийн хэмжээний 19 агнуурын бүс 
нутгуудын амьтан хамгаалах 19 нөхөрлөл 
байгуулж, 8 менемент хариуцагч команитай 
БОАЖГазрын дарга, Сумдын засаг дарга, 
менежмент хариуцагч компаниудын 
захиралтай гурвалсан гэрээ байгуулж, 
гэрээний дагуу 5 жилд нэг удаа 
нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан 
агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг Төрийн 
захиргааны төв байгууллагаас эрх авсан 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж 
менежментийн төлөвлгөөний дагуу амьтаны 
нөөцийг хамгаалахад менежмент хариуцагч 
компани болон амьтан хамгаалах 
нөхөрлөлүүдийн оролцуулан ажиллаж байна. 

18 Уул уурхайн үйл 
ажиллагааны улмаас 
эвдрэлд орсон газар, 
газрын хэвлийг ашиглагч 
нь хамгаалах, нөхөн 
сэргээх чиглэлээр эрх 
зүйн зохицуулалтыг үр 
дүнтэй болгоно. 

Жилдээ БОАЖГ 
МХГ 

Сумдын ЗДТГ 

“Нөхөн сэргээлт-2024” нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн 
засаг даргын А/570 дугаар захриамжаар 
байгуулан нөхөн сэргээлтийн ажлын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 
Ногооннуур суманд бичил уурхай эрхэлдэг 
ASM00012 тусгай зөвшөөрөлтэй Сунхар 
нөхөрлөлийн олборлолт явуулсан 0.4 га 
газарт нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлэв. 

19 Байгалийн нөөц, 
баялгийн ашиглалт, 
хамгаалалт, нөхөн 
сэргээлтийн талаар 

Жилдээ БОАЖГ 
Сумдын ЗДТГ 

 

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар сумдын 
Засаг дарга нарт албан тоотоор хандаж, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. 
2021.10.21 өдрийн байдлаар ойн нөөц 
ашигласны төлбөр 16.325.871 төгрөг,  ан 
амьтны нөөц ашигласны төлбөр 731.367.750 
төгрөг, усны төлбөр 11.438.322 төгрөг, 
түгээмэл тархацтай малтмал ашигласны 
төлбөр 19.693.170 төгрөг, ургамал 
ашигласны төлбөр 35.000 төгрөг, ус 
бохирдуулсны төлбөр 412.203 төгрөг тус тус 
бүрдүүлсэн байна. 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 
2020 оны А/701, 2021 оны А/147,2020 оны 
А/658 дугаар тушаалын дагуу  Аймгийн 
хэмжээний  8 менжмент хариуцагч 
компанитай гурвалсан гэрээ байгуулж, 
гэрээний дагуу 2021 онд 14 толгой алтайн 
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СТАТИСТИК  МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР 

БОАЖЯамны статистик мэдээллийн санд  2020 оны байдлаар БОХ-1-9 хүртэлх 

маягт, 2021 оны хагас жилээр БОХ-6.1,6.2, 6.3 маягтын дагуу сум тус бүрээр оруулав. 

2020 оны байдлаар 

ИРҮҮЛСЭН МЭДЭЭНИЙ ТОО 99 

ШАЛГАСАН МЭДЭЭНИЙ ТОО 99 

ШАЛГАСАН БАЙДАЛ, ХУВИАР 100% 

 

Сумын тоо 

1 Баян Өлгий 13 

Нийт дүн 13 

угалз, 14 алтайн тэх, 4 халиун бугыг тусгай 
зориулалтаар, Толбо сумын толбо нуураас 
19 тонн, ахуйн зориулалтаар 925 ширхэг 
загасыг БОАЖЯамнаас гарсан хуваарын 
дагуу аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд 
батлуулан сумдын БОХУБайцаагчийн 
хяналтын доор агнуулж, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2013 оны 43 дугаар тогтоол, 
байгалийн нөөц ашигласаны төлбөрийн 
тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх 
хэсэгт заасны дагуу байгалийн баялгаас 
орсон орлгын тодорхой хувь хэмжээг тухайн 
нутаг дэвсгэрт зарцуулах тухай сумдын Засаг 
дарга нарт албан бичиг хүргүүлэн 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

20 Усны сав газрын 
менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлж, 
тухайн сав газрын 
хэмжээнд экосистемийн 
тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулахгүйгээр 
ашиглах боломжтой 
гадаргын болон газрын 
доорх усны нөөцийг 
тогтоож, ашиглалтыг 
тогтоосон хэмжээнд нь 
хатуу барина. Аль нэг 
ашиглагчид давуу эрх 
олгохгүй байх эрх зүйн 
зохицуулалт бий болгоно 

Жилдээ БОАЖГ, 
ХНХГСГЗ, МХГ 

Усны тухай хуулийн 28.4-т заасны дагуу ус 
ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын ус ашиглуулах дүгнэлтийг 
гаргаж, Хар нуур Ховд голын сав газрын 
захиргаанаас гаргасан ус ашиглуулах 
дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах гэрээ 
байгуулан ус ашиглах гэрээний дагуу төлбөр 
ноогдуулж ажиллав. 
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СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР 

МУ-ын засгийн газар, Ерөнхийлөгчийн тамгийн газар, БОАЖЯ хамтран зохион 

байгуулсан “Ойн салбарын үндсэн чуулган”, БОАЖЯамнаас зохион байгуулагдсан “Хог 

хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрлэл” сэдэвт цахим хурал болон Байгаль орчны 

статистик мэдээллийн сангийн хог хаягдлын БОХ-6.1, БОХ-6.2, БОХ-6.3 дугаар 

маягтуудыг нөхөх, бөглөх, мэдээллийн санд оруулах талаар цахим сургалт, “Орчны 

бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн санг танилцуулах” цахим 

сургалт, “Байгаль орчны захиргааны статистик мэдээллийн маягтыг нөхөх заавар” 

цахим сургалт, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 

№ Маягтын нэрМаягтын нэр 

Мэдээ 

ирүүлсэн 

Мэдээ 

ирүүлсэн 

сумын 

тоомын 

тоо 

эИрүүлсэн 

мэдээний 

тооэний 

тоо 

Шалгасан 

мэдээний 

тооэдээний 

тоо 

Шалгасан 

байдал, 

хувиарайд

ал, хувиар 

1 БОХ-1.3 маягт. Уул уурхайн үйл 

ажиллагааны улмаас эвдэрсэн газрын 

нөхөн сэргээлтийн жилийн мэдээ  

1 1 1 100% 

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% 

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 99 99 99 100% 

https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=23&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=23&action=checkaimag
https://eic.mn/box/admin.php?menuitem=23&action=checkaimag
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
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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газартай хамтран “Ирвэстэй нутаг ирээдүйн” төслийн хүрээнд 2021 онд байгаль орчны 

гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэлэлцэх цахим хурал, Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын яам, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт, Стокгольмын 

байгаль орчны хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын хүлэмжийн хий, 

агаар бохирдуулагч хийн ялгарал, тэдгээрийг бууруулах хувилбаруудад дүн 

шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд “Бага ялгарлын шинжилгээний 

платформ LEAP-ын талаар оролцогч талуудад мэдлэг олгох” цахим сургалт, Канад 

улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилтээр “Институцийн өөрчлөлт хийх замаар 

эрдэс баялгийг менежментийг сайжруулах санаачилга” /MERIT/ засаглалын төсөлтэй 

хамтарсан “Хариуцлагатай уул уурхай ба эрх зүйн орчин” сэдэвт цахим, Баян-Өлгий 

аймгийн ЗДТГ-ын харьяа агентлагийн албан хаагчдад зориулсан “Монгол Улсын 

хөгжлийн бодлого: төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ” сэдэвт богино хугацааны зайны 

сургалт, Эко клубийн сурагчдын нэгдсэн группд клубийн сурагч, багш нарт “Газрын 

доройтол, түүнтэй тэмцэх” “Цөлжилтөөс сэргийлэх” сэдвээр цахим сургалт, БОАЖЯ-

наас зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлт” танхимын сургалт, Увс аймагт 

зохион байгуулагдсан Алтай соѐны бүс нутгийн аймгуудын хүрээлэн байгаа орчны 

эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлүүдийн туршлага судлах 

хэлэлцүүлэг, БОАЖЯам зохион байгуулсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 03 

дугаар сарын 16-ны өдрийн “Журам батлах тухай” 93 дугаар тогтоолын хоѐрдугаар 

хавсралтаар батлагдсан “Ховор амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох журам”-д 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах журмын төсөлд санал авах цахим хэлэлцүүлэг, 

Удирдлагийн академийн “Төрийн байгууллагын стратеги төлөвлөт хийх арга зүй” 

сэдэвт цахим сургалт,  Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссоос зохион байгуулсан “Эршүүд 

байдал ба Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” сэдэвт танхимын  сургалтад  холбогдох 

мэргэжилтнүүдийг оролцуулав. 

БОХ хууль тогтоомжуудыг  орон нутгийн радио, телевизээр сурталчлах ажлыг  

16 удаа зохион байгууллаа. Үүнээс: Усны тухай хууль 8, Амьтны тухай хууль 2, Ойн 

тухай хууль 1, Хог хаягдалын тухай хууль 3, Түгээмэл тархсан ашигт малтмалын тухай 

хууль 1, БОНБҮ-ний тухай хууль 1   тогтоомж дүрэм журмуудыг орон нутгийн 

радиогоор 10 удаа, орон нутгийн телевизээр 2 удаа ярилцлага өгч,  “Усны зүй зохистой 

хэрэглээний талаар 2 удаа  шторк явуулж ажилласан.  

 “Бага ялгарлын шинжилгээний 

платформ LEAP программыг хэрхэн 

суулгах, түүнийг хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг бууруулахад ашиглах нь” сэдэвт 

цахим сургалтын 2 үе шатанд тус 

байгууллагаас 10 байгаль хамгаалагч 

мэржилтнүүд оролцож, Стокхолмын 

байгаль орчны хүрээлэнгээс гэрчилгээ 

авсан болно.  

 БОАЖЯам, Уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн судалгаа хамтын Зураг 1 
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ажиллагааны төв, NEP төслийн хамтарсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний 

чадавхыг бэхжүүлэх“ сургалтанд тус аймгийн холбогдох салбаруудын мэргэжилтэнүүд 

оролцож, өөрсдийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хийж буй ажил, 

тулгамдаж байгаа асуудал, гарч буй эрсдэлийн талаар санал бодол солилцов.  

Алтанцөгц, Баяннуур, Цагааннуур, Ногооннуур сумдын эко клубийн сурагчдад 

хог хаягдал, усны хэрэглээ, байгаль орчныг хамгаалах хуулийн хэрэгжилтийн талаар 

сургалт зохион байгуулан, сурталчилгааны материал, брошур тараах ажлыг зохион 

байгуулав.   

Зочлох үйлчлэх салбарын сургалт хөгжлийн төв ТББ 2021 оны 3-р сарын 23-ны 

өдөр  зохион байгуулсан Аялал жуулчлалын салбарын Ковидийн дараах хэв маяг 

онлайн сургалтад тус аймгийн  Аялал жуулчлалын үйлчилгээ салбарын 15 

ААНБайгууллагын хамруулах ажлыг зохион байгууллаа.    

 
Зураг 2 

           2021 оны 10-р сарын 21-23-ны хооронд GIZ тусгай хамгаалалтай газар нутагт 

дэмжлэг үзүүлэх замаар хувь нэмрээ оруулах төсөлтэй хамтран ажиллаж, Дэлүүн 

сумын Хөх Сэрхийн нурууны УТХГХЗахиргаа-д нутгийн иргэд болон нөхөрлөлүүдийн 

дунд НИТАЖ хөгжүүлэх сургалтыг 2 дахь удаагаа зохион байгуулж, 100гаруй нутгийн 

иргэдийг хамруулж сургалт амжилттай зохион байгуулагдав. 

 

Зураг 3 /нутгийн иргэд болон нөхөрлөлүүдийн дунд сургалт явуулж байгаа нь/ 
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АН АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ, БИО ТЕХНИКИЙН 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ТАЛААР 

БОАЖСайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ний өдрийн А/658 /үйлдвэрлэлийн 

зориулалтаар 2021 онд барих агнуурын загасны тоо хэмжээний дээд хязгаар тогтоох 

тухай/, БОАЖСайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн А701 /тусгай болон 

ахуйн зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай/, БОАЖСайдын 2021 

оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрийн А/119 /тусгай зориулалтаар амьтан агнуулах 

хуваарь батлах тухай тушаалуудыг аймгийн ИТХурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 

оруулан/ 2021 онд аймгийн хэмжээнд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар агнах 

барих ан амьтны дээд хязгаарыг 2021 оны 01 сарын 20-ний өдрийн 22 дугаар, 2020 

оны 12 дугаар сарын 17-ний өдрийн 102 дугаар тогтоолоор батлуулан агнуурын 

менежмент хариуцагч компаниудад болон сумын ЗДТГазарт  хүргүүлэн,   хэрэгжилтэнд 

хяналт тавьж ажиллаж байна.   

Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээг “Таны дуу хоолой байгалийг 

хамгаалж чадна” уриа дор “Ногоон дуу хоолой” сарын аян, дэлхийн байгаль хамгаалах 

өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх болон байгаль орчны багц хуулиудыг орон нутгийн 

радио, хэвлэл, телевизээр сурталчлах ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд амьтны болон 

байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомжуудыг орон нутгийн радио телевизээр 

сурталчлах ажлыг 6 удаа цахимаар өдөр бүр сурталчлах ажлыг зохион 

байгууллаа.Аймгийн хэмжээний агнуурын менежмент хариуцагч компаниудын 

санхүүжилтээр Бугат сумын “Тошинт”, “Төмөрт”, Улаанхус сумын “Агуйт-хатуу”, Дэлүүн 

сумын “Ахуунт”, Булган сумын “Улаагчин”, Алтанцөгц сумын “Мундуйн дэвсэг”, 

Баяннуур сумын “Уушигийн улаан”, Цэнгэл сумын “Борбургасан”агнуурын бүс 

нутгуудийг хариуцдаг нөхөрлөлүүдтэй хамтран зэрлэг ан амьтад өвс, хужир, давс 

тавих био техникийн арга хэмжээний ажлуудыг зохион байгууллаа. 

Зураг 4 
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргатай 

2021 онд Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах №21-02 тоот 

гэрээ болон Амьтны аймгийн тухай хуулийн  6 дугаар зүйлийн 6.1.8  био техникийн 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар заасны хүрээнд 5 сая төгрөгний санхүүжилтээр  

Аргаль хонь, Янгир ямаа, Халиун буга зэрэг амьтны хаваржиж буй бүс нутаг болох 

Дэлүүн сумын “Хөх сэрх” ДЦГазар болон Улаанхус сумын “Баянзүрх” агнуурын бүс 

нутгийн  “Харуул”, Толбо сумын “Хоторжон”, Ногооннуур сумын “Бахлаг” “Модон овоо”,         

Буянт сумын “Хаалгат” ангийн бүс нутгуудад аймгийн Засаг даргын тамгын 

газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ний ажлын удирдамжийн дагуу хужир, 

давс тавих био техникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх  ажлуудыг  зохион байгуулав.  

 

Зураг 6/Ногооннуур сумын “Бахлаг” ангийн бүс нутагт давс тавьж био техникийн арга хэмжээ авсан 

байдал/ 

Зураг 5 
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Зураг 7 / Буянт  сумын  “Хаалгат”  ангийн бүс нутагт аргаль хонинд зориулан  тавьж био 

техникийн арга хэмжээ авсан байдал/ 

 

Зураг 8/Толбо сумын “Хоторжон” ангийн бүс нутагт халиун бугад зориулан  давс тавьж био 

техникийн арга хэмжээ авч байгаа нь/ 

 

Зураг 9  /Улаанхус сумын “Баянзүрх” ангийн бүс нутагт янгир ан амьтад давс тавьж био техникийн 

арга хэмжээ авч байгаа нь/ 
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Ан амьтны холбоотой 2, байгалийн ургамалтай холбоотой 3 зөрчилд 

шинжээчийн дүгнэлт гаргаж, аймгийн Цагдаагийн газарт хүргүүлэв. 

Ногооннуур  сумын “Бахлаг”, “Бураат”,  Толбо сумын “Зурхайчин нуруу”,  Цэнгэл 

сумын “Борбургасан”, Алтай сумын “Цалгарын цагаан булаг”, “Халуун бардам Шар 

говь”, Бугат сумын “Төмөрт”, “Тошинт”, Дэлүүн сумын “Ахуунт”, Улаанхус сумын “Агуйт-

хатуу”, Булган сумын “Улаагчин”  агнуурын бүс нутгуудад тусгай зориулалтаар агнасан 

ан амьтад БОАЖЯамнаас олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн дагуу газрын мэргэжилтэн 

болон сумдын БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагч нар хяналт тавьж ажиллаа. 

Аймгийн хэмжээний агнуурын бүс нутгуудаас тусгай, ахуйн болон 

үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2022 онд агнах барих ан амьтны саналыг БОАЖЯамны 

Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газарт хүргүүлэв.Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2013 оны 93 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Ховор амьтан агнах, барих 

тусгай зөвшөөрөл олгох журам”, “Ан агнуурын мэргэжлийн байгууллагын ажиллах 

журам”-д өөрчлөлт оруулах, “ан агнах тусгай зөвшөөрөл”-ийг цахимжуулах ажлын 

хүрээнд тухайн гэрээнд тусгуулахаар материалуудыг БОАЖЯам-нд хүргүүллээ.Баян-

Зураг 10 /Ногооннуур  сумын “Модон овоо” агнуурын бүс нутагт ан амьтад давс тавьж био 

техникийн арга хэмжээ авч байгаа нь/ 

 

Зураг 11 
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Өлгий аймгийн хэмжээнд 2021 онд тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу холбогдох байгууллагууд 

хамтран эргүүл пост ажилуулав. 

Цэнгэл сумын “Борбургасан”, Буянт сумын “Эзэрлэг”, Дэлүүн сумын “Ахуунт”, 

“Улаан говь”, Толбо сумын “Зурхайчин нуруу”, Алтанцөгц сумын “Мундуйн дэвсэг”, 

Баяннуур сумын “Уушигийн улаан”, зэрэг агнуурын бүс нутгуудад менежментийн 

төлөвлөгөө, нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалтыг “Агнуур судлалын нийгэмлэг” 

ТББайгуулага, шинээр Цэнгэл сумын “Баян-Цэнгэл” агнуурын бүс нутагт нарийвчилсан 

агнуур зохион байгуулалт, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг “Авралын эрэлд” 

ХХК-д тус тус гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. 

 

УСНЫ ТАЛААР 

Усны тухай хуулийн 28,4-т заасны дагуу Өлгий сумын 9-р багт үйл ажиллагаа 

явуулдаг “Ахжол” халуун усны газар, Жанат ХХК-ны Дэлүүн, Улаанхус сумуудад үйл 

ажиллагаа явуулдаг нэгдсэн халаалтын зуух, Алтанцөгц  сумын “Ямаат” нэртэй газарт 

хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг Түвшингарав ХХК, Буянт сумын төвд үйл 

ажиллагаа явуулдаг “Бөртеш” хоршооны тоосго, стандарт блокны цех, Бугат сумын 

төвд үйл ажиллагаа явуулдаг стандарт блокны цех, Өлгий сумын 6-р багт үйл 

ажиллагаа явуулдаг “Гүлим” халуун усны газар, Өлгий сумын 13-р багт үйл ажиллагаа 

явуулдаг “Тэнэгэр Алтан тоосго” ХХК, Сагсай сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг 

Каде ХХК, Цэнгэл сумын 8-р багт үйл ажиллагаа явуулдаг “Цэнгэл тоосго” ХХК –иудын 

2021 оны ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв. 

 Усны тухай хуулийн 28.6 -т заасны дагуу “Эрчим ХХК”, “Хотгор Зам” ХХК, Эйш 

Кей Ки” интернэйшнэл колдинг ХХК, Нью Констракшн ХХК Азат ХХК, Угр ХХК-ын   2021 

оны ус ашиглуулах дүгнэлтүүдийг үндэслэн ус ашиглах зөвшөөрөл олгож, ус ашиглах 

гэрээ байгуулан усны нөөц ашигласны төлбөр ноогдуулж ажилласан.“Усны тухай 

хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 1.6, 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх заалтыг үндэслэн  Бугат 

сумын 3 дугаар багт орших  хүүхдүүдэд унд ахуйн зориулалтаар гүний худгийн нэг 

цооног гаргах хүсэлтийн дагуу цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгов.  

             Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор  Байгаль орчны 

салбар байгууллагууд болох Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, 

Монгол Алтайн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын 

захиргаа, Хар нуур, Ховд голын сав газрын захиргаа, НААҮйлчилгээний “Суат” 

ХХКомпани, Баян-Өлгий аймгийн байгаль хамгаалах иргэний салбар зөвлөл зэрэг 5 

байгууллага Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн /WWF/ санхүүжилтээр “УСНЫ 

ҮНЭЛЭМЖ” /усны үнэ цэн / сэдвээр Баян-Өлгий аймгийн 

хэмжээнд   хамтарсан  төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. 
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1. БОАЖГазар, МАНУТХГНХЗахиргаа, ХНХГСГЗахиргаа,  Өлгий аймгийн 

байгаль хамгаалах иргэний салбар зөвлөл, “Суат”ХХКомпанитай хамтран  усны үнэ 

цэнэ, усны нөөц, усны зүй зохистой хэрэглээ зэрэг мэдээллээр хангах үүднээс 3 дугаар 

сарын 17-ний өдөр орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн “Дербес”, “Саян” телевизүүдээр 

дугуй ширээний хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ард иргэдийг мэдээллээр хангах ажлыг 

зохион байгуулж,  орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, TV-гээр болон цахимаар 

дамжуулан  богино хэмжээний видео, шторк  бэлтгэж,  мэдээлэл түгээх 

сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэв.  

2.  Аймгийн хэмжээний Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд 

“Усны үнэлэмж” сэдвээр 1-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд гар зургийн уралдаан, 6-9 

дүгээр ангийн сурагчдын дунд зохион бичлэгийн уралдаан, 10-12 дугаар 

ангийн сурагчдын дунд Эссэ бичлэгийн уралдаан тус тус зохион байгуулав. 

Зураг 12 

Зураг 13 
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3.  Өлгий сумын ЗДТГ-ын Хот тохижуулах албатай хамтран Ховд голын эрэг,  

усан  сан бүхий газар, уст цэгийн орчмын ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ажлыг зохион 

байгууллаа.  Уг арга хэмжээнд БОАЖГ, МАНУТХГХЗ, Хот тохижуулах алба ХНХГСГЗ-

ны нийт 70 гаруй  ажилчид оролцлоо.  

 

 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/129 дүгээр захирамжаар аймгийн нийт нутаг 

дэвсгэр дэх усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн 

хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийг тогтоох санал боловсруулах ажлын хэсэг 

байгуулагдаж, Уг захирамжийн дагуу  2021 оны 11-р сарын 03 ны өдөр Хар нуур,  Ховд 

голын сав газрын захиргаатай хамтран бүх сумдын Засаг дарга, Байгаль орчны 

хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг оролцуулан санал боловсруулах 

сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.  

 

         2021 онд орон нутгийн төсвийн 

6.0 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалтаар Дэлүүн  сумын “Агуйтын  

булаг”, Толбо сумын “Шар хошууны 

булаг”, Булган сумын “Хар усны 

булаг” зэрэг 3 булгийн эхийг  

хамгаалах ажлыг “Хотын цамхаг” 

ХХК-д гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж, 

аймгийн Засаг даргын 2021 оны 08 

дугаар сарын 30 ны өдрийн А/706 

тоот захирамжаар байгуулсан ажлын 

хэсэг хүлээж авч орон нутагт 

хүлээлгэж өглөө. 

 

Зураг 14: Ховд голын эрэгийн дагуу цэвэрлэгээний ажил 

хийж байгаа нь 

 

Зураг 15 
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2021 оны гадаргын усны тоо бүртгэлийн ажлыг сум тус бүрээр зохион байгуулав. 

Үүнд: Булаг шанд 954, Гол горхи 418, нуур тойром 1246, 31 рашаан, гар худаг 5950, гүн 

өрмийн худаг 538, услалтын систем 16,  ширгэсэн булаг шанд 7, нуур тойром 3, гол 

горхи 4,  ундарга нь багассан булаг шанд 9, нуур тойром 12, гол горхи 3 тус тус 

тооллогдсон. 

 

                                 2021 ОНЫ ГАДАРГЫН УСНЫ ТОО БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН ДҮН 
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40 30 41 1 195 30 1   

      

Алтөнцөгц 7 62 9 2 72 28 1   
  2   

Баяннуур 11 13 17 1 249 21 1     2   

Бугат 19 22 1 2 249 18 0   
4   1 

Булган 40 102 74 6 219 14 0   
  3 1 

Буянт 17 24 11 + 48 14 1   
    1 

Дэлүүн 51 62 91 2 22 47 1   
      

Ногооннуур 18 31 41 4 261 37 0   
      

Өлгий 1 0 0 0 3709 174 0 1 
      

Сагсай 37 34 79 4 238 11 1   
      

Толбо 47 36 90 2 13 58 1   
      

Улаанхус 40 154 122 2 108 28 2         

Цэнгэл 90 384 670 5 567 58 7   
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           Аймгийн хэмжээнд 2021 оны 5,10-р саруудад  15-20 км тойрогт, сумдад 8-10 км 

тойрогт, баг хот айлд 5 км-ийн тойрогт орших гол мөрөн, нуур цөөрөм, булаг шанд, уст 

цэгийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, байгалийн голдирлыг сэргээх, 

тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээнд нийт давхардсан тоогоор 1927 иргэдийг 

оролцуулан 44гол, 8 нуур, 34 булаг шанд, 5 рашааны эхийг цэвэрлэн 36,4 тонн ил 

задгай дур мэдэн асгасан эзэнгүй хуурай хог хаягдал, малын үхсэн сэг зэмийг  ачин 

төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэх ажлыг зохион байгууллаа. 

           БОНХС-ын 2013 оны А-156 тушаалаар баталсан Ус ашиглалт, хэрэглээг 

тоолууржуулах журмын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор  тоолуургүй ус ашиглагч 

иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд тоолуур суурилуулах шаардлага хүргүүлэн хугацаат 

даалгаврыг холбогдох байгуулагуудтай хамтран зохион байгууллаа. 

     Хар нуур Ховд голын сав газрын захиргаа, Ус цаг уур орчны шинжилгээний 

газар, Баян-Өлгий аймгийн байгаль хамгаалах иргэний салбар зөвлөл ТББ, 

Монгол Алтайн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын 

захиргаатай хамтран Өлгий сумын төвийн зарим багуудын унд ахуйд хэрэглэж байгаа 

худагт судалгаа хийж, судалгааны үр дүнг үндэслэн  иргэдийг цэвэр усны эх үүсвэрээр 

хангах боломжийг илрүүлэх, усны талаар боловсрол олгох зорилгоор судалгаа гаргаж, 

Усны тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг ард иргэдэд сурталчлан таниулж 

брошур тарааж ажилласан. 

     Уг судалгаанд Өлгий сумын 10 багийн 286 өрх хамрагдсан.  

№ Судалгаанд хамрагдсан баг Өрхийн тоо Хүний тоо 

1 1-р баг 47 245 

2 2-р баг 23 129 

3 4-р баг 14 73 

4 5-р баг 6 27 

5 6-р баг 43 221 

Зураг 16 
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6 8-р баг 11 46 

7 9-р баг 56 284 

8 10-р баг 40 204 

9 11-р баг 14 80 

10 13-р баг 32 153 

Нийт 10 баг 286 1462 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР 

Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвөөс 21 аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж 

байгаа дэлхий  хөшөө дурсгалт төсөл-2022 арга хэмжээний хүрээнд  Улаанхус сумын 

Бага Ойгорын Цагаан салаа хадны сүг зургаар нэн баялаг бөгөөд тус газрын хадны сүг 

зураг, буган хөшөө, хүн чулуунуудыг зураг, координатаар маягтын дагуу гаргаж АЖХТ-

д хүргүүлж хамтран ажиллаж байна. Тус аймгийн эвентүүдийн жагсаалт, хамтын 

ажиллагаатай гадаад орны мэдээлэл болон бусад холбогдох мэдээллийг хавсралтаар 

гаргаж АЖХТ-д хүргүүлсэн.   

БОАЖЯамнаас зохион 

байгуулагдсан “Хямд амар-

2021”- цахим үзэсгэлэнд 

манай аймаг нэгдэн орох 

арга хэмжээг зохион 

байгуулж, уг арга хэмжээнд 

Аймгийн Засаг дарга 

Д.Бауыржан, МУСГЗүтгэлтэн 

Р.Өсерхан, МУСТА 

Л.Байзада, МУГавьяат багш 

В.Суранхүү нарыг оролцуулж 

аялагчдын зорин очих онцлог 

нутаг бүхий үзэсгэлэнт 

газруудын талаарх видео 

бичлэг хийлгэх ажлыг БОАЖГазрын удирдлагын хүрээнд зохион байгуулав.                        

 

           Аялалын андууд ХХК-аас www.joinmee.mn аялал, амралтын нэгдсэн платформ 

нь Монгол аялагчдыг эх орноороо аялахад шаардагдах бүхий л мэдээ, мэдээллийн нэг 

дор цогцлохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа бөгөөд 21-аймгийн мэдээллүүдийг цуглуулж 

байгаа энэ платформ-д бодлогын төвшинд манай аймгийн мэдээллийг 5-нь 

ААНБайгууллагыг хамруулж, тус аймгийн үзэсгэлэнд газрууд болох эвент арга хэмжээг 

БОАЖГазраас санаачилж хийлгэж байна.  

Зураг 17 

http://www.joinmee.mn/
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Аймгийн БОАЖГазар болон   

ХХААГазартай хамтран сум 

тус бүрт зохион байгуулах 

Эвент арга хэмжээ,  бренд 

бүтээгдэхүүний нэр, 

төрлийн саналыг авч 

аймгийн газрын зургийг 

ашиглан боловсруулалт 

хийж, сум бүрээр замын 

маршрут, бренд 

бүтээгдэхүүн, эвент арга 

хэмжээний жагсаалтыг 

гаргаж, аймгийн Засаг 

даргад уламжлан аймгийн ИТХ-аар батлуулахаар материалуудыг  хүргүүлээд байна. 

          2021 оны 07-р сарын 01-нээс БОАЖЯамны харьяа Аялал жуулчлалын хөгжлийн 

төв  УБ хотын Хөшигтийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудалд “Аялал жуулчлалын 

мэдээллийн төв”- ийг байгуулахаар болж, сурталчилгаа болон нээлтийн  үйл 

ажиллагаанд манай аймгийн танилцуулга, аялал жуулчлалын бренд бүтээгдэхүүн, 

эвент арга хэмжээнүүдийн жагсаалт, видео бичлгийн хамт, БОАЖЯамны харьяа Аялал 

жуулчлалын хөгжлийн төвд хүргүүлэв.  

2021 онд Орон нутгийн  телевиз”-ээр аялал жуулчлалын салбарын бодлого,  

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, аялал жуулчлалын тухай хууль болон 

аймгийн ЗДаргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийн 

талаар танилцуулга хийж, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар товч ярилцлага 

өгч, ард иргэд, ААНБайгууллагуудад мэдээ мэдээллийг хүргүүлж,  сурталчилгааны 

ажлыг зохион байгуулав.  

“БҮРГЭДЧДИЙН АНХДУГААР ЧУУЛГАН” 

 Номадик экспидишнс ХХК, Зэрлэг 

амьтан судлах, хамгаалах төвтэй 

хамтран “Бүргэдчдийн анхдугаар 

чуулган”-ыг  2021 оны 10-р сарын 20 нд 

аймгийн ХДТеатрт зохион байгуулав.  

“Бүргэдчдийн анхдугаар чуулган”-д 

аймгийн ЗДТГ, бусад холбогдох,төрийн 

болон төрийн бус байгууллагын 

төлөөлөл, 140 бүргэдчид оролцлоо.     

Зураг 18 

зураг  19 
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Зураг 20 /“Бүргэдчдийн анхдугаар чуулган”-д оролцогч нар/ 

“АЙ ТИ ЭМ-2021” ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭН 

“Ай Ти Эм-2021” үзэсгэлэнд аймгаа төлөөлж, оролцох иргэд 

ААНБайгууллагуудад сурталчилгааг АЖХолбооны цахим группд байршуулж,  аялал 

жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 11 ААНБайгууллага, иргэн оролцох 

хүсэлтээ ирүүлсэн, уг хүсэлтийн дагуу оролцогч ААНБайгуулага, иргэдийн дунд 2-р 

удаа БОАЖГазрын хурлын зааланд уулзалтыг зохион байгуулж, УБ хотын Мишээл 

экспо төвийн Талбайн байршил, стенд сонгож, оролцох зохион байгуулалтыг төлөвлөж 

гүйцэтгэв.  

Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо, 

Байгаль Орчин аялал жуулчлалын яамтай 

хамтран 2021 оны 10 дугаар сарын 28-аас 30-

ний өдрүүдэд “Ай Ти Эм 2021” буюу  

“International Travel Mart 2021” олон улсын 

аялал жуулчлалын үзэсгэлэнг  “Хүртээмжтэй 

Аялал Жуулчлал” уриан дор 22 дэх жилдээ 

аялал жуулчлалын бизнес  эрхлэгчид 

хоорондоо туршлага хуваалцах, туршлага солилцох, арга хэмжээнд аймгаас 11 иргэн 

ААН оролцов. Уг ААНБайгууллагын бренд бүтээгдэхүүн болох казах ардын гар 

урлалын цүнх, дүүрэвч, гараар хийсэн хивс, малгай, Алтайн барагшун, аялал 

жуулчлалын чиглэлийн ААНБайгууллагуудын танилцуулга, гарын  авлага зэрэг 

бүтээгдэхүүнийг сурталчилж үзэсгэлэнд оролцов. 

Зураг 21 
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Зураг 22 

 

Зураг 23 

 

Зураг 24 

Уг арга хэмжээг аймгийн ЗДТГ-аас 1.404.000 төгрөгийн санхүүжилт гаргаж 

дэмжсэн болно. 
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Зураг 25 

Монгол улсын соѐлын яам "Соѐлын бүтээлч сар" аяны хүрээнд Монгол Алтайн 

хадны зургийн цогцолборын хамгаалалтын захиргаа "Монгол алтайн хадны зургийн 

судалгаа хадгалалт, хамгаалалт " сэдвээр эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион 

байгуулж, БОАЖГазрыг төлөөлж “ӨВИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР ДАХЬ КАЗАХ, ТУВА, 

УРИАНХАЙ, ДӨРВӨД ТҮМНИЙ ЁС ЗАНШИЛ, ЗАН ҮЙЛ, АРДЫН УЛАМЖЛАЛТ 

МЭДЛЭГ, АРГА УХААН, СОЁЛЫН СУДАЛГАА”- сэдвээр холбогдох мэргэжилтэн  

илтгэл тавьж оролцов. 

Зураг 26 
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БҮРГЭДИЙН БАЯР 2021 

Дэлхийн өвд бүртгэлтэй Казах 

ард түмний өвөрмөц ѐс заншил 

,бүргэдээр ан хийх соѐлын өвийг 

дэлхийд сурталчлан таниулсан аялал 

жуулчлалын хамгийн том  арга хэмжээ 

болох “Бүргэдийн баяр-2021” эвент 

арга хэмжээ  22 дахь удаагаа 2021 оны 

12 сарын 04,05- өдөр Баян-Өлгий 

аймгийн Бугат сумын 1-р багт  

батлагдсан хөтөлбөр ѐсоор амжилттай 

зохион байгуулагдав. Тус бүргэдийн 

баярын арга хэмжээнд  Баян-Өлгий 

аймгийн Засаг дарга, Соѐлын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунбилэг 

оролцлоо.  

“Бүргэдийн баяр-2021” эвент арга хэмжээнд 2013 оноос хойш БОАЖЯам 

.Аймгийн ЗДТГ,БОАЖГазар бодлогоор дэмжиж оролцож ирсэн билээ. Бүргэдийн 

баярыг 1999 оноос хойш тэмдэглэж эхэлсэн бөгөөд энэ жил 22 жилийн ойг улсад 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ,нүүдэлчдийн уламжлалт зан заншил,  соѐлын өвийг 

дотоодын иргэдэд таниулах арга хэмжээг “Бүргэдийн баяр”-тай хамтатган зохион 

байгуулсан болно. 

 
Зураг 28/“Бүргэдийн баяр-2021” эвент арга хэмжээ/ 

Зураг 27 
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Бүргэдийг дасган гаршуулах, ан агнах явдлыг гадаадын олон зуун жуулчид 

сонирхох болж жил бүр Бүргэдийн баяраар ирэх жуулчдын тоо өсөн нэмэгдэж байна. 

 

Зураг 29 

Энэ удаагийн бүргэдийн баяраар Сагсай сумын залуу бүргэдчин Дамысбек 

тэргүүн байрын эзэн болж 300 мянган төгрөгөөр шагнагдаж ,шилжин явах цомыг 

гардан авсан. 2-р байр 200 мянган төгрөг, 3-р байр 100 мянган төгрөг, 4-р 80000 

мянган төгрөг,  5-р байр 50000 мянган төгрөгөөр тус тус шалгарч Цом, өргөмжлөл, 

медаль болон мөнгөн шагналаар шагнуулав. Энэ удаагийн бүргэдийн баярт 140 гаруй 

бүргэдчин оролцож, бүргэдээ бөгжлүүлсэн 115 бүргэдчид тус бүрд нь 40.000 мянган 

төгрөгийн томилолт өгч нийт 100 бүргэдчидэд 4 сая 

төгрөгийн урамшуулал олгов. 

Мөн Көкбар, Кыз хуар, Тенге илүү, Сур харваа 

зэрэг тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, 1-р байр, 2-р 

байр, 3-р байрыг шалгаруулж, медаль, өргөмжлөл, 

мөнгөн шагналаар шагнав.  

 “Бүргэдийн баяр-2021” эвент арга хэмжээнд 

Аймгийн ЗДТГазар 3 сая, МЗАХСХТөв 1 сая, 

Амьтны эрх хамгаалах нийгэмлэг 2 сая, Казах 

шувуулахуйн холбоо 800.0мянга, Японы улсын  

Нижикама ХХК-наас 1 сая, Номадик экспедишн 

ХХК 1сая төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус 

хандивлаж, уг төсөвт багтаан Бүргэдийн баярыг 

зохион байгуулав.   

Бүргэдийн баяр-2021 эвент арга хэмжээний үеэр БОАЖГазар нь “Хоггүй Баян-

Өлгий” арга хэмжээг зохион байгуулж ,ард иргэдэд хог хаягдлын тухай хуулийг 

сурталчлах иргэдэд хогийн уут тарааж хогийг нь худалдан авах арга хэмжээнүүдийг  

зохион байгуулж ажиллав. 

Зураг 30 
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Зураг 31 

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, УУЛ УУРХАЙ, ГАЗАР, 

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТАЛААР 

        2021 оны байдлаар тус аймгийн хэмжээнд 59 ААН ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшиж байна. Үүнээс ашиглалтын 28, хайгуулын 31 тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшиж байна. Одоогийн байдлаар МV-021083 тоот ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөлтэй “Эс Жи групп” ХХК нь “Цагаан-Овоот уул” нэртэй алтны үндсэн ордыг 

түшиглэн уурхай, үйлдвэр байгуулж үйл ажиллагаа явуулж байна.  

2021 онд уурхай байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Цэнгэл 

сумын төв болон уурхайн талбайн орчинд биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 

зорилгоор мянган ширхэг мод тарьж Могойтын гүрд байгаль орчны мэдээллийн 

сурталчилгааны самбар байршуулав.  

БОАЖСайдын 01/4759 зөвлөмжийн дагуу Цэнгэл суманд байрлах алтны үндсэн 

ордын баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламж, баяжуулах үйлдвэрт натри цианид 

ашиглах үйлдвэрийн технологи, химийн хорт болон аюултай бодисын хадгалах 

Зураг 32 
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агуулах зэрэг ажлуудыг газар дээр нь танилцах ажлыг аймгийн МХГазар, ОБГазар, 

ЦГазар хамтран зохион байгууллаа. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 

тухай хуулийг орон нутгийн  хэвлэл мэдээллээр болон аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчлах 

ажлыг зохион байгуулж, 2021 онд нэг  аж ахуйн нэгжид Нарийвчилсан үнэлгээнд 

хамааруулах ба 236  иргэн, аж ахуйн нэгжийн төсөлд  БОНБЕҮнэлгээний дүгнэлт 

гарган ажиллаа. БОНБҮ-д  хамаарагдсан иргэн, ААН байгууллагуудын үнэлгээний 

мэдээлэлийг БОАЖЯ-ны БОНБҮ-ний мэдээлэлийн санд бүрэн оруулав.  

        Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Нөхөн сэргээлт-2024” нэгдсэн  арга хэмжээг 

зохион байгуулах ажлын хэсгийг аймгийн засаг даргын А/570 дугаар захирамжаар 

байгуулан  нөхөн сэргээлтийн ажлын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Ногооннуур 

суманд бичил уурхай эрхэлдэг ASM00012 тусгай зөвшөөрөлтэй “Сунхар” нөхөрлөлийн 

олборлолт явуулсан 0.4 га газарт нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно. 

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/128 дугаар 

захирамжаар Бугат сумын “Бугын тал-1” нэртэй талбайд түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг “ТММН” ХХК-д“, “Бугын тал-2” нэртэй 

талбайд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 

“Классиксалюшн” ХХК-д, Сагсай сумын “Сагсайн тал” нэртэй талбайд түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг “Воьфрам кени” ХХК-д, 

Дэлүүн сумын “Байз” нэртэй талбайд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 

тусгай зөвшөөрлийг “Дэлүүн тоосго” ХХК-д, Улаанхус сумын “Хар эрэг” нэртэй талбайд 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг “Нурнама” ХХК-д 

тус тус гурван жилийн хугацаатайгаар эзэмшиж байна.  

2021 онд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолтын 

улмаас  эвдэрсэн газарт хийж гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

№ Сумын нэр Нөхөн 

сэргээсэн 

газар 

Ашигт 

малтмалын 

төрөл 

Нөхөн 

сэргээлт 

хийсэн 

талбайн 

хэмжээ 

/га/ 

Зарцуулсан 

хөрөнгө  

/мян/төг/ 

Нөхөн сэргээлт 

хийсэн ААН, 

байгууллага 

1 Цэнгэл  Сумын 

төв 

Шар шавар 0,5 га 1.200.000 “Цэнгэл тоосго” 

ХХК 

2 Буянт  Сумын 

төв 

Хайрга  1 га 1.000.000 “Нур едил” ХХК 

 

3 

Алтанцөгц  Сумын 

төв 

Хар шороо 0.5 га 250.0 

мян/төг 

Иргэн 

Б.Кеншилик 

4 

 

Ногооннуур  Сумын 

төв 

Хайрга  1 га 150.0 

мян/төг 

Сумын ЗДТГ 

 

5 

Дэлүүн  Сумын 

төв 

Хайрга, 

шар шавар 

1 га 2.000.000 “Едилжайых” 

ХХК 

Нийт    4 га 4.600.000  
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Хөрс хамгаалж, хогийн цэгийг түрж цэгцэлэн, нөхөн сэргээсэн тухай 

судалгаа/БОАЖГ/ 

№ Сумын 

нэр 

Аймаг, сумын 

шийдвэр 

тогтоол гэрээ  

Нөхөн 

сэргээсэн 

газар 

Нөхөн 

сэргээлт 

хийсэн 

ААН, 

иргэн 

Нөхөн сэргээсэн/га/ Зардал 

/мян.төг/ 

Төлөвлөсөн 

/га/ 

Гүйцэтгэсэн 

/га/ 

1 Бугат 

сум 

Орон нутгийн 

хөгжүүлэх сан 

Бугат 

сумын 5-р 

баг  

Иргэн Ш. 

Ержан 

10га 3.92 га 6 сая 

2 Буянт  ЗДТГазар Шар 

тохой баг 

“Сайхан 

тэвсэг 

ХХК”  

 3.7га 3.5 сая 

3 Өлгий 12-р багийн ЗД, 

12-р багийн 

аймгийн 

депудат 

12-р баг Иргэн 

Жаргал 

 0.1 га 900мян/т

өг 

 Нийт      7.72га 10.4сая 

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 2021 оны 02 дугаар 22-ний өдрөөс эхлэн өдөр бүр Ховд голын эрэг дагуу 

өдөр, орой, шөнийн цагуудаар эргүүлийн хяналт шалгалт хийж, холбогдох арга 

хэмжээнүүдийг авч  ажиллаж байна. Хяналт шалгалтаар Өлгий, Бугат сумын нутаг 

дэвсгэрт орших Ховд голын онцгой хамгаалалтын бүсээс хайрга олборлосон 6 

зөрчлийг илрүүлж, иргэн тус бүрд 200.000 төгрөг буюу нийт 1200.000 төгрөгийн 

торгууль ногдуулж, олборлосон хайргыг авсан газарт буцаан буулгаж, нөхөн сэргээлт 

хийлгүүлэн ажиллав. 

ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТАЛААР 

Аймгийн ИТХ-ийн 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ний өдрийн 20 дугаар 

тогтоолоор Бугат сумын Саят Толгой 8,6 га газар, Алтанцөгц сумын Цамбагарав уул 63 

га газар, Улаанхус сумын Тахилгат толгой 0,59 га газруудыг аялал жуулчлалын түр 

буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор байгуулах зориулалтаар 20 жилийн 

хугацаатай орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд хамруулав.  

Аймгийн ИТХ-ийн 2021 оны 02 дугаар сарын 25-ний өдрийн 21 дүгээр 

тогтоолоор 2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн 70 дугаар тогтоолоор баталсан 

орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газруудын тусгай хамгаалалтад байх хугацааг 

15 жилээр сунгав. 
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Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газруудын тусгай хамгаалалтад 

байх хугацааг сунгасан газруудын мэдээлэл 

 

№ 

 

 

 

 

Тусгай 

хэрэгцээнд 

авах газар 

байрших 

сумын нэр 

 

Тусгай 

хэрэгцээнд 

авах газрын 

нэр 

 

Тухайн газрыг тусгай 

хэрэгцээнд авах зорилго 

 

Газрын 

хэмжээ 

/га/ 

 

Газрыг 

тусгай 

хэрэгцэ

энд 

байлгах 

хугацаа 

 

Шийдвэр

ийн 

огноо, 

дугаар 

 

 

1 

Алтанцөгц  

Баяннуур 

Урьд хойд 

олон нуур, 

Амар уул, 

Бөнтөр уул 

Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

30215.193 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

2 Дэлүүн Ангирлаг Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

8736.924 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

3 Цэнгэл Их, бага хаг 

нуур 

Ургамал, усны нөөц газрын 

ангилалаар 

11854.81 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

4 Ногооннуур Хар тахир, шар 

модны хадлан 

Амьтан, ургамал, усны нөөц 

газрын ангилалаар 

2143.12 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

5 Алтай Шар говь Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

13713.62 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

6 Алтай, Буянт Бардамын эх, 

Буянт, 

Бөөрөгтийн 

нуруу 

Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

44360.4 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

7 Буянт Харгайтын 

нуруу 

Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

18915.69 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

8 Улаанхус Бага ойгорын 

хадны сүг 

зураг 

Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

65528.68 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

9 Улаанхус, 

Ногооннуур, 

Бугат 

Баянзүрхийн 

нуруу, Хойлог, 

Бураат 

Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

65528.68 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 

10 Улаанхус Олон нуур Ховор ан амьтны байршил 

нутгийг хамгаалах зорилгоор 

амьтны нөөц газрын 

ангилалаар 

7125.06 15 жил Аймгийн 

ИТХ-ын 

2021.02.

25 
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ЭКО КЛУБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 

БОАЖЯ, БШУЯ, Швейцарын Хөгжлийн Агентлагын “Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол-II” төслөөс хүүхэд, залуучуудын тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх 

оролцоо, үзэл бодол, дуу хоолойгоо илэрхийлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн “Байгаль орчны залуу 

сурвалжлагч” хөтөлбөрийн Олон улсын уралдааныг хүүхэд, залуучуудын дунд 

үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан, аймгийн 

ЕБСургуулиудад уг уралдаантай холбоотой албан тоот хүргүүлж, сурагчдын ирүүлсэн 

материалыг хугацаанд yremongolia@gmail.com хаягаар хүргүүлэн ажиллав. Зохион 

байгуулагч байгууллагын зүгээс тус уралдаанд манай аймгаас идэвхтэй, 

санаачлагатай оролцсон сурагчдад сертификат гардуулан өгөв. 

Баян-Өлгий аймгийн Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх дэд зөвлөл Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтарсан цахим 

хуралдаанд байгууллагын дарга, мэргэжилтнүүдтэй хамт оролцов.  

Хуралдаанаар өнгөрсөн хугацаанд хамтран хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.  

Аймгийн хэмжээний ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны 

хүүхдийн тоо, нүхэн жорлонгийн судалгааг хүснэгтийн дагуу гаргаж Хүрээлэн буй 

орчин, байгалийн нөөцийн удирдлагын газарт хүргүүллээ. 

 

ОЙН ТАЛААР 

Шинэ нисэх буудал руу зам дагуух 3.5 га Ногоон хэрмийн ойн зурвасын хашаа 

хамгаалалтын байдалд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.  Орон нутгийн төсвийн 

хөрөнгөөр 3.5 га ногоон байгууламжийн Хашаа хамгаалалтын засварын ажил, нөхөн 

тарилт болон инженерийн хийцтэй худаг гаргахад 13.8 сая төгрөгний хөрөнгө 

зарцуулан усалгааны асуудалыг тус тус шийдвэрлэн ажиллаж байна.Тус ногоон 

байгууламжийг хариуцсан орон тооны байгаль орчин, ногоон бүс хариуцсан ажилтанг 

БОАЖГазрын дотоод нөөц бололцоог ашиглан цайлинжуулан ажиллуулаж байна. 

Намар, өвлийн улиралд арчилгаа, цэвэрлэгээний ажлыг байгууллагын  албан хаагч, 

ажилчдыг оролцуулан зохион байгуулаж нийтдээ дөрвөн удаа 10 тн мөс цас зөөж 

модны нүх дүүргэх, хог цэвэрлэх ажлуудыг  зохион байгуулан  ажилласан болно.

 

Зураг 33 
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 МХГазар, аймгийн ЦГазартай 2021 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө хийж 

төлөвлөгөөний дагуу аймгийн хэмжээний мод модон материалаар үйл ажиллагаа 

явуулдаг аж ахуй нэгжүүдээр явж хяналт шалгалт хийж ойн тухай хууль болон сүүлд 

гарсан журамуудыг сурталчилан, ойн тухай хуулиууд түүнд нийцүүлэн гаргасан эрх 

бүхий албан байгууллагаас батлан гаргасан журам, дүрэм, стандартын мөрдөлтийг 

шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг газар дээр нь арилгуулан сумдын байгаль 

орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нар болон орон нутгийн иргэдэд мэргэжил 

арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. Цагдаагийн газрын Эрүүгийн цагдаагийн тасгийн 

Экологийн асуудал хариуцсан эрүүгийн ахлах мөрдөгч, цагдаагийн газар, СДОАнги, 

Алтанцөгц сумын байгаль хамгаалагч нартай хамтран  Алтанцөгц сумын 1 дүгээр 

багийн иргэн Б. Оралбек, 2 дугаар багийн иргэн Г. Бугатбаяр нарын  тус сумын 

Бургаст, Хар арал гэх газрын ойгоос хууль бусаар түлээний зориулалтаар бэлтгэсэн 

бургас моднуудыг газар дээр нь үзэж хэмжилт хийж шинжээчийн дүгнэлт гаргаж 

цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулж байна. 

 

Зураг 34 /2 дугаар багийн иргэн Г. Бугатбаярын бэлтгэсэн мод/ 

 
Зураг 35 /1 дүгээр багийн иргэн Б. Оралбекийн бэлтгэсэн мод/ 
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Зураг 36 

Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Баян-

Өлгийчүүд 9 жилийн хугацаанд 20 сая мод тарьж ургуулахаар шийдвэрлэсэн юм. 

Намар энэ ажлын хүрээнд “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн Баян-Өлгий аймаг” 

эрдэмтэн мэргэд ,төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжийн төлөөлөл 

болон эко клубын сурагчдын оролцоотойгоор мод тарьж ургуулах түүний арчилгаа 

хамгаалалтын талаар сургалт семинарыг ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулав. 

Нээлтийн үеэр тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулан аймгийн засаг 

даргын үүрэг даалгвараар Увс аймгаас шилмэл сортын үхрийн нүд, чацаргана, хайлас, 

шар хуайс, буйлс зэрэг жимсний болон гоѐл чимэглэлийн 5,0 сая төгрөгийн 2000 

ширхэг суулгац авч ирж ААН, байгууллага, иргэдэд үнэгүй тарааж тариулах үйл 

ажиллагааг зохион байгууллаа. 5,0 сая төгрөгийг аймгийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөр 

шийдвэрлүүлэх боломжгүй болсон тул БОАЖСайд аймгийн Засаг даргын 2022онд 

байгуулсан гэрээнд тусгахаар шийдвэрлүүлэв. 

 

Зураг 37 
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Зураг 38/“Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн Баян-Өлгий аймаг” нээлтийн ажиллагаа/ 

 

Зураг 39 

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлийг бууруулах, ой мод, усны нөөцийн 

хамгаалах, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгчийн ивээл доор зохион байгуулагдсан “Ойн салбарын үндэсний чуулганд” 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, УИХ, Засгийн газрын гишүүд, аймаг, 

нийслэлийн Засаг дарга нар болон ойн салбарын эрдэмтэн судлаачид, орон нутгийн 

БОАЖГазар, ойн ангиудын төлөөлөл зэрэг 800 орчим хүн оролцосноос манай аймгаас 

12 төлөөлөгч оролцов. “Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах,  уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн нөлөөллийг бууруулахад бүх нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж , ойжуулалт, 

таримал ойн төгөл байгуулж, нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг дэлхийн 

дунджид хүргэнэ”  гэсэн зорилготой 2022 оноос 2030 он хүртлэх 8 жилийн хугацаанд 

хэрэгжих “Ногоон Өлгий” дэд хөтөлбөр хийж аймгийн ИТХ-ын ээлжит хуралданаар 

оруулан батлуулав.  
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Бүх нийтээр мод тарих ажил: Аймгийн Засаг даргын санаачилсан "Цэвэр 

Ногоон-Өлгий", УИХ-ын гишүүн Т.Аубакирийн санаачилсан "Ногоон Өлгий" аяны 

хүрээнд "Хог биш мод тарьж, ногоон Өлгийг хамтдаа бүтээцгээе" уриан доор “Бүх 

нийтээр мод тарих ажлыг зохион байгуулах тухай” төлөвлөгөө гаргаж, аймгийн Засаг 

даргын А/443 тоот захирамжаар батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион 

байгуулж,      “Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” модлог ургамлын цуглуулгын цэцэрлэг нь 

өсвөр үеийнхнийг байгаль орчныг хамгаалах, цөлжилт, элсний нүүдэл, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн эсрэг мод тарих ажилд аймгийн онцлогт тохирсон 5 зүйл 600 гаруй 

модлог ургамлын суулгацыг тарьж, арчилан ургуулж байна. Уг арга хэмжээнд УИХ-ын 

Т.Аубакир, аймгийн засаг дарга Д. Бауыржан нар оролцов.  

 

 

Зураг 40/ Бүх нийтээр мод тарих ажилын нээлт үеэр/
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Зураг 41 

 2021 онд аймгийн хэмжээнд хавар  нийт 25064 ширхэг 10 төрлийн мод, бут сөөг 

таригдсан ба нийт 58119.0 мянган төгрөгийн зардал гарсан болно.  
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2021 оны “Бүх нийтээр мод тарих хөдөлгөөн”-ийг Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулсан мэдээ 
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1 Алтай 100 200 300       300 6000 15 3 16 46 80 300.0 400.0 700.0 

2 Алтанцөгц 180 200 380 50 70 120 500 7300 9 8 7 235 136 2150.0 300.0 2450.0 

3 Баяннуур 1100 40 1140 350 200 550 1690 12000 18 4 5 30 136 4500.0 245.0 4745.0 

4 Бугат 300 20 320 262 25 287 607 4500 50 5 2 45 10 1670.0 115.0 1785.0 

5 Булган 800   800 700 312 1012 1812 1600 8 1 1 4 15 3000.0 1000.0 4000.0 

6 Буянт 300 300 600       600 800   7 6 108 200 600.0 450.0 1050.0 

7 Сагсай 50 110 160 150   150 310 7000 76 5 4 80 30 500.0 250.0 750.0 

8 Ногооннуур 610   610       610 5200 48 5   74   915.0   915.0 

9 Толбо 270 38 308       308 500 20 3 2 26 12 405.0 100.0 505.0 

10 Цэнгэл 1000 940 1940       1940 15000 250 3 2 15 40 3500.0 2000.0 5500.0 

11 Улаанхус 1380   1380 70   70 1450 10000 4 3   43   1860.0   1860.0 

12 Дэлүүн 700 27 727   10 10 737 400 30 9 1 90 6 1500.0 100.0 1600.0 

13 Өлгий 4300 5500 9800 2300 2000 4300 
1420

0 
85200 3250 94 100 1500 4000 9759.0 

22500.

0 

32259.

0 

Нийт 
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0 
7375 

1846

5 
3882 2617 6499 

2506

4 
155500 3778 150 146 2269 4665 30659.0 

27460.

0 

58119.

0 
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Мод үржүүлэгийн газрын талаар: Аймгийн хэмжээнд мод үржүүлгийн талбай одоогийн 

байдалаар Дэлүүн, Өлгий зэрэг 2сумын нутаг дэвсгэрт 2 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа 

явуулаж байгаа. Уг аж ахуй нэгжүүдэд байнгын мэргэжлийн заавар, зөвлөлгөө өгч 

судалгаа авч хамтран ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт улиас, бургасны 1 

настай 40.000 гаруй ширхэг  улиас, бургас модны мөчир тарих ажлыг гүйцэтгэсэн 

болно. Мөн СДОАнгийн Мод үржүүлгийн талбайн хүлэмжнүүдэд хар шороо булгаж 

хүлэмжнүүдийн хөрсийг сайжруулан боловсруулж шар хуайс, хайлаасны үр тарих 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 

 

Зураг 42 /Мөчир тарих газрын хөрс боловсруулж байгаа байдал/ 

  
Зураг 43/Хүлэмжинд хайлаас, шар хуайсын үр тарих ажил/ 
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БОАЖСайд болон аймгийн Засаг даргын хооронд Байгаль очин, ногоон хөгжил, 

аялал жуулчлалын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний 

орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Ойн бодлого хэрэжилтийн 

хүрээнд 8 төрлийн ажил тусган хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд: 

1. Баян-Өлгий аймгийн БОАЖГ-аас “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль“-ийн дагуу Баян-Өлгий 

аймаг болон ойн сан бүхий 10 сумын ойн менежментийн төлөвлөгөө хийх ажлын гэрээ” 

№ БОХ 2021/07 дугаартай гэрээг “Мөнх ногоон жодоо” ХХК-тай байгуулсан. “Мөнх 

ногоон жодоо” ХХК нь “Баян-Өлгий аймаг болон ойн сан бүхий 10 сумын ойн 

менежментийн төлөвлөгөө чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж менежментийн 

төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан  хүлээлгэж өгөв. 

2. Урд онуудад хийгдсэн ойжуулалтын ажлын арчилгаа усалгааны ажлыг 

гүйцэтгүүлэхээр Сум дундын ойн ангитай гэрээ байгуулан онгоцны буудал явах хатуу 

хучилттай авто зам дагуу байгуулсан ойжуулалт, ойн зурвас болон Толбо чиглэлийн 

10 га Ногоон хэрмийн ойн зурвас, Шинэ онгоцны буудал явах зам дагуу байгуулсан 

ойн зурвас, БОАЖГазрын ойн зурвас байгуулсан 3.5 га талбайг тус тус усалгаа 

арчилгааны ажлыг  хийж гүйцэтгэсэн болно. 

3.  Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын мод үржүүлгийн газартай хамтран ажиллаж мэргэжилийн арга зүйн 

зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.  

4. 2021 онд аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг хийж батлуулах ба 

таримал ой ургуулж худалдах ажлыг төлөвлөж ажилласан болно. 

5. Аймгийн Засаг даргын санаачилсан "Цэвэр Ногоон-Өлгий", УИХ-ын 

гишүүн Т.Аубакирийн санаачилсан "Ногоон Өлгий" аяны хүрээнд "Хог биш мод тарьж, 

ногоон Өлгийг хамтдаа бүтээцгээе" уриан доор “Бүх нийтээр мод тарих ажлыг зохион 

байгуулах тухай” төлөвлөгөө гаргаж, аймгийн Засаг даргын А/443 тоот захирамжаар 

батлуулан төлөвлөгөөний дагуу ажил зохион байгуулав. Монгол, казах хэлээр орон 

нутгийн радио, телевиз хэвэл мэдээлэлээр сурталчилгаа явуулаж, мод тарих 

аргачлалтай брошур хийж ард иргэдэд тарав. Сумдаар явж мод тарих ажлыг газар 

дээр нь заавар зөвлөмж өгч ажиллав. “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн нээлтэд 

аймгийн удирдлагууд оролцож, модоо тарилаа. Энэ жил аймгийн хэмжээнд хавар  

нийт 25064 ширхэг 10 төрлийн мод, бут сөөг таригдсан ба нийт 58119.0 мянган 

төгрөгийн зардал гарсан болно.  

6. Мод үржүүлгийн талбайн тарьц суулгацын нөөцийг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор 2021 оны 02-р сарын 23-ны өдөр Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 

даргын баталсан удирдамжийн дагуу батлуулан Баяннуур сумын Цагаан арал багийн 

нутгаас 7,000 ширхэг улиас модны саваа мөчир, 8,000 ширхэг бургас модны саваа 

мөчир болон нийтдээ 15,000 ширхэг саваа мөчир бэлтгэж  Сум дундын ойн ангийн 

зориулалтын зооринд технологийн дагуу мөсөөр хучиж хадгалсан болно. Үүнийг 2021 

оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний 

газартай “Нийтийг хамарсан ажил”-ын хүрээнд мод үржүүлгийн талбайд мод үржүүлэх, 
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услах, арчлах төслийн ажлаар гэрээ байгуулан мод үржүүлгийн талбайд ажиллах 8 

ажилчид авч ажиллаа. Тус байгууллагын Мод үржүүлгийн талбайн мөчир тарих газрын 

хөрсийг боловсруулан өвөл бэлтгэж зооринд хадгалсан улиас, бургас модны мөчрийг 

40 мянган ширхэг болгон тарьж усалгаа арчилгааны ажлуудыг гүйцэтгэж байна.  

7. Өлгий сумын ногоон байгууламжийн хашаа хамгаалалтыг шинэчлэн 

сайжруулах зорилгоор Өлгий сумын Хот тохижуулах албатай гэрээ хийж гүйцэтгүүлэн,  

үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

8. БОАЖГ-ын  харьяанд байгаа Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн хашаанд гоѐлын болон жимсний 570 ширхэг суулгацыг худалдан авч 

тарьж арчилан хамгаалж ургуулж байна. Мөн засварын ажилд төмөр тор 100 метр 

шонгын төмөр труба 70 метр, будаг, төмөр утас, худагны насосны цахилгааны утас 

зэрэг материалуудыг худалдан авч засварын ажлыг хийж, Ногоон паспорт-Ногоон 

төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 3.5 га газарт урд онуудад болон энэ жилд таригдсан 

нийт 5000 ширхэг гоѐлын болон жимсний моднуудыг усалгаа хийх зорилгоор 

инженерийн хийцтэй нэг худагийг гаргаж ашиглалтанд оруулан усалгааны ажил 

хийгдэж байна.  

          Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тухай Улсын онцгой 

комиссийн 2021 оны 03-р сарын 01-ний өдрийн 02 тоот албан даалгаварын хүрээнд 

зохион байгуулах зарим арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж сумдад хүргүүлж албан 

даалгаварын 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 байгууллаж брошуур тарааж ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээний 2021 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар батлах тухай 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалын дагуу СДОАнги болон 

МАНУТХГХЗахиргаатай хамтран ойн сан бүхий 9 сумдын бэлтгэх түлээ модны хэмжээг 

нарийвчлан хуваарилж аймгийн ИТХурлын хуралдаанд оруулж 9470м3 түлээний 

модны дээд хязгаарын  батлуулан ой бүхий  сумдад хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт 

тавьж   ажиллав. 
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Бугат сумын Засаг даргын 2021 оны 02-р сарын 05-ны өдрийн хүсэлтийн дагуу, 

СДОАнгитай хамтран цаашид ургах чадваргүй болон хөгширч, хатаж хуурайшсан 

улиас моднуудыг газар дээр нь очиж үзэн танилцан,  хатсан улиас моднуудыг 2021 онд 

ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарыг батлах тухай Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

сайдын 2020 оны А/599 тоот тушаал, Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын  хуралдааны 2021 оны 01-р сарын 14-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолын 2021 онд 

ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаарын  нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан хэмжээнээс 

хэтрүүлэхгүйгээр зохих хэмжээнд олгохоор шийдвэр гаргуулсав. 

         Тус аймгийн хэмжээнд нийт 58 нөхөрлөл үйл ажиллага явуулдагаас 28ой 

хамгаалах нөхөрлөл байдаг. Нөхөрлөлүүдийн 2021 онд хийсэн ажлын тайланг нэгтгэж 

сумын Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангуулах, нөхөрлөлийн үйл 

ажиллагааг сайжруулах талаас тухайн сумдын байгаль хамгаалагчаар хяналт шалгалт 

хийлгэж, тайлан мэдээ авах ажил зохион байгуулаж хамтран ажиллаж байна.  

 

ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДАЛЫН ТАЛААР  

Хяналт шалгалтын ажил: Орчны бохирдлыг бууруулахад иргэд, олон нийтийн 

оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл амьдрах зөв дадлыг төлөвшүүлэх, 

судалгаа хийх зорилгоор Өлгий сумын Засаг даргатай хамтарсан удирдамж 

гаргуулсан. Уг удирдамжийн дагуу Өлгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг 49 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудад МХГазрын улсын байцаагч болон Өлгий сумын байгаль 

хамгаалагч нартай хамтарч хяналт шалгалт хийв. 

Шалгалтын явцад ихээхэн газарт ангилан ялгах стандарт шаардлага хангасан хогийн 

сав байхгүй, зарим газрууд үнс болон хог хаягдлыг хашааны дотоор ил задгай хаядаг 

зөрчлүүд илэрсэн. Зөрчил гаргасан газруудад зөрчлүүдээ арилгуулах зөвлөлгөө өгч,  

агаар, хог хаягдлын хууль тогтоомжуудыг сурталчилж  ажиллав. Үүнд: 

1. Бүх аж ахуйн нэгж, байгууллагууд орчин тойрноос 50 метрийн радиустай газрын хог 

хаягдлыг байнга цэвэрлэж байх 

2.  Ангилан ялгах стандарт шаардлагад нийцсэн хогийн савтай болох   

3.  Өдөр тутамд гарч байгаа дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг цуглуулж 

хотод ачуулж байгаа “Музды-тау” ХХКомпанид хүлээлгэж өгөх  

4. Ил задгай хог шатаахгүй байх 

5.  Үнс хадгалах газрыг битүүлэх 

6. Зууханд шүлтүүр тавиулах  

7. Нэгдсэн халаалтанд холбох боломжтой газруудыг нэгдсэн хаалалтанд холбох зэрэг 

шаардлагуудыг  тавьж ажилласан. Уг шаардлагуудыг 13 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагууд биелүүлж ангилан ялгах стандарт шаардлагад нийцсэн хогийн 

савтай болсон байна. 
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ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙН ЗӨРЧЛИЙГ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

ХЯНАЛТЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ НАРААС ИЛРҮҮЛЖ ХЯНАН 

ШАЛГАСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭ 
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1 Алтай 10 0 8 0 7 0 5 0 3 0 0 

2 Алтанцөгц 0 0 0 0 0 0 2 10000
0 

0 0 0 

3 Баяннуур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Бугат 1 19200
0 

0 0 0 0 0 0 1 100000
0 

0 

5 Булган 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Буянт 1 0 2 60000 2 60000 1 50000 0 0 0 

7 Дэлүүн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Ногооннуу
р 

0 0 0 0 2 10000
0 

0 0 0 0 0 

9 Сагсай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Толбо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Улаанхус 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Цэнгэл 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Өлгий 3 0 2 60000 1 30000 2 15000
0 

1 50000 0 

Дүн 15 
19200

0 
12 

12000
0 

12 
19000

0 
10 

30000
0 

5 
105000

0 
0 

Зураг 45 
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“ЦЭВЭР НОГООН ӨЛГИЙ” аяны хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан     

 

Аймгийн Засаг даргын “Цэвэр ногоон 

Өлгий” аяныг зохион байгуулах тухай 2021 оны 

05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/443 тоот 

захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан 

төлөвлөгөө гаргаж, орон нутгийн радио 

телевизээр сурталчилж, дараах ажлуудыг зохион 

байгуулсан болно. Уг аяны хүрээнд аймгийн бүх 

аж ахуйн нэгж, байгууллага, сум, багуудын Засаг 

дарга нар идэвх санаачлагатай оролцов. 

 

 

Үүнд: Нэг. Хог хаягдлыг цэвэрлэн зайлуулах,сургалт сурталчилгааны ажил 

Хог хаягдлын тухай хууль тогтоомжуудыг сурталчилах, аймгийн орчны болон 

агаарын бохирдлыг бууруулах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн өнгө 

үзэмжийг сайжруулах, мод тарьж зүлэгжүүлэх, хог хаягдлыг цэвэрлэх, ачиж тээвэрлэх, 

хог хаягдалгүй, цэвэр орчинд амьдарч хэвших, хүрээлэн байгаа орчиндоо хог хаяхгүй 

байх зөв хандлагыг аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон олон нийтэд таниулах ажлыг 

хэвлэл мэдээлэлээр сурталчилж ажиллав.  

 

Алтанцөгц, Баяннуур, Ногооннуур сум ба Цагааннуур тосгонд Байгаль орчны 

байгууллагын дарга, Орчны бохирдол, Ус, Хяналт шалгалт, “Эко клуб” хариуцсан 

мэргэжилтнүүд ба орон нутгийн радиогийн сурвалжлагчидтай хамт Байгаль орчны 

багц хууль, тогтоомжууд болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аймгийн Засаг даргын 2021 

Зураг 46 
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оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/443 тоот “Цэвэр Ногоон Өлгий” аян зохион 

байгуулах тухай захирамж, Тэрбум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг сурталчилах 

болон эрх зүйн актын хэрэгжилтийг сумуудын нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй төрийн 

байгууллага болон аж ахуйн нэгжүүдийн ажлын байдалтай танилцаж ард иргэдэд 

мэдээ мэдээлэлээр хангав. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, шалган 

шийдвэрлэх, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 

өгсөн болно.  

Тухайн сумдын удирдлага, байгаль орчны байцаагч, байгаль хамгаалагч нартай 

орон нутагт байгаль орчны талаар тулгамдсан асуудал, Хог хаягдлын талаар хуулийн 

дагуу Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлууд, эрх үүрэг, 

тогтоомжуудын хэрэгжилтийн талаар ярилцаж, хог хаягдлын хураамжийн хэмжээг 

аргачилалын дагуу тогтоолгож батлуулан, үүнийг мөрдлөгө болгож ажиллах зөвлөлгөө 

өгч ажиллав.  Алтанцөгц, Баяннуур, Ногооннуур, Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогийн  

цэгийн өнөөгийн байдалтай газар дээр нь очиж танилцаж, Олон жил хог асгаж хогны 

хэмжээ нь тээлсэн хогийн цэгүүдийг цэвэрлэх, дарж булах, хэмжээг нь багасгаж 

отвальдах ажилуудыг зохион байгуулах, сумын эзэнгүй хог хаягдлуудыг цэвэрлэж 

самбар байршуулах зааварчилгаа өгч  ажиллав.  

Зураг 48 
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 “Хоггүй-Өлгий” Аяны хүрээнд Аймгийн 

хэмжээнд 5 дугаарсар болон 10 дугаар 

сард 2 удаа “Хоггүй Өлгий - Цэмцгэр хот” 

нэрэн доор бүх нийтийн цэвэрлэгээний 

ажил зохион байгуулсан. Уг 

цэвэрлэгээнд аймгийн төвийн болон 

сумуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

бүх аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд, 

сургууль, цэцэрлэгийн ажилтан нар 

оролцож  өөрсдийн  байгууллагын орчин 

тойрны 50 м газарт хар замын дагуу 

хуурай хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 

зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд  

160 гаруй аж ахуйн нэгж, албан 

байгууллага оролцож 50 гаруй тонн 

хуурай хог хаягдлыг цэвэрлэж,  хогийн 

нэгдсэн цэгүүдэд ачиж буулгах ажлыг 

зохион байгууллаа.  

Өлгийн төвийн багуудад болон сумдын 

эзэнгүй хог хаягдал, хууль бус хогийн 

цэгүүдийг цэвэрлэх, дарж булах ажилууд 

хийгдэв. Үүн: 

Өлгий сумын: Аймгийн Засаг даргын 
2021 оны 05 дугаар сарын07-ны өдрийн 
А/443 тоот дугаартай “Цэвэр ногоо, 
Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” аян зохион 
байгуулах тухай, аймгийн Засаг даргын 
үйл  ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг 
хангуулан ажиллах талаар гаргасан 3-
02/364 тоот албан даалгавар, Аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын 3-
02/600 тоот албан даалгаврын дагуу 2021 
оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр Өлгий 
сумын Засаг даргын Тамгын газраас 
Өлгий сумын хэмжээнд зохион байгуулах 
тусгай ажлын удирдамж батлуулан их 
цэвэрлэгээ хийгдэх газрын зураглалыг 
гаргаж цэвэрлэгээний  ажлыг зохион 
байгууллаа. Уг цэвэрлэгээний ажилд 
Өлгий сумд үйл ажиллагаа явуулдаг 88 
албан байгууллагын 100-гаад албан 
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хаагчид оролцож их цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгүүлэв.  

“Цэвэр ногоон, Хоггүй Өлгий-Цэмцгэр хот” аяны их цэвэрлэгээнд оролцсон 88 
байгууллагаас 66 байгууллага хийсэн ажлын тайланг Өлгий сумын Засаг даргын 
Тамгын газарт ирүүлсэн. Энэ удаагийн цэвэрлэгээнд 88 байгууллагын ажилчид албан 
хаагчид 32 га талбайд их цэвэрлэгээ хийснийг байршуулан зураглалыг хавсаргав.  

ӨЛГИЙ СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ 88 АЖ АХУЙН НЭГЖ 
БАЙГУУЛЛАГА ЗАМЫН ДАГУУ 32 ГА НИЙТИЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАРТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ 
ХИЙСЭН 

           Өлгий сумын 13 багийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг дугуйн засвар, авто 
угаалгын газар, авто засварын газруудад хөрсийг бохирдуулах тос, масло асгахгүй 
байх түүнчлэн гудамжинд ил задгай нүүрс түлээ, өвс тэжээл худалдахгүй байх, ил 
задгай хуурай хог хаяхгүй байх зөвлөгөө өгч, Хог хягдлын тухай хуулийг  сурталчилах 
ажлыг зохион байгууллаа. 

           Өлгий сумын Засаг даргын 2021 
оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 
А/443 дугаартай“Бүх нийтийн 
цэвэрлэгээ” аяны хүрээнд Өлгий сумын 
төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 
аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудыг 
хамаарсан Өлгий хотод орж гарах 6 
чиглэлийн авто замын дагуух эзэнгүй 
хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг Өлгий 
сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион 
байгуулав. Бүх нийтийн цэвэрлэгээний 
арга хэмжээнд 74 Аж ахуйн нэгж албан 
байгууллагын 1500-аад ажилчид 
оролцож 67 тэвш хогийг нэгдсэн хогийн 

цэгт ачиж буулгах ажлыг гүйцэтгүүлэв.   
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Улаанхус сум: Сум хоорондын салаа замын дагуу эзэнгүй хог хаягдлыг 
цэвэрлэж 14 портер хогийг хогийн цэгт буулгах ажил хийсэн байна.  

 

 Бугат сум : Аймгийн орон нутгийн Хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө 6 сая төгрөгөөр Бугат 

сумын нэгдсэн хогийн цэгийн 3,92 га талбайд тархсан хог хаягдлыг трактораар түүрж 

овоолгох, нөхөн сэргээх, цэвэрлэх ажлыг хийсэн байна. 

Алтанцөгц сум: Аймгийн Орон нутгийн 

Хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө 25.0 сая 

төгрөгөөр Алтанцөгц сумын нэгдсэн 

хогийн цэгийн 6 га талбайд тархсан хог 

хаягдлыг трактораар түүрж овоолгох, 

нөхөн сэргээх, цэвэрлэх ажлыг хийж 

гүйцэтгүүлэх тендерт шалгарсан “Зээгт” 

ХХКомпаниар хийлгэсэн болно.  

 

Зураг 54 
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Ногооннуур сум:  Ногооннуур сумын хогийн 
цэгийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд аймгийн 
хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр “Ковш 50К” 
трактор, орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас 
1200.0 шийдэж өгсөнөөр тухайн сумын 
“Улаан хадны өвөр” нэгдсэн хогийн цэгийн  3 
га газрарт атвал хийж, нөхөн сэргээлтийн 
ажил хийгдсэн байна. 

 

Цагааннуур тосгон: Тус тосгоны төсвийн байгууллагуудын ажилтнуудыг 
хамааруулсан гол горхи, нуур цөөрмийн хог хаягдал болон Ногооннуур-Цагааннуур 
чиглэлийн орон нутгийн зам , Улаанбайшинт-Өлгий чиглэлийн олон улсын замын хог 
хаягдалыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа.  

 

Тосгоны төвийн гудамжны эзэнгүй хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлын хүрээнд 10 тонн хог 
хаягдлыг цэрэвлэн ачиж  хогийн цэгт буулгасан байна. 

Буянт сум: Буянт сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллага, айл 
өрхүүдийн  орчин тойронд болон Сагсай голын ай сав газарт цэвэрлэгээний ажил 
хийв. Мөн сумын газар нутагт байгаа овоо, зогсоолын газруудын хогийн савнуудыг 
цэвэрлүүлэж  нийт  5 - 6 тэвш хог ачиж уулгах ажлыг гүйцэтгэв. 

        Бүх сум, багууд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт өвөлжөө, хаваржаа, бэлчээр, гол горхи, 
нуур цөөрмийн хог хаягдал, үхсэн мал, нохойн сэг зэмийг цэвэрлэн, булж, устгах 
ажилуудыг зохион байгууллаа. 
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Хот тохижуулах алба мал нядалгаан газруудтай гэрээ хийж малын цэг зэмийг асгах 
тусгай цэгтэй болгож, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллаа. 

Сургалт, сурталчилгааны ажил 

 “Хог хаягдлын өнөөгийн байдал, 

хор уршиг ба цаашид авах арга хэмжээ” 

сэдэвт сургалтыг аймгийн Улаанхус 

сумын Хөх хөтөл багт зохион байгуулав.  

Тус багт хог хаягдлыг ангилан ялгах 

нөхцөл бүрдсэн ба иргэдэд хог 

хаягдлын тухай хууль, хог хаягдлыг 

багасгах, ангилан ялгах, эргүүлэн 

ашиглах талаар  ойлголт  өгөв. 

Сургалтад ерөнхий боловсролын 

сургуулийн 63 сурагч, ерөнхий 

боловсролын сургууль,  хүүхдийн 

цэцэрлэг, хүн эмнэлэгийн 42 албан 

тушаалтан оролцов.  

. 
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МАНУТХГХЗахиргаатай хамтарч “Тоглоомын аргаар хог хаягдлыг ангилан 

ялгахад сургах” сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Каритас Чех Репаблик Монгол дахь 

Суурин Төлөөлөгчийн Газрын хэрэгжүүлж буй Монгол улсын барилгын салбарын 

нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд цэцэрлэг 

болон бага ангийн насны хүүхдүүдэд хог хаягдлыг багасгах, дахин боловсруулах, 

ангилан ялгах талаар ойлголт өгөх 3 багц модон тоглоом хийлгэж, сурталчилгааны 

ажлыг зохион байгуулав.  

Цэвэрлэгээний талаар 

Өлгий сумын ЗДТГазартай хамтарч аймагт орж гарах 6 чиглэлд 3 удаа 

цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулсан. Уг цэвэрлэгээнд  нийт 81 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагууд оролцож, 40 гаруй тн эзэнгүй хог хаягдлыг ачиж хогийн цэгт буулгасан 

болно.  
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Өлгийн төвд аюултай хог хаягдлын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын аюултай хог хаягдлын түр хадгалалтанд МХГ-ын улсын байцаагчтай 

хамт хяналт тавьж, зааварчилгаа өгч, аймгийн хэмжээний аюултай хог хаягдал үүсгэгч 

22 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээ, тайланг авч нэгтгэж мэдээллийн санд 

бүртгүүлсэн болно.  

 

АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН 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  А/957 

“Ажлын хэсэг томилох тухай” захирамж, 

аймгийн Засаг даргын тамгын газрын даргын 

2020 оны  “Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн 

тооллого зохион байгуулах тухай” албан 

тоотын дагуу уг ажлыг зохион байгуулав. 

. 
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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  зохих газруудад тайлагнав.  

 

2020 онд “Орчны бохирдолыг 

тоолох” шинэ программ гарсантай 

холбоотой онлайн сургалтад манай 

аймгийн 12 сумын бүх байгаль 

хамгаалагч, байцаагч, багийн дарга 

нарыг хамааруулав.  

       

          Аймгийн 2020 оны нэгдсэн тоо, бүртгэлийн дүнгээр агаар бохирдуулагч суурин 

эх үүсвэр нийт 9626 бүртэгдсэн. Үүнд: Галлагаатай өрх, төвлөрсөн халаалтад 

холбогдоогүй 3-15кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 9560 айл өрх, аж ахуй 

нэгж, 15-100кВт хүртэл хүчин чадалтай зуух ашигладаг 40 аж ахуй нэгж, 100-4200 кВт-с 

дээш хүчин чадалтай зуух 26,  4200-аас дээш хүчин чадалтай 3 зуух  тоологдсон ба 

аймгийн хэмжээнд нийт 105170 тн нүүрс, 17576,5 тн мод, 5096.7 тн бусад түлш 

түлсэн байна. Хөдөлгөөнт эх үүсвэр 12687 тоологдсон. 

Хүснэгт 1. Ердийн галлагаатай зуухны тоо 

№ Сумд 

Айл өрхийн зуух 

Гэр Байшин Түлшний хэмжээ  

Нүүрс, тн бусад Мод 

1 Өлгий  44 5661 39877 100 11375 

2 Алтай   250 1418 1093 49 

3 Алтанцөгц   181 1011 899 663 

4 Бугат   138 855 196,7 395 

5 Буянт  214 1202  613 

6 Баяннуур  303 1734 495 556 

7 Цэнгэл   532 3016 6 1481 

8 Улаанхус  196 1199 22 560,5 
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9 Сагсай  205 1953 818 949 

10 Булган   793 1483 6107 940 

11 Ногооннуур  381 1909 385 403 

12 Толбо  251 1855 8 94 

13 Дэлүүн   411 1880 387 160 

Аймгийн хэмжээнд  9516 59392 5096.5 17560.5 

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

 Энэ зурмагаас ажиглахад 2020 онд айл өрхийн түлшний хэмжээ болон тоон үзүүлэлт 

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

Аймгийн хэмжээнд 40 аж ахуй нэгж байгууллага 100-4200 кВт хүртэл  хүчин 

чадалтай зуух, 9 сум  Төвлөрсөн халаалтын байгууламжтай  нийт 15313 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. Өмнөх жил 9 сум төвийн 

халаалттай байсан бол энэ жил 11 сум болж нэмэгдсэн байна. 

Өмнөх оноос  бага тоологдсон байна. Үүний гол шалтгаан нь зарим 

байгуулагууд нэгдсэн халаалтанд холбогдсон байна. 

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 30125тн нүүрс түлсэн 

байна. Өмнөх жилээс нүүрсний хэрэглээ  2.9%-иар өссөн байна. 

 Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн тоо бүртгэл  

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд 12102 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон бол энэ жил 

нийт 12687 тээврийн хэрэгсэл тоологдсон байна. 585 тээврийн хэрэгсэл илүү 

тоологдсон байна. 

 

2020 оны Өлгий сумын айл өрхийн агаар бохирдуулах эх үүсвэрийн тооллогын 

мэдээгээр бохирдлын ялгарал тооцсон үр дүн: 
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2020 оны Өлгий сумын аж ахуйн байгууллагуудын агаар бохирдуулах эх 

үүсвэрийн тооллогын мэдээгээр бохирдлын ялгарал тооцсон үр дүн: 

 

  SO2 NO2 TSP PM10 PM2.5 CO 

PP 108.057 94.326 312.231 202.98 144.1755 319.0965 

HOB 42.04304 10.8953 88.05966 83.70154 74.85712 154.9696 

CFWH 9.89246 3.82695 7.34116 6.32887 5.65401 37.60287 

manufacturing 0 0 0 0 0 0 

Нийт 159.9925 109.0483 407.6318 293.0104 224.6866 511.669 

 

Товчилсон үг 

SO2 Хүхэрлэг хий 

NOx Азотын  ислүүд 

PM10 Ширхэглэлийн голч нь 10 микрон буюу түүнээс бага хэмжээтэй 

тоосонцор 

PM2.5 Ширхэглэлийн голч нь 2.5 микрон буюу түүнээс бага хэмжээтэй 

тоосонцор 

CO Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл 

 

 

 

 

 

SO2 
9% 

NO2 
7% 

TSP 
24% 

PM10 
17% 

PM2.5 
13% 

CO 
30% 

PP HOB CFWH 



БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2021 ОНД  ХИЙЖ 
ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

 

  
      61 

 
  

2020 онд тоологдсон Шатахуун түгээх станцуудын мэдээлэл  

2020 онд нийт Аймгийн хэмжээнд 68 тоологдсон.  Өлгий суманд  28 , бусад 

суманд  40 тоологдсон байна. 

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 15-100 болон 100-

4200 дээш хүчин чадалтай зуухнуудын тоо багассан байна.   

Хөдөлгөөнт эх үүсвэр 2020 оны 12 сарын 13-ны байдлаар 12687  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. 

Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийн талаар 

1. “Эх дэлхийн цаг 2021” арга хэмжээг 2021 оны 03 дугаар сарын 23-наас 03 

дугаар сарын 27-ны хооронд Баян-Өлгий аймагт Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын 

газартай хамтран тэмдэглэн өнгөрүүлэв. Тус арга хэмжээний хүрээнд дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

“Эх дэлхийн цаг 2021” арга хэмжээнд 18  байгууллага нэгдэж, жилийн турш Дэлхийн 

байгаль хамгаалах сангаас санал болгосон "Байгаль, хүрээлэн буй орчноо 

хамгаалахын төлөө нэгдэцгээе!"  уриан дор зохион байгууллаа. 
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Энэ жил аймгийн төвийн 70 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, нийтийн орон сууц 

болон талбай, замын гэрэлтүүлгийг 1 цаг унтрааж “Эх дэлхийн цаг”-т нэгдэн оролцлоо. 

 

"Залуу сурвалжлагч" нартай хамтран зах, талбайн орчим 500 гаруй ард иргэдийг 

"ЭХ ДЭЛХИЙН ЦАГ"-т нэгдэхийг уриалан, 550 ширхэг хуанли, сурталчилгааны 

материал  тараах ажлыг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээний үеэр  

 

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл, Хот тохижуулах алба болон сайн дурын 
ажилтнуудтай хамтран "ХОТ ХОГГҮЙ БОЛ ГОЁ" нөлөөллийн уралдааныг 2021 оны 09-
р сарын 09-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Уралдаанд амжилттай оролцсон 
хүүхэд залуучуудыг, үүрэн утасны нэгж, болон мөнгөн шагналаар урамшуулав.  

                                                            Зураг 69 

2. Олон Улсын ирвэс хамгаалах өдрийг Баруун бүс нутагт янгирын хулгайн агнуурыг 

бууруулахад хүүхдийн дуу хоолойгоор дамжуулан хүргэх, олон нийтийн анхаарлыг 

татаж аймгуудын аймгуудын Хүрээлэн Буй Орчны Эсрэг Гэмт Хэргээс Урьдчилан 

Сэргийлэх Дэд Зөвлөлд тодорхой ажлыг төлөвлөн хийлгэх зорилгоор “ИРВЭСИЙН ЭХ 

НУТАГ-2021” хүүхдийн наадам “ИРВЭС ӨӨРИЙНХӨӨ Л  ХООЛОНДОО ДУРТАЙ” 

уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэв. 

Зураг 68 
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Тус арга хэмжээнд аймгийн Алтанцөгц, Бугат, Буянт, Ногооннуур, Толбо, Өлгий 

сумдын 7 багш, 30 сурагч, холбогдох байгууллагын албан хагчид оролцов. 

Энэ жилийн наадмын онцлог нь аймгийн Хүрээлэн Буй Орчны Эсрэг Гэмт 

Хэргээс Урьдчилан Сэргийлэх Дэд Зөвлөл гишүүд сурагчидтай хамтран хууль бус 

агнуурыг багасгах,  2022 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө тусгахаар  зөвлөсөн болно.  

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас гаргасан "Цоохор найз" киноны 1-4 дүгээр 

ангиудыг казак хэл дээр хадмалаар орчуулга хийлгэн орон нутгийн телевизээр нэг 

сарын хугацаанд  хүүхэд багачуудад хүргэж ажиллав. 

Зураг 70                                              

Зураг 71 
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АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ТАЛААР 

2021 онд нийт  явуулсан бичиг 278,  466 албан бичиг ирснээс 410 бичиг 

хариутай  шийдвэрлэсэн,  хугацаа нь болоогүй бичиг 56 байна. Иргэдээс 134 өргөдөл 

ирснээс ажил хүссэн 7, шөлөө хүссэн 14, БОНБҮ хийлгэхээр өргөдөл гаргасан иргэн 

103, бусад 10,  100% шийдвэрлэсэн   байна. Архивд хадгалагдах 2020 оны  баримт 

бичиг материалуудыг төрөлжүүлэн эмхлэн цэгцэлж, бичиг баримтуудыг хавтаслаж, 

үдэж стандарт журмын дагуу архивын өрөөнд хадгалах ажлыг зохион байгуулав. 

Баримт бичгийн MNS-5140-2021 стандартын дагуу бүрдүүлж,  архивлах, хадгалах 

хугацаанд шийдвэрлэх мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна 

ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ТАЛААР: 

   1. Тус газар 2021 оны 4-р улирлын байдлаар Орон нутгийн төсвөөс 542549.8 мянган 

төгрөгийн санхүүжилт, өөрийн орлогоос 4403.7 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 

бүрдүүлж нийт 546953.5 мянган төгрөгний төсөвтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулав. 

Сангийн яамнаас 41 хүний орон тоо батлагдсанаас аймгийн Засаг даргын 

захирамжаар 44 хүний орон тоогоор орон тоог баталж удирдах ажилтан 1, 

мэргэжилтэн 9, байгаль хамгаалагч 21, үйлчилгээний ажилтан 8, гэрээт ажилтан 5 

байна. Өөрийн орлогод төсөвт 3500.0 мянган төгрөг оруулах байснаас ус ашиглах 

дүгнэлт гаргах үйлчилгээний хөлснөөс 350.0 мянган төгрөг, нөхөн төлбөрөөс 4053.7 

мянган төгрөг төсөвт оруулж нийн орлого 4403.7 мянган төгрөг болж өөрийн орлого 

125.8 хувийн биелэлттэй байна.  

   2. Нийт төсвийн 406909.0 мянган төгрөг буюу 75%-ийг цалин, хөлс болон нэмэгдэл 

урамшуулалд, 51692.8 мянган төгрөг буюу 9,5%-ийг ажил олгогчоос төлөх НДШ-д, 

11764.1 мянган төгрөг буюу 2,1%-ийг байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд, 

5014.9 мянган төгрөг буюу 1%-ийг хангамж, бараа материалын зардалд, 528.0 мянган 

төгрөг буюу 0,1%-ийг нормативт зардалд, 260.3 мянган төгрөг буюу 0,05%-ийг  эд 

хогшил, урсгал засварын зардалд, 2303.9 мянган төгрөг буюу 0,4%-ийг дотоод албан 

томилолтын зардалд, 373.9 мянган төгрөг буюу буюу 0,07%-ийг бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил, төлбөр хураамжийн зардалд, 66666.7 мянган төгрөг буюу 12,2%-ийг байгаль 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн ажилд, 536.2 төгрөг буюу 0,1%-ийг бараа 

үйлчилгээний бусад зардалд тус тус зарцуулав. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх ажлын 66666.7 мянган төгрөгөөр 14 нэр төрийн ажил гүйцэтгүүлсэн.      

   3. Байгууллагад өмнө болон одоогийн байдлаар өр авлага үүсэгүй. Цаашид ч гэсэн 

өр авлага үүсэхгүй тал дээр анхаарал тавьж ажиллаж байна.  

   4. Өмч эзэмшлийн бүтэн жилийн гэрээ, санхүүгийн улирал, хагас жил, бүтэн жилийн 

тайлан, татварын улирал бүрийн тайлан, нийгмийн даатгалын сар бүрийн тайлан, 

байгууллагын шилэн дансны тухай бүрийн өдөр тутмын мэдээллүүдийг хугацаанд үнэн 

зөв холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгч удирдлагыг мэдээ мэдээллээр бүрэн хангаж 

ажиллав.  
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ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР 

 Алтай Таван богдын байгалийн цогцолборт газрын Хотон нуур, Хуурган нуур, 

Даяннуур тэдгээрийн цутгал голууд болон Ховд голд Монгол Алтаи  н нурууны улсын 

тусгаи   хамгаалалттаи   газрын хамгаалалтын захиргаа, Аи  мгии н Мэргэжлии н хяналтын 

газар, Баи  галь орчин аялал жуулчлалын газар, холбогдох албан хаагч нартай хамтарч 

хүрээлэн буи   орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргии  лэх хяналт шалгалт 

хийж,  хяналт шалгалтын үр дүнд Алтай Таван богдын байгалийн цогцолборт газрын 

Цэнгэл сумын нутаг дэвсгэрт хамаарах хэсэгт Байгалийн цогцолборт газрын дэглэм 

зөрчсөн 1 зөрчил, Сагсай сумын нутаг дэвсгэр хамаарах хэсэгт хууль бусаар мод 

бэлтгэсэн гэмт хэргийн шинжтэй 1 зөрчлийг  цагдаагийн хэсэгт шилжүүлсэн. Улаанхус 

сумын нутагт орших Ховд голоос зөвшөөрөлгүи   загас агнасан 3 зөрчлии г илрүүлж 

МХГ-ын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч зөрчил шалган шии  двэрлэх 

ажиллагаа явуулж захиргааны арга хэмжээг авч ажилласан. 

Ховд голын сав газрын дагуух, Алтанцөгц, Баяннуур сумуудын ойн сан бүхий 

газруудад Аи  мгии н Баи  галь орчин аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын 

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

зөрчлөөс урьдчилан сэргии  лэх хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба  хяналт 

шалгалтын үр дүнд Алтанцөгц, Баяннуур сумуудын нутаг дэвсгэрт хамаарах хэсэгт 

хууль бусаар мод бэлтгэсэн гэмт хэргийн шинжтэй зөрчлүүд болон ихээхэн хэмжээгээр 

барагшуун хадгалсаныг тус тус илрүүлж  цагдаагийн хэсэгт шилжүүлэв.  

Зураг 72 
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Зураг 73 

Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 

2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.12 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх, Алтай 

сумын 2, 3, 4 дүгээр багт хил орчимд Хилийн 0165 дугаар анги, аймгийн Цагдаагийн 

газар, аймгийн Баи галь орчин аялал жуулчлалын газар, холбогдох албан хаагч нартай 

хамтарч хүрээлэн буи   орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргии  лэх хууль 

сурталчилах ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

 

Зураг 74 

             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 2021 оны 02 дугаар 22-ний өдрөөс эхлэн өдөр бүр Ховд голын эрэг дагуу 

өдөр, орой, шөнийн цагуудаар эргүүлийн хяналт шалгалт хийж, цагдаагийн хэсэгт 

шилжүүлэв.   
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Зураг 75 

 

Хяналт шалгалтаар Өлгий, Бугат сумын нутаг дэвсгэрт орших Ховд голын 

онцгой хамгаалалтын бүсээс хайрга олборлосон 6 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 Бүрхээлт 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 нар илрүүлж сумын хэсгийн 

цагдаад харьяаллын дагуу шилжүүлсэн ба урьдчилсан хяналт хийх явцад тус сумын 3-

р багийн газар нутагт орших хар чацаргана гэх газарт эзэн тодорхойгүй эсгий гэрийн 

88 ширхэг бургас мод бэлтгэсэн зөрчлийг илрүүлж эсгий гэрийн бургас модыг хураан 

авч мод бэлтгэсэн холбогдогчийг тогтоож өгөхөөр сумын цагдаагийн хэсэгт 

шилжүүлэв. 

 

Зураг 76 
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           Ногооннуур сумын Улаанчулуу багийн ой модны ашиглалт, хамгаалалтын 

байдалд Сумын БОХУБайцаагч, байгаль хамгаалагч нартай хамтран урьдчилан 

сэргийлэх хяналт шалгалт хийв. Шалгалтаар зөвшөөрөлгүй түлээний мод бэлтгэсэн 1 

зөрчил илрүүлж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэв. 

 

Зураг 77 

         Цаг үеийн байдалтай холбогдуулан зөрчил арилгуулах талаар хяналт шалгалтыг 

сум орон нутгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Байгаль хамгаалах тухай 

хууль, Усны тухай хууль, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, Хог 

хаягдлын тухай хууль, Ойн тухай хуулиуд болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн 

актын хэрэгжилтийг шалган илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, шалган 

шийдвэрлэх, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх ажил хийх талаар тухайн 

байгууллагын 13 сумын хариуцсан байгаль хамгаалагч нарт  сар болгон цахимаар 

хурал хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч  хариуцсан нутаг дэвсгэрт байнгын 

хяналь шалгалт хийх ажлын алга зүйн зөвлөгөө  өгч ажиллаа.  

 

 
 

Зураг 78 
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Зураг 79 

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. 

 

Зураг 80 


