
 
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2020 ОНЫ  

АРВАННЭГДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

2020 оны 11 дүгээр сарын 30                     Улаанбаатар хот 
 

Тус байгууллагаас 11-р сард дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 

1. Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 
 
Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт тавьж 7 хоног бүрийн 

төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн Баасан гараг бүрт НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллав. 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн санал, 

нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн төсөлд тусгах саналыг 
тус тус эцэслэн боловсруулж, шаардагдах төсөв, тайлбар мэдээллийн хамт НЗДТГ-ын Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Нийслэлийн Засаг даргатай 2020 онд хамтран 
ажиллах “Байгаль орчин, аялал жуулчлалын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх гэрээ”-нд 
тусгасан ажлын тайланг нэгтгэн боловсруулж НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 
хүргүүлэв. Хяналтад байгаа тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээг нэгтгэн боловсруулж L- 
monitoring системээр НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тайлагнав.  

НЗДТГ-ын ХШҮХ-ээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу НИТХ, НИТХТ-ийн тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан журмуудыг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй  
хүндрэл бэрхшээлийн судалгааг гаргаж Газрын даргын 2020 оны 01/2482 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлэв. 

Коронавирус цар тахлын улмаас 2020.11.12-ны өдрөөс нийслэлд хатуу хөл хорио тогтоож 
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан  байгууллагын  албан хаагчдын 
“Зайнаас буюу цахим горимоор  ажиллах журам”-ыг батлуулж мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

НЗДТГ-аас өгсөн чиглэл болон энэхүү журмыг байгууллагын нийт албан хаагчдад 
мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, оффисийн албан хаагчид ERP системд цагаа бүртгүүлэх, 
хэлтэс нэгжийн дарга нар “Үүрэг даалгавар” цэсээр албан хаагчдад хугацаатай үүрэг даалгавар 
өгч, хэрэгжилтийн явцад өдөр бүр хяналт тавьж, үнэлж дүгнэх зэргээр журмын хэрэгжилтийг 
хангуулан хэвшүүлж байна.  

Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх, 
албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах  зорилгоор 
байгууллагын оффисийн байранд ариутгал 
халдваргүйтгэлийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар 
хийлгэв.  

Тайлант хугацаанд бусад байгууллага, иргэн, 
аж ахуйн нэгжтэй 6 гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажиллаж байна.  

11-р сарын худалдан авах ажиллагааны 
явцын болон дэлгэрэнгүй дата тайланг маягт-3-ын 
дагуу нэгтгэн Газрын даргын 2020.11.24-ний өдрийн 
01/2510 дугаар албан бичгээр нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, цахим 
хувилбарыг UB ERP системийн дотоод харилцааны НХААГ-2019 хаягаар хугацаанд нь илгээв.  

Төсөл арга хэмжээний 7 тендер зарлагдаж гэрээ байгуулагдсанаас 6 ажил бүрэн хэрэгжиж 
дууссан ба 1 ажлын гэрээнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Худалдан авах 
ажиллагааны тендерийн ерөнхий мэдээлэл болон концессийн мэдээллийг shilendans.gov.mn 
дээр хугацаанд нь байршуулсан.  

Шилэн дансанд байршуулах байгууллагын нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр 
зүйлд заасан мэдэгдэл, байгууллагын батлагдсан орон тоонд гарсан өөрчлөлтүүд, хөрөнгө мөнгө 
зарцуулах, өр авлага үүссэн шийдвэр болон бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг тухай бүрт 
байршуулав.  

Тайлант сард байгаль орчныг хамгаалах хяналт шалгалтын ажилд нийт 4,200,000 
төгрөгийн шатахуун зарцуулсан байна. Мод бэлтгэх эрхийн бичиг 255 ш, ойн дагалт ашиглах 
эрхийн бичиг 100 ш, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ 85 ш, худгийн паспорт 27 
ш зэрэг нийт 467 ширхэг үнэт цаасыг албан хаагчид болон байгаль хамгаалагчдад олгов.  



Минж нутагшуулах төвд өсгөн үржүүлж байгаа минж болон амьтан асрах байранд ирж буй 
гэмтэж бэртсэн, өвчилсөн зэрлэг амьтдад шаардлагатай мэс заслын багаж хэрэгслэлийг  
1,197,020 төгрөгөөр худалдан авах ажлыг гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэсэн.  
 

                 
 

Байгаль орчны эсрэг гарсан 75 зөрчилд шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, 

нийслэлийн төсөвт Торгууль, нөхөн төлбөрөөр 135.4 сая.төг, Гоожингийн орлогоор 13.3 сая.төг, 

Ангилагдаагүй бусад орлогоор 86.3 сая.төг, Нийт 235,0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 

төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 111,9 хувь буюу 11,9 хувиар давуулан биелүүлэв. 

 
 Хүний нөөцийн чиглэлээр: 
 

2020 оны 11 дүгээр сард байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр өссөн дүнгээр 
91, хүний нөөцийн чиглэлээр 83 тушаалын төслийг боловсруулж баталгаажуулан, нийт 174 
тушаалд дугаар өгч бүртгэн, хяналт тавьж ажилласан. Газрын даргын 2020 оны А/02 дугаар 
тушаалын дагуу нийт 2 албан хаагчид амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн амралтыг биеэр 
эдлүүлэхээр шийдвэрлэв.  
 Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд гэр бүлд нь 
шинээр хүүхэд мэндэлсэн 1 албан хаагчийн гэр бүлд 200.000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж  олгосон.  
 Байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд дараах сургалтад албан хаагчдыг 
хамруулсан. Үүнд: 

- Германы Олон Улсын хамтын Ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ийн "Барилгын эрчим 
хүчний үр ашиг" төслөөс зохион байгуулж байгаа "Барилгын эрчим хүчний хэмнэлт, үр 
ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх нь" сургалтад 1 албан хаагч, 

-   НЗДТГ, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран зохион 
байгуулсан “Ахисан түвшний жендерийн дүн шинжилгээ” сургалтад 1 албан хаагч,  

- Удирдлагын академийн Мэргэшил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулсан Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын удирдлага сэдэвт богино хугацааны сертификаттай сургалтад 1 
албан хаагч,  

-  НҮБ-ын сургалт судалгааны институтээс зохион байгуулсан "Төсвийн ногоон бодлого" 
цахим сургалтад 1 албан хаагч, 

- БОАЖЯ-ны Үнэлгээ аудитын хэлтсээс зохион байгуулсан www.e-mongolia.mn цахим 
хуудсыг хэрхэн ашиглах талаар байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 
эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад тайлбарлан танилцуулах цахим сургалтад 1 
албан хаагч,  

- Их нартын Байгалийн нөөц газар судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг 
Дэнвэрийн Зоологийн сангийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан цахим сургалтад 1 
алба хаагч, нийт 6 албан хаагч тус тус хамрагдсан. 

Ковид цар тахлын үед ногоон бүсийн хууль бус хулгайн замуудад 24 цагаар жижүүрлэн 
эргүүл шалгалтыг гүйцэтгэж буй байгаль хамгаалагчдад нийт 2000 ширхэг амны хаалт худалдан 
авч олгов. Байгууллагын 3 автомашинд QR код авснаар ногоон бүсэд ажиллаж буй байгаль 
хамгаалагчидтай хамтран хяналт шалгалтын ажлыг саадгүй гүйцэтгэж байна. 



   
 
   Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газарт 
албан хүсэлт хүргүүлж “Таван толгой түлш” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу нэг удаагийн арга 
хэмжээгээр 42 тонн сайжруулсан шахмал түлш татан авч Минж нутагшуулах төв болон байгаль 
хамгаалагчдын ажлын байрны халаалтын асуудлыг шийдвэрлэв.  

Хатуу хөл хорионы үед зайлшгүй шаардлагаар болон томилгоот жижүүрээр ажиллаж 
байгаа 9 албан хаагчдад тусгай үнэмлэх бэлтгэн  өгч ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн.  

       
 

Албан бичиг, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт:   

Тус байгууллагад 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн байдлаар нийт 3962 албан 
бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1322, хариугүй 2637 албан бичиг 
бүртгэгдэж, хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн 3945, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 17 албан 
бичиг байна.  

Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 2383 албан бичиг явуулсан байна. Тайлант 
хугацаанд өссөн дүнгээр нийт 200 өргөдөл хүсэлт ирж бүрэн шийдвэрлэгдсэн. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж  хугацаа 4 хоног 23 цаг 21 минут байна. 

 
Дүгнэлт, зөвшөөрөл олголт: 

Тайлант хугацаанд Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт 
гаргасан 65 хүсэлтээс 55 төсөлд дүгнэлт гаргав. 

Мөн 27 иргэн, аж ахуйн нэгжид худаг гаргах зөвшөөрөл, хоногт 50 шоо метрээс бага ус 
ашигладаг 4 аж ахуй нэгжид ус ашиглах дүгнэлт олгож, 1 аж ахуйн нэгж байгууллагатай ус 
ашиглах гэрээ байгуулав. 1 аж ахуйн нэгжид усны,  2 аж ахуйн нэгжид ойн, 1 аж ахуйн нэгжид  ан 
амьтны, 1 аж ахуйн нэгжид байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, 
тодорхойлолт олгосон. 

 
2. Ойн хамгаалал, ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр: 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/602 дугаар тушаал, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 28 дугаар тогтоолоор 2020 онд 
нийслэлийн ногоон бүсийн ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээг тогтоон, 230 га талбайд 



цэвэрлэгээний огтлолт хийхээр баталсан. Тус ажлын хүрээнд ойд арчилгаа цэвэрлэгээ хийх 
эрхтэй мэргэжлийн байгууллагуудын дунд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлан, санал 
ирүүлсэн “Мэргэн засаг” ЗГБХН, “Сайхан санаа” ХХК, “Бат баян ложистик” ХХК,  “Бужгар адуу” 
ХХК-иудаар ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна. 

Мод, модон материалын захуудын түлшний модны судалгааг хийж 2020.11.17-ны өдрийн 
байдлаар 6 төрөлжсөн захад 1361м3 түлээний модны нөөц байгааг тогтоов. Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан түлшний модны нийлүүлэлт, захуудын үйл ажиллагаа 
зогссон тул айл өрхийг түлшний модны хомсдолд оруулахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэх, мод 
модон материалын захын зөвхөн түлээ нийлүүлэх, борлуулах хэсгийг нээх хүсэлтийг Цайз, 
Хангай захуудаас УОК, НОК-т хүргүүлээд байна. 

2020 онд цэвэрлэгээний огтлолтоор түймэрт өртсөн цаашид ургах чадваргүй болсон, 
хатсан нийт 5100 м3 модыг ойгоос бэлтгэхээр төлөвлөж 2020 оны 4 дүгээр улиралд багтаан ойн 
нөөц ашигласны төлбөрт 24.8 сая.төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна. 

Түүнчлэн нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлээний зориулалтаар 4000 
м3 мод бэлтгэхээс 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 2204 м3 гишүү, мөчир унанги бэлтгүүлж, 
нийслэлийн төсөвт 13,3 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  
 Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Шинэ цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 10 га 
талбайд “Аглаг ой” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ойн зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэлийг ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүн 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр газар дээр нь ажиллаж, акт үйлдэн хүлээн авав. 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/376 дугаар захирамж, Газрын даргын 2020 оны А/25 
дугаар тушаалаар “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг олон нийтэд 
сурталчлах” ажлын хүрээнд хэвлэл мэдээллийн 4 байгууллагатай гэрээ байгуулан намрын 
хуурайшилтын хугацаанд олон нийтэд сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хүргэж ажилласан ба 
гүйцэтгэлийн тайланг хүлээн авч үлдэгдэл санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв.  

 Намрын тарьц суулгацын мэдээ авах тухай Газрын даргын 2020 оны 9 дүгээр сарын 28-
ны өдрийн 03/2198 дугаар албан бичгийг ойн мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлснээр 
мэдээллийг хүлээн авч нэгтгэх ажил хийгдэж байна. 
 Цагдаагийн Ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн алба болон Сонгинохайрхан дүүрэг 
дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэст тус тус шалгагдаж байгаа хууль бусаар мод бэлтгэсэн 2 хэрэг, 
зөрчилд  асуудал хариуцсан мэргэжилтэнийг томилон хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчээр ажлуулж 
холбогдох тайлбар байцаалт өгч, хэрэгт хавсаргах нотлох баримт, шаардлагатай хууль эрх зүйн 
мэдээллийг гарган өгч, ойн санд учруулсан хохирлыг нэхэмжлэн ажилласан. 
 
3. Ус, усан орчныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглуулах чиглэлээр:  

Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй 
2020 оны Т-05/01 дугаар гэрээ байгуулж нийслэлийн 8 дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх "Ундны усны 
чанарын судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах, технологийн шийдэл сонгох" ажлыг гүйцэтгүүлсэн 
ба гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг дүүрэг тус бүрээр боловсруулж ирүүлээд байна. Газрын даргын 
2020 оны А/74 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Баянзүрх, Баянгол, 
Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Багануур Багахангай, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 
"Ундны усны чанарын судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах, технологийн шийдэл сонгох" ажлыг 
хүлээн авахаар тайлантай нарийвчлан танилцаж нягтлан шалгаж байна. 

Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зураг төсөл нь бэлтгэгдсэн байршилд 
3700 шоо метр эзэлхүүнтэй хөв /хиймэл нуур/ байгуулах ажлыг Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/449 дүгээр захирамжаар Налайх дүүрэгт эрх шилжүүлж гүйцэтгүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр 
“Дуулгат мөрөн” ХХК ажилласан ба ирүүлсэн ажлын тайлан, ажил хүлээн авах комиссын акт, 
дүгнэлтийг үндэслэн дундын санхүүжилт болох 30%-ыг олгов. Усны газар, Нийслэлийн Татварын 
газарт ус ашиглалтын тайлан мэдээг нэгтгэн гаргаж хүргүүлэв.   

Орон нутгийн хамгаалалттай газруудын нэвтрэх цэгүүдэд хаягжилтын самбар байршуулах 
ажлыг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гачуурт тосгоны Шар хоолойн амны 
Бэрх төгөл, Улиастай голын эх, Баянзүрх дүүргийн 20 хорооны Дээндийн ам, Сонгинохайрхан 
дүүргийн Хамбын овоонд тус тус 4 цэгт байршуулсныг акт үйлдэн хүлээн авч үлдэгдэл 
санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв. 

 



    

4. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт, хамгааллын чиглэлээр: 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах 
журмын дагуу тухайн жилд хэрэгжүүлсэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайланг 
100 аж ахуйн нэгж байгууллага ирүүлсэнийг хүлээн авч хянан баталгаажуулах ажил хийгдэж 
байна. Өмнөх жилийн мөн үеийн үзүүлэлттэй харьцуулахад тайлан ирүүлэх аж ахуйн нэгжийн 
тоо 17,6%-аар өссөн байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойр хүртэлх 20.9км авто замын 

өргөтгөл, шинэчлэл /UBC-2016-02/” төсөлд шаардлагатай түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашиглуулах гэрээг сунган ажиллаж, дайрга, 
шороо ашигласны төлбөр 51,5 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэв. 

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Арц 
суварга” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Ар гүнт–Партизан чиглэлийн 11 км авто 
замын далангийн дүүргэлтийн дайрга, шороо авч ашигласан газрын 
хэвлийн нөхөн сэргээлтийг үр дүнтэй болгох, нөхөн тарилт хийлгэх 
талаарх ажлын хэсгийн хурлыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр 
“Zoom” аппликэйшн ашиглан цахимаар зохион байгуулав. Авто замын 
бүтээн байгуулалтын ажилд зориулж дайрга, шороо олборлосон “Арц 
суварга” ХХК, “Бадрах ойл” ХХК, “Арж капитал” ХХК-иудад газрын хэвлийн 
нөхөн сэргээлтийг хийж гүйцэтгэх тухай хугацаатай албан бичиг хүргүүлж, нөхөн сэргээлт хийлгэх 
ажлыг ирэх оны 2-р улиралд зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.  

НЗД-ын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан аж ахуйн 
нэгжүүдтэй холбоотой асуудлаар шүүхээр шийдэгдсэн болон шүүхийн шатанд явж байгаа аж 
ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг нэгтгэн боловсруулав.  

2020 онд нийслэлийн 7 дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлтэй 51 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 187,8 сая төгрөгийг БОАЖЯ-ны барьцаа 
хөрөнгийн тусгай дансанд байршуулсан ба тайлан мэдээг шинэчлэн боловсруулав. 
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Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө байршуулалтыг өмнөх оны 

үзүүлэлттэй харьцуулахад 3.8 дахин нэмэгдсэн байгаа нь тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн хариуцлага дээшилж нөхөн сэргээлт хийх, байгаль хамгаалах зардлууд өссөнтэй 
холбоотой байна.  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу 2016 оноос хойш нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл олгосон зөвшөөрлийн тоо хэмжээг он тус бүрээр нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт хүчинтэй байгаа түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т хүргүүлэв. Мөн Хан-Уул дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээлэл, уурхай ашиглалтын 2020 оны 
төлөвлөгөө хянуулсан 13 аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг тус дүүргийн ЗДТГ-т хүргүүлэв. 

  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл олголтын байдлыг дүүрэг тус бүрээр гаргав. 

Үүнд: Налайх дүүрэгт 51, Хан-уул дүүрэгт 41, Сонгинохайрхан дүүрэгт 39, Баянзүрх 
дүүрэгт 9, Багануур дүүрэгт 3, Багахангай дүүрэгт 3, Сүхбаатар дүүрэгт 2, нийт 148 тусгай 
зөвшөөрөл хүчинтэй байна.  
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1 Баянзүрх 7 9 1 2 1 2 6 20.800,0   

2 Сонгинохайрхан 33 20 6 5 1 2 3 10.092,0   

3 Сүхбаатар 0 2   2 0   0 0   

4 Хан-Уул 19 72 25 27 23 2 19 96.650,0 16 

5 Багануур 2 4               

6 Багахангай 5 3   1     1 3.000,0   

7 Налайх 23 68 13 33 20 4 22 57.252,0 11 

НИЙТ  89 178 45 70 45 32 51 187.794,0 27 



Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн 
нэгжийн харьяа дүүргийн дансанд байршуулж буй Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний барьцаа 
хөрөнгийн мэдээллийг 2020 оны байдлаар байдлаар гаргахад нийт 9,3 сая төгрөгийн хөрөнгө 
байршсан байна. Тусгай данс нээгээгүй Багануур, Багахангай, Сүхбаатар дүүргийн шинээр 
томилогдсон удирдлагад Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах хүрээнд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдэд барьцаа хөрөнгийн данс нээх, 
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах тухай албан 
бичгийг хүргүүлсэн.  

 

БОАЖЯ-ны Үнэлгээ аудитын хэлтсийн дарга Г.Энхмөнх болон холбогдох 
мэргэжилтнүүдтэй “Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээг хийхэд зарим жижиг төслүүдэд 
байгаль орчны төлөв байдлын тайланг хялбаршуулах, байгаль орчны төлөв байдлын 
тодорхойлолт шаарддаг байх асуудлаар Газрын орлогч дарга С.Санжмятав, Хүрээлэн буй орчин, 
байгалийн нөөцийн хэлтсийн дарга Б.Болортуяа, мэргэжилтэн Э.Жаргалсайхан нар 2020 оны 11 
дүгээр сарын 4-ний өдөр уулзалт зохион байгууллаа.  

Уулзалтын үр дүнд байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, дэд бүтцэд холбогдсон жижиг 
төслүүдийн хувьд байгаль орчны төлөв байдлын тайлан авахгүйгээр тухайн төсөл хэрэгжиж буй 
нутаг дэвсгэрийн хөрс, ус, орчны мэдээллийг тусгасан байгаль орчны төлөв байдлын 
тодорхойлолт хэлбэрээр гаргуулан авахаар шийдвэрлэж, тодорхойлолтын загварыг 
боловсруулав. 

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй төрийн үйлчилгээний цахим систем буюу 
www.e-mongolia.mn цахим хуудсаар байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 
гаргах үйлчилгээг 2021 оноос эхлэн үзүүлэхээр шийдвэрүүлсэн ба бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд 
тус системийг ашиглан үйлчилгээ авах заавар, чиглэлийг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад 
өгөх хурлыг БОАЖЯ-тай хамтран 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр “Zoom” аппликэйшн 
ашиглан зохион байгууллаа. Цахим хуралд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний 
эрх бүхий мэргэжлийн 120 аж ахуйн нэгж оролцож, www.e-mongolia.mn цахим хуудаст нэвтрэх, 
бүртгүүлэх, ашиглалтын асуудлаар чиглэл тодруулга өгч, харилцан мэдээлэл солилцов. 

  

 
5. Ногоон хөгжил, цэвэр технологи, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах 

чиглэлээр: 

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төр, хувийн хэвшил, 
олон нийтийн байгууллагуудыг “Агаар нэг” мэдлэг, мэдээлэл солилцох цахим платформд нэгтгэх 
ажилд түншлэгч байгууллагаар оролцохоор шийдвэрлэж холбогдох судалгаанд хамрагдав.    
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг 
журам” болон “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, хийлгэх, хэрэглэх журам”-ын 
төсөлтэй танилцан, цаасны хэрэглээг хэмнэх тухай 2 санал, цаас дахин ашиглах тухай 1 санал 
болон БОАЖЯ-аас ирүүлсэн “Агаарын бохирдлын мэдээлэл, харилцааны хөтөлбөр”, түүнийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох саналыг тус тус боловсруулж 
хүргүүлэв. 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон бусад төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудаас өдөр тутамд үүсч буй хаягдал цаасыг цуглуулах, нийлүүлэх, дахин 
боловсруулах асуудлаар судалгаа хийж нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар болон “Төвшин 
сайхан төв” ХХК-тай уулзалт зохион байгуулсан ба эхний ээлжинд НЗДТГ болон харъяа 
агентлагуудын үйл ажиллагаанаас үүсч буй хаягдал цаасыг дахин боловсруулахаар хамтын 
ажиллагааг эхлүүлээд байна. 
         “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус, техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 6734:2018 стандартыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчинд ээлтэй, шинэ дэвшилтэт 
техник, технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгааг 
хийж байна. Тайлант хугацаанд ирүүлсэн мэдээллээр Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт аялал 
жуулчлалын 4, тэсрэх бодис үйлдвэрлэлийн 1, нийт 5 аж ахуйн нэгж дэвшилтэт техник 
технологийг нэвтрүүлэн бага оврын цэвэрлэх байгууламж ашиглан усны хэмнэлт гарган ажиллаж 
байна.  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны тайлангийн хэлэлцүүлгийг Азийн сантай хамтран 
зохион байгуулж, салбарын мэргэжилтнүүдийн саналыг тусгаж сайжруулах талаар зөвлөмжийг 
гүйцэтгэгч талд хүргүүлсэн.  

"Эрчим хүч, уур амьсгалын асуудлаарх хотын дарга нарын 
зөвлөл"-д Улаанбаатар хот 2020 онд элсэж, амлалт хүргүүлсний 
дагуу дээрх зөвлөлийн албан ёсны түнш байгууллага болох "ИКЛЕЙ" 
олон улсын байгууллагын ажилтан Ивоннед хүлэмжийн хийн 
тооллого хийх чадавхийг сайжруулах тал дээр хамтран ажиллах 
хүсэлтийг цахимаар хүргүүлэв.  

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкнаас "Дасан зохицох 
чадавх бүхий ногоон хотууд" төслийн хүрээнд зохион байгуулсан 
"Ногоон хот" цахим хурлаар Казакстан Улсын Алма-Ата хотын сайн 
туршлагыг төсөлд хамрагдаж буй улс, орнуудын төлөөлөлд 
танилцуулах арга хэмжээнд 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр цахимаар 
оролцон, туршлага судлав. Мөн НҮБ-ын сургалт судалгааны 
институтээс зохион байгуулсан "Төсвийн ногоон бодлого" цахим 
сургалтад асуудал хариуцсан албан хаагчид хамрагдав.  
 
6. Амьтан хамгаалал, минж үржүүлэх чиглэлээр: 

Шувуудын зүй бус хорогдлыг бууруулах, суурьшлын бүсэд шувууны халдварт өвчин 
тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын нэвт харагдахуйц төлөвлөлттэй 
өндөр шилэн барилгуудад махчин шувууны хэлбэр бүхий наалтыг байршуулах ажлын хүрээнд 
Мэдээлэл технологийн Үндэсний паркийн эзэмшлийн барилгад 6 ширхэг махчин шувууны стикер 
наалтыг байршуулав. 

 

  
 

“Агаарын хөлөг шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл”-ийн 
дэргэдэх Нарийн бичгийн даргын албаны ээлжит хуралд оролцож нийслэлийн Байгаль орчны 
газраас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулав.                



Ногоон бүсэд эмх замбараагүй баригдсан хайс, хашаанд зэрлэг амьтад сүлбэгдэх, 
хавчуулагдах, улмаар хорогдох тохиолдлууд сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул 
уг асуудлыг зэрлэг амьтанд ээлтэй байдлаар шийдвэрлэх, нэгдсэн стандартад оруулах хүсэлтийг 
Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн.  

“Их нартын” БНГ-т судалгаа шинжилгээний ажил явуулдаг АНУ-ын Денивэр мужийн 
зоологийн сангийн санхүүжилтээр зохион байгуулагдсан цахим сургалтад холбогдох 
мэргэжилтнүүд хамрагдаж “Байгаль орчны шийдвэр гаргахад тулгардаг бэрхшээлүүд”, “Шийдвэр 
гаргах үйл явцад PrOACT арга зүйг ашиглах нь”,  “Цогц шийдвэр гаргах арга зүйг 
танилцуулах”, “Хойд Америкт том эвэрт аргаль, пума хамгаалж буй сайн туршлага” зэрэг 
агуулгын хүрээнд мэдлэг мэдээлэл авч туршлага судлав. 

 
2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар “Минж нутагшуулах төв”-д 27 бие гүйцсэн, 17 дүдэр 

нийт 44 минж бойжиж өсөлт, хөгжил тогтвортой байна. Тус сард минжний өсөлт хөгжилд хяналт 
тавин хэмжилт бүртгэл хийж холбогдох арга хэмжээг тухай бүр авч хэрэгжүүлж байгаа ба шүд нь 
буруу ургасан 2 бодгаль минжийг эмчлэв. Коронавирус /Covid-19/-ийн халдвараас урьдчилан 
сэргийлж минжний байранд ариутгал халдаргүйтгэлийг тогтмол хийж байна. 

 

  
 
Тайлант хугацаанд минжний хоол тэжээлийн бүрэлдэхүүнд “Шинжлэх ухааны академийн 

биологийн хүрээлэн”-гээс баталсан идэш тэжээлийн норм нормативийн дагуу монгол лууван, 
багсармал тэжээл, улаан буудай, алим зэргийг өгч байгаа ба гэрээт нийлүүлэгчээс тухайн сард 
нийлүүлсэн 3 удаагийн хоол тэжээл, бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж хүлээн авсан.  

Монгол улсад коронавирусын халдвар тархсантай холбоотойгоор Улсын Онцгой 
комиссоос “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжсэн тул энэ сарын сүүлийн 2 удаагийн хоол 
хүнс татан авах ажлыг “хүнс бараа цуглуулахаар хот дотор хийсэн тээвэрлэлт” болон “минж 
нутагшуулах төв рүү очих, буцах” зэрэг асуудлуудад зохицуулалт хийж, хоол тэжээлийн хомсдол 
үүсгэхээс урьдчилан сэргийлсэн. 

 

   
 

7. Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:  

Тайлант хугацаанд иргэдэд мэдлэг мэдээлэл олгох 3 мэдээ бэлтгэн байгууллагын цахим 
хуудаст байршуулсан ба давхардсан тоогоор сэрэмжлүүлэх, анхааруулах чиглэлийн 105 мэдээг 
фэйсбүүк хуудас, Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд групп дээр байрлуулж олон нийтэд түгээсэн.  

Байгууллагын цахим хуудаст ил тод байдлыг хангах зорилгоор 11-р сарын өргөдөл 
гомдол, ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, 3-р улирлын хяналтад байгаа тогтоол, шийдвэрийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ болон хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн мэдээ зэргийг тус 
тус байршуулсан. 

https://environment.ub.gov.mn/files/2016-2020_onii_ua_hutulburiin_biylelt_2020.pdf
https://environment.ub.gov.mn/files/2016-2020_onii_ua_hutulburiin_biylelt_2020.pdf


 “Маскаа зүүцгээе, гараа угаая” 2 дугаар аяны хүрээнд коронавирус халдвар /КОВИД-19/-
ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг Нийслэлийн Байгаль орчны газрын фэйсбүүк 
хуудсаар олон нийтэд тогтмол түгээн ажиллаж байна. 
 

   

Ногоон бүсийн ойн цэвэрлэгээ, гоожин олголт эхэлсэнтэй холбогдуулан “Түлшний мод 
бэлтгэх тухай” мэдээллийг инфографик хэлбэрт оруулж, environment.ub.gov.mn болон 
ulaanbaatar.mn цахим хуудас, Нийслэлийн Байгаль орчны газрын фэйсбүүк хуудас, Байгальд 
ээлтэй Улаанбаатарчууд групп, Хотын ногоон жиргээч твиттэр хуудсаар олон нийтэд тус тус 
түгээн ажиллаж байна. 

    

НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 
химийн багш нарт зориулсан “Химийн лабораторийн аюулгүй байдал” сургалтыг 2020 оны 11 
дүгээр сарын 4,5-ны өдрүүдэд Минж нутагшуулах төвийн дэргэдэх Экологийн мэдээллийн төвд 
зохион байгуулж хиймийн 28 багшийг хамруулав. Тухайн сэдвийн хүрээнд видео зөвлөмжүүдийг 
бэлтгэж байна. 

  

“Зуслангийн иргэдийн нэгдсэн мэдээлэл”-ийн нүүр хуудаст маршрутын бус замаар зорчиж 
өөрсдийгөө эрсдэлд оруулахгүй байх санамж анхааруулгыг иргэд, олон нийтэд тогтмол мэдээлж 
байна.  

“Нийслэлийн мэдээ” албан ёсны нүүр хуудаст гарсан Короновирусийн цар тахлын үед авч 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа, тархалтаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн албан ёсны эх 
сурвалжийн үнэн зөв мэдээллийг албан хаагчид өөрсдийн хувийн фейсбүүк хаягаар иргэдэд цаг 



тухай бүрт нь хүргэсэн ба тайлан мэдээг өдөр бүр нэгтгэж НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэст хүргэн ажиллав. 

 
8. Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

 
Улс, Нийслэлийн Онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрийн дагуу хууль хяналтын 

байгууллагад дэмжлэг үзүүлж ажиллах чиглэлээр нийслэл хотоос орон нутаг руу албан бус буюу 
хулгайн замаар нэвтэрч болзошгүй 5 байршил, замыг тогтоож Газрын даргын баталсан 
хуваарийн дагуу 5 хэсгийн байгаль хамгаалагч нар 24 цагаар хяналт шалгалтыг тогтмол зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

Хяналт тавин ажиллаж буй албан бус 5 байрлалаас авсан мэдээгээр нийт 626 тээврийн 
хэрэгсэл бүхий 1646 иргэн хотоос гарахаар, нэвтрэхийг завдсан үйлдлийг таслан зогсоосон 
байна. 

 

  
 

  
 
   “ЭМ ЭС ЭМ” групптэй хамтран СБД-ийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Их Бага Баян дахь 
Сэлбэ голын эх орчмын аяллын замын тохижилтын ажлыг байгаль хамгаалагчдын 
оролцоотойгоор хийж гүйцэтгэн 35 метрийн урттай 2 давхар төмөр трубан хаалтыг 
байршуулсан. Ковид цар тахлын дэгдэлттэй холбоотой үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалж 
тохижилтын ажлыг 2021 оны дулааны улиралд үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээр шийдвэрлээд байна.  

 
9. Зуслангийн ногоон бүсийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиглэлээр:  

Тайлант хугацаанд нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч иргэдээс “Зуслан” 
аппликейшнийг ашиглан санал хүсэлт ирүүлсэн ба нийт 20 удаагийн хандалтаар иргэд мэдээлэл 
авсан байна. Ирсэн санал гомдлыг чиг үүргийн дагуу холбогдох байгууллагад уламжлан хүргэх, 
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шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулж тус апликейшний экологийн боловсрол цэсний 
мэдээллийг шинэчлэн боловсруулав. 

Зуслангийн ногоон бүсийн зэрлэг амьтдад сөрөг нөлөөлөл үзүүлж буй зэрлэгшсэн нохдын 
үүр, байршил, тоо толгойн судалгааг байгаль хамгаалагчдийн оролцоотойгоор хийж өссөн 
дүнгээр 314 орчим золбин нохой байгааг тогтоосон. Тухайн судалгааг үндэслэн УБЗАА-аас 
баталсан хуваарийн дагуу Сүхбаатар, Баянзүх дүүрэгт "Базалт" ХХК, Чингэлтэй дүүрэгт "Их 
Булаг Атук" ХХК, Сонгинохайрхан дүүрэгт "Өлтэй" ХХК-иуд нохой устгалын ажлыг зохион 
байгуулж 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар 92 золбин нохой, 7 муур устгасан 
байна. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн зусланд оршин суугч иргэдэд экологийн боловсрол олгох, зөв 
дадал хэвшлийг тогтоох, хүрээлэн буй орчныхоо өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор “Ногоон бүсэд оршин суугчдын гарын авлага”-ын эхийг боловсруулсан ба дахин хянан 
тохиолдуулж дуусгав.  

“Майхан  Эко”, “Жигжид Эко”, “Сонор Эко-19”, “Хустайн зөвлөл”, “Ар гүнт”,“Ар гүнт-Эко” 
зэрэг ногоон бүсийн  зуслангийн 6 зөвлөлийн дарга, гишүүдтэй холбогдож цар тахлын халдвар 
тархалтыг зогсоох зорилгоор иргэн бүр гэрээсээ гарахгүй, хувийн дэглэм мөрдүүлэхэд анхаарч  
ажиллах зөвлөмж өгөв.    
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