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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 2019 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. 

  

 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгууллагын чиг 
үүрэгт холбоотой 25 заалт, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 6 заалт тусгагдсаныг хяналтад авч явцын хяналт тавин 
ажиллав. Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан 6 заалт, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан 20 заалтыг хяналтад авч байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.  

 

 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт: 

• Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт жилийн эцсийн 
байдлаар 97,3%,  

• Монгол Улсыг хөгжүүлэх 2019 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт жилийн 
эцсийн байдлаар 100,0%, 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

жилийн эцсийн байдлаар 100,0%, 

• Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар 95,5%-ийн биелэлттэйгээр тус тус дүгнэж 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-ын Хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээний хэлтэс (ХШҮХ)-т хүргүүлэв. 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 
 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 

 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу 
улирал тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн тайлан мэдээг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлж 
ажиллав. Үүнд:  
- 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар байгууллагын чиг үүрэгтэй холбогдол 
бүхий Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж 1, Засгийн газрын тогтоол 
7, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 2, Засгийн газрын албан даалгавар 1, 
НИТХ-ын  тогтоол 1, НИТХТ-ийн тогтоол 1, НИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэл 1, 
нийслэлийн Засаг даргын захирамж 21, Нийслэлийн Засаг даргын албан 
даалгавар 1, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 2, нийт 
давхардсан тоогоор 38 захирамжлалын баримт бичгийн 97,47%-ийн 

биелэлттэйгээр үнэлж дүгнэв. 
- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2019 онд хамтран ажиллах талаар байгуулсан 
гэрээний хэрэгжилтийг 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 100,0%-ийн 

хэрэгжилттэйгээр дүгнэж, НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 
хүргүүлэв. 
- Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 11 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөс нийт 
53 үүрэг даалгавар өгөгдсөнийг тухай бүр гүйцэтгэж хэрэгжилтийг тайлагнаж 
ажилласан. 

- Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөр, Биологийн олон янз байдлын үндэсний 
хөтөлбөр,  Ус үндэсний хөтөлбөрийг 100,0%-ийн биелэлттэйгээр тус тус дүгнэж 

НЗДТГ-ын ХШҮХ-т тайлагнасан. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
100,0%-ийн  биелэлттэйгээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ)-нд, 

Орчны эрүүл мэнд  үндэсний хөтөлбөрийн тус байгууллагад хамаарах 10 заалтын 
хэрэгжилтийг 100,0%-ийн  биелэлттэйгээр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт тус 
тус тайлагнасан. 2019 онд шинээр батлагдсан Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр, Алтны бичил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах  үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг тус тус 
100,0%-ийн биелэлттэйгээр дүгнэж тайланг хугацаанд нь НЗДТГ-ын ХШҮХ-т  

хүргүүлсэн. 

- Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай”  62 

дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016, “Түүхий нүүрсний тээвэрлэлт 
хэрэглээнд хяналт тавих тухай” А/1118 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг 
хангах ажлын хүрээнд  байгууллагын өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах 
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төлөвлөгөөг батлуулж, “Ажил эрчимжүүлэх тухай” Газрын даргын 2019 оны А/114 
дүгээр тушаалаар нийт албан хаагчдад үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. Тус ажлын хүрээнд  Газрын орлогч даргаар ахлуулсан 3 ажлын хэсэг 
Баянгол дүүргийн 11, 16, 23 дугаар хороодод сайжруулсан түлшний борлуулалт, 
тээвэрлэлт, нөөцлөлт болон айл өрхүүдийн түлшний зөв хэрэглээ, ашиглалтын 
байдалд байнгын хяналт тавьж газар дээрх нөхцөл байдал, тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлүүлэхэд анхааран ажиллав. Түүхий нүүрс түлэхийг 
хориглосон бүсчлэлийн хувьд БГД-ийн 11, 23 дугаар хороо нь 2 дугаар бүсэд, 16 
дугаар хороо нь 3 дугаар бүсэд тус тус хамрагдаж байна. Хариуцсан 3 хорооны 
4472 өрхөд сайжруулсан түлшийг ашиглах, зуухыг зөв, аюулгүй галлах арга 
аргачлалыг танилцуулж зөвлөмж өгөх, ухуулга сурталчилгаа хийх, аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр 2 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулсан. 
Хариуцсан хороодод түүхий нүүрс түлж байгаа эсэх, нүүрс түлсэн, хадгалсан айл 
өрх байгаа эсэхэд хяналт тавих ажлын хүрээнд тус газрын албан хаагчид 
хариуцсан хороодын хэсгийн ахлагчид, сайн дурын гэрээт ажилтнуудтай хамтран 
хариуцсан хороо, гудамж бүрээр өдөр бүр хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна. 
Хяналт шалгалтын явцад хариуцсан хороодод түүхий нүүрс түлсэн, хадгалсан айл 
өрх, аж ахуйн нэгж байгууллага байгаагүй ба холбогдох зөрчил илрээгүй байна. 
Тус газрын нийт албан хаагчид түлшний картын мэдээллийн цахим сан үүсгэхэд 
бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж СБД-ийн 17000 айл өрхийн мэдээллийг 
мэдээллийн санд шивж оруулсан. Байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд дүгнэлт, 
зөвшөөрөл олгосон нийт 944 аж ахуйн нэгж байгууллага болон Байгаль 
хамгаалагчдын хариуцсан нийслэлийн ногоон бүсэд түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа 
121 /давхардсан тоогоор/ аж ахуйн нэгж, байгууллагыг  хамруулан түүхий нүүрс 
хэрэглэдэг ААНБ-ын судалгааг хийсэн. Тус газрын хариуцсан хороодод хяналт 
тавьж ажиллах албан хаагчдын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба (УБЗАА)-нд хүргүүлж хороодод түлш 
борлуулалт, карт ашиглалт, тээвэрлэлт, түгээлтийн ажлыг эрчимжүүлж 24 цагийн 

хяналт тавин мэдээллийг УБЗАА-нд тогтмол 15:00, 22:00 цагуудад хүргүүлэн 
ажиллаж байна. Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны А/1016 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, шуурхай 
удирдлага, зохицуулалтыг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
мэдээг өдөр бүр Улаанбаатар хотын ШУЗТ-д, 14 хоног тутамд НОБГ-т, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны зөвлөмж, чиглэлийн дагуу хийж 
хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг тухай бүр тус тус хүргүүлэн ажиллаж байна. 
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                                                ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

 

3.1. 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 

 

Засгийн  газрын  2006  оны 137 дугаар  тогтоолоор  батлагдсан журмын 
дагуу ойн чиглэлээр 26, усны чиглэлээр 36, ан амьтны  чиглэлээр 14, байгалийн 
ургамлын чиглэлээр 14, газрын хэвлийн чиглэлээр 9, нийт 99 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох 
дүгнэлт тодорхойлолт гаргав. 

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулахаар 10 аж ахуйн 
нэгж хүсэлт ирүүлснийг мэргэжлийн боловсон хүчний нөөц, техник технологийн  

байдал, нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан зэргийг харгалзан үзэж 
дүгнэлт, тодорхойлолтыг гаргаж БОАЖЯ-нд хүргүүлэв. 

Мэргэжлийн байгууллагын эрх авахаар хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид 

олгосон дүгнэлт, тодорхойлолт 3 чиглэлд өссөн бол газрын хэвлийн нөхөн 
сэргээлтийн чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох тухай дүгнэлт, 
тодорхойлолт олгосон байдал 2,77 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ нь 

БОАЖ-ын сайдын 2019 оны А/108 дугаар тушаалаар 2019.12.31-ний өдрийг хүртэл 
“Газрын хэвлийн мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр олгохыг зогсоох тухай” 
шийдвэр гарсантай холбоотой юм.  
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Диаграмм 1. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргасан тоон мэдээлэл 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 оны  үйл ажиллагааны тайлан 

 

7 

 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлт, материалыг журмын дагуу  хугацаанд нь 
судлан шийдвэрлэж, нийт 900 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ 
хийж дүгнэлт гаргасан. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3,0 дахин өссөн 
дүнтэй байна. Өсөлтийг чиглэл тус бүрээр үзүүлбэл: 
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Диаграмм 2. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ гаргасан байдал 

 
Диаграмм 3. Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийгдсэн төслийн ангилал 

 

• Нийслэлийн ногоон бүсэд хуулиар зөвшөөрсөн үйл ажиллагаа явуулах иргэн, 
аж ахуйн нэгжийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах, байгаль хамгааллын 
үйл ажиллагаа явуулах чиг үүргийн дагуу зуслангийн газар эзэмшихийг хүссэн 55 

иргэний хүсэлтэд албан бичгээр хариу өгөв.  
• Өмнөх жилүүдэд дүгнэлт гаргуулж нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл 
хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаа эрхэлж буй 80 аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг хянан баталж, 73 аж ахуйн  нэгжийн тайланг хүлээн 
авч дүгнэн заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
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байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулалт 1,6 дахин, тайлагналт 2 

дахин өсөж иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн экологийн үүрэг, хариуцлагыг 
нэмэгдүүлсэн байна. 

 
Диаграмм 4. Аж ахуйн нэгжүүдийн ирүүлсэн тайлан, төлөвлөгөөний харьцуулалт 

• БОАЖЯ, Цагдаагийн ерөнхий газар (ЦЕГ), Нийслэлийн Цагдаагийн газар 

(НЦГ), Нийслэлийн Онцгой байдлын газар (НОБГ), Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар (НМХГ), Монголын Байгаль орчны иргэний зөвлөл зэрэг салбарын 
болон хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран нийслэлийн ногоон бүсэд 
байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж  
ажилласан. 
• ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах албатай хамтран “Ногоон бүсийн хяналт шалгалт” 
нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд нийслэл хот руу нэвтэрч буй мод, модон 
материалын гарал үүслийн гэрчилгээг шалгах  эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг 04-

р сард  зохион байгуулав. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн 
явуулдаг мод, модон материалын 8 захын захиргаатай хууль бус мод бэлтгэлтэй 
тэмцэх, “Мод, модон материалын төрөлжсөн захын үйлчилгээ. Ерөнхий 

шаардлага” MNS5162:2011 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 
экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулж хамтран ажилласан.  

• НМХГ, НЦГ-тай хамтран нийслэлийн орчимд түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалтыг  
2019 оны 19/10 дугаар удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, 30 аж ахуйн нэгжийг 
хамруулсан ба хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан 5 аж ахуйн нэгжийн 
тоног төхөөрөмж, 3 техникийг лацдаж үйл ажиллагааг нь зогсоож, торгууль, нөхөн 
төлбөрийн арга хэмжээг авч барагдуулсан. НМХГ-тай хамтран Газрын даргын 
2019 оны 19/04 дүгээр удирдамжийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум болон 
зэргэлдээх ногоон бүсийн хэсгүүдэд шалгалт хийсэн. Хотын орчны стандарт, 
аюулгүй байдлын хяналтын газартай хамтран Налайх дүүргийн түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
ашиглалтын талбайд үзлэг хийж, холбогдох хууль, журам, стандартын 
хэрэгжилтийг үнэлж ажиллалаа.  
• Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Байгаль 
орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтээр тавигдсан нөхцөл шаардлагын 
хэрэгжилтийг шалгаж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх Ажлын хэсэг Газрын 
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даргын 2019.05.09-ний өдөр баталсан удирдамжаар хяналт шалгалтыг явуулж, 
“Жаргал кидс кашмер” ХХК, “Тайёо бридж интернэшнл” ХХК-ний Тайёо авто 
угаалга, “Эй Энд И Дэвжих” ХХК-ийн Өндөглөгч тахианы аж ахуйн, “Хан бүргэдийн 
харц” ХХК-ийн “Тансаг чацарганы үйлдвэрлэл”,  Өнө маргад орших” ХХК-ийн  Хүнд 
машин, механизмын авто засварын газар, “М Ти Эс” ХХК-ийн хүнсний ногооны 
агуулах, “Дорны илч” ХХК-ийн Усан халаалтын зуух зэрэг төслүүдийн хэрэгжилттэй 
газар дээр нь танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. 
• БОАЖ-ын сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар “Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах” журмыг 
шинэчлэн баталж, Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам Захиргааны хэм хэмжээний 
актын нэгдсэн бүртгэлд 2019.11.21-ний өдөр 4531 дугаартай бүртгэсэн. Журмын 4-

р зүйлийн 4.3, 4.4 дэх заалтын дагуу нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 
төслийг боловсруулж, албажуулахаар өргөн барив. 

• Тайлант хугацаанд Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор Газрын даргын 2019 онд баталсан дараах удирдамжуудын 
дагуу байгууллагын хэмжээнд хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. Үүнд: Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан 

ажиллах нэгдсэн хяналт шалгалтын удирдамж 19/01, Зөрчлийн тухай хууль, 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, салбарын бусад хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын удирдамж 19/02, Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт тарваган тахал өвчин тархахаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын 
удирдамж 19/07, Хавхгүй нийслэл–2019 хяналт шалгалтын удирдамж 19/08, 
Автомашин угаалгын газруудад стандартын хэрэгжилтийг шалгах 19/09, Ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийх 19/10, Ойн цэвэрлэгээний огтлол хийх үйл ажиллагаанд технологийн хяналт 
шалгалт хийх 19/11, Байгаль хамгаалагчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт шалгалт 

хийх 19/12, Нийслэлийн ногоон бүсэд  хариуцлагатай эргүүл, хяналт шалгалтаар 
ажиллах 19/13 зэрэг удирдамжуудын дагуу хяналт шалгалтыг тус бүр зохион 
байгуулж ажилласан. Байгаль хамгаалагчид нийслэлийн ногоон бүсэд нийт 135 

удаагийн эргүүл, хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, байгаль орчны хууль 

тогтоомж зөрчсөн 47 удаагийн зөрчил илрүүлсэн. Торгууль, нөхөн төлбөр тогтоох 
шаардлагатай 46 зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авч нийт 47,0 сая төгрөгийг 
нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн ба 1 зөрчлийн гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авахаас татгалзах тухай прокурорын тогтоолоор хааж шийдвэрлэсэн. Үүнд: 

- Ойн сан бүхий газарт гарсан гал түймрийн зөрчлийн тоо - 7,  

- Түлээний модны горим зөрчсөн зөрчлийн тоо – 17, 

- Ойн санд хориглох үйл ажиллагаа явуулсан зөрчлийн тоо- 11, 

- Зөвшөөрөлгүй худгийн цооног өрөмдсөн зөрчлийн тоо – 11 зэрэг орно. 
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Диаграмм 5. 2019 онд илрүүлсэн зөрчлийн ангилал 

2019 онд гарсан зөрчлийг төрөл зүйлээр ангилж 2018 оны үзүүлэлттэй харьцуулж үзэхэд 
ойн санд хориглох үйл ажиллагаа явуулж хохирол учруулсан зөрчлийн тоо 2,7 дахин 
буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан нь эргүүл хяналт шалгалт тогтмолжсоны үр дүн юм. 

• Эргүүл хяналт шалгалт  өмнөх оноос 4,65%-аар ихэссэн бол зөрчил 20,33%-

аар буурсан эерэг үзүүлэлт гарав.   

Диаграмм 6. 2015-2019 онд хийсэн эргүүл шалгалтын үр дүнгийн харьцуулалт 

• “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох 
журмын төсөл” боловсруулах ажлын хэсгийг Газрын даргын 2019 оны А/15 дугаар 

тушаалаар  байгуулж төслийг боловсруулав. 

• Байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлж ажиллах 
нөхцлийг сайжруулах  хүрээнд  Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 
2019 оны А/428 дугаар захирамжийн дагуу худалдан авах ажиллагааг хуулийн 
дагуу зохион байгуулж нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр БНХАУ-ын Сенки 
үйлдвэрийн  “Вандрер” маркийн 11 мотоцикл, Япон улсад үйлдвэрлэгдсэн бартаат 
замын “Ниссан патрол Y63”  маркийн 1 автомашин худалдан авч  байгаль 
хамгаалагчдад хүлээлгэн өгсөн. 
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Зураг 1. Нийслэлийн байгаль хамгаалагчдад шинэ техник хэрэгсэл гардуулах ёслолын арга хэмжээ 

• Байгаль хамгаалагчдын чадавхийг бэхжүүлэх, хууль бус мод бэлтгэл, ан 

агнуур, байгалийн нөөцийн зохисгүй ашиглалтыг таслан зогсоох чиглэлээр олон 
улсын туршлага судлах зорилгоор Балба Улсын Саураха хотноо зохион 
байгуулагдсан Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын есдүгээр чуулганд амжилттай 
оролцсон. Анх удаа Ази тивд зохион байгуулагдаж, түүхэндээ хамгийн олон улсын 
буюу 70 орны 550 байгаль хамгаалагчид оролцсоноороо онцлог байв. 2019 оны 
чуулганаар байгаль хамгаалагчдын нийгмийн хамгаалал, аюулгүй байдал, 
чадавхыг бэхжүүлэх, орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллах, ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах, технологи ашиглалтыг сайжруулах, эмэгтэй байгаль хамгаалагчдын 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг үндсэн 7 сэдвийг хэлэлцэв. Чуулганы үеэр 
болсон онцлох үйл явдлын нэг нь нийслэлийн Байгаль орчны газраас 2018 оноос 
эхлэн Олон улсын Байгаль хамгаалагчдын Кампус сантай хамтран Улаанбаатар 
хотод бэлтгэсэн цахим сургалтын модулийн нээлт байлаа. Цахим сургалтын 
материалуудыг олон улсын байгаль хамгаалагчдын сургалтад үндсэн гарын 
авлага болгон ашиглах юм. Цаашид нийслэлийн байгаль хамгаалагчид чуулганы 
зөвлөмжийг Монгол Улсдаа хэрэгжүүлж, сургалтаар олж авсан мэдлэг, мэдээллийг 
бусаддаа дамжуулах, ижил төстэй олон улсын байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаа тогтоож, солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр зорилт тавин 
ажиллаж байна. 

  
Зураг 2. Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын есдүгээр чуулган 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр  

• Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага, Дэлхийн банк хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” хөтөлбөрийн 2-р шатны төслийг амжилттай 
хэрэгжүүлэв. Төслийн хүрээнд ажиллах үндэсний зөвлөхөөр “Эрчим төсөл” 
компанийн инженер А.Цогтыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан, 03-р сард 
төслийн нээлтийн семинарыг зохион байгуулсан. Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн 
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байгууллага (GGGI), Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн (WRI), Тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх нутгийн захиргааны байгууллагуудын зөвлөл (ICLEI) зэрэг олон улсын 
байгууллагуудтай уулзалт, ярилцлагуудыг нийт 6 удаа хийж төслийн явцыг 
хэлэлцсэн. Төслийн зөвлөх барилгын гадна фасадны дулаалгын чиглэлээр урьд 
өмнө хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөр, өнөөгийн хууль эрх зүйн орчныг судалсны үр дүнд 
нийслэлийн угсармал орон сууцны барилгыг дулаалж эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх санаачилгыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан 
12-р сард төслийн оролцогч талуудад танилцуулсан. Судалгаагаар 
ОСНААУГазрын харъя 145 ус, дулаан дамжуулах төвөөс дулаанаар хангагддаг 
угсармал орон сууцны барилгыг дулаалснаар 98,63 МВт дулааны ачаалал хэмнэх 
боломжтой бөгөөд цаашид хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд одоогийн барилга, дулаан 
хангамжийн системийн шинэчлэл хийж эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга, 
байгууламж төлөвлөх эрхзүйн орчинг сайжруулах шаардлагатай хэмээн 
тодорхойлсон. 
• Нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжид үйл ажиллагаа явуулдаг 
байгууллагуудаас улайсдаг гэрэл хэрэглэдэг байгууллагуудын судалгааг хийж 

эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлийн ашиг тус, улайсдаг гэрлийн хэрэглээг бууруулах 
тухай зөвлөмж хүргүүлэхээр зөвлөмжийн төслийг боловсруулж, инфографик 
хэлбэрээр бэлтгэн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 8 сүлжээгээр сурталчилсан. 
Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны 30 гаруй байгууллагад судалгааны анкет, 
зөвлөмжийг хүргүүлсэн.  Олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор 
БНХАУ-ын Бээжин хотын Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчныг хамгаалах төвтэй 
хамтран 2019.07.22-23-ны өдрүүдэд Соёлын төв өргөөнд хотын ногоон 
гэрэлтүүлгийн сэдэвт үзэсгэлэнг зохион байгуулж Бээжин хотын Эрчим хүчний 
хэмнэлт, байгаль орчныг хамгаалах төвөөс улайсдаг гэрлийг эрчим хүчний 

хэмнэлттэй гэрэлтэй харьцуулан эрчим хүчний хэмнэлтийг тооцох туршилтын 
багаж төхөөрөмжийг манай байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. 
• Монгол Улсын Парисын хэлэлцээрт оруулах “Үндэсний зорилтот хувь нэмэр” 
бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулах дэд хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/644 дүгээр захирамжаар байгуулсан. 
Бодлогын баримт бичгийг боловсруулах БОАЖЯ-ны ажлын хэсгийн 4 удаагийн 
хэлэлцүүлэгт нийслэлийг төлөөлөн оролцож, холбогдох нийслэлийн 
байгууллагуудад нэгдсэн ойлголтыг бий болгох, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулсан.  Монгол Улс 2017 онд дэлхий нийтийн өмнө уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад 14%-иар хүлэмжийн хийг бууруулах зорилт тавьж 
байсан бол 2019.11.22-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан 
“Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний зорилт, арга хэмжээний чуулган”-
аар зорилтот хувь нэмрийг 22,7% болгон шинэчилж, Засгийн газраар батлуулсан. 

Тус чуулганы Улаанбаатар хотын оролцоо, хувь нэмрийг тодорхойлох зорилгоор 
төр, хувийн хэвшлийн төлөөлөл оролцсон салбар хуралдааныг Газрын дарга 
Э.Баттулга удирдан ажиллаж, 2020 онд Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг 
тодорхойлох хүчин зүйлүүдийн суурь судалгааг гарган ажиллах болсоноо 

тэмдэглэн хэлсэн.  
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• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1146 захирамж, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны А/160 тушаалаар “Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн бодлого 2050”  баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсэгт 
орж, Байгаль орчинтой холбоотой 5 бүлгийн асуудлыг нэгтгэн боловсруулж 
ажиллалаа. 

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ази, Номхон далайн бүс нутгийн нийгэм, 
эдийн засгийн комисс (НҮБ-ЭСКАП), Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөтөлбөр 
(ХАБИТАТ) олон улсын байгууллагад “Хотын нөөц баялгийн тогтвортой 
менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг нутагшуулах нь” 
төслийн саналыг хүргүүлсэн 84 хотоос төсөл хэрэгжүүлэх эрх авсан таван хотын 
нэгээр Улаанбаатар хот шалгарсан. Тус ажлын хүрээнд Азийн сантай хамтран 
“Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой 
Хөгжил – 2030 Хөтөлбөрийг нутагшуулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
Энэхүү төсөл нь хотын хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийн системийн байгаль орчин, 
нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх эерэг нөлөөг хамгийн дээд хэмжээнд хүргэж, сөрөг 
нөлөөг багасгахын тулд орон нутгийн засаг захиргааны болон бусад оролцогч 
талуудын чадавхыг бэхжүүлэх зорилготой бөгөөд ойн санд учирч болзошгүй 
эрсдэлийг даван туулах шийдлийг оролцогч талуудын хамт тодорхойлж, тоон 
мэдээллийг цуглуулан, дүн шинжилгээ хийсний дагуу техникийн туслалцаа 
үзүүлэх юм. Төслийн хүрээнд оролцогч талуудын идэвхтэй оролцоог хангах үүрэг 
бүхий олон-талт зөвлөлийг байгуулж, тэдгээрийн чадавхыг бэхжүүлэх, зайнаас 
тандан судлалын талаар ойлголтыг нэмэгдүүлэн ой хамгааллын салбарт ашиглаж 
буй дэвшилтэт техник, технологийн талаар олон улсын туршлагыг хуваалцах 2 

удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Одоогоор нийслэлийн ногоон бүсийн ойн 
сантай ойр амьдарч буй иргэдийн амьжиргаа, ойн дагалт баялгийг ашиглах 
боломжийн талаарх санал асуулга, иргэдийн түлээний модны эрэлт, 
нийлүүлэлтийн талаарх мониторинг судалгаа, ногоон бүсийн ой, усны сан бүхий 
газар, түүний хамгаалалтын бүсэд экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох 
боломжийн судалгаа, олон улсын туршлага судалж харьцуулалт хийх, ойн сангийн 
тархалт, өөрчлөлтийн зураг боловсруулж газар зүйн мэдээллийн системд оруулах 
зэрэг судалгааны ажлуудыг эхлүүлээд байна.  
• Иргэдэд байгаль орчны талаар мэдлэгийг нэмэгдүүлэх Экологийн төв 
байгуулах ажлыг эхлүүлсэн. Экологийн төвийн байршлыг ЧД-ийн 19-р хорооны 
нутаг дэвсгэр, Жигжид зусланд конторын  зориулалтаар олгосон 400.0 м2  талбайг  
сонгож, нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас экологийн төвийн барилгын зураг 
төсөв хийлгэхэд шаардагдах 12,5 сая төгрөгийг нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар батлуулав. Зураг төсвийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендер 
зарлаж “Нутгийн босго” ХХК-ийг шалгаруулан Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын 
газар (НХОГ)-аас тус компанитай гэрээ байгуулан зураг төсвийн ажлыг 
гүйцэтгүүлэв. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (ГОУХАН)-ийн 
хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний үр ашиг” төслөөс барилга угсралтын ажилд 

тодорхой хэмжээний санхүүжилт авах зорилгоор гэрээний нэмэлт заалтад тус 
төслийн нэгжийн санал зөвлөмжийг тусгасан. Барилгын эскиз зургийг нийслэлийн 
Хот байгуулалт, хөгжлийн газар 2019.05.29-ний өдөр, барилга байгууламжийн 
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зураг төслийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтийг Барилгын хөгжлийн төвөөр 
2019.11.28-ны өдөр батлуулсан.  
• Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийн бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжийг судлах, загвар төсөл хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг Барилга хот байгуулалтын яам, БОАЖЯ болон нийслэлийн Байгаль 
орчны газар хамтран баталсан. Төлөвлөгөөний дагуу нөхөн сэргээлт хийгдээгүй 
эвдэрч орхигдсон талбайд төв цэвэрлэх байгууламжийн лаг болон дулааны 
цахилгаан станцуудын үнсэн сангийн үнсийг боловсруулан дүүргэгч материал 
болгон ашиглах технологийн загвар төслийг анх удаа хэрэгжүүлсэн. Суурьшлын 
бүсээс хол, хүн амын ундны усны эх үүсвэрийн бүсэд хамаарахгүй, гол горхигүй 
талбайг сонгон нийслэлийн цахилгаан эрчим хүчний 60 гаруй хувь, дулааны эрчим 
хүчний 55 гаруй хувийг үйлдвэрлэж буй “Дулааны IV цахилгаан станц” ТӨХК-ийн 
үнсэн далангийн доор 200м² талбайд лагийн бордоогоор хучиж, зүлэгжүүлэх 
туршилтыг Японы технологийн дагуу гүйцэтгэж үнс, лагийг боловсруулан дахин 
ашиглах технологийн шийдлийг нэвтрүүлсэн.  

  

      
Зураг 3. Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх төслийг хэрэгжүүлэхээс өмнө ба  дараа 

• Цахилгаан тэжээлт автомашины хэрэглээг нэмэгдүүлэх нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр цахилгаан тэжээлт 
автомашин цэнэглэгч станц суурилуулах ажлыг “Глобал моторс”, ”Номин ойл” 
компаниудтай хамтран ажилласнаар 2019.12.15-ны байдлаар нийтийн эзэмшлийн 
9 газарт цахилгаан цэнэглэгч станцууд ажиллаж байна. Цаашид цэнэглэгч 
станцуудыг оруулж ирэх хувийн компаниудын тоо өсөх хандлагатай байна. 
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Зураг 4.Цахилгаан цэнэглэгч станц 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 90 гаруй авто 
угаалгын газруудад зориулсан “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус, техникийн ерөнхий 
шаардлага” MNS-6734:2018 стандартыг нэвтрүүлэх, стандарт нэвтрүүлсэн 
газруудын туршлага хуваалцах уулзалт сургалтыг БОАЖЯ, Цэнгэг усны нөөц, 
байгаль хамгаалах төвтэй хамтран зохион байгуулсан. Шинээр ус дахин ашиглах 

технологийг нэвтрүүлэх сонирхолтой, байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа 

явуулахаар төлөвлөж буй 10 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлд “Авто 

угаалгын газарт усыг эргүүлэн ашиглах технологийн шийдэл” танилцуулах арга 

хэмжээг “Монголын усны түншлэл” ТББ-ын тэргүүн Д.Басандоржтой хамтран 

зохион байгуулсан. 

  

Зураг 5. Нийслэлийн авто угаалгын газруудын ажилтнуудад зориулсан сургалт 

• Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын төв Баруунхараа хотод байрлах “Хөгжилд 
хүрэх түншлэл” ТББ-ын малын өтөг бууц, хүнсний хаягдлыг ашиглан бордоо хийж 
байгаа үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцан туршлага судлав. 
• Дулааны IV цахилгаан станцаас ялгарч байгаа үнсний агаар орчинд  
тоосжилт үүсгэж буй байдлыг зогсоох, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад 
төсөл хэрэгжүүлж, санхүүгийн дэмжлэг  авах  талаар  КОЙКА  байгууллагатай 05-р 
сард уулзалт зохион байгуулж, төслийн санхүүжилт авах бэлтгэлийг ханган 
ажиллаж байна. “Оюу Толгой” компанийн туслан гүйцэтгэгч Австралийн “Клоү” 
компаний төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулж, хот суурин газрын голын ай 
савын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, байгаль орчны чиглэлээр 
хамтран ажиллах талаар санал солилцож, шаардлагатай мэдээллийг  хүргүүлээд 
байна. 
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3.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх  
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

• БЗД-ийн  20-р  хорооны  нутаг  дэвсгэр Гачуурт  голын хөндийн Бага Шар 
хоолойн Бэрх төгөл орчмын 103 га, Дээндийн нурууны 6130 га, Гурван модны 
булаг, Доод төгөл орчмын 81 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах 

асуудлыг НИТХ-д өргөн барьсны дагуу НИТХТ-ийн 2019.02.01-ний өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн дэмжлэг авч, уг асуудлаар Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох 
ажиллагаа зохион байгуулах үүрэг өгөгдсөн. Газрын даргын 2019 оны А/42 дугаар 

тушаалаар сонсгол зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан, 2019.05.24-ний 
өдөр Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагааг  БЗД-ийн 20-р хороонд 
байрлах Геоэкологийн хүрээлэнгийн Мод үржүүлгийн төвд зохион байгуулав.  

  
Зураг 6. Нээлттэй сонсголын үйл явц 

Нээлттэй сонсголд ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагууд, ажлын хэсгийн гишүүд, Геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн 
судлаачид зэрэг нийт 50 хүн оролцож 7 иргэн амаар, 19 иргэн бичгээр саналаа өгч 
уг саналуудыг нэгтгэн тогтоолын төслийг бэлтгэж нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 29 

дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлж  2019.11.29-ний өдрийн 29/29 дүгээр тогтоолоор 
шийдвэрлүүлэв. Энэхүү шийдвэрээр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт экосистемийн 
тэнцвэрт байдлыг хангах чухал ач холбогдол бүхий Гачуурт голын хөндийн Бага 
Шар хоолойн Бэрх төгөл орчмын 103 га хүлэрт намаг бүхий газар, Дээндийн 
нурууны ховор амьтан ургамлын баялаг нөөцтэй 6130 га газрыг орон нутгийн 
хамгаалалтад авч тус 2 байршилд орон нутгийн хамгаалалттай газрын 
хамгаалалтын захиргааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, Тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хуулийн 27, 30-р зүйлд заасан үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахаар  
болов.  “Гурван модны булаг” буюу 3 дахь байршлыг орон нутгийн иргэд дэмжээгүй 
болно. 

  
Зураг 7. Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад шинээр авсан газруудын байршлын зураг 
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3.1.3. Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх  
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 51 зүйл хөхтөн, 227 зүйл шувуу болон бусад 
төрөл зүйлийг хамгаалах зорилгоор 2019.03.13-ны өдөр “Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэр дэх зэрлэг амьтдыг хамгаалах арга хэмжээний 2019 оны төлөвлөгөө”-г 
Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

• 2019 онд нийслэлийн суурьшлын бүсэд орж ирсэн, хамгаалалт шаардлагатай 
шувууны - 13, хөхтөн амьтны - 16, хэвлээр явагч амьтны – 14 зэрэг, нийт 43 

дуудлага хүлээн авч, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилласан. Нийт 
бүртгэгдсэн дуудлагын тоог 2018 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад өссөн дүн гарав. 

 
Диаграмм 7. Амьтны дуудлагын тоон харьцуулалт 

• Суурьшлын бүсэд орж ирсэн, бэртэж гэмтсэн амьтдын 11 бодгаль амьтанд 
“Амьтан асрах байр”-нд анхан шатны тусламж үзүүлж асарч тэнхрүүлж, 20 бодгаль 
амьтныг шууд байгальд эргүүлэн тавьсан бөгөөд 11 бодгаль амьтан эмчилгээ авах 
боломжгүй байсан тул хорогдсон болно. Үүнд:  

- ХУД-ийн 15-р хороонд орон сууцны орцонд шар шувуу орж ирсэн дуудлага 
хүлээн авч байгальд эргүүлэн тавьсан;  

- СХД-ийн 32-р хороо, Хүй долоон худагт “Монгол наадам цогцолборын 
хашаанд орж ирсэн халиун бугыг зориулалтын  хэрэгсэл ашиглан  барьж  хээлтэй 
байсан тул Хустайн байгалийн цогцолборт газарт дөхүүлэн тавьсан; 

- СБД-ийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны хогийн цэгт сар шувууны 
ангаахай өндрөөс унаж бэртсэн байдалтай байсныг “Амьтан асрах байр”-нд хүргэн 
асарсан;  

- СХД-ийн 24-р хорооны нутаг дэвсгэр Баруун салаанд 10 дэгдээхэйтэй ангир 
автозамд хашигдсан байсныг зориулалтын хэрэгслээр барин тус дүүргийн 32-р 

хорооны нутаг карьерийн үүсмэл нуур орчимд нүүлгэн шилжүүлсэн. 
• Газрын даргын 2019 оны А/11 дүгээр тушаалаар биотехникийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг явуулах Ажлын хэсгийг  
байгуулж, “Мишээл орших” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, БО-2019/07 дугаартай 
гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлсэн. “Мишээл орших” ХХК нь байгаль 
хамгаалагчдын ажиглалт судалгааны үр дүнд туруутан амьтдын нягтшил ихтэй нь 
тогтоогдсон  БЗД-ийн 19, 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Улиастайн ам, Дээндийн 
нуруу, СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр  Халзангийн ам, Гүнтийн Шар хад, 
Гүнтийн даваа, Цагаан чулуут, Бороож зэрэг 8 цэгт нийт 150 боодол өвс, 900 кг 
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хужир, 900 кг давс тавьж өгсөн. Биотехникийн арга хэмжээний үр дүнд хяналт 
мониторинг хийх зорилгоор хөдөлгөөн мэдрэгч бүхий автомат камерийг дээрх 
цэгүүдэд  байршуулсан. 

  
Зураг 8. Биотехникийн арга хэмжээ 

• Биотехникийн арга хэмжээний хяналт мониторингийн үр дүнд халиун буга, 
бор гөрөөс ихээр ирсэн шинж тэмдэг, ул мөрийг хөдөлгөөн мэдрэгч автомат 
камерийн тусламжтайгаар хяналтын фото зургаар баримтжуулдаг болов.  

  
Зураг 9. Биотехникийн арга хэмжээ авсны дараах үеийн мониторинг 

• “Хавхгүй Нийслэл 2019” аяныг Газрын даргын баталсан 2019 оны 19/08 

дугаар удирдамжийн дагуу байгаль хамгаалагчдын дунд зарласан. Аяны хүрээнд 
байгаль хамгаалагчид Амьтны тухай хуулийн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт дагаж 
мөрдвөл зохих зүйл заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ан амьтныг хавхаар 
барьж гэмтээх, хууль бусаар агнадаг зөрчил дутагдлыг илрүүлж, таслан зогсоох 

чиглэлээр ажилласан бөгөөд 2019 онд нийт 5 хавх хураав. 

• Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийн үйл ажиллагааны менежментийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд Газрын даргын 2019 оны А/39 дүгээр тушаалаар “Минж 
нутагшуулах төвийн үйл ажиллагааны журам”, “Минж маллагчдын аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа”, “Минж нутагшуулах төвийн үйл ажиллагааг олон 
нийтэд танилцуулах тухай журам”, ”Минжийг байгальд нутагшуулахаар тавих, 
зөөвөрлөх аргачлал”, “Минж маллагчийн ажлын хуваарь, минжинд тэжээл өгөх 
зааварчилгаа”, “Минж үржүүлэх төвийн иргэд, олон нийтэд үйлчлэх цагийн 
хуваарь” зэрэг нэн шаардлагатай журам  заавруудыг боловсруулан батлуулж 
мөрдүүлэн ажиллаж байна. 
• Минжний идэш тэжээлд зориулж чанарын шаардлага хангасан алим, лууван,  
багсармал тэжээл нийлүүлэх зорилгоор БО-2019/03 дугаартай гэрээг “Тулуй хан” 
ХХК-тай, болзошгүй өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай үед бэлэн 
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байлгах эм бэлдмэлийг нийлүүлэх БО-2019/29 дугаартай гэрээг “Чандмань идэр” 
ХХК-тай тус тус байгуулан ажиллаж байна. Минжний идэш тэжээлийн зарим нэр 

төрлийг цаашдаа өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоор хангахын тулд төвийн  
хашааны 1 га  орчим талбайд луувангийн үр суулгаж 100 кг лууван хураав. 

• Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийн барилгын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах ажлыг Газрын даргын 2019 оны А/89 дүгээр тушаалаар 
байгуулагдсан үнэлгээний хороо зохион байгуулсан. Гүйцэтгэгчээр “Алтайн газрын 
хүч” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан ажлын даалгаврын дагуу засварын ажлыг хийж 
гүйцэтгэв. 

  
Зураг 10. Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийн барилгын засварын ажлын өмнө ба дараа 

• Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага, Дэлхийн банк хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” төслийн хүрээнд Минж нутагшуулах, үржүүлэх 
төвийн барилгыг дулаалснаар хэмнэх дулааны ачаалал, хэрэглээний тооцоог 
хийж, дулааны эрчим хүчийг хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр авах арга 
хэмжээний саналыг боловсруулан олон улсын байгууллагуудад хүргүүлсэн. 
Тогтвортой хөгжлийн төлөөх нутгийн зөвлөл (ICLEI) байгууллагаас 8,000 
ам.доллар, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ)-ээс 
25,736,974 төгрөгийн санхүүжилтийг олж барилгын бүрэн дулаалгын ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлснээр халаалтын улирлын дулааны хэрэглээг 94120 кВтц-с 20024 кВтц 
болгон бууруулсан. 
 

  
Зураг 11. Барилгын дулаалгын ажлын өмнөх ба дараах байдлын харьцуулалт 
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• Минж нутагшуулах, 
үржүүлэх төвд жилийн эцсийн 
байдлаар нийт 21 бүлийн 44 

минж, үүнээс борхин 20, 

минжүүхэй 15 байна. Минжийг 
“экосистемийн инженер” гэж 
үздэг ба далан барьж үүр 
ноохойгоо зассанаар далангийн 
ард голын урсгал удааширч ус 
хуримтлагдан гадаргын болон 
гүний усны нөөцийг 
нэмэгдүүлдэг төдийгүй голын 
сав газрын экологийн нөхцлийг 
сайжруулж ус, чийглэг орчны 
олон зүйлийн ургамал, бичил 
биетэн, биологийн олон янз 
байдал шинээр үүсгэдгийг 
эрдэмтэд судлан тогтоосон 
байдаг.  

                                 Диаграмм 8. Минжний насны ангилал 

  
Зураг 12. Минжний дүдэр 

• Туул голын урсацыг байгалийн аргаар сэргээх, төвшинг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын 
захиргаатай хамтран Туул голын цутгал болох Тэрэлж голд 2 хос 4 минжийг 
байгальд тавилаа. Эдгээрийн 3 нь 3 настай, 1 нь 5 настай бөгөөд ОХУ, ХБНГУ-аас 
авчирсан минжний үр төлүүд юм. 
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Зураг 13. Нас бие гүйцсэн минжийг байгальд тавих үйл ажиллагааны явц 

• Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийг зорьж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 

замын чиглэл өгөх, төөрөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Гачууртын төвийн 
автобусны эцсийн буудлаас тус төв хүртэлх 7 км замд минжний хэлбэр дүрс бүхий 
11 ширхэг самбарыг байршуулав. 

     

Зураг 14. Минжний дүрс бүхий зам чиглүүлэгч самбар 

• “Монголын Байгаль хамгааллын биологийн нийгэмлэг” ТББ-тай Туул голын 
эхэнд нутагшуулсан минжний мониторинг судалгааг хийж гүйцэтгүүлэхээр БО-

2019/60 дугаартай гэрээ байгуулаад байна. Гэрээгээр Туул голд нутагшуулсан 
минжний идэш тэжээл, минж нутагшиж байгаа газрын солбицол, тухайн газар 
нутгийн хөхтөн амьтад, шувуудын судалгаа, хүн амьтдын нөлөөллийн судалгааны 
гүйцэтгэлийн тайланг гэрээний дагуу 2020 оны 3-р сард хүлээн авахаар төлөвлөөд 
байна. 
• МУИС-ийн Биологийн тэнхим, ШУА-ийн Ерөнхий болон сорилын биологийн 
хүрээлэнтэй хамтран  хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, цаашдаа  салбарын эрдэмтэд 
судлаачидтай хамтран ажиллах эхлэлийг тавьсан. Минж үржүүлэх  ажлын  талаар   
Өдрийн сонины “Танайд өнжье” буланд мэдээлэл өгсөн ба ерөнхий боловсролын 5 
сургуулийн дунд ангийн сурагчдыг хамруулан төвийн үйл ажиллагаатай 
танилцуулах аялал  зохион байгуулсан. 

• Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын хамгааллын чиглэлээр 
хийгдэж буй ажлуудын талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээх зорилгоор ТV1 
телевизийн “Амьдрах ухаан нэвтрүүлэгт” ховор амьтны эд эрхтний хууль бус 
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худалдааг бууруулах сэдвээр, Монголын Үндэсний олон нийтийн телевизийн 
“Байгаль орчны булан”-д ногоон бүсийн амьтны өнөөгийн байдлын талаар, NTV 
телевизэд хууль бус ан агнуурын талаар, TV5 телевизэд суурьшлын бүсэд орж 
ирсэн хүрэн баавгайн талаар тус тус ярилцлага өгөв. 
• Нийслэлийн ногоон бүсийн  ургамлын тархалтыг нэмэгдүүлэх, хөрс ургамлын 

нөхөн сэргээлтэд зөгийн аж ахуйг ашиглах зорилгоор ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй 
эрхлэхэд тохиромжтой СХД-ийн 21-р хороо, Халзангийн аманд 40 га талбай бүхий 
газрыг сонгон ”Зөгийн парк” төсөл хэрэгжүүлэхээр нийслэлийн 2019 оны газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй 
эрхлэх  сонирхолтой иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулах ажлыг зохион 
байгуулах Ажлын хэсгийг Газрын даргын 2019 оны А/70 дугаар тушаалаар 
байгуулж, тухайн газар нутгийн балт болон тоост ургамлын тархалтыг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор “Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо” ТББ,  “Ай эн эйч” ХХК-тай гэрээг 
байгуулаад байна. 

• Нийслэлийн суурьшлын бүсэд зэрлэг амьтад ойрхон давтамжтайгаар орж 
ирэх болсонтой холбогдуулан учирч болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1059 дүгээр 

захирамжаар Шуурхай багийг байгуулж, шаардлагатай багаж хэрэгслийн төсвийг 
батлуулсан. Шуурхай багийн бүрэлдэхүүн Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсэд 
баавгай орж ирэх, иргэдэд аюул учруулах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор ногоон бүсийн ойн сан бүхий газарт оршин суудаг иргэдэд байгаль 
хамгаалагчдаар дамжуулан “Зэрлэг амьтдаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж” 
мэдээллийг хүргүүлж, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд 

анхааруулга өгч, авах арга хэмжээний зааварчилгааг танилцуулсан. Суурьшлын 
бүсэд баавгай орж ирсэн дуудлагын дагуу Шуурхай баг газар дээр нь ажиллан ойр 
орчимд самналт хийж байгаль хамгаалагч болон иргэдэд зөвлөмж өгч ажиллав. 

 

    
Зураг 15. Суурьшлын бүсэд зэрлэг амьтан орж ирсэн тохиолдолд авах арга хэмжээний зааварчилгаа 

• Экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангагч индикатор болсон хотын шувуудыг 
судлах, хамгаалах, шувуу судлаачдын хамтын ажиллагааг сайжруулах, шувуу 
ажиглах аялалыг хөгжүүлэх зорилгоор “Монголын шувуу хамгаалах төв” ТББ-тай 
хамтран Монгол, Хятадын шувууны анхдугаар өдөрлөгийг анх удаа зохион 
байгуулав. Өдөрлөгт дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг хувь хүн, 
байгууллагууд идэвхтэй оролцсон бөгөөд хоёр орны иргэн бүрийн оролцоог 
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нэмэгдүүлэх, залуу үеийг байгаль хамгаалах үйлсэд идэвхтэй оролцохыг уриалах 
нь ач холбогдолтой байсан юм.  
 

   
Зураг 16. Монгол, Хятадын хамтарсан шувууны анхдугаар өдөрлөг 

• Иргэдээс амьтны жам ёсны эрхийг зөрчиж байгаа талаар ирүүлсэн гомдлын 
дагуу “Монголын амьтны эрх хамгаалах нийгэмлэг” ТББ, нийслэлийн Хүнс хөдөө 
аж ахуйн газартай хамтран ХУД-ийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэр Богд уул 
амралтын газрын эзэмшлийн тэмээг хариуцсан удирдлагуудтай уулзаж, нүүлгэн 
шилжүүлэх шаардлагыг хүргүүлэв. Албан шаардлагын дагуу Архангай аймгийн 
Элсэн тасархай орчим малчин айлд хүлээлгэн өгсөн. 

   
Зураг 17. Амьтны эрхийг хамгаалах арга хэмжээ 

 

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

ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

• Аж ахуйн нэгжүүдийн гаргасан хүсэлтийн дагуу түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохдоо хайгуулын талбайд төрийн 
холбогдох байгууллагуудаас лавлагаа, санал авч Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөл олгох, цуцлах талаар санал боловсруулах Байнгын зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэн Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/71 дүгээр захирамжаар 5 аж 
ахуйн нэгжид ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон.  
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 
“Адвансидсолюшн” ХХК-ийн хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн улсын тусгай 
хэрэгцээний газартай давхацсан хэсгийн хасалт хийх нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/538 дугаар, “Шилмэл хаус” ХХК талбайдаа хууль бус үйл ажиллагаа 
явуулсан тул тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
талбайд хасалт хийх тухай А/539 дүгээр, “Төгс эхлэл” ХХК-ийн түгээмэл тархацтай 
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ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбай нь НИТХТ-ийн 2016 
оны 50 дугаар тогтоолоор баталсан Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүстэй давхцалтай тул тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай 
нийслэлийн Засаг даргын  2019 оны А/540 дүгээр захирамжийг тус тус 
боловсруулан  батлуулж  хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. Мөн 32 аж ахуйн 
нэгжид 2016 онд олгогдсон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг хуулийн дагуу 2 жилээр сунгуулахаар нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн төсөл боловсруулан хүргүүлэв. 
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 2019 оны хайгуулын 42 төлөвлөгөө, 
ашиглалтын 34 төлөвлөгөө, 2018 оны хайгуулын 47 тайлан, ашиглалтын 34 

төлөвлөгөө, 2020 оны ашиглалтын 20 төлөвлөлөөг хүлээн авсан. Уул уурхайн 
ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг хянахдаа ТЭЗҮ, байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгийг 
байршуулсан баримт бичгийн шаардлагыг тавьж ажилласан.  

 
Диаграмм 9. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын барьцаа хөрөнгө 

• “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 20 дугаар зүйлийн 
20.2-т заасны дагуу өөрийн эзэмшлийн газрын хэвгий налууг ухаж, тэгшлэх тухай 
35 иргэнээс хүсэлт ирүүлснээс 20 газрыг тэгшлэх зөвшөөрлийг өгч, байгаль 
хамгаалагчийн хяналтанд газрын хэвлийг тэгшлэхэд гарсан шороог зөвшөөрөгдсөн 
хог хаягдлын цэгт, хар шороог ногоон байгууламжийн ажилд ашиглуулах талаар 

мэдэгдэл, зөвлөмжийг хүргүүлсэн.  
• БОАЖ-ын сайдад нэр бүхий 8 аж ахуйн нэгжийн 9 тусгай зөвшөөрлийг 
цуцлуулах тухай албан бичгийг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хяналт, 
шалгалтын дүнг үндэслэн хүргүүлсэн. БОАЖ-ын сайдын 2010 оны А/156 дугаар 
тушаалыг үндэслэн тус яамнаас аж ахуйн нэгжүүдийн эвдэрсэн талбайд байгаль 
орчны хохиролыг мэргэжлийн эрх бүхий байгууллагаар тухайн дүүргийн Засаг 
даргад зааж өгсөн байх тул Налайх дүүргээр хохирол тооцуулах тухай албан 
бичгийг хүргүүлээд байна. 
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд заасны дагуу уурхайн 
ашиглалтын үйл ажиллагааны 2018 оны тайлан, 2019 оны төлөвлөгөө хуулийн 
хугацаанд ирүүлээгүй 22 аж ахуйн нэгжийн нэрсийг гаргаж, “Түгээмэл тархацтай 
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ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 44-р зүйлийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар 
Газрын даргын 2019 оны 02/672 дугаартай албан бичгээр НМХГ-т хүргүүлэв. 
• Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын 
зохион байгуулсан ажлын хэсэгт ажиллан, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг аж ахуйн нэгжүүдийн 
хууль журам, стандартын мөрдөлт, хэрэгжилтэд үзлэг хийн дүгнэлт өгч, холбогдох 
мэдээллийг гарган ажиллав. Энэ ажлын хүрээнд Налайх дүүргийн түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанд НМХГ-тай хамтран хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

  
Зураг 18. Аж ахуйн нэгжийн зөрчил илрүүлэлт 

• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогч 30 орчим аж ахуйн нэгжид 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын талаар болон Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дүйцүүлэн хамгааллын ажлыг хэрхэн зөв 
төлөвлөн хийж гүйцэтгэх талаар НМХГ, олон улсын төсөл хэрэгжүүлэгч Де Нейчэ 

Консерванси (“ТNC”) байгууллагыг оролцуулсан сургалтыг 2019.05.03-ны өдөр 
зохион байгуулав. 

  

Зураг 19. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлогчдод зориулсан сургалт 

• Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо болон 
Өргөдлийн байнгын хорооны 2019 оны 04/01 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангах зорилгоор тус газраас төрийн захиргааны, боловсрол, шинжлэх ухааны 
байгууллагууд, байгаль хамгаалах төрийн бус байгууллагууд болон барилгын 
материал олборлогч, үйлдвэрлэгч, тээвэрлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 
мэргэжлийн холбоодыг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан ба ХУД-ийн 
Нисэхийн тойргоос Био, Шувуун фабрик хүртэлх замд түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал тээвэрлэх ачааны автомашины бүх жинг “Автотээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS4598:2011 стандартад 
зааснаар хязгаарлах, тээвэрлэлтийн хугацааг 08.00-22.00 цаг байхаар тогтоосон 
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нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1034 дүгээр захирамжийг батлуулж 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 
• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх цэцэрлэгжүүлэлтийн зориулалтаар хар 
шороог олборлуулж, ашиглагчийн зардлаар техникийн болон биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг хийлгэхээр СХД-ийн 32-р хорооны нутаг дэвсгэр Баруун 
түрүүний амнаас 7600 м3 хар шороог олборлуулж, 7,6 сая төгрөгийг нийслэлийн 
төсөвт төвлөрүүлэхээр Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, “Хот 
тохижилтийн газар” ОНӨААТҮГ, “Эмэгтэйчүүд, ногоон байгууламж” НҮТББ болон 
“Амьд ногоон төгөл” ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулж, олборлолтын явцад хяналт 
тавьж, нөхөн сэргээлтийг хийлгээд байна. 

   

Зураг 20. Нөхөн сэргээлтийн ажлын явц  

• 2018 онд Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэмтдийн хийсэн Улаанбаатар 
хотын нутаг дэвсгэр дэх хар шорооны нөөцийн судалгааны үр дүнд үндэслэн 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс цэцэрлэгжүүлэлт, тохижилт болон бусад 
зориулалтаар хар шороо олборлохыг нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1033 

дугаар захирамжаар 2020.01.01-ний өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаагаар 
хориглосон шийдвэрийг батлуулав. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан “Улаанбаатар 
хотын нутаг дэвсгэрээс хар шороо олборлохыг хориглох нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 
Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд зохион байгуулав.  
• Хар шороо олборлолтын хэмжээ 2018 онтой харьцуулахад 5 дахин буурав. 
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Диаграмм 10. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх хар шорооны олборлолт  

• Уул уурхайн улмаас ухагдаж, эвдэгдсэн газрын 2018 оны тооллого 
судалгаанд үндэслэн 2019 онд Налайх дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт Их 
уурхайн барилгын орчимд 7,5 га талбайд нөхөн сэргээлтийн тусгай зөвшөөрөлтэй 
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"Эко минерал” ХХК, Багахангай дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт ухагдаж 
эвдэгдсэн 21 га талбайд мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөлтэй “Бэсү 
консалтинг” ХХК-иар  тус тус нөхөн сэргээлт хийлгэж хүлээн авав. 

   
Зураг 21. Налайх дүүрэгт хийгдсэн  нөхөн сэргээлт  

  

Зураг 22. Багахангай дүүрэгт хийгдсэн нөхөн сэргээлт  

• Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтийг олборлогч аж ахуйн нэгжээр дүйцүүлэн 
хамгааллын ажлын хүрээнд ХУД-ийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт 2 аж ахуйн 
нэгжийн Түргэний голын ай сав орчимд 1 булаг, Өлзийт хорооны Бурхантын булаг, 
нийт 2 булгийг шинээр тохижуулж, булгийн эх, тэжээгдлийн бүсийг хамгаалах 

ажлыг хийлгүүлэв.  

  
Зураг 23. Хадан хошууны булгийн тохижилтын ажил 

 

   
Зураг 24. Бурхантын булгийн тохижилтын ажил 

• СХД-ийн 32-р хорооны нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөлтэй 4 аж ахуйн нэгжээр байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс 
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урьдчилан сэргийлэх, зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах самбарын 4 эх бэлтгэн хэвлэж 
байршуулах ажлыг хийлгүүлэв. 

  
Зураг 25. Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд аж ахуйн нэгжээр хийж гүйцэтгүүлсэн самбар 

• БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1 аж ахуйн нэгжээр дүйцүүлэн 
хамгааллын хүрээнд тус газрын харьяа Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийн гадна 
хаалгын зураг төсвийг гаргуулж, 3*5 м-ийн хэмжээтэй чулуун хаалга хийлгүүлсэн.  

 

   
Зураг 26.  Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвийн гадна хаалга 

 

• Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр нийт 68,73 га, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
28,5 га буюу нийт 97,2 га талбайд газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

 
Диаграмм 11. Аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр нөхөн сэргээгдсэн талбай 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн олборлолтын зориулалтаар 
ашиглагдаж, эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлтийг БОАЖ-ын сайдын 2015 оны 419 

дүгээр тушаалаар баталсан “Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг хүлээн авсан тухай 
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акт”-ын дагуу Ажлын хэсэг байгуулагдаж 1 аж ахуйн нэгжийн 1 га талбайд хийсэн 
нөхөн сэргээлтийг хүлээн авав. 

 

Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 

• “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, нөхөн сэргээлт, барилгын 
материалд үнс болон лагийг ашиглах арга зам, боломжууд” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 
Эрчим хүч, барилга, хот байгуулалт, байгаль орчны салбарын эрдэмтэн, 
судлаачид, эрдэм шинжилгээний мэргэжлийн байгууллагууд болон үнс, лагийг 
ялгаруулдаг төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, ногоон 
байгууламжийн мэргэжлийн байгууллага зэрэг 15 байгууллагын 60 орчим 
төлөөллийг оролцуулан амжилттай зохион байгууллаа.  
 

   
Зураг 27. “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, нөхөн сэргээлт, барилгын материалд үнс болон лагийг 

ашиглах арга зам, боломжууд” сэдэвт хэлэлцүүлэг 

• Нийслэлийн хөрс хар тугалга, хром, хүнцэл, зэс, кобальт, цайр зэрэг хүнд 
металлуудаар бохирдсон байдаг бөгөөд үүнээс хромын бохирдол давамгайлдаг. 
Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга зүй, технологийг зонхилох 

бохирдуулагч тус бүрээр боловсруулж нэвтрүүлэх технологийн судалгаа, туршилт 
хийсэн ажлын үр дүнг “Арьс шир үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-тай хамтран арьс 
ширний үйлдвэрлэл эрхлэгч 20 гаруй аж ахуйн нэгжид танилцуулах уулзалт 
ярилцлагыг зохион байгуулж чиглэл өгсөн. Орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
хөрсний хүнд металлын бохирдол ихтэй ХУД-ийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэр 0,8 га 
газар бохирдсон хөрсийг байгалийн аргаар саармагжуулах БНСУ-д  хэрэглэгдэж 
буй шинэлэг технологийг нэвтрүүлж саармагжуулах ажлыг “ДДТБ” ХХК-тай БО-

2019/19 дугаартай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлсэн. Мэргэжлийн байгууллагаар  
гүйцэтгүүлсэн хөрсний шинжилгээний дүнгээр дээрх газруудад хүнд металын 
бохирдлын хэмжээ 92,0%-иар буурсныг, шинээр тарьсан мод, бут сөөг, зүлэг, 
цэцгийн мандал зэрэг ногоон байгууламжийн ургалт 80-90%-тай байгааг 
шинжилгээгээр тогтоосон. 
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Зураг 28.  Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах төслийн үр дүн 

• Орчны бохирдол, доройтлын асуудлаар кабелийн 1-р сувгаар 2 удаа, үнсний 
хог хаягдлын асуудлаар МҮОНТВ-ээр тус бүр 2 удаа ярилцлага өгч, олон нийтэд 
мэдээлэл өгсөн. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/114 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Эрүүл хөрс - Эрүүл орчин” аяны төлөвлөгөөнд тодорхой саналуудыг 
тусгуулж, зуслангийн ногоон бүсийн айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
мэдээлэл өгч, сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа.  

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хөрс хамгаалах, бохирдол, доройтлоос сэргийлэх 
чиглэлээр телевизийн сурталчилгааны нэвтрүүлэг, шторк хийх гүйцэтгэгчийн 

сонгон шалгаруулалтыг зарлаж “Өнө мөнх тэнтэр” ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлэв. 

• “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяны хүрээнд Улаанбаатар төмөр замын 2-р 
анги өөрийн хөрөнгөөр зам ангийн ажилчдыг технологийн сургалтад хамруулах 
замаар төмөр замын дагууд ургасан хөл газрын ургамлыг тайрах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

• “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийн хүрээнд нийслэлийн иргэд олон нийтэд 
зориулсан 6 багц арга хэмжээний удирдамжийг Нийслэлийн Засаг даргын 
Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогчоор батлуулсан. 
Удирдамжийн хүрээнд хөрсний бохирдлоос сэргийлэх, доройтлыг бууруулах, 

иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн “Хөрсний 
бохирдлыг бууруулах – шийдэл” төсөл, бүтээлийн уралдаан, нийслэлийн хөрсний 
бохирдлын өнөөгийн бодит байдал, хөрсний бохирдлын хор нөлөөг иргэд, олон 
нийтэд фото зургаар дамжуулан хүргэж, тэдэнд орчин тойрныхоо “Хөрс 
хамгаалах” хандлагыг төлөвшүүлэх зорилгоор “Хөрс ба амьдрал" гэрэл зургийн 
уралдааныг тус тус зарлан зохион байгуулсан. Гэрэл зургийн уралдаанд 70 гаруй 
уран бүтээл ирснийг Монголын Гэрэл зурагчдын холбоотой хамтран дүгнэж, 
шилдэг бүтээлүүдээр Уран зургийн үндэсний галларейд 3 хоног үзэсгэлэн зохион 
байгуулсан нь иргэд, олон нийтийн зүгээс ихээхэн талархал хүлээлээ. Төсөл, 
бүтээлийн уралдаанд шалгарсан шилдэг төсөл, бүтээлүүдийг ШУА-ийн Газарзүй-

геоэкологийн хүрээлэнтэй хамтран дүгнэж, шалгарсан төсөл, бүтээлийг дэмжих, 
иргэд олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулсан.  
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Зураг 29. “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийн арга хэмжээ 

• Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн сайжруулсан түлшний үнс болон 
дулааны цахилгаан станцуудын галлагаанаас гарч байгаа үнсийг агаар орчны 
бохирдлыг бууруулах, хөрсний бохирдол үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор судалгаа 
шинжилгээнд оруулах, эх үүсвэр дээр нь үнсийг ангилан ялгах, тээвэрлэх, дахин 
ашиглах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх арга ажиллагааны талаар санал боловсруулах 
үүрэг бүхий ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1206 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан.  
Тус ажлын хүрээнд Монгол Улсын Шинжлэх ухаан технологийн Их сургууль, 
Шинжлэх ухааны академийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнд төвийн 6 
дүүргийн айл өрхийн 3 төрлийн зуухнаас гарсан сайжруулсан түлшний үнсний 
дээжийг хүргүүлж, физик, химийн шинж чанарын судалгааг лабораторид 
шинжлүүлэх ажил хийгдэж байна. Шинжилгээний үр дүнд үндэслэн цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулах юм.  
 

    
Зураг 30. Ажлын хэсгийн хурал 

Төлбөр, торгууль, нөхөн төлбөр 

Тухайн жилийн төсөвт 189,0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс жилийн 
эцсийн байдлаар хүү, торгуулийн орлогоор 123,9 сая төгрөг, ойн нөөцийн 
төлбөрөөр 59,3 сая төгрөг, ангилагдаагүй бусад орлого 56,9 сая төгрөг, нийт 240,1 

сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж, хуваарьт орлогыг 26,9%-иар 
давуулан биелүүлэв.  

Нийслэлийн байгаль хамгаалагчид нийслэлийн ногоон бүсэд нийт 135 

удаагийн эргүүл, хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, байгаль орчны хууль 
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тогтоомж зөрчсөн 47 удаагийн зөрчил илрүүлсэн. Торгууль, нөхөн төлбөр тогтоох 
шаардлагатай 46 зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авч нийт 47,0 сая төгрөгийг 
нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн ба 1 зөрчлийн гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авахаас татгалзах тухай прокурорын тогтоолоор хааж шийдвэрлэсэн. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн жилийн төлбөр, хугацаа сунгах, барьцаалах өргөдлийг хянах, 
үрэгдүүлсэн тусгай зөвшөөрлийг нөхөн олгох зэрэг үйлчилгээний төлбөрт Улсын 
тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу 2019.12.25-ны 
өдрийн байдлаар 116,0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн.   

Засгийн газрын 2019 оны 184 дүгээр тогтоол, “Дэд бүтцийн ажилд дэмжлэг 
үзүүлэх тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/508 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20,9 км авто 
замын ажлын гүйцэтгэгч “Синохайдро корпорейшн Монголиа” ХХК-тай “Түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашиглах, ашиглуулах, газрын хэвлийг нөхөн сэргээх” 
тухай БО-2019/24 дугаартай гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу 2019-2020 онд 
нийслэлийн төсөвт 206,8 сая төгрөгийг төвлөрүүлэх ба үүнээс 2019 онд 15,0 сая 
төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. 

 

  

3.1.5. Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн  
сэргээлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах чиглэлээр 

Ойн нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

• “Тарьц, суулгац - 2019” үзэсгэлэн худалдааг БОАЖЯ, ЧД-ийн ЗДТГ-тай 
хамтран Ялалтын талбайд 2019 оны 4 ба 9-р сард нийт 2 удаа зохион байгуулсан. 
Уг арга хэмжээнд мод үржүүлгийн талбайтай тарьц суулгацын нөөц бүхий 28 аж 
ахуйн нэгж, байгууллага оролцож 20 орчим зүйлийн модлог ургамлын 
борлуулалтыг хийв. Мөн 9 дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэрт тарьц суулгацын 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулав. Мод тарилтын үйл ажиллагаанд оролцож 
чадаагүй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөл “Ойн тухай хууль”-ийн 31-р зүйлийн 
31.1 дэх заалтын дагуу мөнгөн хандив өгөх хэлбэрээр оролцов. Бүх нийтээр мод 
тарих үндэсний өдрийн хандив болох 34,0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 

төвлөрүүлсэн. 
 

  
Зураг 31. Тарьц, суулгац - 2019” үзэсгэлэн худалдаа 
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• Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг зохион байгуулах тухай Газрын 
даргын 2019 оны А/41 дүгээр тушаалыг батлуулж, арга хэмжээг нийслэлийн 
удирдлагын төлөөлөл, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
төлөөлөл, Жаргалант тосгоны иргэдийн төлөөлөл, ерөнхий боловсролын 74-р 

сургуулийн сурагчдын төлөөлөл бүхий нийт 200 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2000 
орчим хайлаас мод тарьж, усалгааг хийв. 

  
Зураг 32. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлсэн нь 

 

• БОАЖЯ-аас санаачилан зохион байгуулж буй “Ногоон Паспорт” аяны хүрээнд 
“СУРГУУЛИЙН ОРЧИНДОО МОД ТАРЬЦГААЯ-2019” үйл ажиллагааг хамтран 
зохион байгуулж 10000 нарс модны суулгацыг Ерөнхий боловсролын 100 
сургуульд үнэ төлбөргүй өгч  сурагчид болон багш, эцэг эхчүүдийг “Бүх нийтээр 

мод тарих өдөр”-т идэвхтэй оролцохыг уриалав. 

  
Зураг 33. Арга хэмжээний нээлтийн үйл ажиллагаа 

• Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, “Мөрөөдлийн ой” төслийн талбай болон 9 
дүүрэгт нийт 80978 мод, бут сөөгийг шинээр тарьж, өмнө тарьсан мод, бутаа 

арчлах, услах ажлыг зохион байгууллаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 
63 дугаар зарлигийн хүрээнд “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн арга 
хэмжээг зохион байгуулж эхэлснээс хойш нийслэлийн хэмжээнд нийт 2253716 

мод, бут, сөөгийг шинээр тарьсан байна.  
• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/189 дүгээр захирамж,  ЧД-ийн Засаг 
даргын 2019 оны А/257 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны 
2019.05.28-ны өдрийн зөвлөмжийг үндэслэн Чингэлтэй хайрханы тусгай 
хамгаалалттай газрыг ойжуулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах ажлын гэрээг “Тод 
газар” ХХК-тай байгуулж захиалагчийн хяналт тавьж ажиллав. Газрын даргын 2019 
оны А/88 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ойжуулалт, нөхөн 
сэргээлт, тохижилтын ажлыг 2019.04.22-ны өдөр 04 дугаартай акт үйлдэж, хүлээн 
авсан. Тус ажлын хүрээнд улсын төсвийн 806,2 сая төгрөгөөр Чингэлтэй хайрхан 
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Дээд салхитын Тахилтын аманд иргэдийн аялал жуулчлал, амралтад зориулсан 

1100 м урт явган хүний зам, 43703 ширхэг мод, бут, сөөг шинээр тарьж, усалгааны 
ёмкость суурилуулсан. 
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"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-
өөр тарьсан мод, бут

ширхэг

 
Диаграмм 12. Тарьсан мод, бутны тоо 

• Туул голын сав дагуу 10 га талбайд ногоон зурвас байгуулах ажлын тендер 
зарлаж, гүйцэтгэгчээр “Ойн хайгуул” ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2019/003 

дугаартай гэрээг байгуулж хугацаанд нь хийж гүйцэтгүүлсэн. Ногоон зурваст 6000 
ширхэг навчит мод тариулж, Газрын даргын 2019 оны А/80 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг 2019.10.22-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, актаар 
хүлээн авсан.   
• Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр БЗД-ийн нутаг дэвсгэрийн 57 га талбайд 
хийгдэх ойжуулалт, байгалийн аясаар сэргэн ургалтыг дэмжих ажлын тендерийг 
цахим хэлбэрээр нээлттэй зарлаж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, “Ойн хайгуул” 
ХХК-тай  НБОГ-2019/003 дугаартай гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлэв. 
Гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавин ажиллаж, намрын тооллогоор ургамлын 
амьдралтын хувь 80,8-88,3%-тай хүлээн авлаа.  
• “Утаагүй Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд Сэлбэ, Улиастай, Түргэний 
голын урсацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор голын эх хөндийн 100 га газрыг ойжуулах 
ажлын гүйцэтгэгчээр “Ойн таксаци” ХХК, “Ойн хайгуул” ХХК-иуд шалгарч НХААГ-

19/013 дугаартай гэрээг байгуулан БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр 
Улаанбаатар хотын цэвэр усны хангамжийн Гачуурт эх үүсвэрийн хамгаалалттай 
бүсэд 100 га талбайд 90000 ширхэг навчит, шилмүүст мод, сөөгөөр ойн зурвас 
байгуулах ажлыг гүйцэтгүүлэн Газрын даргын 2019 оны А/113 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг 05 дугаартай актаар хүлээн авсан. 
• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт  2019 онд ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийг нийт 167 
га талбайд хийсэн бөгөөд энэ нь өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс 12,84%-иар өссөн 
байна.  

Диаграмм 13. Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийгдсэн талбайн хэмжээ  
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• Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/224 дүгээр захирамж, 
үүнтэй уялдан гарсан Газрын даргын А/33 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж 
дараах ажлыг зохион байгуулж ажиллав. Үүнд: 

- Ой, хээрийн түймрээс  урьдчилан сэргийлэх сургалтыг НОБГ-тай хамтран  
2019.03.27-ны өдөр нийслэлийн 9 дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн 

удирдах албан хаагчид, байгууллагын нийт байгаль хамгаалагчдыг 
хамруулан зохион байгуулсан.  

- Байгаль хамгаалах 4 хэсгийн ахлагч нарт урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
эргүүл шалгалт хийхэд шаардагдах 6,4 сая төгрөгийн шатахуун олгож  
ногоон бүсэд хийх эргүүл шалгалтыг эрчимжүүлэв. 

- Түймрийн эрсдэлтэй 2019.03.20-ноос 2019.06.10-ныг  хүртэлх хугацаанд 

07:00-19:00 цагийн хооронд нийт албан хаагчид батлагдсан хуваарийн 
дагуу түймрийн хариуцлагатай жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэж, өдөр бүрийн 
тэмдэглэл хөтлөн холбогдох байгууллагуудад цаг үеийн байдлыг шуурхай 
мэдээлж  ажилласан.  

- Ногоон бүсэд амьдардаг айл өрхүүдэд түймрийн сэрэмжлүүлэх календарь, 
гарын авлагыг хэвлүүлж тараах зардалд 4,1 сая төгрөг зарцуулж, нийт 
ногоон бүсэд байнгын суурьшиж амьдардаг 450 айл өрх, дамжин өнгөрч буй 
500 тээврийн хэрэгсэл, 460 иргэнд анхааруулга сэрэмжлүүлэг тараав.  

- Түймрээс урьдчилан сэргийлэх  сэдэвт  дүрс бичлэгийг  автобусны 20 
зогсоолын өнгөт дэлгэцээр түймрийн  эрсдэлтэй хугацаанд буюу 83 өдрийн 
турш 55 удаагийн давтамжтайгаар цацуулж, нийтийн тээврийн 36 
автобусанд 6:30-22:30 цагийн хооронд цацалт хийж өдөрт дунджаар 71800 
иргэнд хүргэсэн. Түймрээс урьдчилан сэргийлэх  анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг мессежийг үүрэн утасны сүлжээгээр нийт 50000 гаруй иргэнд 
хүргүүлсэн.  

- Түймрийн сэрэмжлүүлэг, анхааруулгыг байгууллагын сайтууд болон 
Ulaanbaatar.mn, Facebook хуудасны 35 группт нийтлэв.  

- Нийслэлийн ногоон бүсийн 33 байгаль хамгаалагчдад хавар намрын  
хуурайшилтын үед хүч нэмэн ажиллуулах зорилгоор тухайн нутаг дэвсгэрт 
амьдардаг 31 иргэнтэй урамшуулалт морин эргүүлийн гэрээ байгуулж 
ажлын үр дүнг тооцож зохих урамшууллыг олгов. 

Хүснэгт 1.Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

Д/
д 

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 
Зарцуулсан мөнгөн дүн, сая төг 

2015 2016 2017 2018   2019 

1 
Хавар намрын хуурайшилтын 
үед морин эргүүл ажиллуулах 

4.0  3.3  6.6  3.2  10.5  

2 

Ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх талаар 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр 
сурталчлах, санамж, зурагт 
хуудас тараах 

18.2  26.5  23.0  7.7  13.1  

3 
Түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
хамтарсан эргүүл шалгалт 15.9  14.7  15.2  7.2  11.7  
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/зарцуулсан хөрөнгө/ 

4 
Түймэр унтраах багаж 

хэрэгсэлээр хангах 
- - 66.4  - - 

5 

Иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөгөөг үүрэн 
телефоны операторуудыг 
ашиглан мессеж хэлбэрээр 
хүргэх 

- - - - 1.3  

6 

Ой, хээрийн түймрийн багаж 
ашиглах, түймэр унтраах арга 
ажиллагааны талаар болон 
байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургах, 
сургалт зохион байгуулах 

- - - - 1.2  

Нийт  38.1  44.5  111.2  18.1 37.8 

 

 
Диаграмм 14. Ой хээрийн түймрийн индекс 

• Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа хийлгэхээр “Хатант Форест” 
ХХК-тай хамтран  ажиллах гэрээ байгуулж, нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн 
80000 га талбайд судалгааны ажлыг 2019 оны 05-р сараас эхлэн гүйцэтгүүлсэн. 
Судалгааны үр дүнд нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавжийн тархалт, 
голомттой талбай илрээгүй болохыг тогтоосон дүгнэлт гарсан тул ойн хортон 
шавжны устгалын ажлыг зохион байгуулаагүй болно. Энэ нь өмнөх жилүүдэд 
хийгдсэн ойн хөнөөлт шавж, өвчний тэмцлийн ажил үр дүнтэй байсныг харуулав.  
 
Хүснэгт 2. Нийслэлийн ногоон бүсэд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа, тэмцлийн 
ажил 

Д/д Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Ойн хөнөөлт шавж, өвчний 
тархалтын судалгаа /га/ 

80000 80000 80000 80000 80000 
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2 Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая 
төг./ 

5.0 5.0 31.9 4.7 7.0 

3 Тэмцлийн ажил хийх /га/ 5160 2700 15300 2660 - 

4 Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая 
төг./ 

99.6 37.6 112.2 23.9 - 

 

• Хууль бусаар ойгоос  мод бэлтгэх явдлыг таслан зогсоох, урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор мод, модон материалын 8 захын захиргаатай экологийн 
хариуцлагын гэрээ байгуулж, MNS 5162:2011 стандартыг хэрэгжүүлж буй байдалд  
хяналт тавьж ажиллав. Нийслэлийн ногоон бүсийн нутаг дэвсгэрт ойн дагалт 
баялаг болон мод, модон материалыг хулгайн замаар хууль бусаар тээвэрлэх, 
хавар, намрын хуурайшилтын  үед  ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
утга агуулга  бүхий  нийт 36 самбарыг  шинэчилсэн.  
• Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын  хэрэгжилтийг хангахад нийслэлийн 
хэмжээнд түлээний модны нөөц бүрдүүлэх, модны үнийн тогтвортой байдлыг 
хадгалах бодлогын хүрээнд ойн цэвэрлэгээнээс гарсан модыг модны захууд руу 
шууд нийлүүлэх, түлээний модны үнийг жижиг шуудай 2800 төгрөг, том шуудай 
3500 төгрөгөөс хэтрүүлэхгүй  байлгах тал дээр анхаарч  захуудад хяналт тавьж 
ажиллав. Улаанбаатар хотод орон нутгаас тээвэрлэгдэн ирж байгаа ойн дагалт 
баялаг болон мод, модон материалыг хууль бус хулгайн замаар тээвэрлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх үүднээс шороон хаалт болон анхааруулах нийт 10 ширхэг 
самбарыг эрсдэл бүхий газруудад нэмж байршуулав.  
• БОАЖ-ын сайдын 2018 оны А/299 дүгээр тушаалаар 2019 онд ойгоос 
бэлтгүүлэх модны дээд хязгаар баталсан шийдвэрт Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрийн ойгоос бэлтгүүлэх модны дээд хэмжээг цэвэрлэгээний огтлолтоор 4000 
м3, ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлшний зориулалтаар  цэвэрлэгээ  хийх  
хэлбэрээр унанги, гишүү мөчир олгох хэмжээг 4900 м3 байхаар тус тус тогтоож 
өгсний дагуу нийслэлийн ойгоос 2019 онд бэлтгэх модны хэмжээ батлах тухай 
НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 88 дугаар тогтоолыг батлуулав.  

Тогтоолын  хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд холбогдох хууль журмын дагуу 
БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Хуандай, Дээндийн аманд цэвэрлэгээний 
огтлолтыг “Үндэсний ойжилт”, “Мөнх эвийн хүч”, “Бужгар адуу” ХХК-уудаар 
гүйцэтгүүлж, 2500 м3 хэрэглээний мод, 6400 м3 түлээний мод, нийт 8900 м3 мод 
бэлтгэж ойн нөөц ашигласны төлбөрт 54,352,660 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлсэн. 
• 2018 онд БОАЖЯ-ны дэргэдэх Ойн нөөцийн зөвлөлийн хурлаар батлагдсан 
“Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн менежментийн төлөвлөгөө”-өөр нийслэлийн ойн 
сангийн хилийн цэсийг координатжуулсны дагуу мэдээллийг нийслэлийн Газар 
зохион байгуулалтын албанд мэдээллийг хүргүүлж нийслэлийн газрын 
мэдээллийн нэгдсэн санд оруулав.  
•  “Нандин найзууд”, "Хөгжих боломжит иргэд" ТББ-тай хамтран  СБД-ийн 19-

р хороо Их бага Баян дахь “Сэлбэ голын эх” орон нутгийн хамгаалалттай газрын 
2071,5 га  ойн сан бүхий газарт цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулан 110 

шуудай хог хаягдал түүж цэвэрлэн хогийн цэгт хүргүүлсэн. Монголын Уулчдын 
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үндэсний холбоо, Богдхан уулын ДЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Төв аймгийн 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар хамтран “Нэг уулчин-Нэг уут хог” арга 
хэмжээг Богдхан ууланд зохион байгуулсан бөгөөд уг рга хэмжээнд нийт 140 гаруй 
иргэн  оролцож,  жирийн иргэд тэр бүр хүрэх боломжгүй байршилд 146 шуудай хог 
хаягдлыг түүж ойг цэвэрлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулав. 

• Олон улсын Байгаль хамгааллын “Каукус сан”-гийн дэмжлэгтэйгээр 2019 

оны 09-р сард АНУ-ын ойн салбарын мэргэжилтнүүдийг тус газар хүлээн авч  
хамтарсан сургалт зохион байгуулсан. Сургалтын хүрээнд байгаль орчинд ээлтэй 
явган аялагчдад зориулсан зам барих аргачлалыг зааж Их бага Баяны аманд 
хэрэгжиж буй явган аяллын маршрутын дагуу 250 метр орчим зориулалтын 
аяллын жимийг барьж байгуулсан. Сургалтад тус газрын мэргэжилтнүүд, байгаль 
хамгаалагчид, Монголын Эмэгтэй скаутын холбооны гишүүд болон “Улаанбаатар 
аялагч” клубын төлөөлөл нийт  30  гаруй хүн хамрагдсан. 
• Нийслэлийн Байгаль орчны газраас санаачлан зуслангийн бүсийн ойн сан 
бүхий газарт ургаа модонд уясан хадаг, байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц 
байдлаар байрлуулж үлдээсэн шашны эд хэрэглэлүүдийг цэвэрлэж, устгах ажлыг 
2019.12.10-ны өдөр Гандантэгчинлэн хийд, Бөөгийн нэгсдэн эвлэлтэй  хийдтэй 
хамтран зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд 12 албан хаагч 2 машинтайгаар 
оролцож хадаг болон шашны хэрэгслүүдийг модноос авч цэвэрлэж, шатааж устгах 
арга хэмжээг зохион байгуулав. 

   
Зураг 34. Хадаг цэвэрлэгээ 

Усны нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

• Худаг гаргах зөвшөөрөл авахыг хүссэн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 
өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч судлан 1116 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
зөвшөөрөл, паспорт олгов. Усны тухай  хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 

м3-ээс бага ус ашигладаг 82 аж ахуй нэгж байгууллагад ус ашиглуулах дүгнэлт 
гаргаж өгөв. Мөн хуулийн 28.6, 29 дүгээр  зүйлд  заасны дагуу 23 аж ахуйн нэгжид 
ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож, 64 аж ахуйн нэгж байгууллагатай ус 
ашиглах гэрээ байгуулав. Орчны бохирдлыг бууруулах тусгай нөхцөл 
шаардлагуудыг зөвшөөрөл, эрхийн бичгийг олгохдоо бичиг баримтад тусган 
ажиллав. 

• Гүний худгийг бүртгэлжүүлэх ажлыг 2018, 2019 онуудад зохион байгуулснаар 
бүртгэлгүй байсан 175 худгийг бүртгэлд хамруулж 2019 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийслэлийн хэмжээнд нийт 9007 худаг бүртгэгдээд байна. 
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• Усны тухай хуулийн 7.3-т заасны дагуу 2019.06.01-ний дотор тус газраар ус 
ашиглах дүгнэлт гаргуулан, гэрээ байгуулж ажиллах, өрөмдөж гаргасан худгуудыг 
бүртгэлд хамруулж бичиг баримтжуулах, усны мэдээллийн санд оруулах талаар 
нийслэлийн болон байгууллагын цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслэлээр тогтмол мэдээлж ажилласны үр дүнд 2019 онд шинээр 175 гүний 
худаг эзэмшигч иргэд бүртгэлд хамрагдаж бичиг баримтаа нөхөн авсан. 2018, 2019 

оны нэгдсэн дүнгээр нийслэлийн хэмжээнд нийт 9007 худаг бүртгэгдээд байна. 
• БЗД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Гачууртын Шар хоолойн амны 
“Төгөлийн” булгийн эхийг хоёрдогч түүхий эд ашиглан хашиж хамгаалах ажлыг 
“Вэбтүүн” ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлэв. Дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийн хүрээнд 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 2 аж 
ахуйн нэгжийн өөрийн  хөрөнгөөр ХУД-ийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэр Өлзийтийн 
амны Хадан хошууны булгийн эхийг модоор, Бурхантын булгийн эхийг төмрөөр 
хашиж хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв. Булгийн эхийг хашиж хамгаалах нь 

булгийн эх бохирдох, усны нөөц багасахаас сэргийлэх ач холбогдолтой арга 
хэмжээ юм. 

• Туул, Сэлбэ, Улиастай, Хөлийн, Түргэний голын хамгаалалтын бүс, 
Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд 
худаг гаргах хүсэлт гаргасан 25 аж ахуйн нэгж, байгууллагад боломжгүй талаар 
мэдэгдэж хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
байна.  
• 2019 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр усны сан бүхий газарт орц, гарцыг 
хаах мэдээлэх тэмдэг байршуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
үнэлгээний хороог Газрын даргын 2019 оны А/23, А/40 дүгээр тушаалаар байгуулж, 
"Хаан багана" ХХК-ийг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулан НБОГ-19/009 дугаартай 
гэрээ байгуулсан. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх Туул, Элстэй, Дээндий, Хуандай, 
Гачуурт, Улиастай, Хөл, Сэлбэ, Толгойт, Түргэн, Хэрлэн, Байдлаг, Нарийн, Хуцаа, 
Бага гүн, Хүйн голууд, Шургуутын бүрд нуур, Өндөр хааны булгийн усны сан бүхий 
газарт 600 ширхэг анхааруулга, мэдээлэх тэмдэг суурьлуулж, онцгой болон энгийн 
хамгаалалттай бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуй, хамгаалалтын бүсийг 
бүрэн тэмдэгжүүлж дууслаа. 

   

Зураг 35. Нийслэлийн усан сан бүхий газарт байршуулсан орц, гарцын тэмдэг 
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• Сэлбэ голын эхийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын Цохиот хад 
чиглэлийн аяллын замыг тохижуулах зорилгоор “МСМ ГРУПП” ХХК-тай Санамж 
бичиг байгуулан хамтран ажиллаж 2018 онд тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн ба 
тухайн онд дуусаагүй ажлуудыг 2019  онд хийж гүйцэтгүүлсэн. 2019 оны 04-р сард 
аялалын замд иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор чиглэл 
заасан сум бүхий 5 шон, ойд төөрөхөөс сэргийлсэн цацруулагч бүхий таних 
тэмдэгүүдийг байршуулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. 
• Нийслэлийн Засаг даргын А/834 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах талаар Газрын даргын 2019 оны А/16 дугаар тушаалыг батлуулж, өөрийн 
эзэмшил газар дээр худаг гаргах  зөвшөөрөл  хүссэн 1116 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад зөвшөөрөл олгохдоо эзэмшил газрынхаа 1/3 хэсэг дээр мод тарих, 
бохирын цооногийг “Нүхэн жорлон, угаадасны нүх” Техникийн шаардлага 
МNS5924:2015 стандартын 4.4 дэх заалтын дагуу нүхэн жорлон угаадасны нүхийг 
байгуулах талаар зөвшөөрөлд тусган өгч ажиллав.  
• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1125 дугаар захирамжийн дагуу ХУД-

ийн нутаг дэвсгэрт унд ахуй, үйлчилгээнд ашиглаж байгаа 472 худгийн усанд 
химийн шинжилгээг 22, микро биологийн шинжилгээг 6, изотопын шинжилгээг 6, 
микро элементийн шинжилгээг 57 үзүүлэлтээр хийж, үзүүлэлт тус бүрээр ундны 
усны чанарын судалгаа гарган, мэдээллийн сан байгуулах ажлыг Хот, суурины ус 
хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран 
хийж гүйцэтгэсэн. 
• Усны хими, физик, биологийн шинж чанарын үзүүлэлтүүд нь хүний эрүүл 
мэнд, усан орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх хэм хэмжээг эрх бүхий 
байгууллагаар баталгаажуулан, усны нөөцийн хомсдол, бохирдол үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлж Усны тухай хууль, Хот суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалтын тухай хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан журам, 
стандартын хэрэгжилтийг хангах үүргээ биелүүлэхийг төвлөрсөн бус ус 
хангамжаар хангагч хуулийн этгээдүүдэд өгөх мэдэгдлийг Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтран гаргаж цахим хуудсанд байршуулж ажилласан. 
• Гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, менежментийг сайжруулах зорилгоор  

ЧД-ийн нутаг дэвсгэрт 1 хөв байгуулах ажлын зураг төсөв хийх ажлыг 
гүйцэтгүүлэхээр байгууллагын сайтад урилгыг 07, 08, 09-р саруудад 3 удаа 
байршуулсан. Урилгын дагуу санал ирүүлсэн "Дөлгөөн барс" ХХК нь урилгад 
оролцогчдод тавигдсан үндсэн шаардлагыг хангаагүй болно. Бусад мэргэжлийн 
байгууллагуудаас тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөв байгуулах нь байршлын хувьд  
боломжгүй тухай албан бичиг ирүүлсэн тул батлагдсан хөрөнгөөр нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт гол горхи, булаг шандны усыг түшиглэн хөв, цөөрөм байгуулж 

болох боломжтой газруудын судалгааг хийлгэхээр “Зууны түншлэл” ХХК-тай гэрээ 
байгуулан судалгааны ажлыг гүйцэтгүүлэв. 
• СХД-ийн 24-р хороо, Толгойтын баруун салааны "Бумбатын булгийг түшиглэн 

батлагдсан зураг төсвийн дагуу 1380,5 м2 талбайтай, 10500 м3 ус хуримтлуулах 
хүчин чадалтай, хөв /хиймэл нуур/-ийг байгуулах ажлыг “Дуулгат мөрөн”  ХХК-аар 
147,3 сая төгрөгийн санхүүжилтээр гүйцэтгүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэлийг Газрын 
даргын 2019 оны А/112 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2019.11.30-

ны өдөр 02/19 дугаартай акт үйлдэж хүлээн авав.  Хөв байгуулснаар  цас, бороо, 
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үерийн усыг нөөцлөн усан орчин үүсгэж, биологийн төрөл зүйл нэмэгдэн, 

тэдгээрийн амьдрах таатай орчин  бий болох  нөхцөл бүрдэж  байна. 
• Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх  ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын 
усны хэрэглээ 2030 оны төвшинд 614,4 мян.м3/хоног болж өсөхөөр тусгагдсан. 
Иймд газрын доорх усны нөөцийн ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулж, 
зохицуулалт хийх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/756 дугаар 

захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаж нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
өрөмдмөл худаг гаргах, ус ашиглах дүгнэлт, зөвшөөрөл олгох, гэрээ байгуулах 
үйлчилгээг усны нөөц, ашиглалтын төвшинтэй уялдуулан нутаг дэвсгэрээр 
ялгавартай үзүүлэх санал, дүгнэлт боловсруулсан.  

 
3.1.6. Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан  

зохион байгуулах чиглэлээр 

 

• Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/130 дугаар тушаалын 
дагуу зуслан ногоон бүсийн бүх нийтийн их цэвэрлэгээг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албатай хамтран нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд 

2019.05.25-ны өдөр зохион байгуулсан. Их цэвэрлэгээний ажилд 11152 сайн дурын 
иргэн оролцож, нийт 3078753м2 талбайг цэвэрлэн, дүүргүүдийн Тохижилт 
үйлчилгээний компанийн 67 машин техникээр 204 удаагийн рейс хийж, 851,8 тн хог 
хаягдлыг тээвэрлэн төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд хүргэсэн. Мөн 07-р сард их 
цэвэрлэгээний аяныг зуслангийн ногоон бүсэд 7 хоногийн турш зохион байгуулж, 
80 гаруй тн хог хаягдлыг цэвэрлэж ачуулсан. 
• Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлын талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834 дүгээр 

захирамжийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  
- Тус газраас худаг, цооног өрөмдөх зөвшөөрөл олгох, ус ашиглуулах дүгнэлт 

гарган гэрээ байгуулах, байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийж 
дүгнэлт гаргах зэрэг төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх ашиглуулахгүй байх шаардлагыг тусгасан. 

- Газрын даргын 2019 оны А/16 дугаар тушаалыг батлуулж зуслан бүхий 
амуудад газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэдэд нүхэн жорлон, угаадасны 
нүхээ шинэчлэн ус, хөрсийг бохирдуулахгүй байх талаарх мэдэгдлийг 
байгаль хамгаалагч нараар хүргүүлэн ажилласан. Мөн байгаль орчны 
доройтлоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг зохион 
байгуулав.  

- Сурталчилгааны 2 ширхэг видео шторкийг хийлгэж, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслэлээр түгээсэн. 

- СХД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр 22-ын товчоо /хуучнаар/-ны зам дагуу 
3х6 м хэмжээтэй 2 талт самбарт нүхэн жорлон, угаадасны нүх ашиглахыг 
хориглосон тухай мэдээллийг байрлуулав.  

- Стандартад нийцсэн ариун цэврийн байгууламжийн шийдлүүдийг 
танилцуулах, иргэдийн хувийн эзэмшилд байгаа ариун цэврийн 
байгууламжийг сайжруулах боломжийг хэлэлцүүлэх, дундын эзэмшлийн 
бохир зайлуулах системийн шийдлийн талаар санал солилцох сургалтыг 
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“Ус ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэвшлийн төв” ТББ, “Нутгийн шийдэл” ТББ-

тай тус тус 3 удаа хамтран зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд нийт 180 
гаруй иргэн хамрагдав.  

- “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний 
бохирдлыг бууруулах” төслийн нэгжээс 1 ширхэг нэвчилтгүй нүхтэй, 
соруулдаг ариун цэврийн байгууламжийг ЧД-ийн 19-р хороонд байрлах 
Зуслангийн мэдээллийн төвийн хашаанд суурилуулж иргэдэд сурталчлах 
ажлыг эхлүүлээд байна.   

• СБД-ийн 19, ЧД-ийн 19, СХД-ийн 21, БЗД-ийн 20-р  хороодтой  хамтран 
зуслангийн бүсийн өрх, хүн амын тоо судалгааг гарган нэгтгэж, мэдээллийн санг 
баяжуулав.  

Хүснэгт 3. Зуслангийн бүсийн бүртгэлтэй өрх, хүн амын тоо 
Д/д Дүүрэг, 

хороо 

Өрх Хүн ам 

Байнга Бүртгэлтэй 
боловч оршин 
суудаггүй /Түр/ 

Байнга Бүртгэлтэй боловч 
оршин суудаггүй 

/Түр/ 
1 ЧД-17 193 80 690 111 

2 ЧД-19 452 528 1491 1753 

3 СБД-19 947 - 2270 - 

4 СБД-20 1949 297 5121 467 

5 СХД-24 218 417 490 1477 

6 СХД-25 27 9 55 37 

7 БЗД-20 2263 877 7117 999 

Нийт 4дүүрэг 8257 22078 

 

• СБД-ийн 19, 20, ЧД-ийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрийн ногоон бүсийн ой, 
усны сан бүхий газарт нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар 
эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба болон СБД, ЧД-ийн Газар зохион 
байгуулалтын албатай хамтран гарган нэгтгэж мэдээллийн санг бүрдүүлсэн.  
Хүснэгт 4. Ногоон бүсийн ой, усан сан бүхий газарт газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, ААНБ 
№ Дүүрэг, хороо Ойн сан Усны сан 

1 СБД-19,20 8209 4605 

2 ЧД-19 4125 3029 

Нийт 12334 7634 

• НИТХ-ын 2019 оны 21/06 дугаар тогтоолоор нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал 
аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсийн хил хязгаарыг тэлж БЗД-ийн 11-р хорооны 
нутаг дэвсгэр Шалган нэвтрүүлэх товчоо, Ногоон зоорь, Туул зөрлөг, Ургах наран, 
ХУД-ийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр Малчин, Өлийн ам, Таван толгой, Цоохор, 
Цагаан эргээс бусад нутаг дэвсгэр, СХД-ийн 32-р хорооны нутаг дэвсгэр Мал 
бордох, Баруунтуруун, 384-ийн гармын хэсгүүдийг тус тус нэмж 
хамруулсан. Үүнтэй холбогдуулан нийслэлийн Байгаль орчны газар, нийслэлийн 
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн 
Онцгой байдлын газар хамтран 7 удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулж, ХУД, СХД, БЗД-ийн мал аж ахуй эрхэлдэг 202 айл өрхөд шийдвэрийн 

талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргүүлж, 5098 малыг зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн 
шилжүүлсэн. 
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• Зуслангийн бүсийн 10 байршилд хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний 
доройтлыг бууруулах туршилтын ажлын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, 
шалгарсан “Ази-Европын Мон-экологи төв” ТББ-тай хамтран “Хөл газрын 
ургамлын тайралт” практик сургалтыг зохион байгуулав. Уг сургалтаар хөл газрын 
ургамалд тайралт хийх арга туршлагыг мэргэжлийн байгууллагын ажилтнууд газар 
дээр нь зааж сургасан. Зөв тайралтыг хийж хэвшсэнээр хөл газрын ургамал буюу 
шарилж лууль зэрэг “хогийн ургамал” аяндаа багасч, оронд нь олон наст, үет 
ургамал урган гарч, зүлэгжсэн талбай ихэснэ. Хөл газрын ургамлын зөв тайралтыг 
хугацаанд нь хийж хэвшсэнээр хаврын хуурайшилтын үед ихэвчлэн гардаг шар 
өвсний түймрээс ч урьдчилан сэргийлэх  ач холбогдолтой юм. 

  
Зураг 36. “Хөл газрын ургамлын тайралт” практик сургалтыг зохион байгуулж буй байдал 

• Зуслангийн иргэдэд гар утсаараа дамжуулан “Зуслан апликейшн”-ийг 
ашиглан байгаль орчны холбогдох мэдээ мэдээлэл авахаас гадна байгаль орчны 
зөрчил, гэмт хэргийн мэдээллийг шуурхай мэдээллэх боломжтой “Зуслан 
апликейшн”-ны үйлдлийн системийн сайжруулалт, засварын ажлыг “Нэгүн 
технологи” ХХК-иар гүйцэтгүүлэв. 2019 онд иргэдийн апликейшн таталт 30%, 
тандалтын тоо 15%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд “Санал гомдол” 
цэсэнд 7 санал хүсэлт ирж, тухай бүр арга хэмжээ авч шийдвэрлэв. 

 

   

Зураг 37. ”Зуслан апликейшн”-ы холбоос 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, ногоон бүсийн хөрс усны бохирдлыг бууруулах ажилд иргэдийн 
оролцоог хангах зорилгоор боловсруулсан 12 асуулга бүхий судалгааг Шадивлан, 
Яргайт, Яргайтын богино, Жигжид, Гүнт, Шаргаморьт, Хуурай мухар, Баянбулаг, 
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Гоодой, Бэлх, Сэлхийн зуслангийн иргэдээс 2019.05.13-наас 2019.06.08-ны 
өдрүүдэд авч дүнг нэгтгэн, мэдээллийг газрын цахим хуудсанд нээлттэй 
байрлуулав. Судалгаанд байнгын оршин суугч 255, улирлын чанартай түр оршин 
суугч 145, нийт 400 иргэн хамрагдав. Судалгаагаар хог хаягдлыг ангилан ялгах, 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тухай мэдээлэл, сургалт 
сурталчилгааг явуулах, ундны усны чанар шаардлага хангаж байгаа эсэх талаарх 
мэдээллийг олон нийтэд нээлтэй байлгах, орц гарцны асуудлыг шийдвэрлэх 
шаардлагатайг тогтоож, “Монголын хог хаягдал дахин боловсруулах холбоо”-той 
хамтран хоёрдогч түүхий эд худалдан авах ажлыг эхлүүлж, ариун цэврийн 
байгууламжаа сайжруулах сургалтыг зохион байгуулж, айл өрхөд худгийн усныхаа 
чанарт жилд 1 удаа шинжилгээ хийлгэж байх талаар  зөвлөгөө мэдээллийг 
зусланд оршин суугч нийт 1200 гаруй иргэнд биечлэн  хүргэсэн. 
 Судалгааны үр дүнг графикаар үзүүлбэл:  
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• Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор ЧД-ийн 17, 19, СБД-ийн 19, 20-р хорооны нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий 
амуудад хяналт шалгалтыг нийт 21 удаа зохион байгуулан 30 зөрчлийг илрүүлж, 
зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг тухай бүр авч ажиллав. 

5 6 

7 8 

9 10 
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Зураг 38. Нийслэлийн зуслангийн бүсийн хяналт шалгалт 

• Зуслангийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нохой муур устгадаг 
аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьдаг “Бид тусалъя” ТББ, “Базаалт” ХХК, ”Мөнх Буян 
Оргилт” ХХК-тай хамтран зуслангийн бүсэд нийт 134 золбин нохойг устгасан. 
• Био бордоо гарган авах ажлыг судлах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн 
Баруунхараа суманд “Хөгжилд хүрэх түншлэл” ТББ-ын хэрэгжүүлж байгаа  
ялзмагаас чийгийн улаан хорхой болох амьд бактерийг ашиглан био бордоо гарган  
авах төслийн үйл ажиллагаатай танилцаж, туршлага судлав. Төв аймгийн 
Баянчандмань суманд малын өтөг бууцаас био бордоо үйлдвэрлэж байгаа  
“Монголын экологийн бордоо” ТББ-ийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай 2019 оны 3,  
6-р саруудад 2 удаа газар дээр нь танилцаж, үйл ажиллагааг нь олон нийтэд 
сурталчилж ажиллав.  Зуслангийн бүсэд эдгээр туршлагыг  нэвтрүүлэх зорилгоор 
амьд бактерийг ашиглан нүхэн жорлонгийн ялгадсаас био бордоо гарган авах 
практик сургалтыг Барилга, хот байгуулалтын яамны хэрэгжүүлж буй төслийн 
хүрээнд “Эко тайхи” ХХК-тай хамтран 08-р сард зохион байгуулж 20 байгаль 
хамгаалагчийг  хамруулав. 

• “Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт” төслийн хүрээнд Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын бүтцийн судалгааны дүнг танилцуулах, хүнсний хог хаягдлыг 
эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж, бордоо хийх боломжийг сурталчлан таниулах хог 
хаягдлын менежментийн сургалтыг зуслангийн бүсэд 2 удаа зохион байгуулж, 
зуслангийн зөвлөлүүдийн 60 гишүүн, 240 иргэнийг хамруулсан. “Монголын хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо”-той хамтран зуслангийн бүсийн 
айл өрхөөс ангилан ялгасан хоёрдогч түүхий эдийг худалдан авах ажлыг зохион 
байгуулж, 2019 оны 7, 8-р саруудад нийт 250 кг хоёрдогч түүхий эд цуглуулсны 
43% нь цаас, шил, хуванцар, гялгар уут байв.  
 

 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 

• Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийн  хүрээнд  тухайн  жилийн уриа, 
онцлох асуудлыг хөндсөн мэдээ бэлтгэн тухайн асуудалд иргэд олон нийт, 
байгууллагуудын анхаарлыг хандуулан эко хэрэглээ, зөв хандлагад чиглүүлэн, 
шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилласан. Экологийн боловсрол олгох 

сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжилтийг зохион байгуулж 5 
төрлийн сургалтад давхардсан тоогоор 304 хүнийг хамруулж, байгаль орчны 
мэдлэг мэдээлэл олгов. 
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Зураг 39. Экологийн боловсрол олгох сургалтууд 

• БЗД-ийн 87, СХД-ийн ерөнхий боловсролын 4, 42, 121-р сургуулиудын 
химийн лабораторид  химийн бодисын аюулгүй ажиллагааны мэдээллийн 
самбарыг тус тус байршуулж, сурагчдыг гарын авлагаар хангах ажлыг зохион 
байгуулав. 

  
Зураг 40. ЕБС-ийн химийн лабораторид аюулгүй байдлыг хангах ажил 

• Нийслэлийн Байгаль орчны газар болон Иргэний боловсролын төв хамтран 
“Бүх нийтийн тогтвортой хөгжлийн боловсрол хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, 
хүүхэд багачуудын экологийн талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхдийн 
зусланд зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулсан. Энэхүү сургалтын 
хөтөлбөрийн зорилго нь зуны амралтаараа зусланд амарч байгаа хүүхдүүдэд 
экологийн боловсрол олгох, тэдний байгаль орчноо хайрлан хамгаалах эерэг 
хандлагыг төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ хувь хүний болон нийгмийн чадварыг 
хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн юм.  
• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс 
сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд хаврын хуурайшилтын үед ногоон бүс дэх 
зусланд амрагч хүүхдүүдэд ой хээрийн болон ахуйн гал түймэр, гамшгийн 
эрсдэл, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл 
олгох сургалтыг НОБГ-тай хамтран 2019.03.22-ны өдөр СХД-ийн 22-р хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах “Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төв”-ийн 60 амрагч 
хүүхэд, 2019.07.26-ны өдөр СБД-ийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран тус 

дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Хараацай” зуслангийн 140, нийт 
200 амрагч хүүхдүүдэд тус тус зохион байгуулав. 
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• Дэлхийн усны өдөр, Олон улсын Ойн өдөр, Эх дэлхийн цаг, Дэлхийн байгаль 
хамгаалах өдөр, Нийслэлийн хөрс хамгаалах өдрүүдийг тэмдэглэн тухайн 
өдрүүдээр онцлох асуудлыг хөндсөн мэдээ бэлтгэн түгээхээс гадна холбогдох 
сэдвийн хүрээнд богино хэмжээний шторк 4, постер 21-ийг бэлтгэж, захиалгат 
нэвтрүүлэг 2, хэлэлцүүлэг 2-ыг тус тус зохион байгуулсан. “Тэгш хүртээмж-Цэнгэг 
ус” уриан дор тэмдэглэсэн Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүсэд стандартын бус нүхэн жорлон ашиглахыг хориглосон 
шийдвэр, стандартыг сурталчилсан шторкуудыг бэлтгэж нийтэд түгээв. 

  
Зураг 41. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн ярилцлагууд 

3.2. Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа 

 Албан хаагчдыг чадавхижуулах 2019 оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн 
цагийн хуваарийг боловсруулж Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласан. Тайлант хугацаанд гадаад дотоодын сургалт семинар, арга хэмжээнд: 

• Бүгд Найрамдах Солонгос Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бүгд 
Найрамдах Энэтхэг Улс, Тайланд, Малайз,  Балба Улсын гадаад сургалт, семинар, 
олон улсын арга хэмжээнд нийт 19 албан хаагчийг хамруулсан; 

• Дотоод сургалтад хариуцсан ажлын чиглэлээр 41 удаагийн сургалтад 
давхардсан тоогоор 211 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан. 
• Мэдээллийн цагийг хуваарийн дагуу нийт 8 удаа зохион байгуулсан. 
 

 Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын 
хүрээнд, сар шинийн баяр, ахмадын баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 26 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 
1,600,000 төгрөг, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу эх үрсийн 

баяраар нийт албан хаагчдын гэр бүлд 2,000,000 төгрөгийн бэлэг, шинээр гэр бүл 
болсон 1 албан хаагчид 200,000 төгрөг, 12 албан хаагчид 2,200,000 төгрөг, 2018 
оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналын 8,000,000 төгрөгийг 58 албан 
хаагчдад, эхний хагас жилийн ажлыг дүгнэж 16,339,165 төгрөгийг 35 албан 
хаагчдад, өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 3 байгаль хамгаалагчид 45,208,056 

төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг газрын даргын тушаалаар олгох 
ажлыг тус тус зохион  байгуулсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/491 дүгээр захирамж, Газрын даргын 
2019 оны А/69 дүгээр тушаалаар 6 албан хаагчид шинээр зэрэг дэв олгож, 18 

албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулав.  
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  Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Газрын даргын 
2019 оны А/31 дүгээр тушаалаар 34 албан хаагчийн зэрэг дэвийн нэмэгдлийн 
хэмжээг ахиулсан.  

  Ажлын амжилтаараа тэргүүлж буй албан хаагчдыг холбогдох байгууллагын 
шагналд тодорхойлж, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 813 жилийн ой, ардын 
Хувьсгалын 98 жилийн ой, үндэсний их баяр наадам, Нийслэлийн 380 жилийн ойг   
тохиолдуулан Байгаль орчны “Тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг - 4, БОАЖЯ-ны 

“Жуух бичиг” - 3,  Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг” - 2, Нийслэлийн Засаг 
даргын “Жуух бичиг” - 6, Нийслэлийн 380 жилийн ойн медаль - 24, НИТХ-ын 
“Хүндэт үнэмлэх” - 5, НИТХ-ын “Хүндэт тэмдэг” - 2, НИТХ-ын “Хүндэт 
өргөмжлөлөөр” - 2,  МЗХ-ний “Тэргүүний залуу” хүндэт тэмдэг - 1,  нийт 49 

ажилтан, албан хаагчийг тус тус шагнах урамшуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Хүснэгт 5. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын 2019 
оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтийн тайлан 

 

Зорилт 

 

№ 

 

Үйл 

ажиллага
а 

 

Шалгуур 

үзүүлэлт 

Зорилтот 

түвшин 

(Тоо 

хэмжээ, 
хувь) 

 

Хүрсэн түвшин 

(Хэрэгжилтийн хувь, 
тоохэмжээ) 

Зарцуул
сан 

хөрөнгө
, эх 

үүсвэр 

гүйцэтгэ
лээр 

(мян.төг
) 

 

 

Тайл-

бар 

1. Хүний 

нөөцийг 
чадавх-

жуулах 

1 Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 
мэргэж-

лийг 
дээшлүү-

лэх 

чиглэлээр 

зохион 

байгуул-

сан 

гадаад, 
дотоодын 

сургалт 

Дотоод 

сургалтын тоо 

10-аас 
доошгүй 

Жилийн эцсийн 
байдлаар хариуцсан 
ажлын чиглэлээр 41 
удаагийн сургалтад 
давхардсан тоогоор 211  
ажилтныг  хамруулсан. 
Хэрэгжилт: 100 % 

 
 

Албан 

хаагчдын 

хамрагдсан 

байдал 

62 албан 
хаагч 

 

Гадаад 

сургалтад 

албан 

хаагчдын 

хамрагдсан 

байдал 

2 удаа-

гийн 

сургалт 2 
албан 
хаагч 

Нийт 9 удаагийн  
сургалтад 19 албан 
хаагч хамрагдсан 

Хэрэгжилт: 100 % 

 

2 Мэргэшсэн
туршлага-

тай хүний 

нөөцийг 
бүрдүүлэх 

3 болон 

түүнээс дээш 

жил ажилласан 

мэргэшсэн 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

60 

хувиас 

дээш 

Тайлант хугацаанд 
сургалтад 30 албан 
хаагч хамрагдаж 
мэргэжлээ дээшлүүлсэн. 
3 болон түүнээс дээш 
жил ажилласан 56 
албан хаагч 

Хэрэгжилт: 100 % 

  

Хэсгийн дундаж: 100%   

2. Албан 

хаагчдын 

3 Цалин 

хөлс, 
Шагнал, 
урамшуулалд 

Гүйцэт-

гэлээр 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн 

75,547221 Газрын 
хөдөлм
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нийгмийн 

баталгаа
г хангах 

шагнал, 
урамшуул
лын 

тогтолцоог 
хэрэгжүүлэ
х 

хамрагдсан 

албан 

хаагчдын 

тоо 

асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд, сар 
шинийн баяр, 
тохиолдуулан тус 
байгууллагаас өндөр 
насны тэтгэвэрт гарсан 
нийт 26 ахмадыг  хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлэн 
1,600,000 төгрөг, олон 
улсын хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдөр буюу эх 
үрсийн баярыг 
тохиолдуулан нийт 
албан хаагчдын гэр 
бүлд 2,000,000 

төгрөгийн бэлэг, шинээр 
гэр бүл болсон 1 албан 
хаагчид 200,000 төгрөг, 
12 албан хаагчид 
2,200,000 төгрөг, 2018 
оны үйл ажиллагааны 
үр дүнгийн мөнгөн 

шагналын 8,000,000 

төгрөгийг 58 албан 
хаагчдад, эхний хагас 
жилийн ажил дүгнэж 
16,339,165 төгрөгийг 35 
албан хаагчдад, өндөр 
насны тэтгэвэрт гарсан 
3 байгаль хамгаалагчид 
45,208,056 төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй 
тусламжийг газрын 
даргын тушаалаар олгох 

ажлыг тус тус зохион  

байгуулсан. 

Хэрэгжилт: 100 % 

өрийн 
дотоод 
журмы
н дагуу 

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, 
ажилласанжил, 
ур чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, зэрэг 
дэв, шатлал 
ахиулах 

Гүйцэт-

гэлээр 

2019 онд: 
Газрын даргын А/69 

дугаар тушаалаар 13 
албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг 
нэмэгдүүлсэн. 
Зэрэг дэв: 6 албан 
хаагчид шинээр зэрэг 
дэв олгож, 18 албан 
хаагчийн зэрэг дэвийг 
ахиулав. 
Хэрэгжилт: 100 % 
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3.3. Иргэдээс ирүүлсэн 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 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 150 өргөдөл, гомдол 
ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн.  

 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж албан хаагчдад 
тавигдах хариуцлагын механизмыг сайжруулж ажилласны үр дүнд өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа байгууллагын хэмжээнд 6 хоног 4 цаг 
байна. Өмнөх оны мөн энэ үеийн үзүүлэлттэй харьцуулахад 1 хоног 13 цагаар 
буурсан эерэг үзүүлэлт гарав. 

 

 

 

4 

Албан 

хаагчдына
жлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцө-лийг 
бүрдүүл-

сэн 

байдал 

 

Ажлын байрны 

таатай орчны 

сэтгэл 

ханамжийн 

санал асуулга 

Сэтгэл 

ханамж 50 

хувиас 

дээш 

Ажлын байрны нэг хүнд 
ноогдох талбайн хэмжээ 
хүрэлцээ муутай. 
 

 

 

 

 

. 

Албан 

хаагчдад сар 

бүр олгох хоол, 
унааны 

Зардлыг нэмэг-
дүүлэх 

Хоол 4500 

төгрөг 
Унаа 500 
төгрөг 

75 албан хаагч 

Хэрэгжилт: 100 % 

4,500,000 

 

 

 

 

 

 

5 

Албан 

хаагчдынэ
рүүл 

мэндийг 
хамгаа-

лах, 
урьдчи-

лан 

сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг 

Жилд 

1-ээс 
доошгүй 

удаа 

НЗДТГ, ЧД-ийн Эрүүл 
мэндийн нэгдэл хамтран 

05, 06, 07 сард зохион 
байгуулсан 3 удаагийн 
эрүүл мэндийн 
урьдчилсан үзлэгт тус 
газрын албан хаагчдыг 
хамруулсан. 

  

Албан 

хаагчдын 

хамрагдалт 

100 хувь   

Хэсгийн дундаж: 100%   

Үнэлгээний дундаж хувь: 100%  
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Диаграмм 15. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимжуулан индекс тооцсон тоон 
үзүүлэлтийн тайланг албан хаагч, хэлтэс, нэгж тус бүрээр дүгнэж нийт албан 
хаагчдад 14 хоног тутамд тайлагнан ажилласан.  

 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. 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 154 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай уулзалт хийсэн. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн зохион 
байгуулалтын журмыг мөрдлөг болгон уулзалтыг тухай бүр зохион байгуулж 
уулзалтын тэмдэглэлийг боловсруулсан маягтын дагуу хөтлүүлэн хэвшүүлж 
иргэдийн хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэхэд анхааран 
ажиллаж байна. 

 

3.4. “Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д 

гаргасан тайлан мэдээ 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар байгууллагын чиг үүрэгтэй холбогдол 
бүхий Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж 1, Засгийн газрын тогтоол 7, 

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 2, Засгийн газрын албан даалгавар 1, 
НИТХ-ын  тогтоол 1, НИТХТ-ийн тогтоол 1, НИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэл 1, 

нийслэлийн Засаг даргын захирамж 21, нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар 
1, нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 2, нийт давхардсан 
тоогоор 38 захирамжлалын баримт бичгийг L мониторинг программд байршуулж 
хэрэгжилтийг 97,47%-ийн биелэлттэйгээр дүгнэж тайлагнав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

4.1. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

 Байгууллагын албан ёсны цахим хуудасны мэдээллийг шинэчилж 2018 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, байгууллагын мэдээ 
мэдээллийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу мэдээ гаргуулан авч мэдээллийн санг 
тогтмол шинэчилж байна. Иргэд байгууллагын албан ёсны цахим хуудаст жилийн 
эцсийн байдлаар байдлаар 16,194 удаагийн хандалтаар мэдээлэл авсан байна.  
 Байгууллагын хэмжээнд нийт 118 мэдээ бэлтгэн давхардсан тоогоор 196 

гаруй мэдээг байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны нүүр хуудас болон 
“Байгальд ээлтэй улаанбаатарчууд” нүүр хуудсаар олон нийтэд мэдээлсэнээс 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар 35 мэдээ бэлтгэн нийтэлсэн байна. Мөн 
зарим онцлох мэдээнүүд News.mn, Peak.mn, Zindaa.mn, zaluu.com, Gogo.mn, 

Өдрийн тойм, Нийслэлийн чөлөөт мэдээ, Gogo.mn, Polit.mn, Peak.mn гэх мэт 
мэдээллийн чөлөөт цахим хуудсуудаар, Монголын мэдээ, Зууны мэдээ, Өнөөдөр, 

Засгийн газрын мэдээ зэрэг өдөр тутмын сонин хэвлэлээр нийтэд хүргэсэн байна.   
Тайлант хугацаанд байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, хэлэлцүүлэг, 

бүх нийтийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор МҮОНРТ, Eagle, Монгол HD, UBS, 

TV5 зэрэг телевизүүдийн мэдээллийн хөтөлбөр болон шууд нэвтрүүлэгт  - 64, өдөр 
тутмын сонинд - 13, мэдээллийн цахим сайтад - 13, үндэсний  радиод - 4, нийт 94 

ярилцлага өгч хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулан олон нийтэд 
байгаль орчныг хамгаалах, экологийн боловсрол олгох, зөв дадал хэвшилтогтоох, 
хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг сурталчлах, бодлого шийдвэр түүнийг даган 
гарч буй стандарт, шийдэл зэргийг энгийн, ойлгомжтой байдлаар сурталчилан 
таниулахад чиглэсэн мэдээ, мэдээллийг хүргэв.  
 “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 2019 оны төлөвлөгөөг Газрын даргаар батлуулж мөрдүүлэв. 

Төлөвлөгөөний дагуу хагас, бүтэн жил, улирал, сар, 7 хоногоор  оруулах 
мэдээллийг цаг тухай бүрд нь байршуулж ажиллав. 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-р зүйлд заасан 
мэдэгдэл, байгууллагын батлагдсан орон тоонд гарсан өөрчлөлтүүд, хөрөнгө 

мөнгө зарцуулах, өр авлага үүссэн шийдвэр бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг 
тухай бүр байршуулав. 

 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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4.2. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн 2019.01.01-нээс хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдон гарсан Засгийн газрын 2019 оны 37 тогтоолоор батлагдсан 
журмын дагуу Газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан ба уг 
төлөвлөгөөг үндэслэн зохион байгуулалтын нэгжүүдийн төлөвлөгөөг хагас, бүтэн 
жилээр батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг улирал тутам тайлагнан 
ажиллав.  

Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, 
үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын дагуу төрийн захиргааны албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирал бүрээр гарган батлуулж, биелэлтийг 
сар бүр шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тайлагнаж хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулав. 

Засгийн газрын 2018 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан ”Чиг үүрэг дахин 
хуваарилах аргачлал”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын 
дагуу төрийн албан хаагчийн ажлын байрны шинжилгээ хийж, шинжилгээний дүнд 
тулгуурлан байгууллагын чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, ажлын 
бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг зохион байгуулав.   

Байгууллагын төрийн албан хаагчдын ажлын байрны шинжилгээ, албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсгийг 8 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 
Газрын даргын 2019 оны А/14 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг нь 
ажлын байрны шинжилгээ хийх зорилгоор төрийн захиргааны 29 албан тушаалын 
мэдээлэл цуглуулж, мэдээлэл боловсруулалт, дүн шинжилгээг задлан шинжлэх, 
харьцуулах, нэгтгэх дэс дарааллаар хийж гүйцэтгэн зохион байгуулалтын 
нэгжүүдэд албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах, мэдээлэл цуглуулах 

асуулгын хуудас бөглөх талаар тухай бүр зааварчилгаа өгч ажиллав. 
Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулахдаа байгууллагын чиг үүрэг, 

стратеги төлөвлөгөө, байгууллагын болон нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 
салбарын бодлогын баримт бичигт тусгагдсан тухайн албан тушаалын чиг 
үүрэгтэй холбогдох зүйл заалтыг  ажлын байрны шинжилгээнд үндэслэн 
боловсруулахад анхаарч ажилласан.  

Байгууллагын хэмжээнд албан тушаалын зорилт, чиг үүрэгт холбогдох 
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж төрийн захиргааны 29 албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулж Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар 
зөвлөлд  хүргүүлэв. 

 2018 оны Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  
2019.01.15-ны өдрийн дотор цахим системд оруулж, маягтын дагуу гаргаж 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хугацаанд нь хүргүүлэв. 

Байгууллагын 4 ажлын байрны сул орон тооны захиалгыг 2019.05.01-ний 
01/512 дугаар албан бичгээр нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд хүргүүлсэн.  

УИХ-аас баталсан Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2018 оны 
авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар тус тус нэгтгэж 
2019.01.05-ны өдөр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Байгууллагын 2019 оны авлигын эсрэг 
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үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2019 оны авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд боловсруулж, 
Газрын даргаар  батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

  Хөрөнгө орлогоо мэдүүлэх үүрэгтэй төрийн захиргааны 12 албан хаагчийн 
мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд www.meduuleg.iaac.mn программд оруулж 
баталгаажуулав.   
  Авлигатай тэмцэх газрын мэдээллийн системд албан хаагчдын хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд оруулж нэгтгэн, хураангуй тайланг 
батлагдсан  маягтаар гаргаж 2019.02.19-ний өдөр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. “Хувийн 
ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан 
гарын авлага”-ыг тухайн жилд шинээр нэмэгдсэн 1 албан хаагчид олгож, албан 
тушаалтны ХАСХОМ-ийн маягт, түүнийг бүртгэх, хянах, хадгалах, журам батлах 
тухай 2012 оны 05-р тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт орсон тухай, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хэрхэн үнэн зөв 
бөглөх талаар мэдүүлэг гаргагч албан хаагч тус бүрт тусгайлсан заавар зөвлөгөө 
өгч ажилласан. 
 Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 1 этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон холбогдох баримтуудыг хянуулахаар 
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлж, дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалд томилох 
ажлуудыг хуулийн дагуу гүйцэтгэж  байна. 
 Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн Ёс зүйн дүрэм батлагдсантай холбогдуулан 
байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийг Газрын даргын А/18 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
баталсан. Тайлант хугацаанд Ёс зүйн хороо 2 удаа хуралдаж, зөрчил гаргасан 
албан хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах санал дүгнэлтийг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж 1 байгаль хамгаалагчид албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
20%-аар 3 сараар бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан. захиргааны албан 
хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны жилийн эцсийн мэдээг гаргаж 01/1744 дүгээр 

албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн ба 2019 оны жилийн эцсийн мэдээг 2019.07.01-

ний дотор, жилийн эцсийн мэдээг 2019.12.25-ны дотор тус тус хүргүүлсэн. 

Хүснэгт 6. Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлан 

№ 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, 2019 
оны  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 

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 

100 

http://www.meduuleg.iaac.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
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цагийн хуваарийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн ажиллав.  

 

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.mn цахим 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 2019 онд бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний акт боловсруулагдаагүй.  

- 

6 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэх; 
 

“Худаг гаргах зөвшөөрөл” болон “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт” гаргах 
төрийн 2 үйлчилгээг цахим хэлбэрт 
шилжүүлж жилийн эцсийн байдлаар 620 
үйлчилгээ үзүүлэв.  
Зуслангийн айл өрхүүдэд төрийн үйлчилгээг 
ойртуулах зорилгоор тус газрын Зуслангийн 
Товчоог зуны улиралд зуслан ногоон бүсэд 
байршуулан ажиллаж байна. 
“Зуслан” гар утасны апликейшнийг 
хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.  

100 

7 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19-р 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 

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

цахим 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 2019 оны 
жилийн эцсийн хэрэгжилт, явцын талаарх 
мэдээллийг байршуулсан.  

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 10 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 зарыг 
байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 

цахим хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил 
тод байдал - Сул ажлын байр” цэсэд 
байршуулж, Төрийн албаны зөвлөлийн 

www.csc.gov.mn цахим хуудасны “Сонгон 
шалгаруулалт” цэсрүү шууд холбоосоор 
орохоор хийгдсэн.  

100 

 11 Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар 

тогтоолоор Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн Ёс зүйн дүрэм 
батлагдсантай холбогдуулан байгууллагын 
Ёс зүйн зөвлөлийг Газрын даргын А/18 

дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан. 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 
тус тус шинэчлэн батлуулж, “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, ёс зүйн тайлан 
мэдээг www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 
байдал – Авлига, Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүй” цэсэд байршуулж, дүрмийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавин  ажиллав. 

100 

  12 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 

 13 Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

Байгууллагын хүний нөөцийг ил тод 
байдлын мэдээллийг цахим хуудасны 
“НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод байдал” 
цэсэд байршуулав.  

100 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
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мэдээлж байх; 
14 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; 

Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн 
2019.01.01-нээс   хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбогдон гарсан Засгийн газрын 2019 оны 
37 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 
дагуу Газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж батлуулсан ба уг төлөвлөгөөг 
үндэслэн зохион байгуулалтын нэгжүүдийн 
төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр батлуулж 
хэрэгжилтийг хангуулан, биелэлтийг улирал 
тутам тайлагнан ажиллав. Засгийн газрын 
2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж 
батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын 
дагуу төрийн захиргааны  албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирлаар гарган 
батлуулж, биелэлтийг сар бүр шалгуур 
үзүүлэлт тус бүрээр тайлагнаж хэвшүүлсэн. 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Газрын 
даргын А/129 дугаар тушаалаар газрын 
албан хаагчдын 2019 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын үр дүн, 
мэргэшлийн төвшинг үнэлэх үнэлгээний 
багийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. 
Төрийн үйлчилгээний 11, төрийн захиргааны 
50 албан хаагчийн  2019 оны жилийн эцсийн 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн 
түвшинг  үнэлж дүгнэн мөнгөн урамшуулал 
олгох ажлыг зохион байгуулсан. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2019 оны  үйл ажиллагааны тайлан 

 

59 

 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

5.1. Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн  захиргааны бусад 
байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран 
ажилласан тухай 

  

• Нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ-ын Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга 
нар, байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй байгаль орчны 
холбогдох хууль, журам болон бусад норм, стандартыг мөрдүүлж хэрэгжүүлэхэд 

анхаарч, цаашдын хамтын ажиллагааг төлөвлөж, мөрдүүлэх зорилгоор 
2019.01.22-ны өдөр уулзалт, семинар зохион байгуулав. Уулзалтаар нийслэлийн 

Байгаль орчны газрын асуудал хариуцсан 11 албан хаагч өөр өөрийн хариуцсан 

ажлыг тайлагнаж, цаашид хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, анхаарах асуудлуудыг 
танилцуулж ажлын уялдаа холбоог сайжруулан ажиллав. 

 

  

Зураг 42. Нийслэлийн 9 дүүргийн албан хаагчидтай хийсэн уулзалт 

• УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хороон дээр 2019.05.22-ны өдөр зохион 
байгуулагдсан уулзалтад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын олборлолт болон 
бусад холбогдох асуудлаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Амарсайхан, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 
удирдлагууд, ахлах мэргэжилтэн, улсын байцаагч нарын хамт оролцож, өнөөгийн 

нөхцөл байдлын талаар танилцуулсан. 

• Монгол Улсын Ерөнхий Сайд У.Хүрэлсүх нийслэлийн Налайх дүүрэгт 
2019.06.08-ны өдөр ажиллаж, Налайх дүүргийн авто замын бүтээн байгуулалт, 
Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн парк, Налайхын уурхайн 
үйлдвэрлэлийн явцад эвдэрч гэмтсэн газарт хийсэн нөхөн сэргээлтийн байдалтай 
танилцахад байгууллагын удирдлага оролцов. 

• МХЕГ-ын дарга, Нийслэлийн Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч нарын хооронд “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мэргэжлийн 
хяналтыг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах тухай” 02/06 дугаартай гэрээг байгуулан 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. Гэрээний 3.3 дахь заалтын дагуу байгаль орчны 

улсын байцаагчийн эрхийг 5 байгаль хамгаалагчид нэмж олгуулахаар албан 
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хүсэлтийг холбогдох материалын хамт МХЕГ-т хүргүүлж 2 байгаль хамгаалагч 
улсын байцаагчийн эрх авав. 

• Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албатай хамтарсан 
удирдамжийн хүрээнд “Ногоон бүсийн хяналт шалгалт” нэгдсэн арга хэмжээг 
нийслэл хотруу нэвтэрч буй мод, модон материалын гарал үүсэлд, мөн Горхи 
Тэрэлжийн нутаг дэвсгэрт хийгдсэн ойн цэвэрлэгээний ажилд тус тус хяналт тавьж 
ажиллав. Мөн Ойн тухай хуулийн 26-р зүйлд заасны хүрээнд нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж гаргуулан хэрэгжилтийг хянан нийт 27 удаагийн эргүүл 
шалгалтын ажлыг бусад тасаг хэлтсүүдтэй хамтран зохион байгуулж ажиллав. 
• Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс операторын үйлчилгээний системд 
шилжиж байгаатай холбогдуулан байгууллагаас үзүүлж байгаа төрийн 12 төрлийн  
үйлчилгээг авахад шаардлагатай бичиг баримтын бүрдэл, хууль эрх зүйн 
зохицуулалт, үйлчилгээний шат дамжлага, шийдвэрлэх  хугацаа, төлбөр хураамж, 
түгээмэл асуулт хариулт зэрэг мэдээллийг багтаасан сургалтын модулийг 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс ирүүлсэн загварын дагуу боловсруулж  
eservice.ulaanbaatar.mn мэдээллийн санд оруулахаар хүргүүлсэн. Мөн шат 
дамжлага, материалын бүрдэл тус бүр дээр дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж 

шаардлагатай мэдээ мэдээллийг тус төвд тухай бүр хүргүүлэн ажиллав. 

• Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан Гамшгийн үед 
ажиллах онцгой нөхцөл байдлын бэлэн байдлын сургалтад хамрагдаж, хамтран 
ажиллав. Байгууллагын Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах 
Штабын бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөөг Газрын даргын 2019 оны А/77 дугаар 

тушаалаар батлуулан ажилласан.  

  
                                         Зураг 43. Гамшгийн үеийн бэлтгэл бэлэн байдлын сургалт 

 

• Нийслэл хот үүсгэн байгуулагдсаны 380 жилийн ойн баярын арга хэмжээнд 
Улаанбаатар хотноо албан айлчлал хийсэн ОХУ-ын Улаан-Үд хотын 
удирдлагуудын хөтөлбөрийг хариуцан ажилласан.   
• Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай”  62 
дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016, “Түүхий нүүрсний тээвэрлэлт 
хэрэглээнд хяналт тавих тухай” А/1118 дугаар захирамжуудын хэрэгжилтийг 
хангах ажлын хүрээнд  байгууллагын өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах 
төлөвлөгөөг батлуулж, “Ажил эрчимжүүлэх тухай” Газрын даргын 2019 оны А/114 
дүгээр тушаалаар нийт албан хаагчдад үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг ханган 
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ажилласан.  
Тус газрын хариуцсан хороодод хяналт тавьж ажиллах албан хаагчдын 
хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг гарган Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд хүргүүлж хороодод түлш борлуулалт, карт ашиглалт, тээвэрлэлт, 
түгээлтийн ажлыг эрчимжүүлж 24 цагийн хяналт тавин мэдээллийг УБЗАА-нд 
тогтмол 15:00, 22:00 цагуудад хүргүүлж байна.  
Мөн түүнчлэн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамтын 

ажиллагаа, шуурхай удирдлага, зохицуулалтыг эрчимжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн мэдээг өдөр бүр Улаанбаатар хотын ШУЗТ-д, 14 
хоног тутамд НОБГ-т, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны зөвлөмж, 
чиглэлийн дагуу хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг тухай бүр хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 

 

5.2. Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
ажилласан тухай 

 

 Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд нийт 13 
ажлыг төлөвлөснөөс Байгаль орчны салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
хяналт, шинжилгээ хийх,  Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтээр төсөл 
хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд тавьсан  нөхцөл  шаардлагын  хэрэгжилтэд 
хяналт  шалгалт хийх,  өмнөх жилүүдэд хийгдсэн ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэл, 
чанарт хяналт шалгалт хийх, байгаль хамгаалагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлд 
хяналт тавих, Хөдөлмөрийн дотоод журам, Зөрчлийн оноо тооцох журмын  

хэрэгжилт болон өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлууд хийгдэж 
байна. 

 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 
нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт–
шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу 
улирал тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн тайлан мэдээг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хуулийн хугацаанд хүргүүлэв. 
 Тайлант  хугацаанд бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан нийт 28 
гэрээний төслийг хянаж албажуулахаар олгох, бүртгэл хөтлөх, гэрээний биелэлтэд 
хяналт тавих ажлууд хийгдэж байна. 
  
Хүснэгт 7. 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ өгсөн ажлын хэсгийн зөвлөмжийн хэрэгжилт 

д/
д 

Зөвлөмж 
Хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 
Биелэлт 

Хэр/ 
хувь 

1 

МУын ЗГ-ын 2018 
оны ”Төрийн 
албаны сахилга 
хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах 
тухай” 258 дугаар 

Засгийн газрын 
2018 оны ”Төрийн 
албаны сахилга 
хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах 
тухай” 258 дугаар 

Засгийн газрын 2018 оны ”Төрийн 
албаны сахилга хариуцлага, дэг 
журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг 2019 оны 
жилийн эцсийн байдлаар гаргаж 
НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлсэн. 

100 
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тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангаж, үр дүнг 
тооцож ажиллах 

тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажиллана. 

2 

Байгаль орчны 
салбарт улс, 
нийслэл, гадаадын 
зээл тусламж, төсөл 
хөтөлбөрөөр 
хэрэгжүүлж байгаа 
хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудад тогтмол 
хяналт тавьж, чанар 
үр дүнг иргэд, олон 
нийтэд, ил тод 
нээлттэй мэдээлж 
хэвших 

Байгаль орчны 
салбарт улс, 
нийслэл, гадаадын 
зээл тусламж, төсөл 
хөтөлбөрөөр 
хэрэгжүүлж байгаа 
хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудад хяналт 
тавьж, ил тод 
мэдээлэх 

Улаанбаатархот, Япон улсын 
Хоккайдо мужийн захиргаатай 
хамтран “Ногоон Улаанбаатар” 
техникийн төслийг ЖАЙКА Олон 
Улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 
2011 оноос эхлэн 3 үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлж байна. Мөн БНСУ-ын 
төрийн өмчит Миреко компанийн 
Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, 
БНСУ-ын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
Котра агентлаг, Уул уурхайн 
тогтвортой хөгжил ба уул уурхайн үйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр, 
Инчеон хотын дэмжлэгтэйгээр 
“Мөрөөдлийн Ой”, Монгол Улсын 
Парисын хэлэлцээрт оруулах 
“Үндэсний зорилтот хувь нэмэр” 
бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн 
боловсруулах ажил,  Азийн сантай 
хамтран “Хотын нөөц баялгийн 
тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх 
замаар Тогтвортой Хөгжил – 2030 

Хөтөлбөрийг нутагшуулах төслийг тус 
тус хэрэгжүүлсэн. Эдгээр 
мэдээллүүдийг олон нийтэд ил тод 
нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байсан. 

100 

3 

Бодлогын зорил-

тууд, захирамжла-

лын баримт бичгүүд 
болон байгууллагын 
дүрмээр хүлээсэн 
чиг үүргийн хэрэг-
жилт, үр дүнд 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж 
улирал, хагас, бүтэн 
жилээр даргын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж 
хэвшүүлэх 

Бодлогын болон 
захирамжлалын 
баримт бичиг, 
дүрмээр хүлээсэн 
чиг үүргийн 
хэрэгжилтэд 
улирал, хагас, бүтэн 
жилээр хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, Даргын 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
бодлогын болон захирамжлалын 
баримт бичгүүдэд хяналт шинжилгээ 
хийж, Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. Тайланг НЗДТГ-ын 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
хэлтэст хүргүүлсэн. 

96,25 

4 

НГД-ын 2017 оны 
А/ЗЗ5 дугаар 

захирамжаар 
батлагдсан 
”Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны үр 
дүнд хяналт-

Байгууллагын үйл 

ажиллагаатай 
холбоотой мэдээ 
мэдээллийг дээд 
шатны 
байгууллагад 
хугацаанд нь 
хүргүүлнэ. 

Жилийн эцсийн байдлаар Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлт 97,3%, Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 
онд хөгжүүлэх Үндсэн  чиглэлийн 
биелэлт 100,0%, нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн биелэлт 95,5%, 

нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

100 
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шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх журам"-ын 
хэрэгжилтийг 
хангаж, өөрийн 
эрхлэх асуудал, эрх 
хэмжээний хүрээнд 
үйлчилж байгаа 
бодлогын болон 
захирамжлалын 
баримт бичгүүдийн 
хэрэгжилтийн явц, 
үр дүнд тавих 
хяналтыг 
сайжруулж, 
гүйцэтгэл, үр дүнг 
“НЗДТГ-ын ХШҮ-ний 
цахим мэдээллийн 
нэгдсэн сан” буюу 
”L-Monitoring” 
программаар цаг 
хугацаанд нь 
тайлагнаж хэвших 

Улаанбаатар хотын захирагчийн 
2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
биелэлтийг 100,0%-ийн 
хэрэгжилттэйгээр тус тус нэгтгэн 
гаргаж, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хугацаанд 
нь хүргүүлэв. 
БОАЖ-ын Сайд, нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагч нарын хооронд байгуулсан 
2019 онд хамтран ажиллах гэрээг 
100,0%-ийн хэрэгжилттэйгээр нэгтгэн 
гаргаж, НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст хугацаанд нь 
хүргүүлэв. 
Тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай 
Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн зөвлөмж 1, Засгийн газрын 

тогтоол 7, Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 2, Засгийн 
газрын албан даалгавар 1, НИТХ-ын  
тогтоол 1,  НИТХТ-ийн тогтоол 1, 
НИТХ-ын хуралдааны тэмдэглэл 1, 
нийслэлийн Засаг даргын захирамж 
21, Нийслэлийн Засаг даргын албан 
даалгавар 1, Нийслэлийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 
2, нийт давхардсан тоогоор 38 
захирамжлалын баримт бичгийг 97,47 

хувийн хэрэгжилттэйгээр гаргаж, 
monitoring.ub.gov.mn программд 
болон НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлсэн. 

5 

Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2019 оны 
”Албан тушаалын 
тодорхойлолт 
боловсруулах 
нийтлэг журам 
батлах тухай” 03 

дугаар тогтоолын 
дагуу Төрийн албан 
хаагчдын албан 
тушаалын 
тодорхойлолтыг 
албан тушаал тус 
бүрээр шинэчлэн 
боловсруулах 

Газрын даргын 
тушаалаар ажлын 
хэсгийг байгуулж, 
албан тушаалын 
тодорхойлолтыг 
албан тушаал тус 
бүрээр шинэчлэн 

боловсруулж 
батлуулна. 

Засгийн газрын 2018 оны 22 дугаар 

тогтоолоор баталсан ”Чиг үүрэг дахин 

хуваарилах аргачлал”, Төрийн 

албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 
дугаар тогтоолын дагу төрийн албан 
хаагчийн ажлын байрны шинжилгээ 
хийж, шинжилгээний дүнд тулгуурлан 
байгууллагын чиг үүргийн давхардал, 
хийдлийг арилгах, ажлын бүтээмж, 
үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулах ажлыг зохион байгуулав. 
Байгууллагын төрийн албан хаагчдын 
ажлын байрны шинжилгээ, албан 
тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах ажлын хэсгийг 8 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр Газрын даргын 
2019 оны А/14 дүгээр тушаалаар 
байгуулсан. 
Төрийн захиргааны 29 албан 
тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулж Төрийн албаны 
зөвлөлийн нийслэл дэх салбар 

100 
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зөвлөлд  хүргүүлсэн. 

6 

ТЖАХ-чдын үйл 
ажиллагааны үр 
дүнг үнэлэхдээ 
албан хаагчдын цаг 
ашиглалт, хоцролт, 
таслалт, албан 
бичгийн шийд-

вэрлэлт, өргөдөл 

гомдлын шийдвэр-

лэлт, ёс зүй, олон 
нийтийн ажилд 
оролцсон байдал 
г.м. үзүүлэлтийг 
харгалзан үзэж, 
үнэлгээ тавих, бай-

гууллага хууль 
журамд нийцүүлэн 
дотооддоо журам-

лан зохион 

байгуулж ажиллах 

Албан хаагчдын цаг 
ашиглалт, албан 
бичгийн 
шийдвэрлэлт, 
өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлт, 
байгууллагын 
дотоод журмуудтай 
танилцах, ёс зүй, 
олон нийтийн 
ажилд оролцсон 
байдлыг дүгнэж 
үнэлгээ өгнө. 

Жилийн эцсийн байдлаар албан 
хаагчдын цаг ашиглалт, албан 
бичгийн шийдвэрлэлт, өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлт, байгууллагын 
дотоод журмуудтай танилцах, ёс зүй, 
олон нийтийн ажилд оролцсон 
байдал зэргийг харгалзан дүгнэх 
ажлыг зохион байгуулав. 

100 

7 

НЗД-ын 2015 оны 
А/6ЗЗ захирамжаар 
батлагдсан “ННЗБ-

дын албан 
хаагчдын ажил 
хүлээлцэх журам”-
ын дагуу 
хүлээлцэхэд албан 
хаагчдын ажил-

ласан хугацааны үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлт, тухайн 
хугацааны дэлгэ-

рэнгүй тайланг авч 
байх 

Журмын дагуу 
ажлаас 
чөлөөлөгдөж байгаа 
албан хаагчдаас 
ажилласан 
хугацааны тайланг 
авч хэвшинэ. 

Ажлаас чөлөөлөгдөж буй албан 
хаагчдаас тайлан болон цахим 
архивыг авч хэвшсэн. 

100 

8 

ТЖАХ-дыг тогтвор 
суурьшилтай ажил-

луулж, ажлын 
байранд нь сургаж 
дадлагажуулах, 
мэргэшүүлэх 
чиглэлээр богино 
хугацааны зорилтот 
сургалтад 
хамруулах, бусад 
байгууллагын 
туршлага, шинэ 
санал санаачилгыг 
судлах зэрэг 
ажлуудыг зохион 
байгуулж ажиллах 

Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын 
харьяа Үндэсний 
аврах бригадын 
штабтай санамж 
бичиг байгуулж, 
байгаль 
хамгаалагчдыг 
чадавхжуулах 
чиглэлээр хамтран 
ажиллана.  

Албан хаагчдыг чадавхжуулах 
2019оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулж газрын даргаар 
батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна. 2019 оны жилийн 
эцсийн байдлаар гадаад  орнуудад  9 
удаагийн сургалтад 19 албан хаагч, 
дотоод сургалтаар  41 удаагийн 

сургалтад давхардсан тоогоор 211 
ажилтан, албан хаагчийг тус тус 
хамруулсан. 
Байгаль хамгаалагчдын ажлын 
онцлог, нөхцөл байдалд үндэслэн 
шаардлагатай мэдлэг эзэмшүүлэх, 
мэргэшүүлэх шаталсан сургалтуудыг 
үе шаттайгаар зохион байгуулсан. 

Үүнд: 
- Байгаль хамгаалагчдын ажиллах 

100 
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орчны онцлог, төвөөс алслагдсан 
байдлаас шалтгаалан өөрийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж, 
халдвараас хамгаалахаас гадна 
бусдын амь насыг аврах анхны 
тусламж үзүүлэх сургалтыг 
нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, 
нийслэлийн Түргэн тусламжийн 
төвтэй хамтран “Эмнэлгийн анхан 
шатны тусламж” сэдэвт 10 цагийн 
сургалт зохион байгуулж, нийт 30 
байгаль хамгаалагч, албан хаагчийг 
хамруулан гэрчилгээ олгосон. 
- Компьютер, техник, тоног төхөөрөмж 
ашиглах ур чадварыг сайжруулах 
зорилгоор 18 цагийн компьютерийн 
үндсэн хэрэглээний анхан шатны 
түргэвчилсэн сургалтыг нийслэлийн 
Залуучуудын хөгжлийн газар болон 
Мэдээллийн  технологийн газартай 
хамтран “Эм Кэй Ай Ти” сургалтын 
төвд зохион байгуулж нийт байгаль 
хамгаалагч нарт батламж олгосон. 

9 

Зорилтот жилийн 
хүрээнд 
хэрэгжүүлсэн 
онцлог ажлууд 
болон дүрмээр 
хүлээсэн чиглэлээр 
бусад 
агентлагуудтай 
туршлага  сургалтыг 
зохион байгуулж, 
мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж 
ажиллах 

Минж үржүүлэх, 
нутагшуулах төвийн 
үйл ажиллагааны 
менежментийг 
сайжруулж 
мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж 
ажиллана.  

Газрын даргын 2019 оны өдрийн А/39 
дүгээр тушаалаар “Минж нутагшуулах 
төвийн үйл ажиллагааны журам”, 
“Минж маллагчдын аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаа”, “Минж 
нутагшуулах төвийн үйл ажиллагааг 
олон нийтэд танилцуулах тухай 
журам”, ”Минжийг байгальд 
нутагшуулахаар тавих, зөөвөрлөх 
аргачлал”, “Минж маллагчийн ажлын 
хуваарь, минжинд тэжээл өгөх 
зааварчилгаа”, “Минж үржүүлэх 
төвийн иргэд, олон нийтэд үйлчлэх 
цагийн хуваарь”-ийг тус тус батлуулж 
хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 

Байгууллагын нийт албан хаагчдаас 
минж нутагшуулах төвийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
санал авч төлөвлөгөөнд тусган 
ажиллав. 

100 

10 

Мэдээллийн ил тод 
байдал ба 
мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль, 
Засгийн газрын 
2013 оны 411 
дүгээр тогтоол 
“Мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах 
нийтлэг журам”, 
Засгийн газрын 

Мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай 
хууль, холбогдох 
шалгуур үзүүлэлт, 
журамд нийцүүлэн 
байгууллагын мэдээ 
мэдээллийн ажлын 
2019 оны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
хэрэгжилтийг 

Байгууллагын мэдээ мэдээллийн 
ажлын төлөвлөгөө болон хуваарийг 
2019.01.31-ний өдөр Газрын даргаар 
батлуулан биелэлтийг ханган 
ажилласан. Тайлант хугацаанд 
байгууллагаас зохион байгуулсан 
сургалт, хэлэлцүүлэг, бүх нийтийн 
арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 

МҮОНРТ, Eagle, Монгол HD, UBS, 

TV5 зэрэг телевизүүдийн мэдээллийн 
хөтөлбөр болон шууд нэвтрүүлэгт  - 

100 
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2009 оны 143 

дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Ил тод 
байдлыг илтгэх 
шалгуур үзүүлэлт 
батлах тухай” 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

хангаж ажиллана. 
Байгууллагын 
цахим хуудаст 
байнгын 
мэдээллийн 
шинэчлэлт хийж 
тогтвортой 
мэдээллээр 
хангана. 

64, өдөр тутмын сонинд - 13, 

мэдээллийн цахим сайтад - 13, 

үндэсний  радиод - 4, нийт 94 

ярилцлага өгч үйл явдлын болон цаг 
үеийн мэдээ мэдээлэл, 
сэрэмжлүүлэх, уриалах мэдээллийг 
өгөв. 

Байгууллагын цахим хуудаст 
төлөвлөгөөний дагуу тухай бүр, сар 
бүр шинэчлэлт, баяжилт хийж үйл 
явдлын 118 мэдээ бэлтгэн нийтэлсэн 
ба жилийн эцсийн байдлаар 16,194 

иргэн цахим хуудаст нэвтэрч 
мэдээлэл авсан байна. 
Мөн нийгмийн сүлжээгээр 
байгууллагын нүүр хуудас, твиттер 
хуудас, Байгальд ээлтэй 
Улаанбаатарчууд группүүдийг хөтлөн 
мэдээлэл байршуулж сурталчлан 
таниулж байна. Мөн байгууллагын 
мэдээллийн самбарт үйл явдлын 
мэдээллийг байршуулсан. 

11 

НЗД бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-

2020 оны ҮАХ-ийн 
1.6.5 дахь заалтын 
дагуу худалдан 
авах ажиллагааны 
цахим систем 
/www.tender.gov.mn/

-r ашиглан 
худалдан авах 
ажиллагааг 
цахимаар зохион 
байгуулах 

Худалдан авах 
ажиллагааны зарыг 
www.tender.gov.mn 

цахим хуудсаар 
зарлаж, зохион 
байгуулна. 

Жилийн эцсийн байдлаар худалдан 
авах ажиллагааны цахим системээр 

10 тендер шалгаруулалтыг зарласан. 
2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 16 

төсөл арга хэмжээг хуулийн хүрээнд 
тендер зохион байгуулсан.  

100 

12 

Шилэн дансны 
тухай хууль, ЗГ-ын 
2016 оны 29 
тогтоолоор батлагд-

сан ”Шилэн дансны 
цахим хуудсанд 
тавих мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох 
журам”-ын дагуу 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах   

Шилэн дансны 
цахим хуудаст 
мэдээ мэдээлэл 
байршуулах журам, 
мэдээлэл тавих 
хугацааг хуваарийн 
дагуу байршуулна. 

2019 онд шилэн дансанд мэдээлэл 
байршуулах төлөвлөгөөг Газрын 
даргаар батлуулан төлөвлөгөөний 
дагуу   shilendans.gov.mn цахим 
мэдээллийн санд батлагдсан хугацаа, 
хуваарийн дагуу мэдээллээ ил тод, 
нээлттэй байршуулсан. 

100 

13 

Төсвийн тухай 
хуулийн 6-р зүйлийн 
6.4.8-д заасны дагуу 
Төсвийг зохистой 
удирдаж авлага, өр 
төлбөр үүсгэхгүй 

Тус газрын 2019 

онд батлагдсан 
төсвийг зүй 
зохистой ашиглаж, 
өр төлбөр үүсгэхгүй 
ажиллана. 

Батлагдсан төсвийн дагуу үйл 
ажиллагаагаа явуулсан. 

100 

http://www.tender.gov.mn/
mailto:dans@gov.mn
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байх 

 

14 

Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын 
жагсаалтад 
батлагдсан ажлаас 
гадна урсгал 
төсвийн зардалд 
тусгагдсан бараа 
ажил үйлчилгээ 
худалдаж авахад 
Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах 
тухай хуулийг 
мөрдлөг болгон 
ажиллаж төсвийг 
хэмнэлттэй 
зарцуулахад 
анхаарах 

Байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн  
сэргээх зардлын 
төлөвлөгөөний 
дагуу 709,0 сая 
төгрөгийн 13 арга 
хэмжээний  
худалдан авах 
ажиллагааг хуулийн 
дагуу зохион 
байгуулна. 

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 

2019 оны худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 14 
ажлыг Байгаль хамгаалах, нөхөн 
сэргээх зардлаар зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. 2019 оны 
1, 2-р сард НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 
2019 оны 17 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 
А/168 дугаар захирамжаар “Минж 
нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж” 
төсөвт үйлдвэрийн газрыг 
нийслэлийн Байгаль орчны газартай 
нэгтгэсэн ба үүнтэй холбоотойгоор 
Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан 16 
арга хэмжээний худалдан авах ажлыг 
зохион байгуулахаар нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан. Худалдан авах 
ажиллагааг хууль, журмын хүрээнд 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан 

бөгөөд тайланг Нийслэлийн 
Худалдан авах ажиллагааны газарт 
хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

100 

15 

“ERP” дотоод 
удирдлагын систем 
ашиглах болсонтой 
холбогдуулан 2019 
онд иргэдээс ирүүл-

сэн өргөдөл, 
гомдлыг “ERP” 
систем дэх өргөдөл, 
гомдлын дэд 
системд бүртгэн 
шийдвэрлэж, 
ашиглалтыг 
сайжруулах 

“ERP” дотоод 
удирдлагын 
системийн 
ашиглалтыг 
сайжруулна. 

“ERP” дотоод дирдлагын систем 

байгууллагын дотоод үйл 

ажиллагаанд хяналтын карт нэвтэрч 

байгаатай холбогдуулан 

байгууллагын нийт албан хаагчдад 
2019.06.17-ны өдөр сургалт зохион 
байгуулсан. 100 

16 

Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 
индексийн үзүүлэл-

тийг сайжруулж 
ажиллах, иргэдээс 
ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыг өдөрт нь 
багтаан хүлээн 
авах, өдөрт нь 
багтаан шилжүүлэх, 
10 хоног тутамд нэг 
удаа явцын 
тэмдэглэл хөтлөх, 
шийдвэрлэлтийн 
хугацаатай холбоо-

Албан бичгийн 

шийдвэрлэлтэд 

тогтмол хяналт 

тавьж, бичиг баримт 

боловсруулах 

стандартын 

хэрэгжилтийг 
хангуулах,  өргөдөл 

гомдол 

шийдвэрлэлтийн 

хугацааг 5 хоног 
болгон богиносгоно. 

Жилийн эцсийн байдлаар 3586 албан 
бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай албан бичиг 1433, хариугүй 
2153 албан бичиг бүртгэгдсэн ба 
үүнээс хугацаандаа шийдвэрлэж 

хариу өгсөн 3551, шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа 35 бичиг байна. 

Өргөдөл гомдлын хувьд нийт 150 
өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд 
хуулийн хугацаандаа 
шийдвэрлэгдсэн. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 

хоног 4 цаг байна. 

100 
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той З төрлийн 
зөрчлийг гаргахгүй 
байх 

17 

Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 
тайлан мэдээг 
байгууллагын ХШҮ 

хариуцсан 
мэргэжилтнээр 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийлгүүлж, 
байгууллагын 
даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүү-

лэн, тэмдэглэлийн 
хамт НҮНТөвд 

улирал бүр 
хүргүүлж хэвших 

Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 
тайлан мэдээнд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, 
даргын зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлж, 
Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвд 
улирал бүр 
хүргүүлнэ. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг 
зохион байгуулсан ажлын тайлан, 
удирдлагуудын иргэдтэй хийсэн 
уулзалтын тайлан, албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийг зохион байгуулсан 
ажлын тайлан, Газрын даргын 
зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хамт 
2019.12.26-ны өдрийн 01/2132 

дугаартай албан бичгээр НЗДТГ-т  
хүргүүлсэн. 

100 

18 

НАГ-аас байгуул-

лагуудад архив, 
албан хэрэг 
хөтлөлт, хариутай 
бичгийн шийд-

вэрлэлт, системийн 
ашиглалт зэрэгт 
анхаарч ажиллах 
тухай өгсөн 
зөвлөмжийг заалт 
тус бүрээр хэрэг-
жүүлэн ажиллах 

Архивын газраас 
ирүүлсэн 
зөвлөмжийг   
хэрэгжүүлэн 
ажиллана. 
 

Нийслэлийн Архивын газраас 
ирүүлсэн “Захиргааны шийдвэрийн 
хувийн хэрэг бүрдүүлэх, хяналтын 
дагалдах хуудас хөтлөн архивлах 
тухай” зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 
хангуулан ажилласан. 

 

  

100 

ДУНДАЖ ХУВЬ:   99,79% 

 

5.3. 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 2019 оны А/125 дугаар тушаалаар жилийн эцсийн эд хөрөнгийн 
тооллогыг зохион байгуулж 2019.12.24-ний өдөр тайлагнав. Тооллогоор нийт 
9,882,558,644.17 төгрөгийн үнэ бүхий эд материалыг тоолсон. Өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөлийн хурлыг 14 удаа хуралдуулж байгууллагын өмч хөрөнгийг 
хамгаалах, албан ажлын хэрэгцээнд хийгдэх шаардлагатай худалдан авалтын 

талаар тухай бүр хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэв.  
 Нийт  35,986,500  төгрөгийн худалдан авалт хийснээс 1,458,250 төгрөгөөр 3 ш 
эд хогшил, 25,988,250 төгрөгөөр компьютер, техник хэрэгсэл, 8,540,000 төгрөгөөр 

байгаль хамгаалагчдын хувцас хэрэглэл худалдан авсан. Байгууллагын албан 
ажлын хэрэгцээнд 2019 онд 51,379,000 төгрөгийн шатахууныг олгож, холбогдох 
баримт, илтгэх хуудсыг бүрдүүлэн ажиллав.  
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 Тайлант хугацаанд мод бэлтгэх эрхийн бичиг – 1221 ш, худгийн паспорт – 

1036 ш, мод, модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ – 466 ш, ойн дагалт нөөц 
ашиглах эрхийн бичиг – 20 ш, хяналт шалгалтын удирдамж – 4 ш, улсын 
байцаагчийн албан шаардлага – 6 ш, улсын байцаагчийн албан акт – 18 ш, улсын 
байцаагчийн удирдамж – 22 ш, шийтгэлийн хуудас – 240 ш тус тус олгож холбогдох 
тооцоог тухай бүр хийж гүйцэтгэхэд анхаарч ажиллав. 

 

5.4. Худалдан авах ажиллагаа 

2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 14 ажлыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн.  

2019 оны 01, 02-р сард НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 17 дугаар 

тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/168 дугаар захирамж тус тус гарч 
“Минж нутагшуулах, үржүүлэх төслийн нэгж” төсөвт үйлдвэрийн газрыг манай 
байгууллагатай нэгтгэх тухай шийдвэр гарсантай холбогдуулан газрын Худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орж нийт 16 ажлыг зохион байгуулав. 

Түүнчлэн нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/428, А/544 дүгээр захирамжаар эрх 
шилжиж ирсэн 2 ажлыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэв.  

2019 онд нийт 10 тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан ба худалдан 
авах ажиллагааг хуулийн хүчинтэй хугацаанд хийж гүйцэтгэв. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаанд үндэслэн 
тэмцлийн ажил явуулах байсан боловч судалгааны дүнгээр шавж, өвчний 
илэрцгүй гэсэн дүгнэлт гарсан тул Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1059 

дугаар захирамж, Газрын даргын 2019 оны А/135 дугаар тушаалын хавсралтаар 
тус тус батлагдсан ажил үйлчилгээг худалдан авахад зохих журмын дагуу 
зарцуулав. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/544 дүгээр захирамжаар эрх шилжиж 
ирсэн Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төслийн 
магадлалын шинжилгээ, байгаль орчны үнэлгээний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын 2019 оны А/73 дугаар тушаалаар 
байгуулсан.  Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд ажлын 
даалгавар, техникийн тодорхойлолт, холбогдох мэдээллийг ирүүлэх талаар 
Захиалагч тал болох нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газарт 
Газрын даргын 2 удаагийн албан бичгийг хүргүүлсэн. Тус газраас мэдээлэл 
ирүүлээгүй тул НЗДТГ-т захирамжийн хэрэгжилтийн тухай чиглэл өгөх хүсэлтийг 
гаргасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны Худалдан авах ажиллагааны 
эрхийг “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨТҮГ-т 
шилжүүлэх тухай А/1285 дугаар захирамжаар 2019.12.05-ны өдөр шийдвэрлэсэн. 

2019 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажилд Засгийн газрын 2019 оны 
90 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан дотоодын барааны жагсаалтад 

багтсан бараа бүтээгдэхүүн байхгүй болно. Худалдан авах ажиллагаа 
2019.12.25-ны байдлаар 100,0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  
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5.5. Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

 Байгууллагад 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар “Archive eDoc” программаар 
нийт 3586 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1433, 
хариугүй 2153 албан бичиг бүртгэгдсэн ба үүнээс хугацаандаа шийдвэрлэж хариу 
өгсөн 3551, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 35 бичиг байна.  

Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 2119 албан бичиг явуулсан. 
Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 14 хоног тутамд хяналт тавьж  
ажилласны үр дүнд зөрчлийг 2018 оны мөн үетэй харьцуулбал 81%-иар 
бууруулсан эерэг үзүүлэлт гарч хугацаа хоцорч шийдвэрлэсэн албан бичиг 
гараагүй болно. 

 

 
Диаграмм 16. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчлийн харьцуулалт 

2018 оны баримтын иж бүрдлийг хангуулж нийт 387 боть баримтыг  
байгууллагын архивт хүлээн авч архивлав. Үүнд: 

- Байнга хадгалах - 350 ш боть,  
- Түр хадгалах - 34 ш боть,  
- 70 жил хадгалах - 3 ш боть, 

  Мөн албан хаагчдаас холбогдох баримтыг цахим хэлбэрээр дүрс бичлэгийн 
хуурцаг (CD) дээр буулган 27 ширхэгийг байгууллагын архивт хүлээн аваад байна.  

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах Ажлын хэсгийг Газрын 
даргын 2019 оны А/71 дүгээр тушаалаар байгуулж, бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 
батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. Бэлтгэл ажлын хүрээнд 
байгууллагын нийт албан хаагчид, хэлтэс нэгжүүдийг арга зүй, зохион 
байгуулалтын удирдлагаар ханган ажиллаж 10 дугаар сарын 2-4-ний өдрүүдэд 
Улсын үзлэгийн комисст ажлаа тайлагнав. Үзлэгээр архив, албан хэрэг хөтлөлт, 
төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх 
чиглэлээр шалгалтын 4 үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр амжилттай шалгуулж 93,1 
хувь буюу “А” үнэлгээтэй дүгнүүлэв. 
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ДҮГНЭЛТ 

 

 Иргэдийнхээ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, байгаль орчныг 
хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах чиглэлээр 2019 онд дараах 
ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд: 
• Бэрх төгөл, Дээндийн нурууг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авав. 

• Усны сан бүхий онцгой болон энгийн хамгаалалттай бүс, ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн эрүүл ахуй, хамгаалалтын бүсэд нийт 600 ш самбар байршуулж бүрэн 
тэмдэгжүүлэв. 

• Гадаргын усны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор СХД-ийн 24 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэр Толгойтын баруун салааны Бумбатын булгийг түшиглэн 
10500м3 ус хуримтлуулах хүчин чадалтай хөвийг нийслэлийн төсвөөр анх удаа 
байгуулав. Хөв байгуулснаар цас, бороо, үерийн усыг нөөцлөн ашиглах эхлэл 
тавигдав. 

• Гүний худгийн усны чанарт иж бүрэн шинжилгээ хийгдэж эхэлснээр чанарын 
хяналтын цахим тогтолцоо бүрдүүлэх суурь тавигдав.   
• Нийслэлчүүдийн ундны усны нөөцийг ойжуулан хамгаалав. Улаанбаатар 
хотын цэвэр усны хангамжийн Гачуурт эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн 100 га 
талбайг ойжуулж 90000 ширхэг навчит, шилмүүст мод, сөөг тарив.  

• Улаанбаатар хотын усны хамгаалалтын бүсэд уул уурхайн үйл ажиллагааг 
бүрэн зогсоов.  

• Нийслэлийн хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор хүнд металлаар 
бохирдсон хөрсийг байгалийн аргаар саармагжуулах төслийг анх удаа хэрэгжүүлж 

хөрсний бохирдлыг 92%-иар бууруулав. 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж 
ахуйн нэгжүүдийн экологийн үүрэг, хариуцлагыг нэмэгдүүлснээр байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө батлуулах ажил 1,6 дахин, тайлагналт 2 дахин өсөв. 

• Хар шороо олборлохыг хориглож, органик бордооны хэрэглээг дэмжив. Хар 
шороо олборлолтыг хориглосноор хөрсийг доройтлоос хамгаалах, цөлжилт 
үүсэхээс сэргийлэх ач холбогдолтойн зэрэгцээ үнс, лаг, өтөг бууц, сангас зэрэг 
бохирдол үүсгэгчдээр органик бордоо үйлдвэрлэх, дахин ашиглах хөшүүрэг болох 
юм.  
• Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагаас бордоо гарган ойжуулалтад ашиглаж 
эхлэв. 

• Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр болон аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр уул 
уурхайн улмаас эвдэгдсэн 97,2 га талбайд газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийг 
хийлгэсэн нь 2016 онтой харьцуулахад 4,6 дахин нэмэгдэв. 

• Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нэгжийг байгуулж, Минж 
нутагшуулах төвийг олон нийтэд нээлттэй болгов. 

• Туул голын урсацыг байгалийн аргаар сэргээх, төвшинг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын 
захиргаатай хамтран Туул голын цутгал болох Тэрэлж голд 2 хос 4 минжийг 
байгальд нутагшуулав. 
• Хөхтөн амьтдыг хамгаалах чиглэлээр биотехникийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, орчин үеийн дэвшилтэт, техник, технологийг нэвтрүүлэн зэрлэг ан 




