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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 

ОНЫ 01 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН  ТАЙЛАН 

2022.03.25 

БОДЛОГО ШИЙДВЭРИЙН ТАЛААР 

БОАЖГазрын 2022 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 ажиллаж байна. Жилийн  ажлын гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөөг улирлаар 

төлөвлөн батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэн ажиллав.  

2022 оны хувийн ашиг сонирхлын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг өгөх албан 

тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ХАСХОМ-ийн  мэдээллийн санд оруулан 

хугацаанд баталгаажуулав.  

          Байгууллагын 2021 оны санхүүгийн тайланг PDF file-аар программд оруулан 

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

          Байгууллагын шинэ веб сайт нээж, холбогдох мэдээллийг байршуулан  ил тод 

байдлыг ханган ажиллаж байна.       

         Аймгийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлтийн мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим 

болон бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

          Аймгийн Засаг дарга 2022 онд БОАЖСайдтай байгуулах орон нутгийн төсвөөр 

хэрэгжих гэрээнд тусгах ажлуудын санал, “Тэрбум Мод” үндэсний хөдөлгөөний 

хүрээнд 2022-2030 онд хэрэгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөө, аймгийн хэмжээнд улсын 

төсвөөр хийх ойжуулалт болон ойн зурвас байгуулах ажлын саналыг тус тус  БОАЖЯ-

д хүргүүлээ.  

         Аялал жуулчлалын салбарт ААН-ийн соѐл, түүх байгалийн бүс болгох шалгуур 

үзүүлэлтийг боловсруулж аймгийн Засаг даргад, Байгаль орчны чиглэлийн үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн 2021оны биелэлт, Байгууллагын 2022 онд хийж хэрэгжүүлэх  

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Монгол улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгах 

ажлын санал, аймгийн хэмжээний ерөнхий агнуурын зохион байгуулалт, ан агнуурын 

менежментийн төлөвлөгөөг хийлгэх 60сая төгрөгийн ажлын тендерийн даалгавар, 

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

аймгийн ЗДТГ-т цахимаар болон бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав.  

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

мэдээллийг  сум тус бүрээр оруулан баталгаажуулав.  
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Иргэн,  ААН байгууллагын 30 төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

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

Байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан хаагч нарын 2022 оны хөдөлмөрийн 

гэрээг шинэчлэн байгуулав. 

СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР 

 Орон нутгийн хэвэл мэдээллээр Амьтны тухай хууль тогтоомжуудыг 2 удаа, 

Усны тухай хууль нэг удаа, “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” төслийн 

талаар 1 удаа ард иргэдэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулав. 

         БОАЖЯ-аас зохион байгуулсан “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 2” 

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

Ойн мэргэжлийн байгууллагуудын эрх олгох, эрхийг сунгах асуудлыг 

цахимжуулсантай холбогдуулан явуулсан цахим сургалт, АТГ-аас зохион байгуулсан 

шинээр томилогдсон албан тушаалтнуудад зориулсан авилгын эсрэг анхан шатны 

цахим сургалт, Герман улсын GIZ төслийн хүрээнд хамтран зохион байгуулсан 

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

Тэмцэх Зөвлөлөөс зохион байгуулагдсан сургалтад БОАЖГ-ын холбогдох албан 

тушаалтнуудыг оролцууллаа. 

Байгууллагын албан хаагчдад Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй 

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

газрын мэргэжилтэн албан хаагчид болон сумдуудад ажиллаж байгаа  байгаль 

хамгаалагч нарыг оролцуулав. Байгууллагын дотоод журманд Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн дагуу өөрчлөлт оруулан албан хаагчдын хурлаар хэлэлцүүлэн шинэчлэн 

батлуулав.  
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БОХУБайцаагч, Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадавхыг нь дээшлүүлэх 

сургалт 

 Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, 

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

хяналтын улсын байцаагч, 15 байгаль хамгаалагчдын мэдлэг чадавхыг нь 

дээшлүүлэх зорилгоор “Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний 

хэрэгжилт, Байгаль орчны тухай багц хуулийн хэрэгжилт хэрэгжүүлэхэд анхаарах 

асуудал” сэдэв сургалт зохион байгууллаа.  

Уг сургалтын үеэр зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад анхаарах 

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

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

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

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

төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгах ажлуудын талаар санал 

солилцож, зөвлөгөө өгч ажиллав.  

   

 

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

боловсролын төвтэй хамтарсан удирдамжийн дагуу “ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ” 

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

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

зохион байгууллаа. 

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

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

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

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

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

байранд орсон сурагчдыг өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнан урамшуулав. 
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 “НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН ЗЭРЛЭГ АМЬТНЫ ХАМГААЛЛЫН 

МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ” баруун бүсийн зөвлөгөөн. 

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

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

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

агнуурын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААН байгууллага болон Баян-Өлгий, 

Ховд, Увс аймгийн сумуудын удирдлага, байгаль хамгаалагч, ан амьтан хамгаалах 

нөхөрлөлийн нийт 110 гаруй хүн оролцов.  

Зөвлөгөөнд Монголын ан агнуурын холбооны гишүүд Зохистой ан агнуур бол 

байгаль хамгаалах хэрэгсэл, Ан агнуурын хууль эрх зүйн орчин, Зэрлэг амьтан 

хамгаалал ба биотехникийн арга хэмжээ, Нөхөрлөлүүдийн зохион байгуулалт, болон 

үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, агнуурын менежментийг хэрэгжүүлэх нь, Баян-Өлгий 

аймгийн Тусгай зориулалтын ан агнуурын өнөөгийн байдал тулгамдаж буй асуудал, 
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хуулийн хэрэгжилт цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэр, Тусгай зориулалтын ан 

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

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

байгуулах зэрэг сэдвүүдээр сургалт явуулсан.  

        Зөвлөгөөнд оролцогчдын дунд асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг явуулж сумдын 

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

асуултын дагуу хариулт авч мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө өгсөн болно. 

  

  

 

Баруун бүсийн байгаль орчны салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийн 

“ОЛУУЛАА НЭГДЭЖ АСУУДЛАА ШИЙДЬЕ”  чуулга уулзалт 

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

санаачилсан “БАРУУН БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРТ АЖИЛЛАДАГ 

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ОЛУУЛАА НЭГДЭЖ АСУУДЛАА ШИЙДЬЕ”  чуулга уулзалтыг 

зохион байгуулав. 

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

салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүд анх удаа уулзаж ажлын онцлог давуу тал, бахархал 
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үнэт зүйлээс гадна бэрхшээл саадыг хэрхэн даван туулах арга замыг ярилцах замаар 

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

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

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

орчны чиглэлээр ажилладаг төсөл хөтөлбөрийн газрын эмэгтэйчүүд, урилгаар 

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

  

 

ДЭЛХИЙН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД: “Байгалийн амьтан, 

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

орон нутгийн хэвэл мэдээллээр сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа. Тухайн 

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

болон бусад хэлбэрээр мэдээлэл бэлдэж цахим сүлжээгээр сурталчлан ажиллав. 

Усны өдөр аймгийн төв талбайд ус ашиглалт, хамгаалалтын талаар ард иргэдэд 

танилцуулан ажиллав. 
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АН АМЬТНЫ ТАЛААР 

“Ханомаро тур” ХХК-тай хамтран Ногооннуур сумын "Хавцал", Алтай сумын 

"ЦАЛГАРЫН ЦАГААН БУЛАГ" агнуурын бүс нутгуудад Монгол Улсын улаан номын 

ховор амьтны жагсаалтад орсон аргаль хонь, янгир ямаанд зориулан  өвс, давс 

хужир тавих био техникийн арга хэмжээ авч, мониторинг судалгаа хийх ажлыг зохион 

байгууллаа. 

       Тухайн газруудад оршин амьдардаг нөхөрлөлийн гишүүдээс аргаль хонь болон 

янгир ямаагийн тархац нутаг болон өвөлжилтийн байдлын талаар мэдээлэл авч, 

ажилласан газрын байршилийг тогтоож ажиллав. 

  

  

Алтанцөгц, Бугат сумдын газар нутаг, Ховд голын ай сав газарт бэлчээрээс бог 

малыг Зэгсний зэрлэг гахай идэж байна гэсэн ард иргэдээс ирсэн мэдээллийн дагуу 

байгууллагын холбогдох албан хаагч нар газар дээр нь очиж танилцаж, ард иргэдэд 

зөвлөмж өгч ажиллав. 
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          Дэлхийн байгаль хамгаалах сан/WWf/-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, 

аймгийн Цагдаагийн газрын Экологийн цагдаагийн албатай хамтран Ногооннуур, 

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

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

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

мониторинг судалгаа хийх ажлуудыг зохион байгууллаа.  

  

         Ховд, Увс аймгуудад малын гоц халдварт шүлхий өвчин гарсантай 

холбогдуулан зэрлэг амьтдын шилжилт хөдөлгөөний мониторингийн судалгааг хийж 

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

байна.  

УСНЫ ТАЛААР 

 “Эрчим-Баян”ХК, “Гүлим” халуун усны газарт 2022 онд ус ашиглуулах зөвшөөрөл 

олгож, гэрээ байгуулан ажиллав. 

“Жанат” ХХК-ний Дэлүүн, Улаанхус сумуудад үйл ажиллагаа явуулдаг нэгдсэн 

халаалтын зууханд 2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.  
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ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР 

 Аймгийн  МХГазартай хамтарсан хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу 

эргүүл хийх явцад Бугат сумын 3-р багийн иргэн З Бугат сумын 4-р багийн нутаг 

дэвсгэрт оршдог ойн сан бүхий газраас  зөвшөөрөлгүй түлээний мод бэлдэж авч 

ирсэн зөрчил, Бугат сумын 3-р багийн иргэн Е ба Ж нар голын голдирлоос хууль 

бусаар хайраг ачиж байсан зөрчлийг илрүүлж, Цагдаагийн газарт шалгуулж байна.  

  

     Аймгийн МХГазартай хамтарсан хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу Өлгий 

сумын байгаль хамгаалагч Бугат сумын нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалт хийх явцад 

Камаз маркийн машинаар зөвшөөрөлгүй түлээний мод/улиас, бургас/ тээвэрлэсэн 

зөрчлийг илрүүлж, харьяаллын дагуу Цагдаагийн газарт  шилжүүлэн шалгуулж байна.  

  

Бутаг, Өлгий сумдын нутаг дэвсгэрээс хууль бусаар түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмал олборлосон зөрчил нэмэгдэж байгаа тул хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт 

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хуваарийн дагуу тогтмол эргүүл, 

постод албан хаагч нарыг ажиллуулж байна.  
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ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР 

“Хоггүй Цэмцгэр-Өлгий” аяны хүрээнд байгууллагын ойр орчмын 50 метр хүртэлх 

талбайг долоо хоногийн 5 дахь өдөр бүр тогтмол цэвэрлэгээ хийж,  биелэлтийн  

мэдээллийг Өлгий сумын ЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байна.  

  

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

ШИНЭЛЦГЭЭЕ” уриан доор Өлгий сумын ЗДТГазартай хамтран олон нийтийн их 

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

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

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

тойрны хог хаягдлуудыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. Аймгийн бүх сумууд  

“ХОГГҮЙ ЦЭВЭРХЭН ШИНЭЛЦГЭЭЕ” нийтийн цэвэрлэгээний ажилд  нэгдэж нийтдээ 

аймгийн хэмжээнд 83.5 тоон хог хаягдлыг цэвэрлэж зориулалтын хогийн цэгт 

хүргүүлэн асгуулах ажлыг зохион байгуулав. 
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        Толбо нуурт амралт зугаалгаар ирсэн ард иргэдэд хог хаяхгүй байх, цэвэр 

орчинд амьдрах талаар тус сумыг хариуцсан байгаль хамгаалагч нар зөвлөгөө өгч, 

хяналт тавьж, Толбо нуурын эрэг болон хар зам дагуу байрлуулсан хогийн савын 

хогийг ачиж  цэвэрлэх ажлыг Толбо сумын ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулав.  

  

 

       Химийн бодис ашиглагч аймгийн төвийн ЕБС болон ААН, эмнэлгүүдэд холбогдох 

байгууллагуудтай хамтарч хяналт шалгалтын ажлыг хийж, устгах шаардлагатай 

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

авч нэгтгэн ажиллаж байна.  
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         Аймгийн засаг даргын "Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл 

хийх" А/993 дугаар захирамжийн дагуу аймгийн МХГ,  УЦУОШТөвтэй хамтарч 

тооллогын ажил зохион байгуулав.  

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

халаалттай зуух ашигладаг аж ахуйн нэгжүүдэд хог хаягдлын тухай хууль, 

тогтоомжийг сурталчлах, зууханд шүүлтүүр тавиулах, байгальд ээлтэй техник 

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

тойронд байнга цэвэрлэж байх шалган сурталчлах ажлыг зохион байгуулав.  

  

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд гаргаж 

өгч ажиллав. 

 

 

 

БОАЖГ-ЫН ДАРГА                                     Ш.МАРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 


