
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ЗУРГАДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2018 оны 07 дугаар сарын 04                       Улаанбаатар хот 

 
Тус байгууллагаас 6-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 
Байгууллагад 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 

1960 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1302, хариугүй 658 албан 
бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган 
танилцуулсан. Үүнээс:   

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 1874 
- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 86 
- Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 946 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 
Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 89 өргөдөл хүсэлт ирснээс 83 

өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 6 өргөдөл, 3 гомдол шийдвэрлэгдэх 
шатандаа 3 байна. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 
хоног 0 цаг 32 минут байна.  

Тайлант хугацааны үзүүлэлтийг газрын хэмжээнд 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчил 96%-иар, албан бичгийн шийдвэрлэлтийн зөрчил 
81,4%-иар тус тус буурсан эерэг үзүүлэлт гарав.  

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. 

Нийт төрийн захиргааны албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ, төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ажлыг зохион байгуулав.     

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх Үндсэн  чиглэлийн биелэлт 
эхний хагас жилийн байдлаар 70%, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 
74,5%, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг 95%, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 66,5%-ийн хэрэгжилттэйгээр тус тус нэгтгэн 
гаргаж, НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэв.    

Тус газарт хэрэгжиж буй нийт 49 захирамжлалын баримт бичгийн 61 заалтын биелэлтийг 
гаргаж Засгийн газрын  2017 оны 89-р тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын  335-р захирамжаар 
батлагдсан нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмын дагуу хяналт үнэлгээ хийж Даргын зөвлөлийн хурлаар  
хэлэлцүүлэн  тайланг НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь 
хүргүүлэв. 

НИТХТ-ийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн 
нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын дагуу www.ublegal.mn цахим хаягт  06 дугаарын байдлаар 
“А” тушаал 12, “Б” тушаал 13, нийт 25 тушаалыг тус тус байршуулав.   

2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 57, 
боловсон хүчний чиглэлээр 43 тушаалын төслийг боловсруулж баталгаажуулан, дугаар өгч 
бүртгэн, хяналт тавьж  ажилласан. Нийт 16  албан хаагчид амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн 
амралтыг биеэр эдлүүлсэн.   

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 
 

“Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум”-ыг “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: 
Агаарын чанарыг сайжруулах ба хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах” сэдвээр 2018 оны 06 
дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд НЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулав.   

Байгууллагын брэндбүүкийг НИТХ-аар батлуулах ажлын хүрээнд НИТХ-ын тогтоолын 
төсөл, танилцуулга, НЗД-ын өргөн барих албан бичиг, НЗД-ын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн 
төслийг боловсруулав.   

 

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


Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 
чиглэлээр: 

 
Усны чиглэлээр 1, газрын хэвлийн чиглэлээр 2, нийт 3 байгууллагад мэргэжлийн 

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

эрхийн бичиг 4 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 8 аж ахуйн нэгж  
байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 194 зөвшөөрөл, паспорт олгов. Мөн  7 гүний худгийг бүртгэлд хамруулаад 
байна.  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 2 иргэн, 16 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагад үнэлгээ хийв.    

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээнд тусгасны дагуу 2018 оны байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө батлуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 аж ахуйн нэгж байгууллагын 
төлөвлөгөөг батлав. 
 Нийслэлийн ногоон бүсэд 2018 онд 145 га талбайд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
ойг нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулснаас ойжуулалтын ажлыг 105 га, ойн зурвасыг 5 га, 
байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажлыг 35 га талбайд тус тус хийгдэхээр болж, улсын төсвийн 
хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Мухрын аманд 55 га 
талбайд "Вебтүүн" ХХК, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Баянзүрх ууланд 
30 га талбайд  "Байгаль цэцэрлэг" ХХК,  Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны хөдөө хэсэгт 
Нарийны амны ойн санд 20 га талбайд “Хөвчийн бүргэд” ХХК-ууд тус тус ойжуулалтын ажлыг, 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр Их баянгийн аманд 35 га 
талбайд байгалийн сэргэн ургалтад туслах ажил “Ойн хайгуул” ХХК гүйцэтгэж, ажлын явцад 
хяналт тавин ажиллаж байна. Ургамлын амьдралын хувийг намар тооцно. 
 “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй ногоон зурвас байгуулах 
ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Ойн хайгуул” ХХК Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо 
/Биокомбинат/ Туул голын сав дагуу 5 га талбайд ногоон зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэж 
байна.     
 БОАЖЯ-ны харъяа “Ой судалгаа хөгжлийн төв” УТҮГ-аас нийслэлийн  нутаг дэвсгэр дэх 
ойн санд тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлыг хамтран зохион байгуулсан. Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр тэмцлийн ажлыг сибирийн хүр эрвээхэй, якобсоны төөлүүрч эрвээхэй тархсан 
Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Шарга морьт, Бэлх, Сэлх зэрэг 1500 га 
талбайд авиахимийн аргаар, өрөөсгөл хүр эрвээхэйн өндөгтэй тэмцэх ажлыг Сүхбаатар 
дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их Бага баян, Эрээн гуя, Санзай, Хандгайт, 
Баянбулаг, Хуурай мухар, Шарга морьт, Гоодой, Зуунмод, Халзангийн даваа, Майхан толгой, 
Шар хоолой, Өвөр гүнт, Жигжид, Яргайт, Яргайтын богино, Шадивлан, Ар гүнт, Гүнтийн шархад, 
Марцат, Толгойтын Баруун, Зүүн салаа, Найрамдал, Баянголын ам зэрэг 5000 га талбайд 
механик аргаар, нийт 6500 га талбайд тэмцлийн ажлыг гүйцэтгүүлсэн.  
 Нийслэлийн Засаг даргын Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2018 оны А/280 дугаар захирамжаар ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах 18,866,235 
төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргуулж хаврын хуурайшилтын хугацаанд дараах 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хяналт 
шалгалтын ажилд шаардагдах 4,638,117 төгрөгийн бензин зардлыг НМХГ, НОБГ болон НЦГ-т 
хуваарилан олгосон.  

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Газрын 
даргын 2018 оны А/31 дүгээр тушаалын дагуу хаврын хуурайшилтын үед ажиллах түймрийн 
хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гарган ажиллаж, нийслэлийн ногоон  бүсийн нутаг дэвсгэрт 
2018 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 10, болон 9 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 
11 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэл хугацаанд ажиллах 32 урамшуулалт морин эргүүлтэй гэрээ 
байгуулан тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан байгаль хамгаалагчдын удирдлага дор 
ажиллуулж байна.   

Налайх дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн журмын хашаанд байгаа хураагдсан мод, модон 
материалд экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоож Газрын даргын 2018 оны 03/845, 03/931 
дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлэв.   



Тайлант хугацаанд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн уулын ажлын 2 тайлан, 2018 оны 3 төлөвлөгөөг хянаж,  
баталсан.   

Налайх дүүрэгт гар аргаар нүүрс олборлогч иргэдийн хууль бус үйл ажиллагаатай 
холбогдуулан  байгаль орчны тэнцэл алдагдах, иргэдийн эрүүл мэнд хохирч, аюулгүй амьдрах 
үндсэн эрх зөрчигдөх, амь нас эрсдэж байгаа зэрэг асуудлуудын хүрээнд тус дүүргийн иргэдийн 
дунд Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн дагуу Зөвлөлдөх санал асуулгыг  2 үе 
шаттайгаар зохион байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтад түүврийн аргаар сонгогдон, урилга хүлээн 
авсан 511 иргэн бүртгэгдсэнээс 278 иргэн уулзалтад ирсэн. Оролцогчдоос уулзалтын төгсгөлд 
санал асуулгын хуудас бөглүүлэх ажлыг Үндэсний статистикийн хорооноос зохион байгуулав. 
Санал асуулгын дүнг нэгтгэн зөвлөмж гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлээд байна. 

Иргэдийн мэдээллийн дагуу БГД-ийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт машины моторт 
орсон рашааны могой, СХД-ийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэмтсэн идлэг шонхорыг 
“Амьтан асрах байр”-нд аваачин  эмчилж байна.  

"Ногоон бүсийн усны чанарт хяналт, шинжилгээ хийх" зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр 
“Экотех проект” ХХК-ийг шалгаруулж, гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлээд байна. 

Нийслэлийн Тээврийн газраас 06 дугаар сарын 15-наас эхлэн зуслангийн чиглэлд 
үйлчилж буй автобусыг зуны хуваарьт шилжүүлж, Гүнт, Гоодой, Баянбулагийн зуслан руу явах 
чиглэлийг нэмсэн.   

Нийслэлийн ногоон бүсэд хог тээвэрлэгч “Найши Трейд” ХХК нь 502 рейс буюу 2,6 тн, 
“Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ нь 307 рейс буюу 1,3 тн хог хаягдлыг тус тус тээвэрлэж 
төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэсэн байна.    

Зуслангийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар 10 асуулт бүхий санал асуулга, 
судалгааг зуслан бүхий амуудад оршин суугч 370 өрхөөс авч нэгтгэв. Үүнд:   
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Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн санал хүсэлтийг  нэгтгэж үзэхэд орц, гарцыг шийдэх, 
туслах зам, явган хүний зам  бий болгох,   автобусны зогсоолуудын тоог нэмж тохижуулах, төв 
замаас зуслангийн ам руу хүрдэг нийтийн тээврийн чиглэлтэй болох зэрэг саналууд 
давамгайлж байна.  

 
Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  
 
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын санхүүжилтээр 2 дахь шатны “Хотын соёл” 

“Эрчим хүчний хэрэглээний шошго гэж юу вэ?” “Эрчим хүчний тухай хууль, эрчим хүчний 
хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөр гэж юу вэ?” зэрэг сэдвүүдээр видео зөвлөмжүүдийг бэлтгэн 
олон нийтэд түгээж байна. Нийслэлийн хэвлэл мэдээллийн төвд “Налайх дүүргийн иргэдийн 
дунд зохион байгуулах зөвлөлдөх уулзалт”-ын талаар хэвлэлийн хурал зохион байгуулж 
Зөвлөлдөх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон ажлын хэсгийн гишүүд оролцож мэдээлэл хийв. 

Байгууллагын хэмжээнд олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл бүхий баннер, постер, 
нугалбарын эх дизайныг хийлгэхээр “Рийл энимэйшн” студиэр брэндбүүкийн дагуу гүйцэтгүүлж 
байна.   

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

 Дэлхийн байгаль хамгаалах өдрийг угтан МҮОНРТ-ийн Өглөө хөтөлбөрт 1 албан хаагч; 



 Зусланд гарч буй иргэдэд зориулсан анхааруулга мэдээний талаар Монгол HD 
телевизийн “Өнөө өглөө” нэвтрүүлэгт 2 албан хаагч; 

 Ойн хортон устгалын талаар Монгол HD телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрт; 

 Гүний худгийн талаар Стар телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрт; 

 Сэлбэ голын төслийн талаар ETV телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрт тус тус 
ярилцлага өгөв. 

 
 

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn сайтад үйл 
ажиллагааны өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд мэдээлж байна. 

 
Хяналт шалгалтын чиглэлээр: 
 

НМХГ-тай хамтран Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй “Хуалян” ХХК, “Хунхуа” ХХК, “Гэрэлт-Орд” ХХК, 
“Хонгда Интернэшнл” ХХК болон тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан “Танлонь” ХХК-ийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн.   

     

Шалгалтын явцад дээрх аж ахуйн нэгжүүд ТЭЗҮ, БОНБНҮ болон уурхайн үйл 
ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг батлуулаагүй ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 
тогтоогдсон. “Танлонь” ХХК-ийн тухайд нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр 
захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан боловч ажиллаж байна гэсэн иргэний 
мэдээллийн дагуу газар дээр нь шалгахад үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчийн баталсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах 
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх” 
удирдамжийн хүрээнд НМХГ-тай хамтран Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
байрлах нэр бүхий 8 аж ахуйн нэгж, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах нэр бүхий 5 аж 
ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. Хяналт шалгалтын явцад газрын хэвлийн 
нөхөн сэргээлт хийх боломжгүй, дүйцүүлэн хамгааллын хүрээнд булгийн эх тохижуулах, тусгай 
хамгаалалттай газар нутагт мод тарих зэрэг ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг 
гаргав. 
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