
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

АРВАНХОЁРДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018 оны 12 дугаар сарын 28                             Улаанбаатар хот 

 

Тус байгууллагаас 12-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

Байгууллагад 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 

3463 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 2183, хариугүй 1280 

албан бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр 

гарган танилцуулсан. Үүнээс: Нийт бичгийн шийдвэрлэлт нь 

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 3427 

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 36 

 Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1582 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 7 хоног 17 цаг 35 минут байна. 

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

гарган тайлагнаж ажиллав. 

Байгууллагын хэмжээнд  энэ  сард 162 иргэнтэй уулзалт хийж,  мэдээлэл зөвлөгөө  

өгсөн.  

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 
болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг 
http://www.environment.ub.gov.mn/ цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээ 
мэдээллээр тогтмол ханган ажилласан. 

"Иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил"-ийн хүрээнд нийслэлийн 
ногоон бүсийн байгаль хамгаалагч нар, түймрийн хуурайшилтын үед ажилладаг морин 
эргүүлүүд, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг сайн дурын үндсэн дээр гүйцэтгэдэг иргэд 
болон идэвхтэн байгаль хамгаалагчдыг оролцуулсан "Байгаль хамгаалалд иргэдийн 
оролцоо" сэдэвт чуулга уулзалтыг зохион байгуулахаар нийслэлийн Засаг даргын 2018 
оны А/1011 дүгээр захирамжийг гаргуулсан. Захирамжийн дагуу чуулга уулзалтыг 
2018.12.13-ны өдөр 400 гаруй иргэнийг хамруулан зохион байгуулав. Тус хэлэлцүүлэгт 
"Байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагаа, ирээдүйн хандлага", 
"Байгаль хамгааллын асуудалд тулгамдаж буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга замууд", 
"Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахад байгаль хамгаалагчийн үүрэг, 
оролцоо", "Байгаль хамгаалах ажилд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах нь" зэрэг 
илтгэлүүдийг тавьж, үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна 30 шинэлэг ажил санаачлан 
хийснээ танилцуулсан. Чуулга уулзалтаас гарсан санал, зөвлөмжийг 2019 оны 
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэхээр болов. 

Байгаль хамгаалагчийн ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх үүднээс эрс тэс цаг 
уурын хүнд нөхцөлд ажлын шаардлагаар өглөө оройгүй, уртасгасан цагаар ажилладаг 
байгаль хамгаалагч нарынхаа эрүүл, аюулгүй байх нөхцлийг бий болгох, даарч хөрөхөөс 
сэргийлэх зорилгоор тэдэнд олгох дүрэмт  хувцасны чанар, эдэлгээнд түлхүү анхаарч, 
өөрсдөөс нь санал авсны үндсэн дээр Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжин  нэхий дотортой 
өвлийн нормыг хувцсыг “Дархан нэхий” ХК, нормын гутлыг “Бэст шүүз” ХХК-дуудад тус 
тус  захиалж хийлгэн байгаль хамгаалагч нарт хүлээлгэн өгөв.  

Байгууллагын нийт албан хаагчдын 2018 оны жилийн эцсийн ажлыг дүгнэсэн ба 

үүнээс "А" буюу "Маш сайн" -20, "В" буюу "Сайн" -28, “С” буюу ”Хангалттай”-5, “D” буюу 

”Дутагдалтай”-3 дүгнэгдсэн. 

http://www.environment.ub.gov.mn/


Үүнээс “Д” үнэлгээ авсан 3 байгаль хамгаалагчид хугацаатай үүрэг даалгавар 

өгч,  мэргэшлийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулахаар болов. 

2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 

чиглэлээр 123, боловсон хүчний чиглэлээр 80 тушаалын төслийг боловсруулж 

баталгаажуулан, нийт 156 тушаалд дугаар өгч бүртгэн, хяналт тавьж  ажилласан.  

Шилэн дансны хуулийн дагуу 12 дугаар сарын хөрөнгийн зардал, хөрөнгө 

оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт 

гүйцэтгэлийн мэдээ, худалдан авалт, тендерийн ерөнхий мэдээ зэрэг  цахимаар 

байршуулав.   

 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль 

хамгаалах чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр 5, ойн чиглэлээр 3, нийт 8 байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын 

дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 

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

албан бичгийг судлан 3 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

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

ус ашигладаг 4 аж ахуйн нэгжид ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгож, 1 аж ахуйн нэгжтэй ус 

ашиглах гэрээ байгуулав. 

Уул уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэгдсэн газрын тооллого, судалгааны дагуу 
эвдэгдсэн газрын тооллогын мэдээллийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны 
мэдээллийн санд оруулсан. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ашиглалтын үйл 
ажиллагаа явуулдаг 16 аж ахуйн нэгж Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 
А-05 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний биелэлт ирүүлснийг дүгнээд байна.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд 42,2 га-д, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр 
49,88 га-д, нийт 92,08 га талбайд хийгдсэн нөхөн сэргээлтийг хүлээн авсан. 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралдаанд “Баярсконстракшн” ХХК, “Ургах 
морин элс” ХХК, мөн дээд шатны шүүх хуралдаанд “Зорь итгэ бүтээ” ХХК-иудын гаргасан 
нэхэмжлэлд байгууллага болон нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлөн оролцож, тус 
компаниудын нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүчингүй болгосон. 

БОАЖЯ-нд байршуулсан баталгаа хөрөнгийн  хэмжээг түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ирүүлсэн байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт, Байгаль орчин аялал жуулчлалын 
яамнаас мэдээллийг авч нэгтгээд байна. Үүнд 2018 онд нийт 16 аж ахуйн нэгжийн 
47,423.000 төгрөгийг байршуулсан байна. 

Дэлхийн хөрсний өдрийг тохиолдуулан “Хөрсний доройтол ба эрүүл ахуй” сэдэвт 
нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2018.12.04-ний өдөр зохион  байгуулав. Хэлэлцүүлэгт хөрс 
хамгаалал, хөрсний бохирдол, хөрсний эрүүл ахуйн чиглэлээр ажилладаг төрийн 
захиргааны төв байгууллага, ялангуяа төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, 
эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтэн судлаачид, байгаль орчны чиглэлийн 
иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийн төлөөлөл зэрэг 25 байгууллагын 60 орчим 
хүнийг хамруулж зөвлөмж гаргахаар болов. 

Хүнд металлаар бохирдсон хөрсний  судалгааны дүнг үндэслэн Арьс ширний 
үйлдвэрийн орчим үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг өөрсдийн хөрөнгөөр 
бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга хэмжээ авах ажлыг зохион байгуулах талаар 
Арьс шир үйлдвэрлэгчдийн холбоотой ярилцаж, 2019 оноос хэрэгжүүлэхээр болов. 

Цахилгаан тэжээлт машины хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Глобал  моторс”, 
”Номин ойл” ХХК-тай цэнэглэгч станц суурилуулахаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийн 
явцад хяналт тавьж, 2018.12.28-ны өдөр ажлын хэсгийг хуралдуулж, тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэв. 



Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран 
байгаль орчинд ээлтэй, эерэг хандлагыг нийгэмд төлөвшүүлэх зорилгоор СБД-ийн 19 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их, Бага Баяны аман дахь “Сэлбэ голын эх” орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай газрын нээлтийн үйл ажиллагааг 2018.12.05-ны өдөр зохион 
байгуулав. 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хандгайт зусланд байрлах 
Тамир зуслангийн ойр орчмын замын халтиргаа ихтэй, зам тээврийн осол гарч болзошгүй 
байна гэсэн дуудлагын дагуу тус дүүргийн Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтэстэй 
холбогдож  болзошгүй аюул ослоос  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав. 

Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааны байгаль 

хамгаалагчдийн судалгааг үндэслэн ХУД-ийн 4, 8, 11 дүгээр хороо, БЗД-ийн 11 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн  23 аманд 2018.11.19-

12.19-ний өдөр хүртэл 1 сарын хугацаанд   “Нохой устгалын аян”-ыг Богдхан уулын 

Дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа, Хот тохижилтын газартай хамтран зохион 

байгуулж нийт 195 нохой устгасан байна. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй 

харилцах, сургалтын чиглэлээр:  

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын санхүүжилтээр “Ногоон Улаанбаатар” 

аяны хүрээнд 19 ширхэг цуврал видео зөвлөмжүүдийг хүлээн авч олон нийтэд нийгмийн 

сүлжээ ашиглан түгээхээс гадна 220 ширхэгийг зөөврийн плаш дискэд хуулж байгаль 

орчны чиглэлээр ажиллаж буй төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 

байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад түгээн ажиллав. 

Мөн “Хавхгүй нийслэл-2018” арга хэмжээний хүрээнд үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх 

зорилгоор TV6 телевизтэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэн түгээв. 

НЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн алба болон МҮОНРТ, Eagle, UBS, Өлзий HD, ETV, 

Стар TV, TV6, TV4 зэрэг телевизүүдэд 6 удаагийн ярилцлага, мэдээ тодруулга өгч, 

Засгийн газрын мэдээ, Зууны мэдээ зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран 

ажиллав. 



Дэлхийн хөрс хамгаалах өдрийг угтаж 2018.12.04-ний өдөр “Улаанбаатар хотын 
хөрсний доройтол ба эрүүл ахуй” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, хэвлэл 
мэдээллийн нийт 17 байгууллага /9 телевиз, 4 өдөр тутмын хэвлэл, 3 сайт, 1 радио/-аар 
дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэв. 

2018 оны 12 сарын 05-нд Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их, 
Бага Баяны аман дахь “Сэлбэ голын эх” орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 
Цохиот хад чиглэлийн аяллын замын нээлтийн арга хэмжээг МҮОНРТ, TV6 зэрэг 
телевизүүд сурвалжлан олон нийтэд түгээв. 

2018 оны 12-р сарын 12-ны өдөр МҮОНРТ-ийн Монголын мэдээ сувгийн Зочны цагт 
Толгойт хэсгийн Баруун Түрүүн хариуцсан байгаль хамгаалагч Н.Дорж, 2018 оны 12 
дугаар сарын 14-нд Экологийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Амгалан 
нар зочноор оролцов. 

 2018 оны 12 дугаар сарын 13-нд зохион байгуулсан “Байгаль хамгаалалд иргэдийн 
оролцоо сэдэвт чуулга уулзалтыг Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн алба, МҮОНРТ, UBS, 
TV6, TV5 зэрэг мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээж, яриа тодруулга өгөв.  

 

 
Тус газрын дөрөвдүгээр улирлын мэдээ, мэдээллийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

энэ сард нийт 6 мэдээ бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны нүүр хуудас 
болон Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд нүүр хуудсуудаар олон нийтэд мэдээлэв. 
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