
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ТАВДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2018 оны 06 дугаар сарын 04                       Улаанбаатар хот 

 
Тус байгууллагаас 5-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 
Байгууллагад “Archive eDoc” програмаар 2018 оны эхнээс нийт 1566 албан бичиг ирснээс 

хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1022, хариугүй 544 албан бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад 
албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган танилцуулсан. Үүнээс:  

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн – 1486 
- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа – 80 
- Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 784 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 
Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 74 өргөдөл хүсэлт ирснээс 66 

өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 8 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа, 
хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 12 цаг 58 минут байна. Байгууллагад шууд хандсан 
өргөдөл гомдол  74,  үүнээс:   

  -   Хүсэлт  71 
  -   Гомдол 3 
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, албан бичиг, 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчлийн мэдээг 14 хоног, сараар гарган  тайлагнаж 
ажиллав. 

Байгууллагын албан хаагчдаас 74 иргэнтэй уулзалт хийж, тухай бүр явцын тэмдэглэл 
хөтлөн иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.  

Байгаль хамгаалагч нарт   албан  бичиг баримтын  стандартын  талаар сургалт зохион 
байгуулсан.  

Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар 
2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг батлуулсан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хориглох тухай” 62 дугаар 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг АББГ-т, Гурван 
тулгуурт хөгжлийн бодлогыг нийслэлд  хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлд 
тусгах саналыг НЗДТГ-т, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тодотголд 
тусгах саналыг нийслэлийн Газрын албанд тус тус хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 02/23 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг нийслэлийн 
Газрын албанд, БОАЖ-ын сайд болон нийслэлийн Засаг даргын 2018 онд байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээний биелэлтийг НЗДТГ-т, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Агаарын 
бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг НЗДТГ-т тус тус хүргүүлэв. 

НИТХТ-ийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн 
нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын дагуу www.ublegal.mn цахим хаягт  05 дугаарын байдлаар 
“А” тушаал 41, “Б” тушаал 19, нийт 60 тушаалыг тус тус байршуулав.   

Албан ажлын хэрэгцээний  автомашин ашиглалтын журмыг шинэчлэн боловсруулж 
Газрын даргын 2018 оны 5-р сарын 31-ний  өдрийн А/49 дугаар тушаалаар батлуулав. 

 Даргын зөвлөлийн хурлыг  5-р сарын 16-ны өдөр хуралдуулан дараах 5   асуудлыг 
хэлэлцүүлж, хурлын тэмдэглэлээр хэлтэс, албадад 20 гаруй  үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг 
хангуулан ажиллаж байна. Үүнд: 

1. Ус хамгаалах төлөвлөгөөний  биелэлт, 
2. 2018 онд ойгоос цэвэрлэгээний огтлолоор бэлтгэх модны хэмжээг НИТХ-аар батлуулах 

саналын төсөл, 
3. Таримал ойг улсын ойн санд худалдан авах, ойн санд  шилжүүлэн авах   журмыг 

нийслэлд хэрэгжүүлэх боломж, 
4.  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хөтөлбөрийн төсөл, 
5. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1-р улирлын биелэлт  

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


 
Шилэн дансны мэдээлэл байршуулах хуваарийн дагуу 04 дүгээр сарын хөрөнгийн зардал, 

хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, 
гүйцэтгэлийн мэдээг цахимаар байршуулав.  

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 9 тендер 5 дугаар сард 
зарлагдсан. Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөө, 04 дүгээр сарын тайлан, эхний 
хагас жилийн тайланг тус тус  нэгтгэн нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 
цахимаар болон албан тоотоор хүргүүлэв.   

Америкийн худалдааны танхим болон МАДА (Монголын Автомашин Дистрибъюторуудын 
Ассоциаци)-тай  хамтран “Байгальд ээлтэй авто тээврийн хэрэглээг хөгжүүлэх нь” сэдвээр 
зохион байгуулсан семинарт оролцож, байгууллагаас санаачлан бүрэн цахилгаан авто машины 
хэрэглээг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар  мэдээлж,  санал солилцов.  

Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдсан “Ухаалаг хотын төлөвлөлт: 
Ёкохама хотын туршлага” хэлэлцүүлэгт 2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр оролцож, 
Ёкохама хот байгаль орчны болон дэд бүтцийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн 
туршлагатай танилцаж, нийслэлд авч хэрэгжүүлэх  боломжтой үйл ажиллагааны талаар санал 
солилцов.  

Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 
хөтөлбөрийн төслийг эцэслэн нэгтгэж, хуралдаан тус бүрийн даргалагч, илтгэгчдийг сонгон 
оролцоог баталгаажуулсан. Мөн форумд оролцогч гадаад, дотоодын төлөөлөгчдөд тараах 
материалын багцыг бэлтгэж,  форумын үеэр гарах үзэсгэлэн болон төлөөлөгчдөд тараах 
материалын багцын зардлыг хариуцах хүсэлтийг шийдвэрлүүлэв.  

  2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 
49, боловсон хүчний чиглэлээр 36 тушаалын төслийг боловсруулж баталгаажуулан, нийт 85 
тушаалд дугаар өгч бүртгэн, хяналт тавьж  ажилласан. Газрын даргын 2018 оны А/02 дугаар 
тушаалын дагуу нийт 9 албан хаагчдад  амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн амралтыг биеэр 
эдлүүлсэн. Нийт 4 ажилтанд ажлын 38 хоногийн цалинтай чөлөө, чөлөөний хуудсаар 5 
ажилтанд ажлын 9 хоногийн цалинтай чөлөөг  тус тус олгосон байна.  

 Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд,  мөн Газрын даргын 
тушаалаар томилогдсон Үнэлгээний хороодын гишүүдээс мэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан авч 
хуулийн хугацаанд бүртгэлд  оруулан  нэгтгэж байна.   

 2018 оны 05 дугаар сарын 09-ний  өдөр Ойн хэлтэс, Хүрээлэн буй орчин,  байгалийн 
нөөцийн хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүдэд төрийн захиргааны албан хаагчийн албан үйл 
ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хүрээнд бусдаас шан харамж, бэлэг авахтай холбогдсон 
хязгаарлалт, байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог бий болгох талаар байгууллагын 
удирдлагын зүгээс анхааруулга санамжуудыг өгсөн. 

 
Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 
 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөрийн төслийг 

боловсруулан, Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, төсөлд газрын  нийт албан хаагчдаас 
санал аваад байна.  

Япон улсын Токио хотод зохион байгуулагдах “Хот суурин газрын тогтвортой байгаль 
орчны төлөөх орон нутгийн лидерүүдийн форум”-д Нийслэлийн Засаг даргын танилцуулах 
илтгэлийг “Хот суурин газрын байгаль орчныг сайжруулах: сайн туршлага ба хүндрэлүүд” 
сэдвээр бэлтгэж НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст  хүргүүлэв.  

Цахилгаан машины цэнэглэгч станц байрлуулж, зогсоолыг тохижуулах ажилд хөрөнгө 
гаргах тухай НЗД-ын захирамжийн төсөл, танилцуулгыг боловсруулж  Газрын даргад  
танилцуулав.  Байгууллагын танилцуулгыг англи,  монгол хэлээр бэлтгэж “ХАА, газар 
ашиглалтын салбарт Парисын хэлэлцээрийн хүрээнд Үндэсний Зорилтот хувь нэмэр буюу NDC-
н хэрэгжилтийг ил тод байдлаар тайлагнах, мониторингийн  үндэсний  чадавхийг бэхжүүлэх 
нь”  төсөлд хүргүүлэв.  

Хэвлэл мэдээллээр байгуулагын ажлыг сурталчлах зорилгоор цахилгаан машины 
цэнэглэгч станц, зогсоол байгуулах талаарх   Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн хөтөлбөр, эрчим хүч бага зарцуулдаг халаагуур болон агаар 
цэвэршүүлэгчийг татварын бодлогоор дэмжих саналыг  өргөн барьсан тухай зэрэг мэдээллийг 
боловсруулав.  

 



Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 
чиглэлээр: 

 
Усны чиглэлээр 8, ойн чиглэлээр 1,  газрын хэвлийн чиглэлээр 5, нийт 14 байгууллагад 

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

эрхийн бичиг 2 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 6 аж ахуйн нэгж  
байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 193 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 15 гүний худгийг бүртгэлд хамруулаад байна.  

Усны сан бүхий  газрын онцгой  хамгаалалтын  бүсийг тэмдэгжүүлэх  ажлын гүйцэтгэгчээр 
"Буяннэмэх интер" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. 

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр “Сэлбэ голын эх” орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай газрын орц, гарцад мэдээлэх тэмдэг байршуулах ажлыг "Дэлхийн 
Байгаль хамгаалах сан" Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран эхлүүлээд байна. 

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

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд тусгасны дагуу 2018 оны байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө батлуулах хүсэлт ирүүлсэн 18 аж ахуйн нэгж байгууллагын 
төлөвлөгөөг батлав. 

Ус хэмнэх, цэвэршүүлэх, саарал ус ашиглах, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр 
сургалт зохион байгуулж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 50 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллага оролцож, туршлага солилцов.   

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн эхний 3 жилийн 
хугацаа нь дуусаж сунгуулах өргөдлөө ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн материалыг хүлээн авч 
нэгтгэн захирамжийн төслийн хамт нийслэлийн Засаг даргад танилцуулахаар хүргүүлэв.  

Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчоор  ахлуулсан Байнгын зөвлөлийн хурлыг хуралдуулж, нийт 9 аж ахуйн нэгжийн 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хэлэлцсэн. Хурлаас холбогдох төрийн 
байгууллагын санал лавлагааг авахаар шийдвэрлэсний дагуу нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 
ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Газрын албанаас аж ахуйн нэгж тус бүрээр тодорхой 
саналуудыг албан бичгээр ирүүлсэн бол нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тусгайлан 
өгөх саналгүй гэдгийг амаар мэдэгдсэн. Саналыг нэгтгэн дараагийн хуралд танилцуулахаар 
бэлтгэж байна.   
 

 

Тусгай зөвшөөрөл нь сэргээгдсэн 2 аж ахуйн нэгжийн ашиглалтын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг хүлээн авч хянаж байна.   

“Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо “Их уурхай” орчимд бичил уурхайн улмаас ухагдаж 
эвдэгдсэн газарт газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөсөн. Үүний дагуу нийслэлийн 
Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогчийн баталсан 



удирдамжийн дагуу нөхөн сэргээлтийг хийх газрын байршлыг сонгож нээлттэй тендерийг 
зарлаад байна.   

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан “Батшил” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэгт нийслэлийн Засаг даргын 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, шүүх хурлаас компанийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй 
болгож шийдвэрлэв. 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасан “Цагаан бүрд” ХХК-ийн 
Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороонд байрлах “Цагаан даваа” нэртэй талбайд олборлолт 
хийсэн байдалд үзлэг хийж,  фото зургаар баталгаажуулав. 

    

Улаанбаатар хотын хөрсний хүнд металлын судалгаа, туршилтын ажил хийх зөвлөх 
үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр   “Монголын байгаль орчин, аюулгүй байдлын төв“ ТББ шалгарч, 
ажлаа эхлүүлээд байна.  

 Нийслэлийн ногоон бүсийн байгаль хамгаалагч нар хариуцсан нутаг дэвсгэртээ шувууны 
тооллогыг зохион байгуулсан бөгөөд тооллогын дүнг 2016 оны “Агнуур зохион байгуулалтын 
тайлан”-тай харьцуулахад шувуудын төрөл зүйл нэмэгдсэн байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх тухай” А/414 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. Тус ажлын 
хүрээнд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Монгол наадам цогцолбор, Төв цэвэрлэх байгууламжийн 
лагийн талбайд болон 9 дүүрэгт нийт 970 байгууллагын 20,159 ажилтан, албан хаагчид 55,613 
мод, 17,495 бут, сөөгийг шинээр тарьж, өмнө тарьсан мод бутаа арчлах, услах ажлыг зохион 
байгуулсан. Мөн энэ өдрүүдэд дүүрэг тус бүрд тарьц суулгацын үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулагдаж, мэргэжлийн байгууллагууд зөвлөгөө өгч ажиллав. 

 Нийслэлийн харъяа агентлагуудаас 41 байгууллага УБЗАА-ны Ногоон байгууламжийн 
санд 10,350.000 төгрөгийн хандив төвлөрүүлж, 36 байгууллага нь мод тарих ажилд биечлэн 
оролцсон. 

СХД-ийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр Их бага баянгийн аманд улсын болон орон нутгийн  
төсвийн  хөрөнгөөр ойжуулалт хийх талбайг сонгов. 

Ойжуулалт, байгалийн аясаар сэргэн ургалтыг дэмжих болон ногоон зурвас байгуулах 
ажил улсын төсвийн хөрөнгөөр 105 га талбайд, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 47 га талбайд 
хийгдэх ба гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах ажил явагдаж байна. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ойжуулалтын ажил болон ногоон зурвас 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Ойн хайгуул” ХХК шалгарч гэрээ байгуулаад байна. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд микробиологийн агаарын хөлөг ашиглан 500  га-д, 
механик  аргаар 2160 га-д, нийт 2660 га талбайд тэмцлийн ажлын гүйцэтгэгчээр  “Монтаксаци” 
ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажлаа эхлүүлээд байна. 

Нийт 6 удаагийн экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоож, прокурорын хяналтад 
шилжүүлсэн. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн оршин суугч иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, орчны доройтлыг бууруулах, 
малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ойн сан, усны сан  бүхий газарт хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах  зорилгоор НИТХТ-ийн 2010 оны 141-р тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн ногоон бүсийн ашиглалт хамгаалалтын журам”, 2015 оны 85 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”, нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны А/592 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг зуслангийн ногоон бүсэд хэрэгжүүлэн ажиллав.   

Тус ажлын хүрээнд хориглосон бүсээс зөвшөөрөгдсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 2 
байршилд зохион байгуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ЧД-ийн 52 өрхийн 1328 малаас 5 
өрхийн 112 мал,  СБД-ийн 137 өрхийн 1955 малаас 52 өрхийн 1175 мал үлдсэн байна.  



Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/168 дугаар захирамж, нийслэлийн Байгаль орчны 
газар, нийслэлийн Газрын албаны хамтарсан 2018 оны 18/2 дугаар удирдамжийн хүрээнд 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Газрын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Усны тухай 
хууль, Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг 
тус тус үндэслэн зуслангийн бүсийн ой, усны сан бүхий газарт хууль бусаар газар олгосон 
байдлыг судалж, хууль хэрэгжихгүй байгаа нөхцөлийг тогтоох, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах 
арга хэмжээ авах, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор БЗД-ийн 9, 23 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт үерийн хамгаалалтын далан болон усны сан бүхий газрын онцгой 
хамгаалалтын бүсэд шороо асгаж, зөвшөөрөлгүй буусан 300 айл өрхөд Улсын байцаагчийн 
шаардах хуудас, газар чөлөөлөх тухай мэдэгдэх хуудас, онцгой байдлын мэдэгдэх хуудсыг тус 
тус давхардсан тоогоор 1200 ширхэгийг тарааж, Хог хаягдлын тухай, Зөрчлийн тухай хуулийг 
танилцуулсан. 

Мөн Сонгинохайрхан дүүргийн  21 дүгээр хорооны ногоон бүсэд ойн тухай хууль зөрчиж, 
газар эзэмшсэн 150 гаруй айл өрхөд Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардах, Газрын 
албаны мэдэгдэл хүргүүлэв.  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/01 дүгээр тушаалын дагуу 
нийслэлийн ногоон бүсийн оршин суугчдын ая тухтай амьдрах орчныг бүрдүүлэх, байгаль 
орчныг хамгаалахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хог хаягдлаас үүдэлтэй хөрс, усны 
бохирдол, халдварт өвчний тархалтаас сэргийлэх зорилгоор “ГҮЙЕ ТҮҮЕ” аяныг нийслэлийн 
Залуучуудын хөгжлийн газар, нийслэлийн Тээврийн газар, Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-тай  
хамтран 05 дугаар сарын 26-ны өдөр зохион байгуулав.  

Тус цэвэрлэгээнд нийт 1408 иргэн оролцож, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр Гачууртын гүүрнээс Гурван модны рашаан,  Маршалын гүүрнээс Баянзүрх хайрхан, Хар 
усан тохойгоос Монгол Шилтгээн цогцолбор хүртэл 300.000 м кв талбайн 54,02 тонн хог 
хаягдлыг цэвэрлэсэн. 

 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  
 
Байгууллагаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод мэдээлэх, 

сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд:   
Монгол HD телевизийн “Өглөө хөтөлбөр” болон “Үндэсний шуудан сонин”-д “Ойн хөнөөлт 

хортон шавжтай хэрхэн тэмцэх” талаар ярилцлага; 
Хууль бус мод бэлтгэлийн хүрээнд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Мөрдөн байцаах албаны 

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэстэй хамтран “Байгалиа хамгаалъя” 
аяны ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон бөгөөд ТВ-8 телевизэд хууль бус мод, модон 
материал болон ойн дагалт баялгийн талаар мэдээлэл өгсөн.  

“Дэлхийн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр”-ийн талаар Монголын мэдээ 
сонинд; 

Ногоон бүсийн их цэвэрлэгээний мэдээ болон Улаанбаатар хотын гүний худгуудын талаар 
Зууны мэдээ сонинд; 

Амьтны эд эрхтний хууль бус худалдаа сэдвээр Өнөөдөр сонинд тус тус тодруулга мэдээ 
өгөв.   

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр Монгол HD телевизийн “Наашаа цаашаа 
нэвтрүүлэг”-т 1, “Өнөө өглөө” нэвтрүүлэгт 1, МҮОНРТ-ийн “Зочны цаг” шууд нэвтрүүлэгт 1, нийт 
3  удаа мэдээлэл өгсөн.  

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn сайтад үйл явдлын 
мэдээг өдөр тутам байршуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар цахим хуудсанд 2896 хүн хандаж 
мэдээлэл авсан байна.   

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn, Нийслэлийн 
Байгаль орчны газар, Байгальд ээлтэй Улаанбаатарчууд нүүр хуудсуудаар үйл ажиллагааны 
өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд мэдээлж байна. Мөн зарим онцлох 
мэдээнүүдийг Ulaanbaatar.mn, 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.  

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн 
талаар хэвлэлийн мэдээ бэлтгэж “Ulaanbaatar.mn”, “Environmental.ub.gov.mn” хаягуудад тус тус 
байршуулаад байна.  

https://environment.ub.gov.mn/
https://environment.ub.gov.mn/


Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран олон 
нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар байгаль орчинд ээлтэй, эерэг хандлагыг 
нийгэмд төлөвшүүлэх, сурталчлан таниулах зорилгоор 12 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэн,  гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд Их, Бага баян дахь орон 
нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн тохижилтын ажил, Нийслэлийн 242-р цэцэрлэгийн эко 
танин мэдэхүйн жишиг булан байгуулах ажил, “Хавхгүй нийслэл-2018” арга хэмжээ зэрэг 
ажлуудыг зохион байгуулж байна.   

БОАЖЯ-наас санаачлан хэрэгжүүлж буй “Ногоон паспорт” аяны хүрээнд олон нийтэд 
байгаль орчны мэдээлэл түгээх видео, ”Хог хаягдал цуглуулах“ марафон, “Байгаль орчны 
залуу” сурвалжлагч, “Байгальд ээлтэй шинэ санаа“ зэрэг аяныг зохион байгуулах ажлын хэсэгт 
орж ажиллаж байна. Эко клубуудын удирдагч багш нарын уулзалтад газрын дарга оролцов.  

     

Байгууллагын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд дараах сургалтад албан 
хаагчдыг хамруулсан. Үүнд: 

- МХЕГ-аас Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Захиргааны хариуцлагын 
тухай хууль, бусад хуулийн харьцуулалт, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий шаардлага, 
стандартад  орсон нэмэлт өөрчлөлт, хяналт шалгалтын баримт бичиг үйлдэхэд анхаарах 
асуудлуудаар байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах сургалтад 33 байгаль хамгаалагч, 
1 албан хаагч, 

- НМХГ-аас Ойн тухай хууль тогтоомж болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм журам, 
хууль бус мод бэлтгэлийн үйл  ажиллагааг таслан зогсоох, ой хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх талаарх байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах 
сургалтад 33 байгаль хамгаалагч, 3 албан хаагч, 

- НЗДТГ-аас Нийслэлийн шилэн тендерийн системийг хийж гүйцэтгэсэнтэй  холбогдуулан 
тус системийн танилцуулга сургалтад 1 албан хаагч, 

- Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 
оны 05 дугаар тогтоолд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд, холбогдох хууль тогтоомжийн 
талаарх сургалтад 1 албан хаагч, 

- БОАЖЯ-тай хамтарсан “Нүхэн жорлон, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах арга зам 
ба тогтвортой хэрэглээ” сэдэвт сургалтад 33 байгаль хамгаалагч, 12 мэргэжилтэн,  

- НЗДТГ, Эрх зүйн боловсрол академитэй хамтран “Захиргааны ерөнхий хуулийн 
хэрэгжилт ба тулгамдаж буй асуудал, гадаад орнуудын туршлага”сэдэвт сургалтад 1 
албан хаагч,  

- БОАЖЯ, Монгол орны UN-REDD үндэсний хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулсан “Ойн 
түймрийн хяналт ба урьдчилан сэргийлэх стратеги” сэдэвт АНУ-н Ойн албаны туршлага 
солилцох сургалтад 1 албан хаагч 

- Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газраас “Би хариуцлагатай аав ээж” аяны хүрээнд зохион 
байгуулсан “Гэр бүлийн боловсрол олгох” сургалтад 1 албан хаагч,  

- Нийслэлийн нийтийн биеийн тамир, спортын хорооноос нутгийн захиргааны 
байгууллагын биеийн тамир, спорт хамтлагийн ахлагчдад зориулсан сургалтад 1 албан 
хаагч,    

- Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, бэлэн байдлаа хангах” сэдэвт сургалтад 28 албан хаагч,  

- Нийслэлийн архивын газраас зохион байгуулсан “Алсын зайн сургалтад”1 албан хаагч 
тус тус хамрагдав.  



- “Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв”-д “Нутгийн шийдэл сан” ТББ-тай хамтран 
“ЖОРЛОНГОО ӨӨРЧИЛЬЕ” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав. Сургалтад нийт 45 хүн 
хамрагдаж сертификат гардан авсан. 

- Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвтэй байгуулсан НБОГ/СБ-01 дугаар 
хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтан 
Ц
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өөц, байгаль хамгаалах төвийн сургалтын их танхимд байгаль хамгаалагчдад зориулсан 
"Хууль бусаар агнагдаж хураагдсан амьтны эд эрхтэнийг хэрхэн хадгалах, анхан шатны 
ямар арга хэмжээ авах, жижиг амьтны чихмэл хийх арга аргачлал болон ургамал таних 
арга, гербар хийх аргачлал" сэдвийн хүрээнд чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулав. 
Сургалтад нийт 14 байгаль хамгаалагч оролцов.     

 
- Улсын Онцгой Комиссын 2018 оны  01 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд ой хээрийн 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх болон түймэр унтраах хээрийн дадлага сургалт, албаны 
бэлтгэл,  бэлэн байдлыг дээшлүүлэх  зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр Бага баян зусланд  хээрийн болон танхимын цогц сургалтыг СБД-ийн 
Онцгой байдлын хэлтсээс зохион байгуулсан.  Тус арга хэмжээнд нийслэлийн Байгаль 
орчны газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Энхийн төлөө цогцолбор, Улаан 
загалмайн нийгэмлэг, Зооноз Өвчин Судлалын Үндэсний төв, Хан-Уул дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэс, Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Сүхбаатар дүүргийн 15, 17, 19 
дүгээр хорооны нийт 11 байгууллагын 130 албан хаагч хуурайшилтын аюултай үед 
урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангаж, хамтран оролцов.  

Гадаад сургалтад:  
- БНСУ-д “Ази Номхон далайн бүс нутгийн тогтвортой аялал жуулчлал ба ойн менежмент” 

форумд 1 албан хаагч, 
- БНХАУ-ын Ланзоу хотод “Нэг бүс нэг зам”сургалтад 1 албан хаагч, 
- БНСУ-д “Байгаль орчны тогтвортой байдал ба уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах 

чадавх бүхий хот” сургалтад 1 албан хаагч, 
- БНХАУ-ын Бээжин хотод “Хятад улсын цөлжилтөөс сэргийлэх төрийн бодлого, 

цөлжилтөөс сэргийлэх арга технологи” сэдэвт туршлага судлах сургалтад 1 албан 
хаагчийг тус тус хамруулав. 

Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 
 
МХЕГ-тай хамтарсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мэргэжлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 

хамтран ажиллах” тухай 01/-2018/18 дугаар гэрээг 2018 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр 
байгуулан хэрэгжилтийг  хангуулан ажиллаж байна. 

  Нийслэлийн Онцгой комиссын “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга 
хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгавар болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлын хүрээнд 2018 оны 5 дугаар сард 24 цагаар ажиллах эрчимжүүлсэн эргүүл шалгалтын 
хуваарийг батлуулан мөрдүүлж байна. 

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон салбарын бусад 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийх 2018 оны 18/7 
дугаар удирдамжийг батлуулан, улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль хамгаалагч Ойн тухай 
хуулиар 9,  Усны тухай хуулиар 2 иргэний үйлдсэн нийт 13 зөрчлийг илрүүлж шийдвэрлэн 
улсын төсөвт 9,08 сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. 
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