2015 оны байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх
хэмжээний зардлын хэрэгжилт
д/д

1

2

3

2015 онд
Төсөл арга хэмжээний нэр санхүүжүүлэ
байршил, хүчин чадал
х дүн
/сая.төг/
Нэг. Ой, цөлжилтийн талаар:

Ойжуулалт /150га/

Цөлжилт болон Ногоон
хэрэмийн туслах зурвасын
ажил /15га/

Ойн хортны тэмцлийн ажил
/27000га/

Гүйцэтгэгч
компани

Олгосон
Хэрэгжилт
санхүүжилт

"БУЦС"
Нөхөрлөл

30535000

"Заан хүж"

16745000

105,000.0

Монгол
Солонгосын
30,000.0 хамтарсан
“Ногоон Ази”
ТББ

14730000

Гранд
форест ХХК

79764000

Ойн таксаци
ХХК

55444800

7948800

376,000.0

4

Ойн хортны судалгааны
ажил /100000га/

10,000.0

Байгаль
орчны
тогтвортой
хөгжлийн
санаачлага
ТББ

5

арчилгааны огтлолт хийх
/60га/

7,200.0

Сум дундын
ойн анги

арга

Хувь

Ойжуулалтын ажлыг “БУЦС” нөхөрлөл
Орхон суманд 50 га-д, “Заан хүж”
ЗБНөхөрлөл Бугат суманд 50 га-д,
Сэлэнгэ суманд 50-га талбайд тус тус
хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажлыг
эхлүүлээд байна.

50

Дашинчилэн сумын Сүүж багт 15 га
талбайд хийж гүйцэтгүүлэхээр гэрээ
байгуулан тарилтын ажлыг хийж дуусаад
байна.

50

Ойн хортны тэмцлийн ажлын тендерийг 2
багц болгон зарласнаар 1-р багц болох
16700 га-д "Гранд форест"ХХК, 2-р багцад
12500 га-д "Ойн таксаци" ХХК шалгаран
гэрээ байгуулан тэмцлийн ажлыг хийгээд
байна.

50

Ойн хортны судалгааны ажлыг хийж
гүйцэтгэлээ.

90

Сум дундын ойн ангиудтай гэрээ
байгуулахад бэлэн болоод байна.

10

6

Ойжуулалт, мод бутыг
өөрийн хөрөнгөөр тарьж
ургуулсан иргэн, аж ахуй
нэгж байгууллагыг
урамшуулах /20иргэн аж ахуй
нэгж/

20,000.0

7

Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн
санд ой зохион байгуулалт
хийлгэх /60 ойн нөхөрлөл/

81,500.0

8

Ой хээрийн түймрээс
урьдчилан сэргийлэх сургалт
/1 удаа/

2,000.0

9

Монос төгөл байгуулах

10

Гурванбулаг, Рашаант,
Дашинчилэн, Могод, Сайхан
сумын үлийн цагаан оготны
тархалт, судалгааны ажил,
устгах зардал /538800 га/

455,000.0

11

Шахмал түлшний орон
нутгийн төсөвт үйлдвэрт
хөрөнгө оруулалт хийх

781,183.4

10,000.0

Аймгийн ИТХ-аар батлагдсан журмын
дагуу 3 сумын 4 иргэний материалыг
хүлээн аваад байна.

30

Ойн нөхөрлөлүүдийн ойн санд ой зохион
байгуулалт
хийлгэхээр
тендерийн
материалыг ХААА-нд хүргүүллээ.

30

2000000

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэг
шалгалтын удирдамжийн дагуу
ОБГазартай хамтран 16 сум 1 тосгонд
хийлээ.

100

9012400

Аймгийн Байгаль хамгаалах сангийн
хөрөнгөөр Булган сумын Ачуут голын эрэг
дагуу 10000 м2 газарт “Монос” төгөлийг
хашааг барьж, 350 ширхэг монос тарилаа.

70

8032160

Гурванбулаг,
Рашаант,
Дашинчилэн,
Могод, Сайхан сумдын үлийн цагаан
оготны тархалт, судалгааны ажлыг
538800 га-д хийж гүйцэтгэхээр гэрээ
байгуулан
судалгааны
ажлыг
хийж
гүйцэтгэлээ.

70

3000000

Булган
суман дахь
сум дундын
ойн анги

“Майкобио”
ХХК

27709718

Хоёр. Орчны бохирдлыг бууруулах талаар

Сумдын төвийн хатуу хог
хаягдлыг тээвэрлэх
автомашинаар хангах

538,000.0

Соѐл амралтын цэцэрлэгт
хүрээлэн байгуулах

1,600,000.0

11

Булган сумын айл өрхийг
утаа бага гаргадаг түлшний
хэмнэлттэй зуухаар хангах
/300ш/

165,500.0

Төсвийн хүндэрлийн улмаас хүлээгдэж
байна.

10

12

Булган сумын орон сууцны
гадна ногоон байгууламж
нэмэгдүүлэх, орчны
доройтлыг бууруулах,
сэргээн засварлах

300,000.0

Ажлын даалгаврыг боловсруулж байна.

10

13

Агаарын бохирдлыг
тодорхойлох багаж Агаар
бохирдол хэмжигч Pump
/2ш/, Спектрофотометр /1ш/

16

Рашаант сумын цэвэрлэх
байгууламжийг засварлах

Баян-Агт сумын Хануй,
Цагаан голын рашааны хог
хаягдал, бохирын асуудлыг
шийдвэрлэж эрүүл ахуй
ариун цэврийн бүс тогтоох

"Дачибу"
ХХК

Сумдын төвийн хатуу хог хаягдлыг

538000000 тээвэрлэхээр самосмаль автомашиныг 16

109044080

10,000.0

“Интер
сайнс” ХХК

8998000

14,000.0

“Бэйс Идиа”
ХХК

13835000

75,000.0

150,000.0

100

сум 2 тосгонд нийлүүүллээ.

Агаар бохирдлын эх үүсвэрийг
тодорхойлох багаж тоног төхөөрөмжийг
нийлүүлэх “Интер сайнс” ХХК, “Бэйс
Идиа” ХХК-уудтай гэрээ байгуулан тоног
төхөөрөмжийг нийлүүллээ.

Тендерийг
байна.

материалыг

боловсруулж

100

100

10

10

17

Хог хаягдлын тоо бүртгэлийг
хийх /1 удаа/

5,000.0

БОАЖГ

2347900

Хог хаягдлын тоо бүртгэлийн ажлыг хийж
гүйцэтгэх талаар сумдын байгаль орчны
хяналтын байцаагч, байгаль хамгаалагч
нарт "Хог хаягдлын тооллох аргачлал"
сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

30

Гурав. Ургамал, амьтдыг хамгаалах талаар

18

19

Хууль бус мод бэлтгэл,
ангийн зөрчлийг таслан
зогсоох, байгаль орчны багц
хуулийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор хяналт шалгалт
хийх /улиралд 1 удаа 3
чиглэлд/

Тусгай хамгаалалттай газар
нутагт био техникийн арга
хэмжээ авах

10,000.0

Аймгийн Засаг даргын 2015 А/72 тоот
захирамжаар батлагдсан удирдамжийн
дагуу ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх,
эзэмших, ашиглах, ой хээрийн түймрээс
урьдчилан сэргийлэх ажлын үр дүн, ойн
тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалган
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах,
зөвлөн
туслах
үйлчилгээ
үзүүлэх
зорилгоор ой бүхий сумдад 03-р сарын 1620-ны өдрүүдэд МХГазар, Цагдаагийн
газар, ОБГазрын хамтарсан ажлын хэсэг
ажиллалаа.

50

2,000.0

Хөгнө Тарны БЦГазрын хамгаалалтын
захиргаа нь онцгой бүсүүддээ 2,5 тонн
өвс, 300 кг өвсийг 16 цэг мараанд тараан
байршуулах ажлыг гүйцэтгэлээ. Мөн ЗэдХантай-Бүтээлийн нурууны дархан цаазат
газрын
хамгаалалтын
захиргаатай
хамтран 08-р сард био техникийн арга
хэмжээ авахаар ажиллаж байна.

50

Дөрөв. Усны нөөцийг хамгаалах талаар
21

Дашинчилэн сумын "Хэрмэн"
нуурыг сэргээх

23

Булаг шандын эхийг хашиж
хамгаалах /10 булаг/

10,000.0

40,000.0

"Өөдлөх"
иргэдийн
бүлэг

5000000

Тус ажлын гүйцэтгэгчээр М.Баяржаргал
ахлагчтай бүлэг шалгаран гэрээ
байгуулан ажиллаж байна.

30

Дашинчилэн суманд 4, Могод суманд 4,
Булган суманд 2 булгийг хашиж хамгаалах
ажлын гүйцэтгэгчийг "Тана орд" ХХК,
"Өвөлжөөн булаг" ХХК шалгараад байна.

30

24

Булган хотын төвлөрсөн усан
хангамжийн эх үүсвэрийн 2
худаг болон усан санг
хашаажуулж, хамгаалах

44,000.0

"Тана орд"
ХХК

30936628

Булган хотын төвлөрсөн усан хангамжийн
эх үүсвэрийн 2 худаг болон усан санг
хашаажуулж хамгаалах ажлыг "Тана орд"
ХХК хэрэгжүүлж байна.

70

Тав. Мэдээлэл, сургалт, суртчилгааны талаар.

25

26

Сургалт, сурталчилгаа хийх,
туршлага судлах, ТББ-тай
хамтран ажиллах

10,000.0

Багийн байгаль хамгаалагч,
эмч, дарга нарыг унаажуулах
/75ш/
Дүн

127,500.0

БОАЖГ

6923329

Сумдын БОХУБ, байгаль хамгаалагч нарт
"Аюултай хог хаягдлын тоо бүртгэл хийх
аргачлал",
"Химийн
хортой
бодис
хадгалах, хамгаалах", "Био сан"-ийн
сургалтын зохион байгууллаа. Мөн ногоон
хөгжлийн загвар аймаг болох зорилт
тавьсны
дагуу аймгийн
ЗДТГазрын
Хөгжлийн
бодлогын
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд зүүн бүсийн аймгуудын
бүтээн байгуулалт, ногоон эдийн засгийн
талаар туршлага солилцлоо.

70

Багийн байгаль хамгаалагч, эмч нарыг
унаажуулахаар тендерийг зарлаад байна.

30

294,000.0
Хануй, Сэлэнгэ голын сав газарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

27

28

29

Хялганат тосгоны бохир
усны шугамыг шинэчлэн бага
оврын цэвэрлэх байгууламж
барих
Хануй голын сав газрын
захиргааны эзэмшлийн
бүсэд хяналтын цэг
байгуулах /2ш/
Хануй Сэлэнгэ голын сав
газрын захиргаатай хамтран
усны тоо бүртгэл хяналт
мониторинг хийх
Аймгийн төвд усан бассейны
брилга шинээр барих

350,000.0

Хялганат тосгоны бохир усны шугамыг
шинэчлэн
бага
оврын
цэвэрлэх
байгууламж
барих
ажлын
тендер
зарлагдаад байна.

17,000.0

20,000.0

1,634,170.9

Хануй, Сэлэнгэ голын сав газрын
захиргаатай хамтран усны тоо бүртгэл
хяналт мониторинг хийхээр удирдамжийг
боловсруулан аймгийн Засаг даргаар
батлуулахаар бэлэн болоод байна.

30

30

Байгальд ээлтэй тогтвортой
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх

50,000.0

15806620

Байгальд
ээлтэй
тогтвортой
аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэхээр сум бүр аялал
жуулчлалын
бүс
нутгуудад
аяллын
маршрутыг
бий
болгох,
тэмдэг
тэмдэглэгээг хийлгэхээр "Нью гранд
цамхаг" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажлы
эхлүүлээд байна.

70

