
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 2019 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын  дарга, мэргэжилтэн, байгаль 

хамгаалагч 14 ажилтан давхардсан тоогоор нийт 30 удаа ОХУ, Улаанбаатар хот, 

болон бусад аймагт сургалтад хамрагдаж мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлсэн. Үүнд:   

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны, Сав газрын удирдлагын хэлтэс, 

2030 Water Resources group /2030 Усны нөөцийн бүлэг/, Цэнгэг усны нөөц, байгаль 

хамгаалах төв хамтран “Сав газрын усны засаглалыг бэхжүүлэх” сургалтыг 2019 

оны 05-р сарын 24-26 ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн Буйр нуурын хөвөөнд зохион 

байгууллаа. Сургалтад төвийн бүсийн усны сав газрын 6 захиргаад, талуудын 

оролцооны зөвлөлийн төлөөлөл 100 гаруй хүн оролцлоо. Тус арга хэмжээнд Алтайн 

өвөр говийн сав газрын олон талт зөвлөлийг төлөөлөн мэргэжилтэн Б.Содмаа 

оролцлоо. 

 

 

 

 

 

 

 

 “Сав газрын усны засаглалыг бэхжүүлэх” сургалт 

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын захиргааны олон талт зөвлөл 2018 

онд шинчлэгдэн байгуулагдаж 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа бөгөөд 2019 оны байдлаар зөвлөлийн анхны хурлаа 15 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй  буюу 70 хувийн ирцтэйгээр 2019 оны 06 дугаар сарын 13 өдөр 

хийлээ.  

Тус хурлаар сав газрын захиргааны ажлын явцтай танилцан, үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө хэлэлцэн баталж дараагийн хурлын товыг тогтож, 

зөвлөлийн гишүүд нэг бүтээлч ажил өрнүүлхээр болсон бөгөөд 9 сард Шарга сумд 

хоёрдугаар хурлаа хийж “балга” модны төгөл байгуулахаар төлөвлөв. Тус 

зөвлөлийн хуралд мэргэжилтэн Б.Содмаа оролцож аймгийн ус ашиглалт, түүний 

орлого, буцаан зарцуулалтын талаар мэдээлэл хийлээ. 



                       

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын захиргааны олон талт зөвлөлийн хурал 

БОАЖЯ-ны Сав газрын удирдлагын хэлтэс, “20-30 усны нөөцийн бүлэг”, 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ, Буйр нуур-Мэнэнгийн тал сав газрын 

захиргаанаас “Зүүн бүсийн сав газрын захиргаа болон талуудын оролцооны 

зөвлөлийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх анхдугаар зөвлөгөөн”-ийг Дорнод 

аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 02-08-нд, мөн дээрх байгууллагууд болон Хүйсийн 

говь-цэцэг нуурын сав газрын захиргаанаас “Баруун бүсийн сав газрын захиргаа 

болон талуудын оролцооны зөвлөлийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх анхдугаар 

зөвлөгөөн”-ийг Говь-Алтай аймагт 2019 оны 06 дугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд 

тус тус зохион байгуулж БОАЖГ-ын газрын мэргэжилтэн Б.Содмаа оролцлоо. 

                                                                                           
Баруун бүсийн анхдугаар зөвлөгөөн 

БОАЖЯ-аас 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газруудын тайлан, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтнүүдийн сургалт 

зохион байгуулагдаж  тус газрын  мэргэжилтэн Г.Олонбаатар оролцлоо. 

Аймгийн нийт төрийн албан хаагчдад Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 оны 06 

дугаар сарын 15-нд “Төрийн албаны тухай хууль, дагалдан гарсан журам, дүрэм, 

заавар”-аар сургалт зохион байгуулж тус газрын дарга, мэргэжилтнүүд оролцлоо. 

Сутай хайрхан уулыг байгалийн нөөц газрын ангилалаар улсын тусгай 

хамгаалалтад авсантай холбогдуулан менежментийн төлөвлөгөөг батлуулах 

хэлэлцүүлэг  06 дугаар сарын 28-29-ны өдрүүдэд Ховд хотноо зохион байгуулагдаж 

тус газрын дарга, тусгай хамгаалалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар 

оролцлоо.  



                   

Сутай хайрхан уулын хэлэлцүүлэг 

              Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас 2019 оны 04 сарын 18 өдөр 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “Алтны бичил уурхайгаас үүдэлтэй 

бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн төсөл, “Бичил уурхайгаар ашигт 

малтмал олборлох” журам болон холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын ГУУХУ-ын 

ахлах байцаагч, Алтай сумын БОХ-ын улсын байцаагч, тус газрын мэргэжилтэн нар 

саналаа өгч оролцсон.   

         

         Бичил уурхайн хэлэлцүүлэг  

              Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  яамнаас 2019 оны 05 дугаар сарын 17-

ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан “Алтны бичил уурхайгаас үүдэлтэй 

бохирдлыг бууруулах үндэсний  хөтөлбөр боловсруулах” болон “Мөнгөн усны суурь 

үнэлгээ” төслүүдийн үр дүнгийн хаалтын хэлэлцүүлэгт Мэргэжлийн хяналтын газар, 

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 

мэргэжилтнүүд, нийт 4 хүн саналаа өгч оролцсон байна. 

 



Зураг 98 Сургалт хэлэлцүүлэг 

Тус газраас Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 

газартай хамтран Цөлжилтийг сааруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

ажлын хүрээнд аймгаас 10 албан хаагчийг ОХУ-ын Горно-Алтайн Улсын их 

сургуулийн танхимын сургалтад “Ногоон хөгжил, ойжуулалт, цөлжилт”-ийн 

чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэжил дээшлүүлэх үнэмлэхийг гардан авсан.  

    

Ногоон байгууламжийн чиглэлээр тус газрын 4 албан хаагч сургалтад хамрагдлаа 

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас цөлжилтийг үнэлэх арга зүй, 

түүнтэй тэмцэх мэдлэг туршлагыг орон нутгийн түвшинд хүргэх зорилгоор 2019 оны 

11 дүгээр сарын 7-8 ны хооронд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан 

“Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах аргачлал, цөлжилтийн мониторингийн 

судалгааны арга зүйд суралцуулах нь” сэдэвт сургалтанд  тус газрын мэргэжилтэн 

Д.Мөнгөнчимэг хамрагдлаа. 

          Сургалтаар Цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр батлагдсан 

хууль тогтоомж болон шинээр боловсруулагдаж буй цөлжилт газрын доройтлыг 

бууруулах аргачлалын төслийг танилцуулж санал авснаас гадна цөлжилтөд 

нэрвэгдэж буй газар нутгийн бэлчээр, байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах, 

хамгаалах, цөлжилтийг үнэлэх арга зүйг зааж  хяналт шинжилгээний ажлын чанарыг 

сайжруулах талаар хэлэлцлээ.  

          Холбогдох аргачлал болон хэлэлцүүлэгт саналаа хэлж, аргачлалд засвар 

хийн бичгээр өгч оролцлоо. 

 



 
Цөлжилтийн мониторингийн судалгааны арга зүйн сургалт 

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, зөвлөгөөн 2019 оны 09 дүгээр сарын 12-15-ны өдрүүдэд 

Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдлаа. Уулзалт зөвлөгөөнд  тус газрын дарга 

мэргэжилтнүүд хамтран оролцлоо. 

 

           Баянхонгор аймагт зохион байгуулагдсан зөвлөгөөн 

Уул уурхай, хүнд үйлдварийн яам,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 

Ашигт малтмал, газрын тосны газар хамтран  уул уурхай, байгаль орчны салбарын 

бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явцад тулгарч буй асуудал, тэдгээрийг 

цаашид хэрхэн шийдвэрлэх санал, зөвлөмж тодорхойлогдсон хэлэлцүүлэг 06 

дугаар сарын 25 наас 27-ны хооронд зохион                         

байгуулагдаж газрын дарга, ЗДТГ-ын Уул уурхай 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нар  оролцлоо.      

Хатуу хог хаягдлын менежмент төслийг 2020 

оноос эхлэн Дархан-Уул, Говь-Алтай, Сүхбаатар, 

Өвөрхангай аймгуудын төвд хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл 

ажлыг хангах ажлын хүрээнд  тус аймгуудын төлөөллийг хамруулсан уулзалт 

хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.  Уулзалт хэлэлуүүлэгт  Алтай хотын тохижилт 



үйлчилгээний газрын дарга н.Саранболд, Есөнбулаг сумын БОХУБ Б.Оюунцэцэг, 

тус газрын мэргэжилтэн Б.Пүрэвдорж нар  нар хамрагдлаа.  

Уулзалт хэлэлцүүлгээр төслийн баг оролцогч талуудын хооронд хэлэлцүүлэг 

зохион байгуулагдаж тулгамдаж байгаа асуудал төсөл хэрэгжүүлэх үе шат аймаг 

орон нутагт зохион байгуулах ажлуудыг  харилцан тохиролцлоо.  

            
Хог хаягдлын чиглэлээр хэрэгжих төслийн хэлэлцүүлэг 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас Дэлхийн аялал жуулчлалын өдөр, 

Монгол улсад аялал жуулчлалын салбар үүсэж хөгжсөний 65 жилийн ойг 

тохиолдуулан аялал жуулчлалын салбарыг сурталчлах, таниулах, хөгжүүлэх 

зорилгоор “Аялал жуулчлалын маркетинг, сурталчилгаа” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 

10 дугаар сарын 01-07-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж тус 

газрын мэргэжилтэн Г.Буянжаргал оролцлоо. Тус сургалтад оролцсоноор 21 аймагт 

аялал жуулчлалын чиглэлээр хийгдэж буй ажлуудын талаар мэдээлэл, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хамтын уялдаа холбоог сайжруулах талаар санал 

солилцлоо.  

     

Аялал жуулчлалын маркетинг сургалт 

2019 оны 10 дугаар сард албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгт хамруулж Санал асуулгад хамрагдсан нийт ажилтнуудын  88,2 хувь нь ажлын 

байрны хувьд  таатай орчинтой гэж хариулсан. 

 


