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2017 онд хийгдсэн ажлууд



Ажлын нэр:“Нэртийн булаг" -ийн эхийг хамгаалж, тохижуулсан ажил

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Нэртийн булаг" бүлэг  

Гэрээний дүн: 3 500 000 төгрөг

Санхүүжилт: 3 799 478 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Шивээговь сум

1. Гол горхи, булаг шандны  эхийг хамгаалж, 
тохижуулах 



Ажлын нэр:  Өгөөмөрийн голын  эхийг хамгаалж, тохижуулсан ажил 

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Өөдлөх Өгөөмөр"    иргэдийн бүлэг

Гэрээний дүн: 3 500 000.0 төгрөг

Санхүүжилт: 3 500 000.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сүмбэр сум



2. Соёл, спорт амралтын хүрээлэн, авто замын дагуух 

ойн зурвасын услалтын системийг өргөтгөж,  ус нөөцлөх 

сав суурилуулах

Ажлын нэр: Соёл, спорт амралтын хүрээлэн, авто замын дагуух ойн 

зурвасын услалтын системийг өргөтгөж,  ус нөөцлөх сав 

суурилуулах

Гүйцэтгэгч байгууллага: “Гидро тех инженеринг “ХХК

Гэрээний дүн: 18 000 000 төгрөг

Санхүүжилт: 18 000 000 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сум дундын ойн анги



3. Ойн зурвас, ногоон байгууламж услах зориулалтаар 

гидрогеологийн судалгаа хийж, инженерийн хийцтэй 

худаг гаргах, засварлах.

Ажлын нэр: Ойн зурвас ногоон байгууламжийн зориулалтаар гаргасан 

худаг засварлах. 

Хөрөнгийн байршил: ССАХүрээлэн /төмөр байшинтай худаг/

Гүйцэтгэгч байгууллага: Монкаротаж ХХК

Санхүүжилт: 4 584 689.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сум дундын ойн анги



Ажлын нэр: Ойн зурвас ногоон байгууламжийн зориулалтаар 

гаргасан худаг засварлах. 

Хөрөнгийн байршил: ССАХүрээлэн /модон байшинтай худаг/

Гүйцэтгэгч байгууллага: Монкаротаж ХХК

Санхүүжилт: 4 271 191.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сум дундын ойн анги



Ажлын нэр: Ойн зурвас, ногоон байгууламж услах зориулалтаар 

гидрогеологийн судалгаа хийж, инженерийн хийцтэй худаг 

Хөрөнгийн байршил: Эрчимжсэн МАА-н бүс

Гүйцэтгэгч байгууллага: Монкаротаж ХХК

Санхүүжилт: 21 120 000.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сүмбэр сум



4. Говьсүмбэр аймгийн биологийн төрөл 

зүйлийн судалгаа хийх /амьтан, ургамал/

Ажлын нэр: Говьсүмбэр аймгийн биологийн төрөл зүйлийн судалгаа 

хийх /амьтан, ургамал/

Гүйцэтгэгч байгууллага: Сайхан Ариун Дэлхий ХХК

Гэрээний дүн: 9 800 000.0 төгрөг

Санхүүжилт: 9 800 000.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: БОАЖГазар



Ажлын нэр: Тэмдэгжүүлэлт мэдээллийн самбар байршуулах

Байршил: Баянтал сум “Оорцог энгэр”

Гүйцэтгэгч байгууллага: Алтанбулаг уул ХХК

Гэрээний дүн: 9 582 210.0 төгрөг

Санхүүжилт: 9 582 210.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: "ТОХИЖИЛТ СҮМЭР " ААТҮГ

5. Тэмдэгжүүлэлт мэдээллийн самбар 

байршуулах



6. Найрамдал хотхоны орон сууцны гадна талбайг 2018 

онд зүлэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах зорилгоор хөрс 

боловсруулах агротехникийн ажил

Ажлын нэр: Найрамдал хотхоны орон сууцны гадна талбайг 2018 онд 

зүлэгжүүлэх ажлын бэлтгэлийг хангах зорилгоор хөрс боловсруулах 

агротехникийн ажил

Гүйцэтгэгч байгууллага: Сум дундын ойн анги

Гэрээний дүн: 9 843 470.0 төгрөг

Санхүүжилт: 9 843 470.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Бадрах-70 СӨХ



Ажлын нэр: Хүн амын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр болон ус 

хангамжийн эх үүсвэр болон усан сан бүхий газрын эрүүл ахуйн 

хамгаалалтын бүсэд мэдээллийн самбар байршуулах

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Талын  илч" ОНӨҮГ

Гэрээний дүн: 4 362 170.0 төгрөг

Санхүүжилт: 4 362 170.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: "Талын  илч" ОНӨҮГ, "Илчлэг шивээ" 

ОНӨҮГ, Сүмбэр сум.

7. Хүн амын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэр болон ус

хангамжийн эх үүсвэр болон усан сан бүхий газрын эрүүл
ахуйн хамгаалалтын бүсэд мэдээллийн самбар байршуулах





Төнөг төхөөрмж 

Ажлын нэр: Усалгаа, арчилгааны, ус зөөвөрлөх зориулалтын автомашин

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Түшиг мандал"  ХХК

Гэрээний дүн: 80 950 000.0 төгрөг

Санхүүжилт: 80 950 000.0 төгрөг

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: "ТОХИЖИЛТ СҮМЭР " ААТҮГ



2. Хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ



1. Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 5 га 
талбайд ойн зурвасын хашаа

Ажлын нэр: Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 5 га 

талбайд ойн зурвасын хашаа 

Гүйцэтгэгч байгууллага: Далай дартан ХХК

Гэрээний дүн: 8 000 000.0 төгрөг

Санхүүжилт: 8 000 000.0 төгрөг"

Ашиглагч/ хариуцагч байгууллага: Сум дундын ойн анги



2. Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймэрээс хамгаалах,

урьдчилан сэргийлэх эргүүл шалгалтын ажлыг зохион

байгуулах. /3000.0 мян төгрөг/

• Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс хамгаалах,

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/96,

А/259дугаар захирамжуудаар 46 удаагийн эргүүл

шалгалтын ажлыг зохион байгуулж шатахууны зардалд

1 400 000 төгрөг зарцуулан ажиллаа.

Мөн Байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн

гишүүдэд шат дараалсан сургалтуудыг явуулж 3

иргэнийг шинээр идэвхтэн байгаль хамгаалагчаар

томилсон.Хууль тогтоомж зөрчсөн талаарх мэдээ

мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулахад БХНСАХЗ-аас

184000 төгрөгийг зарцууллаа.



3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг 

сайжруулж, биотехникийн арга хэмжээг авах, байгаль 

хамгаалагчийн цалин, НДШ. /6975.0 мян төг/

• АИТХ-ын 2017 оны 05 дугаар тогтоолоор 2 газрын 17292.87 га

талбайг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад шинээр авснаар аймгийн

хэмжээнд 9 газрын 82724.26 га газар тусгай хамгаалалтад орж,

тусгай хамгаалалттай газрын хэмжээ аймгийн нийт нутаг дэвсгэрийн

20.9 хувийг хамарч байна.

• Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг сайжруулах

ажлын хүрээнд ховор амьтан болох монгол тарвага, аргаль хонины

нутаг бэлчээрийг хамгаалах, хууль бус ан агнуураас урьдчилан

сэргийлэх зорилгоор эргүүл шалгалтын ажлыг тогтмолжуулах

зорилгоор Чойрын богд уулын тусгай хамгаалалттай газар нутагт

байрлах байгаль хамгаалагчийн хяналтын пост, мэдээллийн төвийг

тохижуулж орон тооны 1 байгаль хамгаалагчийг ажиллуулж байна.

Мөн Аргаль хонинд биотехникийн арга хэмжээг 2 удаа зохион

байгуулан, 40 боодол өвс, 1 тн хужир /хавар/ тавьж өгсөн, өвлийн

идэш тэжээл зориулан өвс, хужрыг нөөцлөөд байна. Тус ажилд

БХНСАХЗ-аас 3.6 сая төгрөгийг зарцууллаа.



4.  ГСА-н иргэдийн экологийн боловсролыг 

дээшлүүлэх зорилгоор  "Тогтвортой хөгжлийн 

боловсролыг дэмжих" хөтөлбөрийни 

хэрэгжүүлэх 3000.0 /мян төг/

•Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох хөтөлбөрийг

боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдан 2017 онд

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг

боловсруулан Аймгийн Засаг даргаар батлуулан

хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллаа.

Үр нөлөө: Тогтвортой хөгжлийн талаарх ойлголт болон

хэмнэлттэй хэрэглээний талаарх мэдээ мэдээллийг

олгох үйл ажиллагаанд аймгийн хэмжээнд давхардсан

тоогоор байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа 21

албан хаагч сургагч багш бэлтгэгдэж, 300 гаруй албан

хаагч, 600 оюутан, сурагч хамрагдлаа.



5. БО-ны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай

мэдээлэл өгсөн иргэн, идэвхтэн байгаль хамгаалагчийг

урамшуулах, мод тарьсан иргэн, ААНБ-д урамшуулал

олгох /8750.0/

•Мод бут тарьсан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулал

олгох ажилд аймгийн засаг даргын А/243 дугаар захирамжаар 11

иргэн, 2 байгууллагын 773 мод бутанд урамшуулал олгож Байгаль

хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас 7.3 сая

төгрөгийг зарцууллаа.



2018 онд хийгдсэн ажлууд



Говьсүмбэр аймгийн “Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ”-

ний хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ 

1.1.1
Гол горхи, булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах, цөв

хөөрөм байгуулах/Цоорхойн рашаан/
57811.8

1.1.2
Найрамдал хотхоны орон сууцны гаднах зүлэгжүүлсэн

талбайг хашаажуулах
25000.0

1.1.3
Авто замын дагуух ойн зурваст услалтын систем, ус

нөөцлөх сав суурилуулах ажил
25000.0

1.1.4
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон аялал жуулчлалын

маршрутын дагуу түр буудаллах цэг байгуулах ажил
15915.0

1.1.5
Аймгийн биологийн төрөл зүйлийн судалгаанд үндэслэн

фото зургийн цомог хийлгэх ажил /амьтан, ургамал/
17000.0

1.1.6

Найрамдал хотхоны нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна

талбайг зүлэгжүүлэх, услалтын шугам хоолой суурилуулах

ажил

19098.7

1.1.7
Услалтын систем, хөв цөөрөм байгуулах ажлын зураг, төсөв

боловсруулах зардал
10000.0

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Зардал 

/мян.төг/

Хөрөнгө оруулалт 169 825.5



1.1.1. Гол горхи, булаг шандны эхийг хамгаалж, тохижуулах, хөв 

цөөрөм байгуулах 

Цоорхойн рашаан
Гүйцэтгэгч: Өмнөговь аймгийн 

“Буман заг” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 57.811.800

• Гэрээний дүн: 57.548.811

Өмнө нь Дараа нь 



1.1.2. Найрамдал хотхоны орон сууцны гаднах зүлэгжүүлсэн талбайг 

хашаажуулах 

Найрамдал хотхон
Гүйцэтгэгч: Улаанбаатар хотын “ЭС 

ЖИ ЭМ” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 25000.0

• Гэрээний дүн: 24 858 503



1.1.3. Авто замын дагуух ойн зурваст услалтын систем, 

ус нөөцлөх сав суурилуулах ажил

Ойн зурваст
Гүйцэтгэгч: Улаанбаатар хотын 

“Биндэр Мөнх” ХХК

• Батлагдсан төсөв: 25.0

• Гэрээний дүн: 25.0



1.1.4. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон аялал 

жуулчлалын маршрутын дагуу түр буудаллах цэг байгуулах 

ажил

Гүйцэтгэгч: “Алтан булаг уул” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 15915.0

• Гэрээний дүн: 15915.0



1.1.5. Аймгийн биологийн төрөл зүйлийн судалгаанд 

үндэслэн фото зургийн цомог хийлгэх ажил /амьтан, ургамал/

\

Гүйцэтгэгч: “Боржигин нутгийн 

зураг” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 17.0

• Гэрээний дүн: 17.0



1.1.6. Найрамдал хотхоны нийтийн эзэмшлийн орон сууцны 

гадна талбайг зүлэгжүүлэх, услалтын шугам хоолой суурилуулах 

ажил

Найрамдал хотхон 

Гүйцэтгэгч: “ГСА-ийн Сум Дундын 

Ойн анги” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 19098.7

• Гэрээний дүн: 19 098 700

Өмнө нь Дараа нь



1.1.7. Услалтын систем, хөв цөөрөм байгуулах ажлын зураг, 

төсөв боловсруулах зардал

Цоорхойн рашааны тохижилт, хөв 

цөөрөм байгуулах ажлын зураг 

төсөв

Гүйцэтгэгч: “Нутгийн босго” ХХК
• Батлагдсан төсөв: 10.0

• Гэрээний дүн: 4.7

Иргэдэд танилцуулга хийж байгаа 
нь



Хөтөлбөр арга хэмжээ 7



Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/159, А/314 дүгээр

захирамжаар тус тус Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс

хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх хавар, намрын эргүүл, хяналт

шалгалтын арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран

зохион байгуулж ажилласан. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 28

удаагийн эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, 85 өрх, 190

гаруй иргэдэд урьдчилан сэргийлэх мэдээ, мэдээллийг хүргэн

ажилласан. Эргүүл, хяналт шалгалтын үеэр 11 цагаан зээрийн

зөрчил илэрч 3 иргэнд амьтны тухай хууль болон зөрчлийн тухай

хуулийн дагуу арга хэмжээ авагдсан. Нийт зарцуулагдсан төсөв: 2.5

сая төгрөг.

1. Хууль бус ан агнуур, хээрийн түймрээс урьдчилан

сэргийлэх эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулах

/2.5 сая төгрөг/



2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтыг сайжруулж,

орчны бүсийг зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих, биотехнологийн

арга хэмжээ авах, байгаль хамгаалагчийн цалин, НДШ,

бусад/8820.0/

2018 онд биотехникийн арга хэмжээг Монголын амьтны

эрх хамгаалах нийгэмлэг ТББ, аялал жуулчлалын “Ханомаро”

ХХК, “Уулзварын гол” нөхөрлөл, “Сүмбэр-оцол сансар уул” ТББ-

уудтай хамтран Улсын тусгай хамгаалалттай Чойрын богд уул

болон зэрлэг амьтдын байршиж буй газар нутгуудад аргаль

хонинд идэш тэжээл бэлтгэж, тараах ажлыг 2018 онд 5 удаа

зохион байгуулан ажилласан.



3. Байгаль хамгаалах ажилд идэвхитэй оролцсон, Байгаль орчны

эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн баталгаатай мэдээлэл өгсөн иргэн,

Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхтэн

байгаль хамгаалагчид болон Мод бут тарьж ургуулсан иргэн, аж

ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох. /12900.0 мян төгрөг/

•Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 11 өдрийн А/289

захирамжаар “Мод тарьж ургуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжид урамшуулал

олгох” журмын дагуу 2 ААН байгуулага, 27 иргэний 3166 мод, бут

тоологдсоноос 2 ААН байгуулага, 19 иргэнд 11.935.000 /арван нэгэн сая

есөн зуун гучин таван мянга төгрөг/ төгрөг олгон ажилласан. Мөн хууль бус

ан агнуурын талаар баттай мэдээлэл өгсөн идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг

900 000 мянган төгрөгөөр урамшуулсан.



4. Аймгийн рашаан төст ус шаврын найрлагын судалгаа 

хийлгэх. /Цоорхой, Хүрийн ногоон/ /500.0 мянга төгрөг/

•Рашаан болон рашаан төст ус, шаврын найрлагын

судалгаа хийлгэхээр Байгаль хамгаалах, нөхөн

сэргээх арга хэмжээний зардлаас 500.0 мян. төгрөгийг

төсөвлөж, 2018 оны 10 дугаар сард ШУА-ийн Хими,

химийн технологийн хүрээлэнгийн лабораторид

Хүрийн ногооны шаврын судалгааг, Геоэкологийн

хүрээлэнгээр Цоорхойн рашаан төст усны судалгаа,

шинжилгээг тус тус гүйцэтгүүлсэн.



5. Сумдад гадаргын болон гүний уст цэгийн тоо бүртгэл, ус

бохирдуулагчийн тооллого болон туурь балгасаар бохирлогдон

эвдэрч орхигдсон газрын тооллого, агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн

тооллого явуулах ажлыг тус тус зохион байгуулах /2000.0 мян төг/

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого

2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын

захирамжаар Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тооллого

болон Сүмбэр сумын агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоосон.

Дээрх ажилд шаардагдах 560560 төгрөгийг байгаль хамгаалах нөхөн

сэргээх арга хэмжээний зардлаас зарцуулсан.

Тооллогын дүн

2018 онд аймгийн хэмжээнд гэрийн ердийн зуухны тоо 1440,

гэрийн сайжруулсан зууны тоо 63, байшингийн ердийн зуухны тоо

214, байшингийн сайжруулсан зуухны тоо 8, ханан пийшинтэй айлын

тоо 169, усан халаалттай айлын тоо 64 болж бүртгэгдсэн байна.

Гэрийн зууханд 6693.5 тн нүүрс, 736 м3 мод, 4745.8 тн аргал хөрзөн,

байшин халаадаг зууханд 3054 тн нүүрс, 861 м3 мод, 1110,5 тн аргал

хөрзөнг зарцуулсан байна.



Туурь балгасаар бохирлогдон эвдэрч орхигдсон газрын тооллого:

Сүмбэр суманд:

•Сүмбэр сум “Эко орчин-Эрүүл амьдрал, Миний гэр-Манай байр” аяны

хүрээнд – 3 га талбай,

•108 ойл ХХК-ийн захиалгаар “Нутгийн буян” ХХК Сүмбэр сумын 3 дугаар

баг “Тэрэгт”-ийн хуучин цэргийн зориулалтаар эвдэрсэн газрыг нөхөн

сэргээж, хог хаягдалтай талбайг цэвэрлэж дарж булах ажил -1.2 га тус тус

цэвэрлэсэн.

Баянтал суманд:

•ААНБ-ын нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 0.45 га туурь балгастай талбайг

цэвэрлэсэн

2018 онд аймгийн хэмжээнд нийт 4.65 га талбайн туурь хог хаягдлыг

цэвэрлэснээр 2018 оны тооллогын дүнгээр гарсан нийт хог хаягдалтай

талбайн 1,15 хувийг бууруулсан дүнтэй байна.



6. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах /3000.0/

• Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох зорилтын хүрээнд байгаль

орчны тэмдэглэлт өдрүүдболон Байгаль хамгаалах намрын аян,

Ногоон паспорт аяны хүрээнд иргэд ААНБ, ЕБС, Политехникийн

коллежийн оюутнуудад 14 удаагийн сургалт, 3 удаагийн тэмцээн,

уралдаан зохион байгууллаа.

Дээрх арга хэмжээнүүдэд нийт давхардсан тоогоор 1054 оюутан,

сурагчид, 33 багш, 32 иргэн, ААНБ-ын ажилчид хамрагдсан.

Аймгийн Залуус телевизтэй гэрээ байгуулан байгаль орчны багц

хууль тогтоомж, хууль бус ан агнуур, мод тарилт, агаар, хог хаягдал,

зөв дадал хэвшил болон цаг үеийн асуудлын талаар 5-10 минутын

нийт 13 төрлийн мэдээллийг өдрийн 6 удаагийн давтамжтайгаар

нэвтрүүлж иргэдэд хүргэж ажилласан. Дээрх арга хэмжээнүүдэд

БХНСАХЗ-аас 3.0 сая төгрөг зарцуулаад байна.



Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


