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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Монгол улсын 21 аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газруудын 
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, орон нутагт аялал жуулчлалын салбарыг 
хөгжүүлэх боломж, харилцан туршлага солилцох, хамтран ажиллах зорилгоор “ОРОН 
НУТАГТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ 
АСУУДАЛ” сэдэвт уулзалт зөвлөгөөнийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд 
Говь хангайн цэнхэр орон Гурван бүсийн хонгор нутаг Баянхонгор аймагт амжилттай 
зохион байгуулагдлаа. 

Зөвлөгөөний үеэр Монгол улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 
аялал жуулчлалын чиглэлээр орон нутаг руу баримталж байгаа бодлого, Хууль эрхзүйн 
шинэчлэл зэргээр мэдээлэл хийсэн бөгөөд монгол улсын баруун бүс, хангайн бүс, төвийн 
бүс, зүүн бүс зэрэг тухайн бүсдээ аялал жуулчлалын салбарын чиглэлээр үр дүнтэй 
ажиллаж байгаа аймгууд илтгэл мэдээлэл тавьсан. Үүнд: Увс, Хөвсгөл, Өмнөговь, 
Дорнод зэрэг аймгууд мэдээлэл хийсэн. Баянхонгор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 
Гадаад харилцаа, аялал жуулчлалын албаны тавьсан илтгэл, орон нутагт байгуулсан 
аялал жуулчлалын бүтэц, орон тоо, нөөц, хөрөнгө оруулалт, шинэ бүтээгдэхүүн, 
үзмэрүүд, онцлог ажлуудын талаарх мэдээлэл нь аймгуудын хувьд туршлага болохуйц 
сонирхолтой мэдээлэл байсан.  

Зөвлөгөөний төгсгөлд орон нутагт аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд 
тулгамдаж буй асуудал сэдвээр хэлэлцүүлэг, асуулт, санал явуулж зөвлөгөөнд 
оролцогчид маш сонирхолтой, ажил хэрэгч, салбарын өнөөгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгч, олон санал, асуулгыг тавьж байлаа. 

Тус арга хэмжээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Д. Мөнх-
Эрдэнэ, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н. Солонго нар оролцлоо.  

 

 
 



   
 

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

 

“Монголын байгаль орчин, аюулгүй байдлын төв” ТББайгууллагын 2019 оны 
хөтөлбөрийн 08 дугаар сарын төлөвлөгөөний дагуу Говьсүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж буй уул уурхай, үйлдвэрлэлийн газрууд, хүн амын суурьшлын бүс, 
хүнсний, техникийн зах, хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах газар, машин засвар, угаалга, 
хуучин аккумулятор цуглуулах цэг, цахилгаан станц, уурын зуух, зэрэг хүнд металлын 
бохирдол үүсгэдэг байршлууд болон бусад нийтийн эзэмшлийн газруудад химийн 
бодисын болзошгүй бохирдол бий эсэхийг тогтоох судалгааг 08 дугаар сарын 26-30-ны 
өдрүүдэд хийхээр төлөвлөсний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, 
Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтарсан “Аймгийн хэмжээнд орчны доройтол, 
бохирдол хэмжих судалгаа хийх ажлын удирдамж”-ыг батлуулан 2019 оны 08 дугаар 
сарын 28-29-ны өдрүүдэд тус аймагт химийн бодисоор бохирдсон газруудын судалгааг 
хийж ажиллаа. Судалгааны нэгдсэн дүн, тайланг 45 хоногийн дараа манай байгууллагад 
ирүүлнэ.  

 

   
  

УСНЫ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Уст цэгийн цэвэрлэгээ”-г 2019 онд 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас гаргасан “Хоггүй Цэвэрхэн Монгол” аяны 
хүрээнд Умард Говийн гүвээт, Халхын дундад талын сав газрын захиргаатай хамтран 
2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа.  

Тус цэвэрлэгээг Уулзварын гол, Цагаан дарь эх, Цоорхой рашаан гэсэн 
маршрутаар нийт 7тонн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.  



 

  

   
 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Ногоон паспорт” аяны хүрээнд өсвөр 
үеийнхнийг байгаль орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, элсний 
нүүдлийн эсрэг мод тарихад оролцох, улмаар ойг танин мэдэх, ойн мэргэжлийг сонирхон 
судлахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Нийслэл, 21 аймагт 3.5 га модлог ургамлын 
“Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулж байгаа бөгөөд Говьсүмбэр 
аймагт 2019 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр тус арга хэмжээг зохион байгуулахаар 
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  

 
БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР: 

 Онцгой байдлын газрын 2019.08.30-ны өдрийн 22/269 дугаартай үүргийн дагуу 
байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж батлууллаа. Мөн 
бэлэн байдлын үзлэгт бие бүрэлдэхүүн, техник тоног төхөөрөмжийг бэлэн болгож, 
хээрийн хувцас, гутал, малгайг жигдрүүлэн оролцож байна. 
 
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т 2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 10:00-15:00 цагийн хооронд оролцож иргэд олон нийтэд байгаль орчин аялал 
жуулчлалын газрын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэж ажиллаа.  
 

Мэдээ гаргасан: БОАЖГ-ын мэргэжилтэн     Н. Солонго 
 

Хянасан: БОАЖГ-ын дарга      Д. Мөнх-Эрдэнэ 


