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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 
 Нийслэлийн Байгаль орчны газар нь Монгол улсын Засгийн газрын болон 
нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэртэй 
байдлыг хангах, байгалийн баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон бүс дэх 
зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, ногоон хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн 
ажиллаж байна. 
 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар:  

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
биелэлт 74.5% 

 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн  чиглэлийн 
биелэлт 70%  

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 95% 

 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
биелэлт 66.5%-ийн хэрэгжилттэй байна.  
 Байгууллагын бодлогын зорилтуудын хэрэгжилтийн тайланг сар, улирал, хагас 
жилээр нэгтгэн гаргаж хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг Газрын даргын 
зөвлөлийн хурлаар улирал тутам хэлэлцүүлж хэвшсэн ба биелэлтийг нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох хэлтсүүдэд тухай бүр тайлагнаж ажиллав.    

 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 

 Тайлант хугацаанд байгууллагын чиг үүрэгт хамааралтай Засгийн Газрын албан 
даалгавар 2, УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол 1, УИХ-ын тогтоол 2, Засгийн газрын 
тогтоол 6, Ерөнхий сайдын захирамж 1, нийслэлийн Засаг даргын захирамж 19, 
нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 6, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол 1, Ерөнхийлөгчийн зарлиг 3, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 6, 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 2,  нийт 49 захирамжлалын баримт бичгийн 61 
заалтын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, биелэлтийг “L-monitoring” программд 
байршуулж байна. 
 Эхний хагас жилийн байдлаар: 

 Засгийн газрын 6 тогтоолын биелэлт 81,95%, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1 
тогтоолын биелэлт 100%, Үндэсний аюулгүй байдлын 2 зөвлөмжийн 5 заалтын 
биелэлт 86%, УИХ-ын 2 тогтоолын 2 заалтын биелэлт 100%, Ерөнхийлөгчийн 3 
зарлигийн 5 заалтын биелэлт 100%, Засгийн газрын хуралдааны 6 тэмдэглэлийн 8 
заалтын биелэлт 95%, Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11 заалтын биелэлт 
100%, нийслэлийн Засаг даргын 19 захирамжийн биелэлтийг 85,9%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр тус тус тайлагнаж НЗДТГ-ын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэв. 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд, нийслэлийн Засаг дарга нарын 
хооронд байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг 61,4%-ийн 
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хэрэгжилттэйгээр нэгтгэн гаргаж, НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хугацаанд 
нь хүргүүлэв. 

 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 
Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 

 
3.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 

ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

 

 Байгаль орчны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх авахаар хүсэлт 
гаргасан аж ахуйн нэгжийн материалыг судалж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 
оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан журамд заасан шаардлагыг хангасан нийт 79 
аж ахуйн нэгжид дүгнэлт, тодорхойлолтыг гаргаж БОАЖЯ-нд хүргүүлэв.  

 

 
 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлт, материалыг журмын дагуу хугацаанд нь судлан 
шийдвэрлэж, нийт 110 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийж 
дүгнэлт гаргасан. 

 

Газрын хэвлийн 
чиглэлээр, 25 

Амьтны чиглэлээр, 
6 

Ургамлын 
чиглэлээр , 1 

Ойн чиглэлээр , 23 

Усны чиглэлээр, 24 

Мэргэжлийн байгууллагын эрх  
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 Налайх дүүрэгт хууль бусаар нүүрс олборлох үйл ажиллагааг таслан зогсоох, 
дүүргийн иргэдийг ажлын байраар хангах арга замын талаар дүгнэлт гаргах 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/462 дугаар захирамжаар “Налайх 
дүүргийн иргэдийн дунд нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
зөвлөлдөх уулзалт, санал асуулга”-ыг 2 үе шаттай зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг 
хангаж, амжилттай зохион байгуулав. Тус зөвлөлдөх санал асуулга нь улсын 
хэмжээнд 2 дахь удаа, нийслэлийн хэмжээнд анх удаа зохион байгуулагдсан бөгөөд 
Налайх дүүргийн 278 иргэн оролцож, саналаа өгсөн томоохон арга хэмжээ боллоо.     
 

 
 

 Байгаль хамгаалах тасгийн хүрээнд Газрын даргын 2018 оны “Байгаль орчны 
багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах” тухай 18/1 дугаар нэгдсэн 
удирдамж, Газрын даргын 2018 оны “Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хууль болон салбарын бусад хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт” хийх тухай 18/7 дугаар удирдамж, 2018 
оны 5 дугаар сарын 1 өдрийн “ Хавхгүй нийслэл 2018”  болзолт уралдааны  удирдамж 
болон Нийслэлийн Онцгой комиссын "Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх арга хэмжээний тухай” 3 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор байгаль хамгаалах хэсгүүдийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлэн, үүрэг гүйцэтгэхээр 2018 оны 3-6 дугаар саруудад эрчимжүүлсэн эргүүл 
шалгалтын хуваарийг батлуулж мөрдүүлэн ажилласан.  

40 

15 

12 

8 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

БАРИЛГА, ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

АВТО ЗАСВАР, УГААЛГЫН ГАЗРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАТАХУУН ТҮГЭЭХ СТАНЦ 

АВТОМАШИН ХИЙГЭЭР ЦЭНЭГЛЭХ СТАНЦ  
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 Дээрх эргүүл шалгалтын хүрээнд эхний хагас жилийн байдлаар хэсгийн зохион 
байгуулалтаар хамтарсан шалгалтыг 203 удаа, хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгаль 
хамгаалагч тус бүр 424 удаа зохион байгуулж нийт 33,808.4 км замыг туулсан байна.   
 Байгаль орчны хууль тогтоомжийн эсрэг нийт 56 удаагийн зөрчил илрүүлж 
үүнээс 18 зөрчилд захиргааны арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.  
 

 
 
 Газрын даргын 2018 оны А/35 дугаар тушаалаар байгаль хамгаалагчдын үүрэг, 
хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, ажлын шинэ арга барил санал санаачилга, 
идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Ногоон Улаанбаатар” аян, болзолт уралдааны 
удирдамж, байгаль хамгаалагч тус бүрийн ажлыг үнэлж дүгнэх шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг боловсруулж батлуулав. Болзолт уралдааныг 2018 оны 4 сарын 16-
наас 10 сарын 16 хүртэл 6 сарын хугацаатайгаар зарлаад байна. Уралдааныг 
“Байгаль хамгаалагчдын ажлын байрны тодорхойлолтоор хүлээсэн үүргийн биелэлт”, 
“Зөрчил илрүүлэлт, шийдвэрлэлт, орлого бүрдүүлэлт”, “Ажлын байрны тохижилт” 
гэсэн үндсэн 3 чиглэлээр дүгнэж нийслэлийн баяраар шалгаруулна. 
 Байгаль хамгаалагчдын мэдлэг боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор 
дараах сургалтуудыг зохион байгуулав. Үүнд:  

- МХЕГ-аас “Зөрчлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга болон Захиргааны 
ерөнхий 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” гэсэн сэдвээр 2 удаагийн сургалт; 

- Нийслэлийн прокурын газраас улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль 
хамгаалагчдыг “Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх арга ажиллагаа” сэдэвт 2 удаагийн сургалт; 

- Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч нарт байгууллагаас “Зөрчлийн 
тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”, “Орчны бохирдлын 
тухай”, “Албан хэрэг бүртгэл, хөтлөлт болон архив бичиг хэрэг” сэдэвт сургалт; 

36%, 36% 

25%, 25% 

23%, 23% 

11%, 11% 

5%, 5% 

Зөрчлийн ангилал  

Хууль бус газар ашиглалт, хар 
шороо олборлолт 

Ойн санд хохирол учруулсан  

Ойд хориглох үйл ажиллагаа, 
ил задгай гал түлсэн 

Ус бохирдуулсан, худаг цооног 
зөвшөөрөлгүй өрөмдсөн 

Ногоон бүсэд ан хийхийг 
завдсан  
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- Гамшгаас хамгаалах сургалтын нэгдсэн төвд “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх” 
сэдэвт 6 удаагийн сургалт; 

- НМХГ-аас “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх”, “Түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилт” сэдэвт сургалт; 

- “Монгол орны ургамлын бүтэц, гербари хийх аргачлал”, “Амьтны чихмэл хийх”, “ 
Байгаль орчны үнэлгээ, дүгнэлт, нөлөөлөл” сэдэвт сургалт; 

- Зуслангийн Товчооноос БОАЖЯ-тай хамтран зохион байгуулсан “Нүхэн жорлон, 
хог хаягдлын менежментийг сайжруулах арга зам ба тогтвортой хэрэглээ”, , 
“Нутгийн шийдэл сан” ТББ-тай хамтран зохион байгуулсан “Жорлонгоо 
өөрчилье” сэдэвт сургалт. 

 
Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр  

 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн санаачилгаар 
Зүүн Хойд Азийн Хотын дарга нарын форумыг 2018 оны 6 дугаар сарын 18-19-ний 
өдрүүдэд “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах нь” сэдвийн хүрээнд Улаанбаатар хотноо 3 дахь 
удаагаа амжилттай зохион байгууллаа.  
 

    
 Нийслэлийн Байгаль орчны газрын төлөөлөл баримт бичиг боловсруулах дэд 
ажлын хэсэгт ажиллаж, форумын сэдэв, оролцогч талуудыг тодорхойлон, форумын 
хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын нээлт болон хаалтын үг, Улаанбаатар хотоос 
танилцуулах илтгэлийн төслийг боловсруулсан.  
 Мөн гадаад, дотоодын төлөөлөгчдөд тараах хурлын багц /эко тор, форумын 
сэтгүүл, үзэг/, “Би+д өөрөөсөө эхэлье” зурагт хуудасны үзэсгэлэнг Азийн сангийн 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр бэлтгэж зохион байгуулав.  

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөрийн төслийг 
Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Ногоон хөгжлийн бодлого, 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр болон бусад бодлогын баримт бичгийн хүрээнд Хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хуульд нийцүүлэн дараах хавсралтуудын хамтаар 
боловсруулав. Үүнд:  

- Хавсралт 1-Баримт бичгийн уялдаа,  
- Хавсралт 2-Санхүүгийн эх үүсвэрийн төсөөлөл тооцоо,  
- Хавсралт 3-Нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ,  
- Хавсралт 4-Шалгуур үзүүлэлт,  
- Хавсралт 5-Арга хэмжээний төлөвлөгөө болно. 

Дэд хөтөлбөрийн төслийг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
хөтөлбөрийн төсөлд тусгах саналыг нэгтгэсэн. Мөн дэд хөтөлбөрийн төслийг 
батлуулахтай холбоотой НИТХТ-ын тогтоолын төсөл, танилцуулга, нийслэлийн Засаг 
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даргын өргөн барих албан бичиг болон хурлын тэмдэглэлийн төсөл, дэд хөтөлбөрийн 
танилцуулга илтгэлийг тус тус боловсруулаад байна.   

 НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулж байгаа 
“Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн зорилгууд”-ыг тодорхойлох ажлын хэсэгт 
ажиллаж байгаль орчны холбогдолтой зорилгуудын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд 
байгууллагын саналыг тусгуулав.  
 “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг яаралтай 
авах” гэсэн 13 дугаар зорилгын зорилт болон шалгуур үзүүлэлт, нэр томьёоны 
тодорхойлолт, тооцох арга, хэмжих нэгж, зорилтот түвшин зэргийг боловсруулж, үр 
дүнг нэгдсэн ажлын хэсгийн хуралд танилцуулав.    

 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Дэлхийн банк хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
эрчим хүчний хэрэглээг 2030 онд хоёр дахин бууруулах зорилготой “Барилгын 
хэмнэлтийн хурдасгуур”-т Улаанбаатар хот нэгдсэний дагуу нийслэл хотод 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах боломжит арга хэмжээ болох барилгын 
дулаалгын төслийн саналыг Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын 
туслалцаатайгаар боловсруулж, Германы Засгийн газраас санхүүжилт авч, УБЗАА-ны 
Инженерийн байгууламжийн хэлтэстэй хамтран хэрэгжүүлсэн.  

Угсармал орон сууцны дулааны алдагдалд эрчим хүчний аудит хийж 
тоолууржуулах туршилтын төслийг БГД-ийн 15-р хороо 31-р байр /5 давхар орон 
сууц/, 19-р хороо 59-р байр /9 давхар орон сууц/, 14-р хороо 16-р байрны /12 давхар 
орон сууц/ барилгыг сонгон хэрэгжүүлэв.  
 

 
 

 
Төслийн аудитын дүгнэлтээр угсармал орон сууцны хана, цонх, тагт, зоорины 

хана, дээвэр гэсэн иж бүрдэл дулаалга хийх нь дулаан алдагдлыг бууруулж 
ашиглалтын нөхцөлийг сайжруулах хамгийн зөв шийдэл бөгөөд эрчим хүчний үнэ 
бага учраас барилгын дулаалгын төсөлд хувийн хэвшил оролцох эдийн засгийн 
нөхцөл бүрдээгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.  
 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт саарал ус ашиглах техник, технологийг нэвтрүүлэн 
ажиллаж байгаа авто угаалгын газруудын сайн туршлагыг ижил төрлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид таниулан сурталчлах, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх боломжит шийдлүүдийг хэлэлцэх зорилгоор 4 дүгээр сарын 16 өдөр 
газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний хамт 
Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах “Эко авто угаалга”, Баянгол дүүргийн 4 
дүгээр хороо, 10-р хороололд байрлах "Петро авто угаалга"-ын газарт туршлага 
судлах практик сургалтыг тус тус  зохион байгуулж, нийт 52 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон.         

Саарал усны технологи судлах практик сургалтад хүрэлцэн ирсэн иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын санал, хүсэлтийг үндэслэн 5 дугаар сарын 28-ны өдөр 
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саарал усны гаргах  техник, технологийн талаар танхимийн сургалт зохион байгуулж, 
ШУТИС-ийн Усны судалгааны төвийн багш, доктор Д.Басандорж “Авто угаалгын 
газрын бохир усыг цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологийн судалгаа” сэдвээр 
сургалт хийж, сургалтад хүрэлцэн ирсэн авто угаалгын газрын удирдлагууд доктор Д. 
Басандоржтой хамтран бохир усыг цэвэршүүлэх, эргүүлэн ашиглах технологийн 
судалгаа, туршилтыг хамтран хийхээр болсон.  
 

 
 

 БОАЖ-ын  Сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
нарын хооронд байгуулсан 2018 онд хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбатын санаачлан хэрэгжүүлж байгаа “Ногоон 
паспорт” аяны хүрээнд БОАЖЯ, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв, 
Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран нийслэлийн  ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын эко клубуудын  сурагчдын байгаль орчны талаарх мэдлэг ойлголтыг 
нэмэгдүүлэх, эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалах үйлсэд гар бие оролцуулах, нэг санал 
санаачлагын дор нэгтгэх зорилгоор "Эко клубуудын чуулга" уулзалтыг Олон улсын 
хүүхдийн Найрамдал цогцолборт зохион байгууллаа.  
 

   
 

 Орчны бохирдол ихтэй бүсийн сурагчдаар дамжуулан найз нөхөд, гэр бүлд нь 
ногоон амьдралыг хэвшүүлэх мэдээлэл түгээх зорилготой “Орчны бохирдлоос 
сэргийлэх экологийн боловсрол олгох сургалт”-ыг НҮБ-ийн Хүүхдийн сангийн 
дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран 6 дүүргийн ерөнхий 
боловсролын 20 сургуулийн 1440 сурагчийг хамруулан зохион байгуулсан. 
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3.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 

 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авсан Баянзүрх уул, Баянголын ам, Сэлбэ голын эх, Улиастай голын эх 
зэрэг газруудын хамгаалалтын дэглэмийг сайжруулах менежментийн төлөвлөгөөг 
“Дэлхийн байгаль хамгаалах сан”-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын 
тусламжтайгаар тусгай зориулалтын “Miradi” програм дээр хийж байна.  

 "Дэлхийн Байгаль хамгаалах сан"-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай 
хамтран Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр “Сэлбэ голын эх” орон 
нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт орц, гарцын тэмдэг, тэмдэглэгээ байршуулах 
ажлыг “Тэнгэрийн модон багана” ХХК-тай 2018 оны БО-2018/21 дугаар ажил гүйцэтгэх 
гэрээ байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлж байна.  

  

  
 

 Сэлбэ голын тусгай хамгаалалттай газрын 
хаалганаас Цохиот уул хүртэл 8,7 км, Их Баянгийн 
булаг хүртэл 3,4 км урт явган аяллын зам дагуу 
тохижуулалтын ажлын зураг хийгдээд байна.  
 

 
 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ихтэй бүсүүдэд орших өндөрлөг 
цэгүүдээс боломжит байршлыг сонгож СБД-ийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их 
Баянгийн зусланд “Цэвэр агаартай бүс”–ийг байгуулахаар байршлыг сонгосон   
иргэдэд зориулсан цэвэр агаартай бүсүүдийг байгуулах зураг, Богд хан-ууланд 
иргэдийн амралт чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх амралтын бүсийн зургийг тус тус 
“Autocad”, “Фотошоп”, “Google earth” програмуудыг ашиглаж боловсруулсан.  
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 “Ангиртай бүс” ТТБ-ын санаачлагын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын албан 
даалгаврын дагуу Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Гачууртын Шар хоолойн амны 
ангир шувуу бүхий газар нутгийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авахад 
шаардлагатай мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн Газрын даргын 2018 оны 03/484, 03/768 
дугаар  албан бичгийг Нийслэлийн Газрын албанд тус тус хүргүүлж, тухайн газрыг 
орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авахаар ажиллаж байна.  

 
3.1.3. Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх төрийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 

 “Амьтан асрах төвийн ашиглалт, хамгаалалт”-ын журмыг Газрын даргын 2018 
оны А/26 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Энэ оны эхний хагас 
жилийн байдлаар нийт 6 бор гөрөөс, 1 соотон гуйванга шувуу, 1 рашааны могой тус 
тус суурьшлын бүс рүү орж ирсэн тухай иргэдийн ирүүлсэн мэдээллийн дагуу 
шаардлагатай арга хэмжээг авч, “Зэрлэг амьтан асрах байр”-нд хүргэн асарч 
сувилан, тус байрыг ашиглах журмын дагуу гэмтсэн бэртсэн амьтдын бүртгэл хөтлөн 
ажиллаж байна. Бэртэж, гэмтсэн зэрлэг амьтдад шаардлагатай эм тариаг “Монголын 
мэргэжлийн анчдын холбоо” ТББ-ын дэмжлэгтэйгээр бэлтгэсэн.  

 “Хавхгүй Нийслэл 2018” болзолт уралдааны удирдамжийг Газрын даргаар 
батлуулан, байгаль хамгаалах 4 хэсгийн ахлагч нарт хүргүүлж, аяныг 2 дахь жилдээ 
уламжлал болгон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн 
газартай хамтран зохион байгуулж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 5 хавх 
цуглуулаад байгаа нь өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулахад 22 ширхэгээр 
багассан байна.  

 ХХААХҮЯ-ны “Мал хамгаалах сан”-аас 4 бүл зөгийг 2021 онд эргүүлж өгөх 
нөхцөлтэй зээлээр авахаар 2018 оны ЗААССГ/2018/01 дугаар гэрээг байгуулсан. 

Зөгийн аж ахуйд шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмж худалдан авахаар  
газрын даргын 2018 оны А/32 дугаартай ажлын хэсэг байгуулагдан, хамтран ажиллах 
урилгыг байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлсний дагуу “Монголын зөгийн сан” ТББ 
санал ирүүлж бараа, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай 2018 оны БО2018/25 дугаар 
гэрээг байгуулан ажиллаж байна. 

Байгууллагын төлөөлөл болон “Монголын зөгийн сан” ТББ-ын мэргэжилтнүүд 
хамтран зөгийн бүл байршуулж, үржүүлэх газраар Их, Бага Баянг тохиромжтой гэж 
үзэн сонгов.  

Байгаль хамгаалагчдад зориулсан ногоон бүсэд зөгийн аж ахуй хөгжүүлэх 
талаар танхимын сургалтыг 2018 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр ХААИС болон 
“Михачи” ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан.  
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 Зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах ажлын хүрээнд мэргэжлийн эрх 
бүхий “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран байгаль хамгаалагчдын 
ажиглалтыг үндэслэн БЗД-ийн 20 дугаар хороо, Дээндийн амны Алаг бухын зоо, 
Гозгор ууланд 4 цэгт 40 боодол  өвс, 250 кг хужир тавьсан. 

 

   
 

Биотехникийн арга хэмжээний гүйцэтгэлд 2 удаа мониторинг хийхэд халиун 
бугын ялгадас, ул мөр ихээр үлдсэн байсныг зургаар баримтжуулан, олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллав.  

 Ногоон бүсийн нутаг дэвсгэр дэх хөхтөн амьтдын тооллого хийх тухай Газрын 
даргын баталсан удирдамжийн дагуу мониторинг хийхэд Засгийн газрын 2012 оны 7 
дугаар тогтоолоор баталсан ховор амьтдын жагсаалтад орсон халиун буга 19.5 
хувиар, Амьтны тухай хуулийн 7.1-д заасан нэн ховор амьтны жагсаалтад орсон 
баданга хүдэр 40 хувиар, бор гөрөөс 15 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй гарсныг 
олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслэлээр сурталчлав. 

 “Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай  хамтран 2018 оны 03 дугаар 
сард нэн ховор болон  ховор амьтан, ургамлын гаралтай түүхий эдээр урласан бэлэг 
дурсгалын зүйлс худалдаалдаг дэлгүүр, худалдааны төвүүдээр хяналт шалгалтыг 
хийж,  “Амьтны тухай хууль”, “Эрүүгийн хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”-ийг  
танилцуулж, зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхэлж байсан  20 аж ахуйн нэгжид анхааруулга 
өгсөн ба 2018 оны 05 дугаар сард Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтарсан хяналт шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулж дээрх төрлийн худалдаа эрхэлж буй иргэдэд хугацаатай мэдэгдэл 
хүргүүлэв.  

 “Монголын шувуу хамгаалах төв” ТББ-тай хамтран нийслэлд өвөлжиж буй 
шувуудын ажиглалт, тооллогыг 2018 оны 2 сарын 24-ний өдөр 3 дахь жилдээ зохион 
байгуулав. Тооллогоор нийт 41 зүйлийн нийт 6310 бодгаль шувуудыг тоолсон бөгөөд 
бүс нутаг болон олон улсын хэмжээнд ховордлын зэрэгтэй Нөмрөг тас болон Идлэг 
шонхор шувууд бүртгэгдсэн. 2018 онд 100-гаас дээш тоогоор бүртгэгдсэн 10 зүйлийн 
шувууд бүртгэгдсэний дотор Хээрийн бор шувуу 2365 бодгаль бүртгэгдсэн нь нийт 
шувуудын 37 орчим хувийг дангаараа эзэлж байна. Энэ жилийн хувьд өмнөх 2 жилтэй 
харьцуулахад түгээмэл тохиолддог шувуудын тоо тодорхой хэмжээгээр цөөн 
бүртгэгдсэн ч зүйлийн бүрдлийн хувьд харьцангуй олон байсан тухай олон нийтийн 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллав. 
  

3.1.4. Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зохистой 
ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 

 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг эхний хагас жилийн байдлаар 24 
иргэн, аж ахуйн нэгж батлуулсан байгаа нь батлуулах ёстой нийт иргэн, аж ахуйн 
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нэгжийн 40 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд батлуулаагүй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
албан тоот хүргүүлэв. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
дүгнүүлээгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 
тайланг баталгаажуулахгүй байх тухай албан бичгийг төлөвлөгөөний биелэлт 
ирүүлээгүй ахуйн нэгж, байгууллагуудын мэдээллийг жагсаалтын хамтаар БОАЖЯ-нд 
хүргүүлэв.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх тухай 
Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогч Ж.Батбаясгалангийн 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн баталсан 
удирдамжийн дагуу нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Өмчийн 
харилцааны газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг хийж байна.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Ховор, нэн ховор ургамлын ба хар шорооны 
нөөцийн судалгаа хийх” аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог 
Газрын даргын 2018 оны А/23 дугаар тушаалаар, “Налайх дүүрэгт нөхөн сэргээлт 
хийх” аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын  2018 
оны А/21 дүгээр тушаалаар, “Эвдэрсэн газрын тооллого хийх” аж ахуйн нэгжийг 
сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын 2018 оны А/22 дугаар 
тушаалаар тус тус байгуулж, ажлын даалгаврыг боловсруулж, нээлттэй тендерийг 
зарлан, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил хийгдэж байна. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 27.1.7-д заасны дагуу 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагууд байгаль орчныг 
хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх баталгаа болгон тусгай дансанд 
байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээнд шаардагдах тухайн жилийн зардлын 50%-
тай тэнцэх хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг байршуулсны дараа хайгуулын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулав.  

 Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 2017 оны тайлан 15-ыг, 2018 оны 
төлөвлөгөө 13-ыг, хайгуулын 2017 оны тайлан 38-ыг, хайгуулын 2018 оны төлөвлөгөө 
23-ыг тус тус хянаж баталсан. Уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны 2017 оны 
тайлан, 2018 оны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 38 аж ахуйн нэгжийн 
нэрсийг гаргаж, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 44 дүгээр 
зүйлийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар Газрын даргын 2018 оны 02/463  дугаар 
албан бичгээр нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлээд байна. Хайгуулын 
2017 оны тайлан, 2018 оны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 15 аж ахуйн 
нэгжийн нэрсийг гаргаад байна. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/254 дүгээр захирамжаар түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авсан 19 аж ахуйн нэгж 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт гаргаж, материал ирүүлснийг 
хүлээн авч хянан, сунгуулах захирамжийн төсөл боловсруулан нийслэлийн Засаг 
даргад танилцуулаад байна.  

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл олгох боломжтой байршлыг тодорхойлох зорилгоор Ашигт 
малтмал, газрын тосны газарт албан бичгээр хүсэлт гаргасны дагуу авсан 
мэдээллээр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийт 266 байршлын нэр, газарзүйн 
солбилцол, нөөц бодогдсон талбай болон нөөцийн хэмжээ, ашигт малтмалын төрөл 
зэргийг тодорхойлоод байна.  

 Монгол улсын хэмжээнд кадастрын зургийн мэдээллийн бодлогыг хэрэгжүүлэн 
ажилладаг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газартай хамтран ажиллаж, 
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түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлүүдийн усны сан бүхий 
газартай давхацсан хэсгийн мэдээллийг гаргуулан авсан бөгөөд газарзүйн 
мэдээллийг нарийвчлан гаргах талаар цаашид хамтран ажиллахаар тохиролцсон. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 
болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах талаар санал боловсруулах үүрэг 
бүхий Байнгын зөвлөлийн хурлыг 2 удаа зохион байгуулснаар ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл хүсэж материал ирүүлсэн 9 аж ахуйн нэгжийн талаар төрийн 
байгууллагуудаас ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэж, нийслэлийн Засаг даргад 
захирамжийн төслийн хамт хүргүүлэх бэлтгэлийг хангаад байна. 

 Сонгинохайрхан дүүргийн Найрамдал шаврын ордод үйл ажиллагаа явуулж буй 
тоосгоны үйлдвэрүүдийг суурьшлын бүсээс гаргах судалгаа хийж, түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт өгөх ажлын хэсгийн хурлыг 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “А” зааланд зохион байгуулсан. Хурлаас 
гарсан шийдвэрийн дагуу тус шаврын ордод үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад хамтарсан шалгалт хийв.  

 

    
   

 Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
 

 Нийслэлийн суурьшлын бүсээс төмрийн үйлдвэрүүдийг гаргах ажлын хүрээнд 
нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төмрийн үйлдвэрүүдийн судалгааг 
нийслэлийн Үйлдвэр, инновацийн  газартай хамтран гаргаж, санал танилцуулах 
ажлын хэсгийг байгуулах нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг 
боловсруулаад байна. Нийслэлийн 2 байршилд нийт 3 төмрийн үйлдвэр үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 

 Хүнд металлаар бохирдсон газрын судалгааг шинэчилж байгаа бөгөөд нүхэн 
жорлонгийн стандарт мөрдөн ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
жагсаалтыг авахаар НМХГ-т хандаад байна.  

 БОАЖЯ, Азийн хөгжлийн банкны хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Гэр хорооллын 
ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах” 
төслийн нэгжтэй хамтран ажиллаж, Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 4500 айлын 
1500 орчим нүхэн жорлонг стандартын ариун цэврийн байгууламжтай болгохоор 
сонгосон Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Чингэлтэй дүүргийн 16, 17 дугаар 
хороодод хийгдэж байгаа ажлуудын үр дүн, тулгарч буй саад бэрхшээлийн талаар 
нэгдсэн хэлэлцүүлгийг хамтран зохион байгуулсан.  

 “Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах технологи, арга зүй 
боловсруулах” аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын 
даргын 2018 оны А/25 дугаар тушаалаар байгуулж, гүйцэтгэгчийг 5 дугаар сарын 3-ны 
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өдрийн үнэлгээний хорооны хурлаар шалгаруулж, “Монголын Байгаль орчин, аюулгүй 
байдлын төв” ТББ-тай бохирдсон хөрсийг саармагжуулах туршилтын ажил 
хийлгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

 
Төлбөр, торгууль, нөхөн төлбөр 

 
 Төсвийн орлого бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд байнгын хяналт 
тавин  ажиллаж байна. 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны байдлаар байгууллагын хүү 
торгуулийн орлогын дансанд гоожингоор 2,708,200 төгрөг, дагалт баялаг 37,800,000 
төгрөг, торгууль 5,090,000 төгрөг, нөхөн төлбөр 20,625,155 төгрөг, нийт 66,2 сая 
төгрөгийн орлого, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын санхүүгийн хяналт 
шалгалтын дансанд улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч нарын 9,0 сая 
төгрөгийн орлого, нийт 75,2 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлэлтийг төвлөрүүлсэн ба 
төлөвлөгөөний биелэлт газрын хэмжээнд 41  хувьтай байна. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүсч 
материал ирүүлсэн 6 аж ахуйн нэгжээс үйлчилгээний төлбөрт 6,000,000 төгрөг, 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сунгуулахаар хүсэлт ирүүлсэн 19 аж ахуйн нэгжээс 
19,000,000 төгрөг, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 10,500,000 төгрөг, нийт 35,300,000 
төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд байна. 

 БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлттэй зээлийн санхүүжилтээр Туул гол дээр 
баригдах Гүүр болон авто зам шинээр барих ажилтай холбоотой төсөл хэрэгжих газар 
нутагт байгаа модны экологи эдийн засгийн үнэлгээ 12,970,620 төгрөг, “Гүн тэлмэн” 
ХХК-д ногдуулсан торгууль 3,840,000 төгрөг, нийт 16,810,620 төгрөгийг байгууллагын  
дансанд төвлөрүүллээ. 

 Цэцэрлэгжүүлэлт, тохижуулалтын ажлын зориулалтаар хар шороо 
олборлуулахаар Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс “Хот 
тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-тай БО-2018/17 дугаар гэрээг, “Эмэгтэйчүүд ногоон 
байгууламж төв” ТББ-тай  БО-2018/19 дугаар гэрээг, Налайх дүүргийн 3 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрээс Налайх дүүргийн Тамгын газартай БО-2018/22 дугаар 
гэрээг тус тус байгуулж нийт 2,800,000 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв. 

 Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөшигийн хөндийн нисэх 
онгоцны буудлын авто замын далан байгуулах ажлыг хийхэд шаардлагатай шороог 
олборлож буй “Арж капитал” ХХК-тай БО-2018/18 гэрээний сунгалтыг хийж, “Бадрах 
ойл” ХХК-аас дайрга ашиглах нөхөн төлбөрт 37,5 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэн ажиллав. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар цуцлагдсан 95 аж 
ахуйн нэгжийн 29 нь 159,712,650 төгрөгийг БОАЖЯ-ны, хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөлтэй 31 аж ахуйн нэгжийн 6,350,000 төгрөгийг харьяа дүүргийн байгаль 
хамгаалах нөхөн сэргээх дансанд тус тус байршуулсан байна. 

 “Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн хэмжээг 
шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн газрын 2014 оны 307 дугаар тогтоолын дагуу 
байгаль хамгаалагчид хариуцсан нутаг дэвсгэрийн байнга оршин суугч иргэдэд унанги 
гишүү мөчрийг түлшний зориулалтаар олгож, нийслэлийн төсөвт 2,1 сая төгрөг 
төвлөрүүлэв.  

 Зөрчлийн тухай хуулиар Зөвшөөрөлгүй худаг гаргасан 2 иргэнд тус бүр 150,000 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ, Туул голд машин угааж байсан 1 иргэнийг 100,000 
төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, нийслэлийн төсөвт нийт 400,000 төгрөгийг 
төвлөрүүлэв.  
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3.1.5. Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн сэргээлтийн 

ажлыг удирдан зохион байгуулах чиглэлээр 
 

Ойн нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 
 

 “Нийслэлийн Засаг даргын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх тухай” 2018 оны А/414 дугаар захирамжийн хүрээнд БОАЖЯ-тай хамтран 
“Тарьц, суулгац-2018” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан бөгөөд үзэсгэлэн 
худалдаанд 40 гаруй аж ахуйн нэгж оролцож 20 гаруй зүйлийн модлог, 50 гаруй зүйл 
цэцэгт ургамлын худалдааг зохион байгуулав.  

 

 
  
 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, Монгол наадам цогцолбор, Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн лагийн талбай 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 байгуулж Нийслэлийн харъяа 41 агентлаг, 
байгууллагаас УБЗАА-ны “Ногоон байгууламжийн сан”-д 10,350,000 төгрөгийн хандив 
төвлөрүүлсэн.   

 

 
  

 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 

820439 

153050 180900 159154 

270779 251387 

108696 128225 
73108 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2010 ОН 2011 ОН 2012 ОН 2013 ОН 2014 ОН  2015 ОН 2016 ОН 2017 ОН  2018 ОНЫ 
ХАВАР 

"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-өөр тарьсан мод, бут 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

17 

 

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.     

 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.   

 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гарсан түймрийн мэдээ 

 

№ Үйл ажиллагаа 2015 2016 2017 
2018 оны 
хагас жил 

1.  Ой, хээрийн түймрийн тоо 10 3 17 - 

2.  Түймэрт өртсөн талбай /га/ 12.5 19 17.6 - 

3.  Ойн санд учирсан хохирлын хэмжээ /мян.төг/ 42,2 10,5 36,0 - 
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 “Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаанд үндэслэн тэмцлийн ажил явуулах” 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын 2018 оны 
А/17 дугаар тушаалаар байгуулж, үнэлгээний хороо “Монтаксаци” ХХК-ийг 
шалгаруулж гэрээ байгуулсан.  

 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.  

 

 
 
 Мөн авиахимийн аргаар тэмцэл хийсэн газруудад тодорхой хугацаанд ойд 
нэвтрэхгүй байх талаар анхааруулсан 12 ширхэг түр самбарыг гүйцэтгэгч байгууллага 
байршуулсан болно.  

2015 он 2016 он 2017 он 
2018 оны эхний 

хагас жил  

Морин эргүүл  4000000 3300000 6600000 1600000

Хэвлэл мэдээлэл 18200000 26500000 23000000 5000000

Хамтарсан эргүүл шалгалт 15900000 14700000 15200000 5300000

Түймрийн багаж хэрэгсэл  0 0 66400000 0
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 Нийслэлийн ногоон  бүсэд 2015- 2018 онуудад нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
ойн хөнөөлт шавжийн судалгаа, тэмцлийн ажил гүйцэтгэсэн  байдлыг нэгтгэн 
харуулбал: 

                                                                                                                        

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 2015 2016 2017 2018 хагас 
жил 

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа /га/ 80000 80000 80000 80000 

Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая төг./ 5.0 5.0 5.0 5.0 

Тэмцлийн ажил хийх /га/ 5160 2700 2300 2660 

Зарцуулсан зардлын хэмжээ /сая төг./ 99.6 37.6 24.5 28.0 

  

Усны нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 
 

 Усны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасны дагуу худаг гаргах зөвшөөрөл 
хүссэн байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч 
судлан, газар дээр нь очиж танилцан 593 зөвшөөрөл олгож, 593 худгийг 
паспортжуулж, тус хуулийн 28.6,  28.11-д заасны дагуу 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад 
ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу 41 аж 
ахуйн нэгж байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулж, 28.4-д заасны дагуу хоногт 50 
шоо метрээс бага ус ашигладаг 36 аж ахуй нэгж, байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт 
гаргав. 
 Байгаль  орчныг  хамгаалах,  байгалийн  нөөцийг  хэмнэлттэй байдлаар 
ашиглах, унд ахуй, үйлдвэрлэлээс гарч байгаа бохир усыг стандартын шаардлагад 
нийцтэл цэвэрлэх бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг барьж байгуулан 
цэвэрлэгдээд гарсан усыг ногоон байгууламж, зам талбайн усалгаа болон ариун 
цэврийн байгууламжийн ариутгах, татуургад хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж ажиллах 
талаар нийт 36 ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжийн ус ашиглах дүгнэлтэд тусгав.  
 Өөрийн эзэмшил газар дээр худаг гаргах  зөвшөөрөл  хүссэн 593 иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад зөвшөөрөл олгохдоо эзэмшил газрынхаа 1/3 хэсэг дээр мод тарих, 
бохирын цооногийг “Нүхэн жорлон, угаадасны нүх” Техникийн шаардлага МNS 
5924:2015 стандартын 4.4 дэх заалтын дагуу нүхэн жорлон угаадасны нүхийг хийх 
талаар зөвшөөрөлд тусган өгч ажиллав. 

 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 талаар нийслэлийн болон 
байгууллагын цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээлснээр эхний хагас жилийн байдлаар 68 гүний худаг эзэмшдэг иргэд бүртгэлд 
хамрагдаад байна. 

 Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын /хуучин нэрээр/ 2013 оны А/156 дугаар   
тушаалаар батлагдсан "Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам"-ын дагуу ус 
ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг бүрэн тоолууржуулах, хаягдал бохир 
усыг цэвэрлэж, дахин ашиглуулах ажлыг зохион байгуулж, тайлан мэдээг хавсралт 
хүснэгтийн дагуу жил бүрийн 06 дугаар сарын 15, 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
дотор ирүүлж байх талаар БНД, БХД, БГД, БЗД, НД, СБД, ХУД, ЧД, УСУГ, Орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨҮГ, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигладаг 24 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсэн. 
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 Нийслэлийн  нутаг  дэвсгэрт  ус,  усан  орчинг  хамгаалах, урсацыг нэмэгдүүлэх, 
зүй зохистой ашиглуулах, орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2017-2020 он хүртэл 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Газрын даргаар батлуулан, 
хэрэгжилтийн явцыг Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв.  

 Усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлыг хийх 
аж ахуйн нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог Газрын даргын 
2018 оны А/20 дугаар тушаалаар байгуулж, гүйцэтгэгчээр "Буяннэмэх интер" ХХК 
шалгарч гэрээ байгуулан ажлыг эхлүүлээд байна. 

 

   
 

 Нийслэлийн хэмжээнд үйлдвэр үйлчилгээ, хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж 
байгаагаас үүдэн усны хэрэгцээ шаардлага ихсэж зөвшөөрөл авалгүй хууль бусаар 
худаг гаргаж ус ашиглах зөрчил гарч байгаатай холбогдуулан "Усны хайгуул судалгаа 
явуулах", "Цооног өрөмдөх, засварлах, тоноглох" чиглэлээр мэргэжлийн 
байгууллагын эрх авсан аж ахуйн нэгж байгууллагатай 2018 оны 5 дугаар сарын 1-
нээс эхлэн экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тайлант 
хугацаанд 38 аж ахуйн нэгж байгууллагатай экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулав. 

 Сүхбаатар  дүүргийн  19  дүгээр  хороо  Их  баянгийн   аманд  нийслэлийн  
төсвийн хөрөнгөөр 1 булгийн эхийг хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэх хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэж, ажлын даалгавар, гэрээний загварыг боловсруулаад байна.  

 "Туул голын онцгой хамгаалалтын бүс, Улаанбаатар хотын ундны усны эх 
үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/801 дугаартай захирамжийг гаргуулж, 
хамгаалалтын бүсэд худаг гаргах хүсэлт гаргасан 25 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад боломжгүй талаар мэдэгдэл өгч ажиллав.  

 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 

 

21 

 

 
 

 Багахангай, Багануур, Сонгинохайрхан дүүргийн Баянголын амны төвлөрсөн 
усан хангамжийн эрүүл ахуйн хориглолтын болон хязгаарлалтын бүс, тэжээгдлийн 
мужийг тогтоох үүрэг бүхий ажлын хэсгийг нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/824 
дугаар захирамжаар байгуулан, удирдамж төлөвлөгөө батлуулан мэдээ, мэдээллийг 
холбогдох байгууллагуудаас авч байна.  
 

3.1.6. Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах чиглэлээр 

 

 НИТХТ-ийн 2010 оны 141 дүгээр 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 хүрээнд ногоон бүсийн оршин суугч иргэдийн эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах,  орчны 
доройтлыг бууруулах болон малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
зуслангийн бүсээс мал нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулж байна.  
 Ногоон бүсэд мал аж ахуй эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд гоожин 
олгохгүй байх, байгалийн дагалт баялгийг ашиглуулах зөвшөөрөл олгохгүй байх, 
худгийн зөвшөөрөл олгохгүй байх, идэвхтэн байгаль хамгаалагч болон морин 
эргүүлээр ажиллуулахгүй байх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Зуслангийн бүсээс нийт 181 өрхийн 2952 малыг нүүлгэн шилжүүлж, 2018 оны 6 
дугаар сарын байдлаар Чингэлтэй дүүргийн зуслан бүхий амуудын 1 өрхийн 17 мал,  
Сүхбаатар дүүргийн 5 өрхийн 316 мал үлдсэн байна.  

 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 141 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Ногоон бүсийн 
ашиглалт хамгаалалтын журам”-ыг үндэслэн Нийслэлийн тээврийн газартай 
БО2018/08, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ийн Зуслан хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төвтэй БО2018/07, Ус Сувгийн Удирдах газрын Зөөврөөр ус хангах албатай 
БО-2018/01, Зуслангийн бүсийн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч 
“Найшитрейд” ХХК-тай БО-2018/03,  “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨТҮААГ-тай  БО-2018/04 
дугаар хамтран ажиллах гэрээг тус тус байгуулан гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна. 
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 “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГазар 2018 оны 2 дугаар сарын  22, 23-ны 
өдрүүдэд 10 орчим ачааны машин зам цэвэрлэгээний хогтой цасыг Майхан толгойн 
зуслангийн Сэлбэ гол дээр асгасан зөрчлийг илрүүлж, газар дээр нь очиж үзлэг 
шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулан, 6 машин буюу 21,6 тн цастай хогийг Цагаан 
давааны хогийн цэгт хүргүүлэв.  Уг зөрчлийн талаар Сүхбаатар дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газарт Газрын даргын 2018 оны 04/253 дугаар албан бичгээр 
мэдэгдэж зөрчлийг арилгуулав.   

 Нийслэлийн ногоон бүсийн нэгдсэн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор нийт 4 
дүүргийн 9 хорооны 15231 хүн ам бүхий 6443 айл өрхөөс төлөв байдлын судалгааг 
дүүрэг, хороодтой  хамтарч нэгтгэн гаргав. 
 

 
 
 Зуслангийн бүсийн оршин суугч иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, хөрс орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор Чингэлтэй, Сүхбаатар 
дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн  хэлтэстэй хамтарч хог хаягдлын судалгааг 4 
сарын сүүлээр гарган нэгтгэв. 
 

Дүүрэг 
 хороо 

Байршил Цэвэрлэх 
талбайн урт /м/ 

Цэвэрлэх 
талбайн өргөн 

/м/  

Нийт 
Талбай 

/м2/ 

   ЧД-19 Гүнтийн эцсийн буудлаас Гүнтийн 
Даваа хүртэл 

13’000  9 117’000  

Зуслангийн замаас Яргайт зуслан 
хүртэл 

12’000  6  72’000 

Яргайтын богинын туслах замаас 
Яргайт богинын зуслангийн зам 
хүртэл 

13’500  7.5 101’250  

Шарга морьтын уулзвараас  
Жигжид зуслангийн зам хүртэл 

15’000  7.5  112’500 

  СБД-19 Сэлбэ гол дагуу 3’500  100 350’000 

НИЙТ 57’000 130 752’750 
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 Нийслэлийн ногоон бүсийн  Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 
19, 20-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 21, 24, 25, 
32-р хорооны зуслан бүхий аманд оршин суугч 370 өрхөөс 05 дугаар сарын 21-31-ны 
өдөр хүртэлх хугацаанд 10 асуулт бүхий судалгааг авч дүнг нэгтгэв.  

 

 
 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс дараах нийтлэг санал хүсэлт ирсэн. Үүнд:  
1. Зуслангийн бүсийн замын сүлжээ: Орц, гарц, туслах зам, явган хүний зам 
2. Нийтийн тээвэр: Автобусны зогсоолуудын тоог нэмж тохижуулах, төв замаас салж 

ам руу гаа хүрдэг нийтийн тээврийн чиглэл бий болгох  

 Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэд болон үйл ажиллагаа үзүүлж буй аж ахуйн 
нэгж, аялагчдад байгаль орчныг хамгаалах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор “Шар усны үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй 
аюулын эрсдэлийн үед танд туслах гарын авлага”, “Хачигнаас сэргийлье” зэрэг гарын 
авлага, зөвлөмжийн эхийг бэлтгээд байна.   

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/01 дүгээр тушаалын дагуу 
нийслэлийн ногоон бүсийн оршин суугчдын ая тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, 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 5 дугаар сарын 26-
ны өдөр зохион байгуулав.  
 Тус цэвэрлэгээнд 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 м2 
талбайн 54.02 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэв.  
 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 
 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвтэй байгуулсан 2018 оны НБОГ/СБ-01 
дүгээр санамж бичгийн хүрээнд байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийг угтан зохион 
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байгуулах “Ногоон Улаанбаатар 2018” ажлын төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулж, 
хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Дэлхийн ус намгархаг газрын өдрийг "Хотын тогтвортой хөгжлийн ирээдүйн 
төлөөх ус намгархаг газрууд" уриан дор 2018 оны 2  дугаар сарын 2-ны өдөр БОАЖЯ-
ны Сав газрын удирдлагын хэлтэс, Туул голын сав газрын захиргаа, Цэнгэг усны 
нөөц, байгаль хамгаалах төв, Монголын шувуу судлалын нийгэмлэгтэй хамтран 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, Улаанбаатар хот орчмын ус, намгархаг газрын 
ашиглалт, хамгаалалт сэдэвт илтгэл тавив. 

Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 3 дугаар сарын 21-нд МҮОНРТ-
ийн “Цагийн хүрд”, “Монгол HD” телевизийн “Наашаа цаашаа”, “Өнөө өглөө” 
нэвтрүүлэгт усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ч.Дамбасүрэн оролцож 
гүний худгийн ашиглалт, ус хэмнэх, гүний усны нөөцийг хамгаалах чиглэлээр хийж 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг танилцуулж, олон нийтэд зөвлөмж хүргэж ажиллав. 

Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудалд 
олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилготой “Эх дэлхийн цаг” арга хэмжээг 
Дэлхийн Байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Эрчим хүчний 
зохицуулах хороо, “Зориг сан”, ” Байгаль орчны манлайлал” ТББ, Ариг банктай 
хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион 
байгууллаа.    

Тус арга хэмжээг төв талбайгаас МҮОНРТ, UBS, SBN, Монгол HD, Eagle зэрэг 
телевизүүд, МҮОНРТ-ийн “600” студиэс эрчим хүчний хэмнэлтийн талаар үндэсний 
хэлэлцүүлгийг тус тус шууд дамжуулан иргэд, олон нийтэд хүргэсэн.   

”Хөрсөө хамгаалъя ”өдөрлөг арга хэмжээг 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр Тусгаар 
тогтнолын талбайд НИТХ-ын Арчилсан намын бүлэг, НЗДТГ, УБЗАА-тай хамтран 
зохион байгуулж, иргэдийг хөрс хамгаалах талаар мэдээллээр хангаж ажиллав.  

Дэлхийн байгаль орчны өдрийг тохиолдуулан 2018 оны 06-р сарын 05-нд 
MҮОНРТ-ийн “Өглөө” хөтөлбөрөөр ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх 
чиглэлээр ойн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн О.Тэмүүжин 
мэдээлэл хийв. 
        

Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа 
 
 Албан хаагчдыг чадавхижуулах 2018 оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн 
цагийн хуваарийг боловсруулж Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд гадаад сургалтад: 

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “Ази Номхон далайн бүс нутгийн тогтвортой 
аялал жуулчлал ба ойн менежмент” сургалтад 1 албан хаагч,  

 БНХАУ-ын Ланзоу хотод “Нэг бүс нэг зам” сургалтад 1 албан хаагч,  

 Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад “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 
хаагч  тус тус хамрагдсан.  

 Дотоод сургалтад эхний хагас жилийн байдлаар хариуцсан ажлын чиглэлээр 27 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 118 ажилтан, албан хаагч хамрагдав. 
Байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 
удаагийн мэдээллийн цагийг зохион байгуулсан. 
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 Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 
2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн мөнгөн шагналын 8’000’000 төгрөгийг нийт 
албан хаагчдад, 5 албан хаагчид 1’050’000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр эх үрсийн баярыг тохиолдуулан нийт албан 
хаагчдын гэр бүлд 1’332’500 төгрөгийн бэлэг олгох ажлыг зохион байгуулав.  
 Сар шинийн баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт 
гарсан нийт 26 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн, газрын даргын 2018 оны А/05 
дугаар тушаалаар нийт 1’764’000 төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгосон. 
 Газрын даргын 2018 оны А/01 дүгээр тушаалаар байгууллагын албан хаагчдын 
цалин, цалингийн нэмэгдлийн хэмжээг, А/02 дугаар тушаалаар 2018 оны ээлжийн 
амралтын хуваарийг батлуулсан ба эхний хагас жилийн байдлаар нийт 11 албан 
хаагчид амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлсэн. 
 Ажил амжилтаараа тэргүүлж буй албан хаагчдыг Байгаль орчны газар үүсэн 
байгуулагдсаны 30 жилийн ойг тохиолдуулан: 

 “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” -2,  

 Байгаль орчны “Тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг -3,  

 БОАЖЯамны “Жуух бичиг” -3,  

 Нийслэлийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-4,   

 НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх” -3, 

 НИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл” -4, 

 “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэг -3,  

 Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг” -3, 

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Өргөмжлөл” -1,  

 МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль -1, 

 МЗХ-ны “Хөдөлмөрийн алдар” цол тэмдэг -1, нийт 28 ажилтан, албан хаагчийг тус 
тус шагнуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тодорхойлолт, хавсралт баримтыг 
бүрдүүлж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв. 

 
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах  

талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд  
тусгагдсан зорилтын биелэлтийг тайлагнах хүснэгт 

 
 

Зорилт  

 
 

№ 

 
Үйл 

ажиллагаа 

 
Шалгуур 
үзүүлэлт  

Зорилтот 
түвшин 

(Тоо 
хэмжээ, 

хувь) 

Хүрсэн түвшин 
(Хэрэгжилтийн хувь, тоо 

хэмжээ) 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 

үүсвэр 
гүйцэтгэлээр 

(мян.төг) 

 
 

Тайлбар 

1.Хүний 
нөөцийг 
чадавхжуулах 

1 Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 
мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 
зохион 
байгуулсан 
гадаад, 
дотоодын 
сургат 

Дотоод 
сургалтын 
тоо 

10 Эхний хагас жилийн 
байдлаар хариуцсан ажлын 
чиглэлээр 27 удаагийн 
сургалтад давхардсан 
тоогоор 118 ажилтныг 
хамруулсан. Хэрэгжилт 
100% 

  

Албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

64 албан 
хаагч 

  

Гадаад 
сургалтад 
албан 
хаагчдын 
хамрагдсан 
байдал 

3 
удаагийн 
сургалт 3 
албан 
хаагч 

Нийт 4 удаагийн сургалтад 4 
албан хаагч хамрагдсан. 
Хэрэгжилт 100% 

  

2  3 болон 
түүнээс жил 
ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 
хүчний 

 Тайлант хугацаанд 
Удирдлагын академид 1 
албан хаагч, мэргэшүүлэх 
сургалтад 5 албан хаагч 
хамрагдаж мэргэжлээ 
дээшлүүлсэн. 3 болон 
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үзүүлэлт түүнээс дээш жил 
ажилласан 53 албан хаагч 
байна. Хэрэгжилт 100% 

Хэсгийн дундаж: 100%   

2.Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 
хангах  

3 Цалин хөлс, 
шагнал 
урамшууллын 
тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуулалд 
хамрагдсан 
албан 
хаагчдын тоо  

Гүйцэтгэ
лээр  

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд 2017 оны 
үйл ажиллагааны үр дүнгийн 
мөнгөн шагналын 8’000’000 
төгрөгийг нийт албан 
хаагчдад, 5 албан хаагчид 
1’050’000 төгрөгийн мөнгөн 
тусламж, олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдөр эх үрсийн баярыг 
тохиолдуулан нийт албан 
хаагчдын гэр бүлд 1’332’500 
төгрөгийн бэлгийг Газрын 
даргын тушаалаар олгов. 
Хэрэгжилт 100% 

10,382,500 Газрын 
хөдөл- 
мөрийн 
дотоод 
журмын 

дагуу  

Албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
үнэлгээ, 
ажилласан 
жил, ур 
чадварыг 
харгалзан 
олгох 
нэмэгдэл, 
зэрэг дэв, 
шатлал 
ахиулах 

Гүйцэтгэ
лээр  

Газрын даргын 2018 оны 
Б/01 дүгээр тушаалаар 10 
албан хаагчийн цалингийн 
шатлалыг нэмэгдүүлсэн.  
Хэрэгжилт 100% 

  

4 Албан 
хаагчдын 
ажлын 
байрны 
хэвийн 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн 
байдал  

Ажлын 
байрны 
таатай орчны 
сэтгэл 
ханамжийн 
санал 
асуулга  

Сэтгэл 
ханамж 
50 хувиас 
дээш  

Ажлын байрны нэг хүнд 
ноогдох талбайн хэмжээ 
хүрэлцээ муутай.  
Хэрэгжилт 50% 

  

Албан 
хаагчдад сар 
бүр олгох 
хоол, унааны 
зардлыг 
нэмэгдүүлэх 

Хоол 
3100 
төгрөг 
Унаа 500 
төгрөг  

65 албан хаагч Хэрэгжилт 
100% 

2,808,000  

5 Албан 
хаагчдын 
эрүүл 
мэндийг 
хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэг  

Жилд 1-
ээс 
доошгүй 
удаа 

-   

Албан 
хаагчдын 
хамрагдалт  

100 хувь -   

Хэсгийн дундаж: 100%   

Үнэлгээний дундаж хувь: 100%   

  
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан ажиллав.  
 Байгууллагад 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 84 өргөдөл хүсэлт 
ирснээс 72 хүсэлт хуулийн хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн, 12 өргөдөл шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа ба хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй болно.  
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 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимжуулан индекс тооцсон тоон 
үзүүлэлтийн тайланг албан хаагч, хэлтэс, нэгж тус бүрээр дүгнэж нийт албан 
хаагчдад 14 хоног тутамд тайлагнан ажиллаж байна.  
 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн ажлын гүйцэтгэл, ирсэн бичиг, өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтэд тогтмол хяналт тавьж ажилласны үр дүнд 2017 оны мөн 
үеийн үзүүлэлттэй харьцуулахад шийдвэрлэлтийн зөрчил байгууллагын хэмжээнд 96 
хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарав. 
 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа байгууллагын хэмжээнд 6 
хоног 14 цаг 34 минут байна. Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн тайлан болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг 
www.environment.ub.gov.mn цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг 
мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллав. 
  

“Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  
мэдээллийн цахим сан”-д гаргасан тайлан мэдээ 

 
Тус газраас нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд 

Засгийн Газрын албан даалгавар 2, УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол 1, УИХ-ын 
тогтоол 2, Засгийн газрын тогтоол 6, Ерөнхий сайдын захирамж 1, нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж 19, нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 6, НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1, Ерөнхийлөгчийн зарлиг 3, Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэл 6, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж 2,  нийт 49 захирамжлалын баримт 
бичгийн 61 заалтын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, биелэлтийг цаг хугацаанд нь 
гаргаж ажиллав.  

 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 
 
 Байгууллагын албан ёсны цахим хуудасны мэдээллийг шинэчилж 2017 оны 
жилийн эцсийн холбогдох бүх мэдээллүүдийг байршуулсан. Байгууллагын ил тод 
байдлыг хангах үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан мэдээллүүдийг сар, улирал бүр, 
иргэдэд зориулсан цаг үеийн мэдээллийг тухай бүр, Газрын нэг, хоёрдугаар улирлын 
мэдээ мэдээллийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу мэдээ гаргуулан авч мэдээллийн санг 
тогтмол шинэчилж байна. Иргэд байгууллагын албан ёсны цахим хуудаст 2018 оны 4 
дүгээр сарын 20-оос 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 5802 удаагийн 
хандалтаар мэдээлэл авсан байна.  
 Байгууллагын хэмжээнд нийт 60 гаруй мэдээ бэлтгэн давхардсан тоогоор 150 
гаруй мэдээг байгууллагын цахим хуудас, албан ёсны нүүр хуудас болон “Байгальд 
ээлтэй улаанбаатарчууд” нүүр хуудсаар олон нийтэд мэдээлсэнээс 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар 22 мэдээ бэлтгэн нийтэлсэн байна. Мөн зарим 
онцлох мэдээнүүд News.mn, zaluu.com, Өдрийн тойм, Нийслэлийн чөлөөт мэдээ, 
Gogo.mn, Arslan.mn гэх мэт мэдээллийн чөлөөт цахим хуудсуудаар, Монголын мэдээ, 
Зууны мэдээ, Өнөөдөр зэрэг өдөр тутмын сонин хэвлэлээр нийтэд хүргэсэн байна.   
 “Шилэн дансны тухай хууль”, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 
мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоосон “Журам шинэчлэн батлах тухай” 
Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нийт 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
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ажилтан, албан хаагчдад танилцуулж, шилэн дансны мэдээлэл байрлуулах 2018 оны 
төлөвлөгөөг  боловсруулан Газрын даргаар батлуулан мөрдүүлж байна. 
Төлөвлөгөөний дагуу хагас, бүтэн жил, улирал, сар, 7 хоногоор  оруулах мэдээллийг 
цаг тухай бүрд нь байршуулж ажиллав. Сар бүрийн хөрөнгийн зардал, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн 
жагсаалт, гүйцэтгэлийн мэдээг цаг хугацаанд нь тухай бүр байршуулахад хяналт 
тавьж ажилласан. 
 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан 
мэдэгдэл, байгууллагын батлагдсан орон тоонд гарсан өөрчлөлтүүд, хөрөнгө мөнгө 
зарцуулах, өр авлага үүссэн шийдвэр бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг тухай бүр 
байршуулан ажиллаж байна. 
 

Хүний нөөцийн ил тод байдал 
 

 2017 оны Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг  2018 оны 
01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор цахим системд оруулж, маягтын дагуу гаргаж 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 
 Байгууллагын сул орон тооны захиалгыг 2017 оны 12 дүгээр сарын 16-ны өдөр 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. Сонгон 
шалгаруулалтыг холбогдох хууль журмын дагуу зохион байгуулж, нэгээр шалгарч нэр 
дэвшсэн 1 этгээдийг албан тушаалд томилж, салбар зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн 
2 байгаль хамгаалагчийг албан тушаалд томилсон. Нөөцөд бүртгэлтэй 5 албан 
хаагчийг албан тушаалд томилохоор нэрийг дэвшүүлж, төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн тангараг өргүүлэхээр ажиллаж байна.  
 УИХ-аас баталсан Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2017 оны 
авлигын эсрэг төлөвлөгөөний биелэлтийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар тус тус 
нэгтгэж 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Байгууллагын 
2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний хөтөлбөр, 
нийслэлийн 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх  
ажлын хүрээнд боловсруулж, Газрын даргаар  батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласан.  
 Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй нөхцөлд, мөн худалдан авах 
шалгаруулах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тохиолдолд Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан 
авч хуулийн хугацаанд оруулж нэгтгэсэн. Авлигатай тэмцэх газрын хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн 
захиргааны албан хаагчийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд оруулж 
нэгтгэсэн. Байгууллагын 2017 оны Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 
өдрийн 1/53 дугаартай албан бичгээр НЗДТГазарт хүргүүлсэн. 

 Мэдүүлэг гаргавал зохих албан тушаалтны нийт дүн-12 

 Тухайн жилд нэмэгдсэн албан тушаалтны тоо- 4 

 Тухайн жилд хасагдсан албан тушаалтны тоо-2 
 ХАСХОМ гаргах нийт 12 албан хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 
гаргуулан www.meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд оруулж 
баталгаажуулалтыг бүрэн хийж ажилласан. 

http://www.meduuleg.iaac.mn/
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 “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч нарт 
зориулсан гарын авлага”-ыг нийт 12 албан хаагчдад тарааж, Албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах, журам батлах тухай 2012 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт 
өөрчлөлт орсон тухай, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд орсон 
нэмэлт өөрчлөлт, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг хэрхэн үнэн зөв бөглөх талаар 10 албан хаагчдад тус бүрд заавар зөвлөгөө 
өгч ажилласан. 
 Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг болон холбогдох баримтуудыг хянуулахаар Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлж, дүгнэлтийг үндэслэн албан тушаалд томилох ажлуудыг хуулийн 
дагуу гүйцэтгэж  байна. 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.  Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр 
дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги 
зорилтууд, үйл ажиллагааны чиглэл, бүтэц 
зохион байгуулалтыг байгууллагын 
www.environment.ub.gov.mn цахим хуудасны  
“НБОГ - Байгууллагын тухай” цэсэд, 2018 оны 
жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг “НБОГ - 
Ил тод байдал” цэсэд тус тус байршуулсан.  

100 

2.  Үйлчилгээ, захидал харилцааны 
асуудал хариуцсан албан хаагчийн 
эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан 
тушаал, ажиллах журам, харилцах 
утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах 
цагийн хуваарийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын албан хаагчдын овог нэр, албан 
тушаал, холбогдох утасны дугаар, цахим хаяг 
зэргийг www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “НБОГ - Холбоо барих” цэсэд 
байршуулж өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн 
ажиллав.  

100 

3.  Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх; 

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас үзүүлдэг 
төрийн үйлчилгээний жагсаалт, бүрдүүлэх 
материал, шийдвэрлэх хугацаа, төлбөр 
тооцоотой холбоотой мэдээллийг 
www.environment.ub.gov.mn цахим хуудасны 
“НБОГ-Үйлчилгээ” цэсэд байршуулсан.  

100 

4.  Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “НБОГ-Хууль эрх зүй” цэсэд 
салбарын хууль, тогтоол шийдвэр, Засгийн 
газрын мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 
БОАЖ-ын сайдын тушаал, бусад холбогдох 
хууль эрхзүйн актууд, “НБОГ-Дүрэм журам” 
цэсэд Газрын даргын баталсан байгууллагын 
хүрээнд мөрдөж буй 11 дүрэм журмыг 
байршуулсан.    

100 

5.  Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй 
хоног ойлгомжтой байдлаар 

Байгууллагын хэмжээнд 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар бодлогын баримт бичиг 
болон захиргааны хэм хэмжээний акт 
боловсруулагдаагүй.  

- 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
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байрлуулж, холбогдох төрийн ба 
төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг 
авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг 
төсөлд тусгах; 

6.  Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 
 

1. “Худаг гаргах зөвшөөрөл” болон “Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын дүгнэлт” гаргах 
төрийн 2 үйлчилгээг цахим болгох ажлыг 
Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн 
газартай хамтран хийж байна.  

2. Зуслангийн бүсэд зуншиж байгаа иргэдэд 
төрийн үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор тус 
газрын Зуслангийн Товчоог зуны улиралд 
зуслангийн бүсэд шилжүүлэн ажиллаж 
байна. 

3. “Зуслан” гар утасны апликейшнийг 
хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.  

100 

7.  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа 
тохиолдолд тухайн төрийн бус 
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, 
эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсэд орж 
ирсэн зэрлэг амьтад болон нийтийн эзэмшлийн 
зам, талбайд эзэнгүй хаягдсан гэмтэж бэртсэн, 
төөрсөн амьтдыг асрах байрны үйл ажиллагааг 
“Мэргэжлийн анчдын холбоо” ТТБ хариуцсан 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус байгууллагын 
тухай танилцуулга, холбоо барих хаягыг 
байгууллагын цахим хуудасны “НБОГ – 
Байгаль орчин - Амьтан“ цэсэд байрлуулсан.  

100 

8.  Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн 
аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 
олгодог бол тухайн зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл 
олгосон болон дуусгавар болох 
хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “Байгаль орчин – Газрын 
хэвлий” цэсэд Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын хайгуулын  болон ашиглалтын үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 
аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг оруулсан.  

100 

9.  Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “НБОГ – Байгууллагын ил тод 
байдал“ цэсэд улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдэж байгаа ойжуулалт, ойн хортон шавьж 
устгалын арга хэмжээний 2018 оны эхний хагас 
жилийн хэрэгжилт, явцын талаарх мэдээллийг 
байршуулсан.  

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

1.  Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон 
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
зарлах; 

Ажлын байрны сул орон тооны зарыг 
байгууллагын www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 
байдал - Сул ажлын байр” цэсэд байршуулж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn 
цахим хуудасны “Сонгон шалгаруулалт” цэс 
рүү шууд холбоосоор орохоор хийгдсэн.  

100 

2.  Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

Газрын даргын 2016 оны А/81 дүгээр 
тушаалаар байгууллагын Ёс зүйн хорооны 
бүрэлдэхүүнийг, 2017 оны А/15 дугаар 

100 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/
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тухай бүр шинэчлэх; тушаалаар “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”-ийг тус тус шинэчлэн батлуулж, “Төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, ёс зүйн тайлан 
мэдээг www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 
байдал – Авлига, Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүй” цэсэд байршуулж, дүрмийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавин  ажиллав. 

3.  Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын хүний нөөцийг 2017-2020 онд 
хөгжүүлэх “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”, 
түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг Газрын даргын 2017 оны А/11 
дүгээр тушаалаар батлуулж, байгууллагын 
цахим хуудасны “НБОГ – Хүний нөөцийн ил тод 
байдал” цэсэд  байршуулж, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллав. 

100 

4.  Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх; 

Байгууллагын хүний нөөцийг ил тод байдлын 
мэдээллийг цахим хуудасны “НБОГ – Хүний 
нөөцийн ил тод байдал” цэсэд байршуулав.  

100 

5.  Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх; 

Газрын даргын 2017 оны А/85 дүгээр 
тушаалаар “Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх журам”, үйл ажиллагааны үр 
дүнг дүгнэх хуудасны загварыг  батлуулж 
байгууллагын цахим хуудасны “НБОГ – Хүний 
нөөцийн ил тод байдал” цэсэд байршуулсан. 
Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, 
мэргэжлийн түвшинг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэж үнэлгээг тухай бүр цахим хуудсанд 
байршуулав.  

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 100 

 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн  

захиргааны бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог  
хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай 

  

 Хууль хяналтын байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хууль бусаар 
бэлтгэсэн мод, модон материал болон ойн дагалт баялагт нийт 1,990,134 төгрөгийн 
экологи-эдийн засгийн үнэлгээг тогтоосон байна.  

 Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Улиастай голын далан 
дотор иргэд хууль зөрчин шороо асгаж, голын гольдрол өөрчилж, газар тэгшлэн 
хашаа гэр барин бууж байгаа талаар албан бичгийг Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга 
болон Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсний дагуу байгаль хамгаалагчид Баянзүрх 
дүүргийн Газрын алба, Онцгой байдлын хэлтэс болон 10 дугаар хорооны албан 
хаагчидтай хамтран 300 орчим айлд албан шаардлага, сэрэмжлүүлгийг хүргүүлж 
ажиллав.  

 Сонгинохайрхан дүүргийн Газрын албатай хамтран тус дүүргийн  21 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт ойн тухай хууль зөрчиж, газар эзэмшсэн 150 гаруй айл өрхөд 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардах, Газрын албаны мэдэгдлийг 2018 оны 
5 дугаар сарын 29-ны өдөр хүргүүлэв. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/525 тоот шийдвэрээр Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Хүйн гол дагуу намаг голын гольдролын 
дагуу 78 га газрыг 15 жилийн хугацаатайгаар "ТЭСО" ХХК-д олгосныг нутгийн иргэд 
эсэргүүцэж, хүсэлтийг манай байгууллагад ирүүлсний дагуу газар эзэмших гэрчилгээг 
цуцлах тухай албан бичгийг Нийслэлийн газрын албанд хүргүүлсэн. 

 Засгийн газрын 2017 оны 67 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, таниулах өдөр”-өөр  3 дугаар сарын 28-нд гамшгийн 
бэлэн байдлыг хангах "Бэлэн бай" дадлага, сургалтыг Чингэлтэй дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж, оролцов. 

 Улсын Онцгой Комиссын 2018 оны 1 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд ой 
хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх болон түймэр унтраах хээрийн дадлага 
сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран 5 дугаар сарын 
14-ний өдөр Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Бага баянд зохион 
байгуулсан. 

 Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэд болон ан амьтдын аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор эзэнгүй нохой устгуулах хүсэлтийг УБЗАА хүргүүлсний дагуу Сүхбаатар 
дүүргийн 18, 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Монгол базалт нэгдэл” ХХК нь 98, 
Чингэлтэй дүүргийн 17, 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Мөнх Буян оргилт” ХХК 91 
эзэнгүй нохойг тус тус устгасан.  
 

Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шинжилгээ, үнэлгээ  
хийж ажилласан тухай 

 
 Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд нийт 15 
төрлийн ажлыг дараах 4 чиглэлд төлөвлөн батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Үүнд:  

- Байгаль хамгаалагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийх,  
- Бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт үнэлгээ 

хийх,  
- Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт,   
- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 Газрын хэвлийн чиглэлээр байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох 
дүгнэлт гаргаж буй байдалд хяналт, үнэлгээ хийх ажлыг Газрын даргын 2018 оны 18/8 
дугаар удирдамжийн дагуу гүйцэтгэж байна.  
 Улсын байцаагчийн эрхтэй 9 байгаль хамгаалагчийн Зөрчлийн тухай хуулийн 
дагуу илрүүлсэн 18  иргэнд  холбогдох нийт 16 зөрчлийн бүртгэлийг батлагдсан 
маягтын дагуу тухай бүр  хөтөлж  Зөрчил шалган шийдвэрлэх  хуулийн хэрэгжилтэд  
хяналт тавин ажиллаж байна. 
 Тайлант  хугацаанд бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан нийт 28 
гэрээний төслийг хянаж албажуулах, дугаар олгох, бүртгэл хөтлөх, гэрээний 
биелэлтэд хяналт тавих ажлууд хийгдэж байна. 
 

2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ өгсөн ажлын хэсгийн зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 

 
№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Тайлан  Хэрэгжил-
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тийн хувь 

1 

Захиргааны дотоод ажил, 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 
хариуцсан албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны чиг үүргийг 
бүрэн зааглаж, үр дүнгийн 
гэрээнд тусгах 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан 
албан хаагчийн үйл ажиллагааны чиг үүргээс 
дотоод ажлыг зааглаж, үр дүнгийн гэрээнд тусгасан 
болно. 

100 

2 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаатай холбоотой 
мэдээ мэдээллийг дээд 
шатны байгууллагад 
хугацаанд нь хүргүүлэх 

Эхний хагас жилийн байдлаар бодлогын болон 
захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг 
НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст болон 
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд 
нь хүргүүлэв. 

100 

3 

Мэдээ тайланг 
боловсруулахдаа товч 
бөгөөд тодорхой, 
харьцуулсан тоон 
мэдээлэлд үндэслэн 
хүрсэн үр дүнг хүрэх 
түвшинтэй уялдуулах 

Зөвлөмжийн дагуу мэдээ тайланг боловсруулж 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.  

100 

4 

Газрын даргын тушаалаар 
тусгай зөвшөөрөл 
шилжүүлж бүртгэсэн 
зөрчлийг арилгуулах 

Тус газраас НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсийн 
холбогдох мэргэжилтэнтэй уулзаж зөвлөгөө авсан. 
Ижил төрлийн бүртгэл хийгээгүй болно. 
Зөвлөмжийн дагуу түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх болон 
бусад асуудлаар тогтмол хийгддэг ажлуудыг 
албажуулах зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн төсөл боловсруулсан бөгөөд санал 
авах шатандаа байна.  

80 

5 

Хариутай албан бичиг, 
өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн хугацаа, 
чанарт дотоод хяналтыг 
тогтмол тавьж шуурхай 
шийдвэрлүүлэх, 
хариуцлага тооцох 

Хариутай албан бичиг, өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэд Захиргааны хэлтсээс байнгын 
хяналт тавьж 14 хоног тутамд мэдээг гаргаж, дүн 
шинжилгээ хийж ажилласнаас албан бичиг, 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 
6 хоног 12 цаг 58 минут болсон. 2018 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар www.smartcity.mn 
программаар нийт 84 өргөдөл хүсэлт ирснээс 72 
өргөдөл хүсэлт хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 
12 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа, хугацаа 
хэтэрсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна. Тайлант 
хугацааны үзүүлэлтийг 2017 оны мөн үетэй 
харьцуулбал өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
зөрчил газрын хэмжээнд 96%-аар буурсан эерэг 
үзүүлэлт гарав.  

100 

6 

Байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагаанд цахим 
баримт бичгийн солилцоог 
жигдрүүлэх 

Албан хаагчдын цахим архивын баримтыг 
бүрдүүлж архивт хүлээн авсан. Мөн ажлаас 
чөлөөлөгдөж буй албан хаагчдаас цахим архив авч 
дараагийн хүнд шилжүүлэн өгч байна. 

100 

7 

Улсын байцаагч нар 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандартыг мөрдөж 
ажиллах  

Тус газрын 9 улсын байцаагчид “Баримт бичиг ба 
түүний стандарт”-ын талаар сургалт зохион 
байгуулж, стандартыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

100 

8 

Захирамжлалын болон 
зохион байгуулалт, 
мэдээлэл, лавлагааны 
баримт бичгийн 

Нийт албан хаагчдын боловсруулж буй баримт 
бичигт стандартыг мөрдүүлж хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

100 

http://www.smartcity.mn/
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боловсруулалтад 
стандартыг мөрдүүлэх 

9 

Архивын баримтыг 
батлагдсан хуваарийн 
дагуу хүлээн авах ажлыг 
зохион байгуулах 

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 22 албан 
хаагчаас 331 нэр төрлийн баримт бичгийг 
бүрдүүлэн авсан.  

100 

Дундаж хувь: 96,7% 

 
Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт 

 
 Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үнэт зүйлийг хүлээн авах, тавьж олгох ажлыг 
дагалдах баримт, хуваарь, лимит зэргийг харгалзан заавал шалган тоолж гүйцэтгэх 
болон орлого зарлагын баримт, анхан шатны бүртгэлийн заавар, баримт бичилтийн 
дүрмийн шаардлагын дагуу цаг тухайд нь бүрдүүлж ажиллав.   
 Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж  
Газрын даргын  2017 оны А/78 дугаар тушаалаар Эд хөрөнгийн тооллогыг зохион 
байгуулж 2018 оны 1 дүгээр сард тайлагнав. Тооллогоор нийт 990,917,858.15 
төгрөгийн үнэ бүхий эд материалыг тоолсон ба Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн 
хурлыг 5 удаа хуралдуулж байгууллагын өмч хөрөнгийг хамгаалах, албан ажлын 
хэрэгцээнд хийгдэх шаардлагатай худалдан авалтын талаар тухай бүр хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлэв. 
 Албан хаагчдын албан ажлын хэрэгцээнд зориулж 6 ширхэг иж бүрэн 
компьютер, 1 ширхэг хөргөгч худалдан авч, эвдэрсэн 1 хөргөгчийг засуулж 
ажиллагаанд оруулсан. 
Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, орчинг сайжруулах үүднээс нийслэлийн 
Нийтлэг үйлчилгээний газарт байгууллагын эзэмшлийн өрөө, танхимд урсгал засвар 
хийлгэх хүсэлт гарган  шийдвэрлүүлж 164 кв.м ханыг будуулах, өнгийг сэргээх ажлыг 
4 дүгээр сард хийж гүйцэтгүүлсэн.   
 Байгууллагын албан ажлын хэрэгцээнд 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
13,406,000 төгрөгийн шатахууныг олгож, холбогдох баримт, илтгэх хуудсыг бүрдүүлэн 
ажиллав.  
 Тайлант хугацаанд түлээний мод бэлтгэх эрхийн бичиг 50 ширхэг, худгийн 
паспорт 319 ширхэг, улсын байцаагчийн албан шаардлага 530 ширхэг, улсын 
байцаагчийн акт 98 ширхэг, шийтгэлийн хуудас /маягт2/ 31 ширхэгийг  тус тус олгож 
холбогдох тооцоог тухай бүр хийж гүйцэтгэхэд анхаарч ажиллав. 

 
Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

 
   Байгууллагад 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Archive eDoc” 
программаар нийт 1735 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 
1146, хариугүй албан бичиг 589 бүртгэгдсэн ба үүнээс хугацаандаа шийдвэрлэж 
хариу өгсөн нь 1656, шийдвэрлэх шатандаа байгаа 79 албан бичиг байна. 
 Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 857 албан бичиг явуулсан ба албан 
бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавьж ажиллав.  
 “Албан хэрэг хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn болон өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэлтийн www.smartcity.mn програмуудын сургалтад байгууллагын архив, 
бичиг хэргийн эрхлэгчийг хамруулж, газрын нийт ажилтан, албан хаагчдад баримт 
бичгийн стандарт болон  www.edoc.ub.gov.mn , www.smartcity.mn программуудын 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/
http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/
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талаар давтан сургалтыг зохион байгуулж шаардлагатай заавар зөвлөмжийг тухай 
бүр өгч ажиллав.  

Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 14 хоног тутамд хяналт тавьж албан 
хаагчдад тайлагнан ажилласны үр дүнд зөрчлийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулбал  
81,4%-иар бууруулсан эерэг үзүүлэлт гарч хугацаа хоцорч шийдвэрлэсэн албан бичиг 
гараагүй болно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДҮГНЭЛТ 
 

Иргэдийнхээ эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах, байгаль орчныг 
хамгаалах, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах чиглэлээр 2018 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэв. Үүнд: 

 Налайх дүүргийн иргэдийн дунд нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаатай 
холбогдуулан зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэг, санал асуулгыг зохион байгуулав. 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн санаачилгаар 
Зүүн Хойд Азийн Хотын дарга нарын форумыг “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын 
хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг багасгах нь” сэдвийн 
хүрээнд Улаанбаатар хотноо 3 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулав.  

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох дэд хөтөлбөрийн төслийг 
боловсруулж НИТХ-д өргөн барихад бэлэн болгов. 

 “Орчны бохирдлоос сэргийлэх экологийн боловсрол олгох сургалт”-ыг НҮБ-ийн 
Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр нийслэлийн 6 дүүргийн ерөнхий боловсролын 20 
сургуулийн 1440 сурагчийг хамруулан зохион байгуулав. 

 Ногоон бүсийн нутаг дэвсгэр дэх хөхтөн амьтдын тооллогыг хийж, ховор амьтны 
жагсаалтад орсон халиун буга 19.5 хувиар, нэн ховор амьтны жагсаалтад орсон 
баданга хүдэр 40 хувиар, бор гөрөөс 15 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт гарав. 

 Өрөмдмөл худгуудыг бүртгэлд хамруулж бичиг баримтжуулан, усны мэдээллийн 
санд оруулах талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээр 2018 
оны эхний хагас жилийн байдлаар гүний худаг эзэмшдэг 68 иргэд тус бүртгэлд 
хамрагдаад байна.   

 Усны хайгуул судалгаа, цооног өрөмдөх, засварлах, тоноглох чиглэлээр 
мэргэжлийн байгууллагын эрх авсан 38 аж ахуйн нэгж, байгууллагатай 2018 оны 5 
дугаар сарын 1-нээс эхлэн экологийн хариуцлагын гэрээ байгуулав. 
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 Байгаль хамгаалагчдын хөдөлмөрийн бүтээмж, идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор “Ногоон Улаанбаатар” аян, болзолт уралдааныг анх удаа зохион байгуулж 
эхлэв.  
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