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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 

2022ОНЫ 07 ДУГААР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

                                                                                                                               2022.07.25 

Байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт 

цахим болон бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

Хог хаягдлын тухай, Зөрчлийн тухай хууль болон Аялал жуулчлал, Хог 

хаягдлын талаар хэрэгжүүлж буй ажлын талаар орон нутгийн хэвэл мэдээллээр 

сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа.   

Ногооннуур сумын Ховд багт хууль бус гэрийн мод бэлдсэн зөрчлийг илрүүлж, 

аймгийн Цагдаагийн байгууллагад шалгуулж байна.  

Тус аймгийн хэмжээнд “Нүхэн жорлон, угаагдсаны нүхний техникийн 

шаардлага” MNS 5924:2015 стандарт, болон цэвэрлэгээний ажлыг  зохион байгуулсан 

ажлын биелэлтийг хавсралтаар гаргаж БОАЖЯ-д, Байгууллагын Төрийн жинхэнэ 

албан хаагч, Төрийн үйлчилгээний албан хаагч нарын 2022оны судалгааг аймгийн 

ТАЗСЗ-д, Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах, аялагчдын тав тухтай орчинд амарч зугаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эко 

жорлон барьж байнга ажиллуулах талаар хүсэлтийг аймгийн хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулж буй 12 жуулчны баазуудад хүргүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

ажиллаж байна.  

“Агайын” ХХК-ны Толбо сумд үйл ажиллагаа явуулдаг уурын зууханд 2022 онд 

ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.  

3 иргэн, 5 ААН байгууллагын төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт  

гаргаж хүргүүлэв. 

БОАЖЯамнаас зохион байгуулж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, 

уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”-ийн II/III шатны хүрээнд 

БОАЖГазар, МАНУТХГНХЗахиргаа, Хөх сэрхийн нурууны ДЦГазрын мэргэжилтэн, 

байгаль хамгаалагчдад Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль эрх зүйн 

мэдлэг олгож, байгаль хамгаалагчдын ажлын орчны, сөрөг хүчин зүйлсийг бууруулах, 

эрсдэл ослоос  сэргийлэх аюулгүй эрсдэлгүй ажлаа гүйцэтгэх чадварт сургаж,   

яаралтай үед өөрийгөө болон бусдыг авран хамгаалах арга барилд сургах зорилгоор 

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” сургалт болон эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгийг  2022оны 07-р сарын 20,21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус 

арга хэмжээнд манай БОАЖГазрын 15 байгаль хамгаалагч, 7 мэргэжилтнийг 

оролцуулав. 

 Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орсон бүх албан хаагчдыг Лаборатори, 

Багажийн бүх шинжилгээнд хамруулан Мэдрэл, Үе мөч, Зүрх судас, Дотоод шүүрэл, 

Дүрс оношилгоо, Дотрын нарийн мэргэжлийн эмч нар оношилгоо хийж, зөвлөгөө өгч 

ажиллаа.    
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ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР:  

Аялал зугаалгын оргил үе эхэлсэнтэй холбогдуулан Толбо нуурын эрэг дагуух 

ил задгай хаягдсан хог хаягдлыг цэвэрлэж, нийт 6тонн хогийг нэгдсэн хогийн цэгт 

буулгах ажлыг Толбо сумын Байгаль хамгаалагч тус сумын Засаг даргын тамгын 

газартай хамтран зохион байгууллаа.  
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Монгол улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Хог хаягдлын тухай 

хууль, БОАЖСайдын 2022 оны 02 дугаар албан даалгаврыг орон нутгийн хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх, иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, хог хаягдлыг багасгах 

хоггүй цэвэр сайхан орчныг бий болгох, иргэдийн эрүүл ая тухтай ажиллах амьдрах 

таатай орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор орон нутгийн төсвөөс 19 сая төгрөгийг 

батлуулан Өлгий сумын төвд 10 ширхэг ангилан ялгах хогийн савыг МСҮТөвд 

хийлгэж аймгийн төв талбай болон стадионд байршуулж, 3-р багийн нутаг дэвсгэрийн 

уулын энгэрт олон жил хуримтлагдсан эзэнгүй хогийг цэвэрлүүлэх ажлыг Өлгий 

сумын Хот тохижуулах албатай хамтран зохион байгуулж байна.  
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Өсвөр насны идэвхтэн байгаль хамгаалагч, аймаг, сумын ЗДТГазартай хамтран 2022 

оны 07 дугаар сарын 09,10-ны өдрүүдэд аймгийн төв талбай, стадионд зохион 

байгуулсан наадмын арга хэмжээнд оролцож байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудад шаардлага тавьж, Хоггүй цэвэрхэн наадахыг уриалан ажиллав.  

  

  

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР: БОАЖСайд аймгийн ЗДаргатай байгуулсан 

гэрээнд тусгагдсаны дагуу Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын Хотон, Хурган нуурын 

дэргэд Отоглох, хоноглох цэг барих 12 сая төгрөгийн нээлттэй сонгон 

шалгаруулалтаар ”Ронго трейвал” ХХК-д тус ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай 5 сая 

төгрөгийг олгож 2022 оны 09-р сарын 15-нд хүлээж авахаар гэрээ байгуулсан. 

Одоогоор тус цэгийг барих ажлыг эхлүүлээд байна.  
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Урин дулааны улирал ирж тус аймгийг зорин ирэх гадаад, дотоод аялагчид 07-

р сарын 25-ны байдлаар гадаад 720, дотоод 28130 нийт 28850 аялсан судалгаатай 

байна. Цэнгэл, Сагсай, Улаанхус, Толбо зэрэг сумуудад Аялал жуулчлалын 

чиглэлийн хөшөө дурсгалт газруудын  хог хаягдал, зам дагуух хог хаягдлуудыг 

цэвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж 18тн хог хаягдлыг цэвэрлүүлж, тайланг 

БОАЖЯаманд хүргүүлэв.  

   

 

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд 

гаргаж өгч ажиллав. 

 

 

БАТЛАВ: БОАЖГ-ЫН ДАРГА                                  Ш.МАРАТ 

 


