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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга хэм- 

жээний 
тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж  
хувь .....% .....% .....% .....% .....% .....% .....% 

1. 

Үндсэн чиг үүрэг №1. 
Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах, 
ногоон хөгжлийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх 

3 6 100 100 100 100 70 100  95% 

2 

Үндсэн чиг үүрэг №2 
Тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийн талаарх 

төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

1 1 100       100% 

3 

Үндсэн чиг үүрэг №3 
Амьтан, ургамал, 

биологийн олон янз 
байдлын талаарх төрийн 

бодлогыг хэрэгжүүлэх 

1 1 100       100% 

4 

Үндсэн чиг үүрэг №4. 
Газар, газрын хэвлий, 

түүний хамгаалалт, нөхөн 
сэргээлт, зохистой 

ашиглалтын талаарх 
төрийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх 

1 1 100       100% 

5. 

Үндсэн чиг үүрэг №5. 
Ой, усны нөөц, түүний 
хамгаалалт, зохистой 

хэрэглээ, нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг 

удирдан зохион байгуулах 

2 6 100 70 100 100 100 100  95% 

6 

 

Үндсэн чиг үүрэг №6 
Нийслэлийн ногоон бүс, 

зуслангийн үйл 
ажиллагааг удирдан 

зохион байгуулах 

1 4 100 100 100 70    92,5 

Нийт 7 19  ..... ..... .....    97,08% 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, 
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон хөгжлийн 
үзүүлэлтээр зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн ногоон бүсийн зэрлэг амьтдыг хамгаалах био техникийн арга 
хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-3”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1.8 сая.төг 

Суурь түвшин 1  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд халиун буга, бор гөрөөс, ойн зэрлэг гахай зэрэг туруутан 
амьтдын нягтшил ихтэй Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр Дээндий нуруунд 2 цэгт 1000 кг хужир мараа тавих ажлыг 
зохион байгуулж биотехникийн арга хэмжээний үр дүнг хяналтын 
камерийн тусламжтайгаар хянаж, 20 гаруй бодгаль халиун буга, бор 
гөрөөсийг бүртгэж, олон удаагийн давтамжтай ирснийг фото 
зургаар баримтжуулсан. Энэ ажил нь туруутан амьтдыг өвөл 
хаврын цагт эрдэс тэжээлийн дутагдалд орохоос урьдчилан 
сэргийлэх үр дүнтэй ажил юм. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1.8 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1 -р арга хэмжээ:  
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах дэд хөтөлбөр боловсруулахтай 
холбогдох судалгааг хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.10 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20.0 сая.төг 

Суурь түвшин “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын 
оруулах хувь нэмэр” техникийн тайланг боловсруулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл  ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн 
Парисын хэлэлцээр 2020 оноос нэгдсэн байдлаар хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан гишүүн орон бүр үндэсний зорилтоо 
ахиулан тодорхойлох шаардлагын дагуу Монгол Улс 2019 онд 
үндэсний зорилтоо шинэчилж, нийслэл хотын оролцоог дахин 
тодотгох, экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох шийдлүүдийг 
тодорхойлох зорилгоор "Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах 
дэд хөтөлбөр боловсруулахад холбогдох судалгаа хийлгэх  
шаардлагатай болсон. Иймд “Хөгжлийн газарзүйн судалгааны 
хүрээлэн” ТББ-тай НБОГ-2020/06 дугаар зөвлөх үйлчилгээний  
гэрээ байгуулан судалгааны ажлыг хийлгэж, акт, протокол үйлдэж 
хүлээн авсан. Судалгааны үр дүнгээс харахад үндэсний 
тодорхойлсон хувь нэмэр дэх Улаанбаатар хотын оролцоо 2030 он 
гэхэд 6.0% буюу 4428,83 мян.тн CO2, ойн талбайн жилийн шингээх 
чадвар нь тухай жилийн ургалтаас хамаарч 198.7 мян.тн CO2 

байна.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

18.3 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100,0 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2-р арга хэмжээ: 
Дулааны цахилгаан станцуудаас гарсан үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлтэд дүүргэгчээр ашиглах судалгаа хийж, судалгаанд үндэслэн үнсэн 
сангийн хуримтлагдсан үнсийг суллах, технологийн шийдлийг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-19”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.8 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй. Төсөл хөтөлбөр, ААН-ийн 
санхүүжилтээр хэрэгжүүлнэ. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл  ажиллагааны хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд ахуйн болон үйлдвэрлэлийн галлагаанаас гарч байгаа 
үнсийг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах, тээвэрлэх, дахин ашиглах, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий 
Ажлын хэсэг  байгуулагдаж, Дулааны IV цахилгаан станцын үнсэн 
сангийн өнөөгийн нөхцөл байдал, нөхөн сэргээлт хийхээр сонгосон 
талбайтай танилцаж дэгдэмхий үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлтэд дүүргэгч материал болгон ашиглах боломжит газруудын 
судалгааг хийж, Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Морин даваанд 
байрлах 117.000 м3 эзлэхүүнтэй эвдэгдсэн газрыг сонгосон. Улмаар 
IV Дулааны цахилгаан станцаас нөхөн сэргээлтийн талбай хүртэлх 
үнс тээвэрлэлтийн маршрутыг тодорхойлж, хоорондын зайг хоёр 
талдаа 30 км байхаар тогтоож, тээвэрлэлтийг түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал олборлогч  ААН-үүдийн 2020 оны дүйцүүлэн 
хамгаалах арга хэмжээний зардлаар шийдэхээр тусгаж 17,5 сая 
төгрөгийг батлуулсан. Тус ажлын хүрээнд 2020 онд Налайх 
дүүргийн 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт бичил уурхайн улмаас ухагдаж 
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эвдэгдэн эзэнгүй орхигдсон 1 га талбай дахь ам цооногуудад 
“Амгалан” дулааны цахилгаан станцаас гарсан 180 м3 үнсийг 
дүүргэгч материал болгон загвар нөхөн сэргээлтийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд дүүргэгчээр ашиглах 
судалгаа хийж, нөхөн сэргээлт хийх байршил, тээвэрлэлтийн 
зардлыг тодорхойлж бэлтгэлийг хангасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.3-р арга хэмжээ: 
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд Туул, цутгал голуудын урсацыг 
нэмэгдүүлэх, хөрсний элэгдэл, элсний нүүдлийг зогсоох зорилгоор ногоон 
зурвас байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-21”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20.0 сая.төг 

Суурь түвшин 10 га 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 10 га 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд Налайх дүүргийн 7-р хорооны 
нутаг дэвсгэр Шинэ Налайх цэцэрлэгт хүрээлэнд 10 га талбайд 
ногоон зурвас байгуулах ажлын тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр “Аглаг 
ой” ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2020/03 дугаартай гэрээ  байгуулж 
ажлыг хугацаанд нь гүйцэтгүүлэн 5100 ширхэг навчит мод тариулж, 
Газрын даргын 2020 оны А/71 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсэг 2020.11.03-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, актаар 
хүлээн авсан.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

19.5 сая.төг  

Хүрсэн түвшин  10 га талбайд ногоон зурвас байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  1.2.4-р арга хэмжээ:  
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа хийж, тэмцлийн ажил явуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-22”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.10 дахь заалт 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

6 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

60,0 сая.төг  

Суурь түвшин Судалгааны ажил 80 000 га 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:    
Судалгааны ажил 80 000 га  
Тэмцлийн ажил 6 000  га 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн ногоон бүсэд тархсан ойн хөнөөлт шавж, өвчний 
судалгааны ажлыг ойн мэргэжлийн байгууллагын тусгай 
зөвшөөрөлтэй "Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачлага" 
ТББ-тай БО-2020/37 гэрээ байгуулж, гүйцэтгүүлэн, актаар хүлээн 
авсан. Хаврын судалгааны тайлангаар хөнөөлт шавжийн илэрч 
гараагүй ба намрын судалгааны ажлын үр дүнгээр Баянзүрх 
дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт 3.000 га талбайд якобсоны 
төөлүүрч эрвээхэйн голомт илэрсэн тул тэмцлийн ажлыг зайлшгүй 
гүйцэтгүүлэх шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гаргасан боловч цаг 
хугацааны хувьд тэмцлийн ажлыг 2021 онд явуулахаар 
шийдвэрлэсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

7.0 сая төг 

Хүрсэн түвшин Судалгааны ажил 80 000 га-д хийгдсэн, тэмцлийн ажил 
хийгдээгүй.   
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.5-р арга хэмжээ: 
Ойн түймрийн зурвас сэргээх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого /цаашид “ТОТББ” гэх/-ын 
3.1.1 дэх заалт, ЗГҮАХ-ийн 4.2.7 дахь заалт, ЗДҮАХ-ийн 3.1.11 
дэх заалт, нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 3.23 дахь заалт, Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн 
сангийн ойн менежментийн төлөвлгөөний дагуу (2019-2023) 
төлөвлөгдсөн "Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний 1 га 
талбайн норматив зардлыг батлах тухай" БОНХСайд, Сангийн 
сайдын хамтарсан 2013 оны А-368/302 дугаар тушаалын дагуу 
ойжуулалтын зардлыг тооцов. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20.0 сая.төг 

Суурь түвшин Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 1960-1999 оны хооронд 10 түймрийн 
халз зурвас хийгдсэн.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Түймрийн зурвас сэргээх байршил, тоо 

Хүрэх түвшин 1 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их баян, 
Шарга морьтын аманд урьд өмнө байгуулсан түймрийн халз 
зурвасыг сэргээхээр ажлын тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр “Зэвсэгт 
хүчний 310 дугаар анги“-ийг шалгаруулж НБОГ-2020/05 дугаартай 
гэрээг байгуулж 2 байршилд ойн түймрээс сэргийлэх 40 м өргөнтэй 
2400 м урттай халз зурвасыг шинэчлэн сэргээсэн. Уг ажлыг 
Нийслэлийн Байгаль орчны газрын даргын 2020 оны А/63 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг газар дээр нь  шалгаж, акт 
үйлдэн хүлээн авсан. Энэ  ажил нь сүүлийн 20 жилийн  хугацаанд 
нийслэлийн ногоон бүсэд ойн түймэр өргөн хэмжээний газар нутгийг 
хамрахаас  хамгаалах зорилгоор  анх удаа хийгдсэн томоохон ажил 
болсон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

20.0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100,0 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3 Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ:  
Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл хяналтын 
чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл 3-24, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.11 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Мотоцикл 20.0 сая.төг 

Суурь түвшин Автомашин-1, мотоцикл-11 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Техник хэрэгсэл, тоо 

Хүрэх түвшин Мотоцикл, тоо-8 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгаль хамгаалагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл 
хяналтын чадавхийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд БНХАУ-д 2020 онд 
үйлдвэрлэсэн “Супер Даюун” маркийн 8 ширхэг мотоциклийг 
нийслэлийн төсвийн 18.8 сая төгрөгийн санхүүжилтээр  худалдан 
авч байгаль хамгаалагчдад 2020.06.25-ны өдөр олгов. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

18.8 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 8 мотоцикл худалдан авч байгаль хамгаалагч нарт олгов. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, байгаль 
орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүргэх мэдээллийг сайжруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1 - р арга хэмжээ:  
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг цахимаар 
өгөх боломжийг бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-28”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.1.12 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

НМТГ-тай хамтран Eservice.ulaanbaatar.mn төслийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээллийн цахим сан, тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн https: 
//eservice.ulaanbaatar.mn/ порталд Байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах үйлчилгээг бүртгүүлж, 
цахимжуулах, мэдээллийн цахим сан бүрдүүлэхэд хамтран 
ажиллах хүсэлт, цахим үйлчилгээний суурь мэдээлэл, бүрдэл 
материал, шат дамжлагын дарааллыг боловсруулан  нийслэлийн 
Мэдээлэл, технологийн газарт хүргүүлснээр цахим хуудаст 
холбогдох бүх мэдээллүүдийг байршуулж дотоод холболт, 
програмчлалын ажлууд хийгдэж  дууссан.  
Засгийн газраас төрийн үйлчилгээг цахим болгох ажлын хүрээнд 
нэвтрүүлж буй www.e-mongolia.mn цахим хуудсаар үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний нэр төрөлд тус газраас гаргадаг байгаль орчны 
нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах үйлчилгээ багтсан. 
Бэлтгэл ажлын хүрээнд БОАЖЯ-ны Үнэлгээ аудитын хэлтэстэй 
хамтран 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр “Zoom” аппликэйшн 
ашиглан үнэлгээний эрх бүхий мэргэжлийн 120 гаруй  
байгууллагуудыг оролцуулсан цахим хурлыг зохион байгуулж, 
www.e-mongolia.mn цахим хуудаст нэвтрэх, бүртгүүлэх, ашиглалтын 
асуудлаар тодруулга авч, харилцан мэдээлэл солилцож зөвлөгөө 
өгсөн. 2020 оны 12-р сараас хүсэлт материалыг  цахимаар  хүлээн 
авч эхлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2020 оны 12-р сараас хүсэлт материалыг  цахимаар  хүлээн авч 
эхэлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж,  олон нийтэд 
хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ:  
Олон нийтэд нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг 
бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-29”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.1 дэх заалт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 20% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлын эх үүсвэрийг бууруулах, 
хөрсний доройтлоос урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээллийг 
байгаль хамгаалагчид болон зуслангийн зөвлөлийн гишүүдээр 
дамжуулан ногоон бүсэд оршин суугч 3700 орчим айл өрхөд 
хүргэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 70,0 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.2-р арга хэмжээ:  
Иргэд олон нийтийг хамарсан “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-41”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Ковид-19” халдварт цар тахлын улмаас онц нөхцөл байдал 
тогтоож, олон нийтийг биечлэн хамруулсан арга хэмжээ зохион 
байгуулахыг хориглосон тул “Хөрс хамгаалах өдөр” арга хэмжээ 
хийгдээгүй. “Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
халдваргүйтгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай” Нийслэлийн Засаг 
даргын 2020 оны  А/373 дугаар захирамжийн хүрээнд гэр хорооллын 
айл өрхийн нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, 
халдваргүйтэлийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг 
дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Үнэлэх боломжгүй. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.3-р арга хэмжээ:  
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний бохирдол, доройтлыг бууруулах ажлыг 
зохион байгуулж, олон нийтэд сурталчлан таниулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-42”, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  батлагдаагүй 

Суурь түвшин Туршилтын тайралт хийсэн, сургалт зохион байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шарилж, лууль зэрэг хөл газрын ургамал нь эвдэрч, доройтсон 
хөрсөнд урган ургамалжилт дахин бүрэлдэн тогтох нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг тул хадалт, тайралтыг 2-3 жил дараалан, тухайн жилийн 
хур тунадасны хэмжээнээс хамааран 6 дугаар сарын сүүлээс 8 
дугаар сарын дунд үе хүртэл үе шаттайгаар хийх тухай зөвлөмж, 
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээнд 
байршуулж олон нийтэд сурталчилсан. Байгаль хамгаалагчид 
болон зуслангийн зөвлөлийн гишүүдээр дамжуулан ногоон бүсэд 
оршин суугч 3700 орчим айл өрхөд мэдээллийг хүргэсэн 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Усны нөөцийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн 
дэглэмийг сайжруулан, ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зүй зохистой хэрэглээг 
бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ:  
 Гадаргын ус хуримтлуулж хөв байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл “3-36”,  Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

175.0 сая.төг 

Суурь түвшин Хөв -1 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгуулсан хөв, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Жилийн эцэст: Хөв-1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Налайх дүүргийн Засаг даргын саналыг үндэслэн хөв байгуулах 
боломжит газрын байршлыг тус дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт сонгож НЗД-ын 2020 оны А/449 дүгээр захирамжаар 
худалдан авах ажиллагааны эрхийг Налайх дүүргийн ЗДТГ-т 
шилжүүлэн шийдвэрлэсэн. Тус дүүргийн худалдан авах 
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ажиллагааны албанаас Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт батлагдсан зураг төсвийн дагуу 3700 шоо 
метр эзэлхүүнтэй хөв /хиймэл нуур/-ийг хийж гүйцэтгэх нээлттэй 
тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Дуулгат мөрөн" ХХК шалгарсан. 
Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Налайх дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар, "Дуулгат мөрөн" ХХК гурвалсан гэрээ байгуулан 
ажиллаж 1-1.2 м гүнтэй, 3720.44 м2 усан мандлын талбайтай, 3700 
шоо метр эзэлхүүнтэй 1 хөвийг хийж гүйцэтгэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

175,0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин Хөв-1  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2-р арга хэмжээ: 
 Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд булаг шандын эхийг тохижуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл “3-36”,   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Дүйцүүлэх нөхөн сэргээлт хийх аж ахуйн нэгж байгууллагын 
хөрөнгөөр 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тохижуулж хамгаалалтад авсан булаг, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Жилийн эцэст: 3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дүйцүүлэн хамгаалах 
арга хэмжээний хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгөөр 3 
булгийн эхийг хашиж хамгаалахаар судалгааг хийж, судалгаанд 
үндэслэн Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 
Дээндийн амны "Сайхан булаг"-ийн эхийг хамгаалсан хайс хашааны 
эвдрэлийг сэлбэж засварлах, дутууг шинээр нэмж гүйцээх, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 
Өндөрхааны булгийн эхийг хөндөхгүйгээр чулуу дэвсэж гольдролыг 
засах зэрэг ажлыг нутгийн иргэдтэй хамтран хийж гүйцэтгэв. 
Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд "Pi Es Ci" ХХК-тай хамтран 
Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 
Толгойтын зүүн салааны "Хустайн амны булаг"-ийн эхийг 
хамгаалсан хайс хашаа эвдэрсэн байсныг буулгаж шинээр 
хамгаалалтын хайс хашааг хийж гүйцэтгэв.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 3 булгийн эхийг хашиж хамгаалсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7:  Нийслэлийн ногоон бүсийн ус, хөрсний бохирдлын эх 
үүсвэрийн цогц мэдээллийг бий болгоно. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гадаргын ус, рашааны тоо бүртгэлийг явуулж, 
мэдээллийг улсын байгаль орчны мэдээллийн санд нэгтгэн оруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл “3-37”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй тул байгаль 
хамгаалагчдын оролцоотойгоор зохион байгуулна. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ус, рашааны тоо бүртгэлийн маягт боловсруулж, байгаль 
хамгаалагчдын нөөц бололцоог ашиглан анхан шатны мэдээлэл 
цуглуулж, тооллогын ажлыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
явуулж гол горхи 48, булаг шанд 120, рашаан ус 14, нуур цөөрөм 8 
бүртгэгдсэнийг мэдээллийн санд оруулсан. Нийслэлийн иргэд, 
оршин суугчдыг аялал зугаалгаар явахдаа гол, усны аюулд 
өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрсдэл бүхий нуур, 
цөөрөм, цүнхээл бүхий 20 газрын байршлыг тогтоож, Баянзүрх 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт 10, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт 4, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1, Баянгол дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт 2, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1 ширхэг нийт 
18 ш анхааруулга, сэрэмжлүүлэг бүхий мэдээллийн самбар 
байршуулав.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

6,0 сая.төг  

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.2-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн 8 дүүргийн гүний худагт ундны усны чанарын иж бүрэн 
шинжилгээг хийлгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.5, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 3.2.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

632.2 сая.төг 

Суурь түвшин 472 худаг 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шинжилгээ хийсэн худаг, тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Жилийн эцэст: 1783 худаг 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Багануур, Налайх, Багахангай, Баянзүрх, Баянгол, 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн "Ундны усны 
чанарын судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах, технологийн шийдэл 
сонгох" гэрээт ажлыг “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл" Шинжлэх ухааны 
академийн Хими, химийн технологийн хүрээлэн, Газарзүй-
Геоэкологийн хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлж,  2020 оны 11 дүгээр 
сарын 15-ны өдөр Ажлын хэсэг  тайланг  акт үйлдэн хүлээн авав. Уг 
гэрээт ажлаар нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх төвлөрсөн 
болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэр 1783 уст цэг /гүний 
худаг, ус түгээх байр, ус дамжуулах хоолой/-ээс химийн 25, 
микробиологийн 5, изотопийн 5, микроэлементийн 56 нийт 91 
үзүүлэлтээр шинжилгээ хийж үзүүлэлт тус бүрээр ундны усны 
чанарын судалгааг гарган мэдээллийн сан үүсгэх ажлыг 
гүйцэтгэсэн.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

632.2 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 1783 худаг  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.3-р арга хэмжээ:  
Хөрсний бохирдлыг бууруулахад мөрдөж буй эрх зүйн орчныг судлах, 
өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн төсөлд санал өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-43”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

 Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хөрсний бохирдлыг бууруулахад мөрдөж буй эрх зүйн орчныг 
судалж, хөрс хамгаалах, хөрсний бохирдол, эвдрэл, доройтлоос 
сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг холбогдох 
байгууллагуудаас санал авч, нэгтгэн боловсруулж нийслэлийн 
Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагчид 
хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/992 дугаар 
захирамжаар  байгуулагдсан Ажлын хэсэг  хөрс хамгааллын 
бодлогын баримт бичиг, тайлан судалгаатай уялдуулан 4 зорилт, 24 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бүхий “Нийслэлийн хөрс хамгаалах, 
хөрсний бохирдол, доройтлыг бууруулах дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг 
боловсруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Нийслэлийн хөрс хамгаалах, хөрсний бохирдол, доройтлыг 
бууруулах дэд хөтөлбөр”- ийн төслийг боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.4-р арга хэмжээ:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шорооны олборлолтыг хориглох тухай 
нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах, хар шороог 
орлох бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын   дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгжийн санхүүжилтээр 

Суурь түвшин НЗД-ын 2019 оны А/1033 дугаар захирамжаар хар шороо 
олборлолтыг хориглосон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

 Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шороо олборлохыг хориглосонтой 
холбогдуулан хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж, хамтран ажиллах 
хүсэлтийг НМХГ-т хүргүүлж, бордоо үйлдвэрлэгч аж ахуйн 
нэгжүүдтэй уулзалт  зохион байгуулсан. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
хар шороо олборлохыг 3 жилийн хугацаатай хориглосон тухай НЗД-
ын 2019 оны А/1033 дугаар захирамж, мөн хар шороог орлох 
бордооны талаар хэвлэлийн мэдээ бэлтгэж, олон нийтийн 15 цахим 
хуудсаар болон FM 89,7 радиогийн “Экологийн цаг” шууд 
нэвтрүүлгээр 5 удаа иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн. Бордоо 
үйлдвэрлэгч “Эко тайхи” ХХК, “Гарааны Монгол экологийн бордоо” 
ХХК-иудтай уулзалт зохион байгуулж, холбогдох мэдээ, мэдээллийг 
нэгтгэн “Хар шорооноос татгалзъя” брошюр, гарын авлага 
материалыг гаргаж, иргэд олон нийтэд сурталчилж ажиллав.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8. Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, амьдралын зөв дадлыг 
төлөвшүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1-р арга хэмжээ:  
“Агаар нэг” аяны хүрээнд хөрсний доройтол, ногоон хөгжил, экологийн 
боловсрол олгох сэдвээр цуврал контентууд бэлтгэх, түгээх    

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.6 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10.0 сая.төг 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

 Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын даргын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар “Агаар нэг” аяныг 
зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө, шаардагдах хөрөнгийг батлан, 
“Агаар нэг” цахим аяны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2 аж ахуй 
нэгжтэй гэрээ байгуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан контентуудыг 
олон нийтэд хүргэсэн. Үүнд: Номун медиа ХХК-тай байгуулсан 
гэрээний дагуу “Хотын ногоон жиргээч” твиттер хуудсаар VI/1-ээс 
эхлэн 45 мэдээг олон нийтэд хүргэн эерэг хандлагыг нэмэгдүүлж 
твиттер хуудасны дагагчдын тоог  500-гаар  нэмэгдүүлсэн.  
“Их өргөөт тайж капитал” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу “Ой  
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх”, “Үер, усны аюулаас  
урьдчилан сэргийлэх” 20 секундийн 2 шторкийг бэлтгүүлэн DVD 
буюу цахим хэлбэрээр хүлээн авч хавар намрын хуурайшилтийн 
болон үер усны аюултай улиралд олон нийтэд сэрэмжлүүлэг 
хүргэсэн. Мөн нийтийн тээврийн мэдээллийн дэлгэцээр давхардсан 
тоогоор нийт 2544 удаагийн цацалт хийгдсэн.  
Зуслангийн ногоон бүсийн иргэдэд зориулсан “Зусланд амьдрах 
зөвлөмж” нэртэй 42 хуудас бүхий гарын авлагыг бэлтгэн зуслан 
мэдээллийн төвөөр дамжуулан иргэдэд сурталчлав.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

10.0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9. Хот орчмын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон 
нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хариуцлагыг 
дээшлүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.1-р арга хэмжээ:  
Эвдэрсэн газрын  техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-47”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.7 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500.0 сая.төг 

Суурь түвшин 62,7 га 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:- 
 Жилийн эцэст: 50,7га 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны  хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан  эвдэрсэн 
газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх ажлын  
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах эрхийг НЗД-ын 2020 оны А/449 
дүгээр захирамжаар Налайх дүүргийн Засаг даргад шилжүүлснээр 
тус дүүргийн ЗДТГ-аас уг ажлыг 2 багц болгон худалдан авах 
ажиллагааг 6-р сард зохион байгуулсан. Багц-1 буюу Налайх 
дүүргийн нутаг дэвсгэр “Оршихын нуур” нэртэй газарт нөхөн 
сэргээлт хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Эм ди юу” ХХК,  Багц-2 буюу “Их 
уурхайн урд хэсэг” нэртэй талбайд нөхөн сэргээлт хийх ажлын 
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гүйцэтгэгчээр “Зала зелта” ХХК  тус тус шалгарч  гэрээт хугацаандаа 
тус бүр 25 га талбайд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг 
бүрэн хийж гүйцэтгэн, томилогдсон ажлын хэсэгт актаар хүлээлгэн 
өгөв. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 50 га талбайд газрын 
хэвлийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

500,0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 50 га  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон 
хөгжлийн үзүүлэлтээр Зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил 

Хагас жилд 
Жилийн 

эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1.1  
Нийслэлийн ногоон бүсийн зэрлэг 
амьтдыг хамгаалах био техникийн 
арга хэмжээ авах  

Зохион 
байгуулсан 

арга хэмжээ, 
тоо 

1 - 1 1 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан 
зохицох төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  жил 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.1 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах дэд хөтөлбөр 
боловсруулахтай холбогдох 
судалгааг хийх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 30,0 100,0 100,0 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.2. 
Дулааны цахилгаан станцуудаас  
гарсан үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн 
сэргээлтэд дүүргэгчээр ашиглах 
судалгаа хийж,  судалгаанд үндэслэн 
үнсэн сангийн хуримтлагдсан үнсийг 
суллах технологийн шийдлийг 
хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

-   100,0 100,0 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.3. 
“Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд 
Туул, цутгал голуудын урсацыг 
нэмэгдүүлэх, хөрсний элэгдэл, элсний 
нүүдлийг зогсоох зорилгоор ногоон 
зурвас байгуулах 

Талбайн 
хэмжээ, га 

10 га - - 10 10 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.4. Талбайн 
хэмжээ, га 

Судалгааны 
ажил 80 0000 

га   

- - 80000 80000 
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Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа 
хийж, тэмцлийн ажил  явуулах 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2.5. 
Ойн түймрийн зурвас сэргээх 

Түймрийн 
зурвас, тоо 
 

- - - 1 3 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ийн үр дүн: Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг 
сайжруулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх жил  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1 

Байгаль хамгаалагчдын ажиллах 
нөхцөлийг сайжруулж, эргүүл 
хяналтын чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Мотоцикл, 
тоо 

 

Автомашин-
1, мотоцикл-

11 

8 8 8 8 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.-ийн үр дүн: Орчны хяналт шинжилгээний чадавхийг бэхжүүлж, 
байгаль орчны мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, олон нийтэд хүргэх мэдээллийг 
сайжруулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  жил  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.1 

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг 
цахимаар өгөх боломжийг бүрдүүлэх  

Мэдээл-
лийн 

сангийн 
тоо 

-   1 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ийн үр дүн: Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж олон нийтэд 
ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  жил  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.1. 
Олон нийтэд нийслэлийн суурьшлын 
бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх талаар ойлголт, 
мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 

10 Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.2. 
Иргэд олон нийтийг хамарсан “Хөрс 
хамгаалах өдөр”-ийг зохион 
байгуулах  

Зохион 
байгуулсан 

арга 
хэмжээ, 

тоо 

1 1 - 1 1 

11 Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.3. 
Хөл газрын ургамлыг ашиглан 
хөрсний бохирдол, доройтлыг 
бууруулах ажлыг зохион байгуулж, 
олон нийтэд сурталчлан таниулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.-ийн үр дүн: Усны нөөцийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн 
бүсийн дэглэмийг сайжруулан, ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зүй зохистой 
хэрэглээг бий болгоно. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  жил  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

12.  Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.6.1. 
Гадаргын ус цуглуулж хөв 
байгуулах  

Шинээр 
байгуулсан 

хөв, тоо 

1 - - 1 1 

13. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.6.2. 
Дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд 
булаг шандын эхийг тохижуулах 

Тохижуулж 
хамгаалал-
тад авсан 

булаг 

1 - - 1 3 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.-ийн үр дүн: Нийслэлийн ногоон бүсийн ус, хөрсний бохирдлын 
эх үүсвэрийн цогц мэдээллийг бий болгох 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх жил  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

14. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.1. 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх ус, 
рашааны тоо бүртгэлийг явуулж 
цахим мэдээллийн санд оруулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 

15. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.2. 
Нийслэлийн 8 дүүргийн гүний 
худагт ундны усны чанарын 
шинжилгээг хийлгэх  

Шинжилгээ 
хийсэн 

худаг, тоо 

472 - 49 1783 1783 

16. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.3. 
Хөрсний бохирдлыг бууруулахад 
мөрдөж буй эрх зүйн орчныг 
судлах, өөрчлөлт оруулах 
шийдвэрийн төсөлд санал өгөх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- - - 100,0 100,0 

17. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.7.4. 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар 
шорооны олборлолтыг хориглох 
тухай нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, хар шороог орлох 
бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8.-ийн үр дүн: Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, амьдралын зөв 
дадлыг төлөвшүүлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  жил 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

18. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.8.1. 
“Агаар нэг” аяны хүрээнд хөрсний 
доройтол, ногоон хөгжил, 
экологийн боловсрол олгох 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 
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сэдвээр   цуврал контентууд 
бэлтгэх, түгээх    

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.-ийн үр дүн: Хот орчмын түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
болон нүүрсний уурхайн нөхөн сэргээлтийг дэмжиж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хариуцлагыг дээшлүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

19. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.9.1. 
Эвдэрсэн газрын техникийн 
болон биологийн   нөхөн сэргээлт 
хийлгэх 

Нөхөн 
сэргээсэн 
талбайн 

хэмжээ, га 

62,7 - - 50,0 50,7 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ  

Дундаж  
хувь 

.....% .....% .....% .....% .....% .....% 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 

1 2 100 70    
 85% 

2. Мэргэжилтэй ажилтанд 
зориулсан үйлчилгээ 

- -      
  

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 1 6 100 70 100 100 100 100 95% 

Нийт  8       90% 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад аж 
ахуйн нэгжид чиглэсэн зорилт  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагуудыг арга зүй, мэдээллээр хангаж 
ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст:100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Худаг ус гаргах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг усны 
мэргэжлийн 70 орчим байгууллагад хөрс, усны бохирдлыг 
бууруулах  чиглэлээр гарсан Засгийн газрын 2019 оны 474 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834, 2019 оны 
А/756 дугаар захирамжууд,  Газрын даргын А/16 дугаар тушаал, 
"Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага МNS 
5924:2015" стандарт болон e.service.ulaanbaatar.mn цахим сайтын 
талаар мэдээлэл зөвлөгөөг өгч ажиллав.  

- Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний эрх бүхий 
мэргэжлийн 120 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд www.e-mongolia.mn 

цахим хуудаст нэвтрэх, бүртгүүлэх, ашиглалтын асуудлаар  
зөвлөгөө өгөв. 

- Цаас хэмнэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Газрын 
даргын 2020 оны А/38 дугаар тушаал, зөвлөмжийг  Байгаль орчны 
нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн 
100 гаруй байгууллагад хүргүүлэв. 

- Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг ТББ, Монголын шувуу 
хамгаалах төв ТББ-тай н хамтран Шувуу ажиглах цэг байгуулах 
ажлыг,  Монголын агнуур судалын нийгэмлэг ТББ-тай хамтран 
суурьшлын бүсээс тарвага нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг тус тус 
зохион байгуулав.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: 
Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй эрхлэх гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хамтран ажиллах 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 2 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулагдсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30% 

Жилийн эцэст:100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэл орчмын ойн сан бүхий газрын ургамлын бүтцийг байгалийн 
аясаар нөхөн сэргээх ажлын хүрээнд тухайн газар нутгийн балт 
болон тоост ургамлын тархалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэл 
орчимд зөгийн аж ахуй эрхлэлтийг дэмжиж хамтран ажиллах талаар  
2019 онд Зөгий аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо” ТББ-тай БО-2019/52, 
“Ай эн эйч” ХХК-тай БО-2019/53 дугаар гэрээг байгуулж мэргэжил 
арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Гэрээт ажлын хүрээнд  энэ онд 
тухайн байршлуудад зөгий байршуулах байсан боловч дэлхий 
даяар дэгдээд буй халдварт  цар тахлын улмаас хойшилсон.  Гэрээт 
байгууллага болох “Ай эн эйч” ХХК нь эхний ээлжинд бутлаг 
ургамал тарьсан. Байгаль хамгаалагчдын дунд балт ургамлыг таних 
практик сургалтыг зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 60% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад   
иргэнд чиглэсэн зорилт  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: 
Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэдээс судалгаа авч, судалгаанд үндэслэн 
иргэдийн санал хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын даргын 2017 оны А/14 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
Зуслангийн товчооны дүрмийн 3.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 40% 

Жилийн эцэст:100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгааны асуултаар дамжуулж зусланд оршин суугч иргэдэд  
байгаль орчны хууль тогтоомж, шийдвэрийг хүргэж сурталчлах 
зорилгоор  8 асуулга бүхий  судалгааг  2 үе шаттайгаар явуулж  800  
иргэнийг хамруулав.   
Судалгааны асуумжид НИТХ-ын 2020 оны 32/03 тогтоолоор 
батлагдсан  “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх журам, НЗД-ын 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс хар шороо олборлохыг хориглох 
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тухай” 2019 оны А/1033, “Зуслангийн бүсэд нийтийн эзэмшлийн 
гудамж зам талбайд зөвшөөрөлгүй барьсан хашаа, хайс, 
байгууламжийг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх, орц гарц гаргах 
тухай” 2020 оны А/454, “Хавар намрын хуурайшилтын үед 
хориглосон үйл ажиллагааны тухай”  2020 оны А/376, “Нийслэлийн 
ногоон бүсэд MNS: 5924-2015 стандарт-д нийцсэнээс бусад төрлийн 
жорлон ашиглахыг хориглох тухай” 2018 оны А/834 дугаар 
захирамжууд болон Ойн тухай, Амьтны тухай, Зөрчлийн тухай 
хуулиудын холбогдох зүйл заалтыг хамруулсан.  
Судалгааны дүнгээс үзэхэд: 

- Хар шороо олборлохыг 3 жилээр хориглосныг -мэдэхгүй  
70%;  

- Ахуйгаас гарсан хог хаягдлаа ангилан хаядаггүй - 54%;  
- Зуслангийн бүсийн орц, гарц гаргах шаардлагатай - 30% 

Судалгааны үр дүнгээр энэ онд  авсан зарим арга хэмжээ: 

- Хаврын  хуурайшилтын үед өнжмөл шар өвснөөс түймэр 
гарахаас сэргийлж хашааны өвс хадуулах ажлыг 
Зуслангийн мэдээллийн төвөөс санаачлан зохион 
байгуулсан; 

- Стандарт шаардлага хангасан нүхэн жорлонтой болох 
сургалт сурталчилгаа явуулж, харьяа дүүргүүдэд 
зуслангийн бүсийн нийтийн  нүхэн жорлонгуудыг  буулгах 
саналыг хүргүүлсэн; 

- Хар шороог орлуулах бордооны талаарх мэдээллийг  
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан; 

- Зуслангийн бүсийн 12 байршилд орц гарцыг чөлөөлсөн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.2-р арга хэмжээ: 
Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хэрэглэгчийн 
үнэлгээний судалгааг авч, дүгнэлт хийж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 3 дугаар 
хуралдааны тэмдэглэлийн 9 дүгээр заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 300 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн тоо   

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 200 

Жилийн эцэст: 400  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, 
үйлчилгээ үзүүлж буй албан хаагчийн харилцаа, ёс суртахууныг 
үнэлэх хэрэглэгчээс авах санал асуулга, үнэлгээний судалгааг 
байгууллагын цахим хуудас болон www.environment.ub.gov.mn, 

www.minj.ub.gov.mn, Нийслэлийн Байгаль орчны газрын нүүр 
хуудас, Байгальд ээлтэй грүппд байршуулж, байгууллага дээр 
өөрийн биеэр төрийн үйлчилгээ авч байгаа иргэдээс цаасаар 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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авахад нийт иргэдийн 40% нь цооног, худаг өрөмдөх зөвшөөрөл 
авсан иргэн, ААН-үүд, 40% Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
ерөнхий үнэлгээ авсан ААН, 20% нь зуслангийн мэдээллийн төвөөс 
төрийн үйлчилгээ авсан иргэд хамрагдсан байна. Үнэлгээгээр 
тухайн байгууллагын төрийн үйлчилгээ чанар хүртээмжийн байдалд 
“сайн” гэсэн үнэлгээ өгсөн. 
Нийт судалгааны тоо 300 иргэн, ААН хамрагдсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 300 хүнээс судалгаа авч дүгнэсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.3-р арга хэмжээ: 
Иргэдийн мэдээллийн дагуу гэмтэж бэртсэн амьтдад анхан шатны тусламж 
үзүүлэх, Амьтан асрах төвд асран тэнхрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр, 
Газрын дүрмийн 3.1.3 Амьтны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардагдах санхүүжилт батлагдаагүй. 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Суурьшлын бүсэд орж ирсэн гэмтсэн бэртсэн, идэш тэжээл хайсан 
112 амьтны дуудлага мэдээлэл ирүүлснийг шаардлагатай арга 
хэмжээ авч ажиллав. Үүнээс 30 бодгаль амьтныг “Амьтан асрах 
байр”-нд асарч тэнхрүүлж байгальд тавьсан, 65 бодгаль амьтныг  
шууд байгальд эргүүлэн тавьж, 17 бодгаль амьтан эмчилгээ авах 
боломжгүй байсан тул хорогдсон. Нийт дуудлагад хөхтөн амьтны  
32, шувууны 49, хэвлээр явагчийн 31 дуудлага бүртгэгдсэн байна.  
Нэн ховор, ховор амьтны дуудлага: 
- Найрамдал зуслан орчим хашаанд буга сүлбэгдсэн талаарх 
мэдээллийн дагуу газар дээр нь очиж шаардлагатай арга хэмжээ 
авсан боловч хорогдсон тул Байгалийн түүхийн музейд чихмэл 
хийлгэхээр хүлээлгэн өгсөн. 
-  Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт алагтуу 
хэрээ гэмтсэн байсныг шаардлагатай арга хэмжээг 3 хоног авсны үр 
дүнд байгальд эргүүлэн тавьсан. 
- Маршалын гүүрний зүүн талд Туул голын урсацгүй мөсөн тохойд 
их хэмжээний жараахай хашигдсан байсныг голын урсацтай хэсэг 
рүү тавьж, заримыг Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 
агааржуулагчтай аквариумд байрлуулсан. 
- Зайсан толгойн орчим нисч чадахгүй хээрийн бүргэд шувуу 
байсныг амьтан асрах төвд авчирч асран тэнхрүүлж байгальд 
эргүүлэн тавьсан.  
- Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны орон сууцны хороолол дунд 
орж ирсэн эрээн хүрнийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авч тархац 
нутаг болох Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутагт орших 
“Их нарт”-ын Байгалийн нөөц газарт хүргэн өгч шилжүүлэн тавьсан. 
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- Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 300-400 орчим 
бодгаль цагаан зээрийн сүрэг орж ирснийг БОАЖЯ, салбарын 
судлаачидтай зөвлөлдсөний дагуу өөрийн зөнгөөр гарах хүртэл 
тогтмол ажиглалт хийн ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.4-р арга хэмжээ:  
Экологийн боловсролын төв, Зуслангийн мэдээллийн төвүүдийг ажиллуулж, 
иргэдэд байгаль орчны мэдээлэл сурталчилгааг хүргэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах Үндэсний хөтөлбөр, 
Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

5,0 сая.төг 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Чингэлтэй дүүргийн Жигжид зуслангийн уулзварт байрлах 
“Зуслангийн мэдээллийн төв”-ийг  2020.06.02-08.31-ны өдөр хүртэл 
ажиллуулж, ногоон бүсэд аялж, амарч, зугаалж байгаа иргэдэд 
экологийн боловсрол олгох, ногоон амьдралын хэв маягийг 
төлөвшүүлэх, болзошгүй аюул осол, үер усны аюул, тарваган 
тахлаас урьдчилан сэргийлэх, байгалийн дагалт баялагийг болц 
гүйцээгүй үед түүхгүй байх зэрэг зөвлөгөө мэдээллийг шуурхай 
хүргэн ажилласан. Зуслангийн мэдээллийн төвөөр нийт 1820 иргэн 
үйлчлүүлж мэдээлэл авсан. 
Минж нутагшуулах төвийн сургалтын танхимыг иж бүрэн 
тохижуулахын зэрэгцээ тус төвийг түшиглэн Байгаль хамгаалагчийн 
мэргэжил сурталчлах танхимыг байгуулан ЕБ-ын сургуулийн 
сурагчид, иргэдэд экологийн боловсрол олгох сургалт явуулах, 
сурталчлах бэлтгэлийг бүрэн хангав.  
Байгалийн амьтан ургамлыг хамгаалах өдрийг “Эх дэлхийн 
амьдралыг тэтгэе” уриатайгаар тэмдэглэж минжний экосистемд 
гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлыг иргэдэд таниулах зөвлөмж бэлтгэн, 
постер хэлбэрээр environment.ub.gov.mn цахим хуудас, Нийслэлийн 
Байгаль орчны газрын нүүр хуудас, Байгальд ээлтэй групп, Хотын 
ногоон жиргээч твиттэр хуудсаар олон нийтэд түгээсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

14.0 сая.төг  

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.5-р арга хэмжээ 

“Зуслан аппликейшн”-аар байгаль орчны зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авч 
шуурхай шийдвэрлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.12 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 2200 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хандалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1000 

Жилийн эцэст: 1500 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Зуслан” апликейшны хандалтын тоо 4972 болж,  “Санал гомдол” 
цэсэнд 33 санал хүсэлт ирснийг тухай бүрд нь хариу өгч 
шийдвэрлэсэн. Технологийн дэвшилтэй уялдуулан “Зуслан” 
апликейшнд нэмэлт хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийлгэх, цэс 
нэмүүлэх ажлыг “Юниверсал бинари солюшн” ХХК-тай Бо-2020/52 
тоот гэрээ байгуулан “Санал асуулга”-ын цэсийг оруулах,  
хэрэглэгчээс ирүүлсэн мэдээллийг боловсруулж үр дүнг график 
хэлбэрээр харуулах, апликейшн дээр иргэд санал асуулга  
сонголтоор бөглөх хэлбэрээр нэмэлт засварын ажлуудыг 
гүйцэтгүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

2,0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин Хандалтын тоо 4972 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.6-р арга хэмжээ 

Зуслангийн орц, гарцыг жишиг байдлаар шийдвэрлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.12 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 20% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Ногоон бүсийн зусланд газрын зөрчил арилгах талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай" НЗД-ын А/454-р захирамжийг 2020.04.06-ны 
өдөр батлуулж, СБД-ийн 19-р хороо Гоодойн зусланд 11, ЧД-ийн 19-
р хороо Шадивлан зусланд 14,  Яргайт зусланд 5, нийт 30 байршилд  
мод болон төмөр хашаа, хайсыг шилжүүлэн зайлуулж замыг 
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чөлөөлснөөр ойн санруу шуурхай албаны автомашин чөлөөтэй 
нэвтрэх 4.5-5.5 метрийн өргөнтэй орц гарцуудыг бий болгосон.  
Орц гарц чөлөөлөх арга хэмжээнд нийслэлийн харьяа 6 
байгууллагын 128 алба хаагч, 35 техник хэрэгсэлтэйгээр оролцон 
зохион байгуулж, зуслангийн бүсийн орц гарцыг чөлөөлөх ажлын 
эхлэл суурийг тавьсан. 
Мөн Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 
албатай хамтран ЧД-ийн 19, СБД-ийн 15,19, 20-р хорооны 
зуслангийн бүсийн 18 амны 104 иргэн хуулийн этгээдийн 58 
байршилд шинээр орц гарц гаргах шаардлагатай гэсэн судалгааг 
хийсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1.-ийн үр дүн: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулахад аж ахуйн нэгжид чиглэсэн зорилт  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Хүрсэн 

түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.1. 
Байгаль орчны мэргэжлийн 
байгууллагуудыг арга зүй, мэдээллээр 
хангаж ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь    

100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.1.2. 
Ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй эрхлэх 
гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдэд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
хамтран ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь    

Гэрээ 
байгуулсан 

ААН-ийн 
тоо-2 

50,0 30,0 100,0 70,0 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2-ийн үр дүн: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулахад иргэнд чиглэсэн зорилт 

 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Хүрсэн 

түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх  жил  
Хагас жилд 

Жилийн 
эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.1. 
Зуслангийн бүсэд оршин суугч 
иргэдээс судалгаа авч, судалгаанд 
үндэслэн иргэдийн санал хүсэлтийг  
шийдвэрлүүлэх   

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50,0 50,0 100,0 100,0 
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2 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.2 

Төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор  
хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааг 
авч,  дүгнэлт хийж  ажиллах   

Судалгаанд 
хамрагдсан  
иргэд, тоо   

300 300 300 400 300 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.3. 
Иргэдийн мэдээллийн дагуу гэмтэж 
бэртсэн амьтдад анхан шатны 
тусламж үзүүлэх, Амьтан асрах төвд 
асран тэнхрүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50,0 50,0 100,0 100,0 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.4 

Экологийн боловсролын төв, 
Зуслангийн мэдээллийн төвүүдийг 
ажиллуулж, иргэдэд  байгаль орчны 
мэдээлэл сурталчилгаа явуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.5. 
“Зуслан аппликейшн”-аар байгаль 
орчны зөрчлийн мэдээллийг хүлээн 
авч шуурхай  шийдвэрлэх 

Хандалтын 
тоо 

2200   1500 4972 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.2.6 

Зуслангийн  орц,  гарцыг жишиг 
байдлаар шийдвэрлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50,0 50,0 100,0 100,0 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.1. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж  
хувь .....% .....% .....% .....% .....% 

1 
Байгаль орчинд нөлөөх 

байдлын үнэлгээний тухай 
хууль 

..... 2 100 100    100% 

2 Усны тухай хууль ..... 1 100     100% 

3 
Түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын тухай хууль 
..... 1 100     100% 

4 Ойн тухай хууль ..... 2 100 70    85% 

5 Зөрчлийн тухай хууль ..... 2 100 100    100% 

6 Амьтны тухай хууль ..... 5 100 100 100 100 100 100% 

7 
Тусгай хамгаалалттай 

газар нутгийн тухай хууль 
..... 1 100     100% 

8 

Засгийн газрын 2006 оны 
137 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Байгаль орчны 
мэргэжлийн байгууллагын 

эрх олгох тухай” журам 

 1 100     100% 

Нийт  15  ..... ..... ..... ..... 97,0 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1-р арга хэмжээ:  
Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан сэргийлэх 
хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, 
журам, удирдамжууд, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2019 оны ээлжилт бус 9 дүгээр хуралдаанаар батлагдсан 
9/36 дугаар тогтоол, Улсын Онцгой комиссын  болон  
нийслэлийн Онцгой комиссын албан даалгаврууд   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор 
“Түгээмэл 2020” арга хэмжээг Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
Экологийн цагдаагийн албатай хамтран 2020.04.20-2020.05.20 
өдрүүдэд зохион байгуулсан. Шалгалтаар нийслэлийн Баянзүрх, 
Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч 84 аж ахуйн нэгжийг хамруулж, 14 аж ахуйн нэгжид зөрчил 
арилгах тухай мэдэгдлийг хүргүүлэн, холбогдох материалыг харьяа 
дүүргүүдийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шилжүүлсний дагуу 
зөрчлийн хэрэг нээж, 8 аж ахуйн нэгжид тус бүр 1000 нэгжтэй тэмцэх 
хэмжээний торгуулийн арга хэмжээ авсан. Хяналт шалгалтын үр 
дүнд 496,2 га талбайд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн.   
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/487 дугаар захирамжийн  
хүрээнд Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Тээврийн Цагдаагийн  албатай  хамтарсан 
хөдөлгөөнт эргүүлийн баг 2020.04.07-2020.06.10-ны  хооронд 70 
хоногийн турш 5 чиглэлд ой хээрийн түймрээс сэргийлэх,  хууль бус 
мод бэлтгэл, ойн сан бүхий газарт гарч байгаа зөрчлөөс сэргийлэх 
чиглэлээр хяналт шалгалтаар ажилласан.  
ЦЕГ-ын дэргэдэх  Экологийн цагдаагийн албатай хамтарсан эргүүл 
хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг батлан ногоон бүсэд хяналт 
шалгалтыг хамтран хийж ажиллав. 
Хаврын хуурайшилтын үед байгаль хамгаалагчид давхардсан 
тоогоор 5200 удаагийн эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, 
болзошгүй гал түймрийн 212 удаагийн үйлдлийг илрүүлж, таслан 
зогсоосон.  
Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсоох зорилгоор тусгай 
зориулалтын хөдөлгөөн мэдрэгч 6 ширхэг автомат камерийг 
худалдан авч Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэр Их 
бага баянгийн аманд 8, Сонгинохайрхан дүүргийн 25-р хорооны 
Зүүн салааны Ухнын аманд 1, Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны 
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Дээндийн аманд 1, нийт 64 байршилд сэлгэн байршуулж байгаль 
орчны гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийв. 
Байгаль орчны багц хууль болон Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн “Өнжмөл шар өвсний түймэр 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх тухай” А/487 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд НОБГ, НЦУГ, НТГ-тай 
хамтран ногоон бүсэд 65 удаагийн эргүүл хяналтыг хийж, 75 
зөрчлийг илрүүлж анхааруулга санамжийг хүргэн,  үйл ажиллагааг 
нь таслан зогсоож, Улсын байцаагчид шилжүүлэн зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу арга хэмжээг авсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-  

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2-р арга хэмжээ:  
Байгаль хамгаалах хэсгүүдийн хяналт шалгалтын удирдамж, хуваарийг 
баталж, мөрдүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох, захиргааны 
арга хэмжээ авах, харьяаллын дагуу холбогдох байгууллагад шилжүүлэх, 
мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, 
холбогдох дүрэм журам, удирдамжууд, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны ээлжит бус 9 дүгээр 
хуралдаанаар батлагдсан 9/36 дугаар тогтоол, албан 
даалгаврууд 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын даргын 2020 оны “Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хууль болон салбарын бусад хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт 
хийх тухай” 20/02 дугаар удирдамжийн хүрээнд сар бүрийн 
батлагдсан хуваарийн дагуу 10, 24 цагийн хамтарсан эргүүл 
шалгалтыг хэсгийн зохион байгуулалтаар дунджаар 145 удаа 
зохион байгуулсан. Шалгалтаар Ойн тухай хууль зөрчин ойгоос 
түлээний мод бэлтгэсэн-9, хуурайшилтын үед ойд ил задгай гал 
түлсэн-5, гагнуур хийсэн-15, ойд хориглох үйл ажиллагаа буюу 
торлог сүйтгэж байшин барьсан-39, Байгалийн ургамлын тухай 
хууль зөрчин дагалт баялаг бэлтгэсэн-1, зөвшөөрөлгүй ус 
ашигласан, цооног өрөмдсөн-9 гэх зэрэг нийт 77 хэрэгт зөрчил 
шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, хялбаршуулсан журмаар 
болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлээр торгууль, нөхөн төлбөр 
ногдуулан нийслэлийн төсөвт 58,3 сая төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэв. ЗШШТухай хуулийн дагуу холбогдох хяналтын 
байгууллагад 17 зөрчлийг шилжүүлж ажилласан. 
Хаврын хуурайшилтын үед байгаль хамгаалагчид давхардсан 
тоогоор 5200 удаагийн эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, 
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болзошгүй гал түймрийн 212 удаагийн үйлдлийг илрүүлж, таслан 
зогсоосон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3-р арга хэмжээ 

Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох дүгнэлт, 
тодорхойлолт гаргах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2006 оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох тухай” 
журам 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Засгийн  газрын  2006  оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын 
эрх олгох журам"-ын дагуу мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 
тодорхойлолт хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын материалыг 
судалж шаардлага хангасан 98 аж ахуйн нэгж байгууллагад дүгнэлт, 
тодорхойлолтыг олгосон. Үүнд:  

- Ойн мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт-35, 

- Усны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт-36, 

- Ан амьтны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт-15, 

- Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт-

12 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100  

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах, ерөнхий 
үнэлгээний нөхцөл болзолд заасан шаардлагыг хангуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр иргэн, аж ахуйн 
нэгжээс ирүүлсэн хүсэлт, материалыг журмын дагуу хугацаанд нь 
судлан шийдвэрлэж, тайлант жилд нийт 1220 төсөлд байгаль 
орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан. Үүнд: 

- Жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлээр 500 
- Барилга, дэд бүтцийн чиглэлээр 220 
- Авто засвар, угаалгын газрын чиглэлээр 110 
- Шатахуун түгээх станц 80 
- Автомашин хийгээр цэнэглэх станц 10 

- Бусад 300  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт олгосон 
байдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1,6%-иар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5-р арга хэмжээ: 
Худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татах, ус ашиглуулах  зөвшөөрөл олгох, 
дүгнэлт гаргах, гэрээ байгуулах, худгийн зөвшөөрөл авах иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад орчны бохирдлыг бууруулах тусгай шаардлага тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Усны тухай хууль 7.3, 18.1.5, 27.1, 27.3, 28.4, 28.6, 28.11, 29.1  
зүйл заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% (Худаг гаргах зөвшөөрөл 1116, Ус ашиглуулах дүгнэлт 82, 
Ус ашиглах гэрээ, эрхийн бичиг 64)  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Худаг гаргах зөвшөөрөл авахыг хүссэн байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдийн  хүсэлтийг  хүлээн авч судлан 1394 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад зөвшөөрөл, паспорт олгов.  
"Усны тухай хууль"-ийн дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус 
ашигладаг 69 аж ахуй нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт 
гаргаж, 17 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах зөвшөөрөл 
эрхийн бичиг олгож, 57 аж ахуйн нэгж байгууллагатай ус ашиглах 
гэрээ байгуулав.  
Эдгээр дүгнэлт, зөвшөөрлийг олгохдоо хөрс, усны бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор гарсан Засгийн Газрын 2019 оны 474 дүгээр 
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тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834, 2019 оны А/756 
дугаар захирамж, Байгаль орчны газрын даргын А/16 дугаар 
тушаал зэрэг шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хангуулж, "Нүхэн 
жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага МNS 5924:2015" 
стандартыг  мөрдөх нөхцөл шаардлагыг тавьж ажилласнаар  1145 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага стандартад нийцсэн нүхэн 
жорлон угаадасны нүхтэй болсон байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.6-р арга хэмжээ: 
Ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд заасны дагуу аж ахуйн нэгжүүдийн  
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтийг хангуулах, 
хяналт тавих, тайланг  хүлээн авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 9.4 
дэх заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 
10 дугаар  сарын 19-ний өдрийн 
А/618  дугаар  тушаалын  хавсралтаар батлагдсан  “Байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, 
тайлагнах журам”   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны А/618  дугаар  
тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын 
дагуу  нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх төсөл  
хэрэгжүүлэхээр өмнөх жилүүдэд дүгнэлт гаргуулж байгаль орчны 
чиглэлээр тодорхой үүрэг хүлээн ажиллаж байгаа аж ахуйн 
нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн 92 төлөвлөгөөг 
баталгаажуулав. 
Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт дүгнэх 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалын дагуу нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар байгуулж, нийт 100 төслийн байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.7-р арга хэмжээ: 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн 
уулын болон хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авч дүгнэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардагдахгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 25 төлөвлөгөө, 6 
тайлан, ашиглалтын 41 төлөвлөгөө, 24 тайланг хүлээн авч хянан 
шийдвэрлэсэн. Үүнээс техник, эдийн засгийн үндэслэл байхгүй, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 
батлуулаагүй, нөхөн сэргээлтийн барьцаа хөрөнгө байршуулаагүй 
7 уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахаас 
татгалзсан. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төлөвлөгөө, 
тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо 0,5 дахин, ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн БОАЖЯ-ны тусгай дансанд 
төвлөрүүлсэн нөхөн сэргээлтийн барьцаа 2 дахин нэмэгдсэн 
байна.  
      Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 2019 оны тайлан, 2020 
оны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 18 аж ахуйн 
нэгжийн нэрсийг Газрын даргын 2020 оны 02/411  дугаар албан 
бичгээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлсэн.  
      Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 17 дугаар тушаалаар 
томилогдсон шалгалтын багт түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 
олголт, цуцлалт, сунгалт, тусгай зөвшөөрлийн төлбөр болон ашигт 
малтмал ашигласны төлбөр төлөлт, төлөвлөгөө, тайлан ирүүлэлт, 
нөхөн сэргээлтийн зардал зэрэг холбогдох мэдээллийг нэгтгэн 
шалгуулсан. НЗДТГ-ын даргын удирдамжаар батлагдсан дотоод 
аудитын ажлын хэсэгт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой НЗД-ын 2019-2020 онд гаргасан 
захирамжтай холбоотой материал, тайлбарыг гаргаж хүргүүлэв.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.8-р арга хэмжээ: 
Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авч,  түймэрт 
өртөх талбайн хэмжээг олон жилийн дунджаас 30 хувиар бууруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлогын 3.1.1 дэх заалт, ЗГҮХ-
ийн 4.2.7-3 дахь заалт, ЗДҮАХ-ийн 3.1.11 дэх заалт, Нийслэлийн 
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ногоон бүсийн ойн сангийн ойн менежментийн төлөвлөгөө 
2019-2023/-ний дагуу  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс шийдвэрлэнэ. 

Суурь түвшин 11,4  га / 6 жилийн дундаж/ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Түймэрт өртсөн талбайн хэмжээ, га   

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 8 га - аас ихгүй 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 01, 
Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 02 дугаар албан 
даалгавар, нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/376, А/487 дугаар 
захирамж, түүнтэй уялдан гарсан Газрын даргын 2020 оны А/21, 
А/25 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж дараах ажлыг зохион 
байгуулж ажилласан. Үүнд: 

- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр  ногоон бүсийн 2 байршилд 
тус бүр 40м өргөн, 2км урттай түймрийн зурвасыг сэргээн  
байгуулсан.  
- Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 3 төрлийн дүрс 
бичлэг, анхааруулга, сэрэмжлүүлгийг гадна талбайн дэлгэц, 
зуслан чиглэлийн 250 автобус, богино долгионы 5 радио, олон 
нийтийн 5 телевизээр нийт 82060 удаагийн давтамжтайгаар олон 
нийтэд мэдээлж, 2 төрлийн сэрэмжлүүлэх мессежийг үүрэн 
холбооны 4 оператороор 292100 иргэнд хүргэж, 10000 ширхэг 
зөвлөмж, анхааруулгыг зуслангийн бүсэд байнга оршин суугч айл 
өрхүүдэд тарааж, оршин суугч 4600 иргэнээс 14 заалт бүхий 
“Түймрийн баталгаа”-г  гаргуулсан.  
- НЦУГ, НОБГ, Богдхан уулын ДЦГ-уудтай хамтарсан 
хөдөлгөөнт эргүүлийн баг 04 дүгээр сарын 07-ноос  06 дугаар 
сарын 10-ны  хооронд нийт 70 хоногийн хугацаанд 5 чиглэлд 350 
удаагийн эргүүл шалгалтыг хийж, давхардсан тоогоор тус газрын 
80 албан хаагч түймрийн хариуцлагатай жижүүрээр, 300 албан 
хаагч хөдөлгөөнт эргүүлийн бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэж, 79 

удаагийн  мэдээ тайланг НОБГ-т хүргүүлэв. Хөдөлгөөнт эргүүлийн 
баг  энэ хугацаанд ногоон бүсэд зорчсон 15000 тээврийн хэрэгсэл, 
32000 иргэнийг ойн сангаас гаргаж, өнжмөл шар өвсний 53 түймэр, 
ил гал гаргах 23, хог шатаах 71, гагнуур хийх 5, цахилгааны 
утаснаас гал алдсан 21, тамхины иш хаясан 21, шалтгаан 
тодорхойгүй 58, нийт 263 зөрчлийг газар дээр нь илрүүлж, галыг 
баг бүрэлдэхүүнээрээ шуурхай унтрааж ажилласнаар болзошгүй 
ой, хээрийн түймрийн 263 эрсдлийг таслан зогсоосон.   
- Байгаль хамгаалагчид болон урамшуулалт эргүүлүүд 
давхардсан тоогоор хаврын хуурайшилтын үед 5200 удаагийн 
эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж 212 удаагийн болзошгүй 
түймрийн эрсдэлийг таслан зогсоож холбогдох арга хэмжээг авч 
ойн сан бүхий газарт хориглосон үйл ажиллагаа явуулсан зөрчилд 
нийт 14,5 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг авч, давхардсан 
тоогоор 320 автомашин, 2240 мотоцикл буюу нийт 2600 орчим 
тээврийн хэрэгслээр 132.0 мянган замыг туулан хяналт шалгалтыг 
гүйцэтгэсэн. 
- Ойн хээрийн түймрийн үед ашиглах техник төхөөрөмж, 
багаж хэрэгслийн байнгын бэлэн байдлыг өөрсдийн нөөц 
бололцоогоор хангаж 36 ширхэг рло, 23 ширхэг цуравдагч, 62 
ширхэг сүх, 5 ширхэг цахилгаан хөрөө, 9 ширхэг усны мото помп, 
2 ширхэг дрон, 28 ш мотоциклыг ашиглав. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

72,833,670 төг /Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө/ 
37,110,000 төг /Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө/ 

Хүрсэн түвшин  13 га 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.9-р арга хэмжээ: 
НИТХТ-ээс баталсан хэмжээнд ойн цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Ойн тухай хууль, Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн 
3.1.14 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгүүлнэ. 

Суурь түвшин Цэвэрлэгээний огтлол 205 га талбайд 3989 шоометр 

Цэвэрлэгээ-4900 м3 /гоожин/ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэгээний огтлол явуулсан талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 230 га талбайд 5100 шоометр, цэвэрлэгээ-
4000м3 /гоожин/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НИТХ-аар 2020 оны  28 дугаар тогтоолоор нийслэлийн ойгоос 2020 
онд бэлтгэх модны дээд хэмжээг хэрэглээний мод 1100 шоометр, 
түлээний мод 8000 шоометр, нийт 9100 шоометр мод 
бэлтгүүлэхээр баталсан. Тогтоолоор баталсан хэмжээнд  ойн 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж тендерт шалгарсан “Мэргэн 
засаг” ЗГБХН, “Сайхан санаа” ХХК, “Бат баян ложистик” ХХК,  
“Бужгар адуу” ХХК- тай тус тус гэрээ байгуулан   Баянзүрх дүүргийн 
20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Шар хоолойн Их ам, Хуандай, 
Дээндийн аманд ойн цэвэрлэгээний ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Ойн 
нөөц ашигласны төлбөрт 20,3 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэхээр ажиллаж байна.  
Нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлээний 
зориулалтаар 4000 м3 мод бэлтгэхээс 2020 оны 12 дугаар сарын 
15-ны байдлаар 2869 м3 гишүү, мөчир унанги бэлтгүүлж 733 иргэнд 
олгон 14,8 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 230 га 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.10-р арга хэмжээ:  
Орон нутгийн хамгаалалттай газруудын нэвтрэх цэг дээр нэг загварын 
хаалга хийлгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл “3-49”, Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.7 дахь заалт 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

4,785 сая.төг 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нэг загварын хаалга, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2    

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутгийн хамгаалалттай газар болох Баянзүрх дүүргийн 20 
дугаар хороо Дээндийн нуруу, Шар хоолойн амны Бэрх төгөл, 
Улиастай голын эх, Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо 
Сонгинохайрхан уулын нэвтрэх эхлэлийн цэгүүдэд мэдээлэл 
санамж бүхий 4 ширхэг самбарыг “Ханбагана” ХХК-иар гэрээ 
байгуулан хийлгүүлж газар дээр нь суурилуулав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

4,785 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.11-р арга хэмжээ: 
Зуслангийн бүсээс тархац нутаггүй болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Амьтны тухай хууль, Газрын дүрмийн 3.1.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,0 сая.төг 

Суурь түвшин 102 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нүүлгэн шилжүүлсэн тарвага, тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:30 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Суурьшлын бүсэд тарваган тахал өвчин тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх ажлын хүрээнд зуслангийн бүсэд ойр байрлах тархац 
нутаггүй болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлэхээр “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран 
ажиллах БО-2020/17 дугаар гэрээ байгуулан Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас зөвшөөрөл авсны дагуу Зоонозын өвчин 
судлалын үндэсний төвийн хяналтан дор Сүхбаатар дүүргийн 
нутаг дэвсгэр Шарга морьтын амнаас 7 бүлийн 32 бодгаль 
тарвагыг барьж Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр Дээндий нурууны 
орон нутгийн хамгаалалттай газарт шилжүүлэн нутагшуулж, 
нутагшилтын байдалд мониторинг ажиглалтыг хийж гүйцэтгэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

3,0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.12-р арга хэмжээ: 
Нүүдлийн шувуудын зүй бус хорогдлоос сэргийлж нийслэлийн өндөр 
барилгуудад махчин шувууны наалт байрлуулах /Мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Амьтны тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

0,2 сая.төг 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шувуу үргээх хэрэгсэл байрлуулсан барилга, тоо  

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нүүдлийн шувуудын замын аюулгүй байдлыг хангах, суурьшлын 
бүсэд шувууны халдварт өвчин тархахаас урьдчилан сэргийлэх  
зорилгоор Улаанбаатар хотын нэвт харагдахуйц төлөвлөлттэй 
өндөр шилэн барилгуудад махчин шувууны хэлбэр бүхий наалт 
байршуулах ажлыг эхлүүлж нэвт харагдахуйц төлөвлөлттэй 
Шангрила молл, Шангрила орон сууц, Централ таувер, Хаан 
банкны төв салбар, Мэдээлэл технологийн үндэсний парк, 
Централ парк зэрэг барилгуудад байршуулав. Дээрх ажлыг зохион 
байгуулсны үр дүнд нүүдлийн болон жижиг шувууд шилэн барилга 
мөргөж хорогдох, бэртэх тохиолдол 2019 онтой харьцуулахад 50 
хувиар буурсан үзүүлэлт ажиглагдав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

0,2 сая.төг  

Хүрсэн түвшин 5 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.13-р арга хэмжээ: 
Байгальд тавьж нутагшуулсан минжний мониторинг судалгааг мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгальд тавьсан минжний тархалт, байршлын мониторинг 
судалгааг зохион байгуулах удирдамжийн дагуу 2012-2019 
онуудад Заан, Тэрэлж, Туул голуудын эхэнд нутагшуулсан 19 
бүлийн 38 бодгаль минжний үндсэн идэш тэжээл болох модлог 
ургамлын нөөцийг тогтоох, минж нутагшиж байгаа газрын 
байршлын координатыг нарийвчлан тодотгох зэрэг ажлыг өвлийн 
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тандалт судалгаа хэлбэрээр хийж гүйцэтгэсэн ба Горхи-Тэрэлж, 
Хан-Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын минж тавьсан 
нутаг дэвсгэр дэх байгаль хамгаалагчид болон мал бүхий иргэдээс 
асуумж судалгаа авах, судалгааны тусгай маягтыг бөглөх, 
хэмжилт хийх, ул мөр бүхий дээжүүдийг авах замаар мониторинг 
хийсэн. Мониторинг судалгааны үр дүнд 2017, 2018 онуудад 
тавьсан минжний хуучин ул мөрүүд болон 2019 онд Туул голын эх 
болох “Хагийн гол”, “Хагийн хар нуур” орчимд тавьсан минжнүүд 
үзэгдэж байгаа талаар судалгааны мэдээллээр тодорхойлогдсон. 
Мөн байгальд тавьсан минжнүүдийн ул мөр сайн илэрцтэй байгааг 
фото зургаар баримтжуулсан.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 2.4 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100%  /Мониторинг судалгаа хийгдсэн./ 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.14-р арга хэмжээ: 
Минжийг байгальд шилжүүлэн нутагшуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 4 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шилжүүлэн нутагшуулсан минж, тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 10 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Туул голын экосистемийн сайжруулах, урсацыг байгалийн аргаар 
сэргээх зорилгоор жил бүрийн 6, 7 дугаар сард хийгддэг минж 
нутагшуулах ажлын хүрээнд 2020 оны 6 дугаар сарын 29-31–ний 
хооронд 8 бүлийн 19 бодьгал  минжийг Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 
2 дугаар баг, Замтын адаг, Дэл жимгэрийн ар зэрэг газруудад 
нутагшуулав. Нутагшуулсан байршлуудад хөдөлгөөн мэдрэгч 
камер байрлуулсан ба  минжийг байгальд нутагшуулан тавьсан 
ажлын мониторинг судалгааг “Хүрээлэн амьд ертөнц” ТББ-тай 
хамтран 2021 онд  хийхээр  төлөвлөөд  байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-. 

Хүрсэн түвшин 8 бүлийн 19 бодгаль минжийг нутагшуулав. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100  

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.15-р арга хэмжээ: 
Минж гадаалуулах талбай байгуулах, минжийг идэш тэжээлээр хангах, өсөж 
үржих, амьдрах  таатай орчин  нөхцөлийг  бүрдүүлэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮХ-ийн 4.2.9-1 Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
Үндэсний хөтөлбөр, Газрын дүрмийн 3.1.3 дахь хэсэг 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

179,3 сая.төг 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

 
 
 
 
 
 

 

Минжний амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгалийн 
нөхцөлд дасгаж, улмаар байгальд нутагших, байгалийн 
шалгарлаар эсэн мэнд үлдэх чадвартай болоход нь эерэгээр 
нөлөөлөх чухал ач холбогдол бүхий  Минж гадаалуулах байр барих  
ажлыг 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган 
батлуулснаар “Нью Урбанизм” ХХК-тай БО-2020/О2 дугаар гэрээ 
байгуулан барилгын  ажлыг  гүйцэтгүүлж  Газрын  даргын 2020 оны 
А/61 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийн акт 
үйлдэн хүлээн авав.  
2020 оны 12-р сарын байдлаар Минж үржүүлэх төвд нийт 17 
бүлийн 44 минж байна. 2020 онд 9  минж төллөж 19 дүдэр хүлээн 
авсан нь эрүүл бойжиж байна.   
Минжний идэш тэжээлд зориулж чанарын шаардлага хангасан 
алим, лууван,  багсармал тэжээл нийлүүлэх НБОГ-2020/01 дугаар 
гэрээг "Би Би Вай” ХХК-тай байгуулж, гэрээнд заасан хуваарийн 
дагуу хоол тэжээлийг тогтмол нийлүүлж байна. Болзошгүй өвчин 
эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, шаардлагатай үед бэлэн байлгах 
эм бэлдмэлийг нийлүүлэх ажлыг БО-2020/44 дугаар гэрээний дагуу  
“Монгол Ви И Ти Нет” ТББ хийж гүйцэтгэв.  
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

19,060  сая.төг /Минж гадаалуулах байр/ 
128.122 сая.төг /минжний хоол тэжээл/ 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

 

ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.1.-ийн үр дүн: Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.1 

Байгаль орчны багц хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, урьдчилан 
сэргийлэх хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, хувь 100 50 50 100 100 

2.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.2 

Байгаль хамгаалах хэсгүүдийн хяналт 
шалгалтын удирдамж, хуваарийг 
баталж, мөрдүүлэх,  илэрсэн зөрчил 

Хэрэгжилт, хувь 100 50 50 100 100 
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дутагдлыг таслан зогсоох, захиргааны 
арга хэмжээ авах, харьяаллын дагуу 
холбогдох байгууллагад шилжүүлэх, 
мэдэгдэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

3.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.3. 
Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагын эрх олгох дүгнэлт, 
тодорхойлолт гаргах 

Шийдвэрлэлт, 
хувь 

- 50 50 100 100 

4.  Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1.4 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий  
үнэлгээний дүгнэлт гаргах, ерөнхий 
үнэлгээний нөхцөл болзолд заасан 
шаардлагыг хангуулах 

Шийдвэрлэлт, 
хувь 

- 50 50 100 100 

5.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.5. 
Худаг гаргах, голоос суваг шуудуу 
татах, ус ашиглуулах  зөвшөөрөл 
олгох, дүгнэлт гаргах, гэрээ байгуулах, 
худгийн зөвшөөрөл авах иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад  орчны бохирдлыг 
бууруулах тусгай шаардлага тавих 

Шийдвэрлэлт, 
хувь 

- 50 50 100 100 

6.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.6.  
Ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд 
заасны дагуу аж ахуйн нэгжүүдийн  
байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг   батлах, хэрэгжилтийг 
хангуулах, хяналт тавих,  тайланг  
хүлээн авах 

Шийдвэрлэлт, 
хувь 

- 50 50 100 100 

7.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.7. 
Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл  олгох, 
цуцлах, сунгах, тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн уулын болон хайгуулын 
ажлын төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авч 
дүгнэх 

Хэрэгжилт, хувь 100 50 50 100 100 

8.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.8. 
Ойн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах арга хэмжээ авч түймэрт 
өртөх талбайн хэмжээг олон жилийн 
дунджаас  30 хувиар бууруулах 

Түймэрт өртсөн 
талбайн хэмжээ, 

га 

11,4 4 13 8 13 

9.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.9. 
НИТХТ-аас баталсан хэмжээнд ойн 
цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах, 
хүлээн авах 

Талбайн хэмжээ, 
га 

205 - - 230 230 

10.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.10. 
Орон нутгийн хамгаалалттай 
газруудын нэвтрэх цэг дээр нэг 
загварын хаалга хийлгэх 

Хаалга, тоо  - 4 4 4 4 

11.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.11. 
Зуслангийн бүсээс тархац нутаггүй 
болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх 

Нүүлгэн 
шилжүүлсэн 
тарвага, тоо 

102 30 32 30 32 

12.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.12. 
Нүүдлийн шувуудын зүй бус хорогдлоос 
сэргийлж нийслэлийн өндөр барилгуудад 
махчин шувууны наалт байрлуулах 

Шувуу үргээх 
хэрэгсэл 

байрлуулсан 
барилга, тоо 

- 4 5 4 5 

13.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.13. Хэрэгжилт, хувь - 50 50 100 100 
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Байгальд тавьж нутагшуулсан минжний 
мониторинг судалгааг мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран хийх 

14.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.14. 
Минжийг байгальд шилжүүлэн 
нутагшуулах 

Шилжүүлэн 
нутагшуул-сан 

минж, тоо 

4 - 19 - 19 

15.  Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.1.1.15. 
Минж гадаалуулах талбай байгуулах, 
минжийг идэш тэжээлээр хангах,   өсөж 
үржих,   амьдрах  таатай орчин  
нөхцөлийг  бүрдүүлэх   

Хэрэгжилт, хувь - 50 50 100 100 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.2. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээни

й 
тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% .....% .....% .....% .....% 

1 

Төрийн захиргааны 
болон хүний 

нөөцийн 
удирдлагын 

манлайллаар 
хангах 

 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

2 

Хууль тогтоомж, 
бодлого, хөтөлбөр, 

төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол 

шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд 

хяналт-шинжилгээ 
хийх, үр дүнд нь 

үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, 

эрсдэлийн 
удирдлагаар хангах 

 8 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

3 
Гадаад харилцаа, 

хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх 

 2 70 70       70% 

4 

Хэвлэл мэдээлэл, 
олон нийттэй 

харилцах ажлыг 
зохион байгуулах 

 2 100 100       100% 

5 

Мэдээллийн 
технологийн 

бодлогын 
хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах, 
систем 

хөгжүүлэх,мэдээлли
йн сан бүрдүүлэх, 
статистик мэдээ 

гаргах,хэрэглэгчдий
г мэдээллээр хангах 

 4 100 100 70 100     92.5% 

6 

Хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй 

болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, 
зөрчлийг арилгах, 

хууль эрх зүйн 

 2 70 100       85% 
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болон арга зүйн 
зөвлөгөө үзүүлэх 

7. 

Төсөв, санхүү, 
эдийн засаг, 

дотоод, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтыг 

төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах, 
зохицуулах 

 3 100 100 100      100% 

Нийт 

 
 29 ..... ..... ..... ..... .....    92,5% 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, үнэлж 
дүгнэх, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн төвшинг харгалзан шагнаж, 
урамшуулах, хариуцлага тооцох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар 
тогтоол, ЗГХЭГ-ын 2019 оны 47-р тушаал  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

37.0 сая.төг 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2019 оны 47 дугаар тушаал, 
Засгийн газрын 2019 оны 38-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн түвшинг үнэлэх журмын дагуу 
байгууллагын албан хаагчид төлөвлөгөөг жил, улирлаар 
боловсруулж батлуулсан. Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
эхний хагас жилийн байдлаар үнэлж улирлын ажлын үр дүнгээр 
хангалттай үнэлгээ авсан 65 албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал 
олгосон. 
Тайлант жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг 
үнэлэх үнэлгээний багийг Газрын даргын 2020 оны А/95 дугаар 
тушаалаар байгуулж, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг жилийн 
эцсийн байдлаар үнэлж дүгнэн ажлын үр дүнгээр бүрэн хангалттай, 
хангалттай үнэлгээ авсан 63 албан хаагчдад мөнгөн урамшуулал 
олгов.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

73,1 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж, бичиг баримт 
боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, өргөдөл гомдол  
шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны0 68 дугаар тушаалаар 
батлагдсан  ”Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”, 
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Зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийн 
стандартMNS 5140-2:2011, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% /6 хоног 4 цаг/ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Шийдвэрлэлт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагад 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар “Archive eDoc” 
программаар нийт 4053 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай албан бичиг 1362, хариугүй 2688 албан бичиг бүртгэгдсэн. 
Үүнээс: 

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн-4025,  

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа-28,   

- Гадны байгууллагуудад явуулсан 2450, 
Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, стандартын хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 14 хоног тутамд 
хяналт тавьж ажилласны үр дүнд хугацаа хоцорч шийдвэрлэсэн 
албан бичиг гараагүй болно. 

Erp.ulaanbaatar.mn цахим программаар нийт 202 өргөдөл хүсэлт 
ирснээс шийдвэрлэгдсэн 202 өргөдөл гомдол байна. Өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж  хугацаа 4 хоног 22 цаг 10 минут 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Эхний хагас жилд: 100%  
/Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 22 цаг/ 
Жилийн эцэст: 100%  
/Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 4 хоног 22 цаг/ 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ 

“Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн Улсын үзлэг”-ийн комиссоос өгсөн  зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, байгууллагын архивын ажлыг 
хууль журмын дагуу хөтлөн явуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хууль, Үндэсний архивын газрын даргын 2007 оны 
59 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын ажлын 
үндсэн заавар” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин  93,1% 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлт”-ийн Улсын үзлэгийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах 6 
заалт бүхий төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргаар батлуулан 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу бүрэн зөв хөтлөгдсөн байнга болон удаан 
хугацаагаар хадгалах хэрэгт хуудас дугаарлах, баталгааны хуудас 
бичих, дотоод товъёог үйлдэх, гарчиг бичих зэргээр бүрэн байдлаар 
техник боловсруулалт хийж архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид 
хүлээлгэн өгөх ажлыг нийт албан хаагчдын дунд хэрэгжүүлж 
хэвшүүлээд байна. Мөн оны архивын баримтуудыг стандарт 
бүрдлийг хангуулж байгууллагын архивт бүрэн хүлээн авч дууссан. 
Албан хаагчдад архивын баримт хэрхэн бүрдүүлэх талаар заавар 
зөвлөгөө өгч боть тус бүрээр хянан алдаатай үдсэн ботийг  
засварлуулан зөвлөгөө өгсөн. 
2015-2019 оны архивын баримтыг Байнга, Түр, 70 жил хадгалах 
хугацаагаар дахин ангилан төрөлжүүлж шүүгээнд байршууж, шүүгээ 
тус бүрд заагуур, баримт бичгийн жагсаалтыг шинэчлэн 
байршуулсан. 2020 оны баримтын иж бүрдлийг хангуулж нийт 583 
боть баримтыг  байгууллагын архивт хүлээн авч архивлав.  
Мөн албан хаагчдаас холбогдох баримтыг цахим хэлбэрээр дүрс 
бичлэгийн хуурцаг (hard) дээр буулган 219.99 GB 24.3 MB 
хэмжээтэйгээр байгууллагын архивт хүлээн аваад байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын сахилга, дэг журам, хариуцлагыг сайжруулах, Хөдөлмөрийн 
дотоод журам, Ёс зүйн дүрэм, Зөрчлийн оноо тооцох журмын  хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 
Засгийн Газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол,  Нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны Сахилга хариуцлага дэг журмыг 
сайжруулах тухай 03 дугаар албан даалгавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ажилтан, албан хаагчдын ажлын хариуцлага, ажлын цаг 
ашиглалтад өдөр бүр бүртгэл хөтлөн, сар бүр хоцролтын мэдээ 
гарган удирдлагад танилцуулан холбогдох арга хэмжээг авч 
ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар газрын даргын 
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тушаалаар 11 албан хаагчид 189 хоногийн цалинтай чөлөө, 30 
хоногийн цалингүй чөлөө тус тус олгосон. Улсын Онцгой комиссын 
6 дугаар тогтоолын дагуу Коронавирусийн халдварт өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор байгууллагын 
0-12 насны хүүхэдтэй эмэгтэй 6, жирэмсэн 1 албан хаагчийг 2020 

оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 30, 
2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн хооронд цахимаар ажиллуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, гадаад, дотоод сургалтад 
хамруулах, хуульчийн эрхтэй албан хаагчдыг хуульчийн үргэлжилсэн 
сургалтад хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны тухай хуулийн 61.1, Нийслэлийн Байгаль орчны 
газрын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх Хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан хаагчдыг чадавхжуулах 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийн хангуулан 
ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар дотоод сургалтад 
хариуцсан ажлын чиглэлээр 31 удаагийн сургалтад давхардсан 
тоогоор 104 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан. 
2020 онд шинэ коронавируст халдвар гарсантай холбогдон гадаад 
сургалт, олон нийтийг хамарсан сургалт зохион байгуулагдахгүй 
байгаа болно. 
НЗДТГ-аас нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх 
зүйн албан хаагчдад зориулсан цахим сургалтад Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэнг хамруулж сургалтаар өгөгдсөн 
зөвлөмж, чиглэлийг үйл ажиллагаандаа тусган ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ 

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг  зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх 
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20,0 сая.төг 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд сар шинийн баяр, олон улсын ахмадын өдрийг 
тохиолдуулан тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан 30 ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн нийт 
3.869.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, 9 албан хаагчид 1700000 
мянган төгрөгийн тусламж, хүүхдийн баярыг тохиолдуулан албан 
хаагчдын гэр бүлд 2.183.000 төгрөгийн бэлэг, өндөр насны тэтгэвэр 
гарсан 2 албан хаагчид 27.585.656 төгрөгийн нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
“Урамшуулал олгох тухай” А/342 дугаар захирамжийн дагуу 
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, сайжруулсан түлшний 
зөв хэрэглээг нэвтрүүлэх, заавар зөвлөмж хүргүүлэх, шинэ төрлийн 
Коронавирус /СОVID-19/ халдвараас иргэд олон нийтийг хамгаалах, 
болзошгүй эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх, иргэдийн хөл хөдөлгөөнийг 
хязгаарлахад хяналт тавих үйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай 
ажилласан байгууллагын нийт 71 албан хаагчдад 13.600.000 төгрөг, 
нийслэлийн Засаг даргын А/747 дугаар захирамжийн дагуу 
Коронавирус /СОVID-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажил 
болон дадлага сургуульд сайн ажилласан 67 албан хаагчид 
9.730.000 төгрөгийн урамшуулал олгох ажлыг тус тус зохион 
байгуулсан. 

Байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв 
олгуулах саналыг боловсруулан Газрын даргын 2020 оны 01/300 
дугаар албан бичгээр нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлд хүргүүлж Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/452 
дугаар захирамж, Газрын даргын 2020 оны А/27 дугаар тушаалаар 
3 албан хаагчид шинээр зэрэг дэв олгож 23 албан хаагчийн зэрэг 
дэвийг ахиулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

31.085 сая.төг  

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.7-р арга хэмжээ 

2020 оныг “Байгаль хамгаалагчдын хөгжлийн жил” болгон зарласантай 
холбогдуулан төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

51 

 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, Газрын даргын өгсөн үүрэг даалгавар 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10.0 сая. төг 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Байгаль хамгаалагчдын хөгжлийн жил”-ийн хүрээнд Минж 
нутагшуулах төвд агуулахын зориулалтаар ашиглагдаж байсан 
байрыг “Байгаль хамгаалагчийн мэргэжил сурталчлах төв” болгон 
тохижуулахаар эскиз зураг, холбогдох төсөв боловсруулж Газрын 
даргын 2020 оны А/34, А/49 дугаар тушаалын дагуу хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 
Тохижилтын ажлын  гүйцэтгэгчээр “Монгол суу”, КТС ХХК-уудыг 
шалгаруулан гэрээ байгуулж тохижилтын ажлыг хийж 
гүйцэтгүүлсэн.  
Нийслэлийн ногоон бүсэд байгаль орчны хяналт, мониторинг хийх, 
мэдээлэл, тайланг нэгтгэх, дамжуулах, байгаль хамгаалагчийн 
ажлын үр дүнг тооцох хяналтын нэгдсэн систем бүхий технологи 
нэвтрүүлэхээр Газрын даргын 2020 оны А/40 дугаар тушаалын 
дагуу үүрэн телефоны оператор ЖиМобайл ХХК, ТТтүүлс ХХК 
болон Смарт дийл ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулан смарт системийг 
нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулсан.  
Тус хяналтын смарт системийг 33 байгаль хамгаалагчийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлсэнээр 8-12 сарын хугацаанд 239,102.4 км 
замыг туулж эргүүл хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан ба нийт 60 
гаруй байгаль орчны зөрчлийг газар зүйн солибцол, фото зургаар 
баримтжуулан, текст мэдээг илгээж ажилласан байна. 2021 онд 
системийн үйл ажиллагааг сайжруулж биосангийн мэдээллийг 
нэгтгэн бичих боломжийг бүрдүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

16.0 сая. төг 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.8-р арга хэмжээ 

Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай, хууль, Авлигын эсрэг хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын 2019 оны Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийг 2019 оны 
01 дүгээр сард НЗДТГазарт хүргүүлсэн. 
- Мэдүүлэг гаргавал зохих албан тушаалтны нийт дүн-12 
- Тухайн жилд нэмэгдсэн, албан тушаалтны тоо-1 
- Их хэмжээний өөрчлөлтөө мэдүүлсэн-1, 
- Тухайн жилд хасагдсан албан тушаалтны тоо-0 
ХАСХОМ гаргах нийт 12 албан хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд гаргуулан www.meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн програмд оруулж баталгаажуулалтыг бүрэн хийж 
ажилласан. 
Авлигатай тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн 
захиргааны албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд оруулж, нэгтгэн хураангуй тайланг ХАСХОМ-1, ХАСХОМ-
2, маягтаар 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр НЗДТГ-т 
хүргүүлсэн.    
Авлигатай тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн 
захиргааны албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд оруулж нэгтгэсэн.  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
үйлчлэлд хамаарах шинээр томилогдсон 2 албан албан хаагчаас 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг гаргуулан, 
авлигатай тэмцэх газраар хянуулан, ирсэн дүгнэлтийг үндэслэн 
томилсон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 
өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: 
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, 
дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тайлан мэдээг холбогдох 
газарт хугацаанд нь хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, ЗГ-ын 2017 оны 
89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан  
байгууллагын чиг үүрэгт холбоотой 26 заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 6  
заалт, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусгагдсан 17 заалтын 23 зорилт арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг хяналтад авч байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд  тусгаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллав.  

- Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 90,0%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 
2020.06.03-ны өдрийн 01/1364 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт байгууллагын чиг үүрэгтэй холбоотойгоор тусгагдсан 6 
заалт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар 
100%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр 2020.06.04-ний өдрийн 01/1375 дугаар 
албан бичгээр, 2020.09.15-ны өдөр цахим хэлбэрээр  НЗДТГ-ын 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст тус тус хүргүүлсэн.  

- Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд байгууллагын чиг үүрэгт холбоотойгоор тусгагдсан 
17 заалтын биелэлтэд улирал тутам хяналт үнэлгээ хийж 1 дүгээр  
улирлын байдлаар 33,3%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр 2020.03.31-ний 
өдрийн 01/680 дугаар албан бичгээр, эхний хагас жилийн байдлаар 
76%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр 2020.06.04-ний өдрийн 01/1375 дугаар 
албан бичгээр, 3 дугаар улирлын байдлаар 86,1%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр 2020.09.14-ний өдрийн 01/2106 дугаар албан 
бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст тус тус 
хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ: 
Хууль журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийж, дүнг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тайлан мэдээг 
холбогдох газарт хугацаанд нь хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 98,2% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг 2020 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар нэгтгэн боловсруулж хяналт шинжилгээний 
ажлын тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн 
хуралдааны тэмдэглэл, дүнгийн товчооны хамт 94,2%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 
2020.06.15-ны өдрийн 01/1466 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 
Эхний хагас жилд Үндэсний аюулгүй байдлын 1 зөвлөмжийн 2 
заалт, Засгийн газрын 5 тогтоолын 19 заалт, НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоолын 2 заалт, нийт 3 төрлийн 8 
захирамжлалын баримт бичгийн 23 заалтыг хяналтанд авч 
хэрэгжүүлж, 17 заалтыг 100% буюу бүрэн хэрэгжүүлж 4 заалтыг 70% 
буюу “хэрэгжих шатанд” гэж үнэлсэн ба 2 заалтыг үнэлэх боломжгүй 
гэж үзсэн.    Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд  2020 
оны  3 дугаар  улирлын байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
98%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр үнэлж, Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн, хуралдааны тэмдэглэл, хяналт үнэлгээний тайланг 
НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2020.09.25-ны 
өдрийн 01/2166 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. Тайлант хугацаанд 
Үндэсний аюулгүй байдлын 1 зөвлөмжийн 2 заалт, Засгийн газрын 
2 тогтоолын 10 заалт, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2 тогтоолын 3 
заалт, нийт 3 төрлийн 5 захирамжлалын баримт бичгийн 15 заалтыг 
хяналтанд авч хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний L-monitoring системээр ирүүлсэн 20 тогтоол шийдвэрийг 
бүртгэж, хяналтад авч хэрэгжилтийг хангасан бөгөөд хэрэгжилтийн 
мэдээ тайланг тогтоосон хугацаанд системд тайлагнан ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.3-р арга хэмжээ: 
“Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр, Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг хангах, 
тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 
4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Налайх дүүргийн 7-р 
хорооны нутаг дэвсгэр Шинэ Налайх цэцэрлэгт хүрээлэнд 10 га 
талбайд ногоон зурвас байгуулах ажлын тендер зарлаж, 
гүйцэтгэгчээр “Аглаг ой” ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2020/03 
дугаартай гэрээг байгуулж хугацаанд нь хийж гүйцэтгүүлсэн. Ногоон 
зурваст 5100 ширхэг навчит мод тариулж, Газрын даргын 2020 оны 
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А/71 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2020.11.03-ны 
өдөр ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, актаар хүлээн авсан.  
Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг 2 зорилтын 
хүрээнд гарган Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг НЗДТГ-т 
хуулийн хугацаанд тайлагнасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.4-р арга хэмжээ: 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөр, Алтны бичил уурхайн 
үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр, Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтийг хангах, 
тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 
4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийн 4.2.3-
ын хүрээнд БГД-ийн 11, 16, 23 дугаар хорооны гэр хорооллын 
айл өрхийг сайжруулсан шахмал түлшээр хангах  ажлын явцад 
хяналт тавьж ажилласан, 4.2.9-ын хүрээнд ШУА-ийн Хими, 
химийн технологийн хүрээлэнд “Гэр хорооллын айл өрхийн 
галлагаанаас гарсан 3 төрлийн үнсний дээжид физик, механик 
үзүүлэлт тодорхойлох сорилт шинжилгээ”-г хийлгэж, үнсийг 
ашиглан химийн хортой будагч бодис болон хүнд металл 
агуулсан усыг цэвэршүүлж шүүх зориулалттай үрэлжүүлсэн 
үнсийг үйлдвэрлэж туршсан.  

- Багахангай дүүргийн нутаг дэвсгэрт алтны бичил уурхайн улмаас 
эвдрэлд орсон 5 га талбайд  газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийг 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу дүйцүүлэн 
хамгаалах ажлын хүрээнд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт машины 
тос масло дахин боловсруулах үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Алтан 
оршихуй” ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн. 

- Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах Үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд нөхөн сэргээлтэд үйлдвэрийн хаягдал 
үнсийг ашиглах загвар төслийг дүйцүүлэн хамгаалах зардлаар 
анх удаа хэрэгжүүлж, “Харгиа” цэвэрлэх байгууламжийн 
хашаанд 5000 м2 талбайн хөрсний бохирдол, доройтлыг ашигтай 
бичил биетийн суурь бэлдмэлийг ашиглан саармагжуулсан. 
Нийслэлийн хэмжээнд уул уурхайн улмаас эвдэгдсэн газрын 
тооллого, судалгааг хийж, нийслэлийн хөрс хамгаалах, хөрсний 
бохирдол, доройтлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн төслийг 
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боловсруулсан. “Нөхөн сэргээлт- 2020” арга хэмжээг зохион 
байгуулав.  

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хар шороог 2020 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс эхлэн 3 жилийн хугацаанд олборлохыг хориглох  
тухай нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1033 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллав.   

Үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг НЗДТГ-т хуулийн хугацаанд 
тайлагнасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.5-р арга хэмжээ: 
Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтийг холбогдох газарт хугацаанд нь тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан  “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 
4.4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 2020 онд дараах ажлуудыг хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 

- Зэрлэг амьтдад зориулсан био техникийн арга хэмжээг жил 
бүр зохион байгуулдаг бөгөөд 2020 оны 1-р улиралд  
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 
Дээндий нуруунд туруутан амьтдын нягтшил ихтэй 2 
байршилд 1000 кг хужир мараа тавьж өгсөн.  

- Нүүдлийн шувууд өндөр барилгыг мөргөж сүйдэх эрсдлээс 
сэргийлж, Улаанбаатар хотын нэвт харагдахуйц 
төлөвлөлттэй Шангрила молл, Шангрила орон сууц, 
Централ таувер зэрэг барилгуудад махчин шувууны хэлбэр 
бүхий 40*40 хэмжээтэй зориулалтын наалтуудыг 
байршуулсан. 

- Зуслангийн бүсэд ойр байрлах тархац нутаггүй болсон 
тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг “Агнуур судлалын 
нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран  зохион байгуулж  7 бүлийн 32 
бодгаль тарвагыг Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэр Дээндий 
нурууны орон нутгийн хамгаалалттай газарт шилжүүлэн 
нутагшуулсан.  

- 2020 оны 11-р сард нийслэл хот руу  идэш тэжээлийн 
хомсдлоос дайжин орж ирсэн зээрийн сүргийг эрсдлээс 
хамгаалж хотоос гаргах, аюулгүй бүс рүү шилжүүлэх  арга 
хэмжээг авч ажилласан.   
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  Үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг НЗДТГ-т тайлагнасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

5.0 сая. төг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.6-р арга хэмжээ: 
БОАЖЯ-тай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хэрэгжилт, үр дүнг 
тооцож ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх нийтлэг журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын байгуулсан “2020 онд 
хамтран ажиллах гэрээ”-нд тусгагдсан 21 зорилт арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг эхний хагас жилийн байдлаар 91,2%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст 2020.05.29-ний өдрийн 01/1330 дугаар албан бичгээр,   
жилийн эцсийн байдлаар 96,8%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр 2020.11.17-
ны өдрийн 01/2485 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын ХБТХ-т 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 96,8% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.7-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан”Аж ахуйн 
нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалаглтыг 
зохион байгуулах нийтлэг журам" 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 
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Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дотоод хяналт шалгалтын хүрээнд Минж нутагшуулах, үржүүлэх 
төвийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хийж, гэрээт 
байгууллагаас нийлүүлж буй минжний хоол тэжээлийн чанарыг 
сайжруулах, хэмжээг бүрэн нийлүүлэх талаар холбогдох арга 
хэмжээг авч, хариуцсан  албан хаагчдад анхааруулга, зөвлөмж өгч 
ажиллав.  
Байгаль хамгаалагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэл, түймрийн үеийн 
бэлэн байдал, багаж хэрэгслийн хангалтын байдалд  явцын хяналт  
тавьж  зөвлөмж зааварчилгаа өгч ажиллав. Албан бичиг, өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд   тогтмол  хяналт тавьж, сар 
бүрийн  тайлан мэдээг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
холбогдох байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэв. Иргэдээс ирүүлсэн  
байгаль орчны зөрчил мэдээллийг бүртгэлжүүлж хяналт тавих 
ажлыг эхлүүлэв.  
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Налайх дүүрэгт хийгдсэн  нөхөн 
сэргээлтийн ажлын гүйцэтгэлд  хяналт тавьж ажилласнаар гэрээт 
ажлууд хугацаандаа чанартай хийгдсэн.  Туул гол дахь  цэвэр ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн  100 га талбайд 
2019 онд ойжуулалтын ажил гүйцэтгэсэн “Ойн таксаци”, “Ойн 
хайгуул” ХХК-уудын талбайд өмнөх жилийн ойжуулалтын ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулах  ажлыг бүрэн 
хийлгэж үлдэгдэл санхүүжилтийг олгов. Байгаль хамгаалагчдын 
ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналтын төхөөрөмжөөр өдөр тутам 
хяналт тавьж, эргүүл шалгалтаар явсан замын хэмжээг    
байгууллагын цахим хуудсаар мэдээлэх ажлыг Захиргааны 
хэлтсээс зохион байгуулж ажилласнаар байгаль хамгаалагчдын 
ажлын зохион байгуулалт, хариуцлага эрс сайжирсан үзүүлэлт 
гарав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.8-р арга хэмжээ: 
“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг хангах   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/ 01 дугаартай захирамж   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

59 

 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдүүлэх 15 стандарт, 48 журам 
зааврыг хэрэгжүүлэхээр “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг НЗДТГ-ын ХБТХ-т 
2020.01.13-ны өдрийн 01/66 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 
НЗДТГ-аас Зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
нэгдсэн төлөвлөгөө гарсантай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг 
шинэчлэн боловсруулж 2020.02.11-ний өдөр НЗДТГ-ын ТЗУХ-т 
01/294 дүгээр албан бичгээр хүргүүлэв. Мөн Газрын даргын 2020 
оны А/08 дугаар тушаалаар “Нэг хот-нэг стандарт” болзолт 
уралдааны ажлын хэсгийг байгуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулсан. “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 
хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны улирал, хагас, бүтэн жилийн 
биелэлтийг НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 
тухай бүр хүргүүлсэн. НБОГ нь “Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт 
уралдааны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнгээр нийслэлийн 
харьяа байгууллагуудаас эхний 5-д шалгарч 3,0 сая төгрөгийн 
мөнгөн урамшуулал хүртсэн.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны чиглэлээр олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, уялдаа холбоог хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур төсөл /НҮБ, Дэлхийн банк/, 
Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх 
замаар тогтвортой хөгжил-2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах 
/НҮБ-ЭСКАП/ төсөл 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Азийн сан НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг 
Нийгмийн комиссын санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн 
Байгаль орчны газартай хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын нөөц 
баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой 
Хөгжил–2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах төслийг хэрэгжүүлэв.  
Энэ хүрээнд Нийслэлийн ногоон бүсэд экосистемийн үйлчилгээний 
төлбөр тооцох журмын төсөл боловсруулах, Экологийн боловсрол 
олгох цуврал контент, видео нэвтрүүлэг боловсруулан олон нийтэд 
түгээх Нийслэл Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн хушин ойн 
хамгааллыг сайжруулах, ойн дагалт баялгийн ургацын түвшинг 
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тодорхойлох, хамгаалах, зүй зохистой ашиглах талаар холбогдох 
судалгааг хийж, гарын авлага, тайлан зэргийг боловсруулж, 
талуудад танилцуулах, талуудыг чадавхжуулах ажлууд хийгдэж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 70,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ: 
Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын холбоонд гишүүнээр элсэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн  Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 3.1.11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын чуулганд оролцсон, сургалтын 
модулийн нээлт хийсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхийн байгаль хамгаалагчдын холбоонд байгууллагын 33 
байгаль хамгаалагчийн хувийн хэргийг тус холбооны /IRF/-ын 
маягтын дагуу бэлтгэн хүргүүлсэн ба тус холбооноос авсан 
судалгаанд цахимаар оролцсон. Мөн тус холбоо /IRF/-ны логог 
байгаль хамгаалагчийн дүрэмт хувцас дээр тусгах зорилгоор Их 
Британы нэгдсэн вант улсын Лондон хот дахь Дэлхийн байгаль 
хамгаалагчдын холбооны салбараас захиалж аваад байна.  
Тус газрын байгаль хамгаалагчид олон улсын байгаль 
хамгаалагчдын холбоонд 2020.12-р сард гишүүнээр элссэн ба 
тэдгээрийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөрт хамрагдаж хамтран ажиллах боломж бүрдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион 
байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ: 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгоход чиглэгдсэн сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 56 дугаар зүйл,  “Бүх  
нийтийн экологийн боловсрол” Үндэсний хөтөлбөр,  Нийслэлийн 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

61 

 

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.6 Нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3-30 
дугаар арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын үйл ажиллагаа, цаг үеийн асуудлаар 35 хэвлэлийн 
мэдээ бэлтгэн байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn, Нийслэлийн Байгаль орчны газар 
нүүр хуудас, Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд группээр мэдээлж, 
28765 удаагийн хандалтаар иргэд мэдээллийг хүлээн авсан.  
Телевизүүдийн мэдээллийн сувгаар байгууллагын удирдлага, 
албан хаагчдаас 65 удаа  ярилцлага өгч,   мэдээний зочноор  12 
удаа,   хэвлэлийн бага хуралд 15 удаа, шууд нэвтрүүлэгт  13  удаа 
тус тус  оролцож  мэдээлэл өгсөн. 
 “Хот соёлтой болгоё- Хамтдаа өөрчлөе” уриан дор хаврын 
хуурайшилтын үетэй холбогдуулан “Түймэргүй хот соёлтой болгоё” 
аяныг нийслэлийн ногоон бүсийн айл өрхүүдэд өрнүүлж “Хог 
хаягдал хэрхэн үүсч байгаа талаарх анхааруулга”, “Хууль бус ан, 
амьтны худалдаа түүний хохирогч”, “ОНХГ-ын байгальд ул мөргүй 
аялах талаар”, “Загас агнуурын хориотой хугацааны талаар”, “Гол 
усанд хог хаяхгүй байж цэвэр усны нөөцөө хайрлан хамгаалах” 
тухай 20 секундийн 5 шторкийг бэлтгэн гаргаж олон нийтэд 
хүргэсэн.  
 “Hогоон дуу хоолой” сарын аянд нэгдэн 10 постер, 15 мэдээг олон 
нийтийн сүлжээгээр иргэдэд хүргэсэн.   
 Усны нөөцийг хамгаалах болон байгаль орчны тогтвортой байдлын 
ач холбогдлын талаарх цахим сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 
контент бэлтгүүлэх төслийн хүрээнд Байгаль экологийн чиглэлээр 5 
минутын 20 ширхэг теле хичээлийг боловсруулсан. Азийн сан, 
ХААИС-тай хамтран “Экологийн боловсрол олгох сургагч багш 
бэлтгэх” сургалтыг нийслэлийн 6 дүүргийн байгаль орчны асуудал 
хариуцсан 6 мэргэжилтэн, нийслэлийн шилдэг ногоон 
байгууламжтай 12 ЕБС-ийн 12 багш, хүүхдийн зуслангийн 2 багшийг 
хамруулан “Эко сургагч багш-2020” сертификат олгосон. 
 “Агаар–Нэг” аяны хүрээнд “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх сэрэмжлүүлэг”,“Үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх” 
тухай 20 секундийн 2 шторкийг олон нийтийн сүлжээгээр цацаж, 
зуслангийн ногоон бүсийн иргэдэд зориулсан “Зусланд амьдрах 
зөвлөмж” гарын авлагыг бэлтгүүлсэн.  
НҮБ ЭСКАП-н санхүүжилтээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй “Хот 
орчмын ой мод, ногоон бүсийн хамгаалалт” төслийн хүрээнд 
“Ногоон бүсийн ойн тогтвортой менежментийн хэрэгжилтийг 
хангуулах” сэдэвт сургалтыг Азийн сантай хамтран 2020 оны 09 
сарын 21-23-ны  өдрүүдэд  зохион байгуулсан.  
 “КОВИД-19” халдварын улмаас бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн мэдээ мэдээллийн facebook 
пэйж хуудсанд байршуулсан мэдээллийг байгууллагын албан 
хаагчдын хувийн пэйж хуудсаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд 
түгээж,  мэдээллийг 3670 удаа олон нийтэд хүргэж 5936 эерэг 
хандалт авсан. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Жендерт 
суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх аян”-нд “Яг одоо ярилцъя, 

https://environment.ub.gov.mn/
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мэдээлье, оролцъе” уриан дор байгууллагын албан хаагчдыг 
нэгтгэн олон нийтэд уриалгыг сурталчлав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

“Агаар-Нэг” аян 10.0 сая.төг 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.2-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 3.2.6,  Газрын дүрмийн 3.1.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин 5 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тэмдэглэлт өдөр, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 5 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 02 сарын 02: Дэлхийн ус намгархаг газрыг хамгаалах өдөр:   Энэ 
жил “Ус,намгархаг газар ба Биологийн олон янз байдал” уриан доор 
тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.  БЗД-ийн  20 дугаар хороонд байрлах  
“Хүлэрт намаг” орон нутгийн хамгаалалттай газрын талаар 
хэвлэлийн мэдээ бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн.  
03 сарын 03: Дэлхийн Зэрлэг амьтдыг хамгаалах өдөр: Зэрлэг 
амьтдад зориулсан биотехникийн арга хэмжээг  зохион байгуулсан  
тухай ТВ1 телевизэд мэргэжилтэн Ц.Цолмонбаатар, байгаль 
хамгаалагч Ц.Цогбаатар нар ярилцлага өгсөн  
03 сарын 21: Олон улсын ойн  өдөр: Нийслэлийн ойн сангийн 
талаарх мэдээлэл, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
сэдэвтэй шторк, постер бэлтгэн олон нийтийн сүлжээнд 
байршуулан нийт 14 цахим хуудсаар иргэдэд хүргэв. 
03 сарын 22: Дэлхийн усны өдөр: Ус хамгаалах  сэдвээр постер  
бэлтгэж олон нитийн сүлжээнд байршуулав. 
03 сарын 28: Эх дэлхийн цаг: Байгууллагын албан хаагчид “Эх 
дэлхийн цаг”-т уриалга гарган 20 секундийн шторк бэлтгэн гаргав. 
04 сарын 22: Эх дэлхийн өдөр:  Олон нийтийн анхаарлыг байгаль 
дэлхийгээ хайрлан хамгаалах, танин мэдэх, хүрээлэн буй орчин, уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой тулгарч буй асуудлуудад 
хандуулах зорилготой мэдээллийг олон нийтийн сүлжээнд 
байршуулж иргэдэд  сурталчлав.  

05 сарын 2 дахь долоо хоногийн Бямба гараг:  Бүх нийтийн мод 
тарих үндэсний өдөр: Нийслэлийн хэмжээнд тарьсан модны талаар 
хэвлэлийн мэдээ бэлтгэн 2 цахим хуудсаар иргэдэд сурталчлав. 
05 сарын 2 дахь долоо хоногийн Бямба: Дэлхийн нүүдлийн 
шувуудын өдөр:  СХД-ийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Хун 
нуур, Сонсголонгийн ус намаг бүхий газарт шувуу ажиглах зөвлөмж, 
тайлбар бүхий шувуу ажиглах цэгийг байгуулсан тухай мэдээллийн 
дагуу 3 телевиз 2 цахим хуудсанд яриа өгч олон нийтэд 
сурталчилсан.   
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05 сарын 22: Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр: Энэ жил 
НҮБ-ын Биологийн олон янз байдлын конвенц батлагдсаны 27 
жилийн ой тохиосон  бөгөөд "Байгаль бидний шийдэл" уриан дор 
тэмдэглэж байгууллагын нүүр хуудсаар 2 мэдээлэл бэлтгэн хүргэв. 
06 сарын 05: Дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр: “Биологийн олон янз 
байдлыг хамгаалах” уриан дор тэмдэглэн “Бид хамтдаа муу дадал 
зуршлаа өөрчилж биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад дуу 
хоолойгоо нэгтгэцгээе” уриалгыг гаргасан. 
06 сарын 17: Дэлхийн ган цөлжилттэй тэмцэх өдөр: Минж 
үржүүлгийн төвийн албан хаагчидад сургалт зохион байгуулсан. 
2016-2020 онд хийсэн ойжуулалт нөхөн сэргээлт, ногоон зурвасын 
талаарх мэдээллийг боловсруулан олон нийтэд хүргэв. 
07 сарын 31: Олон улсын Байгаль хамгаалагчдын өдөр:  Монгол 
орны аялал жуулчлалын бүс нутгуудын талаар цуврал мэдээлэл 
гарган ажилласан.  
10 сарын 13: Олон улсын байгалийн гамшгийг бууруулах өдөр: 20 
секундийн сэрэмжлүүлэг дүрс бичлэгийг бэлтгэн байгууллагын 2 
цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд  сурталчлав.  
11 сарын 19: Дэлхийн жорлонгийн өдөр: “Тогтвортой ариун цэврийн 
байгууламж ба уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдвийн хүрээнд Хөрсний 
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх видео зөвлөмжийг сурталчлав.  
12 сарын 05: Дэлхийн хөрсний өдөр: Энэ жил “Шимт хөрсөө 
хадгалъя, хөрсний биологийн олон янз байдлыг хамгаалъя” уриан 
дор тэмдэглэн өнгөрүүлж "Гэр хорооллын хөрсний бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах" 
видео зөвлөмжийг сурталчлав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 14 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, систем хөгжүүлэлт, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр 
хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ: 
Байгаль орчны хяналт, мониторингийн “SMART” системийг байгаль 
хамгаалагчдын ажилд нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл“3-26”  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

10,0 сая.төг 

Суурь түвшин 5% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн ногоон бүсэд байгаль орчны хяналт, мониторинг хийх, 
мэдээлэл, тайланг нэгтгэх, дамжуулах, байгаль хамгаалагчийн 
ажлын үр дүнг тооцох хяналтын нэгдсэн систем бүхий технологи 
нэвтрүүлэхээр Газрын даргын 2020 оны А/40 дүгээр “Байгаль орчны 
хяналтын системийг байгаль хамгаалагчдын үйл ажиллагаанд 
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нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө 
гаргах” тухай тушаалын дагуу үүрэн телефоны оператор “Жи 
Мобайл” ХХК, “Ти Ти Түүлс” ХХК болон “Смарт Дийл” ХХК-тай тус 
тус гэрээ байгуулан смарт системийг нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай 
зохион байгуулсан. Тус хяналтын системийг 33 нэгжид 
нэвтрүүлснээс хойш сүүлийн 5 сарын мэдээгээр нийт 239,102,4 км 
замыг туулж эргүүл хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан ба 60 
гаруй байгаль орчны зөрчлийн мэдээллийг газар зүйн солибицол, 
фото зургаар баримтжуулан, текст мэдээг илгээж ажилласан байна. 
2021 онд системийн үйл ажиллагааг сайжруулж, биосангийн 
мэдээллийг нэгтгэн бичих боломжийг бүрдүүлэхээр төлөвлөсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

10.0 сая 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ: 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал eservice.ulaanbaatar.mn-системээр 
иргэдэд үзүүлдэг цахим үйлчилгээг сурталчлах, өргөжүүлэх, байгууллагын 
дотоод үйл ажиллагаанд хяналтын карт нэвтрүүлэх, E-DOC, ERP системийн 
ашиглалтыг сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

“Төрийн цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам 
батлах тухай” Засгийн газрын 2017 оны 159-р тогтоолын 5.3.5 
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/477 дугаар захирамж 
“Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах тухай” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын хэмжээнд ERP, Edoc системд гарсан асуудлуудыг 
тухай бүр нь шийдэж, албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг өдөр бүр 
цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөс татан оруулж, системийн ашиглалтад 
хяналт тавьж ажилласан. Мөн шинээр ажилд орсон хүмүүст ERP, 
Edoc системд нэвтрэх эрхийг үүсгэн, цаг бүртгэлийн төхөөрөмжтэй 
холбож, системийн ашиглалтын зааварчилгааг өгсөн.  
ERP системд 2020 оны газрын даргын хурлаас өгсөн үүрэг 
даалгавар болон зайнаас ажиллаж байгаа албан хаагчдын үүрэг 
даалгаврын шинэ бүртгэлийг үүсгэсэн. 
Тоон гарын үсэг ашиглан албан бичгийг цахимжуулах ажлын 
хүрээнд “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ-тай гэрээ байгуулан нийт 31 
албан хаагчдын тоон гарын үсгийг үүсгүүлсэн. Эхний ээлжид тоон 
гарын үсгийг газрын дарга болон орлогч дарга ашиглах 
шаардлагатай учир тоон гарын үсгийн төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгч, 
зааварчилгааг өгсөн. 
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Байгууллагын фэйсбүүк хуудсыг автомат хариулагч чатботтой 
холбож, иргэдээс хамгийн их ханддаг асуултын дагуу 
мэдээллүүдийг оруулж өгсөн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.3-р арга хэмжээ 

Нутаг орны газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 186 дугаар зарлиг “Нутаг орны газар зүйн нэрийг 
хамгаалах тухай” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардлагагүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн газар нутгийн нэршлийг тодорхой болгох, цахим 
эмхэтгэл хийх ажлыг Түүх, газар зүйн ухааны доктор 
О.Сүхбаатартай хамтран гүйцэтгэж байна. Уг ажлын хүрээнд газар 
зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газраас нийслэлийн ногоон 
бүс дэх 1000 гаруй газар нутгийн  нэршлийг хүлээн авсан. Үүний 
дагуу 9 дүүрэг тус бүрээр уул ус, газар нутгийн нэрсийг ангилан 
постер бэлтгэж  олон нийтэд түгээсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, 
хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.4-р арга хэмжээ 

Худалдан авах ажиллагаатай холбогдолтой мэдээллийг Шилэн дансны 
болон Open UB, tender.gov.mn мэдээллийн системд цаг тухайд нь 
мэдээлэх, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Шилэн дансны тухай 
хууль 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

66 

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр шаардлагагүй. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилт, хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Нэгжийн 
даргын үнэлгээ 

100% 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2020 оны худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 17 ажлыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/449 дүгээр захирамжаар “Эвдэрсэн газрын техникийн 
болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх”, “Гадаргын ус 
хуримтлуулах хөв байгуулах” 2 ажлын худалдан авах 
ажиллагааны эрхийг Налайх дүүрэгт шилжүүлсэн тул нийт 15 
худалдан авах ажлыг зохион байгуулж, хууль журмын дагуу 
хийж гүйцэтгэсэн. Үүнээс: 6 ажлыг tender.gov.mn-ээр 
нээлттэй зарлан явуулсан. Нийслэлийн 8 дүүргийн гүний 
худагт ундны усны чанарын нарийвчилсан шинжилгээг 
хийлгэх  ажил төрийн  нууцтай холбоотой тул шууд гэрээ 
байгуулсан.  
Худалдан ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
ажлуудыг зохион байгуулж, концессийн гэрээ болон 
тендерийн мэдээг сар бүр shilendans.gov.mn хуудсанд 
байршуулж тайлагнан ажилласан. Газрын худалдан авах 
ажиллагааны мэдээллийг байгууллагын цахим системд сар 
бүр үнэн зөв оруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ: 
Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох, түймрийн эрсдэлийн судалгаа 
хийлгэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хотын нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар 
“Тогтвортой Хөгжил-2030” хөтөлбөрийг нутагшуулах ажлын хүрээнд 
ногоон бүсийн ой, усны сан бүхий газар, түүний хамгаалалтын бүсэд 
экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох журмыг олон улсын 
туршлагад үндэслэсэн судлах ажлыг Азийн сангаас хийж 
гүйцэтгэсэн. Тус ажлын үр дүнтэй танилцаж, дараагийн шатны 
ажлын саналыг хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 70,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ: 
“Зуслангийн бүсэд оршин суугчдад тавигдах шаардлага” зөвлөмж 
боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Газрын дүрмийн 3.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Агаар – Нэг” аяны  хүрээнд “Их өргөөт тайж капитал” ХХК-тай 
БО/2020-16 дугаар гэрээг байгуулж, “Ногоон бүсэд оршин суугчдын 
гарын авлага”-ыг хийлгэсэн  бөгөөд зуслангийн зөвлөлийн 20 гаруй 
иргэдэд танилцуулж сурталчилсан. Энэхүү гарын авлага нь иргэдэд 
хүрснээр иргэдийн экологийн боловсрол дээшлэх, ногоон 
амьдралын хэв маяг бий болох, байгаль орчныг хамгаалахад 
иргэдийн оролцоо нэмэгдэх үр дүн бий болох юм. 
- Байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг 
хангах, байгалийн баялагийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон 
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хууль журам, стандартыг 
мөрдүүлэх, иргэдэд байгальд ээлтэй зөв дадал хэвшүүлэх, 
экологийн боловсрол олгох, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор “Гүрэн урлахуй” ХХК-тай БО-2020/51 дүгээр гэрээ 
байгуулсны дагуу “Зуслангийн мэдээллийн төв”-ийн танилцуулгыг 
7000 ширхэг хэвлүүлж, “Зуслангийн мэдээллийн төв” болон байгаль 
хамгаалагчдаар дамжуулан зусланд оршин суугч, амрагч, аялагч 
1820 иргэнд тарааж, зөвлөгөө мэдээллээр хангасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ: 
2020 онд нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын батлагдсан хуваарийн 
дагуу нийслэлийн төсөвт 210,0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх /Ойн хэлтэс- 
60.0, ХБОБНХ-100.0,  БХТ-50.0/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр байхгүй. 

Суурь түвшин 126% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 40% 

Жилийн эцэст: 100% 

/Ойгоос мод ашигласны төлбөр-50,0 сая төг, 
Хүү торгуулийн орлого-60,0 сая.төг, 
Ангилагдаагүй бусад орлого-100,0 сая.төг/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгаль орчны эсрэг гарсан 75 зөрчилд шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулж,  
Торгууль, нөхөн төлбөрөөр 135.4 сая.төг, 
 Гоожингийн орлогоор 13.3 сая.төг,   

Ангилагдаагүй бусад орлогоор 86.3 сая.төг,  
Нийт 235,0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж, орлогын 
төлөвлөгөөний биелэлт  111,9% ба 11,9%-аар давуулан биелүүлэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 111.9% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын бараа материал, эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд 
хийж, тайлан мэдээг гаргах, үнэт цаас,  шатахууны зарцуулалт,  хэрэглээнд 
хяналт тавьж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавин 
ажиллаж Газрын даргын 2020 оны А/37 дугаар тушаалаар Эд 
хөрөнгийн тооллогыг зохион байгуулж 2020 оны 12-р сард 
тайлагнав. Тооллогоор 316’194’236.4 төгрөгийн хангамжийн 
хөрөнгө, 10’815’202’898.92 төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, нийт 
11’131’397’153 32 төгрөгийн үнэ бүхий эд материалыг тоолсон ба 
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлыг 12 удаа, техникийн 
комиссыг 11 удаа хуралдуулж байгууллагын Өмч хөрөнгийг 
хамгаалах, албан ажлын хэрэгцээнд хийгдэх шаардлагатай 
худалдан авалтын талаар тухай бүр хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэв. 
Байгууллагын албан ажлын хэрэгцээнд 2020 оны жилийн байдлаар 
55,253,000 төгрөгийн шатахууныг олгож, холбогдох баримт, илтгэх 
хуудсыг бүрдүүлэн ажиллав.  
Тайлант хугацаанд мод бэлтгэх эрхийн бичиг -980ш, худгийн 
паспорт -1332 ш, мод модон материалын гарал үүслийн гэрчилгээ-
85 ширхэг, хяналт шалгалтын удирдамж 4ш, шийтгэлийн хуудас 
маягт-2 87, Ойн дагалт нөөц ашиглах эрхийн бичиг-950 ширхэгийг 
тус тус олгож холбогдох тооцоог тухай бүр хийж гүйцэтгэхэд анхаарч 
ажиллав. Нийт 33 албан хаагчдад 3228 ширхэг 2’096’475 төгрөгийн 
үнэт цаас, 55’253’000 төгрөгийн шатахуун олгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.3-р арга хэмжээ: 
Байгууллагын батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, 
хэмнэлттэй зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 / 7 2 / 8 3 / 9 4 / 10 5 / 11 6 / 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр  шаардлагагүй 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд Төсвийн тухай хуулийг баримтлан 3,028,6 сая төгрөгийг 
зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй зарцуулав. 2020 батлагдсан төсвийг 
байгууллага хоорондын өр, авлага үүсгээгүй үр ашигтай төлөвлөн 
зарцуулж, цалин хөлс болон бусад  татвар шимтгэлийг цаг тухайд 
нь шилжүүлж тайлагнан ажиллав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Төсвийн гүйцэтгэл-893.834.000 төг 

Хүрсэн түвшин 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100 

 

 

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил 

Хагас жилд 
Жилийн 

эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.1. 
Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, 
үнэлж дүгнэх, үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэшлийн төвшинг харгалзан шагнаж, 
урамшуулах, хариуцлага тооцох арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.2. 
Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд тогтмол 
хяналт тавьж, бичиг баримт 
боловсруулах стандартын хэрэгжилтийг 
хангуулах,  өргөдөл гомдол  
шийдвэрлэлтийн хугацааг богиносгох 

Шийдвэр-
лэлт /хувь/ 

100 50 50 100 100 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.3. 
“Төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн Улсын үзлэг”-ийн комиссоос 
өгсөн   зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх, 
байгууллагын архивын ажлыг хууль 
журмын дагуу  хөтлөн явуулах   

 Хэрэгжилт, 
хувь   

93,1 50 50 100 100 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.4. 
Албан хаагчдын  сахилга, дэг журам, 
хариуцлагыг сайжруулах, Хөдөлмөрийн 
дотоод журам, Ёс зүйн дүрэм, Зөрчлийн 
оноо тооцох журмын  хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах  

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.5. 
Албан хаагчдын мэдлэг, боловсролыг 
дээшлүүлэх, гадаад, дотоод сургалтад 
хамруулах, хуульчийн эрхтэй албан 
хаагчдыг хуульчийн үргэлжилсэн 
сургалтад хамруулах  

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.6. 
 Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 
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7 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.7. 
2020 оныг “Байгаль хамгаалагчдын 
хөгжлийн жил” болгон зарласантай 
холбогдуулан төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 30 100 100 

8 Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.1.8. 
Авлигын эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах, Авлигын эсрэг төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх     

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.2.-ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, 
Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь 
үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах   

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин 
/ Үр дүнгийн үзүүлэлт 

 Өмнөх 
жил  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.1 

Байгууллагад хэрэгжиж буй бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийж,  дүнг Газрын 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
тайлан мэдээг холбогдох газарт 
хугацаанд нь хүргүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

        
95,5 

50 50 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.2. 
Хууль журам, тогтоол шийдвэр, 
захирамжлалын бусад  баримт бичгийн  
хэрэгжилтэд улирал тутам  хяналт 
шинжилгээ хийж,  дүнг  Газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тайлан 
мэдээг холбогдох газарт хугацаанд нь 
хүргүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

98,2 50 50 100 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.3. 
“Ногоон хэрэм” Үндэсний хөтөлбөр, 
Цөлжилттэй тэмцэх Үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, биелэлтийг хангах, 
тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.4. 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хөтөлбөр, Алтны бичил 
уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй 
мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах 
Үндэсний хөтөлбөр, Хөрс хамгаалах, 
газрын доройтлыг бууруулах Үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, биелэлтийг хангах, 
тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.5. 
Биологийн олон янз байдлын үндэсний 
хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтийг холбогдох газарт 
хугацаанд нь тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.6. Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 97,0 100 
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БОАЖЯ-тай  2020 онд хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж, хэрэгжилт, үр 
дүнг тооцож ажиллах 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.7. 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалтыг 
батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулж дүгнэлт, зөвлөмж 
гаргаж ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.2.8. 
“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот 
жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг 
хангах   

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин 
/ Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.1. 
Байгаль орчны чиглэлээр олон улсын 
байгууллага, төсөл хөтөлбөртэй 
хамтын ажиллагааг  бэхжүүлэх,  
уялдаа холбоог хангах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 30 100 70 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.3.2. 
Байгаль хамгаалагчдын холбоог 
байгуулах, Дэлхийн байгаль 
хамгаалагчдын холбоонд гишүүнээр 
элсэх 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 - 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.4.1. 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгоход 
чиглэгдсэн сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулах 

 

 Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.4.2. 
Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг 
тохиолдуулан сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг  зохион 
байгуулах 

Тоо 5 4 9 10 14 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.5.-ийн үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 
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№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.1. 
Байгаль орчны хяналт, 
мониторингийн “Smart”  систем 
нэвтрүүлэх 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 30 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.2. 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 
портал eservice.ulaanbaatar.mn-
системээр иргэдэд үзүүлдэг цахим 
үйлчилгээг сурталчлах, өргөжүүлэх, 
байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагаанд хяналтын карт 
нэвтрүүлэх, E-DOC, ERP системийн 
ашиглалтыг сайжруулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

100 50 50 100 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.3. 

Нутаг орны газар зүйн нэрийг зөв 
нэрлэж хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

- 50 30 100 70 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.5.4. 
Худалдан авах ажиллагаатай 
холбогдолтой мэдээллийг Шилэн 
дансны болон Open UB, tender.gov.mn 
мэдээллийн системд цаг тухайд нь 
мэдээлэх, тайлагнах 

Хэрэгжилт, 
хувь 

 100 100 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн: Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, 
хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө 
үзүүлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх 
жил  

Хагас жилд 
Жилийн 

эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.6.1. 
Экосистемийн үйлчилгээний төлбөр 
тооцох, түймрийн эрсдэлийн судалгаа 
хийлгэх 

Хэрэгжилт 
хувь 

- 50 30 100 70 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.6.2. 
“Зуслангийн бүсэд оршин суугчдад 
тавигдах шаардлага” зөвлөмж 
боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах  

Хэрэгжилт 
хувь 

-  

50 

 

30 

 

100 

 

100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.-ийн үр дүн: Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн 
түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

Өмнөх  
жил  Хагас жилд 

Жилийн 
эцэст 
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Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.1. 
Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан 
төсвийн дагуу нийслэлийн төсөвт  210,0 
сая төгрөгийн орлогыг  төвлөрүүлэх /Ойн 
хэлтэс- 60.0, ХБОБНХ-100.0,  БХТ-50.0/ 

Хэрэгжилт, 
хувь  

126 50 50 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.2. 
Байгууллагын бараа материал, эд 
хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон 
хугацаанд хийж, тайлан мэдээг гаргах, 
үнэт цаас,  шатахууны зарцуулалт,  
хэрэглээнд хяналт тавьж ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 3.2.7.3. 
Байгууллагын батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, 
хэмнэлттэй зарцуулж, өр авлага 
үүсгэхгүй ажиллах 

Хэрэгжилт, 
хувь  

100 50 50 100 100 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

1 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт 
97,08% 

2 Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилт, арга 
хэмжээний хэрэгжилт 

90,0% 

3 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилт 

97,0% 

4 Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт  92,5% 

  ДУНДАЖ ХУВЬ   94,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллагын хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан :: Нэр: НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР 

75 

 

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

№ Тайлангийн хавсралт 

Хавсралт №1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын  2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөөний биелэлт 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл 

Хавсралт №4. Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
арга хэмжээний хэрэгжилт 
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