
 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН 2022 

ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН  АЖЛЫН  ТАЙЛАН 

2022.11.23 

Байгууллагын гүйцэтгэсэн ажлын мэдээг, аймгийн удирдах ажилтнуудын 

шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулан, хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 

биелэлтийн талаарх мэдээллийг долоо хоног бүр аймгийн ЗДТГазарт цахим болон 

бичмэлээр хүргүүлэн ажиллав. 

11 иргэн, 6 ААН байгууллагын төслийн баримт бичигт БОНБЕҮ-ний дүгнэлт 

гаргаж хүргүүлэв. 

“АЗАТ УГУР” ХХК-д Хар нуур, Ховд голын сав газрын захиргаанаас гаргасан 

2022 онд ус ашиглуулах дүгнэлтийг үндэслэн ус ашиглах зөвшөөрөл олгож, 

“Тэнэгэр Алтан тосго” ХХК болон “Жорга” халуун усны газарт 2022 оны ус 

ашиглуулах дүгнэлт гаргаж хүргүүлэв.  

Зам тээврийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт томилогдсон 

ахлах мэргэжилтэн “Хотгор Зам” ХХК-ны Өлгий хотын 6.7км, “Монгол Зам Гүүр” 

ХХК-ны Цагааннуур-Улаанбайшинт чиглэлийн 25.8км хатуу хучилттай авто замын 

ажлыг ашиглалтад авах ажилд оролцон ажиллаа. 

“Нөхөн сэргээлт-2024” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд тус аймагт 2022 онд 

хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, уул уурхайн хайгуул, ашиглалт, түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийн мэдээ, 

аймгийн нүхэн жорлон, эко ариун цэврийн байгууламжийн судалгаа,  БОАЖСайд 

тус аймгийн Засаг даргатай 2022онд байгуулсан гэрээнд заагдсан хог хаягдлын 

чиглэлээр хийгдсэн ажлуудын биелэлтийг заалт тус бүрээр, бүх сумуудын Засаг 

дарга нарт зориулалтын бус газарт дахин хог хаягдлын цэг үүсэхгүй байх тал дээр 

чиглэл өгч, биелэлтийг БОАЖЯаманд хүргүүллээ.  

2018-2022 онуудад байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, 

хөтөлбөрүүдийн мэдээ, судалгаа болон 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх төсөлд тусгах 

санал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах орон тооны 

байнгын ажлын хэсгийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт, Засгийн газрын 2020-

2024оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн тус байгууллагад хамаарал бүхий хэсгийн 

2022оны бүтэн жилийн биелэлт болон “Хоггүй Өлгий” дээд хөтөлбөрийн 

биелэлтийг нэгтэн гаргаж аймгийн ЗДТГазарт, тус аймгийн байгалийн нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлогын хэсгээр санхүүжүүлэх байгаль орчныг хамгаалах, 

нөхөн сэргээх арга хэмжээний 2023 оны нэгтгэл төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргаж 

аймгийн Засаг даргад хүргүүлэв. 

 

 



 

 

СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ТАЛААР:  

Олон нийтийн орон нутгийн радиогоор БОАЖСайдын 2022 оны 09 дүгээр сарын 

19-ний өдрийн албан даалгавар, гадаргын усны тооллого, аюултай хог хаягдлын 

талаар сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. 

БОАЖЯ-наас зохион байгуулсан Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн  “2022 оны 

давсан орлогыг төлөвлөх тухай” цахим сургалтад байгууллагын холбогдох 

мэргэжилтэн, сумдын байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарыг, 

Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэл, үр дүн, төрийн байгууллагын бүтээмжийг 

дэмжих зорилгоор Сургалт судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газраас зохион 

байгуулсан цахим сургалтад мэргэжилтнүүдийг оролцуулав.  

     

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТАЛААР: 

АЙ ТИ ЭМ-2022” ОЛОН УЛСЫН ҮЗЭСГЭЛЭН  

Монголын Аялал Жуулчлалын Холбоо, 

Байгаль Орчин аялал жуулчлалын яамтай 

хамтран 2022 оны 10 дугаар сарын 28-аас 30-

ний өдрүүдэд “Ай Ти Эм 2022” буюу  

“International Travel Mart 2022” олон 

улсынаялал жуулчлалын үзэсгэлэнг  “ Шинэ 

сэргэлт- Аялал Жуулчлал” уриан дор 23 дахь 

жилдээ аялал жуулчлалын бизнес  эрхлэгчид 

хоорондоо туршлага хуваалцах, туршлага 



судлах, харилцагчид хоорондын уялдаа  холбоо, түншлэлийн харилцааг 

баталгаажуулах, мэдээ мэдээллээр хангагдах, цаашдын чиг  хандлагыг 

тодорхойлох, оновчтой гарц гаргалгааг эрэлхийлсэн олон талт боломжуудыг бий  

болгосон онцлогтой зохион байгуулагдав. . Үзэсгэлэнд 21 аймаг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар, тур оператор, жуулчны бааз, ресторан зоогийн газар, аяллын 

хэрэгсэл ханган нийлүүлэгч, гар урлалын компани, дуу бүжгийн чуулга, Турк улс 

болон ОХУ-ын Буриад улсын АЖ-ын бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл зэрэг нийтдээ 

дотоод гадаадын 300 орчим аж ахуйн нэгжүүд оролцлоо. 

 

Уг  үзэсгэлэнд тус аймагийг төлллөж 10 аж ахуйн төлөөлөлийг оруулцууллаа. 

 

, УБ хотын Мишээл экспо төвийн Талбайн байршил, стенд сонгож, оролцох 

зохион байгуулалтыг төлөвлөж гүйцэтгэв.  Мишээл экспо төвийн 78-89 дүгээр 

стенд 18м2 талбайн түрээс 2.250.000 төгрөг болон оролцох ААНБайгууллага 

иргэдийн замын зардалыг шийдвэрлэүүлж,   Үзэсгэлэнд Казах ардын ѐс 

заншилийг сурталчилж гар урлал,гар сийлвэр цүнх, дүрүүвч, малгай гараар 

хийсэн хивс, алтайн барагшун зэрэг брендүүдээ сурталчилж, барагшун болон 

аймгийн аялал жуулчлалын салбарыг сурталчилж, аялал жуулчлалын 



салбарыг багтаасан гарын авлагыг тарааж сурталчилгаа хийж оролцов.  

 

 

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТАЛААР:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3.6 дахь заалт болон Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 

дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн МХГазартай 

хамтран Өлгий сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй шатахуун түгээх станцуудын 

хөрсний бохирдол үүсгэгч нүхэн жорлонгийн хэрэглээг зогсоож, стандарт 

шаардлагад нийцсэн нийтийн ариун цэврийн байгууламж барих, ангилан ялгах 

хогийн сав байгуулах талаар үүрэг даалгавар өгч ажиллав. 

Аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй 14 авто засварын төвүүдийг аюултай хог 

хаягдал үүсгэгчийн бүртгэлд бүртгэв.  

 

 



 

  

ОЙН ТАЛААР: 

Алтай сумын ойн сан бүхий газраас зөвшөөрөлгүй бэлдсэн модонд шинжээчийн 

дүгнэлт гаргаж аймгийн Цагдаагийн газарт шилжүүлэв.  

  

Аймгийн ИТХ-ын ажлын алба болон ГХУСАЗСЗөвлөл хамтран зохион байгуулсан 

“Сумдын ИТХурлын дарга, нарийн бичгийн дарга, ажлын албаны ажилтнуудыг 

чадавхжуулах” сургалтад Ойн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн оролцож “Тэрбум 

мод” үндэсний хөдөлгөөний тус аймагт хэрэгжилтийн талаар танилцууллаа.  

  

Бусад холбогдох байгууллагуудад гаргаж өгөх мэдээ мэдээллийг хугацаанд гаргаж 

өгч ажиллаа.                

БОАЖГазар 


