
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ  
ХОЁРДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

2018 оны 03 дугаар сарын 02              Улаанбаатар хот 
 

Тус байгууллагаас 2-р сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 
 
Дотоод ажлын хүрээнд: 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  төсвийн шууд захирагчтай үр дүнгийн гэрээ 

байгуулах ажлын бэлтгэлийг хангаж,  гэрээг 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр 
байгуулж албажуулав.  

Төсвийн шууд захирагч 4 нэгжийн менежертэй,  нэгжийн менежерүүдээс  төрийн 
албан хаагчидтай байгуулах үр дүнгийн гэрээг  02 дугаар сарын 09-ний өдөр  байгуулж   
албажуулав. 

Сар шинийн баярын үеэр Хангарди ордонд хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах 
талаар УБ хотын  Захирагчийн ажлын албанаас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу 12 ажилтныг 
хуваарь гарган  үүрэг гүйцэтгүүлж НЗДТГ-т илтгэх хуудсыг 2018 оны  01/212 дугаартай 
албан бичгээр хүргүүлэв.  

Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд нийт албан хаагчдад 
шахмал түлш олгож, ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн дагуу  сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан 26 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж тус бүр   50 000 төгрөг, 
шахмал түлш олгож  дэмжлэг үзүүлэв.  

Тайлант хугацаанд “Archive eDoc” програмаар  ирсэн  албан бичиг 357, үүнээс: 
хугацаатай буюу хариутай албан бичиг 203, хариугүй 154 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. 
Үүнээс 300 албан бичигт хугацаанд нь хариу өгч   шийдвэрлэсэн ба   57 бичиг шийдвэрлэх 
шатандаа байна.  Гадны байгууллагуудад нийт 247 албан бичиг явуулсан ба албан 
бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад байнгын хяналт тавьж ажилласнаар зөрчлийн тоо эрс 
буурсан.  

Smartcity.mn өргөдөл, гомдлын цахим программаар  22 өргөдөл хүсэлт ирснээс 21 
өргөдөл хүсэлт нь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж, 1 өргөдөл шийдвэрлэгдэх 
шатандаа байгаа ба  хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол  байхгүй 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 ажиллав. 

Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн зөрчлийн мэдээг 14 хоног, сараар 
гарган тайлагнаж,  өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх албан хаагч тухай бүр явцын 
тэмдэглэл хөтлөн иргэдийг мэдээллээр ханган ажилласан. 

2017 оны баримтыг байгууллагын архивт хүлээн авах ажлыг батлагдсан хуваарийн 
дагуу гүйцэтгэж,  Захиргааны хэлтсийн 3, Зуслангийн Товчооны 2, Хүрээлэн буй орчин, 
байгалийн нөөцийн хэлтсийн 1 хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авч бүртгэв.  

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 бичилтийг  дүрмийн 
шаардлагын дагуу цаг тухайд нь гүйцэтгэж, 2018 оны 02 дугаар сарын 28 -ны өдрийн 
байдлаар нийт 3 970 000 төгрөгийн шатахууныг олгосон ба байгаль хамгаалагч нарт  2 
590 000 төгрөгийн шатахуун олгосон.  

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


Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулах ажлын хүрээнд МХЕГ-ын даргын 2018 оны “Улсын байцаагчийн эрх олгох тухай” 
Б/28 дугаар тушаалаар нийт 9 байгаль хамгаалагчид улсын байцаагчийн эрх олгосон.  

Зоонозын  өвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтран 33 байгаль хамгаалагчийг 
халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор халдваргүйжүүлэлтийн олон удаагийн 
вакцинд хамруулах ажлыг зохион байгуулав. 

Байгаль хамгаалагчдын амь нас, эрүүл мэндэд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор ажлын онцлог нөхцөлд тохирсон даатгалын үйлчилгээг судалж 
“Монгол даатгал”, “Бодь даатгал”, “Тэнгэр даатгал” гэсэн 3 компаниас даатгалын нөхцөл, 
үнийн саналыг авч нэгтгэн газрын удирдлагад танилцуулав.  

Байгаль хамгаалагчдын ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах “Ажлын байрыг 
дулааны алдагдалгүй болгон засварлах” чиглэлээр “Монгол базальт” ХХК-ийн 
удирдлагатай уулзалт зохион байгуулж хамтран ажиллах  санамж бичиг хүргүүлэв. 

Байгаль хамгаалагчдын ажлын байрны нөхцөл, ажлын байрны дулаалгын алдагдлыг 
бууруулах зорилгоор “Улаанбаатар цэвэр агаар” төсөлтэй холбогдож 2018 онд зохион 
байгуулж буй “Дулаалгын аян”-д нэгдэж хамтран ажиллахаа илэрхийлэн албан бичиг 
хүргүүлээд байна. 

 
Гадаад харилцаа,  хамтын ажиллагаа, ногоон хөгжлийн чиглэлээр: 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хөтөлбөрийн нэгдүгээр бүлэгт орох нийгэм, эдийн 

засаг, эрх зүйн үндэслэлийг боловсруулав. НЗД-ын 2017 оны А/613 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд бүрэн цахилгаан авто машины хэрэглээг 
сурталчлан дэмжих зорилгоор “Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд төлбөртэй зогсоол 
ажиллуулах зөвшөөрөл”-д тухайн зогсоолын багтаамжаас хамааран нэгээс доошгүй 
зогсоолыг бүрэн цахилгаан авто машинд зориулан тохижуулж, үнэ төлбөргүй ашиглуулах 
нөхцөлийг тусгах тухай Газрын даргын 2018 оны 01/129 дүгээр албан бичгийг нийслэлийн 
Авто замын хөгжлийн газарт хүргүүлэв. “Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн 
зорилгуудыг тодорхойлох” ажлын хэсгийн хуралд оролцож, байгаль орчны холбогдолтой 
зорилгуудын шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд саналаа тусгуулж, НЗДТГ-ын Бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст шалгуур үзүүлэлтийг хүрэх түвшний хамтаар хүргүүлэв.   

Азийн Сангийн төлөөлөгч Марк Коёнинг болон ногоон хөгжлийн хөтөлбөр хариуцсан 
ахлах зохицуулагч нартай 2018 оны 02 дугаар сарын 27-нд уулзав. Уулзалтаар 2018 оны 
06 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах Зүүн Хойд Азийн хотын дарга 
нарын форумын хүрээнд цаашид ямар чиглэлд хэрхэн хамтран ажиллахыг тодорхойлон, 
санал солилцов.  

Нийслэлийн Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нүүрсний уурхайнуудын 
ашиглалтаас үлдсэн эвдэрсэн газруудад нөхөн сэргээлт хийх болон Налайх дүүргийн 
иргэдийн амьжиргааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, тус дүүрэгт аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх боломжуудыг судлан хамтран ажиллахаар болов. 

“Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай хотуудын хөгжил Агаарын чанарыг сайжруулж, 
хүлэмжийн хийг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдах Зүүн Хойд Азийн 
хотын дарга нарын форумын урилгыг англи хэл дээр хөрвүүлэн, үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг урьдчилсан байдлаар бэлтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 
хүргүүлэв.  

Хэмнэлт, зохистой хэрэглээ, ногоон худалдан авалтад иргэд, байгууллагуудыг 
уриалсан “Агаар нэг” нийгмийн аяны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. 

 
Байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт олгох, байгаль хамгаалах 

чиглэлээр: 
Усны чиглэлээр 3, ойн чиглэлээр 4,  газрын хэвлийн чиглэлээр 8, нийт 15 

байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 



“Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6, 29 дүгээр зүйлд заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл 
эрхийн бичиг 1, 28.4-д заасны дагуу ус ашиглуулах дүгнэлт 4-ийг тус тус олгов. Мөн 2 аж 
ахуйн нэгж  байгууллагатай ус ашиглах гэрээ байгуулав.  

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан 
бичгийг судлан, нийт 11 худаг гаргах  зөвшөөрөл олгож, паспортжуулав.   

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 24 аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, 3 иргэнд дүгнэлт гаргаж өгөв. 

Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо, Дээндийн аманд  “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-
тай хамтран туруутан амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авч, 2 цэгт 20 боодол өвс тавьж 
өгөв.  

Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэгийн зохицуулагч, МУИС-ийн Шинжлэх 
ухааны сургуулийн биологийн тэнхимийн эрхлэгч нартай уулзалт зохион байгуулж, 
цаашид хамтран ажиллахаар болов. 

“Монголын шувуу хамгаалах төвтэй” хамтран нийслэлд өвөлждөг шувуудын 
тооллогыг хийв.    

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй 6 аж ахуйн нэгжийн 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хүлээн авч дүгнэв. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжааар түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан 55 аж ахуйн нэгжийн 
нэхэмжлэлтэй Захиргааны хэргийн шүүх хуралд нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр орж ажиллав.  

“Хүнд металлаар бохирдсон хөрсийг саармагжуулах арга зүй, технологийг зонхилох 
бохирдуулагч тус бүрээр боловсруулж нэвтрүүлэх” технологийн  судалгаа, туршилтын 
ажлыг гүйцэтгүүлэх зарыг боловсруулан вэб сайтад байршуулав. 

НҮБ -ын Хүүхдийн сантай хамтран хэрэгжүүлэх “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдад хүрээлэн буй орчноо хамгаалж, экологийн мэдлэг олгох сургалт 
зохион байгуулах“ ажлын удирдамж, санхүүжилтийн тооцоог эцэслэн боловсруулж 
хүргүүлэн, төсөл эхлүүлэх бэлтгэлийг бүрэн хангаад  байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/918 дугаар захирамжийн дагуу сар бүр газрын 
удирдлагууд БГД-ийн 9-13 дугаар хороодод ажиллаж, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар 
холбогдох газарт нь албан бичиг хүргүүлээд байна. 

Чингэлтэй дүүргийн 17, 19 дүгээр хороо, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх зуслан бүхий амуудын хог хаягдлыг ачиж,  тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч  
“Найшитрейд” ХХК-тай БО-2018/04, “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨТҮААГ-тай БО-2018/03 
дугаар хамтран ажиллах гэрээг тус тус байгуулав.  

1 дүгээр сарын байдлаар Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрээс 
146 рейс буюу 798,77 тн, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрээс 118 
рейс буюу 532,45 тн хог хаягдлыг тус тус ачиж тээвэрлэн, хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт 
хүргэсэн. 

2018 оны 02 дугаар сарын  22, 23-ны өдөр Зуслангийн бүсийн хог хаягдлыг 
цуглуулах,  ачих, тээвэрлэх ажлыг гүйцэтгэгч “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ-ын 10 гаруй 
ачааны автомашин замын цэвэрлэсэн хогтой цасыг Майхан толгойн зуслангийн Сэлбэ гол 
дээр асгасан зөрчлийг байгаль хамгаалагч М.Саруул илрүүлсэн. Тус мэдээллийн дагуу 
Зуслангийн Товчооны дарга, мэргэжилтнүүд газар дээр нь очиж шалган, зөрчлийг 
арилгуулсан. 

Мөн Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн даргад “Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4-т заасны дагуу 
цаашид зөрчил гаргуулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах, дээрх асуудлаар холбогдох 
арга хэмжээг авч хариу мэдэгдэх тухай Газрын даргын 04/253 дугаартай албан бичгийг 
хүргүүлэв. 
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