


185.0 сая төгрөгийн орлогыг  нийслэлийн төсөвт  
төвлөрүүлэх 
Жилдээ  

төгрөг 
төвлөрүүлсэн 

байна. 

ХБОБНХ 
ОХ 

 
Зуслангийн айл өрхөд 
тавих байгаль орчны суурь 
шаардлагуудыг 
боловсруулж, ногоон 
бүсийн ашиглалт 
хамгаалалтын журамд 
тусган хэрэгжүүлнэ. 

4.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 141 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Ногоон бүсийн ашиглалт, хамгаалалтын 
журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал 
боловсруулах 
1, 2-р улиралд 

Журамд өөрчлөлт 
орсон байна. 

 

ХБОБНХ 
ОХ 
ЗТ 

 

Байгаль хамгаалагчдыг 
удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж 
ажлын явц, гүйцэтгэлд 
тогтмол хяналт тавьж 
ажиллана. 

5.Хяналт шалгалтын  нэгдсэн удирдамж, хуваарийг  
баталж,  шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
хуулийн дагуу таслан зогсоох, захиргааны арга 
хэмжээ авах, харъяаллын дагуу холбогдох 
байгууллагад шилжүүлэх, мэдэгдэх, урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах 
Жилдээ  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
- 

ЗХ 
ОХ 

ХБОБНХ 
ЗТ 

БХТ 

6.Байгаль хамгаалагчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, идэвх санаачлагыг өрнүүлэх зорилго 
бүхий "Ногоон Улаанбаатар" болзолт уралдааныг 
зохион байгуулах,  дүгнэх 
Жилдээ  

Байгаль 
хамгаалах хэсгүүд 
бүрэн хамрагдсан 

байна. 

 ЗХ 
БХТ 

7.Байгаль хамгаалагчдын эргүүлийн үйл ажиллагаанд 
Teltonika программ ашиглан хяналт, мониторинг хийх 
Жилдээ  

  БХТ 

Байгаль хамгаалагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэн техник 
хэрэгслийг сайжруулна. 

8.Байгаль хамгаалагчдын чадавхийг сайжруулах 
цуврал сургалтуудыг зохион байгуулах 
2, 3-р улиралд 

  БХТ 

9.Байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын ажилд 
технологийн дэвшилтэт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
нэвтрүүлж,  зайлшгүй шаардлагатай техник 
хэрэгслээр хангах 
Жилдээ  

Машин, 
мотоцикоор 

хангагдсан байна. 

150 сая 
хөрөнгө 

оруулалт 

ЗХ 
БХТ 

Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллана. 

10.Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах төлөвлөгөөг 
баталж мөрдөх 
Жилдээ  

Шилэн дансны 
тухай хуулийн 

хэрэгжилт 
хангагдана. 

 ЗХ 



Хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангана. 

11.Мэргэжлийн хяналтын, онцгой байдлын  болон 
бусад мэргэжлийн  байгууллагуудтай хамтран 
урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх, илэрсэн 
зөрчлийг арилгуулах 
Жилдээ 

Хамтарсан хяналт 
шалгалт хийсэн 

байна. 
 

ОХ 
ХБОБНХ 

ЗТ 
БХТ 

12.Дотоод хяналт шалгалтыг улирал тутам зохион 
байгуулж холбогдох  дүгнэлт, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний зөвлөмж гаргах 
Жилдээ  

Дотоодын хяналт 
шалгалт хийсэн 

байна. 
 ЗХ 

Хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангуулах , албан хаагчдын 
нийгмийн асуудал, шагнал 
урамшууллын ажлыг зохион 
байгуулна. 

13.Албан хаагчдын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, 
чадавхжуулах  сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн 
цагийн хуваарийг баталж мөрдүүлэх, гадаад, 
дотоодын сургалт семинарт хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 
Жилдээ  Хүний нөөцийн 

хөгжлийн 
хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 
хангагдана. 

 

ЗХ 

14.Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлыг зохион байгуулах 
Жилдээ 

ЗХ 

15.Үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн 
үнэлгээг үндэслэн албан хаагчдыг төрийн болон дээд 
байгууллагын шагналд тодорхойлох, холбогдох 
байгууллагад уламжлах, урамшуулах ажлыг 
хэрэгжүүлэх 
Жилдээ 

ЗХ 

Ажилтан, албан хаагчдаар 
байгууллагад мөрдөгдөж 
буй дүрэм, журам, төрийн 
албаны ёс зүй, стандартыг 
хангуулах, сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлэхэд 
анхаарч ажиллах 

16.Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс зүйн дүрэм, 
Зөрчлийн оноо тооцох журмын хэрэгжилтийг хангаж,  
албан хаагчдын  сахилга, дэг журам, хариуцлагыг 
сайжруулах 
Жилдээ  

Хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажиллана. 

 ЗХ 

Төрийн албаны зөвлөл, 
Нийслэл дэх Төрийн 
албаны салбар зөвлөлийн 
шийдвэр, дүрэм журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах, 

17.Ажилтан, албан хаагчдыг ажилд авах, ажлаас 
чөлөөлөх, хүний нөөцтэй холбогдолтой бичиг 
баримтын бүрдлийг хангуулах, хувийн хэргийг зохих 
журмын дагуу бүрдүүлэх, баяжилтыг тухай бүр хийж 
хүний нөөцийн холбогдолтой судалгааг гаргах 

Судалгаатай 
болно.  ЗХ 



хяналт тавих  Жилдээ  
Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

18. Авлигын эсрэг төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжилтийг 
хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг холбогдох албан тушаалтнаар  хуулийн 
хугацаанд гаргуулж тайлагнах 
1, 6-р сард 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 ЗХ 

Байгаль орчны чиглэлээр  
мэргэжлийн байгууллагын 
дүгнэлт, тодорхойлолт 
олгоно. 

19.Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагын эрх олгох дүгнэлт гарган ажиллах. /Ус, 
ой, газрын хэвлий, амьтан, ургамал/.  
 Жилийн туршид 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 

ХБОБНХ 
ОХ 

 

20.Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа 
шинжилгээний зориулалтаар хамгаалах, ашиглуулах 
зөвшөөрлийг олгож, хяналт тавин ажиллах. 
2, 3-р улиралд 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 ХБОБНХ 

Байгаль орчин, экологийн 
төлөв байдлыг үнэлэх, 
хамгаалах асуудлаар 
шаардагдах мэдээ баримт, 
судалгааг холбогдох 
байгууллагаас гаргуулна. 

21.Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэрэгжүүлэх 
төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий  үнэлгээ 
хийнэ. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээний нөхцөл болзолд тусгай шаардлагуудыг 
тусгаж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах 
Жилийн туршид 

Байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө 

үзүүлж байгаа 
болон суурьшлын 

бүсэд үзүүлэх 
орчны нөлөөллийг 

бууруулна. 

- ХБОБНХ 

“Бүх нийтээр мод тарих 
үндэсний өдөр”-ийг 
холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулна. 

22.“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран хавар, намрын 
улиралд зохион байгуулах 
5, 10 дугаар сард 

Иргэн, аж ахуйн 
нэгж 

байгууллагатай 
хамтран мод 

тарина. 

 ОХ 

Хоёр. “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг 
хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалттай газруудын 
ашиглалт, хамгааллыг 
хувийн хэвшилд тулгуурлан 

23.Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан 
газруудын байгалийн өвөрмөц унаган төрхийг 
хадгалах, хамгаалах,  шинэ менежментийн 
төлөвлөгөөг Дэлхийн Байгаль хамгаалах сангийн 

Менежментийн 
төлөвлөгөө 

боловсруулсан 
байна. 

 ОХ 



явуулж, байгалийн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлнэ. 

дэмжлэгтэйгээр зориулалтын “miradi” программын 
дагуу боловсруулах 
1, 2-р улиралд 
24.Сэлбэ голын орон нутгийн тусгай хамгаалалттай  
газарт байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх төслийг 
хэрэгжүүлэх 
2, 3, 4-р улиралд 

Тохижилтын 
ажлууд хийгдсэн 

байна.  
 

11,2 сая ОХ 

Гурав. “Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн 
зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

Зэрлэг амьтдын тооллого 
хийх, тэжээл тавих, 
шилжүүлэн нутагшуулах 
зэрэг биотехникийн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

25.Зуслангийн бүсээс  тархац нутаггүй болсон 
тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх 
2, 3-р улиралд 

Тарвагыг нүүлгэн 
шилжүүлсэн 

байна. 
5 сая ХБОБНХ 

26.Шувуу сонирхогч клуб, иргэд болон мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран “Шувуу ажиглах цэг” 
байгуулах асуудлыг судалж, төслийн санал 
боловсруулах 
2, 3-р улиралд 

Төсөл 
боловсруулагдсан 

байна. 
 ХБОБНХ 

Суурьшлын бүсэд орж 
ирсэн, хаягдсан, гэмтэж 
бэртсэн амьтдад тусламж 
үзүүлэх, асран тэнхрүүлэх, 
идэш тэжээл тавих ажлыг 
зохион байгуулна. 

27.Иргэдийн мэдээллийн дагуу нийслэлд орж ирсэн, 
нийтийн эзэмшлийн талбайд хаягдсан, гэмтэж 
бэртсэн амьтдад анхан шатны тусламж үзүүлэх, 
асран тэнхрүүлэх, идэш тэжээл тавих ажлыг зохион 
байгуулах 
Жилийн туршид 

Амьтдад анхан 
шатны тусламж 

үзүүлнэ. 
 ХБОБНХ 

28.Амьтан асрах төвийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай “Амьтан асрах төвийн ашиглалт, 
хамгаалалт”-ын журмыг боловсруулж, мөрдүүлэх 
Жилдээ  

Журам 
боловсруулсан 

байна. 
 ХБОБНХ 

Амьтан хамгааллын 
“Хавхгүй нийслэл 2018” 
аяныг үргэлжлүүлэн зохион 
байгуулна. 

29.Нийслэлийн ногоон бүсийн байгаль хамгаалагч 
нарын дунд амьтан хамгааллын “Хавхгүй нийслэл 
2018”  аян зохион байгуулах 
Жилийн туршид 

Аян зохион 
байгуулагдсан 

байна. 
 ХБОБНХ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр 
дэх ургамлын зүйлийн 
судалгаа явуулж, ногоон 
бүсэд зөгийн аж ахуйг 

30.Судалгаа шинжилгээний  мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран ургамлын нөөцийн судалгаа 
хийх 
2, 3-р улиралд 

Судалгаатай 
болно. 5 сая ХБОБНХ 



түлхүү хөгжүүлнэ. 31.Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй эрхлэх давуу талыг 
сурталчилж, бичил төсөл хэрэгжүүлэх 
2, 3-р улиралд 

Зөгийн аж ахуй 
эрхлэх талаар 
мэдээлэлтэй 

болсон байна. 

4,8 сая ХБОБНХ 

Агнуур зохион 
байгуулалтын 
менежментийн төлөвлөгөө 
батлуулна. 

32.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт агнуур зохион 
байгуулалтын 2018 оны менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулж, батлуулах 
Жилийн турш 

Менежментийн 
төлөвлөгөөтэй 

болно. 
 ХБОБНХ 

Дөрөв. “Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зохистой ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

Суурьшлын бүсэд үйл 
ажиллагаа явуулж буй 
түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай 
зөвшөөрлийг нэмж 
олгохгүй, олгогдсон тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүд, тоосго, төмрийн 
үйлдвэрүүдийг гаргах 
ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ.  

33.Суурьшлын бүс дэх    түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын  ашиглалтын үйл ажиллагаанд тавих 
хяналтыг сайжруулж, мэргэжлийн байгууллагуудаас 
бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулж ажиллуулах 
Жилдээ  

Ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, 

хамтарсан хяналт 
шалгалт хийгдсэн 

байна. 

 ХБОБНХ 

Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрийн эвдэрсэн 
газрын нөхөн сэргээлтийг 
аж ахуйн нэгжийн 
хөрөнгөөр болон дүйцүүлэн 
хамгаалах аргаар хийлгэж, 
хөрсний доройтлыг 
бууруулна. 

34.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигчдээс 2018 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг  дүйцүүлэн хамгаалахаар 
дүгнүүлэх тухай судалгааг гаргах асуудлыг БОАЖЯ-
нд тавьж  шийдвэрлүүлэх 
5-р сард 

Судалгаа 
хийгдсэн байна.  ХБОБНХ 

 

35.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтоос 
үүдэж эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг олборлогч 
аж ахуйн нэгжээр  дүйцүүлэн хамгаалах аргаар 
хийлгэх    ажлыг зохион байгуулах 
Жилдээ  

Нөхөн сэргээлт 
хийлгэсэн байна.  ХБОБНХ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
уул уурхайн улмаас 
эвдэгдсэн газрын тооллого,   

36.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн улмаас 
эвдэгдсэн газрын тооллого явуулах 
2-р улиралд 

Тооллого хийсэн 
байна. 135 сая ХБОБНХ 



судалгаа  явуулж нөхөн 
сэргээлтийг хийлгэнэ. 

37.Эвдэгдсэн газрын тооллого явуулсан  дүнд 
үндэслэн аж ахуйн нэгжүүдэд  албан шаардлагыг 
хүргүүлж,  нөхөн сэргээлт хийлгэх, гүйцэтгэлд хяналт 
тавих     Налайх дүүрэгт эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлтийг үлгэр жишээ  байдлаар хийлгэх   
2, 3-р улиралд 

Нөхөн сэргээлт 
хийсэн байна. 500 сая ХБОБНХ 

Хот орчмын түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжийн  талбайн хайгуул, 
ашиглалтын явцад тавих 
хяналтыг сайжруулж, нөхөн 
сэргээлтийг хийлгэнэ. 

38.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан   хяналт  
шалгалтын ажлыг зохион байгуулах 
5, 9-р сард 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 
хариуцлага 

дээшилсэн байна. 

 ХБОБНХ 

Нийслэлийн ногоон бүсэд 
хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшиж буй аж 
ахуйн нэгж, байгууллагаар 
байгаль хамгаалах 
төлөвлөгөө гаргуулан, 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах, биелэлтэд нь 
хяналт тавина. 

39.Нийслэлийн 6 дүүрэгт түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж 
буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль хамгаалах 
төлөвлөгөө,  барьцаа төлбөр байршуулсан 
мэдээллийг нэгтгэн гаргаж,  хяналт тавих,  
хэрэгжилтийг хангуулах 
Жилдээ  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 ХБОБНХ 

Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг ААНБ-ын 
холбогдох хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан байдалд 
ангилал тогтоох шалгуур 
үзүүлэлтийг боловсруулна.  

40.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын  үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-ын үйл ажиллагаа 
явуулсан байдалд судалгаа хийж, ангилал тогтоох 
шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, хайгуулын болон 
ашиглалтын төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авах, 
хугацаанд нь төлөвлөгөө, тайлан ирүүлээгүй аж ахуйн 
нэгжүүдэд хариуцлага тооцох 
Жилдээ  

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 ХБОБНХ 

Холбогдох газруудаас газар 
зохион байгуулалт, ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
холбогдолтой мэдээлэл 
авах, түгээмэл тархацтай 

41.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой байршлын 
талаарх мэдээллийг холбогдох газруудаас авч 
талбайн нөөцийг тодорхойлуулах   
2-6 дугаар сард 

Мэдээлэлтэй 
болно.  ХБОБНХ 



ашигт малтмалын 
хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл олгох бүс болон 
цаашдын нөөцийг 
тодорхойлно. 

42.Ой, усны сан, түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын  кадастрын зургийн мэдээллийг нэгтгэх 
1, 2, 3-р улиралд 

Мэдээллийн санг 
бүрдүүлсэн 

байна. 
 ХБОБНХ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
хар шорооны нөөцийн 
судалгаа хийлгэнэ. 

43.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шорооны нөөцийн 
судалгааг хийх    
2 дугаар  улиралд 

Судалгаатай 
болно. 5 сая ХБОБНХ 

Олборлох үйлдвэрлэлийн 
ил тод байдлын 
санаачлагын ажлын 
албатай хамтран ажиллаж, 
мэдээллийн ил тод байдлыг 
нээлттэй болгоно.  

44.Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачлагын ажлын албатай хамтран ажиллаж, 
мэдээллийн ил тод байдлыг нээлттэй болгож, 
байгууллагын веб сайтаар мэдээлэх 
Жилийн турш 

Мэдээлэл ил тод 
нээлттэй байна.  ХБОБНХ 

Тав. “Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн сэргээлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах” гэсэн 
байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний 
судалгаа хийж, тэмцлийн 
ажлыг явуулна. 

45.Ойн хөнөөлт шавжийн тархалтын судалгааг 
хийлгүүлж, судалгаанд үндэслэн тэмцлийн  ажил 
явуулах 
1, 2, 3 дугаар улиралд 

Техникийн үр дүн 
80%-иас доошгүй 
байна. 

 

40 сая ОХ 

Иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
ургуулсан төглийг улсын 
ойн санд шилжүүлэн авах, 
хожуулд тарьцаар 
ойжуулалт хийх  аргыг 
нэвтрүүлнэ. 

46.Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ 
байгуулж, тарьж ургуулсан төглийг улсын ойн санд 
хүлээн авах ажлыг эхлүүлэх 
Жилдээ  

Иргэн, аж ахуйн 
нэгж 

байгууллагатай 
гэрээ байгуулсан 

байна. 

 ОХ 

47.Хожуулд тарьцаар ойжуулалт хийх судалгааг хийж, 
туршилтаар нэвтрүүлэх 
2-10 сард 

Туршилт хийгдсэн 
байна.  ОХ 

Усны нөөцийн 
хамгаалалтын болон эрүүл 
ахуйн хамгаалалтын бүсийн 
дэглэмийг сайжруулан, ус 
хангамжийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж зүй зохистой 
хэрэглээг бий болгоно. 

48.Багануур, Багахангай, СХД-ийн Баянголын амны 
ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн 
хориглолтын, хязгаарлалтын бүс болон тэжээгдлийн 
мужийг тогтоох 
Жилдээ  

Бүсүүдийг 
тогтоосон байна.  ОХ 

49.Ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус, гадаргын усыг 
цэвэршүүлэн үйлдвэр ахуйн хэрэглээ, хотын ногоон 

Усыг хамгаалах 
санал санаачлага - ОХ 



байгууламжийн усалгаанд ашиглах санал, 
санаачлагыг дэмжин ажиллах 
Жилийн туршид 

нэмэгдэнэ. 

50.Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гол, горхи, булаг 
шанд, нуур цөөрмийн судалгааг хийх 
Жилдээ  

Судалгаатай 
болно.  ОХ 

51.Ногоон бүсийн усны чанарт хяналт шинжилгээ 
хийх 
2, 3 дугаар улиралд 

Ногоон бүсийн 
булаг шанд, гүний 
худгуудын уснаас 

дээж авч 
шинжилгээ 

хийлгэсэн байна. 

10 сая ОХ 

52.Туул гол болон  цутгал голуудын дагуу 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах. 
5,10-р сард 

Усны сан бүхий 
газар 

бохирдохоос 
хамгаалагдана. 

5 сая ЗТ 
ОХ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр 
дэх ус, рашааны тоо 
бүртгэлд үндэслэн булгийн 
эхүүдийг хамгаалж, хөв 
цөөрөм байгуулна. 

53.Булаг тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчийг   сонгон 
шалгаруулах,  шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй  гэрээ 
байгуулан ажлын явцад хяналт тавьж, хүлээн авах 
2, 3 дугаар улиралд 

1 булгийн эхийг 
хамгаална.  8 сая ОХ 

Усны сан бүхий газрын 
онцгой болон энгийн 
хамгаалалтын бүс, ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн 
эрүүл ахуйн бүсийн 
дэглэмийг мөрдүүлнэ. 

54.Усны  сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын 
бүсийг  тэмдэгжүүлэх  ажлын  гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах,  шалгарсан аж ахуйн нэгжтэй  гэрээ 
байгуулж, ажлын явцад хяналт тавьж,  хүлээн авах 
Жилдээ  

Мэдээлэл тэмдэг 
байршуулсан 

байна. 
50 сая ОХ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр 
дэх аж ахуйн нэгж 
байгууллага айл өрхийн 
гүний худгийн тооллого 
хийх. Ус ашиглуулах  
зөвшөөрөл олгох, дүгнэлт 
гаргах, гэрээ байгуулна. 

55.Зөвшөөрөлгүйгээр цооног өрөмдөж гүний худаг 
гаргасан иргэдийг бүртгэж худгийг паспортжуулах 
ажлыг эхлүүлэх. 
2, 3 дугаар улиралд 

Бүх худгийг 
бүртгэлд 

хамруулсан 
байна. 

 ОХ 

56.Худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах, ус 
ашиглуулах  зөвшөөрөл олгох, дүгнэлт гаргах, гэрээ 
байгуулах, худгийн зөвшөөрөл авах иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад  орчны бохирдлыг бууруулах 

Хуулийн 
хэрэгжилт 

хангагдана. 
 ОХ 



тусгай шаардлага тавих 
Жилдээ  

Ойжуулалтын ажлыг зохион 
байгуулж, менежментийг 
сайжруулна. 

57.Ойгоос цэвэрлэгээний  огтлолтоор бэлтгэх  модны   
хэмжээг НИТХТ-ээр батлуулж, цэвэрлэгээний ажлыг 
зохион байгуулах, хүлээж авах 
1, 2, 3 дугаар улиралд 

Ойг доройтлоос 
хамгаална. 1 сая ОХ 

58.Ойн менежментийн төлөвлөгөө шинэчлэн 
боловсруулж  батлуулах. 
Жилийн турш 

Ойн зүй зохистой 
ашиглалт, 
хамгаалалт бий 
болно 

 ОХ 

59.Ойжуулалтын шинэ аргын норматив зардлын 
тооцоо, судалгаа хийлгэх 
1, 2, 3-р улиралд 

Судалгаатай 
болно. 2 сая ОХ 

60.Нийслэлийн ногоон бүсэд ойжуулалт, байгалийн 
аясаар сэргэн ургалтыг дэмжих болон ногоон зурвас 
байгуулах ажлыг улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгүүлэх 
Жилдээ 

Таримал 
ургамлын 
амьдралтын хувь 
75-аас багагүй 
байна. 

 

22 сая ОХ 

61.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт            харилцаат  
хотуудын хөрөнгө оруулалтаар ногоон зурвас 
байгуулах ажлыг эхлүүлэх 
Жилдээ  

Ногоон зурвас 
байгуулах ажлыг 
эхлүүлсэн байна. 

 
- 

ОХ 
 

62.Өмнө жилүүдийн ойжуулалтын арчилгаа, 
хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгүүлэх. 
2-4-р улиралд 

Таримал 
ургамлын 

амьдралтын хувь 
75-аас багагүй 

байна. 

 ОХ 

Хууль бус мод бэлтгэлийн  
чиглэлээр 

63.Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг 
хэрэгжүүлэх 
Жилдээ  

Хууль бус мод 
бэлтгэл буурсан 

байна. 
10 сая ОХ 

БХТ 

Ой хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах,   
түймрээс хамгаалах халз 

64.Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар түймрээс  
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг  зохион байгуулах 
2, 3-р улиралд 

Ой хээрийн 
түймрээс 

урьдчилан 
сэргийлнэ. 

 ОХ 



зурвасуудыг  сэргээнэ. 

Зургаа. “Орчны бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, байгалийн гамшгийн эрсдлийг багасгах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах нийслэлийн 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

65.Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулж, хэлэлцүүлэх, хэрэгжүүлж эхлэх   
Жилдээ  

Хөтөлбөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 

байна.  
 

 ЗХ 

Хүнд металлаар бохирдсон 
хөрсийг саармагжуулах 
арга зүй, технологийг 
зонхилох бохирдуулагч тус 
бүрээр боловсруулж 
нэвтрүүлнэ. 

66.Эрдэм шинжилгээний  болон мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран бохирдол саармагжуулах 
технологи, арга зүй боловсруулах, технологийн 
туршилт хийж, үр дүнг мэдээлэх 
2, 3-р улиралд 

Технологийн 
туршилт хийгдсэн 

байна. 
10 сая ХБОБНХ 

Хөл газрын ургамлыг 
ашиглан хөрсний 
бохирдлыг бууруулах 
ажлыг  шинжлэх ухааны 
байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулна. 

67.Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний бохирдлыг 
бууруулах талаар судалгааг эрдэм шинжилгээний 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж судалгааны 
ажилд үндэслэн зуслангийн бүсэд туршилтын ажлыг 
хийх   
2, 3-р улиралд 

Хөрсний 
бохирдлыг 
бууруулна. 

 ХБОБНХ 

Инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжид холбогдох 
боломжгүй айл өрхийн 
нүхэн жорлон, угаадасны 
нүхний байгууламжид МNS 
592452015 стандартыг 
мөрдүүлнэ. 

68.“Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг 
боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд Чингэлтэй 
дүүргийн           12,13-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 27-р 
хорооны айл өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг 
шинэчлэх төслийг хамтран  хэрэгжүүлэх 
Жилдээ 

Төсөл хэрэгжиж 
эхэлсэн байна.  ХБОБНХ 

Химийн бодисын  
ашиглалтыг сайжруулах 
зорилгоор нийслэлийн 
сургуулиудын химийн 
лабораториудыг жишиг 
болгох ажлын зохион 
байгуулах, мэдээлэл 
сурталчилгаа хийнэ.  

69.Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран 
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын  химийн 
лабораторийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах, 
мэдээлэл олгох, сургалт зохион байгуулах 
Жилдээ  

Химийн бодисын 
хадгалалт 

ашиглалтын 
байдлыг 

сайжруулна. 

 ХБОБНХ 



Долоо. “Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"Барилгын хэмнэлтийн 
хурдасгуур" санаачилгын 
хүрээнд угсармал орон 
сууцны дулааны алдагдалд 
эрчим хүчний аудит хийж, 
тоолууржуулах туршилтын 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

70.Улаанбаатар хотын угсармал орон сууцны 
дулааны алдагдалд аудит хийх төслийн санал 
боловсруулж, сонгосон орон сууцнуудад   тоолуур 
суурилуулж, эрчим хүчний аудит хийх 
Жилдээ  

Төсөл хэрэгжсэн 
байна.  ЗХ 

Нөөцийн хэмнэлттэй, 
байгаль орчинд ээлтэй 
шинэ техник, технологи 
нэвтрүүлэх жишиг төслийг 
хувийн хэвшлийн аж ахуйн 
нэгжүүдтэй хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 

71.Нөөцийн хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй шинэ 
техник, технологи нэвтрүүлэх төслийн уралдаан 
зарлаж, шалгарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
хамтран ажиллах 
Жилдээ  

Шалгарсан 
төсөлтэй хамтран 

ажиллана. 
 ЗХ 

Ногоон хөгжлийг дэмжиж,  
байгальд ээлтэй 
технологийг нэвтрүүлэх 
жишиг судалгаа хийж, 
хэрэгжүүлнэ.  

72.Ногоон хөгжлийн тусгай сангийн үйл 
ажиллагааны журмыг холбогдох талуудтай хамтран 
боловсруулах 
Жилдээ 

Журам 
боловсруулсан 

байна. 
 ЗХ 

Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлнэ. 

73.Байгаль орчны чиглэлийн  төсөл хөтөлбөрүүдтэй 
холбоо тогтоож хамтран ажиллах,  төсөл 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
Жилдээ  

Төсөл, 
хөтөлбөрүүдтэй 

хамтран 
ажиллана. 

 ЗХ 

Байгаль орчныг хамгаалах, 
ногоон хөгжлийг дэмжих 
чиглэлээр хэвлэл 
мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж “Ногоон 
Улаанбаатар 2018” аян 
өрнүүлнэ. 

74.“Ногоон Улаанбаатар 2018” аяны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, удирдамж батлуулан хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллах 
Жилийн турш 

Иргэдэд хүргэх 
мэдээ 

мэдээллийн 
чанар, хүртээмж 

нэмэгдэнэ. 

10 сая ХБОБНХ 

Иргэдийн экологийн 
боловсролыг дээшлүүлэх 
сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулж,   
байгаль орчны мэдээллийн 

75.Иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх 
зорилгоор сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл 
сурталчилгааны ажлуудыг  холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх 
Жилдээ  

Иргэдэд 
мэдээллийг 

түгээнэ. 
 ХБОБНХ 



санг  шинэчлэнэ. 76.Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүд /дэлхийн усны 
өдөр, амьтны эрхийг хамгаалах өдөр, байгаль орчны 
өдөр г.м/-ийг угтан сургалт, сурталчилгааны ажил 
зохион байгуулах 
Жилийн туршид 

Иргэдэд 
мэдээллийг 

түгээнэ. 
 

ХБОБНХ 
ОХ 
ЗТ 

77.Байгаль орчны мэдээллийн цахим сангийн 
мэдээллийг тогтмол шинэчлэх 
Жилийн туршид 

Мэдээллийг нэг 
дороос авах 

боломж бүрдэнэ. 
 ХБОБНХ 

78.Монголын бурхан шашинтны төв, Монголын 
бөөгийн нэгдсэн эвлэлтэй хамтран иргэдийн байгаль 
орчинд хандах эерэг хандлагыг сайжруулах чиглэлээр 
хамтарсан уриалга гаргаж хэрэгжүүлэх 
2, 3-р улиралд 

Иргэд олон 
нийтийн 

хандлагыг 
сайжруулна. 

 ОХ 

Найм. “Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг 
хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 
Зуслангийн бүсийн айл 
өрхийг мэдээллийн 
технологийн шийдлийг 
ашиглан хаягжуулна. 

79.Зуслангийн бүсийн иргэдэд “what 3 words” буюу “3 
үгт хаяг”-ийг сурталчлах, ашиглах, хэрэглээ болгох 
2,3-р улиралд 

Ногоон бүсийн 
зуслангийн иргэд 
технологийн 
шийдэл ашиглан 
хаягжилттай 
болно. 

 ЗТ 

Зуслангийн бүсэд иргэдэд 
үзүүлдэг  үйлчилгээ ард 
иргэдэд хэр хүртээмжтэй 
шуурхай хүрч байгаад 
байнгын хяналт тавьж 
ажиллана. 

80.“Нийслэлийн тээврийн газар”, “УБЦТС”-ний Зуслан 
хэсэг, “Улаанбаатар хотын Ус сувгийн удирдах газар”, 
зуслан чиглэлийн хог хаягдлыг тээвэрлэгч “Найши 
трейд” ХХК, “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨТҮААГ-тай 
хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, гэрээний 
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах 
Жилдээ  

Төрийн 
үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 
сайжирна.  ЗТ 

81.Зуслан бүхий амуудын нийтийн эзэмшил талбайд 
байрлах хогийн цэг, бохирын цооног, бие засах 
газрын судалгааг гаргаж, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийлгэх  саналыг Улаанбаатар 
хотын ЗАА-нд хүргүүлэн, хамтарч ажиллах 
2, 3-р улиралд 

Хөрсний 
бохирдол буурна. 

 ЗТ 

82.Зуслангийн иргэдээс  үйлчилгээний хүртээмжийн Нөхцөл байдалд  ЗТ 



талаар сэтгэл ханамжийн судалгааг саналын 
хуудсаар авч  холбогдох арга хэмжээг авах 
2, 3-р улиралд 

үнэлэлт дүгнэлт 
өгнө. Тулгамдсан 
асуудал 
тодорхойлогдоно. 

Зуслангийн  бүсэд шинэ 
менежмент хэрэгжүүлнэ. 

83.Зуслангийн зөвлөлүүдийг шинээр байгуулах, 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 
2,3-р улиралд 

Иргэдийн 
оролцоотойгоор 
байгаль орчны 
зөрчил буурна. 

 ЗТ 

84.Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ихтэй 
бүсүүдэд орших өндөрлөг цэгүүдээс боломжит 
байршлыг сонгож, иргэд гэр бүлээрээ  цэвэр агаарт 
амрах боломжтой    "Цэвэр агаартай бүс" -ийг  бий 
болгох   
2, 3-р улиралд 

Боломжтой 
байршлыг 

сонгосон байна. 
 ЗТ 

ОХ 

85.Зуслангийн иргэдэд зориулсан   гарын авлага, 
зөвлөмж бэлтгэн хүргэх 
2, 3-р улиралд 

Иргэдийг 
мэдээллээр 

хангана. 
 ЗТ 

Бусад   

Төрийн албан хаагчидтай 
Үр дүнгийн болон 
Хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулж,  ажлыг хагас, 
бүтэн жилээр үнэлж 
дүгнэнэ. 

86.Төрийн албан хаагчидтай үр дүнгийн гэрээ, төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчидтай хөдөлмөрийн гэрээ 
байгуулах, гэрээний биелэлтийг хангуулах, үнэлж 
дүгнэх ажлыг тухай бүр зохион байгуулах 
1, 6, 12 дугаар сард 

 
Зөв төлөвлөж, 

хэрэгжилт 
хангагдана. 

 
- 
 

ЗХ 
ХБОБНХ 

ОХ 
ЗТ 

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, 
санал хүсэлтийг цаг 
хугацаанд шийдвэрлэж 
эргэж мэдээлнэ. 

87.Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөх, хяналт 
тавих, бичиг баримт боловсруулах стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах,   
Жилдээ  

Зөрчлийн тоог 
бууруулсан байна.  ЗХ 

88.Ирсэн бичиг,   өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд 
тогтмол хяналт тавих,  дотоод хяналт шалгалтыг 
улирал тутам зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээ 
авах 
Жилдээ 

Дотоод хяналт 
шалгалтыг 

тогтмол зохион 
байгуулсан байна. 

 ЗХ 

Байгууллагын албан ажлын 
хэрэгцээнд шаардлагатай 

89.Байгууллагын бараа материал, эд хөрөнгийн 
тооллогыг тогтоосон хугацаанд хийж, тайлан мэдээг 

Эд хөрөнгийн 
ашиглалт,  ЗХ 
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