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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 "Ногоон паспорт-Ногоон төгөл” 
модлог ургамлын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг 2019 оны 10 дугаар сарын 07-
ний өдөр тус аймагт амжилттай зохион байгууллаа.  

Тус арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаанд Аймгийн засаг дарга Г.Батсуурь, 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга  
Б.Оюунсанаа, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Д. Мөнх-Эрдэнэ, Цэнгэг 
усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн мэргэжилтэн А. Бямбабаяр, Э. Туул, Говьсүмбэр 
аймгийн шилдэг ногоон паспорт эзэмшигч Э. Энхсувд нар оролцлоо.  

Мөн аймгийн УЦУОШТөв, Сум дундын Ойн анги, Умард Говийн гүвээт Халхын 
дундад талын сав газрын захиргааны хамт олон, ерөнхий боловсролын 1,2,5 дугаар 
сургуулийн 130 сурагч, багш нар хамтран гар бие оролцож 11 төрлийн 500 ширхэг мод 
тарилаа.  

   

АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ТАЛААР: 

2017 онд “Хог хаягдлын тухай хууль” /шинэчилсэн найруулга/ батлагдан 
мөрдөгдөж түүнтэй уялдан холбогдох эрх зүйн актууд шинэчлэгдэн боловсруулагдаж 
хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан орон нутгийн зүгээс зарим хураамжийг шинэчлэн 
батлах менежментийг сайжруулахтай холбогдон өнөөгийн нөхцөл байдлыг сайтар 
тодорхойлсон тоон мэдээлэл, судалгааг гаргах, үйл ажиллагаандаа ашиглах 
шаардлагатай байгаа тул хог хаягдлын хэмжээ бүтэц тодорхойлох судалгааны ажлын 
даалгаврыг батлуулан холбогдох төрийн бус байгууллагад хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол улсын Эрүүл ахуйн болон Хог хаягдлын тухай хууль, Засгийн газрын 
2017 оны 98 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030” 
хөтөлбөрийн 17 дахь зорилт, шалгуур үзүүлэлтийн 6 дахь зорилтод хүн амыг 
баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах талаар тусгасны дагуу орон 
нутгийн хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчныг бүрдүүлэн сайжруулсан 
ариун цэврийн байгууламжийг иргэдийн өөрсдийнх нь санаачилга оролцоотойгоор 
барьж байгуулах урам сэдлийг иргэдэд өгч, тэднийг бодит өөрчлөлтөд уриалах, 
хамгийн ихээр дутагдаж буй санхүү, технологийн шийдлүүдийг танилцуулж, мэдлэг 
мэдээллийг олгох, үе шаттайгаар хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог бууруулах 



зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр А/351 дүгээр 
захирамжаар “Жорлонгоо өөрчилье” аян зохион байгуулах тухай захирамж 
удирдамжийн хамт батлуулан, хамтарсан ажлын хэсгийн төлөвлөгөө боловсруулан 
ажиллаж байна. 

 “Хог хаягдлын тухай хууль” /шинэчилсэн найруулга/, аймгийн “Агаар орчны 
бохирдлыг бууруулах дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, орон нутгийн хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах зорилгоор АОНХС-ийн “Агаар орчны бохирдлыг 
бууруулах дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
туршлага судлах” ажлыг АЗДТГ, БОАЖГ, СЗДТГ, “Тохижилт Сүмбэр” ОНӨААТҮГ-ын 
нийт 14 албан хаагч 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр “Эрүүл мэнд, нийгмийн 
бодлогын хүрээлэн” ТББ-аас зохион байгуулсан “Хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин 
боловсруулах үйл ажиллагаатай танилцах эко аялал”-д хамрагдан Хүнсний хог 
хаягдлаар компаст буюу бордоо хийх үйл ажиллагаа, Орон сууцны хороолол, хотхонд 
хэрхэн хог хаягдлыг ангилан ялгаж буй үйл ажиллагаа, Хог хаягдал ангилах, дахин 
ашиглах үйл ажиллагааг сургууль дээр хэрхэн зохион байгуулж байгаатай танилцан 

“Хог хаягдлын тухай” хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт хэрхэн зөв 
хэрэгжүүлэх талаар ЭМНБХ-ийн дарга А.Нямдорж- оос заавар зөвлөмж авсан. Мөн 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ-ын үйл 
ажиллагаатай танилцсан.  

 

    
 

     
 

Мөн Шивээговь сум 2019 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Тус цэвэрлэгээнд сумын 1, 2-р багийн иргэд, ААНБ-
уудыг оролцуулан нийт 300 гаруй хүн цэвэрлэгээнд хамрагдаж 8 га талбайн 60м3 хог 
хаягдлыг түүж цэвэрлүүлсэн.  
 



ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр /УИХ-2016/-ийн 4.2.1-д 
“Байгалийн төрхөө хадгалсан газар, цэнгэг усны нөөц, томоохон гол мөрний урсац 
бүрэлдэх эхийн 50-аас доошгүй хувийг улсын тусгай хамгаалалтад авна” хэмээн 
тодорхойлсон төрийн бодлогын баримт бичгийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотойгоор Монгол улсын хэмжээнд 8 газрыг дахин шинээр, 3 газрын хилийн 
цэсийг өргөтгөн улсын тусгай хамгаалалтанд авах ажлыг Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас зохион байгуулж байна.  

Тус ажлын хүрээнд “Чойрын Богд уул” байгалийн нөөц газрын хилийн цэсийг 
өргөтгөх ажил тусгагдсан бөгөөд БОАЖЯ-наас сонгон шалгаруулсан Б. Оюунгэрэл  
доктороор ахлуулсан судалгааны баг одоогийн байдалтай танилцаж харилцан санал 
солилцлоо.     
 

УСНЫ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 

гэрээнд тусгагдсан төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд 2019 онд Асгана булаг, Уулзварын 

голын эхийг хаших ажлыг 2019 оны 10 дугаар сарын 18-25 ны өдрүүдэд гүйцэтгэж 

дуусаад байна. Мөн Цоорхойн рашааны хашааны засварыг гүйцэтгэгч байгууллагаар 

нь шийдвэрлүүлж цөөрмийг өвлийн горимд шилжүүлээд байна. 

  

БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР: 

“Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 2019” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг 
хангаж болзошгүй гамшгийн үед иргэд, ажилтан, албан хаагчдынхаа аюулгүй байдлыг 
хангах түр цугларах талбайн байршлыг тогтоож тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

    
 

 Мөн Байгууллагын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/25 
дугаар тушаалаар 2019 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09:00 цагаас 2019 оны 10 
дугаар сарын 11-ний өдрийн 20:00 цаг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүлсэн тушаал гарган штабын байрыг шаардагдах 
техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангаж бие бүрэлдэхүүнийг үүрэгжүүлэн, хүн хүч 
техник хэрэгслийг тодотгож бэлэн байдлыг хангуулан штабын үйл ажиллагааг 24 
цагийн горимд шилжүүлэн жижүүр томилон ажилласан. 

 



  
 

Байгаль орчин, аялал жуучлалын яамнаас Монгол улсад аялал жуулчлалын 
салбар үүссэний 65 жилийн ойг угтаж зохион байгуулсан “Аялал жуулчлалын 
маркентинг” сургалт, Манжуурын техннк аялалд тус газрын мэрэгжилтэн аялал 
жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Н. Солонго  2019.10.01-07-ны хооронд 
хамрагдсан.  

   
 

Мөн тус газрын Ой, цөлжилт, биологийн олон янз байдлын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Т. Дашцэдэн БНХАУ-ын Шижан хотод 2019.10.14-30-ны хооронд 
туршлага судлах сургалтанд хамрагдаж байна.  
 

 

Мэдээ гаргасан: БОАЖГ-ын мэргэжилтэн     Н. Солонго 
 

Хянасан: БОАЖГ-ын дарга      Д. Мөнх-Эрдэнэ 
 


