
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ГУРАВДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

2018 оны 04 дүгээр сарын 02                       Улаанбаатар хот 
 

Тус байгууллагаас 3-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 
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 төлөвлөгөөний 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 санал,  нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 
дугаар захирамжийн дагуу газрын удирдлагуудын хороодод ажилласан ажлын тайлан, 
“Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын төсөлд тусгах саналыг  тус тус 
холбогдох газруудад хүргүүлэв. 

Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг 1 
улирлын байдлаар НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст, 2018 оны 1 дүгээр улиралд 
хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээ мэдээллийг НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй 
харилцах хэлтэст тус тус хүргүүлэв. 

2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Засгийн газрын 2 тогтоолын 11 заалт, Ерөнхий 
сайдын өгсөн 1 үүрэг даалгаврын 2 заалт,  Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11 заалт, 
нийслэлийн Засаг даргын 3 захирамж, нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн 6 үүрэг даалгаврын 7 
заалтын хэрэгжилтийг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тэмдэглэлийг НЗДТГ-ын Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэв. Мөн захирамжлалын баримт бичгийн биелэлтийн 
мэдээг www.monitoring.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулав. 

Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах төлөвлөгөөний дагуу хөрөнгийн зардал, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, 
гүйцэтгэлийн 02 дугаар сарын мэдээг байршуулав. 

Байгууллагын 30 жилийн ойд зориулж гаргах номын эх бэлтгэх, хэвлүүлэх  ажлын хэсгийг  
байгуулж, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна. 
Байгууллагын түүхэн замналыг архивын баримт ашиглан  бичиж, номонд  дурдатгалыг нь  
оруулах ахмад  ажилтнуудыг сонгон холбоо тогтоож,   зааварчилгааг хүргүүлэв. 

2018 онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх төсөл арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулах 8 үнэлгээний хороо, 3  ажлын хэсгийг НИТХТ-ийн  хурлаар 
батлагдсан А-3 сертификаттай иргэд болон нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын  
төлөөллийг  оролцуулан  газрын даргын тушаалаар   байгуулан худалдан авах ажиллагааг 
зохион байгуулж байна.    

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/208 дугаар захирамжийн дагуу байгаль 
хамгаалагчдын техник хэрэгслийг худалдан авах ажлын үнэлгээний хороог байгуулж нээлттэй 
тендерийг зарлаад байна. 

2018 оны 03 дугаар сарын 26-нд БОАЖЯамнаас зохион байгуулсан “Нээлттэй өдөрлөг”-т 
оролцсон.  

НОБГ-аас зохион байгуулсан газар хөдлөлт, гамшгийн үеийн бэлэн байдлыг хангах  
талаар хийсэн сургалтад нийт албан хаагчдыг хамруулж, 3-р сарын 29-нд орон даяар  зохион 
байгуулсан  дуут дохиот  дадлага сургалтанд бүрэн хамрагдав.  

2018 оны эхний 3 сарын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 600 албан бичиг 
ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 361, хариугүй 239 албан бичиг бүртгэгдэж, 
удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган танилцуулсан. Үүнээс: 
Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн 526, шийдвэрлэх шатандаа байгаа  бичиг 74 байна.  
Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт  378 албан бичиг явуулсан. Хугацаа хоцорч 
шилжүүлсэн болон зөрчилтэй албан бичиг байхгүй болно.  

Нийт 33 өргөдөл хүсэлт ирж 31 хүсэлт хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн, 2 өргөдөл 
шийдвэрлэх шатандаа байгаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно.  Өргөдөл  
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа байгууллагын хэмжээнд 7 хоног 6 цаг 25 минут 
байна.  Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан болон 

http://www.monitoring.ulaanbaatar.mn/


хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг http://www.environment.ub.gov.mn/ цахим 
хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллав. 

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хийсэн 30 удаагийн уулзалтын тэмдэглэлийг  Архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалтын журмын дагуу  “Уулзалтын тэмдэглэл”-ийн 
дэвтэрт хөтөлж, уулзалтаар байгууллагаас үзүүлдэг үйлчилгээтэй холбоотой санал, хүсэлтийг 
хүлээн авч, заавар зөвлөгөө өгч асуудлыг шийдвэрлэв.   

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, баримт бичилтийг  дүрмийн 
шаардлагын    дагуу  гүйцэтгэж, мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үнэт зүйлийг хүлээн авах, 
тавьж олгох ажлыг дагалдах баримт, хуваарь, лимит зэргийг харгалзан заавал шалган тоолж  
ажиллав.  Гэрээт “Төгс дардас” ХХК-аас байгууллагын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа 
принтер, каноны хорыг захиалан авав.  2018 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 
2 950 000 төгрөгийн шатахуун зарцуулснаас  байгаль хамгаалагч нарт  1 850 000 төгрөгийн 
шатахуун олгогдсон байна.  

 
Гадаад харилцаа,  хамтын ажиллагаа, ногоон хөгжлийн чиглэлээр: 
Ногоон хөгжлийн тусгай сан бий болгох асуудлаар Улаанбаатар хотын Хөгжлийн 

Корпораци,  Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимтай  уулзалт зохион байгуулав.     
НБОГ,  Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг “Хэмжих тайлагнах нотлох 
систем”-ийг бэхжүүлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотод 03 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд 
ажилласан олон улсын зөвлөхүүдийг  газрын дарга  хүлээн авч хамтран ажиллах талаар санал 
солилцож,   Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн байгууллагатай хамтран  Байгаль Орчин, Аялал 
Жуулчлалын яам, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон олон улсын 
байгууллагуудын төлөөллүүдийг оролцуулсан хагас өдрийн уулзалт зохион байгуулав.  
Уулзалтаар “Хэмжих тайлагнах нотлох систем”-ийг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг 
хэлэлцэж, цаашид хамтран ажиллах чиглэлийг тодорхойлов.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжийг  хэрэгжүүлэх хүрээнд тус 
газрын цахим хэлбэрт шилжих 7 үйлчилгээнд ашиглагдах цаас, цахилгаан эрчим хүч, авто 
машины  хэрэглээ болон  эдгээрийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг тусгасан судалгааг  
нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газарт хүргүүлэв.  

Эрчим хүчний хэмнэлт, дулааны алдагдалгүй хэрэглээ, ногоон худалдан авалтыг дэмжих, 
иргэд байгууллагуудын хандлагыг өөрчлөх замаар агаар орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
олон нийтийн оролцоог хангасан “Бид нэг агаартай” аяны төлөвлөгөөг боловсруулж байна.   

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хөтөлбөрийн төсөл, НИТХ-ын тогтоолын төсөл, 
танилцуулгыг боловсруулав.  

Бүрэн цахилгаан авто машины талаар  нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/613 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд цахилгаан авто машины зогсоолд   
ашиглах тэмдэг, тэмдэглэгээний саналыг холбогдох талуудтай хамтран боловсруулж,  
цахилгаан автомашин эзэмшигчдэд зогсоолыг үнэ төлбөргүй ашиглах нөхцөлөөр хангуулах 
тухай хүсэлтийг газрын даргын 2018 оны 01/381 дүгээр албан бичгээр НАЗХГ-т явуулав.  

Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг тодорхойлох дэд ажлын хэсгийн 
хурлыг зохион байгуулав.     НЗДТГ-аас зохион байгуулсан төр, хувийн хэвшлийн түншлэл 
сургалт, Байгаль орчин, уур амьсгалын сангаас зохион байгуулсан Уур амьсгалын ногоон санд 
өргөн барих үндэсний хөтөлбөр боловсруулах семинар,  Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн 
тооллогын чадавх бэхжүүлэх төслийн сургалт,  “Хянах, тайлагнах, баталгаажуулах” системийг 
Монгол Улсад нэвтрүүлэх зөвлөлдөх уулзалтад байгууллагын төлөөлөл оролцов. Мөн  
Үндэсний хувь нэмрийг хэрэгжүүлэх түншлэлийн төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэх семинарт оролцож, 
Улаанбаатар хотод гамшгийн эрсдлийг бууруулж, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах 
чадавх бүхий хот” төслийг хэрэгжүүлэх боломжийн талаар саналаа оруулав.  

6-р сарын 18, 19-нд  болох  Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумын бэлтгэлийг 
хангах ажлын хүрээнд  форумын зочид  төлөөлөгчдийг Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай бүтээн 
байгуулалтын ажлуудтай танилцуулах техникийн аяллыг  хамтран  зохион байгуулах  талаар 
саналыг албан бичгээр  “Клин Энержи” ХХК, Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын төслийн 
удирдлага,  УБ - Хөшигийн хөндийн чиглэлийн авто замын бүтээн байгуулалтын ажлын 
захиалагч Зам, тээврийн хөгжлийн яам зэрэг газруудад хүргүүлэв.  Хуралдаанаас гарах 
уриалгын төсөл, НЗД-ын нээлтийн үг, хурлын үеэр гаргах үзэсгэлэнгийн төсвийг боловсруулж  
байна.  

 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 

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


Усны чиглэлээр 12, ойн чиглэлээр 4,  газрын хэвлийн чиглэлээр 5, ан амьтны чиглэлээр 4, 
ургамлын чиглэлээр 1, нийт 26 байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт 
олгов. 

“Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл 
эрхийн бичиг 3 аж ахуйн нэгжид, 28.4 дүгээр зүйлд заасны дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус 
ашигладаг 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгов. Мөн 9 аж ахуйн нэгж  
байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 33 худаг гаргах  зөвшөөрөл олгож, паспортжуулав.   

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 39 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, 2 иргэнд дүгнэлт гаргаж өгөв. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл 4, 
ашиглалтын төлөвлөгөө 2, тайлан 10-ыг тус тус хүлээн авч хянах шатандаа байна. 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 8 аж ахуйн нэгж байгууллагын хайгуулын ажлын 
төлөвлөгөөг хүлээн авч, 32 байгууллагын тайланг хянаж байна. Мөн хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл сунгах 12 өргөдлийг судалж байна. 

“Гүнтэлмэн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх хуралд газрын 

төлөөлөл оролцсон бөгөөд шүүхээс нэхэмжлэлийг хүчингүй болгож торгуулийг хэвээр үлдээв.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/18 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 
хуралдаж СХД-ийн суурьшлын бүсэд байгаа Найрамдал шар шаврын орд бүхий түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйл ажиллагаа болон шаардлагатай тохиолдолд суурьшлын бүсээс гаргах 
асуудлыг судлаж холбогдох агентлагуудаас мэдээллийг гаргуулан авсан. Мэдээллийг нэгтгэн 
танилцуулахаар бэлтгэж байна. 

“Туулын хар шугуй” ТББ-аас Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Сонгинохайрхан дүүргийн 20 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт барилгын болон бусад төрлийн хог хаягдал асгасан гомдол 
ирүүлсний дагуу МБОИЗ-ийн удирдах гишүүн, Туул голын сав газрын захиргааны мэргэжилтний 
хамт газар дээр нь очиж танилцан, талбайн солбилцлыг авсан. Тус ажлын хүрээнд холбогдох 
газруудыг оролцуулан ажлын хэсэг байгуулж, газар эзэмшигчдэд анхааруулга, санамжийг 
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Зуслангийн бүсийн иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг нийслэлийн Тээврийн газартай БО2018/08, 
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ний Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй БО2018/07 
дугаар хамтран ажиллах гэрээг тус тус байгуулав. 

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны нутаг дэвсгэрээс нийт 230 рейс буюу 1186.18 тн хог 
хаягдал, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20-р хорооны нутаг дэвсгэрээс нийт 93 рейс буюу 450.360 тн 
хог хаягдлыг ачиж, тээвэрлэн Цагаан давааны хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэсэн байна. 

 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  
Нийслэлийн Байгаль орчны газар, НҮБ-

ын Хүүхдийн сантай хамтран орчны бохирдол 
ихтэй, нийслэлийн гэр хорооллын бүсийн 
ерөнхий боловсролын 20 сургуулийн 1600 
хүүхдэд зориулсан “Орчны бохирдлоос 
сэргийлэх экологийн цуврал сургалт”-ыг 
эхлүүллээ. Нээлтийн ажиллагааг нийслэлийн 
78 дугаар сургуулийн урлагийн зааланд 
зохион байгуулж, эхний ээлжинд нийслэлийн 
77, 78, 54, 93-р сургуулийн 160 сурагчийг 
хамруулсан. 

Сургалтын гол зорилго нь хөрсний 
нянгийн бохирдлын хэмжээ харьцангуй ихтэй нийслэлийн гэр хорооллын бүсийн ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын тодорхой сурагчдыг хамруулж, тэдгээрээр дамжуулан сургуулийн 
нийт сурагчид болон гэр бүлийн гишүүдэд нь орчны бохирдлын хор уршиг болон хамгааллын 
талаар ойлголт өгөх, ялангуяа ариун цэврийн байгууламжаас үүдэлтэй хөрсний бохирдолтоос 
урьдчилан сэргийлж, эрүүл мэндээ хамгаалах арга хэмжээ болон хүрээлэн буй орчны 
хамгааллын тухай ойлголт мэдээлэл, зөвлөмж өгөх юм. Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах 
төвтэй байгуулсан хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв, нийслэлийн Боловсролын газартай 
хамтран нийслэлийн  ерөнхий боловсролын сургуулиудын эко клубуудын  сурагчдын байгаль 



орчны талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
эх орон унаган байгалиа хайрлан хамгаалах 
үйлсэд гар бие оролцуулах, нэг санал 
санаачлагын дор нэгтгэх зорилгоор "Эко 
клубуудын чуулга" уулзалтыг Олон Улсын 
хүүхдийн Найрамдал цогцолборт зохион 
байгуулсан.  Энэ үеэр хүүхдүүдэд ногоон 
амьдралын хэв маяг болох зөвлөмж, 
нийслэлийн ногоон бүсэд шувууны үүр 
байрлуулах цэгүүд болон анхаарах 
зөвлөмжүүдийг тараав. 

“Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай 
хамтран туруутан амьтдад биотехникийн арга 
хэмжээ зохион байгуулах ажлыг Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо Дээндийн аманд  хэрэгжүүлэв.  
Тус ажлын хүрээнд 3 газарт 40 боодол өвс, 250 кг хужир тавьж, мониторинг хийсэн.   

Лондонгийн амьтан судлалын 
нийгэмлэгийн зохицуулагч С.Гомбобаатар, 
МУИС-ийн ШУС-Биологийн тэнхимийн эрхлэгч 
Б.Оюунцэцэг нартай зэрлэг амьтдын эрхтэнг 
хууль бусаар худалдаалахаас сэргийлэх, 
хяналт шалгалт хийх талаар уулзалт зохион 
байгуулж хамтран ажиллах санамж бичиг 
байгуулав. 

ХААИС, Японы хөрөнгө оруулалттай 
“Михачи” ХХК-тай хамтран байгаль 
хамгаалагчдад зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх талаар 
сургалт зохион байгуулав. 

“Монголын шувуу хамгаалах төв”, шувуу 
сонирхогч клуб, иргэдтэй хамтран нийслэлд 
өвөлждөг шувуудын тооллогыг 8 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, дүнг нэгтгэн Монголын 
шувуу хамгаалах төвд хүргүүлсэн. Тооллогын дүнгээр 41 зүйлийн 6310 шувуу тоологдож өмнөх 
онтой харьцуулахад зүйлийн тоо 10-аар өссөн байна. 

“Эх дэлхийн цаг” арга хэмжээг төрийн болон хувийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулж, иргэд олон нийтийг хамруулсан. 

Дэлхийн ойн өдрийн үндэсний 3-р чуулга уулзалтыг “Ой ба тогтвортой хот” сэдвийн дор 

зохион байгуулсан ба тус газраас  “Ногоон бүсийн ой, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх 
арга замууд” сэдэвт илтгэлийг тавьсан.  

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршин суугч иргэдэд усыг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглахыг сурталчлах зорилгоор усны чиглэлээр 
постер 1, шторк 1-ыг бэлтгэн байгууллагын цахим хуудсаар болон олон нийтийн сүлжээгээр 
сурталчлав. Мөн Монголын үндэсний телевиз, Монгол HD телевизийн шууд нэвтрүүлэгт 
ярилцлага өгөв.  

Усны  тухай  хуулийн  10.1.3,  Байгаль  орчин,  ногоон хөгжлийн сайдын 2013  оны А/156 
дугаар тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглалт хэрэглээг тоолууржуулах журам", Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 01/1135 дугаартай албан даалгаврын дагуу ус ашиглагч 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг ус авах шугам хоолойдоо стандартын шаардлага 
хангасан цэвэр усны тоолуурыг 2018 оны 06 дугаар сарын 01-ний дотор суурилуулж, ус 
ашиглах гэрээ байгуулах талаар Ulaanbaatar.mn, байгууллагын цахим хуудас, Байгальд хайртай 



Улаанбаатарчууд, Нийслэлийн чөлөөт мэдээ, Өдрийн тойм, Gogo.mn, UBS телевиз, TV-8 
телевизээр тус тус мэдээллийг цацав.   

Мөн өөрийн эзэмшил газар дээрээ гаргасан худгуудыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 15-ны 
дотор бүртгэлд хамруулж бичиг баримтжуулан, усны мэдээллийн санд оруулах талаар иргэд 
олон нийтэд мэдээлэв. Мэдээллийн дагуу    13 иргэн бүртгэлд хамрагдаад байна.  

Хавар, намрын хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх видео 
шторкыг “UBS” телевизээр цацсан.   

НМХГ-аас зохион байгуулсан “Зөрчлийн тухай хууль”, “Зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль”-ийн сургалт, Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх” сургалтад тус тус  хамрагдав. 

МХЕГ-тай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр “Зөрчлийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга болон захиргааны хариуцлагын тухай хууль, бусад хуулийн 
харьцуулалт”, “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандартад орсон нэмэлт 
өөрчлөлт, хяналт шалгалтын баримт бичиг үйлдэхэд анхаарах асуудлууд”, “2.5 кодтой ой 
ашиглалтын компанийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудасны 
зөвлөмж” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулж, нийт байгаль хамгаалагчид болон холбогдох 
мэргэжилтнүүдийг хамруулав. 

НЗДТГ-аас “УБ хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” 
төсөл, Монголын Архитекторуудын эвлэл, “Ай Пи И Глобал” багтай хамтран зохион байгуулсан 
“Хот төлөвлөлтийг сайжруулах, дэд төвийг хөгжүүлэх” сургалтад 2 албан хаагч хамрагдаж 
сертификат авав.   

ХБОБНХ-ийн ахлах мэргэжилтэн МҮОНТ-д хөрсний бохирдлын талаар ярилцлага өгөв. 
Мөн Монгол HD телевизээр “Хөрс хамгаалах өдөр”-т зориулсан нэвтрүүлгийн бичлэгт оров. 

Ойн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Монгол HD телевизийн “Өглөө хөтөлбөр”-т оролцож 
улсын байцаагчийн эрх авсан байгаль хамгаалагч нарын талаар мэдээлэл өгөв. Мөн ГОУХАН-
ийн “Биологийн  олон  янз  байдал ба уур  амьсгалын өөрчлөлтөд ойн гол экосистемүүдийн 
дасан зохицох нь 2” хөтөлбөрөөс зохион байгуулсан “Олон зорилтот ойн тооллого” сургалт, 
семинарт  оролцов. 

Нэгдүгээр улирлын байдлаар байгаль орчны холбогдолтой 70 гаруй /давхардсан тоогоор/ 
мэдээ мэдээллийг бэлтгэн байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны нүүр хуудас болон 
Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлсэн. Үүнд: 
Ulaanbaatar.mn вэб сайтад 8 мэдээ, News.mn, Zaluu.com, Өдрийн тойм, Нийслэлийн чөлөөт 
мэдээ, Gogo.mn, Arslan.mn зэрэг цахим хуудсаар зарим онцлох мэдээнүүдийг нийтэлсэн.   

 
Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 
Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын нутаг 

дэвсгэрээс зохих зөвшөөрөлгүйгээр бэлтгэн, 
тээвэрлэсэн мод, модон материалын экологи-
эдийн засгийн үнэлгээг тооцож,  2018 оны 
03/278 дугаар албан бичгээр Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албаны 
Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх 
хэлтэст хүргүүлсэн.  ажиллав.  

Газрын даргын 2018 оны 2018/01 дугаар 
нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны нутаг 
дэвсгэр Партизан хэсгийн Халзан, Мухар, 
Цагаан чулуут, Бороож, Толгойт хэсгийн Баруун, 
Зүүн салааны Богд, Ухна, Хустай, Баянзүрх 
дүүргийн 19-р хороо Улиастай, 20-р хорооны Гачуурт хэсгийн Шар 
хоолой, Хуандай, Дээндийн амуудаар урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг байгаль 
хамгаалагч нартай хамтран зохион байгуулав.   
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