
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
АРАВДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2018 оны 11 дүгээр сарын 02                       Улаанбаатар хот 

 
Тус байгууллагаас 11-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 
Байгууллагад 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ний байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 

3021 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1975, хариугүй 1042 албан 
бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган 
танилцуулсан. Үүнээс: Нийт бичгийн шийдвэрлэлт нь 

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 2968 
- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 53 
 Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1429 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 
  Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 150 өргөдөл хүсэлт 

ирснээс 149 өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 1 өргөдөл шийдвэрлэгдэх 
шатандаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 19 цаг 12 минут байна. 

Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчлийн мэдээг 14 хоног, сараар гарган 
тайлагнаж ажиллав. 

Байгууллагын хэмжээнд  энэ  сард 125 иргэнтэй уулзалт хийж,  мэдээлэл зөвлөгөө  өгсөн.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга 

хэмжээний 13 заалт, Нийслэлийн эдийн засаг,  нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан 25 заалтын биелэлтийг  3 дугаар  улирлын байдлаар тус тус нэгтгэн  гаргаж НЗДТГ-
ын ХШҮХ-т хугацаанд нь албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлэв. Бодлогын баримт бичгийн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд цахим систем нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан  3 дугаар  
улирлын  биелэлтийг  L-monitoring системд оруулж, Газрын даргаар баталгаажуулан  илгээв.  

“Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд www.ublegal.mn эрх зүйн мэдээллийн санд Газрын даргын А тушаал 9, Б тушаал 
4-ийг тус тус бүртгэж, 2018 оны гуравдугаар улирлын тайланг Газрын даргын 04/1363 дугаар 
албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэв. 

Шилэн дансны хуулийн дагуу 10 дугаар сарын хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл 
арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт гүйцэтгэлийн мэдээ, 
худалдан авалт, тендерийн ерөнхий мэдээ зэргийг  цахимаар байршуулав.  Худалдан авах 
ажиллагааны сарын тайланг 10 дугаар  сарын 31-ний  өдөр Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газарт албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлэв. 

 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 
100, боловсон хүчний чиглэлээр 69 тушаалын төслийг боловсруулж баталгаажуулан, нийт 169  
тушаалд дугаар өгч бүртгэн, хяналт тавьж  ажилласан. 

Газрын даргын 18/13 дугаар удирдамжийн дагуу иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн  
нийслэлд шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдэд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дүгнэлт 
гаргасан байдалд хяналт,  үнэлгээ хийж холбогдох хэлтэс, албан хаагчид зөвлөмж хүргүүлэв.     

Байгаль хамгаалагчдын дунд “Ногоон Улаанбаатар”  аяны хүрээнд зарласан  болзолт 
уралдааныг дүгнэх Газрын даргын А/35 дугаар тушаалаар байгуулагдсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
Ажлын хэсэг нийт байгаль хамгаалагчдын  хариуцсан нутаг дэвсгэр, ажлын байр бүр дээр  багаар 
ажиллаж   болзлын 19 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 1-5 баллаар дүгнэж дүнг нэгтгэн  гаргав.  
Уралдааны  1, 2-р  байрт шалгарсан  Толгойт, Зуслангийн хэсгүүдийг  өргөмжлөл, мөнгөн 
шагналаар, шилдэгээр шалгарсан 6 байгаль хамгаалагчийг гадаадад аялах эрхийн бичгээр 
шагнаж,  Нийслэл хот байгуулагдсаны 379 жилийн ойн баярын  өдрөөр гардуулав.   

 Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн 6 албан хаагчийг төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн тангараг өргүүлэв.   

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 
НҮБ-ын Ази номхон далайн бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хорооны “Хот суурин газрын 

нөөцийн тогтвортой менежментийг сайжруулахад тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
нутагшуулах” төсөлд хамрагдах хүсэлтийг 9 дүгээр  сард хүргүүлсэн бөгөөд  Улаанбаатар хот 
эхний шатны шалгаруулалтад тэнцэж, дээрх байгуулллагын төлөөлөгчид 2018 оны 10 дугаар 
сарын 31-нээс 11 дүгээр сарын 2-ны  өдрүүдэд  газрын даргатай уулзалт  зохин байгуулахаар 
төлөвлөөд байна. 

http://www.ublegal.mn/


“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” төслийг дараагийн шатанд хэрэгжүүлэх зорилгоор 
Дэлхийн Нөөцийн Хүрээлэн, ИКЛЕЙ-Тогтвортой хөгжлийн төлөөх орон нутгийн захиргаадын олон 
улсын байгууллагатай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ийг байгуулсан. 

Азийн Хөгжлийн Банк,  “Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хотуудын 
хүлэмжийн хийн ялгарал багатай хөгжлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотод 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх саналыг НЗДТГ- ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн 
Төсөл хамтын ажиллагааны тасагт хүргүүлээд байна. 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 
чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр 2, ойн чиглэлээр 2, нийт 4 байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, 
тодорхойлолт олгов. 

Ус ашиглах  зөвшөөрөл эрхийн бичиг 4 аж ахуйн нэгжид, хоногт 50 шоо метрээс бага ус 
ашигладаг 60 аж ахуйн нэгжид ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгов.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан 76 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

Усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан "Буяннэмэх интер" ХХК-тай НБОГ-006 дугаар гэрээ байгуулж Туул, Элстэй, Дээндий, 
Хуандай, Гачуурт, Улиастай, Хөлийн, Сэлбэ, Толгойт, Түргэний голын онцгой хамгаалалтын бүс 
дагуу 300 ширхэг тэмдэглэгээг байрлуулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв.  

Нийслэлийн  иргэдийн  Төлөөлөгчдийн  Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 123 дугаар 
тогтоолоор Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн ойгоос бэлтгүүлэх модны дээд хэмжээг 
тогтоосон. 

БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Дээндийн аманд ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгүүлж 
“ЦБХН-Эрдэнэ” ХХК, “Үндэсний ойжилт” ХХК-иудаар хэрэглээний мод 600 м3, түлээний мод  600 
м3-ийг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 1200 м3 модны төлбөр 11,132,100 төгрөгийг 
нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна. 

Улаанбаатар, Инчеон хотуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд газрын доройтлыг 
бууруулах, цөлжилттэй тэмцэх зорилгоор “Инчоны мөрөөдлийн ой” ойн зурвас байгуулах ажлыг 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Жаргалант  тосгоны  хуучин хог, 
хаягдлын цэг байсан нийт 100 га талбайд “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-өөр нээлтийн 
үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.  

 

 
“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг угтаж “Тарьц, суулгац-2018” үзэсгэлэн 

худалдааг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Ойн судалгаа хөгжлийн төв, Нийслэлийн 
Байгаль орчны газар хамтран Үйлдвэрчний соёлын төв ордонд 10 дугаар сарын 10, 11, 12-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулсан. Мөн дүүрэг бүрд тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдааг зохион 
байгуулав. 



 

 
Бүх нийтээр мод тарих өдрийг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Монгол наадам цогцолбор 

ОНӨҮГ-т “Хүн бүхэнд цэвэр агаар, Мод бүхэнд ус” уриатайгаар зохион байгуулав.  
Мод тарих арга хэмжээнд Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Монгол Улсын 

Гадаад харилцааны яам, Монгол банк, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, түүний харьяа 
газрууд, хувийн хэвшлийн байгууллага  зэрэг нийт 10212 иргэн, аж ахуйн нэгж оролцов. 

Намрын мод тарилтаар урьдчилсан байдлаар чацаргана, улиас, голт бор, шар хуайс, гүйлс, 
монос, нарс, гацуур, шинэс, хайлаас гэх мэт нийт 15 төрлийн 26264 орчим мод  шинээр таригдаад 
байна.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр байгалийн сэргэн ургалтыг дэмжих ажил 35 га, Ногоон 
хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо Туул голын сав газрын дагуу 5 га газарт 
ногоон зурвас байгуулах ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2018 оны 06 дугаар 
сарын 25- ны өдрийн хугацаанд “Ойн хайгуул” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Газрын даргын 2018 оны 10 
дугаар сарын 17- ны өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ойжуулалтын 
ажлын явцтай танилцаж үнэлэлт дүгнэлт өгөв. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн 
сайдын хамтарсан 2013 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн А-96/71 дугаар тушаалын 
хавсралтаар батлагдсан Ойн зурвас байгуулах ажлыг хүлээн авах актын дагуу амьдралтын хувь 
86,6 хувьтай байгааг тогтоов. Мөн  байгалийн сэргэн ургалтанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хүлээн 
авахад чанар, үр дүнгийн байдлыг үндэслэн хүлээн авах боломжтой гэж үзэв.  

Тус газар нь энэ жилээс эхлэн нийслэлийн 9 дүүрэгт хортонд идэгдсэн, түймэрт өртсөн, мод 
тарих боломжтой газрын байршлыг урьдчилан төлөвлөж /1884 га/, дээрх газруудад өөрсдийн 
хөрөнгөөр мод тарих хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. Тус ажлын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн иргэн Ц.Төмөрчөдөртэй гэрээ байгуулсан. 

“Ногоон Ази сүлжээ” ТББ-тай байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн мод тарих хүсэлтэй иргэдэд Сүхбаатар дүүрэг 18 
дугаар хорооны нутагт байрлах Геоэкологийн хүрээлэнгийн мод үржүүлгийн талбайд мод хэрхэн 
тарих талаар 2 дахь сургалтаа амжилттай зохион байгуулав. 

                    
Сургалтад хамрагдсан иргэд ойжуулалтын ажлын ач холбогдол, жимсний мод хэрхэн 

тариалах, хамгаалалтын ойн зурвас бүхий хүнсний ногооны аж ахуйг эрхлэн явуулах, шилмүүст 
болон навчит мод тарих арга, технологи, том модоор зурвас ой байгуулах зэрэг мэдээллийг олж 
өгөв. 



Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн энгэрийн хогийн 
цэгийг суурьшлын бүсээс тусгаарлах “Ногоон зурвас”-ыг байгуулж, 80 хайлаас, 50 улиас, 
Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн хашаанд 40 хайлаас, 50 улиасыг тус тус тарив. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгааг “Байгаль орчин 
шавж нийгэмлэг” ТББ-аар гүйцэтгүүлж хүлээн авсан. Тэмцлийн ажлыг Баянзүрх дүүргийн 20 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гачууртын амны Асгат, Их Бага ам, Бугат, Шижир, Хадат, Шар 
хоолойн  ам, Улиастайн амны Бөөгийн гацаа, Шарын амны ойн сангийн нийт 2160 га талбайд 
механик аргаар өндөг түүх ажлыг уулын өвөр, хад асгатай газруудаар “Мон таксаци” ХХК хийж 
гүйцэтгээд байна. Мөн Монголын уулчдын холбооны гишүүд болон уулын сургуулийн багш нар 
10 дугаар сарын 27, 28-ны өдрүүдэд хад асга ихтэй өрөөсгөл хүр эрвээхий өндгөө шахсан 
газруудад тэмцлийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

“Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх” ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Экоминерал” ХХК-
ийн хийж гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлт, тохижилтын ажлыг Газрын даргын  2018 оны 10 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн А/97 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг газар дээр нь үзэж 
танилцан, “83 хувийн гүйцэтгэлтэй байна” гэж дүгнэв. 

Нэн ховор, ховор ургамлын болон хар шорооны нөөцийн судалгааны ажлыг 2018 оны 09 
дүгээр сарын 26-ны өдрийн Газрын даргын А/90 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 
2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр актаар хүлээн авав. 

Дүйцүүлэн хамгаалах ажлын хүрээнд “Өвөр харзат” ХХК-аар ХУД-ийн 14 дүгээр хороо, 
Бурхантын булгийг, “Ихэр гурван цохио” ХХК-аар ХУД-ийн 12 дугаар хорооны Биокомбинатын 
булгийн эхийг тохижуулж хамгаалуулав. Мөн байгаль орчны сэдэвт сурталчилгааны самбар, 
камер тус бүр 2 ширхэгийг байршуулав.   

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт ирүүлсэн 4 аж ахуйн нэгжийн 
тайланг хүлээн аваад байна.  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 2 аж ахуйн 
нэгжийн уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны тайланг хянав. 

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн 6  аж ахуйн нэгжийн талбайд холбогдох төрийн 
байгууллагуудаас санал авч, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, 
цуцлах эрх бүхий Байнгын зөвлөлд танилцуулахад бэлэн болгож, нийслэлийн Засаг даргын 
орлогчоор хурлын төлөвлөгөөг батлуулав.   

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлөө гээгдүүлсэн 2 аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч судлан, 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн олгов.  

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгжийн материалыг 
хянаж нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулав.   

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан “Бумбатын гол” ХХК-ийн голын хамгаалалтын бүстэй давхцалтай талбайг хасаж, 
давхцалгүй талбайг нь нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1010 дугаар захирамжаар сэргээв. 
Мөн 2014 оноос хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл нь шийдэгдээгүй байсан “Говийн 
дигваранз” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл олгох 2018 оны А/996 дугаар захирамжийг гаргав.  

Цахилгаан тэжээлт авомашины хэрэглээг дэмжих ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тээврийн хэрэгслийн  зогсоолуудад хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтаар цэнэглэгч станц байршуулах ажлыг “ Глобал моторс” ХХК, “Номин ойл” ХХК, 
“Топологи” ХХК зэрэг компаниудаар гүйцэтгүүлэх гэрээний төслийг боловсруулж, хянуулах 
шатандаа явж байна.      

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Сэлбэ голын эх” орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай газрын орц, гарцад мэдээлэх тэмдэг, хаяг байршуулах ажлыг газрын 
даргын 2018 оны А/93 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 10-р сарын 29-ний өдөр 
хүлээж авсан. 



 

 

“Сэлбэ голын эх” орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг  “Улаанбаатар 
аялал жуулчлалын холбоо” ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлэхээр БО-2018/46 дугаар гэрээг 
байгуулсан. Тус гэрээгээр цаашид орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагатай хамтран үлгэр жишээ болгохоор ажиллаж байна.  

Сэлбэ голын эхийн Цохиот хад чиглэлийн аяллын замыг тохижуулахаар нийслэлийн 
Байгаль орчны газар, “МСМ групп” ХХК-тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байна.  

 

 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 20  аж ахуйн 
нэгжид үнэлгээ хийж, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт ирүүлсэн 5 
иргэнд зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Байгаль орчныг хамгаалах, иргэдийн ая тухтай амрах орчныг сайжруулах зорилгоор 
суурьшлын бүсэд ойр, нийтийн тээврээр хүрэхүйц “Цэвэр агаартай бүс”-үүдийг тогтоож, орчныг 
тохижуулан сурталчлах ажлын хүрээнд  МСҮТ-ийн захиралтай 2018.10.10-ны өдөр уулзаж 
хамтран ажиллахаар болов. Эхний ээлжинд 1 сүүдрэвч, 1 ширээ, 6 сандалны зураг төсвийг 
боловсруулан МСҮТ-ийн сургалтын албанд хүргүүлээд байна.  

Иргэдээс ирүүлсэн нохой устгуулах тухай саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, 
Чингэлтэй дүүргийн 19, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрийн зуслангийн бүсэд “Базалт нэгдэл” ХХК,  "Мөнхбуян оргилт" ХХК-иуд нохой устгалын 
ажлыг 2018 оны 10 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд гүйцэтгэж, нийт 46 эзэнгүй нохойг устгасан.  

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 
сургалтын чиглэлээр:  

Уул уурхайн улмаас эвдэгдсэн газрын тооллогын үр дүнгийн талаар МҮОНРТ-ээр 
сурвалжлага, мэдээллийг өгөв.  



“Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга зүй, технологийг зонхилох 
бохирдуулагч тус бүрээр боловсруулж нэвтрүүлэх” технологийн  судалгаа, ажлын явц, үр дүнг  
танилцуулах хэлэлцүүлгийг 2018.10.25-ны өдөр “ Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв”-д  
зохион байгуулав. 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Цэнгэг усны нөөц 
байгаль хамгаалах төв, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨҮГ-тай хамтран “Олон улсын ирвэс 
хамгаалах өдөр”-ийг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 15 сургуулийн “Эко” клубын 200 орчим 
хүүхдийн дунд танин мэдэхүйн тэмцээн зохион байгуулж, тэмдэглэн өнгөрүүлэв.    

Байгаль орчны салбарт гарч буй ахиц дэвшил, хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны 
талаар Монголын Үндэсний телевизэд газрын дарга цаг үеийн мэдээлэл хийв. Мөн “Зууны мэдээ” 
сонины “Ногоон” булангаар байгаль хамгаалагчид, тэдний амаргүй ажил , амьдралын талаар 3 
удаагийн цуврал сурвалжлага, нийтлэлийг олон нийтэд түгээв. 

Хууль бус ан, агнуур, зэрлэг амьтны эд эрхтний худалдааны талаар  “Монголын мэдээ” 
сонин“, цахилгаан тэжээлт машины цэнэглэх станцын талаар “Өнөөдөр” сонинд тус тус тодруулга 
ярилцлага өгөв.  

Үйл явдлын мэдээ буюу намрын мод тарих өдөр, Дэлхийн цоохор ирвэс хамгаалах өдөр, 
Хан-Уул дүүргийн Арьс ширний үйлдвэр орчмын хүнд металл, хромын бохирдлын судалгааны үр 
дүнг танилцуулах хэлэлцүүлэг зэрэг арга хэмжээг МҮОНРТ, TV25, ТV5, SBN TV, NTV, Eagle TV, 
News channel TV, Star TV, Монгол HD телевиз, Монголын үндэсний радио, Ulaanbaatar.mn, 
shuud.mn, Peak.mn, Монцамэ мэдээ,Таймс.mn, Өнөөдөр сонин, Зууны мэдээ, Өдрийн сонин, 
сайт, сонин хэвлэлээр үйл явдлын болон хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар мэдээлэл хийв.  

Байгууллагын хэвлэл мэдээллийн төлөвлөгөөний дагуу 13 мэдээ бэлтгэн 
http;//environment.ub.gov.mn болон Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд, Нийслэлийн Байгаль 
орчны газрын цахим мэдээллийн сувгуудаар олон нийтэд хүргэлээ.  

Байгууллагын цахим хуудсанд шинэчлэлт хийж холбогдох мэдээллийг тухай бүр  оруулж 
“Мэдээллийн ил тод байдлын тухай” хууль болон холбогдох тогтоолуудад нийцүүлэн ил тод 
байдлыг ханган ажиллав. НЗДТГ-аас цахим хуудсанд хийгдсэн шалгалтад 90,7%-тай үнэлүүлсэн. 

 
Байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд дараах сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулсан. Үүнд: 
БОАЖЯ-наас зохион байгуулсан “Байгаль хамгаалал ба уул уурхайн нөхөн сэргээлт” сэдэвт 

үндэсний сургалт, семинарт “Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэгдсэн газрын тооллого, 
судалгаа” сэдвээр  илтгэл, танилцуулга хийв. 

 БНХАУ-ын Хунан мужийн Чангша хотод Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай технологийн 
форумд 1 албан хаагч хамрагдав.   

 НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад 
зориулсан  Бодлогын баримт бичгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд цахим системийг  ашиглах  
сэдэвт сургалтад 2 албан хаагч хамрагдав. 

Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсээс 
зохион байгуулсан “Амьтан ургамлын хууль бус худалдааг бууруулах” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 1 
албан хаагч оролцов.  

“Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц бичил уурхай” сэдэвт үндэсний хэлэлцүүлэг, 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай газраас зохион байгуулсан 
“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх олон талт хамтын ажиллагаа, цаашдын бодлого, зорилт” сэдэвт 
уулзалт, ярилцлагад 4 албан хаагч тус тус оролцов.   

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төмөр боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж 

ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалт хийх тухай” ажлын удирдамжийн дагуу  Багануур, Багахангай, 
Налайх дүүргүүдэд НМХГ-тай хамтран хяналт шалгалт хийсэн бөгөөд илтгэх хуудсыг нийслэлийн 
Засаг даргын орлогчид танилцуулахаар бэлтгэж байна.  

10 дугаар  сард улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчид нь байгаль орчны хууль 
журмын  5 зөрчил  илрүүлж, Зөрчлийн хуулийн дагуу   5.682.000 төгрөгийн торгууль,  нөхөн төлбөр 
ногдуулж зөрчлийг арилгуулав.   

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хандгайтын ам, Хараацай зуслангийн 
баруун талд ойн сан бүхий газарт ойн тухай хууль зөрчиж барилгын ажил явуулсан 2 иргэнд 
экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоохоор Байгаль орчны газрын улсын байцаагч, дүүргийн 



Газрын албаны мэргэжилтэн, Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн алба хаагч нартай хамтран 
барилгын материалыг татуулах албан шаардах өгөв. 

Мөн Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Өвөр Гүнтийн зусланд Ойн тухай 
хууль, Газрын тухай хууль зөрчиж зөвшөөрөлгүй угсармал хашаа барьсан мэдээллийн дагуу 
газар дээр нь очиж үзэн гэрэл зургаар баримтжуулан, эргэлтийн цэгүүдийг авсан. 
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