
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 

 
ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ 

2017 оны 12 дугаар сарын 22 
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ХЭРЭГЖИЛ
ТИЙН ХУВЬ 

Үнэлгээ-
ний хувь 

3.1. Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил  
1 3.1.1 Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон хөгжлийн 

үзүүлэлтээр зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 
НБОГ Ж.Батбаясгалан 100 100 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/304 дүгээр захирамжаар “Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэлх ногоон 
хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө”-г “Нийслэлийн ногоон хөгжлийн бодлого-2025” болгон шинэчлэх зорилгоор Засаг 
даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалангаар ахлуулсан 14 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн удирдлага дор 5 дэд ажлын хэсгийг байгуулж, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлохоор 
баримт бичигт холбогдох байгууллагуудаас санал авах төслийн боловсруулалт хийгдэж дууссан.  
Ногоон хөгжлийн үзүүлэлтийн тухайд Үндэсний статистикийн хорооны боловсруулсан нэн тэргүүнд тооцох 31 
үзүүлэлтээс түүвэрлэн Монгол Улсын Ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулан боловсруулсан. Хэтийн зорилтын 
төслийг төлөвлөгөө ёсоор 2017 оны 9 дүгээр сард нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх 
байсан нь дараах шалтгаанаар түр хойшлогдоод байна.  
НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс НҮБХХ-тэй хамтран Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
тодорхойлохоор нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/671 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт газрын 
төлөөлөл оролцож Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг тодорхойлж, нийслэлийн ногоон хөгжлийн 
бодлогод тусган нэгтгэж нэг бодлогын баримт бичиг гаргахаар болсон. Одоогоор Улаанбаатар хотын тогтвортой 
хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг холбогдох агентлагуудаас авах 
ажлыг НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс хариуцан хийж байна.   

 

2 3.1.10 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

НБОГ 
 Ж.Батбаясгалан 70 70 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад  Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг тодорхойлох, сааруулах, 
дасан зохицох нийслэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад төсөв батлагдаагүй тул олон улсын байгууллагуудаас 
санхүүжилт хүсч Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр ажилласан.  

 



“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, 
дасан зохицох төлөвлөгөөний төсөл”-ийг боловсруулах ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/123 
дугаар захирамжаар нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч 
Ж.Батбаясгалангаар ахлуулан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  байгуулж, ажлын хэсгийн хурлыг  3 удаа,  сургалт, 
хэлэлцүүлгийг 2 удаа  тус тус зохион байгуулсан. Ажлын хэсгээс ажлын төлөвлөгөөг баталж, техникийн зөвлөх баг 
ажиллуулах шийдвэр гарсны дагуу УАӨ-ийг сааруулах, УАӨ-д дасан зохицох арга хэмжээг тодорхойлох,  
шаардлагатай санхүүжилтийг авах,  уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийг эрэмбэлэх үүрэгтэй 3 зөвлөхийг сонгон 
шалгаруулж, ажиллуулсан. Хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад нийслэл хотын оруулах хувь нэмрийг тогтоох 
суурь судалгааг хийж, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмэр” баримт 
бичгийг “Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах хувь нэмэр” баримт бичигт 
үндэслэн, улсын болон салбарын бодлогуудтай уялдуулан боловсруулсан.   
Энэхүү баримт бичиг нь “Хураангуй, Товч танилцуулга,  Монгол Улс болон Улаанбаатар хотын талаарх ерөнхий 
мэдээлэл, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох чиглэлийн судалгаа,  бодлогын баримт бичгийн 
тойм, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, Дүгнэлт, зөвлөмж” гэсэн 
үндсэн болон хавсралт хэсгүүдээс бүрдсэн. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол Улсын оруулах зорилтот хувь нэмрийн (14%) ½ буюу 7%-ийг 
Улаанбаатар хот оруулахаар тодорхойлсон бөгөөд хамгийн боломжит арга хэмжээ нь барилгын дулаан алдагдлыг 
бууруулах явдал юм. Дасан зохицох тал дээр Улаанбаатар хотын улирлын температурын ирээдүйн өөрчлөлтийг 
уур амьсгалын 10 загварын дунджаар гаргахад хүлэмжийн хийн ялгаралтаас хамааран дунд ирээдүйд улирлын 
температур 3.1oC, алсын ирээдүйд 5.6oC хүртэл нэмэгдэж дулаарахаар байгаа тул уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
хамгийн эмзэг, дасан зохицох зайлшгүй шаардлагатай салбараар хотын хүн амын нийгмийн эрүүл мэнд, дэд 
бүтцийн салбар гэж тодорхойлсон.  
ХБНГУ-ын Бонн хотод зохион байгуулагдсан НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Талуудын 23 
дугаар бага хуралд  уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг 
танилцуулав.   

3 3.1.11 Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад 

тавих хяналтыг сайжруулна. 
НБОГ Ж.Батбаясгалан 100 100 

Дараах чиглэлээр хяналт шалгалтыг зохион байгуулав. Үүнд: 
- Газрын даргын 2017 оны “Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх ажил”-ын 6 

удаагийн удирдамжийн хүрээнд улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчидтай хамтран нийслэлийн ногоон бүсэд 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулав. Шалгалтаар ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэсэн 2 зөрчлийг илрүүлж 2017 

 



оны 1/24 дугаартай албан бичгээр тус дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст, ойд хориглосон үйл ажиллагаа 
явуулсны улмаас торлог сүйтгэсэн гэх 1 зөрчлийг Сүхбаатар дүүрэг дэх Цагдаагийн 2-р хэлтэст 2017 оны  
03/290 дугаартай албан бичгээр, ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэсэн 2 зөрчлийг 2017 оны 03/1221, 01/1291 
дугаартай албан бичгээр  Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албанд, хууль бусаар мод бэлтгэсэн 1 
зөрчлийг Улсын Мөрдөн байцаах газрын Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэст 
шалгуулахаар тус тус шилжүүлэв. 

- Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 1 иргэнд Ойн тухай хуулийн 47.2.11 дэх заалтын дагуу 2,7 сая төгрөгний 
торгууль, нөхөн төлбөр тавьж барагдуулсан. 

- БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн хот хооронд баригдах автозамын ажил гүйцэтгэх гэрээтэй 
“Синохидро” ХХК-ийн ажилчид Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны Сүүл даваа нэртэй газраас зөвшөөрөлгүйгээр 
газрын хэвлийд халдсан зөрчлийг илрүүлж, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчаар торгуулийн арга 
хэмжээ авч, захиргааны шийтгэл ногдуулсан. 

- Газрын хэвлийн тухай хууль зөрчсөн 2 иргэн, 5 аж ахуйн нэгжид 1,6 сая  төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ 
авсан.  

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шороо олборлолтын байдалд Мөрдөн байцаах газартай хамтарсан шалгалтыг 
батлагдсан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, хар шороо дамлан худалдахаар завдсан 5 зөрчлийг илрүүлэн, 
таслан зогсоож, уг зөрчилд 600.000 төгрөгийн торгууль ногдуулж, шалгалтын дүнг зөвлөмж болгон хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлав.  

- Усны  тухай  хуулийн  27 дугаар  зүйлийг  зөрчин  зөвшөөрөлгүй худаг гаргахаар завдсан 4 компанийн үйл 
ажиллагааг зогсоож, худаг  гаргасан  1  аж  ахуйн  нэгж байгууллагыг 5,0 сая төгрөг, 2 иргэнийг 2,4 сая төгрөгөөр 
торгов.   

- Сэлбэ  голын  онцгой  хамгаалалтын  бүсэд  зөвшөөрөлгүй  хашаа  барьж  байсан 3 иргэний хашааг Сүхбаатар 
дүүргийн Газрын албатай хамтран буулгаж, Зуун  модны  булагийн  доод биед намаг бүхий газар барилга 
байгууламж барихаар голын гольдрол өөрчлөн суваг шуудуу татсан "Донж хаус" ХХК-д зөрчлийг арилгах талаар 
мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлэв. 

- Байгаль орчны багц хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор “Хууль бус мод бэлтгэл, ан”-тай 
тэмцэх эргүүл шалгалтыг байгаль хамгаалагч нартай хамтран нийт 21 удаагийн шалгалт зохион байгуулж, 
зөрчил  арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав. 

- Улаанбаатар хотын хэмжээнд мод, модон материалын төрөлжсөн 9 зах үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд тус 
газар нь эдгээр захуудтай “Экологийн хариуцлагын гэрээ” байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилладаг. Тус 
гэрээний хэрэгжилтийг шалгахаар 2017 оны 2017/36 дугаартай удирдамжийг батлуулж, урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулав. 



- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ойн дагалт баялаг хуш модны самрыг хугацаанаас нь өмнө түүж, бэлтгэхээс 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх, гарсан зөрчилд арга хэмжээ авах удирдамжийн дагуу Улсын мөрдөн 
байцаах алба, Баянзүрх дүүрэг дэх Цагдаагийн 2, 3 дугаар хэлтэстэй хамтран Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар 
хороо Гачууртын Шар хоолойн ам, Улиастайн амны эхэнд хяналт шалгалтын ажлыг хийв. Шалгалтаар 
Улиастай, Шар хоолойн амны дээд эхэнд гарсан 5 отогийн 30 гаруй иргэдийг уулнаас буулгаж Ойн тухай хууль 
болон дагалдан гарсан тушаал, журмыг танилцуулж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав.    

- Нийслэлийн Газрын албатай хамтарсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг 5-р сарын 01-ээс 10-р сарын 16-
ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ЧД-ийн 19, СБД-ийн 19, 20 дугаар хорооны 26 зусланд зохион байгуулав. 
Шалгалтаар Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо Майхан толгой зуслангийн Сэлбэ гол дагуу, Шадивлан 
зуслангийн булгийн эх, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо Ар хустай зуслангийн Сэлбэ гол дагуу 
зөвшөөрөлгүйгээр хашаа барьсан нийт 5000м2 газрыг  чөлөөлж, зөрчлийг арилгуулж, хашааг нь байгаль 
хамгаалагчийн ажлын байрны хашаанд хураасан.  

- Нийслэлийн ногоон бүс СХД-ийн 25-р хорооны Богд, Хустай, Ухна, Билгүүний аманд гарсан нийт 4 түймрийн 
хохирлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг тогтоов. 

- Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс болон 
дүүргийн Цагдаагийн газруудаас ирүүлсэн 20 хүсэлтийн дагуу гарал үүслийн гэрчилгээгүй хууль бусаар оруулж 
ирсэн мод, модон материалд экологи эдийн засгийн үнэлгээ тогтоов.    

4 3.1.12 Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, байгаль 
орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүргэх 

мэдээллийг сайжруулна. 
НБОГ Ж.Батбаясгалан 100 100 

Нийслэлийн Засаг даргын “Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний 
тухай” 2017 оны А/221, А/537 дугаар захирамжийн хүрээнд байгаль хамгаалагч нарыг дараах багаж хэрэгслээр 
хангаж, байгаль орчныг хамгаалахад технологийн дэвшлийг ашиглаж, хяналтыг сайжруулсан. Үүнд: Хөдөлгөөнт 
эргүүлийн мэргэжлийн дрон, байгаль хамгаалагчийн хяналтын төхөөрөмж GPS 33, автомашины хяналтын камер 3, 
түймэр унтраах үүргийн гал унтраагуур 30, ой мод титэм хэсгээр шатаж талбай ихсэхээс  урьдчилан сэргийлэх 
моторт хөрөө 4, байгаль хамгаалагчийн түймэрт тэсвэртэй хувцас, гутал тус бүр 34. Мөн нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/537 дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсэд ажиллаж буй 33 байгаль хамгаалагч тус 
бүрд 2 морин эргүүл нэмж ажиллуулав. 
Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, байгаль орчны мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилгоор “Зуслан 
портал, гар утасны программ хангамж хөгжүүлэх” ажлыг  гүйцэтгүүлсэн. Уг мэдээллийн сан нь “Байгаль орчин”, 
“Зуслан”, “Төрийн үйлчилгээ”, “Тохижилт” гэсэн 5  цэсээс бүрдэж байгаа бөгөөд байгаль орчны холбогдолтой бүх 
мэдээллийг иргэд гар утас, цахим төхөөрөмжөөс авах боломжийг бүрдүүлсэн. Программд environment.ub.gov.mn 

 



хаягаар нэвтрэн орох боломжтой болсон. 
Тус газраас “Байгальд хайртай Улаанбаатарчууд” цахим хуудсыг ажиллуулдаг бөгөөд үүгээр дамжуулан байгаль 
орчны холбогдолтой мэдээ мэдээллүүдийг  иргэдэд хүргэдэг. Мөн Gogo.mn дээр “Байгальд хайртай 
Улаанбаатарчууд” цэс үүсгэн ажиллуулж байна.  

5 3.2.6 Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, амьдралын зөв дадлыг 
төлөвшүүлнэ. НБОГ Ж.Батбаясгалан 100 100 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр дараах ажлуудыг зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчлав. Үүнд: 
- Шувуу сонирхогч иргэд болон байгаль хамгаалагч нарт зориулан “Нийслэлд өвөлждөг шувууд” танин мэдэхүйн 

сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтаар шувууны төрөл зүйлийг танин мэдэх, ажиглалт тооллогын арга зүйг 
олгох, гэмтэж бэртсэн шувуудад анхны тусламж өгч, иргэдийн тусламжтайгаар нийслэлд өвөлждөг шувуудын 
тооллогыг зохион байгуулсан.  

- ШУА-ийн Ерөнхий сорилын болон Биологийн хүрээлэнтэй хамтран “Нийслэлийн агаар, хөрсний бохирдлыг 
бууруулахад ургамлын үзүүлэх нөлөө, ач холбогдол” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 

-  Дэлхийн ой, усны өдрүүдийг угтан Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж, 
нийслэлийн Засаг даргаас ногоон хөгжил, орчны бохирдол, ой, усны  чиглэлээр цаашид хийж хэрэгжүүлэх 
ажлын талаар мэдээлэл өгч,сургалт зохион байгуулж,  иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч, санал бодлыг 
нь сонсов. 

- Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас санаачилсан уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд хувь хүний 
ойлголтыг дээшлүүлж, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой “Эх дэлхийн цаг” хөтөлбөрт  хамтран оролцов. Энэ 
үеэр тус газраас “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг та юу хийж ямар хувь нэмэр оруулж чадах вэ?” сэдвээр 2 
минутын богино видео бэлтгэж, түгээв.  

- Нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрт амьтны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор  “Хавхгүй 
нийслэл” аяныг 2 дугаар сараас эхлэн байгаль хамгаалагч, идэвхтэн байгаль хамгаалагчид, морин эргүүлүүд 
болон иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулж байна.  

-  Уул овоо тахих болон олон нийтэд хандсан шашны зан үйл нь байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлж байгааг таслан 
зогсоох зорилгоор “Хадгаа дээдэлье, байгалиа хамгаалъя" хамтарсан уриалгыг гандан, бөөгийн холбоотой 
хамтран гаргав. 
Уриалгын дагуу Тарвалин хийдтэй хамтран  Баянзүрх  дүүргийн 20, Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25 дугаар 
хорооны зуслангийн бүсийн ойн сан бүхий газарт ургаа модонд уясан хадаг, байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц 
байдлаар байрлуулж орхисон шашны эд хэрэглэлүүдийг цэвэрлэж, устгах ажлыг зохион байгуулав.  

- “Хун нуураа цэвэрлэж, хун шувуудаа угтацгаая” цэвэрлэгээг СХД-ийн 32-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх карьерийн 

 



нууранд зохион байгуулж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр олон нийтэд сурталчлав. 
- “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг 5,10-р сард Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зохион байгуулав. Мод 

тарилтын үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, сурагчид, оюутан залуус, сайн дурын клуб, ТББ, 
иргэд өргөнөөр  оролцсон.  

- БОАЖЯ-наас зохион байгуулсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгт тус газраас гүний худаг гаргах зөвшөөрөл, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт болон байгаль орчныг хамгаалах, мод тарих чиглэлээр зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгөх зэрэг шууд үйлчилгээг 21 иргэнд үзүүлсэн. Мөн нийслэлд хэрэгжиж байгаа “Минж нутагшуулах 
төсөл”-ийн үйл ажиллагаа болон гэр хороолол, зусланд ашиглах бичил цэвэрлэх байгууламж, төхөөрөмжүүдийг 
танилцуулах, гэмтэж бэртсэн шувуу, амьтдад анхны тусламж үзүүлэх сургалт, “Хавхгүй нийслэл” аяны хүрээнд 
цугласан хавхыг танилцуулж дүгнэх зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулав. 

- Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангийн хаалтын цэвэрлэгээг Сэлбэ гол дагуу Санзай, Хандгайт, Баянбулаг, 
Хуурай мухар, Шаргаморьт, Гүнт, Жигжид, Яргайт, Шадивлангийн зусланд 9-р сард зохион байгуулж, үр дүнг 
олон нийтэд танилцуулав. 

- Монголын зөгийчдийн нийгэмлэгтэй хамтран “Балт болон тоост ургамлын тархалтыг нэмэгдүүлэхэд зөгийн үр 
нөлөө” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 33 байгаль хамгаалагч, сонирхсон иргэд оролцов.   

- Тус газраас зуслангийн бүсийг технологийн шийдэл ашиглан хаягжуулах ажлын хүрээнд зусланд үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгж, төрийн үйлчилгээний байгууллагууд, байгаль хамгаалагчийн байр, худаг, хогийн цэг 
зэрэг 200 байршилд “Гурван үгт хаяг” байрлуулав.  

- БОАЖЯ-ны 30 жил, Нийслэлийн 378 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд санаачлан “Монголын мэргэжлийн 
анчдын холбоо” ТББ-тай хамтран суурьшлын бүсэд орж ирсэн ан амьтдыг асрах, хамгаалах, эмчлэх байрыг 
барьж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн. 

Иргэдийн байгаль орчны боловсролыг дээшлүүлж, тэдэнд амьдралын зөв дадлыг төлөвшүүлэх зорилгоор нийт 
13 төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэв. 

6 3.2.7 Хот орчмын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон 
нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын хариуцлагыг дээшлүүлнэ. 
НБОГ Ж.Батбаясгалан 100 100 

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/1026 дугаартай захирамжийн дагуу Газрын даргын 2016 оны А/95 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг  Баянзүрх, Багануур, Багахангай, Хан-Уул, Налайх, Сонгинохайрхан дүүрэгт 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг 14 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2016 онд хүлээн авсан. Үүнд: аж 
ахуйн нэгж өөрийн хөрөнгөөр техникийн нөхөн сэргээлтийг 8.2 га-д, техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг 
13.46  га-д, нийт 21.66 га талбайд хийсэн байна.   
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