
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

ЕСДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018 оны 10 дугаар сарын 02                       Улаанбаатар хот 

 

Тус байгууллагаас 9-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

Байгууллагад 2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 2730 

албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1795, хариугүй 935 албан бичиг 

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

Үүнээс:  

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн – 2672 

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа – 58 албан бичиг байна. 

Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1274 албан бичиг явуулсан ба албан бичгийн 

бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан.  

“Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc.ub.gov.mn болон Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн 

smartcity.mn програмуудын сургалтад архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийг хамруулж, нийт ажилчдад 

Edoc.ub.gov.mn болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн smartcity.mn программуудын тухай 

зөвлөмж өгч мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 135 өргөдөл, хүсэлт ирж 133 хүсэлт хуулийн 

хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн, 2 өргөдөл шийдвэрлэх шатандаа байгаа ба хугацаа хэтэрсэн 

өргөдөл, гомдол байхгүй болно.  

Тайлант хугацаанд: 

- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан 50,   

- Засгийн газрын  www.1111.mn сайт, 1111 утсаар 22,  

- Call center 1800-1200 тусгай дугаараар 5,  

- Буцаасан 1, 

- Байгууллагад шууд хандсан 58 хүсэлт, өргөдөл гомдол ирсэн байна.  

Өргөдөл  гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа байгууллагын хэмжээнд 8 хоног 2 цаг 

3 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 мэдээллээр тогтмол ханган ажиллав. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимжуулан индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн тайланг 

албан хаагч, хэлтэс, нэгж тус бүрээр дүгнэж гарган нийт албан хаагчдад 14 хоног тутамд 

тайлагнан ажиллаж байна. 

2018 оны гуравдугаар улирлын байдлаар нийт 117 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай 

уулзалт хийсэн.            

Хяналтанд  байгаа  нийт 28 захирамжлалын баримт бичгийн 77 заалтын  хэрэгжилтэд 2018 

оны 3-р улирлын  байдлаар ЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол болон  Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн 

сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу хяналт  үнэлгээ хийж, дүнг Даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж, тайланг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хугацаанд нь хүргүүлэв.   

МУ-ын Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 10 

дугаар сарын 26-ны өдрийн 1 дүгээр албан даалгавар, 2018 оныг “Хариуцлагын жил” болгон 

зарлах тухай 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн  32 дугаар тогтоол, “Төрийн албаны сахилга 

хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай”  2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар 

тогтоолын  хэрэгжилтийг хангах хүрээнд  ажлын байрны тодорхойлолтод дүн шинжилгээ хийж, 

албан хаагчдын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах санал боловсруулах чиг үүрэг 

бүхий Ажлын хэсгийг Газрын даргын 2018 оны  9 дүгээр сарын 03-ний өдрийн А/83 дугаар 

тушаалаар 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, нийт 27 албан тушаалыг хамруулан судалгаа, 

http://www.1111.mn/
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санал асуулга, ярилцлага гэсэн 3 үе шаттайгаар ажлын байрны шинжилгээг хийж,  мэдээллийг 

нэгтгэн  боловсруулж, дүнг НЗДТГ-т хүргүүлсэн.  

Мөн  дээрх тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хангах  хүрээнд  Газрын даргын 2018 оны 

08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 18/12 дугаартай “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг 

чангатгах тухай  тогтоол шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх дотоод хяналт шалгалтын 

удирдамж”-ийн дагуу албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, ажлын байрны зохион байгуулалт, 

эмх цэгцэд дотоод хяналт шалгалтыг явуулав. Хяналт шалгалтын  явцад  албан хаагчдын 

өглөөний ирцийн байдалд  гэнэтийн шалгалтыг 4 удаа хийж, ажлаас хоцорсон албан хаагчдад 

Захиргааны хэлтсээс анхааруулж ажиллав.   

Шилэн дансны хуулийн дагуу 09 дүгээр сарын хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл 

арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт гүйцэтгэлийн мэдээ, 

худалдан авалт, тендерийн ерөнхий мэдээ зэрэг  цахимаар байршуулав.  Худалдан авах 

ажиллагааны сарын тайланг 9-р сарын 30-ны өдөр НХААГ-т албан бичгээр болон цахимаар 

хүргүүлэв. 

2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 92, 

боловсон хүчний чиглэлээр 64 тушаалын төслийг боловсруулж баталгаажуулан, нийт 156 

тушаалд дугаар өгч бүртгэн, хяналт тавьж  ажилласан. 

Байгаль хамгаалагчдын  мэдлэгийн   түвшин тогтоох сорилын шалгалтын 23 асуултыг 

боловсруулж,  2018 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдөр шалгалтыг зохион байгуулж  22 байгаль 

хамгаалагч  хамрагдаж,  "В" үнэлгээтэй 4, “С” үнэлгээтэй 17, “D” үнэлгээтэй 1 шалгагдсан.   

Байгаль хамгаалагчдын хариуцсан нутаг дэвсгэрийн ойн сангийн давхцал, зөрүүг арилгах  

зорилгоор 2016 оны Ой зохион байгуулалтын тайлангийн мэдээнд тулгуурлан ойн нөөцийн мэдээ 

нэгтгэлийг гаргаж,   байгаль хамгаалагчийн газар нутгийн хуваарийг өөрчлөн шинэчлэх, сэлгэн 

ажиллуулахад шаардлагатай  суурь  мэдээлэлтэй болов.   

 

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 

“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур”  төслийг  хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн Нөөцийн 

Хүрээлэнтэй хамтын ажиллагааны Санамж бичиг байгуулахаар төслийг боловсруулж,  албан бус 

орчуулгын хамт НЗДТГ-т хүргүүлсэн.  

Улаанбаатар хотод усны данс үүсгэх, “Ази, номхон далайн бүс нутагт хот суурин газрын 

нөөцийн тогтвортой менежментийг сайжруулахад тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 

нутагшуулах” төсөлд хамрагдах хүсэлтийг 2018 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр хүргүүлсэн. 

“Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаат  хотуудын хүлэмжийн хийн ялгарал 

багатай хөгжлийг дэмжих” төслийн зохицуулагч  төслийн даалгаврыг тодорхойлох зорилгоор 

2018 оны 09 дүгээр сарын 24–27-ны хооронд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудтай 

хийсэн уулзалтын дүнд тус газар нь дээрх төслийн нийслэл хотод хэрэгжих үйл ажиллагааг 

зангидан хэрэгжүүлэх гол нэгж болов. 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 

Усны чиглэлээр 2, ойн чиглэлээр 1, нийт 3 байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, 

тодорхойлолт олгов. 

Ус ашиглах  зөвшөөрөл эрхийн бичиг 1 аж ахуйн нэгжид, хоногт 50 шоо метрээс бага ус 

ашигладаг 7 аж ахуйн нэгжид ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгож 1 аж ахуйн нэгжтэй ус ашиглах 

гэрээ байгуулав.  

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

бичгийг судлан 81 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

"Буяннэмэх интер" ХХК-ийн голуудын дагуу хийж байршуулсан самбаруудыг Газрын   

даргын   2018   оны  А/82  дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажил хүлээн авах комисс 2018 оны 

09 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд газар дээр нь шалгасан бөгөөд НБОГ-18/006 дугаар гэрээний 

хавсралтад заасан техникийн тодорхойлолтыг зөрчсөнийг тогтоож техникийн тодорхойлолтын 

дагуу гэрээт ажлыг хийж гүйцэтгэн 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны дотор зөрчлийг арилгаж 

ажлаа хүлээлгэн өгөх тухай  2018 оны 03/1301 дугаар албан бичгийг хүргүүлээд байна. 



Газрын даргын 2018 оны А/81 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг "Ногоон 

бүсийн усны чанарт хяналт шинжилгээ  хийх" зөвлөх үйлчилгээний ажлыг акт үйлдэн хүлээн авав. 

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 хориглох тухай нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834 дугаар захирамжийг 

гаргуулж, нийслэл, дүүргийн холбогдох 21 байгууллагад Газрын даргын 2018 оны 02-02/3704 

дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай Газрын даргын 

тушаалын төсөл боловсруулж байна. 

“Үндэсний ойжилт” ХХК, “ЦБХН-Эрдэнэ” ХХК-иуд ойн цэвэрлэгээний ажлыг 09 дүгээр сарын 

10-наас  10 дугаар сарын 10-ныг хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэх бөгөөд цэвэрлэгээний ажлын 

явцад  НМХГ-тай хамтран хяналт тавьж, арга зүйн удирдлага, зөвлөгөөгөөр хангаж байна.  

  Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгааны ажлыг 

“Байгаль орчин шавж нийгэмлэг” ТББ-аар гүйцэтгүүлээд байна. Тэмцлийн ажлыг БЗД-ийн 20 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гачууртын амны Шижирийн даваа, Бургастай амны ойн сангийн 

250 га талбайд микробиологийн аргаар хийж гүйцэтгэсэн.  

  Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт ойжуулалт хийгдсэн нийт 45 га талбайд нөхөн тарилт хийж 

байна.  

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 250 кг хужир мараа тавьж туруутан 

амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авч мониторинг хийв. 

Нийслэлийн Шуурхай удирдлагын төвд иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу суурьшлын 

бүсэд орж ирсэн 8 амьтныг байгальд нь  буцаан тавьж шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллав. 

Ногоон бүсийн биологийн төрөл зүйлийн фото сан бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлийн ногоон 

бүсүүдээр мэргэжлийн гэрэл зурагчнаар амьтан, ургамлын зураг авахуулж фонд үүсгэв. 

“Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт хийх ажил”-ын гүйцэтгэгчээр “Экоминерал” ХХК-ийг 

шалгаруулж ажлыг эхлүүлээд байна.  

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрээс хар 

шороо олборлуулахгүй байх талаар нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг 

боловсруулж, өргөн бариад байна.   

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ажлын 2, уурхайн үйл ажиллагааны 1 

төлөвлөгөөг хянан батлав.  

“Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга зүй, технологийг зонхилох 

бохирдуулагч тус бүрээр боловсруулж нэвтрүүлэх” технологийн  судалгаа, туршилт хийх  ажлын 

явцтай танилцав.   

Цахилгаан тэжээлт автомашины хэрэглээг дэмжих ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг 

даргын 2018 оны А/874 дүгээр захирамжийг гаргуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл 

ажиллагаа явуулж буй тээврийн хэрэгслийн  зогсоолуудад хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтаар 21 цэнэглэгч станц байршуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, гэрээ 

байгуулах ажлыг хийж байна. 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 20 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад үнэлгээ хийж, 2 иргэнд зөвлөгөө өгөв. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс малаа нүүлгэн 

шилжүүлсэн өрхийн малын хашаа саравчийг буулгах, өтөг бууцыг зөөвөрлөх, ариутгал 

халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран  зуслангийн бүсэд зохион 

байгуулж байна. Тус ажлын хүрээнд ногоон бүсэд нийт 186 малтай өрхийн хашаа саравчийг 

буулгаж, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийсэн бөгөөд 51 өрхийн хашаа саравчийг буулгаагүй 

байна. Үүнээс 50 айл өрх нь малын хашаа саравчаа өөр зориулалтаар ашиглахаар баталгаа 

гаргах, 1 айлд хашаа саравчаа буулгах тухай мэдэгдээд байна. 

Зуслангийн бүсийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг тодорхойлохоор иргэдээс санал 

асуулга авсан бөгөөд нийт 320 санал асуулгын дүнг нэгтгэн гаргав.  

“Эх дэлхийн цэвэрлэгээний өдөр” арга хэмжээ нь “Бид нэгдэж байна” уриан дор зохион 

байгуулагдсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд Сэлбэ голын эрэг дагуу, Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 

19 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хог 



хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг  “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ, “Найши трейд” ХХК-ийн ажилчид, 

иргэдтэй хамтран  зохион байгуулж, нийт 38 удаагийн ачилтаар 305,4 тн хог хаягдлыг цэвэрлэж 

тээвэрлүүлсэн. 

Зуслангийн бүсийн хог хаягдлын тээвэрлэлтийг хариуцан ажилладаг “Сүхбаатар дэвшил” 

ОНӨААТҮГ 9 дүгээр сард нийт 227 удаагийн ачилтаар 344,8 тн, “Найши трейд” ХХК 489 удаагийн 

ачилтаар 2454,5 тн хог хаягдлыг цэвэрлэн, ачиж тээвэрлэсэн байна. 

“Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ТӨХК-аас зуслангийн бүсэд 15 хэрэглэгчид 

шинээр эрчим хүч холбож, улирлын чанартай 301 хэрэглэгчийн эрчим хүчийг түдгэлзүүлсэн 

байна. 

“Нийслэлийн Тээврийн газар”-аас зуслангийн бүсэд улирлын чанартай үйлчилгээ үзүүлдэг 

3 чиглэлийг 09 дүгээр  сарын 17-ноос зогсоосон бөгөөд байнгын чиглэлүүд хэвийн үйлчилгээ 

үзүүлж байна. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  

Монголын Үндэсний телевизэд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй уул уурхайн улмаас 

ухагдаж эвдэгдсэн газрын тооллого судалгааны ажлын талаар цаг үеийн мэдээлэл өгөв. 

МҮОНРТ, TV2, ТV5, TV9, Ulaanbaatar.mn, Монцамэ мэдээ, time.mn, Өнөөдөр сонин, Зууны 

мэдээ, Өдрийн сонин  зэрэг мэдээллийн сувгуудаар үйл явдлын болон байгаль орчны салбарын 

ахиц дэвшил, хийж хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар мэдээлэл хийв. 

 13 мэдээг бэлтгэн http;//environment.ub.gov.mn болон Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд, 

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын цахим мэдээллийн сувгуудаар олон нийтэд мэдээлэв. 

Цахим гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Unfriend хөдөлгөөн”-ийг 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайланг 2018 оны  09 

дүгээр сарын 27-ны өдөр 04/1334 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

Зуслангийн бүсийн 20 орчим иргэн, үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн болон төрийн бус 

байгууллагын албан хаагч, ажилтнуудад “Эко амьдрал-Эко ариун цэврийн байгууламж” сэдэвт 

практик сургалтыг зохион байгуулж, Шаргаморьт зуслангийн оршин суугч н.Санжаадорж 

зуслангийн хашаандаа мод тарьж, халаалт, усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжаа ая 

тухтай, байгаль орчинд хор нөлөөгүй байдлаар шийдвэрлэснийг газар дээр нь үзүүлж мэдээлэл 

өгөв.  

Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний бохирдлыг бууруулах талаар судалгааг эрдэм 

шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, судалгааны ажилд үндэслэн зуслангийн 

бүсэд туршилт хийх ажлын удирдамжийн дагуу Шадивлан, Жигжид зусланд төвийн хэсгийн 

байгаль хамгаалагч нарыг оролцуулан сургалт зохион байгуулж туршилтаар үзүүлэв. Мөн “Ази-

Европын Мон-Экологи төв” НҮТББ-ын тэргүүн, доктор, профессор Б.Сангидорж АӨСҮТөвийн 

харшил судлалын лабораторийн хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар танилцуулга хийв.  

 

 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран  Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 

эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд байгаль орчны засаглалыг сайжруулах сургалтыг зохион байгуулж, 



байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээлт, эвдэрсэн газрын тооллогын чиглэлээр танилцуулга хийв. 

Сургалтанд  22 аж ахуйн нэгж хамрагдав.  

“Ногоон Ази сүлжээ” ТББ-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай хамтран ажиллах санамж 

бичгийн хүрээнд төв суурин газруудад ойн зурвас, жимс жимсгэний мод, бут тариалах, агро-

ойжуулалт хөгжүүлэх, иргэдийг чадавхжуулах үнэ төлбөргүй сургалтыг дүүргүүдэд зохион 

байгуулж байна.  

Байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд дараах сургалтад албан хаагчдыг 

хамруулсан. Үүнд: 

Япон улсад “Хатуу хог хаягдлын менежментийн чадавхийг сайжруулах” 21 хоногийн 

сургалтад 1 албан хаагч,  

- БНСУ-ын Сэжёонг хотод зохион байгуулагдсан “Бүс нутгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

асуудлууд" сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч,  

- БНХАУ-ын Бээжин хотод “Монголын тал хээрийн цөлжилт, элсэн шуурганаас сэргийлэн 

хамгаалах ба харилцан арга хэмжээ авах мэргэжлийн семинар -2018 сургатад 1албан хаагч,  

- НЗДТГ, Азийн сантай хамтран зохион байгуулсан “Сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох 

үнэлгээний аргачлал” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч 

- Мэдээлэл технологийн газраас зохион байгуулсан “Мэдээллийн аюулгүй байдлын хангах, 

ажлын талбарын удирдлагыг нэвтрүүлэх” нь сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч, 

- Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос зохин байгуулсан Иогийн 

сургалтад 1 албан хаагч,  

- НЗДТГ-аас нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан 

“Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхийг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч,  

- БОАЖЯ-наас зохин байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг үндэсний болон хотын 

төлөвлөгөөнд нэгтгэх арга зүй болон систем динамик, Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын 

загварчлалыг танилцуулах сургалтад 3 албан хаагч, 

- НЗДТГ-аас “Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь төрийн оролцоо ба төр, хувийн хэвшлийн 

хоорондын гэрээнээс үүссэн маргааныг шүүхийн бус журмаар шийдвэрлүүлэх арга зам” сэдэвт 

сургалтад 1 албан хаагч,  

-АНУ-н Тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны мэргэжилтэн Chuck Lennoxтой  туршлага 

судлах сургалтад 22 байгаль хамгаалагч,  

 - НЗДТГ, Азийн сантай хамтран Төрийн байгууллагын хариуцлагыг дээшлүүлэх, авлигатай 

тэмцэх бодлого, хэрэгжүүлэлтийг хангах, нийгмийн шударга ёсыг сахин хамгаалах, албан 

тушаалтныг соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулсан удирдах албан тушаалтнуудад 

зориулсан сургалтад Орлогч дарга 1, хэлтсийн дарга 3 тус тус хамрагдсан.   

 

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны “Төмрийн 

үйлдвэрийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай” 100 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, нийслэлийн эдийн засаг, 

нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх  үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа  Налайх дүүрэгт үйл 



ажиллагаа явуулдаг 3 төмрийн үйлдвэрт /“Юу би металл  маркет” ХХК, “Эйч Ти Ди Эм“ ХХК,   

“Хэши“ ХХК/ дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалт хийв.  

Газрын даргын баталсан хяналт шалгалтын байнгын удирдамжийн  дагуу хууль бус 

агнуурын эсрэг хяналт шалгалтыг 9 дүгээр сард 2 удаа хийсэн.  

Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагчид нь байгаль орчны хууль журмын зөрчил  

3-ыг илрүүлж, Зөрчлийн хуулийн дагуу   холбогдох арга хэмжээг  авч ажиллав.  
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