
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

2018 оны 05 дугаар сарын 02                       Улаанбаатар хот 
 

Тус байгууллагаас 4-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 
Байгууллагад “Archive eDoc” програмаар нийт 1074 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 

хариутай албан бичиг 658, хариугүй 416 албан бичиг бүртгэгдсэн. Үүнээс: 
- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 947 
- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 127 
- Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 584 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 
Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 52 өргөдөл хүсэлт ирснээс 48 

өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 4 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа, 
гомдол 1 байна. Тус байгууллагын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 1 
цаг 44 минут байна. 

Оны эхнээс үйл ажиллагааны чиглэлээр 38, хүний нөөцийн чиглэлээр 29, нийт 67 тушаал 
гарсан. 

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан болон 
хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг http://www.environment.ub.gov.mn/ цахим 
хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээ мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж байна. 
Мөн албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчлийн мэдээг 14 хоног, сараар гарган 
тайлагнаж ажиллав. 

Байгууллагын албан хаагчдаас тайлант хугацаанд  53 иргэнтэй уулзалт хийсэн байна.  
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу  албан хаагчдаас 2017 оны цаасан суурьт 

архивын материалыг  хүлээн авах, мөн оны баримт бичгийг цахим хэлбэрээр хүлээн авч  
архивлах ажлыг дуусгаад байна.   

Байгууллагын  30 жилийн ойн хүрээнд хийгдэх бүтээлч ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, 
ойд зориулан гаргах  түүхэн замналын номын эх бэлтгэх, ахмадуудын дурдатгалыг авч хянах, 
боловсруулалт хийх, онцлох  ажлын талаар мэдээллийг  нэгтгэн боловсруулах зэрэг ажлуудыг 
хийв.  

Зургадугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах Зүүн Хойд Азийн Хотын дарга 
нарын форумын  бэлтгэл ажлын хүрээнд форумын логог шинэчлэх, төлөөлөгчдөд  тараах 
материалын багцыг сонгож  зардлын төсвийг боловсруулах,  2016 онд зохион байгуулагдсан 
форумын neamf.ulaanbaatar.mn цахим хуудасны цэсийг дахин боловсруулж шинэчлүүлэх, 
форумын  баримт бичгийг  боловсруулах,  салбар хуралдааны  илтгэгчдэд урилга тараах, 
хурлын дарга нарын жагсаалт гаргах, хурлын үеэр гаргах үзэсгэлэнгийн төсвийг боловсруулах  
зэрэг ажлыг НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтэстэй хамтран гүйцэтгэж байна.  

Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах хуваарийн дагуу 03 дугаар сарын хөрөнгийн зардал, 
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт 
гүйцэтгэлийн мэдээ болон хандив тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын бүтэн жилийн 
тайланг цахимаар байршуулав.  

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хүрээнд www.tender.gov.mn цахим 
хуудсанд  2018 оны байгууллагын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг байршуулж, 
нээлттэй тендер болон зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах зэрэг 6 тендерийг 
цахимаар зарлаад байна.  

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор “Нийслэлийн эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам” батлагдсантай холбогдуулан www.ublegal.mn 
цахим хуудсанд байгууллагын 2016 оны “А” 105, “Б” 126 тушаал, 2017 оны “А” 92, нийт 323 
тушаалыг тус тус байршуулав. 

УБ хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамж, хуваарийн дагуу 4-р сарын 21-ний 
өдөр нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан    бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажилд  
газрын ажилтан,  албан хаагчдыг бүрэн хамруулав.    

Байгаль хамгаалах 4 хэсгийн нэгдсэн хурлыг зохион байгуулж, идэвхтэн байгаль 
хамгаалагч, морин эргүүлүүдэд эрх, үүргийг нь  танилцуулан зөвлөгөө өгч, санал  солилцов.    

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


Байгаль хамгаалагчдын ашиглаж буй хувь ажилтны хяналтын төхөөрөмжиийн 
ажиллагаанд хяналт тавьж,  доголдол үүссэн 9 ширхэг төхөөрөмжийг  /GH4000/-ийг түр 
хугацаагаар сэлгэх зорилгоор FMA 120 маркийн төхөөрөмжийг байгаль хамгаалагчийн 
мотоциклд суурилуулж, “Юнител” ХХК-тай дата худалдан авах 8 сарын хугацаатай гэрээ 
байгуулахаар  төлөвлөж байна.  

 
Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 
 
Цахилгаан тэжээлт автомашины гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 

чөлөөлөхдөө автомашины насжилтыг харгалзан үзэх шаардлагатай  талаар Монголын 
Автомашины дистрибютерүүдийн холбооноос ирүүлсэн саналыг ЗТХЯ-наас боловсруулсан 
“Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга 
хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд тусгуулахаар НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн 
хэлтэст албан бичгээр хүргүүлэв. Нийтийн эзэмшлийн нэр бүхий автомашины зогсоолуудад 
цахилгаан тэжээлт автомашины замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийж, цэнэглэгч станц суурилуулах 
ажлын зардалд зориулан хөрөнгө гаргах тухай нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөл, 
танилцуулга боловсруулав.   

Төрийн үйлчилгээнд цахим засаглалыг нэвтрүүлснээр үйл ажиллагааны явцад бий болох 
байгалийн нөөцийн хэмнэлт, хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралт зэргийг тооцож  НМТГ-т  
хүргүүлэв. 

“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт цахилгаан тэжээлт автомашины хэрэглээг нэмэгдүүлэх зарим 
арга хэмжээний төлөвлөгөө” батлах тухай нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/271 дүгээр 
захирамжийг гаргуулж, УБЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэс, НХТЕТГ, НАЗХГ, НТГ-т 
төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах тухай албан 
бичгээр хүргүүлэв.  

 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 
 
Усны чиглэлээр 6, ойн чиглэлээр 9,  газрын хэвлийн чиглэлээр 6, нийт 21 байгууллагад 

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 
“Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл 

эрхийн бичиг 5 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 2 аж ахуйн нэгж  
байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 136 зөвшөөрөл, паспорт олгов. Усны тухай хуулийн 7.3-т заасны дагуу 
2018 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл өөрийн эзэмшил газар дээрээ өрөмдөж гаргасан 
худгуудыг бүртгэлд хамруулж бичиг баримтжуулан, усны мэдээллийн санд оруулах болсныг 
телевиз болон цахим сүлжээгээр мэдээлж 45 гүний худгийг бүртгэлд хамруулаад байна.  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэн, 30 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад үнэлгээ хийв.   

Газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Ус хэмнэх, цэвэршүүлэх, саарал 
ус ашиглах, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг автомашин угаалгын газруудад шаардлага хүргүүлэх, сургалт зохион 
байгуулах” удирдамжийн дагуу Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах “Эко авто 
угаалга”, Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороонд байрлах "Петро авто угаалга"-ын газарт туршлага 
судлах практик сургалт зохион байгуулав. Сургалтад Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол, 
Хан-Уул, Сонгинхайрхан дүүргүүдэд авто угаалгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 50 гаруй 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл оролцов.   



 
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл 2, 

ашиглалтын төлөвлөгөө 15, тайлан 6-г тус тус хүлээн авч хянах шатандаа байна. 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 14 аж ахуйн нэгж байгууллагын хайгуулын ажлын 

төлөвлөгөөг хүлээн авч, 7 байгууллагын тайланг хянаж байна. Мөн хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл сунгах 18 өргөдлийг судалж байна. 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг 2 жилээр сунгуулах хүсэлт ирүүлсэн 18 аж ахуйн 
нэгжээс тэмдэгтийн хураамж 18,000,000.0, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл болгуулах хүсэлт ирүүлсэн 5 аж ахуйн нэгжээс үйлчилгээний хураамж 5,000,000.0, 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 6,283,380.0, хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 
2,450,000.0, нийт 31,733,380.0 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.  

Уурхайн үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан, 2018 оны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд 
ирүүлээгүй түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 38 аж 
ахуйн нэгжийн нэрсийг гарган, хуулийн дагуу арга хэмжээ авахуулахаар газрын даргын 2018 
оны 02/463 дугаар албан бичгийг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор батлуулсан удирдамжийн дагуу Налайх дүүргийн 3 
дугаар хороо “Их уурхай” орчимд бичил уурхайн улмаас ухагдаж эвдэгдсэн газарт газрын 
хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх газрын байршлыг сонгох ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын 
хэсэг нь Их уурхай, Оршихын нуур, 53-р уклон зэрэг газруудтай очиж, танилцав. Мөн Налайх 
дүүргийн Засаг даргын орлогчоос нөхөн сэргээлт хийх газрын байршлын саналыг авч, 
танилцуулгыг гаргасан.  

Газрын даргаар батлуулсан “Ногоон бүсийн хөхтөн амьтдын тооллого зохион байгуулах” 
удирдамжийн дагуу 4 хэсгийн 33 байгаль хамгаалагч хариуцсан нутаг дэвсгэртээ зохион 
байгуулж, тооллогын дүнг нэгтгэж байна. 2018 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр БЗД-ийн 12 
дугаар хорооны иргэний мэдээллийн дагуу далавч нь гэмтсэн “Соотон гуйванга” шувууг Амьтан 
асрах байранд аваачин асарч байна.  

Монголын шувуу хамгаалах төвтэй хамтран 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр Сонгинохайрхан 
дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр “Хун нуур” орчмын хогийг цэвэрлэн, 40 гаруй шуудай 
хогийг цэвэрлэж ачуулав. 

НИТХТ-ийн 2015 оны “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журмыг баталж, мал аж ахуй 
эрхлэлтийг зохицуулах бүсүүдийг тогтоох тухай” 85 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсийн зуслан бүхий амуудад 2018 
оны 04 дүгээр сарын 02-ноос 10-ны өдрүүдэд СБД-ийн 19, 20, ЧД-ийн 17, 19, СХД-ийн 22, 24, 
25, 32, ХУД-ийн 12 дугаар хороодын малтай өрхүүдэд малаа хотоос нүүлгэх талаар нийт 168 
“Албан шаардлага” хүргүүлэв.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны  “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” А/280 дугаар захирамжийг гаргуулж, хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хаврын хуурайшилтын үед 
хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах 5,354.000.0 төгрөгийн бензин талоны 
зардлыг  НМХГ, НОБГ, НЦГ-т хуваарилсан. 

Мөн газрын даргын урамшуулалт морин эргүүл ажиллуулах тухай 2018 оны А/31 дүгээр 
тушаалын дагуу нийслэлийн ногоон  бүсийн нутаг дэвсгэрт 2018 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 6 
дугаар сарын 10, 9 дүгээр сарын 10-наас 11 дүгээр сарын 10 хүртэлх хугацаанд ажиллах 32 
урамшуулалт морин эргүүлтэй гэрээ байгуулж тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан байгаль 
хамгаалагчийн хяналтан дор ажиллуулж байна. 

Байгаль хамгаалагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэртээ ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр хийгдэж буй ажлын явц, зөрчлийн мэдээллийг өдөр бүрийн 14.00-16.00, 
18.00-20.00 цагуудад нийслэлийн Шуурхай мэдээллийн албанд болон тус газрын хариуцлагатай 
жижүүрт тухай бүр мэдэгдэн ажиллаж байна.  

Нийслэлийн ногоон бүсийн ЧД, СБД, БЗД, СХД-ийн 9 хорооны 59 зуслангийн 5589 нүхэн 
жорлон, 31 нийтийн эзэмшлийн бие засах газар, 38 хог хаягдлын цэг,  814 бохирын цооногийн 
талаар дүүргүүдээс ирүүлсэн судалгааг  нэгтгэж, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэх  саналыг 
УБЗАА-ны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст газрын даргын 2018 оны 04/452 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  
 



Нийслэлийн төвийн зургаан дүүргийн хэмжээнд “Орчны бохирдлоос сэргийлэх экологийн 
боловсрол олгох сургалт”-ыг батлагдсан хуваарийн дагуу амжилттай зохион байгуулсан. Үүнд: 
Хан-Уул дүүргийн 4 сургуулийн 320, Баянзүрх дүүргийн 3 сургуулийн 240, Сүхбаатар дүүргийн 3 
сургуулийн 240, Баянгол дүүргийн 4 сургуулийн 160, Сонгинохайрхан дүүргийн 3 сургуулийн 
240, Чингэлтэй дүүргийн 3 сургуулийн 240, нийт 1440 сурагч хамрагдсан. Сурагчид орчны 
бохирдлын талаар тодорхой мэдлэгтэй болохоос гадна найз нөхөд, эцэг эх, гэр бүлийнхэндээ 
энэ талаар танилцуулах чадвартай болсон. 

 

 
Ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хор 

уршгийн талаар телевизийн сэрэмжлүүлгийг 04 дүгээр 10-наас “Малчин”, “UBS телевиз”-үүдээр 
цацав. 

4-р сарын 09-13-ны өдрүүдэд Энэтхэг улсад Ази, Номхон далайн бүс нутгийн байгаль 
орчин, хог хаягдлын 8-р чуулга уулзалтад орлогч дарга, 4-р сарын 10-18 өдрүүдэд БНСУ-ын 
Хонгчон хотод  “Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадавх бүхий хотууд ба хот суурин 
газрын байгаль орчны тогтвортой хөгжил” сургалтад 1 албан хаагч, 4-р сарын 25-наас 5-р 
сарын 14-ний өдрүүдэд БНХАУ-д “Нэг бүс-нэг зам” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч тус тус 
хамрагдав.  

“Багануур үйлдвэрлэл технологийн парк” ОНӨҮГ-аас зохион байгуулсан байгалийн 
ургамлыг сэргээн нутагшуулах, тарималжуулах сэдэвт хэлэлцүүлэгт 1 албан хаагч оролцов. 

НЗДТГ, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 04 дүгээр 16-18-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан А3-ын сургалтад 5 албан хаагчийг хамруулав.  

Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль 
хамгаалагчдад  зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар сургалт  
зохион байгуулав.  Мөн 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр эдгээр байгаль хамгаалагчдад байгууллага 
дээрээ  зөрчлийн тухай хууль, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, орчны бохирдлын тухай, 
албан хэрэг бүртгэл, архив бичиг хэргийн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, улсын 
байцаагчийн акт, албан шаардлага, хяналт шалгалтын удирдамжийн хэвлэмэл хуудсыг 
нийслэлийн Архивын газрын зөвшөөрлийн дагуу хэвлүүлж хуваарилав. 

Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэгтэй хамтран зэрлэг амьтны хууль бус худалдааг 
бууруулах чиглэлээр амьтны эд зүйлээр хийсэн зүйл зардаг дэлгүүр, захуудаар явж “Амьтны 
тухай хууль ”, “Эрүүгийн тухай хууль”-ийг тус тус танилцуулж, сурталчлав.   

“Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг УБЗАА, НИТХ-ын дэргэдэх АН-ын бүлэгтэй хамтран 2018 оны 
4-р сарын 27-ны өдөр Ялалтын талбайд зохион байгуулсан. Өдөрлөгөөр тус газар нь ШУА-ийн 
Газарзүй - геоэкологийн хүрээлэн, “Ховд тул” ХХК, ”Байгаль орчин, аюулгүй байдлын төв” ТББ-
ыг урьж оролцуулан, бүтээгдэхүүнийг нь олон нийтэд танилцуулав. 

Байгаль хамгаалагчдын ажлыг олон нийтэд танилцуулах зорилгоор Гачуурт хэсгийн 
байгаль хамгаалагчийн нэг өдрийн ажлын талаар сурвалжлагыг   МҮОНРТВ-ийн “Цагийн хүрд”-
ийн онцлох мэдээгээр оруулах ажлыг зохион байгуулав. 

Байгууллагаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, 
сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд:   

УБЗАА-ны хэвлэл мэдээллийн алба болон МҮОНРТ, Мongol HD, Bloomberg, Ийгл, UBS, 
SBN, NTV, VTV, ТМ зэрэг телевизүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Телевизийн шууд нэвтрүүлэгт 
9 удаа,  урьдчилсан бичлэг 1 удаа, цаг үеийн мэдээгээр 12 удаа ярилцлага өгч, хөрс, түүний 
доройтол, орчны бохирдол, ус, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, эх дэлхийн цаг ба эрчим 



хүчний хэмнэлт, түймэр, хууль бус амьтан, ургамлын эд эрхтэний худалдаа, байгаль 
хамгаалагчдын үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг олон нийтэд түгээсэн.   

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn, Нийслэлийн 
Байгаль орчны газар, Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд нүүр хуудсуудаар үйл ажиллагааны 
өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл, зарлагдсан тендерийн урилга зэрэг мэдээллийг бэлтгэн олон 
нийтэд мэдээлж байна. Мөн зарим онцлох мэдээнүүдийг Монголын радио, News.mn, zaluu.com, 
Өдрийн тойм, Нийслэлийн чөлөөт мэдээ, Gogo.mn, Arslan.mn гэх мэт мэдээллийн цахим 
хуудсуудаар нийтэд мэдээлсэн. 

“Ногоон амьдралын 100 шийдэл” аяны хүрээнд видео зөвлөмжүүдийг  нүүр хуудаст 
цувралаар байршуулж байна.  

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 
 
Зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн талаар тус байгууллагад ирүүлсэн мэдээллийг бүртгэж, 

шийдвэрлэлтийн байдалд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар нийт 20 албан 
бичгийг цагдаа болон шүүх рүү шилжүүлсэн ба үүнээс 3 албан бичиг нь шийдвэрлэгдсэн байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан “Минжит булган гол” ХХК, “Цагаан бүрд” ХХК нь Захиргааны хэргийн анхан шатны 
шүүхэд гомдол гаргасан. Үүний дагуу “Минжит булган гол” ХХК-ний Налайх дүүргийн 5 дугаар 
хороо “Зуун модны элс” нэртэй талбайд олборлолт хийсэн байдалд үзлэг хийсэн. Үзлэгийн 
ажилд нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч С.Амарсайхан, НБОГ-ын 
мэргэжилтэн Ж.Батзолбоо, шүүгч н.Адьяасүрэн, шүүгчийн туслах н.Энхжаргал, тухайн 
компанийн эрх бүхий албан тушаалтнууд оролцов.  

 

  
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Мөн “Дабльмөнх” ХХК-ийн гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу шүүх хуралдааны урьдчилсан 
хэлэлцүүлэгт нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч НБОГ-аас томилогдсон. 
Хэлэлцүүлгээр тухайн аж ахуйн нэгжийн нэхэмжлэлийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн. Дээрх 
аж ахуйн нэгж давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргаад байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байсан аж ахуйн нэгжүүдийн 
талбайтай газар дээр нь очиж  танилцсан. Тухайн үед тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан аж 
ахуйн нэгжүүд нь үйл ажиллагаагаа явуулаагүй байв. 
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