
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

АРВАННЭГДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018 оны 12 дугаар сарын 04                       Улаанбаатар хот 

 

Тус байгууллагаас 11-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

Байгууллагад 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 3276 

албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 2100, хариугүй 1176 албан бичиг 

бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган танилцуулсан. 

Үүнээс: Нийт бичгийн шийдвэрлэлт нь 

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 3213 

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 63 

 Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1534 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 

Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 154 өргөдөл хүсэлт ирснээс бүгд 

хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдсэн. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 

дундаж хугацаа 5 хоног 17 цаг 9 минут байна. 

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

тайлагнаж ажиллав. 

Байгууллагын хэмжээнд  энэ  сард 155 иргэнтэй уулзалт хийж,  мэдээлэл зөвлөгөө  өгсөн.  

ЗГХЭГ, Төрийн албаны зөвлөлийн хамтарсан шалгалт, төрийн албан хаагчдын 

аттестатчиллын бэлтгэл ажлын  хүрээнд байгууллагын нийт албан хаагчдаар  Төрийн албаны 

шинэчлэгдсэн хууль, Монгол улсын Үндсэн хуулийг судлуулж,  тестээр шалгалт авах, компьютер, 

интернет, мэдээллийн технологийн хэрэглээний  мэдлэгийг дээшлүүлэх талаар сургалт зохион 

байгуулж, шалгалтын удирдамжийн дагуу хэлтэс, нэгж, албан хаагчдын жил, улирал, сарын 

төлөвлөгөөний биелэлт, баримт бичгийн эмх цэгцийг хангуулах зэрэг бэлтгэлд ажлыг хангаж 

ажиллав. Шалгалтад байгууллага, албан хаагчид амжилттай дүн үзүүлсэн. 

“Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил”-ийн хүрээнд зохион байгуулах 

“Иргэдийн оролцоотой байгаль хамгаалал” чуулга уулзалт, байгууллагын 30 жлийн ойн  бэлтгэл 

ажлын 36  заалт бүхий нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан Газрын  даргаар батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр 3, ойн чиглэлээр 3, нийт 6 байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, 

тодорхойлолт олгов. 

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 

бичгийг судлан 34 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

Ус ашиглах  зөвшөөрөл эрхийн бичиг 2 аж ахуйн нэгжид, хоногт 50 шоо метрээс бага ус 

ашигладаг 7 аж ахуйн нэгжид ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгож, 2 аж ахуйн нэгжтэй ус ашиглах 

гэрээ байгуулав. 

СБД, 19 дүгээр хороо, Сэлбэ голын эх Их, Бага Баянгийн Цохиот хадны явган аяллын замын 

тохижилтын ажлыг “МСМ” компани, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн дэмжлэгтэйгээр хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд цаашид тусгай хамгаалалттай газрын менежментийг “Улаанбаатар аялал 

жуулчлалын холбоо” ТББ, хог хаягдлыг дахин боловсруулах, ангилан ялгах ажлыг “МОГ пластик” 

ХХК хариуцан гүйцэтгэхээр болов.  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх хүсэлт ирүүлсэн 16  аж ахуйн нэгж, 4 

иргэний үйл ажиллагаанд ерөнхий үнэлгээ хийв.  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд тусгасны дагуу 6 аж ахуйн нэгжийн 

менежментийн төлөвлөгөөг батлав. 



Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн 

ашиглалтын улмаас эвдэгдсэн газрын тооллого, судалгаа хэмжилт хийсэн ажилтай 2018.11.16, 

17-ны өдөр танилцаж хүлээн авсан.  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 10 аж ахуйн нэгжийн  

ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хүлээн авч хянах шатандаа байна.   

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийлгүүлсэн хар шорооны судалгааг хүлээн авав. Судалгаагаар 

10 төрлийн хөрс 353783,53 га талбайд дунджаар 40-60 см зузаан ялзмагт давхрагад тархан 

байршсан бөгөөд байршлын тархацын зургийг гаргасан. Тус судалгааны дүнг үндэслэн 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс хар шороо олборлохыг хориглох тухай захирамжийн төсөл 

боловсруулж өргөн барив.  

Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт бичил уурхайн олборлолтын улмаас 

ухагдаж эвдэгдсэн (ил уурхайн 28.33 га,  далд уурхайн 13.87га) нийт 42.2 га талбайд нөхөн 

сэргээлт, тохижилтын ажил гүйцэтгэснийг ажлын хэсэг хүлээн авсан.  

Ховор, нэн ховор ургамлын зүйлийн судалгаа хийснийг хүлээн авав. Судалгаагаар 

нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 78 овгийн 631 зүйлийн ургамал бүртгэгдсэн ба үүнээс 427 нь 

бэлчээрийн, 249 нь эмийн ашигт, 37 зүйлийн хорт, 56 зүйлийн хогийн, 6 зүйл мансууруулах, 7 

зүйлийн нэн ховор, 34 зүйлийн ховор ургамал бүртгэгдэв. Мөн бэлчээрийн даацыг дүүрэг бүрээр 

тодорхойлж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал зөвлөмж боловсруулав. 

Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийсэн 

“Экоминерал” ХХК нь 2019 онд нөхөн тарилтын ажилд шаардлагатай 15000 м3 хар шороо 

авахаар “Хар шороо олборлуулж, нөхөн сэргээлт хийх” тухай гэрээ байгуулж нийслэлийн төсөвт 

15.0 сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 19 аж ахуйн 

нэгжийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэв. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 19 аж ахуйн 

нэгжийн 29,48 га талбайд хийсэн нөхөн сэргээлтийг хүлээн аваад байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд 

нь байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу газрын хэвлийн нөхөн 

сэргээлтийг дүйцүүлэн хамгаалав. Үүнд: 4 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан бөгөөд байгаль 

орчны чиглэлээр хийсэн 3 самбар, хяналтын камерыг тус тус байршуулсан. 

“Цахилгаан тэжээлт машины хэрэглээг нэмэгдүүлэх” чиглэлээр нийслэлийн Засаг даргын 2 

захирамж гаргуулж, “Глобал  моторс”, ”Номин ойл” ХХК-иудтай цахилгаан тэжээлт машины 

цэнэглэгч станц суурилуулах тухай гэрээ байгуулав. 

Хүнд металлаар бохирдсон газрын  судалгааг “Байгаль орчин, аюулгүй байдлын төв” ТББ-

аар гүйцэтгүүлж, судалгааны дүнг танилцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг нийт 30 гаруй аж ахуйн 

нэгжийг хамруулан Цэнгэг ус байгаль хамгаалах төвд  зохион байгуулав.   

Иргэдийн мэдээллийн дагуу суурьшлын бүсэд орж ирсэн хүрэн баавгайн бамбарууш, хадны 

суусрыг барьж, байгальд нь  эргүүлэн тавьсан. 

Хан-Уул дүүргийн 4, 8, 11 дүгээр хороо, Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн  23 аманд 2018.11.19-нөөс  “Нохой устгалын аян”-

ыг 1 сарын хугацаатайгаар эхлүүлсэн. Одоогийн байдлаар  72 нохой устгаад байна. 

Зуслангийн бүсийн хог хаягдлыг тээвэрлэдэг “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ нь 11 дүгээр 

сард нийт 410 удаагийн ачилтаар 2725,2 тн, “Найши трейд” ХХК нь 432 удаагийн ачилтаар 2221 

тн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн байна. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  

Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран олон 

нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар байгаль орчинд ээлтэй, эерэг хандлагыг 

нийгэмд төлөвшүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор нийслэлийн 242-р цэцэрлэгт Эко танин 

мэдэхүйн жишиг булан байгуулсан. Тус цэцэрлэгтэй хамтран нийслэлийн 5 дүүргийн 77 

цэцэрлэгийн 99 эрхлэгч, аргазүйч, багш, ажилчдад дээрх цэцэрлэгийн эко буланг танилцуулж, 



сурталчлан сайн жишгийг түгээв. Мөн ETV телевизтэй хамтран сурвалжлага бэлтгэж олон нийтэд 

сурталчлан ажилласан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын санхүүжилтээр 18 сэдвийн хүрээнд хийгдсэн 

видео зөвлөмжүүдийг олон нийтэд түгээж байна. 

Олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл бүхий баннер, постер, нугалбарыг брэндбүүкийн дагуу 

“Рийл энимэйшн студи”-ээр гүйцэтгүүлж эхний байдлаар хүлээн аваад байна. 

 

 

Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн алба болон МҮОНРТ, Мongol HD, ETV, Стар TV, TV2 зэрэг 

телевизүүдэд 6 удаагийн ярилцлага мэдээ тодруулга өгч, Засгийн газрын мэдээ, Зууны мэдээ 

зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллав. 

МҮОНРТ-ийн Зочны цагт “Цахилгаан машины цэнэглэгч суурилуулалт”-ын талаар, TV2 

телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр “Нохой устгалын ажил”-ын талаар, ETV телевизийн 

мэдээллийн хөтөлбөрөөр Нийслэлийн 242-р цэцэрлэгт байгуулсан эко танин мэдэхүйн жишиг 

тохижилт, сайн туршлагын талаар сурвалжлага  нэвтрүүлэг тус тус бэлтгэн өгч мэдээлэл хийв.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас http;//environment.ub.gov.mn болон Байгальд 

ээлтэй Улаанбаатарчууд, Нийслэлийн Байгаль орчны газрын цахим мэдээллийн сувгуудаар 

мэдээллийг олон нийтэд хүргэв. 

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Нийтийн албаны албан тушаалтанд 

зориулсан авлигын эсрэг сургалт”-нд 2018.11.02-ны өдөр байгууллагын нийт албан хаагчдыг 

хамруулсан.  

БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас зохион байгуулагдсан “Хотын засаглал болон тогтвортой 

хөгжиж буй орнууд” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагчийг хамруулсан. 

 

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Газрын даргын 2018 оны “Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан 

ажиллах хяналт шалгалтын ажил”-ын 18/1 дүгээр нэгдсэн удирдамжийн дагуу 2018.11.22, 23-ны 

өдрүүдэд Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хороо, Баянзүрх 

дүүргийн 20 дугаар  хорооны нутаг дэвсгэр Дээндий, Хуандай, Шар хоолой, Улиастайн Зүүн, 

Баруун салаа, Баянгол, Шургуутын давааны зуслангийн амуудаар явж, хяналт шалгалт хийсэн. 

Шалгалтаар мод тээвэрлэж явсан 89-13 УБИ дугаартай Зил-131 автомашины бичиг 

баримтыг шалгахад 0176658 мод бэлтгэх эрхийн бичгийн дугаартай, мод бэлтгэгч нь “Эбээ” ХХК 

байсан бөгөөд гарал үүслийн бичгэн дээр засвар хийсэн зөрчил илэрсэн тул машиныг хурааж 

улсын байцаагчид хүлээлгэж өгсөн. 

Мөн ойгоос зөвшөөрөлгүйгээр мод бэлтгэсэн 2 зөрчлийг илрүүлэн Газрын даргын  2018 оны 

03/1539, 03/1540 дугаар албан бичгээр СБД-ийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэст шилжүүлэв.  
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