
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  

ДОЛДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

2018 оны 08 дугаар сарын 04                       Улаанбаатар хот 

 

Тус байгууллагаас 7-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

Захиргааны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

 

Байгууллагад 2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар “Archive eDoc” програмаар нийт 2245 

албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 1490, хариугүй 755 албан бичиг 

бүртгэгдэж, удирдлагад албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр гарган танилцуулсан. 

Үүнээс:   

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн - 2189 

- Шийдвэрлэх шатандаа байгаа - 56 

- Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1099 албан бичиг явуулсан ба албан 

бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажилласан. 

Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 108 өргөдөл хүсэлт ирснээс 104 

өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 4 өргөдөл шийдвэрлэгдэх шатандаа, 3 

гомдол хугацаа хэтэрсэн байна. Тус байгууллагын Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж 

хугацаа 7 хоног 15 цаг 19 минут байна.  

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. 

Албан хаагчид 102 иргэнтэй уулзалт зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтөлсөн байна.  

НИТХТ-ийн 2017 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн 

нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журмын дагуу www.ublegal.mn цахим хаягт байршуулж, эхний хагас 

жилийн тайланг   НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2018 оны 07 сарын 06-ны өдрийн 04/1024 дугаар албан 

бичгээр хүргүүлэв.  

Байгууллагын шилэн дансны мэдээлэл байршуулах хуваарийн дагуу 06 дугаар сарын 

хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын 

зүйлийн жагсаалт гүйцэтгэлийн мэдээ, 07 дүгээр сарын 30-ны өдөр хандив тусламжийн хэмжээ, 

түүний зарцуулалтын хагас жилийн тайлан, 07 сарын 30-ны өдөр худалдан авалт, тендерийн 

мэдээг цахимаар байршуулав.  

Ногоон хөгжил, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр: 

 

Улаанбаатар хотын ногоон сангийн үйл ажиллгааг дэмжих асуудлаар нийслэлийн Засаг 

даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан, 

Улаанбаатар хотын ногоон сангийн гүйцэтгэх захирал Ц.Мөнхбаяр болон холбогдох 

мэргэжилтнүүдтэй 2018 оны 7 сарын 3-ны өдөр уулзалт хийсэн. Уулзалтаар цаашид гэр 

хорооллын бүсэд агаар орчны бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдал, эдийн 

засгийн чадавхийн судалгааг хамтран хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд дээрх судалгаа нь  ногоон 

зээлийг цаашид хөгжүүлэх чиглэлийг тодорхойлох ач холбогдолтой юм.  

“Барилгын хэмнэлттэй хурдасгуур” олон улсын платформд жишиг төслийн санал 

боловсруулан хүргүүлсэн бөгөөд уг төсөл нь санхүүжилт авахаар шалгарсан. Дээрх төслийг 

2018-2019 онд Улаанбаатар хотын харъяа барилгуудад хэрэгжүүлнэ. Төсөл хэрэгжүүлэх 

барилгуудын дулааны болон цахилгаан эрчим хүчний алдагдлыг багасгаж хүлэмжийн хийн 

ялгарлыг боломжит дээд хэмжээгээр бууруулах, дараа дараагийн шинээр баригдах 

барилгуудад тавих шалгуур үзүүлэлттэй болох зорилготой юм.   

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


“Жайка” Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагад нийслэлд үйл ажиллагаа 

явуулдаг төрийн байгууллагуудын чадавхийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн чиг үүрэг, үйл 

ажиллагаанд хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах чиглэлийн бодлого, төлөвлөлтийг суулгах,  

төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах санал солилцох 

зорилготой 1,5 сая төгрөгийн өртөг бүхий сургалтын төслийн саналыг боловсруулж  хүргүүлээд 

байна.  

Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 

 

Усны чиглэлээр 1, ойн чиглэлээр 2, газрын хэвлийн чиглэлээр 4, ан амьтны чиглэлээр 2, 

байгалийн ургамлын чиглэлээр 1,   нийт 10 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 2 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт тус тус олгов. Мөн 1 аж ахуйн нэгж  

байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 

бичгийг судлан, нийт 60 зөвшөөрөл, паспорт олгов.  

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 1 иргэн, 20 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагад үнэлгээ хийв.    

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны А-96/71 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний ажлыг төлөвлөх, 

зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын ойн санд худалдан авах , 

өмчлүүлэх журам”-ын тавдугаар зүйлд заасны дагуу “Дэлхийн цэцэрлэгт хүрээлэн Монголд” 

ТББ, “Цагаан Алгирмаа” ТББ-тай тус тус гэрээ байгуулан ойжуулалтын ажлыг эхлүүлээд байна.   

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 80,000 га талбайд хийгдэх ойн хөнөөлт шавж, өвчний 

тархалтын судалгааны ажлын зөвлөх үйлчилгээний гэрээг “Байгаль орчин шавж нийгэмлэг” 

ТББ-тай байгуулсан. Эхлэлийн тайланд үндэслэн тэмцлийн ажлыг эхлүүлэхээр болов.  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны А/235 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“2018 онд ойгоос бэлтгүүлэх модны дээд хязгаар батлах тухай” шийдвэрээр Улаанбаатар хотын 

нутаг дэвсгэрийн ойгоос бэлтгүүлэх модны дээд хэмжээг цэвэрлэгээний огтлолоор 1200 м3, 

ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд түлшний зориулалтаар цэвэрлэгээ хийх хэлбэрээр унанги, 

гишүү мөчир олгох хэмжээг 4900 м3  байхаар тус тус тогтоосны дагуу НИТХ-д танилцуулж 

батлуулав.  

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. Тус 

ажлын хүрээнд “Тэнгэрийн модон багана” ХХК-тай БО-2018/21 дугаар ажил гүйцэтгэх гэрээ 

байгуулан гүйцэтгүүлж байна. 

     



 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” А/613, “Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” А/655, 

“Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай” А/672 дугаар захирамжуудыг 

боловсруулж батлуулснаар 7 аж ахуйн нэгжид шинээр ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг олгож, 

эхний жилийн төлбөрт 3,5 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна.  Мөн 

хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулсан 20 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад 

зохих тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулсан бөгөөд 4 дэх жилийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 2,5 

сая төгрөг төлүүлсэн.  

Тайлант хугацаанд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын асуудлаар 7 аж ахуйн нэгжтэй 

холбоотой шүүх хуралд хариуцагч нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 

ажиллаж, 2 аж ахуйн нэгжийн нэхэмжлэлтэй хэрэг төрийн байгууллагын талд шийдвэрлэгдэв.    

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, автомашин болон явган 

хүний орц, гарцыг чөлөөлөх болон гамшиг, ослын үед шуурхай албаны автомашин нэвтрэх 

боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Чингэлтэй дүүргийн газрын албатай хамтран Чингэлтэй 

дүүргийн Шадивлан, Яргайтын богино, Жигжид, Өвөр гүнтийн зуслан дах орц, гарцыг чөлөөлөх 

судалгаа хийв. 

2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар Чингэлтэй дүүргийн 17, 19, Сүхбаатар дүүргийн 19, 

20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс нийт 181 өрхийн 

2950 малыг нүүлгэн шилжүүлсэн бөгөөд  ажлын гүйцэтгэл 93%-тай байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд 

байгаа мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай” А/578, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 

2018 оны “Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс дэх малын хашаа, саравчийг буулгах, 

ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх талаар авах арга хэмжээний тухай” А/428 дугаар 

захирамжийн хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс 

малаа нүүлгэн шилжүүлсэн өрхийн малын хашаа саравчийг буулган, өтөг бууцыг зөөвөрлөх, 

ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг ЧД-ийн 12, 16, 17, 19 дүгээр хороодын нийт 49 өрхөд 

2018 оны 07 дугаар сарын 17-ноос 20-ны хооронд ЧД-ийн ЗДТГ болон мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулав. Ногоон бүсэд нийт 41 өрхийн малын хашаа 

саравчийг буулгасан бөгөөд одоогийн байдлаар 10 өрхийн 448 тн өтөг бууцыг хог хаягдлын 

төвлөрсөн цэгт хүргээд байна. Цаашид мал оруулахгүй байх чиглэлийг хороодын Засаг дарга 

нарт үүрэгжүүлэв.   

Зуслангийн бүсийн нийтийн эзэмшлийн талбайд байрлах хогийн цэг, бохирын цооног, бие 

засах газрын судалгааг гаргаж нэгтгэсэн. Уг судалгааг үндэслэн ЧД, СБД, СХД, БЗД-ийн 9 

хорооны 59 зуслангийн 5589 нүхэн жорлон, 31 нийтийн эзэмшлийн бие засах газар, 38 хог 

хаягдлын цэг,  814 бохирын цооногт  “Орхон овоот” ХХК, “Хан судар” ХХК, “Түвшин билэг 

Төгөлдөр” ХХК-иуд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн бөгөөд гүйцэтгэлд хяналт тавьж 

ажилласан. 

Зуслангийн бүсэд иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээний хүртээмжийн талаар сэтгэл ханамжийн 

судалгааг боловсруулж, оршин суугч иргэдээс санал асуулгыг авч эхлэв.   

Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 

Гүнт, Жигжид, Хандгайт, Зуслан, Санзайн Их, Бага баян, Бэлх, Сэлхийн зуслангийн зөвлөлийн 

гишүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, хийж буй ажлын талаар мэдээлэл өгч, шаардлагатай 

гарын авлага, материалыг тараав. 

Аялал зугаалгын үе эхэлсэнтэй холбогдуулан зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэд болон 

үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, аялагчдад байгаль орчныг хамгаалах, болзошгүй 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Аялагч, амрагчдад зориулсан болзошгүй аюулын 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх”, “Хачигнаас сэргийлье” гарын авлага, зөвлөмжийг   нийт 200 

ширхгийг тараав.   

СБД-ийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Сэлбэ зусланд үйл ажиллагаа явуулж буй 

“Маргаашийн хөгжил” хүүхдийн зуслангийн 10-15 насны 36 амрагч хүүхдэд “Нийслэлийн ногоон 

бүсэд аялаж, амрахдаа болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх”, “Уур амьсгалын өөрчлөлт 

ба хог хаягдал” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан бөгөөд “Ногоон Улаанбаатар - Та өөрөө 



цэвэр орчинг бүтээнэ” 33 ширхэг, “Аялагч амрагчдад зориулсан болзошгүй аюулын эрсдлээс 

урьдчилан сэргийлэх” 36 ширхэг, “Ногоон зуслан цэвэр орчин” 36 ширхэг, нийт 105 гарын 

авлага, зурагт хуудсыг тараав. 

Зусланд үйлчилгээ үзүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдтэй байгуулсан гэрээний хүрээнд дараах 

байгууллагуудтай холбогдож мэдээлэл авав. 

УСУГ-аас зуслангийн бүсэд усан хангамжийг иргэдэд үзүүлж байгаа бөгөөд 7-р сард 6 

усан санг Шарга морьт-2, Жигжид-2, Гүнт-1, Яргайтын богино-1 зусланд тус тус байршуулсан. 

Мөн 2,5 тн-ы машинаар 11 рейс хийж 6 усан санд ус зөөвөрлөсөн. 5 тн-ы машинаар 40 рейс 

хийж 200 тн усыг иргэдэд түгээж нийт 51 рейс, 227,5 тн усыг тээвэрлэж  зуслангийн иргэдэд 

түгээсэн байна. 

УБЦТС-Зуслан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь 7-р сард нийт 224 өрхийг шинээр цахилгаан 

эрчим хүчинд холбож, 856 өрх цахилгаанаа дахин холбуулж, 111 өрх цахилгаан эрчим хүч 

дамжуулах утас солиулсан, 15 өрхийн цахилгааныг түдгэлзүүлсэн байна. Нийт 1206 зуслангийн 

хэрэглэгч УБЦТС-ний Зуслан ХҮТ-ээр үйлчлүүлсэн байна. 

2018 оны 7-р сард Сүхбаатар дүүргийн 18, 19, 20 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 17, 18, 

19 дүгээр хорооны зуслангийн бүсийн айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын хог хаягдал болон 

гуу жалга, далан, нийтийн эзэмшлийн зам талбайгаас 3330.84 тн хог хаягдлыг нийт 742 

удаагийн рейсээр ачиж, тээвэрлэн хогийн төвлөрсөн цэгт хүргэсэн байна. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох, хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах, 

сургалтын чиглэлээр:  

Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай байгуулсан БО-2018/15 дугаар гэрээнд тусгагдсан 

ажлын хүрээнд Нийслэлийн 242 дугаар цэцэрлэгт экологийн боловсрол олгох загвар тохижилт 

буюу “Эко танин мэдэхүйн жишиг булан”-г хийж хүлээлгэн өгөв. 

Цэцэрлэгийн зай талбай, сургалтын стандартад нийцүүлэн тохижуулсан орчинд хүүхдүүд 

шувуу, загас, гэрийн тэжээмэл амьтдыг хооллох, судлах, тасалгааны ногоон ургамал, цэцэг 

тарих, гадна талбайд өөрийн гараар туршиж үзэх боломжийг бүрдүүлсэн ба нэг бүлгийн бүх 

хүүхдэд хүрэлцэхүйц багаж хэрэгсэл, материалуудыг бэлтгэсэн. Цаашид уг тохижилтын ажлыг 

бусад цэцэрлэг, сургуулийн өмнөх боловсролын төвүүдэд загвар болгон ашиглах юм.  

Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа болон Газрын дарга Э.Баттулга нар Эко танин 

мэдэхүйн жишиг булантай танилцаж, багш ажилчдад экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 

хийж хэрэгжүүлэх ажлын санал солилцож, зөвлөмж өгөв. 

 

 

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

сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд:   

 Хууль бус ан агнуур, зэрлэг амьтан, ургамлын гаралтай эд эрхтнээр хийсэн эд зүйлсийг 

худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох мэдээ, сэрэмжлүүлэг, ойн дагалдах 

баялаг жимс, самар түүх хугацаа, холбогдох зөвшөөрлийн талаар TV8, TM телевизүүд болон 

Үндэстэн сайт, Өнөөдөр сонинд 2 албан хаагч мэдээлэл өгөв.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудас https://environment.ub.gov.mn сайтад үйл 

ажиллагааны өдөр тутмын мэдээ мэдээллийг бэлтгэн олон нийтэд мэдээлж байна. 

Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсанд энэ сард 802 хүн хандаж мэдээлэл авсан 

байна.  
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