
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
НЭГДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

2018 оны 02 дугаар сарын 02              Улаанбаатар хот 
 

Тус байгууллагаас 1-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
 Дотоод ажлын хүрээнд: 
Байгууллагад “Archive eDoc” програмаар нийт 139 албан бичиг ирснээс хугацаатай 

буюу хариутай албан бичиг 75, хариугүй 64 албан бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган танилцуулсан. Нийт ирсэн хариутай 
бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн – 109, шийдвэрлэх шатандаа байгаа – 30 
бичиг байна. Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 117 албан бичиг явуулсан ба 
албан бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 

Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 20 өргөдөл хүсэлт ирснээс 
10 өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 10 өргөдөл шийдвэрлэгдэх 
шатандаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна. Тус байгууллагын өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 8 цаг 4 минут байна.  

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 
болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээ мэдээллээр тогтмол ханган 
ажиллаж байна. 

Газрын цахим хуудсыг шинэчлэн байгууллагын дүрэм журам, тайлан төлөвлөгөө, 
ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн холбогдох баримт бичиг, мэдээ мэдээллийг 
нэгтгэн оруулав.  

Байгууллагын мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үнэт зүйлийг хүлээн авах, тавьж 
олгох ажлыг дагалдах баримт, хуваарь, лимит зэргийг харгалзан 2018 оны 01 дугаар 
сарын 30 ны өдрийн байдлаар 2,420 мянган төгрөгийн шатахуун, 22 ширхэг  худгийн 
паспорт олгоод байна.   

Газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж газрын даргаар 
батлуулав. 

Төсвийн шууд захирагчийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах Үр дүнгийн 
гэрээг боловсруулж, НЗДТГ-ын холбогдох 14  албан тушаалтнаар хянуулж, гэрээ 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангав.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Төсвийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” А/43 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг тус тус 
боловсруулж, газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2018 онд хэлэлцэх асуудлуудын 
жагсаалтад тусгах санал, иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жилд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг НЗДТГ-т хугацаанд 
нь хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, нийслэлийн 
Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг тус тус нэгтгэн 
боловсруулж, НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг 
холбогдох байгууллагуудаас авч нэгтгэн НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст, Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд тус газраас 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай төсөл 
хөтөлбөрийн санал, "Ус" үндэсний хөтөлбөр, "Монгол Улсын усны нөөцийн нэгдсэн 
менежментийн төлөвлөгөө"-ний биелэлтийг нийслэлийн хэмжээнд нэгтгэн гаргаж НЗДТГ-
ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст тус тус хүргүүлэв.  

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


НИТХ-ын ажлын албанд байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, НИТХ-ын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын биелэлтийг гаргаж хүргүүлэв.  

Төрийн хяналт хэрэгжүүлэх үүрэгтэй зарим албан хаагчдад байгаль орчны  улсын 
байцаагчийн эрх олгуулах  талаар  хууль эрх зүйн  үндэслэл, шаардлагыг  боловсруулж 
БОАЖЯ-нд  НЗДТГ-ын 2018 оны 02-02/171 дугаар албан бичгээр,  МХЕГ-т 2018 оны 02-
02/172 дугаар албан  бичгээр   хүсэлтийг тус тус хүргүүлэв. 

Улсын байцаагчийн эрх авахаар шаардлага хангасан 17 байгаль хамгаалагчийн 
холбогдох материалыг МХЕГ-т хүргүүлээд байна.  

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны үр 
дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын удирдамжийн хүрээнд бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилт, байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны ил тод байдал, 
хүний нөөцийн ил тод байдлын үнэлгээ гэх 4 үндсэн хэсгийн 28 шалгуур үзүүлэлтээр бичиг 
баримтын эмх цэгц, бэлтгэлийг бүрэн хангаж ажиллав.  

Шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг 
журмын 11 дүгээр хавсралтыг бөглөн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланд 
хавсаргав.   

Газрын 2018 оны Дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж  
батлуулав.  

Байгууллагын албан хаагчдаас ээлжийн амралтын хуваарийн саналыг авч 
боловсруулан Газрын даргын 2018 оны А/02 дугаар тушаалаар, ажилтан албан хаагчдын 
цалин нэмэгдлийг тооцож газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар 
баталгаажуулсан.  

2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр 2018 онд Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах 
албан хаагчдын нэрсийг НЗДТГ-т, 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 2017 оны Төрийн 
албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн 
салбар зөвлөлд, 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Авилгын эсрэг төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус тус гаргаж НЗДТГ-т хүргүүлэв. 

Авилгатай тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн захиргааны 12 албан хаагчийн хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд оруулав.  

 
Гадаад харилцаа,  хамтын ажиллагаа, ногоон хөгжлийн чиглэлээр: 
Монгол Улсын барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний 

арга хэмжээ төслийн хуралд оролцож саналаа хүргүүлэв.  
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 

боловсруулалтад оролцох хамтрагч талууд буюу ажлын хэсгийн гишүүдийг тодорхойлж, 
ажлын хэсэг байгуулах тухай нийслэлийн Засаг даргын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг 
бэлтгэв.  

Нөөцийн хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх 
төслийн уралдааны удирдамжийг боловсруулав.  

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг 
англи хэл дээр хөрвүүлэн Азийн хөгжлийн банканд хүргүүлж, 2018 онд хамтран 
хэрэгжүүлэх төслийн санал солилцов. Намьяанжу Дасан, Инчоны ойжуулалтын 
танилцуулгыг орчуулж, Солонгосын тал руу цахим шуудангаар хүргүүлэв.  

Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны олон улсын зөвлөх  Антон Дан-Чин-Ю-
тай ногоон хотын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад оролцогч талуудыг 
тодорхойлох чиглэлээр, Азийн сангийн Монгол Улс дах шинээр томилогдсон суурин 
төлөөлөгч Марк Кейнигтэй цаашдын хамтын ажиллагааны талаар уулзалт зохион 
байгуулсан.  

 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 
Усны чиглэлээр 1,  ан амьтны чиглэлээр 1, газрын хэвлийн чиглэлээр 5, нийт 7 

байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 



“Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6-д заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл 2, 28.4-д 
заасны дагуу ус ашиглуулах дүгнэлт 3-ыг тус тус олгов. Мөн 15 аж ахуйн нэгж  
байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 11 худаг гаргах  зөвшөөрөл олгож, паспортжуулав.   

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 12 аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, 2 иргэнд ерөнхий үнэлгээ олгов. Зуслангийн газарт дүгнэлт 
гаргуулахаар хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэнд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт олгов. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй 33 аж ахуйн нэгжийн 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хүлээн авч хянав.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан 96 аж ахуйн нэгж Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасны 
дагуу 7 аж ахуйн нэгжийн нэхэмжлэлд тайлбар хүргүүлж, холбогдох мэдээлэл, бичиг 
баримтын хуулбарыг хүргүүлсэн.  

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 27 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2018 оны уулын 
ажлын төлөвлөгөө, хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 2 аж ахуйн нэгж байгууллагын 2018 
оны хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг тус тус хүлээн авч хянах шатандаа байна. 

Арьс шир үйлдвэрлэлийн холбооны   төлөөлөлтэй 2018 оны 01 сарын 12-ны өдөр 
уулзалт зохион байгуулж, Хан-Уул дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэр арьс ширний 
үйлдвэр орчмын хөрсний бохирдлын асуудлаар ярилцаж, цаашид хэрхэн хамтарч 
ажиллах талаар санал солилцов.  

НҮБ-ын Хүүхдийн сантай орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хамтран 
ажиллахаар хүсэлт тавьсан. Уг төслийн хүрээнд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 
13,8 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж, бэлтгэл ажлыг хангаад байна.  

Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, Байгаль   орчин, аялал жуулчлалын яам, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд нарын 2017 оны 322, А/242 дугаартай 
хамтарсан тушаалыг үндэслэн нийслэлийн Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт 
малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хууль бусаар нүүрс 
олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд, иргэн, нөхөрлөлүүдэд 01 дүгээр 
сарын 04-нөөс 19-ний өдрийг дуусталх хугацаанд хяналт шалгалтыг зохион байгуулав. 
Шалгалтаар явсан ажлын танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын саналыг 
боловсруулав.  

Зуслангийн бүсэд нохой устгуулах талаар оршин суугч иргэдээс ирсэн санал 
гомдлын дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 
Тохижилт нийтийн аж ахуйн хэлтсийн байгаль орчин, орчны бохирдлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж  иргэдийн саналыг уламжлав. 
Санал гомдлын дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 13-наас 16-ны өдрийн хооронд Чингэлтэй 
дүүргийн 17, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий 
амуудад УБЗАА-тай гэрээтэй ажилладаг "Мөнх буян оргилт" ХХК,  “Монгол базалт нэгдэл” 
ХХК 64 золбин нохой устгах ажлыг гүйцэтгэхэд хяналт тавьж ажиллав.  

Түймрийн зурвас дахин сэргээх ажлын хүрээнд 1996-1999 оны хооронд хийгдэж 
байсан халз зурвасуудыг эрэмбэлж шаардлагатай талбайг сонгон тухайн байршлын 
координатын цэгүүдийг тэмдэгжүүлэв. 

Баянзүрх дүүргийн 23-р хорооны нутаг дэвсгэр Улиастай голын онцгой 
хамгаалалтын бүс буюу далан дотор шороо асгаж  хууль бусаар  суурьшсан иргэдтэй 1-р 
сарын 16-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, голын экосистем болон иргэдэд үүсэж 
болзошгүй байгалийн хүчин зүйл, эрсдэлийн талаар тайлбарлаж мэдэгдэл хүлээлгэн өгөв. 

Байгаль хамгаалагчдын хариуцсан нутаг дэвсгэрийн ойн сангийн хэмжээг 2017 онд 
батлагдсан ой зохион байгуулалтын ажлын тайланд тусгагдсан нийслэлийн ногоон бүсийн 
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	Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 20 өргөдөл хүсэлт ирснээс 10 өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 10 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна. Тус байгууллагын өргөдөл гомдлын ш...
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