
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ  
НАЙМДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2019 оны 08 дугаар сарын 30                       Улаанбаатар хот 

 
 
Дотоод ажлын хүрээнд: 
 
Нийслэлийн Удирдах ажилтны 14 хоног тутмын шуурхай зөвлөгөөнөөр өгсөн үүрэг 

даалгаврын  хэрэгжилтийг  зохион байгуулж, байгууллагын 7 хоног тутмын төлөвлөгөө, 

тайланг НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хугацаанд нь   хүргүүлж   

ажиллав.  

 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот  хөтөлбөрт  байгаль орчны 

чиглэлээр 6 арга хэмжээг тусгуулахаар НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 

саналыг хүргүүлэв.  

Худалдан авах ажиллагааны 08 дугаар сарын тайланг нэгтгэн гаргаж Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлж, холбогдох мэдээ, тайланг www.tender.gov.mn 

болон shilendans.gov.mn цахим хуудсуудад хуулийн хугацаанд байршуулав.  

Оны эхнээс тус газарт нийт 1994 албан бичиг ирснээс хугацаандаа шийдвэрлэж хариу 

өгсөн 1953, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 41 албан бичиг байна. Байгууллагаас гадны 

байгууллагуудад нийт 1156 албан бичиг явуулсан. Нийт 116 өргөдөл хүсэлт ирснээс 111 

өргөдөл хүсэлт хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа, 

өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 13 цаг 54 минут байна.  

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр оны эхнээс 96, боловсон хүчний 

чиглэлээр 77 тушаал гарган хэрэгжүүлж ажиллав. Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 1 албан хаагчид 200.000 төгрөг олгосон ба  2 ажилтанд ажлын 

20 хоногийн цалинтай чөлөө, 2 ажилтанд чөлөөний хуудсаар ажлын 3 хоногийн цалинтай 

чөлөөг  тус тус олгосон байна. Гадаад сургалтад 2, дотоод сургалтад 7 албан хаагч тус тус 

хамрагдсан.   

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын 

үзлэгийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд баримт бичгийг цэгцлэх, нөхөн  бүрдүүлэх, эмх 

цэгцийг сайжруулах, шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулан 

ажиллаж байна.   

Гадаад харилцаа,  хамтын ажиллагааны чиглэлээр: 

Азийн Хөгжлийн Банкнаас хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотыг хүлэмжийн хийн 

ялгарал багатай хөгжлийн загварт шилжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, орон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий техник туслалцааны төсөл”-ийн 

хүрээнд УБ хотын хэмжээнд хүлэмжийн хийн тооллого явуулах арга зүйн талаар 08 дугаар 

сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан сургалтад асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 

оролцож, уг төслийн хүрээнд   тус газрын  хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл арга хэмжээний 

талаар 08 дугаар сарын 23-ны өдөр Азийн Хөгжлийн Банкны  Уур амьсгалын өөрчлөлт, 

техникийн төслийн менежментийн зөвлөх Эллен Рейнез, БНХАУ-ын Дэлхийн нөөцийн 

институтийн дэд захирал Фонг Ви Кийн болон төслийн менежер Э.Золзаяа нартай уулзалт 

зохион байгуулж,  санал солилцсон.  

НЗД-ын 2019 оны А/1644 дугаартай захирамжаар байгуулагдсан “Нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 

сааруулах дэд хөтөлбөрийн төсөл” боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн уулзалтад 08 

дугаар сарын 22-ны өдөр тус газраас хариуцсан мэргэжилтэн оролцож цаашдын үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал тусгав. Парисын хэлэлцээрт оруулах Монгол улсын хувь 



нэмрийг тодорхойлох бодлогын баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсгийн гуравдугаар 

хурал 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Гадаад хэргийн яам дээр зохион байгуулагдаж, уг 

хурлаар баримт бичиг боловсруулах салбар дундын ажлын хэсгийн хүрээнд гүйцэтгэх 

ажлын талаар ярилцаж, тусгах саналыг эцэслэн хэлэлцсэн.   

ОХУ-ын Байгалийн шинжлэх ухааны академиас жил бүр зохион байгуулдаг “ECO 

WORLD” олон улсын шагналын 2019 оны шалгаруулалтад тус газраас  дэвшүүлэх  төсөл, 

хөтөлбөрүүдийг судалж байна. Энэхүү олон улсын арга хэмжээ нь байгаль хамгаалал, 

экологийн аюулгүй байдал болон ХХI зууны тогтвортой хөгжилд чиглэсэн амжилттай 

хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг шалгаруулах үйл ажиллагаа юм.   

Байгаль хамгаалах чиглэлээр: 

Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Экоминерал” ХХК-ийн хийж 

гүйцэтгэж буй нөхөн сэргээлтийн явц байдалтай Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч 

болон бусад албан хаагчдын хамт 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ний өдөр үзэж танилцан, 

арга зүйн заавар зөвлөгөө өгснөөр  нөхөн сэргээлтийн ажлыг  нэмж гүйцэтгүүлж байна. 

 

 

 

 

 
  Багахангай дүүрэгт газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах үүрэг бүхий үнэлгээний хорооны 08 дугаар сарын 14-ний хурлын шийдвэрээр 

“Бэсү консалтинг” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж гэрээний төслийг боловсруулж, НЗДТГ-аар  

хянуулж, батламжлуулахаар  НЗДТГ-т  материалыг хүргүүлэв. 

  Нийслэлийн орчимд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлож байгаа нь 

хөрсний  элэгдэл явагдах шалтгаан болж байгаатай холбогдуулан нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт хүнд даацын автомашинаар тээвэрлэлт хийх, түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн олборлолт хийх хугацааг тогтоох 

тухай  нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулсан ба НЗДТГ дээр 

хянагдаж байна.    

Хөрсний доройтлыг бууруулахад хөл газрын ургамлыг ашиглах чиглэлээр хийгдэж 

байгаа ажлын хүрээнд тус газраас “Ази-Европын Мон-Экологи төв”-тэй хамтран ”Хөл газрын 

ургамлын тайралт” практик сургалтыг  08 дугаар  сарын 09-ний өдөр Их, Бага Баян, 

Жигжидийн зусланд зохион байгуулж, зуслангийн бүсэд амьдардаг иргэд, Сүхбаатар, 

Чингэлтэй дүүргүүдийн 19-р хорооны хэсгийн ахлагч нар, байгаль хамгаалагчид  зэрэг нийт 

42  хүнийг  хамруулсан. Хөрс хамгаалах, хөрсний бохирдол, доройтлоос сэргийлэх 

чиглэлээр телевизийн нэвтрүүлэг, шторк хийх ажлын гүйцэтгэгчээр  шалгарсан “Өнө мөнх 

тэнтэр” ХХК-тай хамтран олон нийтийн дунд чөлөөт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, гэрээт 

ажлуудын явцад тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.  

            БЗД-ийн 20-р хороо, Гачууртын Шар хоолойн  аманд  Булгийн эхийг хоёрдогч түүхий 

эд ашиглан хашиж хамгаалах ажлыг гүйцэтгэсэн "Вебтүүн" ХХК-ийн ажлыг Газрын даргын 

2019.08.13-ны өдрийн А/94 дугаартай тушаалаар томилогдсон комисс 08 дугаар  сарын 23-

ны өдөр газар дээр нь ажиллаж  дүгнэлт гарган хүлээн авав. СХД-ийн 24-р хороо, Толгойтын 

баруун салаа, Бумбатын амны баруун талд  зураг төсвийн дагуу хөв байгуулах ажлыг 



эхлүүлээд байна. Усны сан бүхий газарт орц, гарцыг хаах, мэдээлэх тэмдэг байршуулах 

ажил гэрээний дагуу үргэлжлэн  хийгдэж байна.  

      

            Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа 

хийх ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Хатант форест” ХХК-тай БО-2019/26 дугаартай гэрээ 

байгуулж судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн ба судалгаанд үндэслэн нийслэлийн 

ногоон бүсийн ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх, тэмцлийн ажлыг 

гүйцэтгүүлэхээр  сонгон шалгаруулалтыг зарлаж “Аглаг ой” ХХК-ийг шалгаруулаад байна.   

     

            Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/189 дугаартай захирамжаар захиалагчийн 

хяналт тавихаар эрх нь шилжиж ирсэн  “Чингэлтэй хайрханы тусгай хамгаалалттай газрыг 

ойжуулах, нөхөн сэргээлт, тохижилтын ажил хийх”  ажлын гүйцэтгэлтэй Газрын даргын 2019 

оны А/88 дугаар тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсэг газар дээр нь танилцан,  үнэлэлт 

дүгнэлт өгч, гүйцэтгэгч  “Тод газар”  ХХК-д  санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгохоор 

шийдвэрлэж, НЗДТГ-т  хүсэлт хүргүүлээд байна.  

 

     Нийслэлийн Шуурхай удирдлагын төв болон байгууллагын утсаар иргэдээс  

ирүүлсэн дуудлага, мэдээллийн дагуу БЗД-ийн 17-р хорооны нутаг дэвсгэрт орж ирсэн 

өмхий хүрнэ, 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт орж ирсэн үлэг харцага, БГД-ийн 4-р  хорооны 

нутаг дэвсгэрт орж ирсэн бамбай хоншоорт могой, ХУД-ийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 

орж ирсэн бамбай хоншоорт могой, СБД-ийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт  орж ирсэн өмхий 

хүрнэ зэрэг бэртэж гэмтсэн амьтдыг хамгаалалтад авах,  байгальд эргүүлэн тавих зэргээр  

шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллав. 

  

 
Минж нутагшуулах төвд  үржүүлж байгаа минжний хоол тэжээл, байрны ариун цэвэр, 

халдваргүйжүүлэлт, маллагааг сайжруулах, эмчилгээ үзлэг хийх, хээлтэй болон төллөсөн 

минжний бүртгэл хөтлөх, үүрний болон  бүлийн зохион байгуулалтыг  сайжруулах ажлуудыг 

тогтмолжуулж, минжний  хоол тэжээлийн бүрэлдэхүүнд  витамин, эрдэс 

бодисын нэмэгдлийг зохих хэмжээгээр  өгч, минж маллагчдад байрны  температурыг 

тогтмол байлгах, агаарын солилцоог сайжруулах үүрэг өгч ажилласан. Минжий хоол тэжээл 

нийлүүлэгчээр шалгарсан “Мянганы хас” ХХК нь гэрээнд  заасан хуваарийн  дагуу хоол 

тэжээлийг тогтмол нийлүүлж байгаа ба бороо хур их орсноос Туул голын усны түвшин 

нэмэгдэж  авто машин гарах боломжгүй  байсан  тул хоол тэжээлийг гар аргаар сал хийн 

зөөж хүргэв.  

 



   
 

ЧД-ийн 19-р хороо, Жигжид зуслангийн уулзварт байрлах Зуслангийн мэдээллийн 

төвд зуслангийн бүсэд оршин суугч, амрагч, аялагч нийт 122 иргэнд үйлчилж, зөвлөгөө 

мэдээлэл арга зүйн зөвлөгөөг хүргэж, байгаль орчны холбогдох хууль тогтоомж болон 

нийслэлийн Засаг даргын холбогдох захирамжуудыг сурталчлан таниулж, тараах 

материалыг өгч ажиллав. 

Зуслангийн товчооны мэргэжилтнүүд нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 

усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсэд 200 метр дотор газар эзэмшиж, ашиглаж 

буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг Нийслэлийн Газар зохион 

байгуулалтын албатай хамтран гаргаж 6 дүүргийн нийт 21618 айл өрх, аж ахуйн нэгж усны 

сан бүхий газарт газар эзэмшиж байгааг тогтоосон.   

Засгийн Газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 08 

дугаар сарын 02-13-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 

мэргэжилтэнтэй хамтран нийслэлийн 5 дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх төвийн дулаанд 

холбогдсон, цахилгаан болон байгальд ээлтэй технологийг хэрэглээндээ нэвтрүүлсэн,  16-

100 квт хүртэлх хүчин чадалтай нам даралт хосолсон зуух ашигладаг 97 иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагуудын судалгаа хийж,  хяналт тавив.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон НИТХ-ын 2018 оны 85 

дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд зуслангийн бүсийн малтай айл 

өрхөд  хяналт шалгалтыг 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр хийж, Залаатын аманд 

оршин суугч 6 үхэртэй иргэн Цэдэвдоржид малаа зөвшөөрсөн бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх 

талаар удаа дараа албан шаардлага хүргүүлсэн  боловч уг иргэн шаардлагыг хүлээн 

авахгүй байсан тул ЧД-ийн ЗДТГ, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран БЗД-ийн 20-р  

хорооны нутаг дэвсгэр, Шархадны амны Бурхантын хошуунд албадан нүүлгэх ажлыг зохион 

байгуулав.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834 дүгээр захирамжаар стандартад 

нийцсэнээс бусад төрлийн нүхэн жорлон, угаадасны нүхийг ой, усны сан бүхий газарт 

ашиглахыг 2019.01.01-ний өдрөөс эхлэн хориглосон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд Яргайтын амны ойн санд байрлуулсан 4 нүхэн жорлонг буулгуулахаар  энэ оны 07 

дугаар  сард албан шаардлагыг холбогдох иргэдэд хүргүүлсэн боловч заасан хугацаанд 

биелүүлээгүй тул Зуслангийн цагдаагийн хэсэгтэй хамтран 08 дугаар сарын 01-ний өдөр 

дээрх жорлонгуудыг  буулгуулж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэв. Зуслан түүний 

ойр орчим нийтийн эзэмшлийн талбай, зам дахь цахилгааны утас ил задгай, унжсан зэрэг 

байдалд хяналт шалгалтыг хийж, нийт 4 зөрчлийг илрүүлж зургаар баталгаажуулан  “УБ 



Цахилгаан Түгээх Сүлжээ”  ТӨХК-ийн Зүүн түгээх төвд Газрын даргын 2019 оны  05/1020 

албан бичгээр хүргүүлж  зөрчлийг арилгуулав.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс 

сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгаврын 

хэрэгжилтийг хангах  ажлын хүрээнд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр өөрийн байгууллагын ойр орчмын 50 метр орчим 

газрын тохижилт, аюулгүй байдлыг хангах” гэсэн албан даалгаврын 2.1 дэх заалтыг 

мэдэгдэх хуудсаар бэлтгэж, зуслангийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй 20 аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад тараав. Мөн Жигжид зуслангийн уулзварт явган хүний гарц  байхгүйн 

улмаас иргэд зам тээврийн осолд өртөх  эрсдэл  байгааг харгалзан явган хүний гарц хийлгэх 

тухай саналыг Газрын даргын 05/979 дугаар албан  бичгээр  Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газарт хүргүүлсний дагуу энэ уулзварт 5 метрийн өргөнтэй явган хүний гарц 

тэмдэглэгээг хийлгэв.  

Зуслангийн бүсэд золбин нохой устгуулах саналыг “Бид туслая” ТББ-д хүргүүлсний 

дагуу 07 дугаар сарын 22-ноос  08 дугаар сарын 05-ны хооронд “Базальт нэгдэл” ХХК нь 

зуслангийн бүсэд нийт 89 золбин нохой, 4  муурыг устгасан байна. 

НИТХ-ын 2018 оны 20/19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Жигжидийн уулзвар дахь Зуслангийн товчооны ашиглаж 

буй газрын 475 кв.м газрын кадастрыг “Классик Лэнд” ХХК -аар гүйцэтгүүлж, байгууллагын  

нэр дээр зөвшөөрөл олгуулах талаар Газрын даргын 2019 оны 05/1052 дугаартай албан 

бичгээр  Нийслэлийн Газар Зохион Байгуулалтын албанд хүсэлт  хүргүүлэв.  

Байгаль хамгаалах ажлын чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор  нийслэлийн төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар  байгаль хамгаалагчдын ажлын хэрэгцээнд бартаат замын 11  

мотоцикл  худалдан авч, байгаль хамгаалагчдад  хуваарилан олгохоор  бичиг баримтыг 

бүрдүүлж байна.  

Гачууртын төвөөс Минж нутагшуулах төв хүртэлх 13 байршилд чиглэл заасан 

самбар байршуулав.  

    
 

Минж нутагшуулах төвийн барилгын урсгал засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Алтайн 

газрын хүч” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, гэрээг баталгаажуулахаар НЗДТГ-т хүргүүлээд 

байна.   

Дүгнэлт, зөвшөөрөл  олгох: 

 Ан амьтны чиглэлээр 2, байгалийн ургамлын чиглэлээр 2 аж ахуйн нэгжид  

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт олгов.  



 Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт гаргасан 15 төсөлд 

“Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль”-ийн дагуу байгаль орчны 

нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргав. Байгаль орчны менежментийн 

төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлаа дүгнүүлэхээр 5 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлснийг дүгнэж, 

дүгнэлтийн хуудсыг хүргүүлэв. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 4 аж ахуйн 

нэгжээс уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулахаар хүсэлт ирүүлснийг хянан  үзэж байна 

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн 98 иргэн, аж ахуйн нэгжид  зөвшөөрөл, паспорт 

олгов. “Усны тухай  хууль”-ийн 28 дугаар  зүйлийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 шоо 

метрээс бага ус ашигладаг 5 аж ахуй нэгж, байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт гаргав. “Усны 

тухай хууль”-ийн 28.6, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу 1 аж ахуйн нэгж байгууллагатай ус 

ашиглах гэрээ байгуулав.   

Газрын хэвлий ухаж, тэгшлэх талаар иргэдээс 3 өргөдөл хүсэлт ирүүлснийг судалж, 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой 1 өргөдлийн  дагуу  холбогдох зөвшөөрлийг 

гаргаж, цаг хугацаанд нь шийдвэрлэв.  

 

Хяналт шалгалт 

Байгаль хамгаалах тасгаас Газрын даргын “Дотоод хяналт шалгалт хийх тухай” 2019 

оны 19/10 дугаар удирдамжийн хүрээнд Төв, Толгойт хэсгийн байгаль хамгаалагчдын 

ажилд дотоод хяналт шалгалтыг  3 удаа зохион байгуулж үүрэг даалгавар өгч ажиллав.  

Зуслангийн товчооны албан хаагчид зуслангийн бүсэд 8 удаагийн хяналт шалгалтын 

ажлыг зохион байгуулж, нийт 15 зөрчлийг илрүүлсэн байна. Үүнд: Жигжид зусланд шинээр 

нүхэн жорлон барьсан 2, Сэлхийн зусланд тусгай зөвшөөрөлгүй барилга, байгууламж 

барьсан 4, Бэлх зуслангийн Гүнжийн амны ойн санд усны гольдрол өөрчилсөн 1, Шарга 

морьтын зусланд ойн санд торлог сүйтгэсэн 2, Яргайтын амны ойн санд байшин барьсан 1, 

цахилгааны ил задгай, утас унжсан 4, худгийн цооног өрөмдлөгийн тос, тосолгооны бодис 

агуулсан сав олноор илэрсэн 1 зөрчлийг тус тус илрүүлж, улсын байцаагч болон байгаль 

хамгаалагч, холбогдох байгууллага, мэргэжилтэнд шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлсэн.  

Ойн хэлтсийн мэргэжилтнүүд тухайн сард нийслэлийн ногоон бүсэд 6 удаа хяналт 

шалгалтаар явж ажилласан ба Бага Хуйндайн аманд ойн дагалт баялаг түүж бэлтгэх журам  

зөрчсөн  иргэнд холбогдох  зөрчлийн хэргийг хуулийн дагуу   шийдвэрлүүлэхээр байгаль 

орчны хяналтын улсын байцаагч Г.Нацагдоржид шилжүүлсэн.  Мөн тус хорооны нутаг 

дэвсгэр Гүнжийн аманд ан хийхийг завдсан иргэний галт зэвсгийг хураан авч Баянзүрх 

дүүргийн цагдаагийн 3 дугаар хэлтэст хүлээлгэн өгсөн.   

ХБОБНХ-ээс Газрын даргын баталсан хяналт шалгалтын удирдамжийн дагуу ногоон 

бүсэд  3 удаа эргүүл шалгалтаар ажиллаж нийт 4 зөрчлийг илрүүлсний дотор 1 буу хураан 

авч БЗД-ийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэст шилжүүлсэн байна.    

   

 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын ажлыг гүйцэтгэж буй “Үйлсийн зам”, 

“Эсто” ХХК-иудын дайрга олборлолт хийж  буй талбайд  08 дугаар сарын 13-ны өдөр хяналт 



шалгалт  хийж  нөхөн сэргээлтийн гэрээг  байгуулахаар болов. Мөн тухайн өдрийн   хяналт 

шалгалтаар  СХД-ийн  26-р  хороо, Хилчин хотхоны баруун талд, ЧД-ийн  19-р хороо, Ар 

согоотын аманд зөвшөөрөлгүй газар ухаж байсан үйлдлийг тус тус таслан зогсоов. Ар 

согоотын аманд ойн сан бүхий газарт хориглосон үйл ажиллагаа явуулж, байшингийн суурь 

ухаж байсан үйлдэлд торгууль, нөхөн төлбөрт 800.0 мян.төг, СХД-ийн  26-р хороонд уул 

ухаж байсан үйлдлийг НМХГ-т шилжүүлж, торгууль нөхөн төлбөрт  2,5 сая.төгрөгийг тус тус 

улсын төсөвт төвлөрүүлсэн. 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны шүүхэд “Ургах морин элс” 

ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй шүүх хуралдаанд нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлөн оролцож, 

нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хүчингүй болгож, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 

дүгээр захирамжийг хүчинтэй гэж шийдвэрлэв. Мөрдөн байцаах албаны Хүрээлэн буй 

орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст нэн ховор, ховор амьтан агнасан, барьсан 

гэх эрүүгийн 2 хэрэгт хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчээр томилогдон мэдүүлэг өгөв.  

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 

харилцах, сургалтын чиглэлээр:  

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 оны мэдээ, мэдээллийн ажлын төлөвлөгөө, 

хуваарийн дагуу 08 дугаар сард 11 мэдээ бэлтгэн байгууллагын цахим хуудас 

https://environment.ub.gov.mn, “Нийслэлийн Байгаль орчны газар” нүүр хуудас, “Байгальд 

ээлтэй Улаанбаатарчууд”  групп, “Хотын ногоон жиргээч”  твиттер хуудсаар тус тус 

мэдээлэв. Тухайн сард байгууллагын цахим хуудаст 1251 удаагийн хандалтаар иргэд 

мэдээлэл авсан байна.  

Зуны саруудад нийслэлийн ногоон бүсэд хүн амын төвлөрөл, хөдөлгөөн эрс 

нэмэгдэж, ачаалал үүсдэгтэй холбогдуулан “Зуслан аппликейшн”-ийг шинэчлэн нэвтрүүлж 

зөрчлийн мэдээллийг баримттайгаар хүлээн авах, нүхэн жорлон, улайсдаг гэрлийн 

хэрэглээнээс татгалзах, хөл газрын ургамалын тайралт хийх, бэртэж гэмтсэн зэрлэг 

амьтдад туслах зэрэг мэдээ мэдээлэл, зөвлөмж, мэдэгдлүүдийг бэлтгэн олон нийтэд цахим 

сүлжээгээр хүргэлээ. 

 

   

https://environment.ub.gov.mn/



