
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

НАЙМДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018 оны 09 дүгээр сарын 03                       Улаанбаатар хот 

 

Тус байгууллагаас 8-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

Байгууллагад 2018 оны 8 дугаар сарын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 2512 

албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1647, хариугүй 865 албан бичиг 

бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр танилцуулсан. Үүнээс:   

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 2512 

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 65 

- Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1206 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 

Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 125 өргөдөл хүсэлт ирснээс 114 

өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 11 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа 

байна. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 7 цаг 33 

минут байна.  

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, албан бичиг, 

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

Албан хаагчид нийт 106 иргэнтэй биечлэн уулзаж, шаардлагатай мэдээлэл, заавар  

зөвлөгөө өгч ажилласан.  

Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 

258 дугаар тогтоолын дагуу хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд байгууллагын нийт албан хаагчдад уг 

тогтоолыг танилцуулж, үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. Мөн тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг 2018 оны 09 сарын 03-ны өдөр Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 

ажиллаж байна. 

2018 оны төсвийн орлого бүрдүүлэлт тасалдаж байгаатай холбогдуулан  нийслэлийн 

удирдлагаас орлого бүрдүүлэлтийг эрчимжүүлэх үүрэг өгсний дагуу орлого бүрдүүлэлтийг 

эрчимжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж  Газрын даргаар батлуулан байгаль хамгаалах хэсгийн 

ахлагч нарыг цуглуулан мэдэгдэж,  байгаль хамгаалагч бүрт орлогын төлөвлөгөө биелүүлэх  

үүрэг  даалгавар өгөв.   

 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлын гүйцэтгэлийг 2018 оны 07-р сарын 31-

ний байдлаар нэгтгэн НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст  хүргүүлэв.  

2018 оны 08 дугаар сарын хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний 

төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт гүйцэтгэлийн мэдээ, худалдан авалт, 

тендерийн мэдээг цахимаар байршуулав.  

Худалдан авах ажиллагааны 7-р  сарын тайланг НХААГ-т албан бичгээр болон цахимаар 

хүргүүлэв.   

Засгийн газрын 2018 оны 07-р сарын 09-ний өдрийн 01 дугаар албан даалгаврын дагуу 

байгууллагын  эцэг эхийн зөвлөлийг Газрын даргын 2018 оны А/78 дугаар тушаалаар байгуулав.  

 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 58,   боловсон 

хүчний чиглэлээр 80 тушаал гаргаад байна. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар дагалдах хэрэгслийн 

хамт худалдан авсан байгаль орчны хяналт шалгалтын ажилд  ашиглах туулах чадвар сайтай 

2018 оны “Toyota Land cruiser-76”  маркийн автомашин 1 /Таван богд моторс ХХК-иас 111,0 сая 

төгрөгөөр/, БНХАУ-ын “Sanya Motorcycle”  үйлдвэрийн 2018 оны 200 сс хөдөлгүүрийн 

багтаамжтай 14 ш мотоциклийг /УБ Мото ХХК-иас нэг бүр нь 1,870 мянган төгрөгийн үнэ бүхий/  

байгаль хамгаалагчдад 8-р сарын 23-ны өдөр  хүлээлгэн өгөв.  

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


Албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар байгаль хамгаалагч нарыг сэлгэн ажиллуулах 

саналыг холбогдох хэлтсүүдээс авч нэгтгэн Газрын даргад танилцуулаад байна.    

Ажлын байрны тодорхойлолтоор  хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлж, хяналт шалгалтын 

ажлыг цалгардуулснаас хариуцсан  нутаг дэвсгэрт нь байгаль орчны эсрэг зөрчил  үйлдэгдсэн  2 

байгаль хамгаалагчид Газрын даргын Б/53 дугаар тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл 

ногдуулсан.  

 

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 

Бүх төрлийн аккумуляторын байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах зорилгоор 

аккумулятор импортлогч байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж цаашид хамтран ажиллах, 

хотын захиргааны зүгээс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр санал солилцов. Мөн уулзалтын үеэр 

аккумуляторын зохистой хэрэглээг иргэдэд сурталчилсан нийгмийн аяныг хэрэгжүүлэхээр  болов. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт Евро-5 стандартаас доош ангиллын түлшний хэрэглээг 

хязгаарлах зорилгоор Евро-5 стандартын Эдийн засгийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн 

ерөнхий судалгааг урьдчилсан байдлаар бэлтгэн нийслэлийн Засаг даргын зөвлөхөд хүргүүлээд 

байна.  

 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр 2, газрын хэвлийн чиглэлээр 1, нийт 3 байгууллагад мэргэжлийн 

байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 

“Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл эрхийн 

бичиг 4 аж ахуйн нэгжид, 28.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус 

ашигладаг 4 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгов. Мөн 7 аж ахуйн нэгж  

байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

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

бичгийг судлан 138 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн Сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны “Ойжуулалт, 

ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх зохион байгуулах, таримал ойг улсын ойн санд худалдан 

авах, өмчлүүлэх журам”-ын 5-д заасны дагуу иргэн, аж ахуйн нэгжийн тарьж ургуулсан таримал 

ойг улсын ойн санд худалдан авах нөхцлийн дагуу 2 байгууллага, 3 иргэнээс хүсэлт ирүүлснийг 

судлан үзэж шаардлага хангасан “Цагаан Алгирмаа” ТББ, “Дэлхийн цэцэрлэгт хүрээлэн Монголд” 

ТББ-уудтай гэрээ байгуулан Баянзүрх дүүрэгт ойжуулалтын ажлыг эхлүүлээд байна. 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн “Нийслэлийн ойгоос 2018 онд 

бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай” 2018 оны 123 дугаар тогтоолын дагуу Ойн цэвэрлэгээний 

огтлол хийх аж ахуйн нэгжээр “Үндэсний ойжилт” ХХК, “ЦБХН-Эрдэнэ” ХХК-иудыг шалгаруулаад 

байна. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Баянголын аманд байрлах "Бор 

толгойн хажуугийн булаг"-ийн эхийг тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Их хайрханы хишиг" ХХК 

шалгарч, булгийн эхийг хаягдал хуванцрыг дахин боловсруулсан материалаар хашиж 

хамгаалсан. Булгийн тохижилтын ажлыг Газрын даргын 2018 оны А/77 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан комисс хүлээн авсан.  

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 байруулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв.  Газрын даргын 2018 оны 08 

дугаар сарын 31-ний өдрийн А/82 дугаар тушаалаар ажил хүлээн авах комиссыг байгуулаад 

байна.   

"Ногоон  бүсийн  усны  чанарт  хяналт  шинжилгээ  хийх"  зөвлөх  үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчээр "Экотех проект" ХХК шалгарч 12 голоос 17, 43 булаг шанднаас 43 дээж авч усны 

чанарт шинжилгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв. Газрын даргын 2018 

оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/81 дугаар тушаалаар ажил хүлээн авах комиссыг 

байгуулаад байна. 



Улаанбаатар хотын усны сан бүхий газрын онцгой, энгийн хамгаалалтын  бүс болон ус 

хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын, хязгаарлалтын бүсэд газар эзэмшиж, 

ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага стандартын бус нүхэн жорлон, угаадасны нүх 

ашиглахыг хориглосон захирамж гаргуулах төслийг боловсруулж холбогдох газруудаас санал 

авах ажил хийгдэж байна.  

ХААИС-ийн эрдэмтэн судлаачид, “Агнуур судлалын нийгэмлэг“ ТББ-ын хийж буй Эвдэрсэн 

газрын бүртгэл тооллого, хар шороон хөрсний нөөцийн судалгааны ажлын явцтай танилцан 

зөвлөгөө өгч, эрчимжүүлэх талаар сануулга өгөв. 

“Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх ажил”-ын гүйцэтгэгчийг 3 дахь удаагаа тендер 

шалгаруулалтын онцгой журмын дагуу зарласан бөгөөд сонгон шалгаруулалтын ажил явагдаж 

байна.    

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 

нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/786 дугаар захирамж гаргуулав. Налайх дүүргийн 5 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэр “Элстэй” нэртэй газарт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох  ажлыг зохион 

байгуулав. 

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Гандан уул” нэртэй талбайд 2018 онд хийх 

хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг батлав. 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 1 иргэн, 9 аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад үнэлгээ хийв.    

Монголын Зөгий сантай байгуулсан БО-2018/25 дугаар гэрээний дагуу 08 дугаар сарын 21-

ний өдөр Их бага баянд 4 бүл зөгий байршуулан технологийн дагуу арчилж байна. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо Эмээлт орчимд бэртсэн халиун бугыг Дээндийн 

ам руу тээвэрлэж Мал эмнэлгийн хүрээлэнгийн эмчийн хяналтан дор эмчлэн байгальд нь 

эргүүлэн тавив. 

Иргэдийн дуудлагаар суурьшлын бүсэд орж ирсэн нийт 6 амьтныг очиж аван шаардлагатай 

арга хэмжээг авч ажиллав.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт тусгай хамгаалалтад авах газар нутаг болон хөв цөөрөм 

байгуулах газрын судалгааг гаргаж газрын давхацлыг шалгуулахаар нийслэлийн Газрын албанд 

албан бичиг хүргүүлэв.  

Нийслэлийн Засаг даргын “Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай” 2018 оны 02 албан даалгаврын хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсийн 

нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үзлэг шалгалтыг хийж цахилгааны техник ашиглалтын 

шаардлага хангаагүй, ил задгай утас гарсан зөрчлүүдийг илрүүлэн “УБЦТС” ХК-ний Зуслан 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд зөрчлийг арилгуулах тухай Газрын даргын 2018 оны 04/1121 дугаар 

албан бичгийг хүргүүлсэн. Мөн СХД-ийн 24-р хороо, Толгойтын баруун салаа Баян согоотын 

аманд байрлах “Нарс” зуслангийн 50 амрагч  хүүхдэд “Хүүхдийг болзошгүй аюул ослоос 

урьдчилан сэргийлэх ба хог хаягдал, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах” сэдвээр сургалт зохион 

байгуулсан.  

ЧД-ийн Жигжид зусланд “Зуслангийн мэдээллийн төв”-ийг ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд тус 

төвөөр дамжуулан нийт 250 гаруй иргэнд мэдээлэл арга зүйн зөвлөгөө өгөв. 

Зуслангийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Сонор эко-19”, “Хуурай 

мухар” зөвлөлийн гишүүдийн өгсөн мэдээллийг үндэслэн орц, гарцны судалгаа хийж, Хуурай 

мухар зусланд 3, Шадивлан зусланд 2 хэсэгт орц, гарц гаргах шаардлагатай байгааг холбогдох 

дүүргүүдийн Газрын алба, нийслэлийн Онцгой байдлын албанд мэдэгдэв. 

Зусланд үйлчилгээ үзүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан гэрээний хүрээнд дараах 

байгууллагуудтай холбогдож мэдээлэл авав. 

Зуслангийн бүсийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч “Найши Трейд” ХХК нь 

233 рейс буюу 1650.7 тн, “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ нь 192 рейс буюу 751 тн хог хаягдлыг 

тээвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн байна.  

УСУГ зуслангийн бүсэд 2,5 тн-ы машинаар 11 рейс хийж, 27.5 тн усыг 6 усан санд, 5 тн-ы 

машинаар 45 рейс хийж 225 тн, нийт 56 рейс 252.5 тн усыг зуслангийн бүсийн иргэдэд хүргэсэн 

байна. 



УБЦТС-Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөс 8 дугаар сард улирлын чанартай 514 өрхийн 

цахилгаан эрчим хүчийг түдгэлзүүлсэн байна. 

Нийслэлийн Тээврийн газраас зуслангийн үйлчилгээний 3 чиглэлд автобусыг төлөвлөлтийн 

дагуу хэвийн явуулж байна.  

Зуслангийн иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу нохой устгуулах талаар УБЗАА-нд мэдэгдсэн. 

Үүний дагуу “Базалт нэгдэл” ХХК, “Мөнх Буян оргилт” ХХК-иуд  08 дугаар сарын 14-нөөс 16-ны 

хооронд СБД-ийн 18, 19, 20, ЧД-ийн 17, 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт нохой устгалын ажлыг 

зохион байгуулж нийт 115 нохойг устгалд оруулсан байна. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг химийн бодисын хортой, аюултай 

нөхцлөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг Ерөнхий боловсролын сургууль, 

сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад сургалтын орчноор дамжуулан хүүхдэд 

экологийн боловсрол олгох, байгальд ээлтэй зөв хандлагыг төлөвшүүлэх, байгалийн ургамал, 

амьтан, гамшигт болон аюулт үзэгдлийн үед өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх  

зорилгоор “Экологийн танин мэдэхүйн булан” байгуулах уриалсан албан бичгийг нийслэлийн 

Боловсролын газарт хүргүүлэв. 

2016, 2017 онуудад хар шороо, дайрга олборлосон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 

гэрээний биелэлттэй танилцах  ажлын хэсгийн удирдамжийг Газрын даргаар батлуулан, 

хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

БОАЖЯ, УУХҮЯ-наас зохион байгуулсан “Нисгэгчгүй агаарын төхөөрөмжийн зурган 

мэдээллийн боловсруулалт“ онол, практик хосолсон эрчимжүүлсэн 3 хоногийн сургалтад 2018 

оны 8 дугаар сарын 24-нөөс 26-ны өдрүүдэд 1 албан хаагч хамрагдав.  

Монголын Зөгий сантай хамтран зуслангийн иргэд, зөвлөлийн гишүүдэд зориулж Зөгийн аж 

ахуй эрхлэх сургалтыг СБД-ийн 19-р хорооны Иргэний танхимд зохион байгуулсан. Сургалтанд 

Шаргаморьт, Жигжид, Хуурай мухар, Майхан толгой зуслангийн зөвлөлиийн гишүүд болон 

иргэдийн төлөөлөл 20 гаруй хүмүүс оролцов.  

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn сайтад үйл 

ажиллагааны өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд мэдээлж байна. 

 

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Засаг даргын “Газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим арга хэмжээний 

тухай” 2018 оны А/168 дугаар захирамж, НБОГ, НГА-ны 2018 оны 18/2 дугаар удирдамжийн дагуу 

СХД-ийн 21-р хороо Ар Гүнтийн зусланд дүүргийн Газрын албатай хамтран хяналт шалгалт 

хийсэн бөгөөд зөвшөөрөлгүй хайс, хашаа хатгаж нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон 

автомашин,  явган хүний орц, гарцыг хаасан  зөрчлүүдийг илрүүлж, нийт 1,4 га газар, 2 орц, 

гарцыг  чөлөөлж, зөрчлийг арилгуулав. Хураагдсан хашааг тус хорооны хэсгийн ахлагч 

Г.Эрдэнэбаярын хашаанд хурааж зургаар баталгаажуулав. 

Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчид нь байгаль орчны хууль журмын дагуу  13 

зөрчил  илрүүлж, Зөрчлийн хуулийн дагуу   холбогдох арга хэмжээг  авч ажиллав.  
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