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БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөрт 

тусгагдсан байгаль орчныг хамгаалах бодлогын хүрээнд тусгагдсан Монгол тарвага 

сэргээн нутагшуулах ажлыг аймгийн 2019 оны байгаль хамгаалах арга хэмжээний 

зардлаас 18 сая төгрөгийн санхүүжилтээр “Чойрын Богд” уулын Улсын тусгай 

хамгаалалттай газар болон түүний орчны бүс нутагт 50 тоо толгой Монгол тарвагаар 

бүл нэмэн, цус сэлбэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

Монгол тарвага сэргээн нутагшуулах ажилд аймгийн удирдлагууд, Монгол 

улсын Байгаль орчны гавьяат ажилтан С.Дамдинсүрэн тэргүүнтэй “Амьтны эрх 

хамгаалах нийгэмлэг”, “Авралын эрэлд” ХХК, нутгийн иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. 

 

  

 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Говьүмбэр аймаг үүсгэн байгуулагдсаны 25 жил, Төвийн бүсийн хурдан 

морьдын “Боржигин 2019” өв соёлын наадам 2019 оны 07 сарын 26-28-ны өдрүүдэд 

зохион байгууллахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа бөгөөд аймгийн “Аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан “Хөтөч 

тайлбарлагчын сургалт”-ыг 2019 оны 07 сарын 19-ны өдөр Боржигин өв музейтай 

хамтран зохион байгууллаа.  

Тус сургалт нь Боржигин 2019 өв соёлын наадмын өдрүүдэд дотоодын болон 

гадаадын иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, хөтөчлөн тайлбарлах сайн дурын 

залуусыг ажиллах чиглэл олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт 5 хөтөч 

тайлбарлагч бэлтгэлээ.  



  
 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмтэн багш нартай хамтран Мод үржүүлгийн 
газрын хамгаалтын зурвас, их ургамал, бойжуулгын талбай болон үрээр тарьсан 
мод, бутыг нэг бүрчлэн тоолого хийж /амьдралд ургалтын тооцон/, бүртгэлжүүлэн 
судалгааны ажил хийсэн.  
 

   
 

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

 Аймаг байгуулагдсаны 25 жилийн ой, Боржигин наадмыг угтан зохион 

байгуулж байгаа “Цэвэрхэн наадацгаая” аяны хэрэгжилтийн хүрээнд орон нутгийн 

өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор Сүмбэр сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр 

Найрамдал хотхоны 2 дугаар байрны урд талаас Цэргийн алдрын хөшөө хүртэлх 

барилгын туурь хог хаягдалтай 3 га талбайг цэвэрлэн 202 тонн барилгын туурь хог 

хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  



   
 

   
 

“Боржигин-2019” наадмыг угтаж Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрийн тохижилт 

соёлжилтыг сайжруулах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх, хур хог хаягдлыг зайлуулах, 

нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор бүх 

нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулсан уг цэвэрлэгээнээс гарсан хог хаягдлыг 

“ТОХИЖИЛТ СҮМБЭР” ОНӨААҮГ-тай гэрээ байгуулан БХНСАХЗ-ын барилгын 

туурь балгас болон хур хог хаягдал бүхий талбайн цэвэрлэгээ, техникийн нөхөн 

сэргээлтийн ажил зохион байгуулах зардлаас шатахууны дэмжлэг үзүүлэн нийт 251 

тонн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн хогийн цэгт хүргэсэн.  

 

   
   



 

   
 

 Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас зохион байгуулж буй “Хандлагаа 

өөрчилье” багц ажлын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах зорилгоор Говьсүмбэр 

аймаг байгуулагдсаны 25 жилийн ой “Боржигин-2019” наадмын үеэр иргэдийн 

хүрээлэн буй орчинд хандах хандлагыг өөрчлөх замаар хог хаягдлыг бууруулах 

олон нийтийн оролцоотойгоор баяр наадмаа хоггүй тэмдэглэх, цэвэр орчин 

бүрдүүлэх замаар цэвэрхэн наадах зорилгоор “БОРЖИГИН-2019” наадмын талбайд 

зохион байгуулах “ЦЭВЭРХЭН НААДАЦГААЯ” ажлын удирдамжийг аймгийн Засаг 

даргын орлогчоор 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдөр батлуулан баяр наадмын 

07 сарын 27-28-ны өдрүүдэд “Нэг уут хог, нэг сугалаа” арга хэмжээг амжилттай  

зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд наадамчин олон идэвхитэй оролцож 738 сугалаа 
сугалуулж, 21 тонн хог хаягдлыг хогийн цэгт төвлөрүүлж ажиллаа.  
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