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Хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах, “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон 

ирээдүй”, “Жорлонгоо өөрчилье” аяныг идэвхижүүлэх хүрээнд иргэд олон нийтэд хог хаягдлаа 

багасгах, ангилан ялгах мэдлэг ойлголтыг өгч эерэг дадал хэвшлийг бий болгоход уриалах, 

хөрс бохирдуулахгүй, байгальд ээлтэй, шинэлэг технологи бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 

сурталчилах, мэдээлэл өгөх зорилгоор ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ӨӨРӨӨСӨӨ өдөрлөг 2022 оны 6 

сарын 4-ний өдөр Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талбайд зохион байгууллаа.  

 Хамтран оролцогч байгууллага  

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 

2. Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар  

3. Хог хаягдлын менежментийн Өнгө нэм ТББ  

4. Аймгийн Аялал жуулчлалын холбоо  

5. Чойр дахивар эрдэнэ хоршоо  

6. Эколос ХХК, Пластик центр ХХК 

Дараах арга хэмжээ зохион байгуулсан.  

- Иргэдэд мэдээлэл өгсөн.   

- ЕБС-ийн сургуулийн хүүхдүүдийн дунд ханын зургийн уралдаан 

- Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дахин боловсруулах боломжтой хаягдал 

цуглуулан арга хэмжээ дээр авч ирэх уриалгыг хүргэсэн.  

- Дахин боловсруулах боломжтой хаягдлын талаарх мэдээллийг өгсөн.  

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#1  “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон ирээдүй” аяны хүрээнд хүрээлэн буй орчны бохирдлыг 

бууруулах, иргэд олон нийтэд хог хаягдлаа багасгах, ангилан ялгах мэдлэг ойлголтыг өгч эерэг 

дадал хэвшлийг бий болгоход уриалах зорилготой өдөрлөг зохион байгуулав.  

 Дахивар бүтээгдэхүүн хүлээн авах “Чойр дахивар эрдэнэ” хоршооны нээлт. Үнэхээр 

хөдөлмөрч, мундаг хамт олон бүрджээ. Амжилт хүсье.  



 

 

 

 

 

 

 

  

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#2 Дахивар авах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан Чойр дахивар эрдэнэ хоршооны нийт хамт 

олонд талархал илэрхийлье. Энэ өдөр 150 кг хуванцар, 3115 ширхэг шил, 10 кг лааз, 70 зг 

цаасан хайрцаг, 15 кг гялгар уут, 35 кг бохир хуванцар авсан байна. 

 Иргэд та бүхнийг зүгээр байгальд хаяж байгаа дахивар хог хаягдлаа хоршооны үйл 

ажиллагааг дэмжин авчирч өгөхийг уриалж байна.  

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#3 “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон ирээдүй” аяны хүрээнд хүрээлэн буй орчны бохирдлыг 

бууруулах, иргэд олон нийтэд хог хаягдлаа багасгах, ангилан ялгах мэдлэг ойлголтыг өгч эерэг 

дадал хэвшлийг бий болгоход уриалах зорилготой өдөрлөгт албан хаагчдаа идэвхитэй 

хамруулсан Сүмбэр сумын лаборатори 5 дугаар сургууль, 5 дугаар цэцэрлэг, Хүнс, хөдөө аж 

ахуйн газар, Мал эмнэлэгийн газар, Сүмбэр сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, 

аймгийн Нийтийн номын сан, ШШГГ-хорих 425 дугаар нээлттэй хорих анги зэрэг төрийн 

байгууллага, Аргаль ойл ХХК, Адил оч ХХК, И Эс Би Солар Энержи ХХК, Магнай трейд ХХК, 

108 ойл ХХК, Нью энержи стар ХХК, Хос хөлөг ХХК, УБ транс ХХК зэрэг хувийн хэвшлийн 17 

байгууллага, иргэд, ЕБС-ийн сурагчиддаа баярлалаа.  

Байгаль дэлхийгээ хогоор хорлохгүй байх үйл ажиллагаанд үргэлж хамтран ажиллахыг хүсье.  



“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#4 “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон ирээдүй” аяны хүрээнд хүрээлэн буй орчны бохирдлыг 

бууруулах, иргэд олон нийтэд хог хаягдлаа багасгах, ангилан ялгах мэдлэг ойлголтыг өгч эерэг 

дадал хэвшлийг бий болгоход уриалах зорилготой өдөрлөгт хүүхдийг манлайлж, сайн 

дураараа ажилласан хүүхдүүдээ баярлалаа.  

Эдгээр мундаг хүүхдүүдээ сурлагын өндөр амжилт хүсье.  

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#5 “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон ирээдүй” аяны хүрээнд хүрээлэн буй орчны бохирдлыг 

бууруулах, иргэд олон нийтэд хог хаягдлаа багасгах, ангилан ялгах мэдлэг ойлголтыг өгч эерэг 

дадал хэвшлийг бий болгоход уриалах зорилготой өдөрлөгөөр 10 орцонд #ХАЯГДАЛ ЗАЙ 

ХИЙХ САВ байршууллаа. 

Иргэд та бүхэн өөрийн орцондоо ийм сав байршуулж нэгдээрэй.  

Нэг ширхэг хуруу зайг байгальд ил задгай хаявал 1  м/кв хөрсийг бохирдуулж, ойролцоох 

8000 литр усыг хордуулдаг гэдгийг та мэдэх үү?  

Зайг мөнгөн ус, цайр, хар тугалга зэрэг химийн элемент, хүнд металлуудын 

оролцоотой бүтээдэг. Цэнэг дууссан зай нь байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд хамгийн 

хор хөнөөлтэй. Энэ олон хорт бодис агуулсан зай газрын хөрсөнд шигдэж, илжирч, агаарт 

уусан задарч бид түүгээр нь амьсгалдаг.  

“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” өдөрлөг 

#6 “Зөв дадал, эерэг өөрчлөлт, ногоон ирээдүй”, “Жорлонгоо өөрчилье” аяны хүрээнд 

хүрээлэн буй орчны бохирдлыг бууруулах, иргэд олон нийтэд хөрс бохирдуулахгүй нүхэн 

жорлонгүй байх, 00-ийн доторлогоо, ахуйн бохир ус цэвэрлэх бичил төхөөрөмж /ТОПАС/ 

зэргийг сурталчилах, мэдээлэл өгөх, гарын авлага тараах үйл ажиллагаа зорион байгууллаа.   

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд боломжийг бүү алдаарай.  

Эколос ХХК, Пластик центр ХХК 

#Ногоон зээл, #Чанартай доторлогооны бүтээгдэхүүн  

 

 

 









 

 

 


