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          Байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг долоо хоног бүр аймгийн 

ЗДТГазарт цахим болон бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

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

“Монголын Алт” ХХКомпанид 2022онд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж тус тус 

хүргүүлэв. 

СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР: 

"Таван Богд" ХХК, "ХХХ хөгжлийн төв" хамтран Улаанбаатар хотод зохион 

байгуулсан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтад газрын дарга 

болон холбогдох албан хаагч нар, Говьсүмбэр аймгийн Чойр хотод 08-р сарын 

08,09-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 

үндэсний зорилтыг бүс, орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг 

сайжруулах нь” сургалт зөвлөгөөнд холбогдох мэргэжилтнүүд, АТГ-аас 

ХАСХОМэдүүлэг гаргах программын шинэчилсэнтэй холбогдуулан зохион 

байгуулсан нэг өдрийн цахим сургалтад ахлах мэргэжилтнийг тус тус оролцов.  

  

Хог хаягдлын тухай хууль болон БОАЖСайдын 2022 оны 02 дугаар албан 

даалгавар, аймгийн Засаг даргын 2022.06.03-ны өдрийн А/377 дугаартай Хоггүй 

Цэмцгэр Өлгий аян зохин байгуулах захирамж, Хоггүй цэвэр Баян-Өлгий дээд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон “Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

ажлыг эрчимжүүлэх 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар орон нутгийн хэвэл мэдээлэл, байгууллагын цахим хуудсаар 

сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

АН АМЬТНЫ ТАЛААР: 

Аймгийн хэмжээний агнуурын бүс нутгуудад тусгай зориулалтаар агнах барих 

ховор ан амьтанд хяналт тавих ажлыг зохион байгууллаа. Энэ жил нийт 46 ховор 

ан агнагдах байсан ба одоогийн байдлаар 18 агнагдсан болно.  



   
 

Аймгийн хэмжээнд “Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх 45 хоногийн аян”-ы хүрээнд сумуудад ажиллаж байгаа байгаль 

хамгаалагчид хариуцсан газар нутагт холбогдох байгууллагуудтай хамтран 

эргүүлд гарч, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, сэрэмжлүүлэх мэдээллийн самбар 

байршуулан, ард иргэдэд тарваган тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хууль таниулах 

сурталчилгааны материал тарааж  ажиллаж байна. 

  
 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР:  

Өлгий сумын байгаль хамгаалагчид аймгийн төвийн “Ах дам”, “Тирлик” захууд 

болон бусад үйлчилгээний газруудад хяналт тавьж, Засгийн газрын 1995 оны 153 

дугаар тогтоолоор ховор ургамлын жагсаалтад оруулсан Алтайн сонгиныг хууль 

бусаар түүж бэлтгэн худалдах, худалдаж авахгүй байх талаар зөвлөмж өгч, 

холбогдох хуулийн заалтыг танилцуулан ажиллав. 



  

 ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР:  

 БОАЖСайдын 2022 оны 02 дугаар албан даалгаврыг орон нутгийн хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх, аймгийн Засаг даргын 2022.06.03-ны өдрийн А/377 дугаартай Хоггүй 

Цэмцгэр Өлгий аян зохион байгуулах захирамж, Хоггүй цэвэр Баян-Өлгий дээд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Өлгий сумын  

1,2,3,4,6,8,9,10,12,13-р багуудын нутаг дэвсгэрт олон жил хуримтлагдсан эзэнгүй 

хог хаягдлыг Хот тохижуулах албанд хариуцуулан цэвэрлэгээ хийлгэх ажлыг 

зохион байгууллаа. Одоогийн байдлаар 4тонн дацтай машинаар 33 удаа хог ачиж 

нэгдсэн хогийн цэгт буулгав. Тухайн газрын айл өрхүүдэд тус байгууллагын 

холбогдох албан хаагчид орчин тойрны хогийг байнга цэвэрлэж, ил задгай хог 

хаяхгүй байх талаар зөвлөгөө өгч ажилласан болно.   

  

  



  

  

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд гаргаж 

өгч ажиллав. 
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