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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

 Нийслэлийн Байгаль орчны газар нь Монгол улсын Засгийн газрын болон 

нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 

2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, байгалийн 

баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон бүс дэх зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулах, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг 

мөрдүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үйл 

ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллав. 

 

 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар:  

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

биелэлт 100% 

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн  чиглэлийн биелэлт 

100% 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 95% 

 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 

98.2%-ийн хэрэгжилттэй байна. 

 

 Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 

А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулагуудын 

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

бүрдүүлэх журам”-ын дагуу бодлогын баримт бичгийн өөрийн байгууллагын чиг үүрэгт 

хамаарах заалтуудын хэрэгжилтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн гаргаж хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар улирал 

тутам хэлэлцүүлж хэвшсэн ба биелэлтийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

холбогдох хэлтсүүдэд тухай бүр тайлагнаж, хяналт шинжилгээ үнэлгээний L-monitoring 

цахим программд мэдээллийг тухай бүр байршуулж ажиллав.    

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

нийслэлийн эдийн засаг,нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнан 

ажилласан. 2018 оны Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардалд нийт 21 ажлыг 

гүйцэтгэхээр 844,0 сая төгрөгийг төлөвлөн батлуулж, хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж 

хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

  

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

 Тайлант онд Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2, УИХ-ын тогтоол 1, УИХ-ын байнгын хорооны 

тогтоол 1, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 1, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 

6, Засгийн газрын албан даалгавар 1, ЗГХЭГ-ын даргын тушаал 1, Засгийн газрын тогтоол 

7, НИТХТ-ийн тогтоол 3,  НИТХ-ын тогтоол 1, Нийслэлийн Засаг даргын  захирамж 22, 
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нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар 1 зэрэг дээд шатны байгууллага, албан 

тушаалтны гаргасан  нийт 47 захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж 

ажиллав.   

Үүнд: 

1. Ерөнхийлөгчийн 2 зарлигийн  4   заалт  100% 

2. УИХ-ын 1 тогтоолын 1  заалт 100% 

3. УИХ-ын байнгын хорооны 1 тогтоолын 2 заалт 100% 

4. Үндэсний аюулгүй байдлын  зөвлөлийн  1   зөвлөмжийн  1  заалт 100% 

5. Засгийн газрын 7 тогтоолын  22   заалт 100% 

6. ЗГ-ын хуралдааны 6 тэмдэглэлийн 7  заалт 100%  

7. Засгийн газрын 1 албан даалгавар 11 заалт 100% 

8. ЗГХЭГ-ын даргын 1 тушаалын 13 заалт 100% 

9. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 3 тогтоолын  3  заалт 
100% 

10. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 1   тогтоолын  1 заалт 100% 

11. Нийслэлийн Засаг даргын 22  захирамжийн  22  заалт 98,6% 

12. Нийслэлийн Засаг даргын 1  албан даалгаврын 6  заалт 100% 

 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд 2018 онд хамтран ажиллах талаар 

байгуулсан гэрээний 14 заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж,  95,4 %-ийн дундаж 

биелэлттэйгээр  дүгнэв.  

 

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд тус газраас 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шатны  үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг боловсруулж НЗДТГ-ын Хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь тус тус хүргүүлэв. “Халдварт бус өвчинтэй 

тэмцэх”, “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах”, “Хотжилт ба эрүүл мэнд”, “Орчны эрүүл 

мэнд”, “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрүүдийг нийслэлд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд санал хүргүүлсэн. Засгийн газрын 

2015 оны 325 дугаар тогтоолоор баталсан “Биологийн олон янз байдлын үндэсний 

хөтөлбөр”,2005 оны 44 дүгээр тогтоолоор баталсан “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр, 

2017 оны 98 дугаар тогтоолоор баталсан  “Агаар, орчны  бохирдлыг бууруулах үндэсний 

хөтөлбөр”, “Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах стратеги, үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө” зэрэг хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас өгөгдсөн 57 үүрэг даалгаврын 

биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 

 

3.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 

ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

 

 Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, гэмт 

хэрэг, зөрчлийг шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох, хариуцлага тооцоход  байгаль 

хамгаалагч нарт байгаль орчны улсын байцаагчийн эрх нэн чухал байсан тул нийслэлийн 

Засаг дарга, МХЕГ-т удаа дараа хүсэлт тавьж үндэслэл, шаардлагуудыг хүргүүлж 

ажилласны үр дүнд энэ оны 2-р сард шаардлага болзлыг хангасан 9 байгаль 

хамгаалагчид байгаль орчны улсын байцаагчийн эрх олгосон.  

 Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, зөрчил гаргагчдад хуулийн дагуу 

захиргааны хариуцлага тооцох, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах чиг 

үүргийг гүйцэтгэж буй байгаль орчны улсын байцаагч нар Зөрчлийн тухай хуулийн 7-н 

зүйлийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 2018 онд эргүүл, хяналт 

шалгалт зохион байгуулах нийт 15 удирдамжийг баталж хэрэгжилтийг хангуулав. 

Тухайлбал:  

o “Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах” тухай 18/1 

дугаартай нэгдсэн удирдамж,  

o “Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон салбарын бусад 

хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт” хийх тухай 

18/7 дугаартай удирдамж,  

o “Хавхгүй нийслэл- 2018” болзолт уралдааны  удирдамжуудын дагуу  нийслэлийн 

ногоон бүсэд  хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж ажиллав.  

o Нийслэлийн Онцгой комиссын "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 

арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврын дагуу байгаль хамгаалагчдыг 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж  3, 4, 5, 6 дугаар саруудад 

эрчимжүүлсэн эргүүл шалгалтаар ажиллуулах хуваарийг батлан мөрдүүлж хяналт 

шалгалтын тоог нэмэгдүүлэн түймрийн бэлэн байдлыг хангуулж ажилласны үр дүнд 

тайлант онд нийслэлийн ногоон бүсэд ой хээрийн түймэр гараагүй болно.  

 Нийт байгаль хамгаалагчид хэсгийн зохион байгуулалтаар хийсэн 125 удаагийн 

хяналт шалгалтын ажилд хамтран оролцож, байгаль хамгаалагч тус бүр хариуцсан нутаг 

дэвсгэрийн хүрээнд дангаараа дунджаар 423 удаа эргүүл шалгалт хийсэн. Эдгээр хяналт 

шалгалтын үр дүнд байгаль орчны хууль тогтоомжийн эсрэг нийт 59 зөрчлийг  илрүүлж 42 

зөрчилд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж холбогдох хуулийн дагуу 

захиргааны арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.  Үүнээс: Ойн тухай хуулиар 34, Усны тухай 

хуулиар 8 зөрчилд тус тус хэрэг бүртгэлийн ажиллагаа явуулав.   

Байгаль хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээг дэс дараатайгаар 

хэрэгжүүлсэнээр байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, байгаль орчныг 

хамгаалах холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахад эерэг нөлөөлөл 

үзүүлж байгаагаас гадна хяналт шалгалтын тоог нэмэгдүүлснээр зөрчлийн тоо буурсан 

үзүүлэлт гарав.  
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 Газрын даргын 2018 оны “Гүний худгийн бүртгэл судалгаа хийх, илэрсэн зөрчлийг 

арилгуулах ажлыг зохион байгуулах тухай” 18/15 дугаар удирдамжийн дагуу бүртгэл 

судалгааны мэдээ гаргах ажлыг Ойн хэлтэс, Байгаль хамгаалах тасгаас хамтран зохион 

байгуулав.  Партизан-150, Толгойт-33, Гачуурт- 232, Төв-297, нийт 712 худаг шинээр 

бүртгэгдсэн ба бүртгэлтгүй, усны шинжилгээнд хамрагдаагүй 68 гаруй иргэн, ААНБ-ыг 

мэдээллийн санд бүртгэлжүүлэхээр хариуцсан мэргэжилтэнд шилжүүлэв. Усны тухай 

хууль зөрчсөн 8 иргэнд захиргааны арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

Тайлант хугацаанд байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар 

хууль хяналтын болон бусад байгууллагатай хамтарсан хяналт шалгалтыг  нийт 6  удаа 

зохион байгуулж ажиллав. Үүнд: 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/168 дугаартай захирамж, нийслэлийн 

Байгаль орчны газар, нийслэлийн Газрын албаны хамтарсан 2018 оны 18/2 

дугаартай удирдамжийн  дагуу  2018 оны 05 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд 

БЗД-ийн 9, 23 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж, 

үерийн хамгаалалтын далан болон усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын 

бүсэд шороо асгаж, зөвшөөрөлгүй буусан 300 айл өрхөд НБОГ-ын Улсын 

байцаагчийн шаардах хуудас, дүүргийн Газрын албаны газар чөлөөлөх тухай 

мэдэгдэх хуудас, Онцгой байдлын албаны мэдэгдэх хуудсыг тус тус давхардсан 

тоогоор 1200 ширхэгийг 20 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тарааж, Хог хаягдлын тухай, 

Зөрчлийн тухай хуулийг танилцуулсан. 

- Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын албатай хамтран 2018.05.29-ны өдөр тус 

дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн ногоон бүсэд Ойн тухай хууль 

зөрчиж, газар эзэмшсэн 150 гаруй айл өрхөд НБОГ-ын Улсын байцаагчийн 

хугацаатай албан шаардлага, Газрын албаны мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

- “Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай  хамтран 2018 оны 03 дугаар 

сард нэн ховор болон ховор амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эдээр урласан 

бэлэг дурсгалын зүйлс худалдаалдаг дэлгүүрүүд, Нарантуул зах зэрэг газруудад 

хяналт шалгалт хийж, “Амьтны тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Зөрчлийн тухай 

хууль”-ийг  танилцуулж, зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байсан  20 аж ахуйн 

нэгжид анхааруулга өгсөн ба 5 дугаар сард нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
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газар, нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг 

зохион байгуулж дээрх төрлийн худалдаа эрхэлж буй иргэдэд  хугацаатай 

мэдэгдэл  өгөв.  

- БЗД-ийн 10  дугаар  хорооны нутаг дэвсгэр Улиастай голын далан дотор иргэд 

шороо асгаж, голын гольдролыг  өөрчилж, газар тэгшлэн хашаа гэр барин буусан 

зөрчлийг арилгуулахаар БЗД-ийн Засаг даргад нийслэлийн Засаг даргын албан 

тоотыг хүргүүлсэн.  БЗД-ийн Газрын алба, нийслэлийн Онцгой байдлын хэлтэс, тус 

дүүргийн 10 дугаар хороотой хамтран далан дотор буусан 300 орчим айл өрхөд 

албан шаардлага, үерийн аюулын сэрэмжлүүлгийг хүргүүлсэн. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2016.06.23-ны өдрийн А/525 дугаар шийдвэрээр СХД-

ийн  21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хүйн гол дагуу намаг, голын гольдролыг 

дамнуулан 78 га газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар "ТЭСО" ХХК-д олгосныг нутгийн 

иргэд эсэргүүцэж газрын гэрчилгээг цуцалж өгөх талаар манай байгууллагад 

хүсэлт ирүүлсний дагуу уг газрыг цуцлуулахаар нийслэлийн Газрын албанд албан  

бичиг  хүргүүлэв. 

- Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 

орлогчийн баталсан 2018.06.06-ны өдрийн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх” тухай удирдамжийн дагуу нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай хамтарсан 

хяналт шалгалт хийв. Шалгалтаар байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 

тайлангаа батлуулаагүй аж ахуйн нэгжүүдэд НМХГ-аас торгох, үйл ажиллагааг 

зогсоох арга хэмжээг авсан.  

- Нийслэлийн Байгаль орчны газар, нийслэлийн Газрын албаны хамтарсан НЗД-ын 

2018 оны А/168 дугаар захирамж, нийслэлийн Байгаль орчны газар, нийслэлийн 

Газрын албаны  2018 оны 18/2 дугаар хамтарсан удирдамжийн  дагуу ногоон бүсэд 

нийт 5 удаа хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж,  СХД-ийн 21-р хорооны нутаг 

дэвсгэр  Ар Гүнтийн зусландзөвшөөрөлгүй хайс, хашаа хатгасан, нийтийн 

эзэмшлийн зам талбай болон автомашин, явган хүний орц, гарцыг хааж, ойн тухай 

хууль зөрчиж, газар эзэмшсэн 150 гаруй айл өрхөд нийслэлийн Байгаль орчны 

газрын Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардах, Газрын албаны мэдэгдлийг 

тус дүүргийн газрын албатай хамтран хүргүүлсэн ба Ар гүнтийн зусланд  нийт 1.4 

га зуслангийн газар, 2 орц гарцыг  чөлөөлж, зөрчлийг арилгуулж ажилласан. 

Нийслэлийн Газрын албанаас Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 26 зуслангийн аманд 

ойн сан бүхий газар газар эзэмшиж буй 12334, орц гарцны зөрчилтэй 88 иргэн, аж 

ахуйн нэгжийн судалгааг нэгтгэн ирүүлсэн бөгөөд нийт 88 орц гарцыг чөлөөлсөн 

байна. 

 Газрын даргын 2018 оны А/35 дугаар тушаалаар байгаль хамгаалагчдын үүрэг, 

хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, ажлын шинэ арга барил санал санаачилга, 

идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Ногоон Улаанбаатар” аян, болзолт уралдааны 

удирдамж, байгаль хамгаалагч тус бүрийн ажлыг үнэлж дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

боловсруулж батлуулав. Болзолт уралдааны хэсгийн дүнгээр Толгойт хэсэг 3.7 оноогоор 

1-р байр, Төвийн хэсэг 3.1 оноогоор 2-р байранд тус тус шалгарч Өргөмжлөл, мөнгөн 

шагнал хүртсэн бол хувийн дүнгээр Толгойт хэсгийн байгаль хамгаалагч Н.Дорж 3.98 

оноо, Д.Жамбажамц 3.79 оноо, Төвийн хэсгийн М.Саруул 3.95 оноо, М.Мөнхнайрамдал 

3.73 оноо, мөн Партизан хэсгийн Б.Цэцэг-Өлзий 3.45 оноо, Гачуурт хэсгийн Х.Бямбаа 3.67 

оноогоор тэргүүлэн, БНХАУ-ын нийслэл Бээжин хотын тохижилт, бүтээн байгуулалттай 

танилцах, туршлага судлах эрхийн бичгээр шагнагдаж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-24-

ний өдрүүдэд 7 хоног аялав.   
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 Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор дараах 
сургалтуудыг зохион байгуулав. Үүнд:  

- МХЕГ-аас “Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Захиргааны 

ерөнхий хууль, бусад хуулийн харьцуулалт”, “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын 

ерөнхий шаардлага, стандартад орсон нэмэлт өөрчлөлт, хяналт шалгалтын баримт 

бичиг үйлдэхэд анхаарах асуудлууд”, “2,5 кодтой ой ашиглалтын компанийн байгаль 

орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж” гэсэн сэдвээр 2 

удаагийн сургалт; 

- Нийслэлийн прокурын газраас улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль хамгаалагчдыг 

“Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга 

ажиллагаа” сэдэвт 2 удаагийн сургалт; 

- Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч нарт байгууллагаас “Зөрчлийн тухай 

хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”, “Орчны бохирдлын тухай”, “Албан 

хэрэг бүртгэл, хөтлөлт болон архив бичиг хэрэг” сэдэвт сургалт; 

- Гамшгаас хамгаалах сургалтын нэгдсэн төвд “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх” 

сэдэвт 6 удаагийн сургалт; 

- НМХГ-аас “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх”, “Түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт сургалт; 

- “Монгол орны ургамлын бүтэц, гербари хийх аргачлал”, “Амьтны чихмэл хийх”, “ 

Байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлт, нөлөөлөл” сэдэвт сургалт; 

- Зуслангийн Товчооноос БОАЖЯ-тай хамтран зохион байгуулсан “Нүхэн жорлон, хог 

хаягдлын менежментийг сайжруулах арга зам ба тогтвортой хэрэглээ”,  

- “Нутгийн шийдэл сан” ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан “Жорлонгоо өөрчилье” 

сэдэвт сургалт 

 

 Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх авахаар хүсэлт гаргасан аж 

ахуйн нэгжийн материалыг судалж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 137 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан журамд заасан шаардлагыг хангасан нийт 112 аж ахуйн нэгжид 

дүгнэлт, тодорхойлолтыг гаргаж БОАЖЯ-нд хүргүүлэв. 
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 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас 

ирүүлсэн хүсэлт, материалыг журмын дагуу хугацаанд нь судлан шийдвэрлэж, нийт 265 

төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргасан. 

 

 
 

 Налайх дүүрэгт хууль бусаар нүүрс олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоох, 

дүүргийн иргэдийг ажлын байраар хангах арга замын талаар дүгнэлт гаргах зорилгоор 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/462 дугаар захирамжаар “Налайх дүүргийн 

иргэдийн дунд нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаатай холбогдуулан зөвлөлдөх уулзалт, 

санал асуулга”-ыг 2 үе шаттай зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, амжилттай зохион 

байгуулав. Тус зөвлөлдөх санал асуулга нь улсын хэмжээнд 2 дахь удаа, нийслэлийн 

хэмжээнд анх удаа зохион байгуулагдсан бөгөөд Налайх дүүргийн 278 иргэн оролцож, 

саналаа өгсөн томоохон арга хэмжээ боллоо.     

 

 
 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр  

 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн санаачилгаар Зүүн 

Хойд Азийн Хотын дарга нарын форумыг 2018 оны 6 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд 

“Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг багасгах нь” сэдвийн хүрээнд Улаанбаатар хотноо 3 дахь удаагаа амжилттай 

зохион байгууллаа.  
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 Нийслэлийн Байгаль орчны газрын төлөөлөл баримт бичиг боловсруулах дэд 

ажлын хэсэгт ажиллаж, форумын сэдэв, оролцогч талуудыг тодорхойлон, форумын 

хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын нээлт болон хаалтын үг, Улаанбаатар хотоос 

танилцуулах илтгэлийн төслийг боловсруулсан. 

 Мөн гадаад, дотоодын төлөөлөгчдөд тараах хурлын багц /эко тор, форумын сэтгүүл, 

үзэг/, “Би+д өөрөөсөө эхэлье” зурагт хуудасны үзэсгэлэнг Азийн сангийн санхүүгийн 

дэмжлэгтэйгээр бэлтгэж зохион байгуулав.  

 "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 гаргуулав.  

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. 

 
 

 Нийслэлийн Засаг дарга болон Улаанбаатар хотын Худалдааны танхим хоорондын 

хамтын ажиллагааны хүрээнд “Улаанбаатар хотын ногоон сан”-г 2017 онд байгуулах 

санаачилга гаргасан бөгөөд сангийн дотоод журмын төсөлд санал хүргүүлснээр 2018 оны 

04 дүгээр сарын 18-ны өдөр журмыг баталж “Улаанбаатар хотын ногоон сан”-г үүсгэн 

байгуулах шийдвэр гарч, 2018 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдөр албан ёсоор улсын 

бүртгэлд бүртгүүлж, Хасбанкаар дамжуулан иргэдэд хэрэглээний бичил зээл олгох үйл 

ажиллагаа эхэлсэн.  

 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 24 иргэнд 67,3 сая төгрөгийн зээл олгоод 

байна. Улаанбаатар хотын Хөгжлийн Корпораци, Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг 

бууруулах газар, “Улаанбаатар хотын ногоон сан”-тай хамтран олон улсын 

байгууллагуудаас санхүүжилт авах боломжуудыг судалсан бөгөөд одоогоор “Агаарын 
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бохирдол бууруулах сан”-аас санхүүжилт авахаар бэлтгэл танилцуулгыг холбогдох албан 

тушаалтанд хүргүүлээд байна.  

  “Ногоон ажлын байр”-ны судалгаа хийх ажлын хүрээнд байгууллагын албан 

хаагчдын ажлын байранд эрчим хүчний хэмнэлтийн туршилтыг 1 сарын туршид зохион 

байгуулсан ба энэ хугацаанд албан хаагчид компьютерээ унтраах, дэлгэц амрах горимд 

жижиг хэмжээний тохируулга хийж, цайны цагаар ашиглахгүй гэрлээ 30 минут унтрааж, 

цахилгааны залгуураа салгах хэвшил тогтоож хэмнэлтийн горимд шилжсэнээр 7 хоногт 

дунджаар 2-4 kBт цахилгаан эрчим хүч хэмнэгдсэн үзүүлэлт гарав. Цаашид Хангарди 

ордны хэмжээнд цахилгаан эрчим хүч хэмнэх, зөв дадал хэвшил тогтооход уриалах, 

зөвлөмжийг НЗДТГ-ын Байр ашиглалтын алба болон нийслэлийн төр төр захиргааны 

байгууллагуудад хүргүүлээд байна. Мөн Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын 

дэмжлэгтэйгээр эрчим хүч, түүний хэмнэлт, шошгожилт сэдвийн хүрээнд богино 

хэмжээний видео шторкуудыг бэлтгэн олон нийтийн мэдээллийн youtube, facebook 

сүлжээгээр түгээн сурталчилсан. 

 Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн байгууллагаас богино хэмжээний 12 видео шторкийг 

эрчим хүчний хэмнэлт, усны хэрэглээ, барилгын дулаан алдагдал, хүлэмжийн хий, хог 

хаягдал, цаасны хэмнэлт, ногоон амьдралын хэв маяг гэсэн төрлөөр хүлээн авч олон 

нийтийн сүлжээ болон экологийн сургалтын хүрээнд 20 сургуулийн 1440 хүүхдэд дээрх 

шторкуудыг үзүүлж сурталчилсан. Цаашид Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн 

байгууллагатай хамтран шинээр  3 видео шторк хийлгэхээр тохиролцоод байна. 

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, гадаад дотоодын 

байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд тусгаж ажиллахаар НЗДТГ-

ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст даалгуулав.  

 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулж буй “Улаанбаатар 

хотын тогтвортой хөгжлийн зорилгууд”-ыг тодорхойлох ажлын хэсэгт байгууллагын 

төлөөлөл ажиллаж байгаль орчны холбогдолтой зорилгуудын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 

түвшинд холбогдох саналыг тусгуулав. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг 

багасгах арга хэмжээг яаралтай авах” гэсэн 13 дугаар зорилгын зорилт болон шалгуур 

үзүүлэлт, нэр томьёоны тодорхойлолт, тооцох арга, хэмжих нэгж, зорилтот түвшин зэргийг 

боловсруулж, үр дүнг нэгдсэн ажлын хэсгийн хуралд танилцуулав.   

 Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага, Дэлхийн банк хамтран хэрэгжүүлж байгаа эрчим 

хүчний хэрэглээг 2030 онд 2 дахин бууруулах зорилготой “Барилгын хэмнэлтийн 

хурдасгуур”-т Улаанбаатар хот нэгдсэний дагуу нийслэл хотод хүлэмжийн хийн ялгарлыг 

бууруулах боломжит арга хэмжээ болох барилгын дулаалгын төслийн саналыг Даян 

дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын туслалцаатайгаар боловсруулж, Германы Засгийн 

газраас санхүүжилт авч, УБЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэстэй хамтран 

хэрэгжүүлсэн.  

Угсармал орон сууцны дулааны алдагдалд эрчим хүчний аудит хийж тоолууржуулах 

туршилтын төслийг БГД-ийн 15-р хороо 31-р байр /5 давхар орон сууц/, 19-р хороо 59-р 

байр /9 давхар орон сууц/, 14-р хороо 16-р байрны /12 давхар орон сууц/ барилгыг сонгон 

хэрэгжүүлэв.  
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Төслийн аудитын дүгнэлтээр угсармал орон сууцны хана, цонх, тагт, зоорины хана, 

дээвэр гэсэн иж бүрдэл дулаалга хийх нь дулаан алдагдлыг бууруулж ашиглалтын 

нөхцөлийг сайжруулах хамгийн зөв шийдэл бөгөөд эрчим хүчний үнэ бага учраас 

барилгын дулаалгын төсөлд хувийн хэвшил оролцох эдийн засгийн нөхцөл бүрдээгүй 

гэсэн дүгнэлт гарсан.  

НҮБ болон Дэлхийн банкны хамтран хэрэгжүүлсэн “Барилгын хэмнэлтийн 

хурдасгуур” төслийн дараагийн шатанд Дэлхийн Нөөцийн Хүрээлэн болон ИКЛЕЙ олон 

улсын байгууллагатай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд техникийн туслалцааны 

төслийг 1,5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын “Агаар, орчны  бохирдлыг бууруулах Үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн цахилгаан тэжээлт автомашины 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г НЗД-ийн 2018 оны А/271 

дугаар захирамжаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган  ажиллав. Тус ажлын хүрээнд 2018 

оны А/530 дугаар захирамжаар нийтийн эзэмшлийн болон төлбөртэй авто зогсоолуудад 

өөрийн хөрөнгөөр цахилгаан автомашины цэнэглэгч станц суурилуулж, ашиглалт, 

хамгаалалт, засвар үйлчилгээг нь хариуцан хэрэгжүүлэх аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон 

шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг, цахилгаан тэжээлт автомашины техникийн 

хяналтын үзлэг, оношилгоо явуулах журам болон тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын 

тэмдэг цэнэглэгч станцын стандартын төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт 

байгууллагын төлөөлөл орж ажиллав.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт саарал ус ашиглах техник, технологийг нэвтрүүлэн 

ажиллаж байгаа авто угаалгын газруудын сайн туршлагыг ижил төрлийн үйл ажиллагаа 

эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид таниулан сурталчлах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжит 

шийдлүүдийг хэлэлцэх зорилгоор 4 дүгээр сарын 16-ны өдөр Газрын даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах “Эко авто угаалга”, 

Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, 10-р хороололд байрлах "Петро авто угаалга"-ын газарт 

туршлага судлах практик сургалтыг тус тус зохион байгуулж, нийт 52 иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулав.  

Саарал усны технологи судлах практик сургалтад хүрэлцэн ирсэн иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын санал, хүсэлтийг үндэслэн 5 дугаар сарын 28-ны өдөр саарал усны 

гаргах  техник, технологийн талаар танхимын сургалт зохион байгуулж, ШУТИС-ийн Усны 

судалгааны төвийн багш, доктор Д.Басандорж “Авто угаалгын газрын бохир усыг 

цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологийн судалгаа” сэдвээр сургалт хийж, сургалтад 

хүрэлцэн ирсэн авто угаалгын газрын удирдлагууд доктор Д. Басандоржтой хамтран 

бохир усыг цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологийн судалгаа, туршилтыг хамтран 

хийхээр болсон. 
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 БОАЖ-ын Сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын 

хооронд байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор 

БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбатын санаачлан хэрэгжүүлж байгаа “Ногоон паспорт” аяны 

хүрээнд БОАЖЯ, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв, нийслэлийн Боловсролын 

газартай хамтран нийслэлийн  ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко клубуудын  

сурагчдын байгаль орчны талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эх дэлхийгээ хайрлан 

хамгаалах үйлсэд гар бие оролцуулах, нэг санал санаачлагын дор нэгтгэх зорилгоор "Эко 

клубуудын чуулга" уулзалтыг Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолборт зохион 

байгууллаа. 

 

  
 

 Орчны бохирдол ихтэй бүсийн сурагчдаар дамжуулан найз нөхөд, гэр бүлд нь ногоон 

амьдралыг хэвшүүлэх мэдээлэл түгээх зорилготой “Орчны бохирдлоос сэргийлэх 

экологийн боловсрол олгох сургалт”-ыг НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 

Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран 6 дүүргийн ерөнхий боловсролын 20 

сургуулийн 1440 сурагчийг хамруулан зохион байгуулав. 

 

   
 

3.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлогыг  

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 
 

14 

 Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх  ажлын хүрээнд 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо “Хүй долоон худаг” Хүйн гол орчим, “Цагаан 

давааны эх” Сүүж уул орчим, Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо “Боржингийн ам”, 

“Хөндлөнгийн давааны ам”, Баянзүрх  дүүргийн 20 дугаар хороо  Гачуурт голын хөндий 

Бага шар хоолойн “Бэрх төгөл” хүлэрт намагтай төгөл, “Доод Төгөл”, “Дээндийн нуруу”, 

Багануур дүүргийн 4 дүгээр хороо Тариан булагийн “Шургуутын бүрд” нуур, Баруун 

байдлагийн “Олон довны рашаан”, 2 дугаар хороо “Бага гүн нуур” зэрэг нийт 10 байршлыг 

сонгон нийслэлийн Газрын албанд 04/1132 дугаар албан бичгээр давхцлыг шалгуулж, 

орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах үндэслэл, шаардлага бүхий танилцуулгыг бэлтгэн 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчидийн Хуралд өргөн барьсан.  

 Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн “Орон 

нутгийн тусгай хамгаалалттай газруудын ашиглалт, хамгаалалтыг хувийн хэвшилд 

тулгуурлан явуулж, байгалийн аялал хөгжүүлэх” зорилтын хүрээнд “Сэлбэ голын эх” орон 

нутгийн тусгай хамгаалалттай газрыг иргэдийн амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, хүүхэд залууст экологийн боловсрол олгох түшиц газар болгохоор төлөвлөн 

тохижилтын ажлыг 2018 оны 9-р сараас эхлүүлсэн бөгөөд нийслэлийн анхны хамтарсан 

менежменттэй орон нутгийн хамгаалалттай газар гэдгээрээ онцлог юм.  

Нийслэлийн ойролцоо иргэд цэвэр агаарт тав тухтай амрах,  аялах боломжийг 

бүрдүүлэх зорилгоор СБД-ийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их бага баян зуслангийн 

амны Сэлбэ голын тусгай хамгаалалттай газарт иргэд олон нийтэд зориулсан “Цэвэр 

агаартай бүс” буюу явган аяллын  маршрутыг  бий болгон тохижуулж  нээлтийн 

ажиллагааг  2018.12.05-ны  өдөр зохион байгуулсан. Аяллын замын дагуу аялагчдад 

зориулсан сурталчилгааны самбар анхааруулга, зам чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээ 

хийж байрлуулах,зураг төслийн дагуу тохижуулах  ажлыг Дэлхийн Байгаль хамгаалах 

сангийн  Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран  хэрэгжүүлэв.  “Улаанбаатар аялал 

жуулчлалын холбоо” ТТБ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж тусгай хамгаалалттай 

газрын менежментийг дотоодын  аялал жуулчлалын чиглэлээр цаашид хөгжүүлэн авч 

явах үүргийг  хариуцуулаад байна. Хог хаягдлыг  ангилан ялгаж тээвэрлэх асуудлыг “Мон 

пластик” ХХК хариуцан гүйцэтгэж байна.   

      
 

 Нийслэл дүүргийн тусгай хамгаалалтад авсан газрууд болох Баянзүрх уул, 

Баянголын ам, Сэлбэ голын эх, Улиастай голын эх зэрэг газруудын хамгаалалтын 

дэглэмийг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөөг “Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”-гийн 

Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэн хүлээн авав.  

 Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Гачууртын Шар хоолойн амны 

ангир шувуутай газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авхуулах талаар “Ангиртай бүс” 

төрийн бус байгууллагаас гаргасан санаачлагыг дэмжин шаардлагатай мэдээллийг 

авахаар Нийслэлийн Газрын албанд 2018 оны 03/484, 03/768 дугаартай албан бичгүүдээр 

хүсэлт хүргүүлээд байна. 
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3.1.3. Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх төрийн  

бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

 “Амьтан асрах төвийн ашиглалт, хамгаалалт”-ын журмыг Газрын даргын 2018 оны 

А/26 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж, сууршлын бүсэд орж ирсэн гэмтэж бэртсэн 

амьтдын талаарх мэдээллийг иргэдийн дуудлагын дагуу хүлээн авч ажиллав. Жилийн 

эцсийн байдлаар нийт 31 дуудлага хүлээн авсан бөгөөд Сонгинохайрхан дүүргийн 32 

дугаар хорооны нутаг Эмээлт орчимд орж ирсэн Халиун бугыг Баянзүрх дүүргийн 

Дээндийн аманд 7 хоног асарч байгальд нь буцаан тавьсан.  

 

 Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо 361-ийн гарам, Баянзүрх дүүргийн 11 

дүгээр хороо Хонхорт орж ирсэн хүрэн баавгайн бамбаруушыг шуурхай ажиллан барьж 

авч судлаачдын зөвлөсний дагуу байгальд нь эргүүлэн тавьлаа. Бор гөрөөс 6,соотон 

гуйванга, бамбай хоншоорт могой 2, рашааны могой 4, идлэг шонхор шувуу 2, начин 

шонхор шувуу, өмхий хүрнэ, хадны суусар, буурал хомноот шувуу, алаг хөөндэй зэрэг 

шувууд орж ирсэн тохиолдол бүрт “Амьтан асрах төв”-д асарч сувилан, шаардлагатай 

арга хэмжээг авч ажилласан. Бэртсэн зэрлэг амьтдад шаардлагатай эм тариаг “Монголын 

мэргэжлийн анчдын холбоо” ТББ-ын дэмжлэгээр бэлтгэв. 

 

 “Хавхгүй Нийслэл 2018” болзолт уралдааны удирдамжийг Газрын даргаар 

батлуулан, байгаль хамгаалах 4 хэсгийн ахлагч нарт хүргүүлж, аяныг 2 дахь жилдээ 

уламжлал болгон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай 

хамтран зохион байгуулав. Жилийн эцсийн байдлаар нийт 38 хавх хураагдаж, хэсгийн 

дүнгээр нэгдүгээр байранд Ц.Цогбаатар ахлагчтай Гачуурт хэсэг 17 хавх, хоёрдугаар 

байранд Д.Ганбат ахлагчтай Зуслан хэсэг 13 хавх,  хувийн дүнгээр Гачуурт хэсгийн ахлагч 

Ц.Цогбаатар тэргүүн байр, Зуслан хэсгийн ахлагч Д.Ганбат дэд байр тус тус эзэлсэн. 

Хавхгүй нийслэл 2018 аяны үр дүнг олон нийтэд сурталчлах ажлыг TV6 телевизтэй 

байгуулсан гэрээний дагуу нэвтрүүлэг бэлтгэж, олон нийтэд мэдээлж сурталчлав. 
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 ХХААХҮЯ-ны “Мал хамгаалах сан”-аас 4 бүл зөгийг 2021 онд эргүүлэн өгөх 

нөхцөлтэй, зээлээр авахаар 2018 онд ЗААССГ/2018/01 дугаар гэрээг байгуулсан. Зөгийн 

аж ахуйд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авах Ажлын хэсэг газрын 

даргын 2018 оны А/32 дугаар тушаалаар байгуулагдан, хамтран ажиллах урилгыг 

байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэв. Холбогдох хууль журмын дагуу хамтран ажиллах 

санал ирүүлсэн “Монголын зөгийн сан” ТББ-тай 2018 оны БО2018/25 дугаар гэрээ 

байгуулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан. Гэрээний дагуу Их, бага 

Баяны орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын байгаль хамгаалагч С.Хүрэлсүхэд 4 бүл 

зөгийг хүлээлгэн өгч, 8 дугаар сард 8 кг зөгийн бал хураан авч, өвөлжүүлэх байранд 

байршуулав.  

 

Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх үүднээс ногоон бүсэд 

зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх талаар танхимын сургалтыг 2 удаа ХААИС болон “Михачи” ХХК-

тай хамтран зохион байгуулсан.  

 

         
  

 Зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд мэргэжлийн эрх 

бүхий “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран байгаль хамгаалагчдын ажиглалтыг 

үндэслэн 3 удаа Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Дээндийн аманд зохион байгуулж, 40 

боодол өвс, 500 кг хужир тавьж, мониторинг хийхэд өвс, тэжээл тавьсан газарт туруутан 

амьтад олноор ирсэн нь ажиглагдав. Өвс, тэжээлийн харьцуулалтыг сүүлийн 2 жилээр 

дараах графикт харуулав.  
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Биотехникийн арга хэмжээний гүйцэтгэлд 2 удаа мониторинг хийхэд халиун бугын 

ялгадас, ул мөр ихээр үлдсэн байсныг зургаар баримтжуулан, олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслэлээр сурталчлав.  

 

 Ногоон бүсийн нутаг дэвсгэр дэх хөхтөн амьтдын тооллого хийх тухай Газрын 

даргын баталсан удирдамжийн дагуу мониторинг хийхэд Засгийн газрын 2012 оны 7 

дугаар тогтоолоор баталсан ховор амьтдын жагсаалтад орсон халиун буга 19.5 хувиар, 

Амьтны тухай хуулийн 7.1-д заасан нэн ховор амьтны жагсаалтад орсон баданга хүдэр 40 

хувиар, бор гөрөөс 15 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй гарсныг олон нийтийн хэвлэл, 

мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчлав.Одоогоор нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 51 зүйлийн 

хөхтөн амьтан бүртгэгдсэнийг мэдээллийн санд шинэчлэн бүртгэлээ.  

 “Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай  хамтран 2018 оны 03 дугаар 

сард нэн ховор болон  ховор амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эдээр урласан бэлэг 

дурсгалын зүйлс худалдаалдаг дэлгүүр, худалдааны төвүүдээр хяналт шалгалтыг хийж, 

“Амьтны тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”-ийг  танилцуулж, 

зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байсан  20 аж ахуйн нэгжид анхааруулга өгсөн ба 2018 

оны 05 дугаар сард Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн 

газартай хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж дээрх төрлийн худалдаа 

эрхэлж буй иргэдэд хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлэв.  
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 “Монголын шувуу хамгаалах төв” ТББ-тай хамтран нийслэлд өвөлжиж буй шувуудын 

ажиглалт, тооллогыг 2018 оны 2 сарын 24-ний өдөр 3 дахь жилдээ зохион байгуулав. 

Тооллогоор нийт 41 зүйлийн нийт 6310 бодгаль шувуудыг тоолсон бөгөөд бүс нутаг болон 

олон улсын хэмжээнд ховордлын зэрэгтэй Нөмрөг тас болон Идлэг шонхор шувууд 

бүртгэгдсэн. 2018 онд 100-гаас дээш тоогоор бүртгэгдсэн 10 зүйлийн шувууд 

бүртгэгдсэний дотор Хээрийн бор шувуу 2365 бодгаль бүртгэгдсэн нь нийт шувуудын 37 

орчим хувийг дангаараа эзэлж байна. Энэ жилийн хувьд өмнөх 2 жилтэй харьцуулахад 

түгээмэл тохиолддог шувуудын тоо тодорхой хэмжээгээр цөөн бүртгэгдсэн ч зүйлийн 

бүрдлийн хувьд харьцангуй олон байсан тухай олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн 

хэрэгслээр сурталчлан ажиллав. 

 

 

 

 

 Экологийн коридор байгуулахаар ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан байршилд 

давхардуулан олгосон 29 эдэлбэр газрын /үүнээс 4 аж ахуйн нэгж/ эзэмших эрхийг 

цуцлуулах, коридор байгуулах газрын эзэмшлийн асуудлыг байгууллагын нэр дээр 

шийдвэрлүүлэхээр 2018 оны 05-р сард нийслэлийн Газрын албанд болон шүүхэд хандаад 

байна. 

 Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 23 дугаар тогтоолоор “Уулархаг 

нутгийн зам, замын байгууламжийн нүүдлийн зэрлэг амьтдад зориулсан гарц” ерөнхий 

шаардлага MNS 6735:2018 үндэсний стандартыг баталсныг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 

болгон ажиллах талаар Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт 2018 оны 09 дүгээр сард 

албан бичгээр мэдэгдэв.  

 БОАЖЯ-аас 2018 оны 06/8414 дугаар албан бичгээр Амьтны тухай хуулийн 11 

дүгээр зүйлийн 11.1.10-т хот, тосгоны ногоон бүсэд судалгаа шинжилгээ, халдварт өвчний 

голомт эрүүлжүүлэх, ан амьтны тоо толгойг зохицуулахаас бусад зорилгоор агнуурын 

амьтан агнах, барихыг хориглосон байдаг тул нийслэлийн ногоон бүсэд Агнуур зохион 

байгуулалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах эрхзүйн үндэслэлгүй 

талаар чиглэл ирүүлэв. 

 Шувуу ажиглах цэгийг Налайх дүүрэгт байрлах “Бүст нуур”-т хэрэгжүүлэхээр 

“Монголын шувуу хамгаалах төв” ТББ, “Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай 

хамтран ажиллаж байна. 

  

3.1.4. Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зохистой   

ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

 БОАЖ-ын Сайдаас 2018.08.10-ны өдрийн 01/5529 дугаар албан бичгээр газрын 

хэвлийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгохыг зогсоосон 

тухай чиглэл ирүүлснийг хэрэгжүүлж ажиллав.  
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 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр болон аж ахуйн нэгж өөрийн хөрөнгөөр нийт 92.08 га 

талбайд 13 аж ахуйн нэгж техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэсэн 

байна. 

 

 Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга болон Уул уурхайн 

хүнд үйлдвэрийн сайд нарын 2017 оны 322, А/242 дугаар хамтарсан тушаалыг үндэслэн 

хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын 

ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хууль бусаар нүүрс олборлох 

үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, иргэн, нөхөрлөлүүдэд УУХҮЯ, БОАЖЯ, МХЕГ, 

АМГТГ, НМХГ-тай хамтран хяналт шалгалт хийсэн. Нүүрс олборлох ашиглалтын 

лицензтэй 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 39 ам, “Сүмбэрхунтан” ХХК-ийн тусгай 

зөвшөөрлийн талбайд гэрээгээр үйл ажиллагаа явуулдаг 7 нөхөрлөлийн 95 ам, нийт 134 

уурхайн аманд ажиллаж байгаа 1227 иргэний үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийв. 

Мөн 15 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайд хийсэн хяналт шалгалтын үр дүнд 

нэр бүхий 9 аж ахуйн нэгжид Улсын ахлах байцаагчийн дүгнэлтийг гаргуулж тусгай 

зөвшөөрлийг хуулийн хүрээнд цуцлах арга хэмжээ авахуулахаар БОАЖЯ-нд дүгнэлт, 

саналыг хүргүүлсэн.  

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж 

ахуйн нэгжүүдэд хууль сурталчилж, Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, биелэлт, Хайгуулын 

ажлын төлөвлөгөө, тайланг хуулийн хугацаанд хийж ирүүлэх талаар сургалт, зөвлөгөөн 

зохион байгуулсан. Уг ажлын хүрээнд хуулинд заасан хугацаанд, холбогдох стандартын 

дагуу төлөвлөгөө, тайлан ирүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 

талаар арга хэмжээг тухай бүр үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж ажиллав.  

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга нарын хооронд 

байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд байгаль орчны хяналт, нөхөн 

сэргээлтийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэхээр дараах ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу хийж 

гүйцэтгэсэн. Үүнд:  
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Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар цуцлагдсан 95 аж 

ахуйн нэгжийн 29 нь 153,362.650 төгрөгийг БОАЖЯ-ны байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх 

дансанд байршуулсан байна. Мөн хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 31 аж ахуйн нэгжийн 

6,350.000 төгрөгийг харъяа дүүргийн байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх дансанд 

байршуулсан байна.  

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2017 оны А/127 дугаар тушаалаар 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлыг 

шийдвэрлэх эрхийг орон нутагт нь шилжүүлснээр нийслэл ашиглалтын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайланг батлах болсон. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай 

зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх зардлын 50-иас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг байгаль 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх тусгай дансанд төвлөрүүлэхэд хяналт тавин ажилласны 

үр дүнд 2018 онд нийт 16 аж ахуйн нэгж байгууллагаас 47.423.000 төгрөгийг БОАЖЯ-ны 

барьцаа төлбөрийн тусгай дансанд төвлөрүүлээд байна. 

2017 онд тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн Нийслэл дэх 

захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан нэхэмжлэлд нийслэлийн Засаг дарга, 

нийслэлийн Байгаль орчны газрыг төлөөлж оролцсон. Нийт 60 гаруй удаагийн анхан, давж 

заалдах, дээд шатны шүүх хуралдаанд оролцсон бөгөөд “Монгол жодоо интернэшнл” ХХК, 

“Батшил” ХХК, “Местранспортешн” ХХК, “ОЭНДЧ” ХХК болон нэр бүхий 13 аж ахуйн 

нэгжийн, “Минжит булган гол” ХХК, “Дабльмөнх”ХХК, “Цагаанбүрд” ХХК-ийн гаргасан 

нэхэмжлэлийг шийдвэрлэсэн бөгөөд 2 нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлыг хүчингүй болгож, 

2 нэхэмжлэгчийн гаргасан гомдлыг хангаж, 4 аж ахуйн нэгжтэй эвлэрлийн гэрээг 

байгуулах тухай шүүгчийн захирамж тус тус гараад байна.  

 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасан Баянзүрх 

дүүргийн 20 дугаар хороо “Цагаандаваа” нэртэй талбайд Цагаанбүрд” ХХК-ийн, Налайх 

дүүргийн 5 дугаар хороо “Зуун модны элс” нэртэй талбайд “Минжит Булган  гол” ХХК-ийн  

тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн олборлолт хийсэн байдалд үзлэг хийсэн. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн улмаас ухагдаж  эвдэгдсэн 1652.5 га 

талбайд 25.8 тэрбум төгрөгийн хохирол, 3.6 тэрбум төгрөгийн нөхөн сэргээлтийн зардал 

тооцогдсон байна. Тус ажлын дэлгэрэнгүй мэдээ, тайланг Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яамны “Эвдэрсэн газрын мэдээллийн сан”-д оруулах ажил хийгдсэн. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Ховор, нэн ховор ургамлын ба хар шорооны нөөцийн 

судалгаа хийх” аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын 

2018 оны А/23 дугаар тушаалаар байгуулж, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр “Агнуур 

судлалын нийгэмлэг” ТББ шалгарч, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шорооны судалгааг 

гэрээнд заасны дагуу хийж, хүлээлгэн өгсөн. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн улмаас эвдэгдсэн газрын тооллого хийх 

зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг  сонгон шалгаруулах  Үнэлгээний хороог  Газрын 

даргын 2018.03.21-ний өдрийн А/22 дугаар тушаалаар байгуулан сонгон шалгаруулалтыг 

цахим хэлбэрээр зохион байгуулж “Гео ид” ХХК-ийг  сонгон шалгаруулж  батлагдсан  

аргачлалын дагуу  тооллогыг  зохион байгуулсан.  Тооллого, судалгааны дүнд нийслэлийн 

нутаг дэвсгэрт уул уурхайн олборлолтын улмаас ухагдаж эвдэгдсэн 1652.5 га талбай 

байгааг тогтоож,  25.8 тэрбум төгрөгийн хохирол учирч, 3.6 тэрбум төгрөгийн нөхөн 

сэргээлтийн зардал шаардлагатай гэж тооцсон байна.   Тооллогын ажлын  дэлгэрэнгүй 

мэдээ, тайланг БОАЖЯ-ны  “Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээлийн сан”-д оруулж 

мэдээллийг баяжуулсан. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 27.1.7-д заасны дагуу 

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагууд байгаль орчныг 

хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгон тусгай дансанд байгаль 
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орчныг хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50%-тай тэнцэх 

хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг байршуулсны дараа хайгуулын үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулав.  

 НЗД-ын 2018 оны А/1071 дугаартай захирамжаар уурхайн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авч хянах эрх бүхий албан тушаалтныг албажуулж 

баталгаажууллаа. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 67 төлөвлөгөө, 46 тайлан, 

ашиглалтын 21 төлөвлөгөө, 21 тайлан хүлээн авч хянан, шаардлага хангаагүй 11 аж ахуйн 

ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлаагүй боловч хайгуулын төлөвлөгөө, 

тайланг хуулийн хугацаанд ирүүлж батлуулах байдал нь өмнөх оныхоос 2 дахин 

нэмэгдсэн байна.  

 Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан 15-ыг, 2018 оны төлөвлөгөө 

13-ыг, хайгуулын 2017 оны тайлан 38-ыг, хайгуулын 2018 оны төлөвлөгөө 23-ыг тус тус 

хянаж баталсан. Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан, 2018 оны 

төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 38 аж ахуйн нэгжийн нэрс, Хайгуулын 2017 оны 

тайлан, 2018 оны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 15 аж ахуйн нэгжийн нэрсийг 

тус тус гаргаж, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 

дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар Газрын даргын 2018 оны 02/463  дугаар албан бичгээр 

нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлээд байна.  

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүсэж 

материал ирүүлсэн 14 ААН-ээс үйлчилгээний төлбөрт 14.0 сая, хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт ирүүлсэн 22 ААН-ээс 22.0 сая, тусгай зөвшөөрлийн 

төлбөрт 50.5 сая, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхэд 4.5 сая, үрэгдүүлсэн тусгай зөвшөөрөл 

нөхөн олгоход 400.0 мянга нийт 91.4 сая төгрөг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай 

хуулийн дагуу нийслэлиийн төсөвт төвлөрүүллээ. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл олгох боломжтой байршлыг тодорхойлох зорилгоор Ашигт малтмал, газрын 

тосны газарт албан бичгээр хүсэлт гаргасны дагуу авсан мэдээллээр нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт нийт 266 байршлын нэр, газарзүйн солбилцол, нөөц бодогдсон талбай болон 

нөөцийн хэмжээ, ашигт малтмалын төрөл зэргийг тодорхойлоод байна.  

 Монгол улсын хэмжээнд кадастрын зургийн мэдээллийн бодлогыг хэрэгжүүлэн 

ажилладаг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай хамтран ажиллаж, 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн усны сан бүхий газартай 

давхацсан хэсгийн мэдээллийг гаргуулан авсан бөгөөд газарзүйн мэдээллийг нарийвчлан 

гаргах талаар цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцсон. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон 

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий 

Байнгын зөвлөлийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулснаар ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 

хүсч материал ирүүлсэн 9 аж ахуйн нэгжийн талаар төрийн байгууллагуудаас ирүүлсэн 

саналыг нэгтгэж, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/655, А/786 дугаар захирамжаар 7 

аж ахуйн нэгжид ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл, мөн оны А/996 дугаар захирамжаар 

“Говийн дигваранз” ХХК-д тус тус тусгай зөвшөөрөл олгосон бол түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт гаргасан 22 ААН-д 

нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/672  дугаар захирамжаар хайгуулын тусгай 

зөвшөөрлийн хугацааг 3  жилээр сунгаж шийдвэрлэв. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай болон Ашигт малтмалын тухай хууль, 

холбогдох хуулиудын тодорхой заалтуудыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг 

нийслэлийн төсөвт, уурхайн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг нийслэлийн Байгаль 
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орчны газарт хүлээн авч байна. Ашигт малтмал, газрын тосны газрын даргын 2018 оны 

А/238 дугаар “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэрэг 

шилжүүлэн авах тухай” тушаал, тус газрын 2018 оны 7/149 дүгээр албан бичгийн дагуу 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн 131 хавтас /нийт 12419 

хуудастай/ материалыг хүлээлгэн өгсөн.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын хайгуулын 72, ашиглалтын 64 аж ахуйн нэгж байгууллага уул уурхайн 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 

аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай холбогдуулан нийт 3 удаа сургалт зохион байгууллаа. 

 

 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, 

тодорхойлолтыг 2016 онд 74, 2017 онд 56, 2018 онд 34 аж ахуйн нэгж байгууллагад олгов. 

 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны статистик мэдээллийн 

www.mne.mn/eic цахим хуудсанд 2018 оны нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гарсан байгаль 

орчны өөрчлөлттэй холбоотой мэдээллүүдийг шинэчлэн нэгтгэж оруулав.  

 Налайх дүүрэгт нүүрсний  хууль бус олборлолтоос үүдэн  оршин суугч иргэдийн амь 

нас,  эрүүл мэндэд хохирол учруулах  эрсдэлтэй болсон газарт нөхөн сэргээлтийг хийлгэх 

зорилгоор 2018 оны төсөвт хөрөнгийг тусган шийдвэрлүүлж, гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын А/21 дугаартай тушаалаар байгуулсан. 

Худалдан авах ажиллагааг  цахим хэлбэрээр  зохион байгуулж 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 

ажлын гүйцэтгэгчээр “Экоминерал” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, НБОГ-18/008 дугаартай 

гэрээ байгуулан ажиллав. Гэрээний дагуу 42.2 га талбайд хийгдсэн техникийн болон 

биологийн нөхөн сэргээлт, тохижилтын ажлыг Ажлын хэсэг 10-р сард хүлээн авав. 

 

 

Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 

 

 Нийслэлийн суурьшлын бүсээс төмрийн үйлдвэрүүдийг гаргах ажлын хүрээнд 

Улаанбаатар хотын Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдэд ажиллаж буй 3 төмрийн 

үйлдвэрт Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын байцаагчдын хамт 2018 оны 10 

дугаар сарын 08-ны өдрөөс 22-ны өдрийн хооронд хяналт шалгалтыг хийхэд тус төмрийн 

http://www.mne.mn/eic
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үйлдвэрүүдийн байршил нь суурьшлын бүсэд хамаарахгүй нь тогтоогдсон. Одоогийн 

байдлаар нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт нэг ч төмрийн үйлдвэр ажиллаагүй байна. 

    

 БОАЖЯ, Азийн хөгжлийн банкны хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Гэр хорооллын ариун 

цэврийн байгууламжийг сайжруулах 

замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах” 

төслийн нэгжтэй хамтран ажиллаж, 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 4500 

айлын 1500 орчим нүхэн жорлонг 

стандартын ариун цэврийн байгууламжтай 

болгохоор сонгосон Баянзүрх дүүргийн 27 

дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 16, 17 

дугаар хороодод хийгдэж байгаа 

ажлуудын үр дүн, тулгарч буй саад 

бэрхшээлийн талаар нэгдсэн 

хэлэлцүүлгийг хамтран зохион байгуулсан.  

 БОАЖ-ын яамтай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний 3.4-т тусгагдсан  

төвлөрсөн усан хангамжийн эрүүл ахуйн хориглолтын, хязгаарлалтын бүс болон усны сан 

бүхий газрын хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудыг нүхэн жорлон ашиглахыг хориглох тухай шийдвэр гаргаж, хэрэгжилтийг 

хангуулах арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

“Нийслэлийн усан хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга 

хэмжээний тухай“ А/834 дугаар захирамж гарч, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж  байна. 

 “Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг 

саармагжуулах технологи, арга зүй 

боловсруулах” тухай Газрын даргын 2018 

оны А/25 дугаар тушаалаар байгуулагдсан 

ажлын хэсгээс “Монголын Байгаль орчин, 

аюулгүй байдлын төв” ТББ-ыг шалгаруулж, 

бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга зүйн 

туршилтыг хийлгэж, ажлын тайланг хүлээн 

авав. 

 Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын 

удирдлагын хэлтэстэй хамтран “Шарилж 3“ аяны хүрээнд төвийн 6 дүүргийн хог хаягдлын 

асуудал хариуцсан 100 гаруй ажилтнуудад хөл газрын ургамлыг хэрхэн зөв тайрах талаар 

доктор Л.Сангидоржтой хамтран сургалт зохион байгууллаа. 
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 Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нүхэн жорлонд МХЕГ болон НМХГ-аас хийсэн 

хамтарсан шалгалтын дүнд үндэслэсэн 2018 оны 12 сарын 4-ний өдрийн “Хөрсний 

доройтол ба эрүүл ахуй” сэдэвтэй нээлттэй хэлэлцүүлэгт нийт 25 байгууллагын 60 гаруй 

хүн оролцож, цаашид мөрдөн ажиллах “Зөвлөмж” гаргав. 

 Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний 

бохирдлыг бууруулах судалгааг ХААИС-ийн 

багш Д.Гүрбазараар хийж гүйцэтгүүлэн, уг 

судалгааны ажилд үндэслэн зуслангийн бүсэд 

туршилт  хийх ажлын удирдамжийг батлуулав. 

Уг ажлын хүрээнд “Ази-Европын Мон-Экологи 

төв” ТББ-ын тэргүүн,  доктор, профессор 

Б.Сангидоржийн удирдлага дор 2018 оны 9 

дүгээр сарын 10-ны өдөр Ногоон бүсийн  

Шадивлан болон Жигжидийн аманд сургалт- 

туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

 

 Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын дунд 

сургуулиудад химийн бодисын хадгалалт, 

аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 

НБОГ-аас нийслэлийн 1,5, 33-р сургуулиуд 

дээр санаачлан зохион байгуулсан ажлын 

жишгээр сурагчдыг химийн бодисын хортой 

аюултай нөхцлөөс хамгаалах, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээ авахыг ерөнхий 

боловсролын сургуулиудад уриалсан албан 

бичгийг 2018 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр 

явуулж, хэрэгжилтэд анхаарч ажиллав. 

 Эрх чөлөөний талбайд 04-р сарын 27-ны өдөр ”Хөрсөө хамгаалъя” өдөрлөг арга 

хэмжээг УБЗАА, НЗДТГ, НИТХ-ын Ардчилсан намын бүлэгтэй хамтран амжилттай зохион 

байгуулсан. Уг арга хэмжээнд 50 гаруй байгууллага, 600 гаруй иргэн оролцож мэдээлэл 

авсан бөгөөд тус арга хэмжээнй үеэр тус газартай хамтран ажилладаг иргэн 

Л.Эрдэнэчулууныг Нийслэлийн Иргэдийн хурлын өргөмжлөл, дурсгалын зүйлээр шагнав. 

     

Төлбөр, торгууль, нөхөн төлбөр 

 

 2018 оны 12 дугаар сарын 30-ны байдлаар хүү торгуулийн орлого гоожингоор 

30.637.500 төг, дагалт баялаг 79.206.700 төг, торгууль 13,898.300 төг, нөхөн төлбөр 
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21.825.155 төг, нийт 145.567.655 төгрөгийн орлого,  Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 

санхүүгийн хяналт шалгалтын дансанд улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч 

нарын  оруулсан 35.05 сая.төгрөгийн орлого, нийт 180.6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 

орлогын  төлөвлөгөө 97,6  хувиар биелсэн.    

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүсч материал 

ирүүлсэн 14 аж ахуйн нэгжээс үйлчилгээний төлбөрт 14,0 сая төгрөг, хайгуулын тусгай 

зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт ирүүлсэн 22 аж ахуйн нэгжээс 22,0 сая  төгрөг, тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөрт 50,5 сая төгрөг, тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхэд 4,5 сая төгрөг, 

үрэгдүүлсэн тусгай зөвшөөрөл нөхөн олгоход 400,000 төгрөг нийт 91,400,000 төгрөгийг 

нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна. 

 БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр Туул гол дээр 

баригдах Гүүр болон авто зам шинээр барих ажилтай холбоотой төсөл хэрэгжих газар 

нутагт байгаа модны экологи эдийн засгийн үнэлгээ 12,970,620 төгрөг, “Гүн тэлмэн” ХХК-д 

ногдуулсан торгууль 3,840,000 төгрөг, “MSM” группээс улиас модны нөхөн төлбөрт 

3,155,000 төгрөг, нийт 19,965,620 төгрөгийг байгууллагын  дансанд төвлөрүүллээ. 

 Цэцэрлэгжүүлэлт, тохижуулалтын ажлын зориулалтаар хар шороо олборлуулахаар 

Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс “Хот тохижилтын газар” 

ОНӨААТҮГ-тай БО-2018/17 дугаар гэрээг, “Эмэгтэйчүүд ногоон байгууламж төв” ТББ-тай  

БО-2018/19 дугаар гэрээг, Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс Налайх 

дүүргийн Тамгын газартай БО-2018/22 дугаар гэрээг, Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны 

нутаг дэвсгэрээс Багануур дүүргийн Тамгын газартай БО-2018/53 дугаар гэрээг тус тус 

байгуулж нийт 3,800,000 төгрөг, Налайх дүүрэгт нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нөхөн 

сэргээлт хийж буй “Эко минерал” ХХК-тай БО-2018/54 дугаартай гэрээг тус тус байгуулж 

19,000,000 төгрөг, нийт 22,800,000 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв. 

 Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөшигтийн хөндийн нисэх 

онгоцны буудлын авто замын далан байгуулахад шаардлагатай шорооны төлбөрт Бадрах 

ойл ХХК-аас 37,500,000 төгрөгийг, дайрга шороо олборлуулахаар “Фин сервис” ХХК-аас 

1,000,000 төгрөгийг, “Баянчандмань АЗЗА” ХХК-аас 500,000 төгрөг, нийт 39,000,000 

төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэн ажиллав. 

 Уламжлалт анагаах ухаан технологийн хүрээлэнгээс элбэг 7 зүйл ургамал /Умардын 

хорс, Өмхий шимэлдэг, Шунхан, Олслог халгай, Цэх галуун таваг, Намгийн сургар/ ахуйн 

болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах хүсэлт ирүүлсний дагуу 

экологи,эдийнзасгийнүнэлгээний 10 хувиар тооцож 54,500 төгрөгийн хураамжийг 

байгууллагын дансанд төвлөрүүлсэн.  

 “Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох тухай” Засгийн газрын 2014 оны 307 дугаар тогтоолын дагуу байгаль хамгаалагчид 

хариуцсан нутаг дэвсгэрийн байнга оршин суугч иргэдэд унанги гишүү мөчрийг түлшний 

зориулалтаар олгож, нийслэлийн төсөвт 2,1 сая төгрөг төвлөрүүлэв.  

 Зөрчлийн тухай хуулиар Зөвшөөрөлгүй худаг гаргасан 2 иргэнд тус бүр 150,000 

төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ, Туул голд машин угааж байсан 1 иргэнийг 100,000 

төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, нийслэлийн төсөвт нийт 400,000 төгрөгийг 

төвлөрүүлэв.  

 Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч нартай хамтран Зөрчлийн тухай 

хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Зөвшөөрөлгүй худаг гаргасан 6 

иргэнийг тус бүр 150,000 төгрөг, 5 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 1,500,000 төгрөг, Туул голд 

машин угааж байсан 1 иргэнийг 100,000 төгрөгөөр нийт 7,500,000 төгрөгийн  торгуулийн 

арга хэмжээг авч  ажиллав. 

 

 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 
 

26 

3.1.5. Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн сэргээлтийн  

ажлыг удирдан зохион байгуулах чиглэлээр 

 

Ойн нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

 

 “Нийслэлийн Засаг даргын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх тухай” 2018 оны А/414 дүгээр захирамжийн хүрээнд БОАЖЯ-тай хамтран 

“Тарьц, суулгац-2018” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан бөгөөд үзэсгэлэн 

худалдаанд 40 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож 20 гаруй зүйлийн модлог, 50 гаруй зүйлийн 

цэцэгт ургамлын худалдааг зохион байгуулав. 

 

   
  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” А/414 дүгээр захирамжийн  дагуу БОАЖЯ-тай хамтран 
“Тарьц, суулгац-2018” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан бөгөөд үзэсгэлэн 
худалдаанд 40 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож 20 гаруй зүйлийн модлог, 50 гаруй зүйл 
цэцэгт ургамлын худалдааг зохион байгуулж, ойн мэргэжлийн байгууллагууд иргэдэд 
зөвлөгөө өгөв. 

Бүх нийтээр мод тарих ажлын хүрээнд Нийслэлийн Байгаль орчны газраас 3 

байршилд мод тарих ажлыг нийслэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулж, 9 

дүүргийн ЗДТГ-т нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор чиглэл хүргүүлсний дагуу мод 

тарилтаар нийслэлийн хэмжээнд давхардсан тоогоор 30371 иргэний оролцоотойгоор 

99372 мод, бут тарьсан байна. Энэхүү үйл ажиллагааг UBS, TV9 телевиз, ulaanbaatar.mn, 

medee.mn гэх мэт сайтуудаар сурталчлан олон нийтийн оролцоог хангуулан ажиллалаа. 

Хаврын мод тарилтын үйл ажиллагаанд оролцож чадаагүй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн 

төлөөлөл Ойн тухай хуульд заасны дагуу мөнгөн хандив өгөх хэлбэрээр оролцож, нийт 

23,0 сая төгрөгийн хандивыг “Ногоон байгууламжийн сан”-д төвлөрүүлсэн.  

2010-2018 онд нийт 2172002 мод тарьсан бөгөөд 2018 онд 99372 мод тарьж, өмнөх 

онуудад тарьсан модоо “Хүн бүхэнд агаар, мод бүрт ус” уриан дор усалгаа, арчилгааг 

хийж гүйцэтгэхэд түлхүү анхаарч ажиллав. 
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 Газрын даргын 2018 оны А/7 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 

Нийслэлийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж “Нью Грийн Форест ХХК”-тай БО-2018/05 дугаартай гэрээг байгуулж 

гүйцэтгүүлэв. Газрын даргын 2018 оны А/98 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан ажлын 

хэсэг гүйцэтгэлийг хүлээн авч, 2018.12.18-ны өдөр БОАЖЯ-ны дэргэдэх  Ойн нөөцийн 

зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулав. 

 Нийслэлийн ногоон бүсэд 2018 онд 145 га талбайд улс, нийслэлийн төсвийн 

хөрөнгөөр ойг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулснаас ойжуулалтын ажлыг 105 га-д, ойн 

зурвас байгуулах ажлыг 5 га-д байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажлыг 35 га талбайд тус 

тус хийсэн. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Мухрын аманд 55 

га талбайд "Вебтүүн" ХХК, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Баянзүрх 

ууланд 30 га талбайд  "Байгаль цэцэрлэг" ХХК,  Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны 

хөдөө хэсэгт Нарийны амны ойн санд 20 га талбайд “Хөвчийн бүргэд” ХХК-ууд тус тус 

ойжуулалтын ажлыг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Их 

баянгийн аманд 35 га талбайд байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил “Ойн хайгуул” ХХК 

гүйцэтгэж, ургамлын амьдралын хувийг тооцож, ойжуулалтын ажлыг хүлээн авав. 

 

         
 

 “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй ногоон зурвас 

байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Ойн хайгуул” ХХК Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар 

хороо /Биокомбинат/ Туул голын сав дагуу 5 га талбайд ногоон зурвас байгуулах ажил 

гүйцэтгэснийг ажлын хэсэг амьдралын хувийг тогтоож хүлээн авсан. 

 БНСУ-ын Инчеон, Нам-Янжү хотуудын хөрөнгө оруулалтаар ногоон зурвас байгуулах 

газруудын байршлыг нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд 

тусгуулан, НИТХ-ын 2017.12.04-ний өдрийн 02/23 дугаартай тогтоолоор батлуулсан. Уг 

ажлын хүрээнд БСНУ-ын Инчеон хотын Байгаль орчин,  ногоон хөгжлийн газартай 

хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, гэрээний дагуу  Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт Жаргалант тосгоны  хуучин хогийн цэг байсан газарт нийт 100 га 

талбайд  ойжуулалтын ажлыг хийж  эхлүүлэв. 

 2018 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр ойжуулалт, ногоон хэрэм 

байгуулах ажлын явцад хяналт тавьж, нийтдээ 3 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион 

байгуулсан. 2016, 2017 онуудад  Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

ногоон зурвас байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн  “Тэнгэрлэг ой” ХХК,  “Ойн хайгуул” ХХК, 

2017 онд Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт 17,0  га талбайд ойжуулалтын 

ажил хийсэн “Ойн бүргэд” ХХК-иар тус тус нөхөн тарилтыг хийлгэж хүлээн авсан. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/280 дугаар захирамжийн хүрээнд хавар, 

намрын хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 

эрчимжүүлэх зорилгоор эргүүл, хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах 

18.866.235 төгрөгийн зардлыг  НМХГ, НОБГ, НЦГ зэрэг газруудад хуваарилан олгосон. Ой, 
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хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сурталчлах зорилгоор зурагт хуудас 1482 

ширхэг, гарын авлага зөвлөмж материал 2500 ширхэгийг нийт 7.640.000 төгрөгөөр бэлтгэн 

хэвлүүлж холбогдох байгууллагуудад тараан өгч хуурайшилтын хугацаанд иргэд олон 

нийтэд тараах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Газрын даргын 2018 оны 

А/31 дүгээр тушаалаар хуурайшилтын үед ажиллах түймрийн хариуцлагатай жижүүр 

томилон ажиллуулж ногоон  бүсийн нутаг дэвсгэрт 2018.04.10-2018.06.10-ны хооронд  

ажиллах 32 урамшуулалт морин эргүүлтэй гэрээ байгуулан тухайн нутаг дэвсгэрийг 

хариуцсан байгаль хамгаалагч нарын хяналтан дор ажиллуулав. 2018 онд нийслэлийн 

ногоон бүсэд ой хээрийн түймрийн тохиолдол гараагүй  болно. 

 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гарсан түймрийн мэдээ 

№ Үйл ажиллагаа 2015 2016 2017 2018 

1.  Ой, хээрийн түймрийн тоо 10 3 17 - 

2.  Түймэрт өртсөн талбай /га/ 12.5 19 17.6 - 

3.  Ойн санд учирсан хохирлын хэмжээ /мян.төг/ 42,2 10,5 36,0 - 

 

 Ойн хөнөөлт шавж өвчний судалгааг гүйцэтгүүлэх зөвлөх үйлчилгээний  

гүйцэтгэгчийг сонгон  шалгаруулах  Үнэлгээний хороог Газрын даргын 2018 оны А/20 

дугаартай тушаалаар байгуулж, "Байгаль орчин шавж" ТББ-тай НБОГ-18/003 дугаартай 

гэрээ байгуулж нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн 80000 га талбайд ойн хортон 

шавжийн тархалтын судалгааны ажлыг гүйцэтгүүлсэн. Судалгааны ажлын тайланг Газрын 

даргын 2018 оны А/100 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг актаар хүлээн 

авсан. 

 Ойн хөнөөлт шавж өвчний тэмцлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

Үнэлгээний хороог Газрын даргын 2018 оны А/17 дугаартай тушаалаар байгуулж,  

гүйцэтгэгч  "Буяннэмэх интер" ХХК-тай  НБОГ-18/005 дугаартай гэрээ байгуулсан. 

Гэрээний дагуу ойн хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгааны ажлын үр дүнд  үндэслэн 

нийслэл хот орчмын хортон шавжид идэгдсэн ой бүхий /Улиастайн шарын ам, Гачууртын 

шар хоолой/ нийт 2660 га талбайд хортонтой тэмцэх ажлыг гүйцэтгүүлж актаар хүлээн 

авсан. Үүнд: 2160 га талбайд  механик аргаар, 500 га талбайд  микробиологийн аргаар 

тэмцлийн ажил хийгдсэн.  Ажлын явцад тус газрын Ойн хэлтсийн мэргэжилтнүүд, нутаг 

дэвсгэр хариуцсан байгаль хамгаалагчид тогтмол хяналт тавьж гүйцэтгүүлсэн 

 БОАЖЯ-ны харъяа “Ой судалгаа хөгжлийн төв” УТҮГ-аас нийслэлийн  нутаг дэвсгэр 

дэх ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг хамтран зохион байгуулсан. Улсын 

төсвийн хөрөнгөөр тэмцлийн ажлыг сибирийн хүр эрвээхэй, якобсоны төөлүүрч эрвээхэй 

тархсан Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Шарга морьт, Бэлх, 

Сэлх зэрэг 1500 га талбайд авиахимийн аргаар, өрөөсгөл хүр эрвээхэйн өндөгтэй тэмцэх 

ажлыг Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их Бага баян, Эрээн гуя, 

Санзай, Хандгайт, Баянбулаг, Хуурай мухар, Шарга морьт, Гоодой, Зуунмод, Халзангийн 

даваа, Майхан толгой, Шар хоолой, Өвөр гүнт, Жигжид, Яргайт, Яргайтын богино, 

Шадивлан, Ар гүнт, Гүнтийн шархад, Марцат, Толгойтын Баруун, Зүүн салаа, Найрамдал, 

Баянголын ам зэрэг 5000 га талбайд механик аргаар, нийт 6500 га талбайд тэмцлийн 

ажлыг гүйцэтгэв.  
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 Мөн авиахимийн аргаар тэмцэл хийсэн газруудад тодорхой хугацаанд ойд 

нэвтрэхгүй байх талаар анхааруулсан 12 ширхэг түр самбарыг гүйцэтгэгч 

байгууллагуудаар байршуулав.  

 Нийслэлийн ногоон бүсэд 2015-2018 онуудад нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр ойн 

хөнөөлт шавжийн судалгаа, тэмцлийн ажил гүйцэтгэсэн байдлыг нэгтгэн харуулбал: 

 

  2015 2016 2017 2018 

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа /га/ 80000 80000 80000 80000 

Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая төг./ 5.0 5.0 5.0 5.0 

Тэмцлийн ажил хийх /га/ 5160 2700 2300 2660 

Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая төг./ 99.6 37.6 24.5 28.9 

  

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 123 дугаар 

тогтоолоор Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн ойгоос бэлтгүүлэх модны дээд хэмжээг 

тогтоолгосон. Нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлээний зориулалтаар 

нийт 4900м3 гишүү, мөчир унанги бэлтгүүлж, нийслэлийн төсөвт 26,458,200 төгрөгийг 

төвлөрүүлэв. 

 БОАЖ-ын Сайдын 2017 оны А/299 дүгээр тушаал, НИТХТ-ийн 2017 оны 123 дугаар 

тогтоолоор баталсан нийслэлийн ногоон бүсийн ойд цэвэрлэгээний огтлолт хийлгэх арга 

хэмжээг тогтоосон хэмжээнд багтаан ойн хөнөөлт шавж, өвчинд нэрвэгдсэний улмаас 

цаашид сэргэн ургах чадваргүй болж хатсан, унасан мод бүхий Баянзүрх дүүргийн 20-р 

хорооны нутаг дэвсгэр Дээндийн аманд ойн цэвэрлэгээний ажлыг мэргэжлийн 

байгууллага болох “ЦБХН-Эрдэнэ”ХХК, “Үндэсний ойжилт” ХХК-иудаар  хэрэглээний мод 

609 м3, түлээний мод 590 м3–ийг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, нийт 1206 м3 модны 

төлбөр болох 11,132,100 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  

  
 

 Газрын даргын 2018 оны 18/1 дугаар “Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах хяналт шалгалтын ажлын нэгдсэн удирдамж”-ийг 
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батлуулан, тус удирдамжийн хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсэд эргүүл шалгалтын ажлыг 

нийт 12 удаа зохион байгуулан ажилласан. Мөрдөн байцаах газрын Хүрээлэн буй орчны 

эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс, нийслэлийн Цагдаагийн газар, нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газартай хамтран  ажилласан.  

  
  

 Тайлант хугацаанд хууль хяналтын байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хууль 

бусаар бэлтгэсэн мод, модон материал болон ойн дагалт баялагт экологи-эдийн засгийн 

үнэлгээ тогтоолгох талаар нийт 3 албан бичигт 2018 оны 03/1386, 03/1373, 03/1349, 03/996 

дугаар албан бичгээр тус тус хариу хүргүүлж ажилласан байна. Нийт 27,939,614 төгрөгний 

үнэлгээг тогтоов. 

 

 
Усны нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

 

 Усны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн 

байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч судлан, газар 

дээр нь очиж танилцан 1136 зөвшөөрөл олгож, 1136 худгийг паспортжуулж, тус хуулийн 

28.6,  28.11-д заасны дагуу 23 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн 

бичиг олгож, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу 60 аж ахуйн нэгж байгууллагатай ус ашиглах 

гэрээ байгуулж, 28.4-д заасны дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус ашигладаг 70 аж ахуй 

нэгж, байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт гаргаж, тоолууржуулсан. 
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 Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй байдлаар ашиглах, унд 

ахуй, үйлдвэрлэлээс гарч байгаа бохир усыг стандартын шаардлагад нийцтэл цэвэрлэх 

бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулан цэвэрлэгдээд гарсан усыг ногоон 

байгууламж, зам талбайн усалгаа болон ариун цэврийн байгууламжийн ариутгах, 

татуургад хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж ажиллах талаар нийт 70 ус ашиглагч иргэн, аж 

ахуйн нэгжийн ус ашиглах дүгнэлтэд тусгав.  

 Өөрийн эзэмшил газар дээр худаг гаргах  зөвшөөрөл  хүссэн 1136 иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад зөвшөөрөл олгохдоо эзэмшил газрынхаа 1/3 хэсэг дээр мод тарих, 

бохирын цооногийг “Нүхэн жорлон,угаадаснынүх”Техникийн шаардлагаМNS5924:2015 

стандартын 4.4 дэх заалтын дагуу нүхэн жорлон угаадасны нүхийгхийх талаар 

зөвшөөрөлд тусган өгч ажиллав. 

 Усны тухай хуулийн 7.3-т заасны дагуу 2018 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл 

өөрийн эзэмшил газар дээрээ өрөмдөж гаргасан худгуудыг бүртгэлд хамруулж бичиг 

баримтжуулан, усны мэдээллийн санд оруулах талаар нийслэлийн болон байгууллагын 

цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр мэдээлснээр жилийн 

эцсийн байдлаар 91 гүний худаг эзэмшдэг иргэд бүртгэлд хамрагдаад байна. 

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2013 оны А/156 дугаар   

тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ын дагуу ус 

ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бүрэн тоолууржуулах, хаягдал бохир усыг 

цэвэрлэж, дахин ашиглуулах ажлыг зохион байгуулж, тайлан мэдээг хавсралт хүснэгтийн 

дагуу жил бүрийн 06 дугаар сарын 15, 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлж байх 

талаар БНД, БХД, БГД, БЗД, НД, СБД, ХУД, ЧД, УСУГ, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 

удирдах газар ОНӨҮГ, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигладаг 24 аж ахуйн нэгж 

байгууллагад хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрт  ус,  усан  орчинг  хамгаалах, урсацыг нэмэгдүүлэх, зүй 

зохистой ашиглуулах, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2017-2020 он хүртэл 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Газрын даргаар батлуулан, 

хэрэгжилтийн явцыг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв. 

 Усны сан бүхий газрын онцгой  хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  үнэлгээний хороог Газрын даргын 2018 оны А/20 

дугаартай тушаалаар байгуулж,  гүйцэтгэгч компанийг шалгаруулж, "Буяннэмэх интер" 

ХХК-тай  НБОГ-18/006 дугаартай гэрээ байгуулж дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгүүлэв. 

Үүнд: 

- Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт Туулголын дагуу 50, Түргэний голын дагуу 10,  

Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт Толгойтын голын дагуу 10,  Чингэлтэй, 

Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт Сэлбэ голын дагуу 60, Баянзүрх дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт Хөлийн голын дагуу 30  Дээндийн голын  дагуу 10, Хуандайн голын дагуу 

20, Улиастайн голын  дагуу 60, Гачуурт голын дагуу 40, Налайх дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт Элстэйн голын  дагуу 10,  нийт  300 ширхэг   тэмдэгжүүлэх самбаруудыг 

тус тус суурилуулсан. 

- Туул голын  дагуу  хуулга нь гандаж байхгүй болсон 24 ш самбарын хуулгыг 

шинээр хийж Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт 12,  Хан-Уул дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт 10,  Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1,  Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт 1  самбарт тус тус наалгаж шинэчилсэн. 
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 Нийслэлийн хэмжээнд үйлдвэр үйлчилгээ, хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж байгаагаас 

үүдэн усны хэрэгцээ шаардлага ихсэж зөвшөөрөл авалгүй хууль бусаар худаг гаргаж ус 

ашиглах зөрчил гарч байгаатай холбогдуулан "Усны хайгуул судалгаа явуулах", "Цооног 

өрөмдөх, засварлах, тоноглох" чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх авсан аж ахуйн 

нэгж байгууллагатай 2018 оны 5 дугаар сарын 1-нээс эхлэн экологийн хариуцлагын гэрээ 

байгуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд 47 аж ахуйн нэгж байгууллагатай экологийн 

хариуцлагын гэрээ байгуулав. 

 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн  1 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэр Баянголын аманд байрлах "Бор толгойн хажуугийн булаг", Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, "Ихэр гурван цохио" ХХК-ийн хооронд 2018 

оны 07 дугаар сарын 05-ний өдөр байгуулсан "Эвлэрлийн гэрээ"-ний 6.2 дахь заалтад 

заасны дагуу "Ихэр гурван цохио" ХХК-иар дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийн хүрээнд Хан-Уул 

дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Сонгины булаг"-ийн эхийг техникийн 

тодорхойлолтын дагуу хоёрдогч түүхий эд ашиглан хашиж хамгаалах ажлыг хийлгэв. Мөн 

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрт "Оргидог" булгийн эхийг төмрөөр хашиж хамгаалах ажлыг Туул голын сав газрын 

захиргаатай хамтран хийв.  

  

 "Туул голын онцгой хамгаалалтын бүс, Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн 

эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Нийслэлийн 

Засаг даргын 2017оны А/801 дугаартай захирамжийг гаргуулж, хамгаалалтын бүсэд худаг 

гаргах хүсэлт гаргасан 25 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад боломжгүй талаар мэдэгдэл 

өгч ажиллав.  
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 Туул болон түүний цутгал голууд, булаг шандны уснаас 60 дээж авч шинжилгээ хийх 

зөвлөх үйлчилгээний ажлыг "Экотех проект" ХХК-тай гэрээ байгуулж хийлгэв. "Экотех 

проект" ХХК-аас ажлын даалгаварт заасны дагуу 12 голын уснаас 17 дээж, 43 булгийн 

уснаас 43 дээж авч шинжилгээ хийж, шинжилгээнд үндэслэн суурин боловсруулалтын 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

    

 Хэрлэн   голын   сав   газрын  захиргаа,  Багануур  дүүргийн  Засаг  даргынТамгын 

газартай хамтран уст цэгийн тооллого судалгааг хийсэн. Тооллогоор Багануур дүүргийн 

хэмжээнд худаг 150, булаг 18, гол горхи 5, нуур тойром 3, цооног 94 тоологдсон.   

 Нийслэл 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 Нийслэлийн Засаг даргын А/834 дугаар 

захирамжийг гаргуулж, нийслэл, дүүргийн холбогдох 21 байгууллагад 02-02/3704 дугаар 

албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 Багахангай, Багануур, Сонгинохайрхан дүүргийн Баянголын амны төвлөрсөн усан 

хангамжийн эрүүл ахуйн хориглолтын болон хязгаарлалтын бүс, тэжээгдлийн мужийг 

тогтоох үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/824 дугаартай 

захирамжаар байгуулж, удирда мж төлөвлөгөөг батлуулсан.  Төлөвлөгөөний дагуу усны 

нөөцийн судалгаа, тайланг БОАЖЯ-наас авахаар Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02-

02/4235 дугаартай албан бичгийг  хүргүүлсний дагуу  Багахангайн Өндөртолгойн зүүн 

хэсэгт 2011, Хүй долоо худагт 2006, Багануурын оюутны хотхоны 2012 онд усны эрэл 

хайгуулын гидрогеологийн судалгааны ажлын хүрээнд хийсэн талбайн ордын байршлыг  

ирүүлсэн ба Багануур,  Сонгинохайрхан дүүргийн Баянголын амны төвлөрсөн ус 

хангамжийн эх үүсвэрийн нөөцийг тогтоосон судалгаа байхгүй байна гэж мэдэгдсэн. 

Эдгээр газрын усны нөөцийн судалгааг тогтоож өгөх талаар БОАЖЯ-нд  хүсэлт тавьсан.  
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 Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны  нутаг  дэвсгэр  Улиастай  голын  эрэгдээр 

машин угаахыг завдсан 3, Сэлбэ голын эрэг дээр машин угаахыг завдсан 5, хивс угаахыг 

завдсан 3 иргэнийг зогсоож, сануулах арга хэмжээ авч ажиллав. 

 Баянзүрх  дүүргийн 10 дугаар  хорооны нутаг дэвсгэр Улиастай голын далан дотор 

иргэд шороо асгаж, голын гольдрол өөрчилж, газар тэгшлэн хашаа гэр барин бууж хууль 

зөрчиж байгааг арилгах арга хэмжээ авахуулахаар Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад 

Нийслэлийн Засаг даргын албан бичгийг хүргүүлсэн. Баянзүрх дүүргийн Газрын алба, 

Онцгой байдлын хэлтэс, 10 дугаар хороотой хамтран 300 орчим албан шаардлага, 

сэрэмжлүүлэгийг далан дотор буусан айлуудад хүргүүлэв. 

  

 Нийслэлийн  Засаг  даргын  2016  оны  А/525 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хүйн гол дагуу 78 га газрыг 15 жилийн 

хугацаатайгаар  "ТЭСО" ХХК-д олгосныг нутгийн иргэд эсэргүүцэж, газрын гэрчилгээг 

цуцлуулах хүсэлтийг манай байгууллагад ирүүлсний дагуу нийслэлийн Газрын албанд 

газрыг цуцлуулахаар албан бичиг хүргүүлж үйл ажиллагааг зогсоов. 

 Усны тухай хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Монгол УлсынЗасгийн 

газрын 2011 оны 136, 2013 оны 236, 237 дугаар тогтоол, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, 

аялал жуулчлалын сайдын 2015 оны А-388, А/301 дүгээр тушаалыг үндэслэн Сүхбаатар 

дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Донж хаус" ХХК-ны 2013 оноос хойш 

ашигласан усны нөөцөд учирсан хохирлыг тооцож Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 

газарт хүргүүлсэн. 

 

3.1.6. Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан 

 зохион байгуулах чиглэлээр 

 

 НИТХТ-ийн 2015 оны 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал, аж ахуй 

эрхлэх журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/592, 2018 оны А/578 дугаар 

захирамжийн хүрээнд мал нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг Чингэлтэй дүүргийн 17, 19, 

Сүхбаатар дүүргийн 18, 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт холбогдох байгууллагуудтай 

хамтран зохион байгуулсан.  

 Мал аж ахуй эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд гоожин олгохгүй байх, байгалийн 

дагалт баялгийг ашиглуулах зөвшөөрөл олгохгүй байх, худгийн зөвшөөрөл олгохгүй байх, 

идэвхтэн байгаль хамгаалагч болон морин эргүүлээр ажиллуулахгүй байх зэрэг арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, нийт 239 өрхийн 4290 малаас 238 өрхийн 4274 малыг 

зөвшөөрөгдсөн бүс болон хөдөө орон нутаг руу нүүлгэн шилжүүлж, 235 өрхийн малын 

хашаа саравчийг буулгаж, өтөг бууцыг цэвэрлэж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 

хийлгэсэн. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын  2018 оны “Газар эзэмших эрх олгох тухай” А/307 дугаар 

захирамжаар мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байсан мал бүхий иргэдийг нүүлгэн 

шилжүүлэхээр нийт 152 га газрын асуудлыг шийдвэрлэж, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар 

хороо, Арцатын аманд 99, Сонгинохайран дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт 79, 

Ногоон толгойд 187, зөвшөөрөгдсөн бусад байршилд 116 өрхөд газрын байршлыг зааж, 

дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэсэн байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/168 дугаар захирамж, нийслэлийн Байгаль 

орчны газар, нийслэлийн Газрын албанаас баталсан 2018 оны 18/2 дугаар хамтарсан 

удирдамжийн хэрэгжилтийг зуслангийн бүсэд хангуулан ажиллаж, нийт 5 удаагийн 

хяналт, шалгалтыг хийсэн.  

Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр Ар Гүнтийн зусланд Ойн 

тухай хууль зөрчиж газар эзэмшсэн, зөвшөөрөлгүй хашаа хайс хатгасан, нийтийн 

эзэмшлийн зам талбай болон автомашин, явган хүний орц, гарцыг хаасан 150 гаруй айл 

өрхөд НБОГ-ын Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага, Газрын албаны 

мэдэгдлийг тус тус хүргүүлэн ажиллаж нийт 1.4 га зуслангийн газар, 2 орц гарцыг 

чөлөөлж, зөрчлийг арилгуулсан. 

 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 141 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ногоон бүсийн 

ашиглалт хамгаалалтын журам”-ыг үндэслэн нийслэлийн Тээврийн газартай БО2018/08, 

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй 

БО2018/07, Ус Сувгийн Удирдах газрын Зөөврөөр ус хангах албатай БО-2018/01, 

Зуслангийн бүсийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч “Найши трейд” ХХК-тай 

БО-2018/03,  “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨТҮААГ-тай БО-2018/04 дугаар хамтран ажиллах 

гэрээг тус тус байгуулан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/01 дугаартай тушаалын дагуу 

хог хаягдлаас үүдэлтэй хөрс, усны бохирдол, халдварт өвчний тархалтаас сэргийлэх 

зорилгоор “ГҮЙЕ,  ТҮҮЕ” сэдэвт  их цэвэрлэгээний ажлыг  нийслэлийн Залуучуудын 

хөгжлийн газар, нийслэлийн Тээврийн газар, Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран 

2018.05.26 -ны өдөр зохион байгуулав. Цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд  Баянзүрх дүүргийн 

20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гачууртын гүүрнээс Гурван модны рашаан,  Маршалын 

гүүрнээс Баянзүрх хайрхан, Хар усан тохойгоос Монгол Шилтгээн цогцолбор хүртэлх нийт  

300.000 м.кв талбайн 54,02 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэж, 1408 иргэн уг арга хэмжээнд 

оролцсон. 

 Ойн, усны сан бүхий газарт хадгийг ургаа модонд уяж, байгальд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхүйц байдлаар байрлуулж орхихгүй байх, шашны эд хэрэглэлүүдээ зөв боловсон 

хэрэглэх талаарх зөвлөмжийг байгаль хамгаалагчдаар дамжуулж иргэдэд өгөх, зөв 

хандлагыг бий болгох  чиглэлээр байгууллагын вэб хуудсаар мэдээлэл өгч олон нийтийг 

хамарсан сургалт сурталчилгааны  ажлыг  зохион байгуулж ажиллав. 

 Зуслангийн бүсэд байгальд ээлтэй техник, технологийн талаарх мэдээллийг иргэдэд 

хүргэх, хүүхэд залуучуудад экологийн боловсрол олгох зорилготой, ашиглалтын зардал 

багатай, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дулааны алдагдалгүй жишиг ногоон барилга бүхий 

зуслангийн бүсийн экологийн төвийг байгуулахаар төлөвлөж, төслийн танилцуулгыг 

бэлтгэв.  

Тус барилгын зураг төсөв хийлгэх тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/750 

дугаар захирамж, нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын даргын 2018 оны 2018/140 

дүгээр Барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгавар, УБ хотын Ерөнхий 

Архитектор бөгөөд нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын даргын 

2018 оны МЗХ2018/26-17 дугаар архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт байгууллагын 

саналыг тусгаж холбогдох шийдвэрийг гаргуулав. 
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 Экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй хөрсний 

бохирдлыг бууруулах, иргэдийн өөрсдийнх нь ухамсар, хэвшил, хандлагыг сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор “Нүхэн жорлон, хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах арга зам ба тогтвортой хэрэглээ” сэдэвт  сургалтыг БОАЖЯ-

тай хамтран 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд тус 

сургалтад нийслэлийн Байгаль орчны газрын нийт 47 албан хаагч, байгаль хамгаалагчид 

хамрагдсан бөгөөд байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулан сурталчилж 

ажилласан. 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах 

төв”-д “Нутгийн шийдэл сан” ТББ-тай хамтран “Жорлонгоо өөрчилье” сэдэвт сургалтыг 

зохион байгуулсан бөгөөд нийт 45 хүн хамрагдан сургагч багшийн сертификат олгосон. 

 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр 

Шаргаморьт зусланд оршин суугч н.Санжаадоржтой хамтран “Эко амьдрал-Эко ариун 

цэврийн байгууламж” сэдэвт практик сургалтыг зуслангийн оршин суугч 20 гаруй иргэдэд 

тус тус зохион байгуулсан.  

 Ногоон бүсийн иргэдэд “what 3 words” буюу “3 үгт хаяг”-ийг сурталчлах, ашиглах, 

хэрэглээ болгох зорилгоор мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд болон зөвлөлийн 

гишүүдэд 70 гаруй гарын авлагыг тарааж,  заавар зөвлөгөөг өгч, ажилласан. Иргэдийг 

зусланд гарсан үед нь “Зуслангийн мэдээллийн төв”, Зуслангийн зөвлөлүүдээр дамжуулан 

3 үгт хаягийг  хэрхэн ашиглах, хэрэглээ болгох талаар сургалт сурталчилгааны ажлыг 

зохион байгуулав. 

 Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэд, ан амьтдын  аюулгүй байдлыг хангах,  золбин 

болон зэрлэг нохой устгуулах талаар иргэдээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу УБЗАА, 

Богдхан уулын Дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа, Хот Тохижилтын газар, 

“Базалт нэгдэл” ХХК, “Мөнх Буян оргилт” ХХК, “Өлтэй” ХХК-тай хамтарч ажиллан 2 удаа 

зэрлэгшсэн нохой устгалын аянг зохион байгууулж, нийт 310 эзэнгүй нохой устгасан 

байна. Түүнчлэн Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн ногоон бүсэд тайлант онд 532 зэрлэг 

нохойг устгасан байна. 

 Нийслэлийн ногоон бүсийн нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор нийт 4 

дүүргийн 9 хорооны 15231 хүн ам бүхий 6443 айл өрхөөс төлөв байдлын судалгааг дүүрэг, 

хороодтой  хамтарч нэгтгэн гаргав. 

 

 

 Зуслангийн бүсийн оршин суугч иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрс 

орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Тохижилт, нийтийн 

аж ахуйн  хэлтэстэй хамтарч хог хаягдлын судалгааг 4 сарын сүүлээр гарган нэгтгэв. 
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Дүүрэг 

 хороо 

Байршил Цэвэрлэх 

талбайн урт /м/ 

Цэвэрлэх 

талбайн 

өргөн /м/  

Нийт 

Талбай 

/м2/ 

  ЧД-19 Гүнтийн эцсийн буудлаас Гүнтийн 

Даваа хүртэл 

13’000  9 117’000  

Зуслангийн замаас Яргайт зуслан 

хүртэл 

12’000  6 72’000 

Яргайтын богинын туслах замаас 

Яргайт богинын зуслангийн зам 

хүртэл 

13’500  7.5 101’250  

Шарга морьтын уулзвараас  

Жигжид зуслангийн зам хүртэл 

15’000  7.5  112’500 

 СБД-19 Сэлбэ гол дагуу 3’500  100 350’000 

НИЙТ 57’000 130 752’750 

 

 Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, халдварт өвчин 

болон хөрсний бохирдлоос сэргийлэх зорилгоор зуслан бүхий Чингэлтэй, Сүхбаатар, 

Сонгинохайрхан, Баянзүрх  зэрэг 4 дүүргийн 9 хорооноос судалгаа авч  нэгтгэн, 

зуслангуудад түр болон байнгын  оршин суугч  6443 өрх, 15231 хүн амд хамаарах  нийт  

38 хогийн цэг, 31 нийтийн бие засах газар,  5589 нүхэн жорлон, 814 бохирын цооног 

байгааг тогтоосон.  

 Хогийн цэг, нүхэн жорлонд   ариутгал хийлгэх талаар 04/452 дугаартай  албан 

бичгийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн. 2018.06.07- 

2018.07.06-ны өдрийн хооронд нийт 59 зуслангийн  нүхэн жорлон, нийтийн эзэмшлийн бие 

засах газар, хог хаягдлын цэг, бохирын цооногт “Орхон овоот”, “Хан судар”, “Түвшин билэг 

Төгөлдөр”  зэрэг компаниуд б ариутгал  халдваргүйтгэлийг хийж гүйцэтгэсэн. 

 Зуслангийн зөвлөлийн хурлыг 2018 онд  нийт 3 удаа зохион байгуулж, 2018 оны үйл 

ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг 9 зорилтын хүрээнд төлөвлөн баталж  ажилласан. 

Төлөвлөгөөнд  зуслангийн бүсийн орц гарцын асуудлыг иргэдийн оролцоотой 

шийдвэрлэх,  улирлын чанартай зуслангийн бүсэд айл өрхийн эзгүй үед зөвлөлийн 

байнгын гишүүдээр дамжуулан харж  хамгаалах ажил зохион байгуулах, зуслан, ногоон 

бүсэд экологийн сургалт зохион байгуулах,  айл өрхөд 3 үгт хаягийг  сурталчилж,  хэрэглээ 

болгох зэрэг үйл ажиллагааг тусгасан. 

 Зуслангийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэх  

зорилгоор Усны тухай хуулийн  дагуу  худгийн бүртгэлд  хамруулах, худгийг 

паспортжуулах, “Таримал ойг үнэлж улсын ойн санд худалдан авах, ойн санд шилжүүлэх 

тухай” журам,  эко жорлонг нэвтрүүлж  жорлонгоо өөрчлөх талаар зөвлөмж, зуслангийн 

мэдээллийн төвийнүйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг нийт 130 орчим иргэд болон 

зөвлөлийн гишүүдэд сурталчилж, шаардлагатай гарын авлага, материал тарааж  өгсөн.  

 Тайлант хугацаанд зуслангийн зөвлөлөөс гарсан санал хүсэлтийг холбогдох 

газруудад  уламжлан тухай бүрд нь шийдвэрлэх арга хэмжээг  авч ажилласан. “Сонор эко-

19”, “Хуурай мухар” зөвлөлийн гишүүдийн өгсөн мэдээллийн дагуу орц, гарц гаргах 

шаардлагатай газруудыг  судлан  Хуурай мухарын зусланд 3, Шадивлангийн зусланд 2 

хэсэгт орц гарц шаардлагатай байгааг тогтоож харьяа  дүүргүүдийн Газрын алба, 

нийслэлийн Онцгой байдлын албанд мэдэгдсэнээр Шадивлангийн зусланд 1 орц гарцыг 

гаргуулав. 

                                                  Сэтгэл ханамжийн судалгаа 

 Нийслэлийн ногоон бүсийн  Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 

20-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 21, 24, 25, 32-р 
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хорооны зуслан бүхий аманд оршин суугч 370 өрхөөс 05 дугаар сарын 21-31-ны өдөр, 07 

дугаар сарын 24-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүртэлх хугацаанд судалгааг авч 

дүнг нэгтгэв. Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, Гоодой, Жигжид, Гүнт, Хандгайт, Шарга 

морьт, хуурай мухар, Баянбулаг, Санзай, Бэлх, Сэлхийн 320 өрхөөс шинэчилсэн  9 асуулт 

бүхий судалгааг 2018.07.24-09.17-ны хооронд  хүн амын төвлөрөл ихтэй автобусны 

зогсоол, уулзвар болон айл өрхөөс авч нэгтгэн дүгнэв. 

 

 
 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс дараах нийтлэг санал хүсэлт ирсэн. Үүнд:  

1. Зуслангийн бүсийн замын сүлжээ: Орц, гарц, туслах зам, явган хүний зам 

2. Нийтийн тээвэр: Автобусны зогсоолуудын тоог нэмж тохижуулах, төв замаас салж 

амруугаа хүрдэг нийтийн тээврийн чиглэл бий болгох 

 

Ногоон бүсийн зусланд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хүртээмжид өгсөн үнэлгээг 
нэгтгэн хүснэгтээр харуулбал: 

 
 

Судалгаанаас үзэхэд: Зуслан чиглэлийн хог хаягдлыг тээвэрлэгч “Найши трейд” 

ХХК, “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨТҮААГ-тай байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний дагуу хог 

хаягдын тээвэрлэлтийн талаарх асуулгад судалгаанд оролцогчдын 51% нь хэвийн, 21% нь 

сайн, 27% нь хангалтгүй гэсэн үнэлгээ өглөө. Мөн эдгээр компаниудаас зуслангийн бүсэд 

эко ажилчид нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээг хийдэг бөгөөд үүний талаарх 
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асуулгад судалгаанд оролцогчдын 35% нь тус цэвэрлэгээг хангалтгүй,  47% нь хэвийн, 

18% нь хангалттай гэж дүгнэжээ.  

“Нийслэлийн Тээврийн газар”-ын үйлчилгээний талаар нийтийн тээврийн ая тухтай 

байдлыг судалгаанд оролцогчдын 62,5% нь хэвийн, 16,5% нь сайн, 20% нь хангалтгүй гэж 

үнэлсэн бол нийтийн тээврийн хүлээх хугацааг судалгаанд оролцогчдын 51% нь хэвийн, 

8% нь сайн, 41% нь хангалтгүй гэж үнэлжээ. 

“УСУГ”-аас үзүүлж байгаа нийтийн эзэмшлийн худгийн усны чанарыг судалгаанд 

оролцогчдын 60% нь хэвийн, 16% нь сайн, 23% нь хангалтгүй гэсэн үнэлгээ өгчээ. 

Санал асуулгад оролцсон иргэдийн дийлэнх нь нийтийн ариун цэврийн 

байгууламжийн ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн тухайд хангалтгүй гэж дүгнэсэн бол 

нийтийн эзэмшлийн худгийн усны чанарыг хэвийн гэж үзсэн. 

 

 
Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс дараах санал хүсэлтүүд ирснийг нэгтгэж үзвэл:  

1. Орц, гарц, туслах зам, явган хүний зам  

2. Автобусны зогсоолуудын тоог нэмж тохижуулах, төв замаас салж амруугаа хүрдэг 

нийтийн тээврийн чиглэлтэй болох, тээвэрлэлт хоорондын хугацааг ойрхон болгох 

3. Гудамжны гэрэлтүүлэг, хаяг, хяналтын камер хийх 

4. Эко ариун цэврийн газартай болж нүхэн жорлонгоос татгалзах мөн бохирын хоолой 

татах  

5. Зуслангийн газар өмчлөх эрхийг иргэдэд олгож байгалийг өөрсдөөр нь хамгаалуулах 

6. Тог цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх 

7. Хогны сав ойрхон метрт байрлах, хог хаягдлаа ангилан ялгах, хогийн цэг стандартын 

шаардлага хангасан байх, гялгар уут зэрэг байгаль орчинд хор хөнөөлтэй хогийг дахин 

боловсруулах, хог ачилтын нэгдсэн нэг өдөр тогтмол ачих, нийтийн эзэмшлийн 

талбайн ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэх 

8. Худгийн усны халдваргүйжүүлэлт, ариутгал 

9. Ой модноос хол зайд зуслангийн газар олгох, голын эрэг орчмын айлуудыг нүүлгэх 

10. Байгаль хамгаалагч ард иргэдтэй холбоотой байх, түр оршин суугч нарт зөвөлгөө өгөх 

11. Зуслангийн ойр орчмоор тогтмол ажиллах үйлчилгээний газруудтай болох  

12. Иргэдтэй илүү ойр байж санал хүсэлт, гомдол бүрийг цаг тухайд нь шийдэж, шийдэх 

боломжгүй бол мэдэгдэх зэрэг саналуудыг ирүүлсэн. 

 
Дүгнэлт: Цаашид зуслангийн бүсийн нийтлэг үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулах үүднээс нийслэлийг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлд зуслангийн бүсийн 
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авто замын сүлжээний төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, бага оврын богино зайн нийтийн 

тээврийн шинэ чиглэл нэмэгдүүлэх ажлуудыг тусгах шаардлагатай байна.  

 

 Нийслэлийн Засаг даргын  2018 оны “Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс 

сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 02 албан даалгаврын хүрээнд 

Сонгинохайрхан дүүргийн 24-р хорооны нутаг дэвсгэр Толгойтын баруун салаа “Баян 

согоотын аманд” байрлах “НАРС” хүүхдийн зуслан, Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэр Сэлбийн “Маргаашийн хөгжил” хүүхдийн зуслангийн 90 орчим 

амрагч  хүүхдүүдэд зориулан “Хүүхдийг болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх”, 

“Уур амьсгалын өөрчлөлт ба хог хаягдал” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулж, гарын 

авлага зөвлөмжийг тараав.  

 Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэд, аялагч, амрагчдад зориулан байгаль орчныг 

хамгаалах, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Аялагч, амрагчдад 

зориулсан болзошгүй аюулын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага” 100ш,  

“Хачигнаас сэргийлье” зөвлөмж 100ш, нийт  200 ширхэг гарын авлага, зөвлөмжийг  тарааж 

зөвлөгөө мэдээлэл өгөв. 

 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 

 

 Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдээр олон нийтэд зориулсан сургалт, 

сурталчилгааны ажлыг жил бүр уламжлал болгон хамрах хүрээ, агуулгыг баяжуулан 

сонирхолтой хэлбэрээр   зохион байгуулдаг болсон. Тухайлбал: 2 дахь жилдээ зохион 

байгуулж  байгаа “Эх дэлхийн цаг”  арга хэмжээ нь хүлэмжийн хийг бууруулах дэлхий 

нийтийн тулгамдсан асуудалд хүүхэд залуусын анхаарлыг чиглүүлж, эрчим хүчний 

хэмнэлтийн талаар  сурталчилгааны чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болоод байна. 

Тайлант хугацаанд дараах тэмдэглэлт өдрүүдийн хүрээнд тухайлсан арга хэмжээнүүдийг 

зохион байгуулав.  

- Дэлхийн ойн өдөр 

- Дэлхийн усны өдөр  

- Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр 

- Эх дэлхийн цаг 

- Олон улсын биологийн төрөл зүйлийн өдөр  

- Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр 

- Дэлхийн ган цөлжилтийг бууруулах өдөр  

- Озоны давхаргыг хамгаалах өдөр 

- Байгаль орчныг хамгаалах өдрүүд 

- Ирвэс хамгаалах өдөр 

- Дэлхийн боловсон жорлонгийн өдөр 

- Дэлхийн хөрс хамгаалах өдөр 

 

Дэлхийн ус намгархаг газрын өдрийг "Хотын тогтвортой хөгжлийн ирээдүйн төлөөх 

ус намгархаг газрууд" уриан дор 2018 оны 2  дугаар сарын 2-ны өдөр БОАЖЯ-ны Сав 

газрын удирдлагын хэлтэс, Туул голын сав газрын захиргаа, Цэнгэг усны нөөц, байгаль 

хамгаалах төв, Монголын шувуу судлалын нийгэмлэгтэй хамтран хэлэлцүүлэг зохион 

байгуулж, Улаанбаатар хот орчмын ус, намгархаг газрын ашиглалт, хамгаалалт сэдэвт 

илтгэл тавив. 

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 3 дугаар сарын 21-нд МҮОНРТ-ийн 

“Цагийн хүрд”, “Монгол HD” телевизийн “Наашаа цаашаа”, “Өнөө өглөө” нэвтрүүлэгт усны 

асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Дамбасүрэн оролцож гүний худгийн ашиглалт, ус 
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хэмнэх, гүний усны нөөцийг хамгаалах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг 

танилцуулж, олон нийтэд зөвлөмж хүргэж ажиллав. 

Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд олон 

нийтийн анхаарлыг хандуулахзорилготой “Эх дэлхийн цаг” арга хэмжээг Дэлхийн Байгаль 

хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, 

“Зориг сан”, ” Байгаль орчны манлайлал” ТББ, Ариг банктай хамтран 2018 оны 3 дугаар 

сарын 24-ний өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.  

Тус арга хэмжээг төв талбайгаас МҮОНРТ, UBS, SBN, Монгол HD, Eagle зэрэг 

телевизүүд, МҮОНРТ-ийн “600” студиэс эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар үндэсний 

хэлэлцүүлгийг тус тус шууд дамжуулан иргэд, олон нийтэд хүргэсэн.  

”Хөрсөө хамгаалъя ”өдөрлөг арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр Тусгаар 

тогтнолын талбайд НИТХ-ын Ардчилсан намын бүлэг, НЗДТГ, УБЗАА-тай хамтран зохион 

байгуулж, иргэдийг хөрс хамгаалах талаар мэдээллээр хангаж ажиллав.  

Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 06-р сарын 05-нд MҮОНРТ-

ийн “Өглөө” хөтөлбөрөөр ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр ойн 

бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн О.Тэмүүжин мэдээлэл хийв. 

 

 Экологийн суурь боловсрол олгох, танин мэдэхүйн анхны жишиг буланг 

Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 242 дугаар цэцэрлэгт байгуулав.Цаашид уг тохижилтийн 

ажлыг бусад цэцэрлэг сургуулийн өмнөх боловсролын төвүүдэд загвар болгон ашиглах 

бөгөөд тус ажлыг нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд үзүүлж харилцан туршлага 

солилцох, түгээн дэлгэрүүлэх 

ажлыг 2018 оны 11 сарын 21, 

22-ны өдрүүдэд 9 дүүргийн 

төрийн өмчийн 77 цэцэрлэгийн 

99 багш, арга зүйч, эрхлэгч, 

мэргэжилтэн нарыг 

оролцуулан амжилттай зохион 

байгуулж уг үйл ажиллагааг 

ETV телевизтэй хамтран олон 

нийтэд мэдээлэв. 

 

 Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр эрчим хүч, түүний 

хэмнэлт, шошгожилт сэдвийн хүрээнд богино хэмжээний видео шторкуудыг бэлтгэн олон 

нийтийн мэдээллийн youtube, facebook сүлжээгээр түгээн сурталчилж байна. Даян 

дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын санхүүжилтээр “Ногоон Улаанбаатар” аяны 

хүрээнд 19 ширхэг цуврал видео зөвлөмжүүдийг бэлтгүүлэн олны хүртээл болгосон ба 

үүнээс 7 нь хадмал англи хэлээр орчуулагдан бэлтгэгдсэн.  

Хүлэмжийн хий ба уур амьсгалын өөрчлөлт, Агаарын бохирдол, барилгын дулаан 

алдагдал, Эрчим хүч, түүний хэмнэлт, Ус хэмнэлт, Цаас хэмнэлт, Хог хаягдал, Ногоон 

амьдралын хэв маяг, эрчим хүчний шошгожилт, үнэ, төлбөр, ус, орчны бохирдол гэсэн 

сэдвийн хүрээнд бэлтгэгдсэн 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. 
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Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа 

 

  Албан хаагчдыг чадавхижуулах 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн цагийн 

хуваарийг боловсруулж Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 

Тайлант хугацаанд гадаад сургалтад: 

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Ази Номхон далайн бүс нутгийн тогтвортой аялал 

жуулчлал ба ойн менежмент” сургалтад 1 албан хаагч,  

 БНХАУ-ын Ланзоу хотод “Нэг бүс нэг зам” сургалтад 1 албан хаагч,  

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Байгаль орчны тогтвортой байдал ба уур амьсгалын 

өөрчлөлтийг даван туулах чадавх бүхий хот” сургалтад 1 албан хаагч,  

 БНХАУ-ын Бээжин хотод “Хятад улсын цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн бодлого, 

цөлжилтөөс сэргийлэх арга технологи” сэдэвт туршлага судлах сургалтад 1 албан 

хаагч 

 БНХАУ-ын Бээжин хотод “Хот хог хаягдлын менежмент” сэдэвт туршлага судлах 

сургалтад 1 албан хаагч, 

 Япон улсын Кобэ хотод “Хатуу хог хаягдлын менежментийн чадавхийг сайжруулах нь” 

сэдэвт сургалтад  сургалтад 1 албан хаагч, 

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, дасан 

зохицох үндэсний бодлого” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч, 

 БНХАУ-ын Бээжин хотод “Хотын засаглал” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч 

 БНХАУ-ын Чангша хотод “Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай технологи” сэдэвт форумд 

1 албан хаагч, 

 БНХАУ-ын Бээжин хотод “Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай хотуудын хөгжил” сэдэвт 

форумд 2 албан хаагч тус тус хамрагдсан. 

 Дотоод сургалтад жилийн эцсийн байдлаар хариуцсан ажлын чиглэлээр 36 удаагийн 

сургалтад давхардсан тоогоор 252 ажилтан, албан хаагч хамрагдав. Байгууллагын албан 

хаагчдын мэдлэг боловсрол, чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 7 удаагийн мэдээллийн 

цагийг зохион байгуулсан. 

 Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд Сар 

шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 

ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн /1,764,000 төгрөг/, 2017 оны үйл ажиллагааны үр 

дүнгийн мөнгөн шагналын 8,000,000 төгрөгийг 64 албан хаагчдад, Олон улсын хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт албан хаагчдын гэр 

бүлд 1,332,500 төгрөгийн бэлэг, шинээр гэр бүл болсон 2 албан хаагчид 400,000 төгрөг, 7 

албан хаагчид 1,450,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, нас барсан албан хаагчийн ар гэрт 

1,720,755 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг газрын даргын тушаалаар олгох 

ажлыг тус тус зохион байгуулсан. 
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НЗДТГ-аас зохион байгуулсан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 

шинжилгээнд 23албан хаагчдыгхамруулсан.Байгууллагын ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв 

зохистой өнгөрүүлэх, нийгмийн идэвхийг өрнүүлэх ажлын хүрээнд алба, хэлтсүүдийн дунд 

2018 оны 05 дугаар сард Байгаль орчны салбарын аварга шалгаруулах 4 төрөлт тэмцээн, 

2018 оны 11 дүгээр сард нийслэлийн агентлагуудын дунд зохион 

байгуулагдсантэмцээнүүдэд Газрын даргын 2017 оны А/06 дугаар тушаалаар 

байгуулагдсан спорт хамтлагтай хамтран зохион байгуулж амжилттай оролцов. 

 Газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын 

цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг, А/02 дугаар тушаалаар 2018 оны ээлжийн 

амралтын хуваарийг батлуулж нийталбан хаагчид амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн 

амралтыг биеэр эдлүүлсэн. 

 Ажил амжилтаараа тэргүүлж буй албан хаагчдыг Байгаль орчны газар үүсэн 

байгуулагдсаны 30 жилийн ойг тохиолдуулан: 

 “Алтан гадас” одон -1 

 Байгаль орчны “Тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг -4,  

 БОАЖЯамны “Жуух бичиг” -3,  

 “Төрийн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг-2 

 Нийслэлийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-4,   

 НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх” -5, 

 НИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл” -2, 

 “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг -2,  

 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-2,  

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Өргөмжлөл” -1,  

 МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль -1, нийт 27 ажилтан, албан хаагчийг тус тус 

шагнуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тодорхойлолт, хавсралт баримтыг бүрдүүлж 

холбогдох байгууллагуудадхүргүүлж, албан хаагчдыг шагнах урамшуулах ажлыг 

зохион байгуулав. 

 

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах  

талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  

зорилтын биелэлтийг тайлагнах хүснэгт 
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Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр 

зохион 

байгуулсан 

гадаад, 

дотоодын 

сургалт 

Дотоод 

сургалты

н тоо 

     10-аас 

дээш  

Хариуцсан ажлын 

чиглэлээр 35 

удаагийн сургалтад 

давхардсан тоогоор 

252 ажилтныг  

хамруулсан.  

Хэрэгжилт: 100 % 

   

Албан 

хаагчдын 

хамрагдс

ан 

байдал 

64 албан 

хаагч 

   

Гадаад 

сургалта

д албан 

хаагчдын 

20 хувиас 

дээш 

Нийт 10 удаагийн  

сургалтад 11 албан 

хаагч хамрагдсан 

Япон улс-1 

БНХАУ-5 

  

Зохио

н 

байгуу
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1. Хүний 

нөөцийг 

чадавхж

уулах 

хамрагдс

ан 

байдал 

БНСУ-3 

Энэтхэг улсад-1 

Хэрэгжилт: 100% 

лагч 

талын 

зардл

аар  

 

 

 

 

2 

Мэргэшсэн, 

туршлагатай 

хүний 

нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 

түүнээс 

дээш жил 

ажилласа

н 

мэргэшсэ

н 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

60 хувиас 

дээш 

Тайлант хугацаанд 
Удирдлагын 
академи1 албан 
хаагч, мэргэшүүлэх 
сургалтад 6 албан 
хаагч хамрагдаж 
мэргэжлээ 
дээшлүүлсэн. 
3 болон түүнээс дээш 

жил ажилласан 63 
албан хаагч 

Хэрэгжилт: 100 % 

   

Засгий

н 

газрын 

тэтгэлг

ээр  

Хэсгийн дундаж: 100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Албан 

хаагчды

н 

нийгмий

н 

баталгаа

г хангах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Цалин хөлс, 

шагнал, 

урамшууллы

н тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 

урамшуу

лалд 

хамрагдс

ан албан 

хаагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэлэ

эр 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлын 
хүрээнд Сар шинийн 
баярыг тохиолдуулан 
байгууллагаас өндөр 
насны тэтгэвэрт 
гарсан нийт 26 
ахмадыг хүлээн авч 
хүндэтгэл үзүүлсэн. 
1764000 төгрөг, 2017 
оны үйл 
ажиллагааны үр 
дүнгийн мөнгөн 
шагналын 
8000000төгрөгийг64 
албан хаагчдад, олон 
улсын хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах 
өдөр буюу эх үрсийн 
баярыг тохиолдуулан 
нийт албан хаагчдын 
гэр бүлд 1,332,500 
төгрөгийн бэлэг, 
шинээр гэр бүл 
болсон 2 албан 
хаагчид 400.000 
төгрөг,  6 албан 
хаагчид 
1,250,000төгрөгийн 
мөнгөн тусламж,нас 
барсан албан 
хаагчийн ар гэрт 
1.720.755 төгрөгийн 
нэг удаагийн 
буцалтгүй 
тусламжийг газрын 
даргын тушаалаар 
олгов. 
Шагналд  25 албан 
хаагчийг 
тодорхойлсон. 

Хэрэгжилт: 100 % 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14.467.25

5 

 

 

 

 

 

 

 

Газры

н 

хөдөл

мөрий

н 

дотоо

д 

журмы

н 

дагуу  
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Албан 
хаагчдын 

үйл 
ажиллага

аны 
үнэлгээ, 

ажилласа
н жил, ур 
чадварыг 
харгалза
н олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал  
ахиулах 

Гүйцэтгэлэ

эр 
 

2018 онд: 

Газрын даргын Б/01 
дүгээр тушаалаар 10 
албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг 
нэмэгдүүлсэн.  

Зэрэг дэв -0    
 

Хэрэгжилт: 100 % 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

4 

Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн 

байдал 

Ажлын 

байрны 

таатай 

орчны 

сэтгэл 
ханамжи

йн санал 

асуулга 

Сэтгэл 

ханамж 50 

хувиас 

дээш 

 

Ажлын байрны нэг 

хүнд ноогдох талбайн 

хэмжээ хүрээлцээ 

муутай 

50 хувь   

   . 

Албан 

хаагчдад 

сар бүр 

олгох 

хоол, 

унааны 
зардлыг 

нэмэгдүү

лэх 

Хоол 3100 

төгрөг 

Унаа 500 

төгрөг 

  

65 албан хаагч  

Хэрэгжилт: 100 % 

 

  

 

2.808.000 

  

 

5 

Албан 

хаагчдын 

эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

 

 

Эрүүл 

мэндийн 

урьдчила

н 

сэргийлэ

х үзлэг 

Жилд 1-

ээс 

доошгүй 

удаа 

  

НЗДТГ-аас зохион 

байгуулсан эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг, 

шинжилгээнд  -1 удаа 

 

    

Албан 

хаагчдын 

хамрагда

лт 

100 хувь   

100 хувь 

    

Хэсгийн дундаж: 100%   

Үнэлгээний дундаж хувь: 100%   

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 

гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан ажиллав. Байгууллагад 2018 

оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 154 өргөдөл хүсэлт ирснээс 154 хүсэлт хуулийн 
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хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн, шийдвэрлэх шатандаа байгаа ба хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, 

гомдол байхгүй болно.  

 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимжуулан индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 

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

тайлагнан ажилласан. Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн ажлын гүйцэтгэл, ирсэн бичиг, 

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж ажилласны үр дүнд 2017 оны мөн 

үеийн үзүүлэлттэй харьцуулахад шийдвэрлэлтийн зөрчил байгууллагын хэмжээнд 71,1 

хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарав. 

 Газрын даргын 2017 оны А/75 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зөрчлийн оноо тооцох 

журам”-ын 3.2.3 дахь заалтад “албан бичиг, өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлээгүй тохиолдол бүрт 2 оноо тооцож байгаа ба зөрчлийн оноог албан хаагчдын 

үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд харгалзаж байгаа нь албан бичиг, өргөдөл гомдлын зөрчлийг 

бууруулахад эерэгээр нөлөөлсөн. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 

байгууллагын хэмжээнд 7 хоног 17 цаг 35 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 хангаж ажиллав. 

 

“Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн  

цахим сан”-д гаргасан тайлан мэдээ 

 

Тус газраас нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг 2, УИХ-ын тогтоол 1, УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол 1, 

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 1, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 6, Засгийн 

газрын албан даалгавар 1, ЗГХЭГ-ын даргын тушаал 1, Засгийн газрын тогтоол 7, НИТХТ-

ийн тогтоол 3,  НИТХ-ын тогтоол 1, Нийслэлийн Засаг даргын  захирамж 22, нийслэлийн 

Засаг даргын албан даалгавар 1 зэрэг дээд шатны байгууллага, албан тушаалтны 

гаргасан  нийт 47 захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, 

биелэлтийг цаг хугацаанд нь гаргаж ажиллав.  

 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

 

 Байгууллагын ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд Газрын мэдээ, мэдээллийн 

ажлын төлөвлөгөөг улирлаар гарган баталгаажуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

 Байгууллагын албан ёсны цахим хуудасны мэдээллийг шинэчилж 2017 оны жилийн 

эцсийн холбогдох бүх мэдээллүүдийг байршуулсан. Байгууллагын ил тод байдлыг хангах 

үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан мэдээллүүдийг сар, улирал бүр, иргэдэд зориулсан 

цаг үеийн мэдээллийг тухай бүр, Газрын 1-4 дүгээр улирлын мэдээ мэдээллийн ажлын 

төлөвлөгөөний дагуу мэдээ гаргуулан авч мэдээллийн санг тогтмол шинэчилж байна. 

Иргэд байгууллагын албан ёсны цахим хуудаст 2018 оны 4 дүгээр сарын 20-оос 12 дугаар 

сарын 31-ны өдрийн байдлаар 10141 удаагийн хандалтаар мэдээлэл авсан байна.  

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам, ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу 

НЗДТГ-аас хийгдсэн цахим хуудасны шалгалтаар 90,7%-тай үнэлүүлэв.   

 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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Нийт байгууллагын хэмжээнд чиглэл тус бүрээр 119 мэдээ бэлтгэн давхардсан 

тоогоор 300 гаруй мэдээг байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны нүүр хуудас болон 

“Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд” нүүр хуудсуудаар олон нийтэд мэдээлсэн. 

Ulaanbaatar.mn, News.mn, Ikon.mn, Peak.mn, Polit.mn, zaluu.com, Өдрийн тойм, 

Нийслэлийн чөлөөт мэдээ, updown.mn, Gogo.mn, Arslan.mn г.м. мэдээллийн чөлөөт цахим 

хуудсуудаар, Монголын мэдээ, Зууны мэдээ, Өнөөдөр зэрэг өдөр тутмын сонин хэвлэлээр 

нийтэд хүргэсэн байна.   

2018 онд НБОГ-аас нийт 119 цагаан мэдээ бэлтгэн, 63 удаагийн телевизийн мэдээ, 

шууд нэвтрүүлэг, ярилцлага, сурвалжлагад оролцож, 2 удаагийн хэвлэлийн хурал зохион 

байгуулж үйл явдлын мэдээ мэдээлэл болон хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг 

сурталчилан таниулав. 

2018 онд байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулсан мэдээ мэдээллийг гаргаж 

иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр дараах хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

сурталчлав. Үүнд: Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн алба болон МҮОНРТ-ийн 

Хангарди студи, Монголын мэдээ суваг, Мongol HD, UBS TB, ТМ, Стар, Like, VTV, Eagle, 

Blumberg, NTV, ETV, TV6, TV2 зэрэг телевизүүдтэй хамтран ажиллав.  

Байгууллагаас зохион байгуулж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааг олон нийтэд 

мэдээлэх, сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд холбогдох удирдлага, албан тушаалтныг 

оролцуулсан 23 удаагийн  телевизийн нэвтрүүлэг зохион байгуулсан.   

Үүнээс: шууд нэвтрүүлэг 18 удаа / Монгол HD телевизийн Наашаа цаашаа 

нэвтрүүлэгт-4, Өглөө хөтөлбөрт-5 МҮОНРТ-ийн Зочны цагт-5, Ярилцъя нэвтрүүлэгт-2, 

600-гийн студиэс 1 хэлэлцүүлэгт/, урьдчилсан бичлэг 6 удаа, цаг үеийн мэдээ, тодруулга 

хийж 38 удаагийн яриаг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагад өгсөн ба хөрс, 

түүний доройтол, орчны бохирдол, ус, гүний худаг түүний ашиглалт, усны хэмнэлт, 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, эх дэлхийн цаг ба эрчим хүчний хэмнэлт, түймэр, ойн 

хөнөөлт хортон шавж, хууль бус амьтан, ургамлын эд эрхтний худалдаа, байгаль 

хамгаалагчдын үйл ажиллагааны талаар, суурьшлын бүсэд орж ирсэн амьтад, түүний 

хамгааллын асуудлаар, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, хүнд металлын бохирдол, 

нийслэлийн байгаль орчны салбарт гарч буй ахиц дэвшил г.м. цаг үеийн онцлог нөхцөл 

сэдвийн хүрээнд мэдээ мэдээллийг олон нийтэд мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан 

түгээсэн.  

МҮОНРТ-ийн “Цагийн хүрд” мэдээний хөтөлбөр, Эх орон телевизийн “Өглөө” 

хөтөлбөртэй хамтран Гачуурт, Партизан хэсгийн байгаль хамгаалагчдын ажлыг олон 

нийтэд таниулан сурталчлах зорилгоор байгаль хамгаалагчийн ажлын нэг өдрийг онцлон 

олон нийтэд хүргэх, “Хавхгүй нийслэл-2018” арга хэмжээний хүрээнд TV-6 телевизтэй 

хамтран баримтат сурвалжлага бэлтгэн олон нийтэд түгээх ажлыг тус тус зохион 

байгуулав. 

 “Шилэн дансны тухай хууль”, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн 

агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоосон “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 

2016 оны 29 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нийт ажилтан, албан 

хаагчдад танилцуулж, шилэн дансны мэдээлэл байрлуулах 2018 оны төлөвлөгөөг  

боловсруулан Газрын даргаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

 Төлөвлөгөөний дагуу хагас, бүтэн жил, улирал, сар, 7 хоногоор  оруулах мэдээллийг 

цаг тухай бүрд нь байршуулав. Сар бүрийн хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл 

арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн мэдээг 

цаг хугацаанд нь тухай бүр байршуулахад хяналт тавьж ажилласан. 

 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, 
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байгууллагын батлагдсан орон тоонд гарсан өөрчлөлтүүд, хөрөнгө мөнгө зарцуулах, өр 

авлага үүссэн шийдвэр бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг тухай бүр байршуулан 

ажиллав. 

 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 

 2017 оны Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  2018 оны 01 

дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд оруулж, маягтын дагуу гаргаж Нийслэл 

дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 

 Байгууллагын сул орон тооны захиалгыг 2017 оны 12 дүгээр сарын 16-ны өдөр, 2018 

оны 09 дүгээр сард тус тус2 удаа Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 

хүргүүлсэн. Сонгон шалгаруулалтыг холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулж, 

нэгээр шалгарч нэр дэвшсэн 1 этгээдийг албан тушаалд томилж, салбар зөвлөлийн 

дүгнэлтийг үндэслэн 3 байгаль хамгаалагчийг албан тушаалд томилсон. Нөөцөд 

бүртгэлтэй 7 албан хаагчийг албан тушаалд томилохоор нэрийг дэвшүүлж, 2018 оны 10 

дугаар сарын 17-ний өдөр төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргүүлэх ажлыг 

зохион байгуулсан.  

 УИХ-аас баталсан Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2017 оны авлигын 

эсрэг төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус тус нэгтгэж 2018 

оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.Байгууллагын 2018 оны авлигын 

эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2018 оны авлигын 

эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулж, Газрын 

даргаар  батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан.  

 Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд, мөн худалдан авах 

шалгаруулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тохиолдолд Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан авч хуулийн 

хугацаанд оруулж нэгтгэсэн. Авлигатай тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн захиргааны албан 

хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд оруулж нэгтгэсэн. Байгууллагын 

2017 оны Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан 

тушаалтнуудын нэрсийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 1/53 дугаартай албан 

бичгээр НЗДТГазарт хүргүүлсэн. 

 Мэдүүлэг гаргавал зохих албан тушаалтны нийт дүн-12 

 Тухайн жилд нэмэгдсэн албан тушаалтны тоо- 4 

 Тухайн жилд хасагдсан албан тушаалтны тоо-2 

 ХАСХОМ гаргах нийт 12 албан хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан 

www.meduuleg.iaac.mnмэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд оруулж баталгаажуулалтыг 

бүрэн хийж ажилласан. 

 “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт 

зориулсан гарын авлага”-ыг нийт 12 албан хаагчдад тарааж, Албан тушаалтны хувийн 

ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх, 

хянах, хадгалах, журам батлах тухай 2012 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт орсон 

тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хэрхэн үнэн зөв 

бөглөх талаар 10 албан хаагчдад тус бүрд заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. 

 Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлэг болон холбогдох баримтуудыг хянуулахаар Авлигатай тэмцэх газарт 

http://www.meduuleg.iaac.mn/
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хүргүүлж, дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалд томилох ажлуудыг хуулийн дагуу гүйцэтгэж  

байна. 

 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.  Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 

стратегийн зорилт, зорилго, 

тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн 

хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, түүний үр дүн, зохион 

байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги 

зорилтууд, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц 

зохион байгуулалтыг байгууллагын 

www.environment.ub.gov.mn цахим хуудасны 

“НБОГ - Байгууллагын тухай” цэсэд, 2018 оны 

жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг “НБОГ - 

Ил тод байдал” цэсэд тус тус байршуулсан. 

100 

2.  Үйлчилгээ, захидал харилцааны 

асуудал хариуцсан албан хаагчийн 

эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан 

тушаал, ажиллах журам, харилцах 

утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах 

цагийн хуваарийг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын албан хаагчдын овог нэр, албан 

тушаал, холбогдох утасны дугаар, цахим хаяг 

зэргийг www.environment.ub.gov.mn цахим 

хуудасны “НБОГ - Холбоо барих” цэсэд 

байршуулж өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн 

ажиллав. 

100 

3.  Үйлчилгээ авахад шаардагдах 

бичиг баримтын жагсаалтыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас үзүүлдэг 

төрийн үйлчилгээний жагсаалт, бүрдүүлэх 

материал, шийдвэрлэх хугацаа, төлбөр 

тооцоотой холбоотой мэдээллийг 

www.environment.ub.gov.mnцахим хуудасны 

“НБОГ-Үйлчилгээ” цэсэд байршуулсан. 

100 

4.  Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 

хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

зааврыг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 

цахим хуудасны “НБОГ-Хууль эрх зүй” цэсэд 

салбарын хууль, тогтоол шийдвэр, Засгийн 

газрын мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг 

даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

БОАЖ-ын сайдын тушаал, бусад холбогдох 

хууль эрхзүйн актууд, “НБОГ-Дүрэм журам” 

цэсэд Газрын даргын баталсан байгууллагын 

хүрээнд мөрдөж буй 11 дүрэм журмыг 

байршуулсан. 

100 

5.  Шинээр боловсруулж байгаа 

бодлогын баримт бичиг болон 

захиргааны хэм хэмжээний актын 

шийдвэрийн төслийг цахим 

хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 

холбогдох төрийн ба төрийн бус 

байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 

эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 

үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг 

төсөлд тусгах; 

Байгууллагын хэмжээнд тайлант хугацаанд 

бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм 

хэмжээний акт боловсруулагдаагүй. 

- 

6.  Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 1. “Худаг гаргах зөвшөөрөл” болон “Байгаль 100 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
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хэлбэрийг боловсронгуй болгох 

зохион байгуулалтын арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлэх; 

 

орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт” гаргах 

төрийн 2 үйлчилгээг цахим болгох ажлыг 

Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн 

газартай хамтран хийж гүйцэтгэсэн. 

2. Зуслангийн бүсэд зуншиж байгаа иргэдэд 

төрийн үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор тус 

газрын Зуслангийн Товчоог зуны улиралд 

зуслангийн бүсэд шилжүүлэн ажиллаж 

байна. 

3. “Зуслан” гар утасны апликейшнийг 

хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. 

7.  Монгол Улсын Засгийн газрын 

тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 

дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн 

байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой 

чиг үүргийг төрийн бус байгууллага 

гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд 

тухайн төрийн бус байгууллагын 

нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж 

байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг 

цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлэх; 

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсэд орж 

ирсэн зэрлэг амьтад болон нийтийн эзэмшлийн 

зам, талбайд эзэнгүй хаягдсан гэмтэж бэртсэн, 

төөрсөн амьтдыг асрах байрны үйл ажиллагааг 

“Мэргэжлийн анчдын холбоо” ТТБ хариуцсан 

гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус байгууллагын 

тухай танилцуулга, холбоо барих хаягыг 

байгууллагын цахим хуудасны “НБОГ – 

Байгаль орчин - Амьтан“ цэсэд байрлуулсан. 

100 

8.  Тухайн байгууллага тодорхой 

төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа 

эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 

зөвшөөрөл олгодог бол тухайн 

зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 

зөвшөөрөл олгосон болон 

дуусгавар болох хугацааг цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын 

www.environment.ub.gov.mnцахим хуудасны 

“Байгаль орчин – Газрын хэвлий” цэсэд 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

хайгуулын  болон ашиглалтын үйл ажиллагаа 

эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн 

нэгжийн жагсаалтыг оруулсан. 

100 

9.  Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 

хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 

тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа 

төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, 

байдлын талаарх мэдээллийг 

цахим хуудсандаа байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 

цахим хуудасны “НБОГ – Байгууллагын ил тод 

байдал“ цэсэд улсын төсвийн хөрөнгөөр 

хийгдэж байгаа ойжуулалт, ойн хортон шавьж 

устгалын арга хэмжээний 2018 оны жилийн 

эцсийн байдлаар хэрэгжилтийн талаарх 

мэдээллийг байршуулсан. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

1.  Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 

зарлах; 

Ажлын байрны сул орон тооны 

зарыгбайгууллагын 

www.environment.ub.gov.mnцахим хуудасны 

“НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод байдал - Сул 

ажлын байр” цэсэд байршуулж, Төрийн албаны 

зөвлөлийн www.csc.gov.mnцахим хуудасны 

“Сонгон шалгаруулалт” цэс рүү шууд 

холбоосоор орохоор хийгдсэн. 

100 

2.  Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 

цахим хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Газрын даргын 2016 оны А/81 дүгээр 

тушаалаар байгууллагын Ёс зүйн хорооны 

бүрэлдэхүүнийг, 2017 оны А/15 дугаар 

тушаалаар “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

100 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/
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дүрэм”-ийг тус тус шинэчлэн батлуулж, “Төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, ёс зүйн тайлан 

мэдээг www.environment.ub.gov.mnцахим 

хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 

байдал – Авлига, Төрийн албан хаагчийн ёс 

зүй” цэсэд байршуулж, дүрмийн хэрэгжилтэд 

хяналт тавин  ажиллав. 

3.  Хүний нөөцийн стратеги, түүний 

хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг 

цахим хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Байгууллагын хүний нөөцийг 2017-2020 онд 

хөгжүүлэх “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”, 

түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг Газрын даргын 2017 оны А/11 

дүгээр тушаалаар батлуулж, байгууллагын 

цахим хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 

байдал” цэсэд  байршуулж, хэрэгжилтийг 

ханган ажиллав. 

100 

4.  Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 

байдлыг хангах чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 

талаар цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

мэдээлж байх; 

Байгууллагын хүний нөөцийг ил тод байдлын 

мэдээллийг цахим хуудасны “НБОГ – Хүний 

нөөцийн ил тод байдал” цэсэд байршуулав. 

100 

5.  Албан хаагчдын ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг 

үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлж байх; 

Газрын даргын 2017 оны А/85 дүгээр 

тушаалаар “Төрийн үйлчилгээний албан 

хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн мэргэшлийн 

түвшинг үнэлэх журам”, үйл ажиллагааны үр 

дүнг дүгнэх хуудасны загварыг  батлуулж 

байгууллагын цахим хуудасны “НБОГ – Хүний 

нөөцийн ил тод байдал” цэсэд байршуулсан. 

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, 

мэргэжлийн түвшинг хагас, бүтэн жилээр 

дүгнэж үнэлгээг тухай бүр цахим хуудсанд 

байршуулав. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 100 

 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн  

захиргааны бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог  

хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай 

   

 Хууль хяналтын байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хууль бусаар бэлтгэсэн 

мод, модон материал болон ойн дагалт баялагт нийт 29,929,748 төгрөгийн экологи-эдийн 

засгийн үнэлгээг тогтоосон байна.  

 Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Улиастай голын далан дотор 

иргэд хууль зөрчин шороо асгаж, голын гольдрол өөрчилж, газар тэгшлэн хашаа гэр барин 

бууж байгаа талаар албан бичгийг Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга болон Нийслэлийн 

Засаг даргад хүргүүлсний дагуу байгаль хамгаалагчид Баянзүрх дүүргийн Газрын алба, 

Онцгой байдлын хэлтэс болон 10 дугаар хорооны албан хаагчидтай хамтран 300 орчим 

айлд албан шаардлага, сэрэмжлүүлгийг хүргүүлэв. 

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


Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 
 

52 

 Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын албатай хамтран тус дүүргийн  21 дүгээр хорооны 

нутаг дэвсгэрт ойн тухай хууль зөрчиж, газар эзэмшсэн 150 гаруй айл өрхөд Улсын 

байцаагчийн хугацаатай албан шаардах, Газрын албаны мэдэгдлийг 2018 оны 5 дугаар 

сарын 29-ны өдөр хүргүүлэв. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/525 тоот шийдвэрээр Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хүйн гол дагуу намаг голын гольдролын дагуу 

78 га газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар "ТЭСО" ХХК-д олгосныг нутгийн иргэд эсэргүүцэж, 

хүсэлтийг манай байгууллагад ирүүлсний дагуу газар эзэмших гэрчилгээг цуцлах тухай 

албан бичгийг Нийслэлийн газрын албанд хүргүүлсэн. 

 Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-өөр  3 дугаар сарын 28-нд гамшгийн бэлэн 

байдлыг хангах "Бэлэн бай" дадлага, сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын 

хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж оролцов. 

 Улсын Онцгой Комиссын 2018 оны 1 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд ой хээрийн 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх болон түймэр унтрааххээрийн дадлага сургалтыг 

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран 5 дугаар сарын 14-ний өдөр 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Бага баянд зохион байгуулсан. 

 2017 оноос хойш илрүүлэн шийдвэрлэсэн, харьяаллын дагуу шилжүүлсэн, шүүхийн 

шатанд шийдвэрлэсэн, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, үнэлгээ тогтоосон г.м. хэргүүдийн 

бүртгэлийн нэгдсэн санг бий болгож шийдвэрлэгдээгүй хэргийн араас нэхэн  сурвалжилж, 

үр дүнг олон нийтэд мэдээлж байхаар ажиллаж эхэлсэн. Тус газраас харьяаллын дагуу 

хууль, хяналтын байгууллагад 20 гаруй удаа албан бичгээр хандсанаас 5 хэрэг эцэслэн  

шийдвэрлэгдээд байна.  Мөн орон нутгаас орж ирсэн модны хэрэгт нэхэмжлэгч, түймрийн 

экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоох зэрэг нийт 12 хэрэг дээр ажиллав. 

              

Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  

хийж ажилласан тухай 

 

 Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд нийт 15 төрлийн 

ажлыг дараах 4 чиглэлд төлөвлөн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллав.  

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргасан байдалд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын хүрээнд Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагад эрх 

олгосон байдалд 18/8 дугаартай удирдамжийн дагуу, Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын 

үнэлгээний дүгнэлт гаргасан байдалд 18/13 дугаартай удирдамжийн дагуу тус тус үнэлгээ 

хийж, холбогдох хэлтэс, ажилтнуудад зөвлөмж өгч ажилласан.  

 Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 

А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан журмуудын дагуу байгууллагад хэрэгжиж буй 

бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг улирал тутам хийж 

Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж,хэрэгжилт нь удаашралтай байгаа заалтуудын 

талаар удирдлагыг мэдээллээр хангаж хариуцсан нэгж албан хаагчдад зөвлөмж өгч 

ажиллав.  

 Улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль хамгаалагчийн Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 

илрүүлсэн 52 зөрчлийн бүртгэлийг батлагдсан маягтын дагуу тухай бүр  хөтөлж Зөрчил 

шалган шийдвэрлэх  хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан. 

 Тайлант  хугацаанд бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан нийт 62 гэрээ, 

хөрөнгө оруулалтын 11 гэрээний  төслийг хянан баталгаажуулж дугаар олгох, бүртгэл 

хөтлөх, гэрээний биелэлтэд хяналт тавих ажлууд хийгдэв. 

Даргын зөвлөлийн хурлыг нийт 8 удаа хуралдуулж дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлж, 

холбогдох албан тушаалтанд үүрэг даалгавар өгүүлэв. Үүнд: 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 
 

53 

- Хяналтад байгаа  тогтоол шийдвэр, үүрэг даалгаврын  хэрэгжилтийн улирлын  

тайланд хийсэн хяналт үнэлгээний дүн 

- 2018 оны байгууллагын  үйл ажиллагаанытөлөвлөгөөний  биелэлт 

- Ус хамгаалах төлөвлөгөөний биелэлт 

- 2018 онд ойгоос цэвэрлэгээний огтлолоор бэлтгэх модны хэмжээг НИТХ-аар 

батлуулах санал 

- Таримал ойг улсын ойн санд худалдан авах, ойн санд шилжүүлэн авах журмыг 

нийслэлд хэрэгжүүлэх боломж 

- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хөтөлбөр  

- Байгууллагын брэнд бүүк  батлах тухай 

- Дайрга ашиглуулах гэрээний хэрэгжилт  

 

 

2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ өгсөн  

Ажлын хэсгийн зөвлөмжийн хэрэгжилт 

 

№ Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Тайлан  Хэрэгжил-

тийн хувь 

1 Захиргааны дотоод ажил, 

хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний асуудал 

хариуцсан албан 

хаагчдын үйл 

ажиллагааны чиг үүргийг 

бүрэн зааглаж, үр дүнгийн 

гэрээнд тусгах 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан 

албан хаагчийн үйл ажиллагааны чиг үүргээс 

дотоод ажлыг зааглаж, үр дүнгийн гэрээнд 

тусгасан болно. 

100 

2 Байгууллагын үйл 

ажиллагаатай холбоотой 

мэдээ мэдээллийг дээд 

шатны байгууллагад 

хугацаанд нь хүргүүлэх 

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар бодлогын 

болон захирамжлалын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн 

хэлтэст болон Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 

хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэв. 

100 

3 Мэдээ 

тайлангболовсруулахдаа 

товч бөгөөд тодорхой, 

харьцуулсан тоон 

мэдээлэлд үндэслэн 

хүрсэн үр дүнг хүрэх 

түвшинтэй уялдуулах 

Зөвлөмжийн дагуу мэдээ тайланг боловсруулж 

хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 

100 

4 Газрын даргын тушаалаар 

тусгай зөвшөөрөл 

шилжүүлж бүртгэсэн 

зөрчлийг арилгуулах 

Зөвлөмжийн дагуу түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх талаар 

захирамж гаргуулахаар санал авч эхэлсэн боловч 

НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсээсуг 

захирамжийг гаргахыг дэмжээгүй болно. 

90 
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5 Хариутай албан бичиг, 

өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн хугацаа, 

чанарт дотоод хяналтыг 

тогтмол тавьж шуурхай 

шийдвэрлүүлэх,  

хариуцлага тооцох 

Хариутай албан бичиг, өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтэд Захиргааны хэлтсээс байнгын 

хяналт тавьж  14 хоног тутамд мэдээг гаргаж,  дүн 

шинжилгээ хийж ажилласнаар албан бичиг,  

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж 

хугацаа 7 хоног 17 цаг 35 минут байна.. 

Smartcity.mn программаар нийт 154 өргөдөл 

хүсэлт ирснийг хуулийн хугацаанд бүрэн 

шийдвэрлэсэн. Тайлант хугацааны үзүүлэлтийг 

2017 оны мөн үетэй харьцуулбал өргөдөл, 

гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчил газрын 

хэмжээнд  96,0 %-аар буурсан эерэг үзүүлэлт 

гарав. 

100 

6 Байгууллагын дотоод үйл 

ажиллагаанд цахим 

баримт бичгийн солилцоог 

жигдрүүлэх 

Албан хаагчдын цахим архивын баримтыг 

бүрдүүлж архивт хүлээн авсан. Мөн ажлаас 

чөлөөлөгдөж буй албан хаагчдаас цахим архив 

авч дараагийн хүнд шилжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулав. 

100 

7 Улсын байцаагч нар 

албан хэрэг хөтлөлтийн 

стандартыг мөрдөж 

ажиллах  

Тус газрын улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль 

хамгаалагчдад “Баримт бичиг ба түүний 

стандарт”-ын талаар сургалт зохион байгуулж, 

стандартыг мөрдүүлэн ажиллав. 

100 

8 Захирамжлалын болон 

зохион байгуулалт, 

мэдээлэл, лавлагааны 

баримт бичгийн 

боловсруулалтад 

стандартыг мөрдүүлэх 

Нийт албан хаагчдын боловсруулж буй баримт 

бичигт стандартыг мөрдүүлж хяналт тавин 

ажилласан. 

100 

9 Архивын баримтыг 

батлагдсан хуваарийн 

дагуу хүлээн авах ажлыг 

зохион байгуулах 

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 22 

албан хаагчаас 331 нэр төрлийн баримт бичгийг 

бүрдүүлэн авсан.  

100 

Дундаж хувь: 98,9% 

 

Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт 

 

 Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үнэт зүйлийг хүлээн авах, тавьж олгох ажлыг 

дагалдах баримт, хуваарь, лимит зэргийг харгалзан заавал шалган тоолж гүйцэтгэх болон 

орлого зарлагын баримт, анхан шатны бүртгэлийн заавар, баримт бичилтийн дүрмийн 

шаардлагын дагуу цаг тухайд нь бүрдүүлж ажиллав.   

 Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж  Газрын 

даргын  2017 оны А/78 дугаар тушаалаар Эд хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулж 2018 

оны 1 дүгээр сард тайлагнав. Тооллогоор нийт 990,917,858.15 төгрөгийн үнэ бүхий эд 

материалыг тоолсон ба Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлыг 5 удаа хуралдуулж 

байгууллагын өмч хөрөнгийг хамгаалах, албан ажлын хэрэгцээнд хийгдэх шаардлагатай 

худалдан авалтын талаар тухай бүр хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэв. 

Байгууллагын эд хөрөнгийн жилийн эцсийн тооллогын комиссыг Газрын даргын 2018 

оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/110 дугаартай тушаалаар байгуулав. Тооллогын үр 

дүнг нэгтгэн 2019 оны 1 дүгээр сард тайлагнан ажиллахаар төлөвлөж байна. 

Албан хаагчдын албан ажлын хэрэгцээнд зориулж 6 ширхэг иж бүрэн компьютер, 

1ширхэг хөргөгч худалдан авч, эвдэрсэн 1 хөргөгчийг засуулж ажиллагаанд оруулсан. 
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Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, орчинг сайжруулах үүднээс нийслэлийн 

Нийтлэг үйлчилгээний газарт байгууллагын эзэмшлийн өрөө, танхимд урсгал засвар 

хийлгэх хүсэлт гарган  шийдвэрлүүлж 164 кв.м ханыг будуулах, өнгийг сэргээх ажлыг 4 

дүгээр сард хийж гүйцэтгүүлсэн. 

 Байгууллагын албан ажлын хэрэгцээнд 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 

30,376,000 төгрөгийн шатахууныг олгож, холбогдох баримт, илтгэх хуудсыг бүрдүүлэн 

ажиллав.  

 Тайлант хугацаанд түлээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг 725 ширхэг, худгийн паспорт 

1133ширхэг, улсын байцаагчийн албан шаардлага 534 ширхэг, улсын байцаагчийн акт 

98ширхэг, шийтгэлийн хуудас /маягт2/ 52 ширхэгийг  тус тус олгож холбогдох тооцоог 

тухай бүр хийж гүйцэтгэхэд анхаарч ажиллав. 

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

 

 Байгууллагад  2018 оны жилийн эцсийн байдлаар “Archive eDoc” программаар нийт 

3276 албан бичиг ирсэнээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 2100, хариугүй 1176 

албан бичиг бүртгэгдсэн ба үүнээс хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн –3213, 

шийдвэрлэх шатандаа –63 байна. Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1534 албан 

бичиг явуулсан ба албан бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажиллав. 

Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 

зорилгоор албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 14 хоног тутамд хяналт тавьж албан хаагчдад 

тайлагнан ажилласны үр дүнд 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал албан бичгийн 

шийдвэрлэлттэй холбоотой  зөрчил  96,0 %-иар буурсан.  

 Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 

болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг www.environment.ub.gov.mn 

цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллав. 

 “Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn болон өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэлтийн www.smartcity.mn програмуудын сургалтад байгууллагын архив, бичиг 

хэргийн эрхлэгчийг хамруулж, газрын нийт ажилтан, албан хаагчдад баримт бичгийн 

стандарт болон www.edoc.ub.gov.mn, www.smartcity.mnпрограммуудын талаар давтан 

сургалтыг зохион байгуулж шаардлагатай заавар зөвлөмжийг тухай бүр өгч ажиллав.  

Байгууллагын 2017 оны цаасан болон цахим суурьт архивын баримтуудыг хэлтэс тус 

бүрээс хуваарийн дагуу хүлээн авч цаасан суурьт 321ш боть, цахимаар 22 албан хаагчийн 

холбогдох баримт бичгийг архивт бүртгэв. Байгууллагын Баримт бичиг нягтлан шалгах 

комиссын хурлыг 2 удаа хуралдуулж 2017 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын 

саналыг дэмжсэн ба нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах 

комиссоор батлуулан ажилласан.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/
http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mnпрограммуудын/
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НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГ ҮНЭЛСЭН 

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

№ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ОН Өсөлт / бууралт  
/2016 оны ш/ү-ийг 
суурь үзүүлэлтээр 

тооцов/ 
2016 2017 2018 

  НЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

1 Ойжуулалт, ногоон зурвас /га/ 180 207 245 36.1% /өсөлт/ 

2 Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх ажил 
/га/ 

2700 15300 15000 5.5 дахин /өсөлт/ 

3 Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт /га/ 21.6 82.9 92.08 4.3 дахин /өсөлт/ 

4 Ойн цэвэрлэгээ /га/ 40 40 45 12.5% /өсөлт/ 

5 Хяналт шалгалтын тоо 20 38 324 16.2 дахин /өсөлт/ 

6 Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийн тоо 

147 94 43 3.4 дахин 
/бууралт/ 

7 Ус ашиглах гэрээ 36 45 60 66.6% / өсөлт/ 

8 Ус хэрэглэгчид цооног өрөмдөх, 
худаг гаргах, голоос суваг шуудуу 
татах зөвшөөрөл, худгийн паспорт  

776 1093 1133 46%  
/өсөлт/ 

9 Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө /батлагдсан/ 

5 12 32 6.4 дахин   
/өсөлт/ 

10 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын хайгуулын ажлын 
төлөвлөгөө, тайлан /батлагдсан/ 

26 58 67 2.6 дахин   
/өсөлт/ 

11 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын ашиглалтын ажлын 
төлөвлөгөө, тайлан /батлагдсан/ 

- 33 35 35 

12 Ус ашиглах дүгнэлт 50 51 68 36% /өсөлт/ 

13 Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх 
олгох талаар дүгнэлт  

20 9 40 2 дахин  
/өсөлт/ 

14 Амьтны мэргэжлийн байгууллагын 
эрх олгох талаар дүгнэлт 

14 14 9 1.6 дахин 
/бууралт/ 

15 Ургамлын мэргэжлийн байгууллагын 
эрх олгох талаар дүгнэлт 

12 12 5 2.5 дахин 
/бууралт/ 

16 Газрын хэвлийн мэргэжлийн 
байгууллагын эрх олгох талаар 
дүгнэлт  

52 72 26 2-2.7 дахин 
/бууралт/ 

17 Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх 
олгох талаар дүгнэлт 

88 73 56 63.6%        
/бууралт/ 

18 Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт  

152 250 265 1.7 дахин  
/өсөлт/ 

19 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
дүгнэлт  

119 37 3 39.6 дахин 
/бууралт/ 

  ХОЁР. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

20 Байгаль орчны асуудлаар иргэдээс 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол  

212 178 158 25.47% 
/бууралт/ 

21 Ажилтан, албан хаагчдын гадаад, 
дотоод сургалтад хамрагдсан байдал 

26 43 49 88.46% 
/өсөлт/ 

22 Ажилтан, албан хаагчдын шагнал, 
урамшуулалд хамрагдсан байдал 

20 23 30 50%  
/өсөлт/ 

23 Ажилтан, албан хаагчдын зэрэг, дэв 
нэмэгдсэн байдал 

16 17   6.25% 
 /өсөлт/ 
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