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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 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн 
эдийн засаг, нийгмийг 2017 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 ажиллав. 
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар:  

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан  тус байгууллагатай хамаарал бүхий 18 зорилтын 23 заалтын биелэлт  
2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын хүрээнд 92,8% 

• Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан 2 ажлын биелэлт 100%  

• Нийслэлийн төсвөөс байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардалд 
201.120.000 төгрөг төсөвлөгдөн ажлын гүйцэтгэл 100%. Үүнд: 

- Зэрлэг амьтдад биотехникийн арга хэмжээ авах арга хэмжээнд 10.0 сая;  
- Зуслангийн бүсийн тархац нутаггүй болсон тарвагыг нүүлгэн шилжүүлэх арга 

хэмжээнд 15.0 сая; 
- Нийслэл хотын ой, ус, ургамал, амьтан зэрэг байгаль орчны мэдээллийн 

цахим сан бүрдүүлэх арга хэмжээнд 25.0 сая;  
- Ойжуулалт, ой нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 12.0 сая;  
- Ойн хөнөөлт шавьж, өвчний судалгаа хийх арга хэмжээнд 5.0 сая;  
- Судалгаанд үндэслэн тэмцлийн  ажил явуулах арга хэмжээнд 24.5 сая;  
- Ногоон  зурвас байгуулах арга хэмжээнд 20.0 сая;  
- Ойн цэвэрлэгээ хийх талбай тусгаарлах арга хэмжээнд 1.0 сая;  
- Булгийн эхийг тохижуулж хамгаалах арга хэмжээнд 25.0 сая; 
- Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх ажлыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 6.1 сая;  
- Байгаль орчныг хамгаалах мэдээлэл сурталчилгааны "Ногоон Улаанбаатар" 

аян өрнүүлэх арга хэмжээнд 34.5 сая; 
- Хөрсний бохирдлыг саармагжуулах технологийн судалгаа хийх арга 

хэмжээнд 5.0 сая;  
- Ой усан сан бүхий газруудад цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулахад 3.0 

сая;  
- Химийн хорт болон аюултай бодисын бүртгэл мэдээллийн санг бий болгож, 

дунд сургуулиудын химийн лабораторид ашиглаж бодисуудыг шошгожуулах, 
аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг мөрдүүлэх арга хэмжээнд 10.0 сая;  

- Хөрсний хүнд металиар бохирдсон цэгийг тогтоож, саармагжуулах ажлыг 
зохион байгуулах арга хэмжээнд 5.0 сая төгрөг байна.  

• Засгийн газрын 2015 оны 325 дугаар тогтоолоор баталсан Биологийн олон 
янз байдлын үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт 92%, 2005 оны 44 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөр 100%-ийн биелэлттэй байна.  

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 заалтын биелэлт 95% 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 14 
заалтын 41 арга хэмжээний биелэлт 94%-тай байна. 
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 Байгууллагын бодлогын зорилтын 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 
 

Тус газарт 2017 оны эхнээс Засгийн газрын тогтоол 8, Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэл 2, Засгийн газрын албан даалгавар 1, УИХ-ын байнгын 
хорооны тогтоол 1, БОАЖ-ын Сайдын тушаал 1, БОАЖ-ын Сайдын албан 
даалгавар 1, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоол 3, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 2, нийслэлийн 
Засаг даргын захирамж 18, нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар 1, 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 1 ирснийг бүртгэн 
картжуулж, холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллав.  

БОАЖ-ын Сайд,  нийслэлийн Засаг дарга нарын хооронд 2016 оны 12 дугаар 
сарын 06-ны өдөр байгуулсан 2017 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 
байгууллагаас хариуцан хэрэгжүүлэх 23, бусад байгууллагатай хамтран 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 21 ажлын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, 83.9%-ийн 
гүйцэтгэлтэйгээр НЗДТГ-ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст хугацаанд нь 
хүргүүлсэн.   

Тус газрын чиг үүрэгт хамааралтай Ерөнхийлөгчийн зарлиг 1, Засгийн газрын 
албан даалгавар 1, УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол 2, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөмж 2, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл 1, Засгийн газрын 
тогтоол 14, НИТХТТогтоол 4, НИТХТогтоол 4, НЗД-ын захирамж 25, нийслэлийн 
Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 7, НЗД-ын албан даалгавар 2, нийт 
давхардсан тоогоор 63 заалтын биелэлтийг гаргаж, үр дүнг улирал тутам Газрын 
даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, биелэлтийг “Lmonitoring” 
программд байршуулав.  

Мөн удаашралтай байгаа заалтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор  
“Дээд  газрын тогтоол, шийдвэрийн  хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө”–г боловсруулан Орлогч даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласан. Уг төлөвлөгөөг НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 
хүргүүлсэн.  

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас өгөгдсөн 69 үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг 100% хангуулж, гүйцэтгэлийг хугацаанд нь 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулав.   

“Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн хүрээнд ажлын 
төлөвлөгөө боловсруулж, эрхлэх асуудлын чиглэлээр хууль, дүрэм, журмын 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох талаар нийт 19 саналыг 
НДЗТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэв. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай 
хуулийн25.1.5, 35.1.4, 35.1.11, 35.1.15-1.17, 35.6.1, 35.6.2, 39.1.8-1.9, 39.1.13 дахь 
заалт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 2 заалт, 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн  6.27 дахь заалт, Усны 
тухай хуулийн 28.17 дахь заалт, Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Авто зам, төмөр замын салбарт хэрэгжүүлэх зарим төсөл, хөтөлбөрт 
шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг хайх, ашиглах тусгай 
журам,   Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 
оны А-368/302 тоот тушаалаар батлагдсан  “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 
хэмжээний 1 га талбайн зардлын норматив”, “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын 
ойн санд худалдан авах, өмчлүүлэх журам, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 
оны 326 дугаар тогтоолд  худаг гаргасан иргэдийг усны нөөц ашигласны төлбөрт 
хамруулах шаардлагатай  зэрэг өөрчлөлтүүдийг оруулах саналуудыг нэгтгэн 
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 
 

Ногоон хөгжил, төсөл хөтөлбөр, экологийн боловсролын чиглэлээр: 
 
➢ Азийн сантай Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийг дэмжиж, хамтран ажиллах 
санамж бичигт 2017 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр гарын үсэг зурав. Санамж 
бичгийн хүрээнд “Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэлх ногоон хөгжлийн стратеги 
төлөвлөгөө” боловсруулах ажлын хэсгийг 5 дэд ажлын хэсгийг 45 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж төслийг боловсруулаад байна.  
 

   
 
➢ Азийн сантай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хот орчмын уурхайн нөхөн 
сэргээлтийн аргачлал боловсруулах ажил амжилттай хэрэгжиж, үр дүнг 
танилцуулах “Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны менежмент 
болон төлөвлөлтийн асуудлууд” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав.   
 

   
 

Тус уулзалтад “Элс, хайрга, дайрга үйлдвэрлэгч компаниудын холбоо” ТББ, 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд, бичил уурхайчдын төлөөлөл, 
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дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын байгаль орчин хариуцсан 
мэргэжилтнүүд, улсын байцаагчид оролцов.  

Хот орчмын уурхайн нөхөн сэргээлтийн техникийн төлөвлөгөөг боловсруулж  
шаардлагатай төсвийг тодорхойлсноор төслийн 1 дүгээр үе шат дуусч, дэлгэрэнгүй 
тайланг олон улсын техникийн зөвлөхөөс хүлээн аваад байна.  
➢ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 10%-ийг эзэлж байгаа авто машины 
яндангаас ялгарч байгаа хорт утааг багасгаж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, эдийн засгийн хэмнэлттэй цахилгаан машины хэрэглээг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын бүрэн 
цахилгаан тэжээлт автомашиныг замын хөдөлгөөнд дугаарын хязгаарлалтгүй 
оролцуулах тухай А/613 дугаар, авто зам ашиглалтын төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 
А/614 дүгээр захирамжийн төслийг боловсруулан гаргаж, 2017 оны 9 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэн.  
➢ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/123 дугаар захирамжаар Даян дэлхийн 
ногоон хөгжлийн байгууллагын техникийн туслалцаатайгаар “Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулж, дасан зохицох төлөвлөгөөний төсөл”-ийг боловсруулах ажлыг 
эхлүүлсэн.  
 

   
 
Судалгаа хийж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын 

оруулах хувь нэмрийг 7% буюу Монгол Улсын оруулах нийт хувь нэмрийн тал хувь 
гэж тодорхойлсон. Энэхүү баримт бичиг нь УАӨ-д дасан зохицох, сааруулах болон 
хөрөнгө оруулалт гэсэн хэсгүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын УАӨ-
ийг сааруулахад хамгийн боломжит арга хэмжээ нь барилгын дулаан алдагдлыг 
бууруулах явдал юм. Хөрөнгө оруулалтын төсөл хөтөлбөрүүдийг ач холбогдлоор 
нь эрэмбэлэн, бууруулах хүлэмжийн хийн ялгарлын тооцоог гаргаад байна. 
➢ Тус газраас хийгдэж буй ажлуудыг танилцуулах зорилгоор “Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн санхүүжилтийн шинэ боломжууд” сэдэвт мэдээлэл өгөх уулзалтыг 
Байгаль орчин,аялал жуулчлалын яамны Гадаад харилцаа, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн газартай хамтран зохион байгуулж нийслэлийн харъя 14 газрын 22 
албан хаагчийг хамруулав.  
 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 

7 

 

       
 

➢ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, Дэлхийн банк хамтран уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах зорилгоор эрчим 
хүчний хэрэглээг 2030 онд хоёр дахин бууруулах зорилт тавин ”Тогтвортой эрчим 
хүчийг бүгдэд” (SE4ALL) санаачилга, “Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” (Building 
Efficiency Accelerator) платформыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

Уг төсөлд Токио, Варшав, Мехико, Дубай, Богота зэрэг бүс нутгийн төлөөлөл 
болсон 23 хот нэгдэн орж эрчим хүчний хэмнэлтийн орчин үеийн технологи, ноу-
хау, судалгааны үр дүнг харилцан солилцож, бодлогын шинэчлэл хийхэд дэмжлэг 
үзүүлдэг байна.  
 

 

Улаанбаатар хот “Барилгын 
хэмнэлтийн хурдасгуур” платформд 
нэгдэн орсон талаар БНХАУ-ын 
Бээжин хотод 3 дугаар сарын 22-ны 
өдөр зохион байгуулагдсан 13 дахь 
удаагийн “Ногоон, эрчим хүчний 
хэмнэлттэй барилга, шинэ технологи, 
бүтээгдэхүүн”-ий үзэсгэлэн, олон 
улсын чуулганы үеэр албан ёсоор 
зарлав.  

 
“Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур” (Building Efficiency Accelerator) платформд 

Улаанбаатар хот нэгдсэний дагуу Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн, “Тогтвортой 
хөгжлийн төлөөх нутгийн захиргааны байгууллага” (ICLEI)-тай холбогдож 
хэрэгжүүлэх боломжтой  төслүүдийн талаар санал солилцож, цаашид Даян 
дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагатай хамтран Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн 
угсармал орон сууцны барилгуудад газар хөдлөлтийн тэсвэрийн болон эрчим 
хүчний аудитын үнэлгээ хийж, барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах төсөл 
хэрэгжүүлэхээр болсон. 

Уг төслийг Германы Засгийн газрын 30.000 ам.долларын санхүүжилтээр 
УБЗАА-ны Инженерийн байгууламжийн хэлтэстэй хамтран Баянгол дүүргийн 
угсармал орон сууцны 3 барилгыг сонгон эрчим хүчний тоолуур суурилуулан 
хэмнэлтийг хэмжих ажлыг эхлүүлээд байна.  

Ингэснээр ирэх онд төслийн бодит үр дүнг тоогоор баталгаажуулан цар 
хүрээг нь өргөтгөх боломж бүрдэх ба ажлын гүйцэтгэлийг Даян дэлхийн ногоон 
хөгжлийн байгууллага хариуцан ажиллаж байна.  

➢ ХБНГУ-ын Бонн хотноо 11 дүгээр сарын 6-17-ны өдрүүдэд НҮБ-ийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Талуудын 23 дугаар бага хурал болов. 
“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг бүс нутгийн манлайлал” сэдвийн 
дор 330 орчим хотын дарга нар, 1000 гаруй хотын байгаль орчин, уур амьсгалын 
өөрчлөлт хариуцсан төлөөлөгчид уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хотууд хэрхэн 
нэгдэн ажиллахаа хэлэлцэв. 
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“Бүсийн болон орон нутгийн 
манлайлал” хэлэлцүүлгийн үеэр “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад 
Монгол улсын оруулах хувь нэмэрт 
нийслэл Улаанбаатар хотын оруулах 
хувь нэмрийг тогтоох” ажлаа 
танилцуулан илтгэл тавьж, панель 
хэлэлцүүлэгт оролцож ажиллав.  

 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээнд Монгол Улсын оруулах 

хувь нэмрийг үндэсний хэмжээнд салбар бүрээр нь тодорхойлсон боловч засаг 
захиргааны нэгжээр гаргаагүй бөгөөд Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын хамгийн 
их хүлэмжийн хий ялгаруулагч засаг захиргааны нэгжийн хувьд  бие даасан 
бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй байх үүднээс уг ажлыг гүйцэтгэн КОП23-ын 
үеэр олон улсын хамтрагчиддаа танилцууллаа.   
➢ БОАЖЯам, NDC Partnership (Парисын хэлэлцээрт оруулах үндэсний хувь 
нэмрийг хэрэгжүүлэх олон улсын түншлэл) олон улсын байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулсан “Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол 
улсын оруулах хувь нэмэр чуулган”-д 1 албан хаагч, БНХАУ-ын Хунан мужийн 
Чангша хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон далайн бүсийн “Нүүрстөрөгчийн 
ялгарал багатай технологи”-ийн чуулганд 2 албан хаагч, Вьетнам Улсын Хошимин 
хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон далайн даван туулах, дасан зохицох 
орнуудын 3 дугаар форумд  2 албан хаагч тус тус оролцож, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг сааруулахад Улаанбаатар хотын оруулах хувь нэмрийг танилцуулан 
ирэх онд хэрэгжүүлэх шинэ хамтын ажиллагаануудыг эхлүүлэв.    
➢ Нийслэлийн Засаг дарга Иклей олон улсын байгууллагын удирдах зөвлөлийн 
гишүүнээр сонгогдов. Тэрээр цаашид уг зөвлөлийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
сааруулах чиглэлийн үйл ажиллагаанд төвлөрөн ажиллах бөгөөд бусад 4 хотын 
хамт 2021 он хүртэл уг зөвлөлийг удирдан ажиллана. Энэхүү хүсэлтийг гаргахдаа 
Улаанбаатар хотын Засаг дарга цаашид Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг хариуцан ажиллах 
хүсэлтийг гаргаж дэмжигдсэн.  
➢ Гялгар уутнаас татгалзах 
санаачилгыг дэмжин ажиллаж олон 
нийтийн хандлагыг өөрчлөх хэвлэл 
мэдээллийн арга хэмжээг зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт 40 орчим 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар 
сурталчлав.  
 

 

➢ НЗД-ын урилгаар БНСУ-ын Намъяанжү болон Инчон хотын удирдлагууд 2016 
оны 5 дугаар сард тус тус айлчлал хийсэн. Өмнөх уулзалтуудаар яригдсан 
сэдвүүдийн хүрээнд тус хотуудаас хамтын ажиллагааны саналыг авч 8 дугаар 
сарын 14-нд эцэслэн Улаанбаатар болон Намъяанжү хотуудын хооронд хамтран 
ажиллах 09/05 дугаар санамж бичгийг байгуулав. Тус санамж бичигт Монгол улсын 
цөлжилтийг сааруулах хүрээнд Улаанбаатар хотод “Намъяанжүгийн Дасаны Ой” 
байгуулах тухай тусгасан бөгөөд тус ойг тарьж ургуулах, ойн арчилгаатай 
холбоотой бүх зардлыг  тус хотын зүгээс хариуцан хэрэгжүүлэхээр боллоо.  
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➢ Нийслэлийн ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, иргэдийн экологийн 
боловсролыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
дэлгэрүүлэх чиг үүргийн дагуу “Уур амьсгалын өөрчлөлт”, “Модны ач тус”, 
“Орчны бохирдлоос хэрхэн сэргийлэх вэ?”, 
“Тасалгааны агаар цэвэршүүлэгч цэцэг” сэдвүүдээр ерөнхий боловсролын  31, 37, 
67, 85, 125, 130 болон Налайх дүүргийн Чандмань цогцолбор сургуулийн 4-6-р 
ангийн сурагчдад сургалт зохион байгуулж, “Би байгальд хайртай” сэдвээр зохион 
бичлэгийн уралдаан зарлаж, дүгнэлээ.  
 

 
➢ Шувуу сонирхогч иргэд болон байгаль хамгаалагч нарт зориулан “Нийслэлд 
өвөлждөг шувууд” танин мэдэхүйн сургалтыг 2 дугаар сарын 18-ны өдөр  зохион 
байгуулав. Тус сургалтаар шувууны төрөл зүйлийг танин мэдэх, ажиглалт 
тооллогын арга зүйг олгох, гэмтэж бэртсэн шувуудад анхны тусламж үзүүлэх зэрэг 
шувуу сонирхогч иргэдийн хүсэлт, шаардлагад нийцсэн мэдээ, мэдээллийг олгов.  
➢ ШУА-ийн Ерөнхий сорилын болон Биологийн хүрээлэнтэй хамтран 
“Нийслэлийн агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулахад ургамлын үзүүлэх нөлөө, ач 
холбогдол” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 3 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгуулав. 
➢ “Нийслэлийн агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулахад ургамлын үзүүлэх 
нөлөө, ач холбогдол” сэдэвт хэлэлцүүлэг, “Ногоон Улаанбаатар” аяны хүрээнд 
Доройтолд өртсөн газруудыг зөгийгөөр нөхөн сэргээх, балт болон тоост ургамлын 
тархалт, зөгийн аж ахуй эрхлэх  сургалтыг байгаль хамгаалагчдад болон 
сонирхогч иргэдэд зохион байгуулав.  
➢ Gogo.mn цахим хуудсанд болон нийгмийн сүлжээнд “Байгальд хайртай 
Улаанбаатарчууд” цэс нээж иргэдэд экологийн боловсрол олгож байгууллагын 
хэмжээнд хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар мэдээлж ажилласан. 
➢ “Эх дэлхийн цаг” олон улсын арга хэмжээнд хамт олноороо оролцов. Энэ 
үеэр тус газраас “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг таны оруулах хувь нэмэр” 
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сэдвээр 2 минутын богино видео хийж, олон нийтийн мэдээллийн сүлжээгээр 
байршуулан түгээв.  
 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 

 
➢ Газрын хэмжээнд 2017 онд байгаль орчны багц хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 
38 ажлын удирдамж боловсруулан Газрын даргаар батлуулж, ажлын үр дүнг тухай 
бүр илтгэх хуудсаар тайлагнаж ажиллав. 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн хүсэлт, материалыг журмын дагуу  хугацаанд нь 
судлан шийдвэрлэж, нийт 250 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ 
хийж дүгнэлт гаргасан. Үүнд:  
- Жижиг дунд үйлдвэрийн чиглэлийн: 102 
- Барилга, дэд бүтцийн чиглэлээр: 83 
- Авто засвар, угаалгын газрын чиглэлээр: 50 
- Шатахуун түгээх станц: 5 
- Автомашин хийгээр цэнэглэх станц: 10 байна.  
Өнгөрсөн 2016 онд нийт 152 ерөнхий үнэлгээ хийж байсныг энэ онтой 
харьцуулахад 30%-ийн өсөлттэй байна. 
➢ НИТХ-ын 2010 оны 141 дүгээр тогтоолоор баталсан “Ногоон бүсийн 
ашиглалт, хамгаалалтын журам”-д заасны дагуу иргэдээс зуслангийн 
зориулалтаар газар эзэмших талаар 90 хүсэлт ирүүлснээс Ойн тухай, Усны тухай 
хуульд нийцсэн 37 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэж  байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын дүгнэлт гаргаж, 53 хүсэлтийг шалган үзэж “ойн сан”, “усны сан” бүхий 
газарт газар олгохгүй байгаа талаар хариуг өгсөн. 2017 онд ирүүлсэн хүсэлтийг 
өмнөх онтой харьцуулахад 14%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна.  
➢ 2016 онд гаргасан ерөнхий үнэлгээнээс 5 төсөл,  2017 онд 12 төсөл тус бүр 
үйл ажиллагаандаа байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж 
хянуулав. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулинд төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч бүр байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх 
талаар заасан байдаг боловч хүсэлт ирүүлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
арилжааны банкнаас бизнесийн зээл авах, зээл тусламжид хамрагдах, газрын 
гэрчилгээ сунгуулах, газар шинээр авах, эзэмших болон төрийн хяналт шалгалтаар 
хариуцлагын арга хэмжээ авахуулсан зэрэг гадны нөлөөллийн шаардлагаар 
үнэлгээний дүгнэлт гаргуулах нь их байна.  
➢ Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хуулийн хугацаанд 
ирүүлээгүй, нөхөн сэргээлт хийгээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд холбогдох арга хэмжээг 
авах зорилгоор НМХГ-тай хамтарсан шалгалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 
өдрөөс 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хооронд хийж, нийт 142 аж ахуйн 
нэгжүүдийг хамруулав. Зөрчилтэй 37 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжид 
419 заалт бүхий 37 албан шаардлага хүргүүлэв.  

Шалгалтаар улсын ахлах байцаагчийн 22 дүгнэлт гаргаж, холбогдох хууль 
тогтоомж зөрчсөн 19 аж ахуйн нэгжид 36.870.000 төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээг ногдуулан бүрэн барагдуулсан. Үйл ажиллагааны зөвлөмжийг 24 аж ахуйн 
нэгжид хүргүүлсэн. Холбогдох хууль тогтоомж зөрчсөн 96 аж ахуйн нэгжийн 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/609 дугаар захирамжаар цуцалсан.  
➢ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарсан хяналт шалгалтыг 
“Найрамдал” шаврын ордод ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулдаг бүх аж ахуйн 
нэгжид зохион байгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах үүднээс улсын байцаагчийн 
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албан шаардлагыг хүргүүлэн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, түүний 
биелэлтийн талаар сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион 
байгуулав.  

Албан шаардлагын дагуу аж ахуйн нэгжүүдэд нэгдсэн нэг тээвэрлэлтийн зам 
маршруттай байх, тоосжилт үүсгэхгүй байх үүднээс усалгааг тогтмолжуулах, 
нуралтаас хамгаалсан бэхэлгээ, хаалт хашлага хийх, уурхайн тэмдэг тэмдэглэгээг 
сайжруулах, дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийн хүрээнд тухайн дүүрэг дэх булаг шандыг 
тохижуулж хамгаалах үүрэг даалгаврыг өгч гүйцэтгэлийг хүлээн авсан. 
➢ Сонгинохайрхан дүүргийн  21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хяналт 
шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэх үед зохих эрхийн бичиг зөвшөөрөлгүйгээр ойгоос 
мод авсан 2 зөрчлийг илрүүлж зургаар баримтжуулан экологи эдийн засгийн 
үнэлгээг тогтоож 2017 оны 1/24 дугаар албан бичгээр Сонгинохайрхан дүүргийн 
Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст,  мөн Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг 
Хуурай мухрын аманд мод бут сөөг, торлог устгаж сүйтгэсэн зөрчлийг харьяаллын 
дагуу шийдвэрлүүлэхээр Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэст 2017 
оны  03/290 дугаар албан бичгээр шилжүүлсэн.  
➢ БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн хот хооронд баригдах 
автозамын ажил гүйцэтгэх гэрээтэй “Синохидро” ХХК-ийн ажилчид БЗД-ийн 11 
хорооны Сүүл даваа нэртэй газраас 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зөвшөөрөлгүйгээр 
газрын хэвлийд халдсан зөрчлийг илрүүлж, байгаль орчны хяналтын улсын 
байцаагчийн акт тавьсан. 
➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 2016 оны хайгуулын ажлын тайланг 
хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 58 аж ахуйн нэгжийн нэрсийг гарган нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлж, Геологи, уул уурхайн улсын байцаагчаар 
торгуулийн арга хэмжээ авахуулав. 
➢ Газрын даргын 2017 оны “Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх” тухай 6 удаагийн удирдамжийн хүрээнд газрын 
орлогч дарга, холбогдох хэлтсийн дарга нар, 33 байгаль хамгаалагч нарт хяналт 
шалгалт тогтмол зохион байгуулав. Мөн 8 дугаар сард ЦЕГ-ын харьяа Улсын 
мөрдөн байцаах албатай хамтран “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн ойн дагалт 
баялаг хуш модны самрыг хугацаанаас өмнө түүж, бэлтгэхээс урьдчилан 
сэргийлэх, хяналт шалгалт хийх, гарсан зөрчилд арга хэмжээ авах” хамтарсан 
удирдамж батлуулж, 4 хэсэгт эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж, мэдээлэл 
сурталчилгаа хийж ажилласан ба энэ оны хувьд самарын гарц бага байснаас 
шалтгаалан ногоон бүсэд зөрчил гараагүй болно. 
➢ Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгүй, холбогдох бичиг баримтгүйгээр газрын 
хэвлийг ухаж түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болох дайргыг Сонгинохайрхан 
дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Эмээлтийн амнаас олборлож байсан 
иргэн болон Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Ар согоотын 
амнаас зөвшөөрөлгүй дайрга тээвэрлэж байсан иргэдийг хууль бус үйлдлийг тус 
тус таслан зогсоож, Газрын хэвлийн тухай хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээг 
улсын байцаагчаар авахуулсан.  
➢ Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт уул ухаж байсныг 
нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт шилжүүлж, зөвшөөрөлгүй түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал олборлож байсан 1 аж ахуйн нэгжид нийт 7.000.000 
төгрөгийн торгууль нөхөн төлбөрийг оногдуулж,  Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газарт шилжүүлэн, төлбөр төлүүлэв. 
➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой 
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд нийслэлийн Засаг даргын 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож, “Ногоон ази” ХХК болон Хан-Уул дүүрэгт 
хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгоогүй гэх үндэслэлээр нэхэмжлэл гаргасан нэр 
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бүхий 27 аж ахуйн нэгжийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож, Засаг даргын 
шийдвэрийг 3 шатны шүүхээр хэлэлцүүлж хүчинтэй хэвээр үлдээсэн.  
➢ Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай 
зөвшөөрөл нь цуцлагдаж, хүчингүй болсон 35 аж ахуйн нэгжийн нэхэмжлэлтэй 
нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хариуцагчаар нийслэлийн 
Засаг даргыг төлөөлөн оролцож байна.  
➢ Сэлбэ  голын  онцгой  хамгаалалтын  бүсэд  зөвшөөрөлгүй  хашаа  барьж  
байсан 3 иргэний хашааг Сүхбаатар дүүргийн Газрын албатай хамтран буулгуулж, 
Зуун  модны  булагийн  доод  талд  намаг бүхий газар барилга байгууламж 
барихаар голын гольдрол өөрчлөн суваг шуудуу татсан "Донж хаус" ХХК-д 
зөрчлийг арилгах талаар мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн албан шаардлага 
хүргүүлэв. 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөөц баялгийг зөв зохистой 
ашиглуулах, хамгаалах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гаргагчдад 
хуулийн дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах, ногоон бүсийн цаг уур, орчны 
өөрчлөлт, төлөв байдалд тандалт судалгаа хийх, ногоон бүсэд үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль, журмын хэрэгжилтийг 
хангуулах зорилгоор байгаль хамгаалагчдыг өдөр тутмын удирдлагаар ханган 
хэсгийн зохион байгуулалтаар ажиллуулж, сар бүр хяналт шалгалт хийх 
удирдамжийг батлуулан мөрдүүлэхэд анхаарч ажилласан. 
➢ Газрын даргын баталсан 5 удаагийн удирдамжаар хяналт шалгалтыг 
хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэсгийн зохион байгуулалтаар 81, 
ганцаарчилсан 278 удаа зохион байгуулж  холбогдох судалгаа гарган илтгэх 
хуудсаар тайлагнаж ажиллав. Түүнчлэн хяналт шалгалтаар байгаль 
хамгаалагчдын сахилга дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
сахиулах, үүрэг даалгаврын биелэлт, эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад 
байнгын хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах, урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг зохион байгуулав.  
➢ Байгаль хамгаалагчийн аюулгүй ажиллагааг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, хяналт тавих зорилгоор 33 байгаль хамгаалагчийг GPS хяналтын 
төхөөрөмжөөр хангаж, 8 дугаар сард төхөөрөмжийг олон нийтэд танилцуулан 
Нийслэлийн Засаг даргаар гардуулах ажлыг зохион байгуулсан. 
➢ Байгаль хамгаалагч нар нь хариуцсан нутаг дэвсгэртээ гарсан байгалийн 
гамшиг, гал түймрийн аюул, хортон шавьж, өвчний тархалт үүссэн тохиолдолд 
голомтот цэгийн байршлыг нарийвчлан тогтоож мэдээ баримттайгаар холбогдох 
байгууллагуудад тухай бүр шуурхай мэдээлэх, захиргааны журмаар хэрэг бүртгэх 
үйл ажиллагааг явуулдаг ба эдгээр зөрчлийг тухайн цаг үед нь дүрс болон дуу, 
авиа, фото хэлбэрээр баримтжуулах шаардлага байнга тулгарч байсан. Байгаль 
хамгаалагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад аливаа халдлага, гүтгэлэгт өртөх 
зэргээр тэдний аюулгүй ажиллагаа байнга хөндөгдөж байсан тул олон улсын чиг 
хандлагад нийцүүлэн дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлж байгаль 
хамгаалагчдыг GPS хяналтын төхөөрөмж, камертай болгосноор тэднийг аливаа 
эрсдэлээс хамгаалах, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, нотлох баримт материалыг 
бүрдүүлэх, мэдээллийн сан үүсгэхийн зэрэгцээ тэдний өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. 

Хяналтын төхөөрөмжийн тайлан мэдээг (Teltonika TAV.NET) програмын 
тусламжтай нарийвчлан гаргах боломжтой болсон ба 2017 оны 12 дугаар сарын 8-
ны өдрийн байдлаар нийт 33 байгаль хамгаалагчид 5 сарын хугацаанд 49.936 км 
замыг туулж ажил үүргээ гүйцэтгэсэн байна. 
➢ Хөдөлгөөнт эргүүлийн мэргэжлийн дрон, автомашины хяналтын камер 3 
ширхэг, түймэр унтраах үүргийн гал унтраагуур 30 ширхэг, моторт хөрөө 4 ширхэг, 
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байгаль хамгаалагчийн түймэрт тэсвэртэй хувцас, гутал тус бүр 34 ширхэгийг авч 
байгаль хамгаалагч нарыг хангаж ажилласан.  
 

    

➢ Байгаль хамгаалагчдын бие хамгаалах хэрэгсэл 
буюу галт зэвсэгтэй адилтгах хийн бууг Галт зэвсгийн 
хуулийн дагуу үнэмлэхжүүлэх, түүнд шаардлагатай 
материалыг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Шүүх 
шинжилгээний үндэсний төвөөр бууны ашиглалт, 
эвдрэл гэмтэл, галтын тэсрэлтийн хэмжээг  
тодорхойлуулсан. 

 

 

 
  

➢ Байгаль хамгаалагчдыг ялгах тэмдэг бүхий 
үнэмлэхээр хангах зорилгоор ажлын үнэмлэх шинэчлэх 
ажлын гүйцэтгэгчээр “Маралклише” ХХК-ийг 
шалгаруулж гэрээ байгуулан 7 дугаар сард шинэчилсэн 
үнэмлэхийг байгаль хамгаалагч нарт олгов. 

➢ 33 байгаль хамгаалагчийн хариуцсан нутаг дэвсгэрийн газрын зураг бүхий 
самбар, ажлын чиг үүрэгтэй нь холбогдолтой мэдээллийн самбарыг тус тус 
шинэчлэн хэвлүүлж ажлын байранд байршуулав. 

 
Төлбөр, торгууль, нөхөн төлбөр 

 
Нийслэлийн төсөвт 2017 оны 12 сарын 01-ний өдрийн байдлаар торгууль 

70,986,932 төгрөг, нөхөн төлбөр 31,230,634 төгрөг,  гоожин 33,255,390 төгрөг, 
бусад орлого 35, 837,150 төгрөг, нийт 171,310,106 төгрөг төвлөрүүлж, 
төлөвлөгөөний биелэлт 73.8 %-тай байна. Зөрчлийн тухай хууль 7 дугаар сараас 
хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгаль хамгаалагчийн эрх (Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль, тогтоомж зөрчсөн этгээдэд хуульд заасан захиргааны 
шийтгэл, нөхөн төлбөр ногдуулах) хязгаарлагдаж, төсвийн орлогыг төлөвлөсний 
дагуу төвлөрүүлэх боломжгүй болсон тухай Газрын даргын 2017 оны 01/1328 
дугаар албан бичгийг НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлээд байна.   

• Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 3 иргэнд 6.4  сая төгрөгийн торгууль, 
нөхөн төлбөр, Усны тухай хууль зөрчсөн 1 аж ахуйн нэгж байгууллагыг 5.0 сая 
төгрөг, 2 иргэнийг 2.4 сая төгрөг,  Газрын хэвлийн тухай хууль зөрчсөн 6 аж ахуйн 
нэгжид 1.5 сая төгрөг, 7 иргэнийг 700.0 мянган төгрөг, хайгуулын ажлын 
төлөвлөгөө, тайлан хуулийн хугацаанд ирүүлээгүй 5 аж ахуйн нэгжид 1.5 сая 
төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллав. 
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• Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 49 
дүгээр тогтоолоор Улаанбаатар  хотын  нутаг дэвсгэрийн ойгоос бэлтгүүлэх модны 
дээд хэмжээг тогтоолгов. Нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч айл өрхөд 
түлээний зориулалтаар нийт 4306 м3  гишүү, мөчир унанги бэлтгүүлж, нийслэлийн 
төсөвт 19.458.200 төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  

• Нөхөн төлбөрийн хувьд нийслэлийн Автозам хөгжлийн газарт улиас, бут сөөг 
тайрсан нөхөн төлбөрт 26.6 сая төгрөг, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тухай хуулийн дагуу дайрга олборлуулж, газрыг нөхөн сэргээлгэх 2 гэрээний нөхөн 
төлбөрт нийт 50.0 сая төгрөг, цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон байгууламжийн ажилд 
зориулж хар шороо олборлуулж, нөхөн сэргээлгэх 3 гэрээний нөхөн төлбөрт 6.0 
сая төгрөгийг  төсөвт төвлөрүүлэв.  

• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрт 2.1 сая төгрөг, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт 5.6 сая төгрөгийг 
тус тус нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлсэн. 

 
Хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 

 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг хөрсний бохирдол, цөлжилтөөс сэргийлэх арга 
хэмжээг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах чиг үүргийн дагуу 
хөрсний бохирдлын чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган нийслэлийн Засаг 
даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал хариуцсан орлогч 
Ж.Батбаясгалангаар батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав.  

Хүнд металлаар бохирдсон байх магадлалтай аж ахуйн нэгж байгууллага, 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 100 цэгт 135 удаагийн хэмжилт хийж, дүнг нэгтгэн 
гаргав. Сонгогдсон цэгүүдэд хар тугалга (хамгийн их: 3461,48 мг/кг, дундаж. 76,58 
мг/кг), зэс (хамгийн их: 7732,76 мг/кг, дундаж. 130,26 мг/кг), цайр (хамгийн их: 
1459,13 мг/кг, дундаж. 141,30 мг/кг), хром (хамгийн их: 9919,03 мг/кг, дундаж. 
286,40 мг/кг), хүнцэл (хамгийн их:524 мг/кг, дундаж. 18,5 мг/кг) зэрэг элементүүд 
МУ-ын MNS 5850:2008 стандартаас давсан агууламжтай байна.  

Хэмжилтийн үр дүн болон бохирдсон хөрсийг саармагжуулах орчин үеийн 
арга технологи, шийдлийн талаар чиглэл авах зорилгоор ШУА-ын холбогдох 

байгууллагуудад хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллав.  
 
➢ Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогчоос өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хотоос 
барилгын материалын захуудыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын үндэслэлийг тавих 
зорилгоор Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо, “Гурвалжин 44 зах”, түүний ойр 
орчмын нийтийн эзэмшлийн зам талбайн агаар, хөрсний бохирдлыг тодорхойлох 
ажлыг зохион байгуулсан.  

Хөрсний бохирдлын шинжилгээг “Монголын Байгаль орчин аюулгүй байдлын 
төв” төрийн бус байгууллагатай хамтран рентген флуросенцийн XRF багаж 
ашиглан нийт 34 цэгт хэмжилт хийсэн. Хэмжилтээр цайр, хар тугалга, зэс, хром,  



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 

15 

 

хүнцэл жигд тархалттай, стандартаас давсан үзүүлэлттэй гарсан бөгөөд техникийн 
тос, үнс, зэвтэй төмрийн  хаягдал бүхий цэгүүдэд дээр дурдсан хүнд металлын 
агууламж харьцангуй өндөр гарсан. Агаарын чанарын хэмжилтийг нийслэлийн 
Агаарын бохирдлыг бууруулах газартай хамтран AQMS-9000 багаж ашиглан 
хийсэн.  

Хэмжилтийн дүнгээр том ширхэгт тоосонцор буюу РМ10-ийн хэмжээ 
18000мкг/м3 хүрч хэмжигдсэн нь 1 цагийн дундаж стандарттай харьцуулахад 90 
дахин өндөр байсан. Дээрх 2 хэмжилтийн дүнг үндэслэн Зам, тээвэр хөгжлийн 
яаманд “Гурвалжин 44 зах”-ыг суурьшлын бүсээс нүүлгэн шилжүүлэх тухай Газрын 
даргын 2017 оны 02-02/1756 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн.  
 
➢ Хөрсний бохирдлыг бууруулах энгийн аргуудыг таниулан сурталчлах 
зорилгоор шторк хийлгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээв. Хөрсний 
бохирдлыг бууруулах талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч ажилласан байдлыг  2016 
оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 4 дахин өссөн байна. 
 
➢ Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны 2017 оны 03 дугаар 
“Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай” зөвлөмжийн дагуу НИТХ-ын 2017 оны 
07/01 дугаар тогтоолоор “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний 
тусгай төлөвлөгөө”-г баталсан. Тус төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг тухай бүр 
тайлагнаж, биелэлтийг ханган ажиллалаа. 
 
 
 
 
 
➢ Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн дагуу Ариун цэврийн байгууламжийн 
стандартыг сурталчлан таниулах, иргэдэд экологийн 
мэдлэг олгох талаар Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 
Шаргаморьт, Хуурайн мухар, Шадивлин болон Бэлх, 
Сэлх зуслан орчмын нүхэн жорлонтой айл өрхүүдэд 
“Та өөрөө цэвэр орчинг бүрдүүлнэ” сэдэвтэй хөрс, ус 
ашиглалт, нүхэн жорлон, угаадасны нүхний 
стандартыг тусгасан 3000 ширхэг гарын авлагыг 3 
дугаар улиралд хүргэж ажилласан. 

       Гэр хорооллын нүхэн 
жорлонгоос үүсэх нянгийн бохирдол        

 
 
➢ НЗДТГ болон НАББГ-аас 2017 оны 09 дүгээр сарын 28-30 өдрүүдэд 
Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт 
техник, технологи“ сэдэвт үзэсгэлэнгийн талбайд “Өрхийн ариун цэврийн 
байгууламжийн гарын авлага“, “Эко ариун цэврийн байгууламжийн технологийн 
шийдлүүд” болон “Та өөрөө цэвэр орчинг бүрдүүлнэ” зэрэг нүхэн жорлонгийн 
стандартыг сурталчилсан, тараах материал, хэвлэмэл хуудсыг 900 ширхэгийг 
тарааж, стандартыг сурталчлан ажиллалаа. 
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➢ Нийслэлийн Байгаль орчны газраас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа инженерийн дэд бүтцийн хангамжид холбогдоогүй худаг 
ашиглах хүсэлт ирүүлсэн нийт 1093 иргэн, аж ахуйн нэгжид “Нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандарт”-ын 4.4 дэх заалтыг 
дагуу нүхэн жорлонгийн угаадасны нүхийг хийх талаар худаг гаргах зөвшөөрөлд 
тусгаж өгсөн. 
➢ Нийслэлийн хэмжээнд химийн хорт болон аюултай бодис импортлогч, 
ашиглагч, худалдан борлуулагч 267 аж ахуйн нэгж, байгууллагын бүртгэл 
мэдээллийн санг үүсгэн химийн бодисын ашиглалт, аюулгүй байдалд хяналт тавин 
ажиллаж байна. Мөн нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1, 5, 33 дугаар дунд 
сургуулийн химийн кабинетыг шошгожуулах, ангилах ажлын гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан “Неүв чемикал сервис” ХХК-тай гэрээ байгуулж ажлыг гүйцэтгүүлэв.   
          Дээрх сургуулиудын химийн хичээлийн үед  
хэрэглэдэг 242 бодисын судалгааг гаргаж, нэгдсэн 
загвараар шошгожуулалт хийн, сургууль тус бүрийн 
химийн танхимд химийн бодис ашиглах үеийн 
аюулгүй ажиллагааны дүрмийн 120 х 80 хэмжээтэй 3 
ширхэг самбар байрлуулж, нийслэлийн ерөнхий 
боловсролын дунд сургуулийн химийн багш нарт 
аюулгүй ажиллагааны 200 ширхэг гарын авлагыг 
хэвлүүлэн тарааж, сургалт зохион байгуулсан. 

 
 

3.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 
➢ Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн бодлого, хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, байгалийн нөөц газар, дурсгалт газрын хамгаалалтыг 
эрхлэх чиг үүргийн хүрээнд орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан газруудад 
газар эзэмших эрх  олгосон байдлын судалгааг нийслэлийн 5 дүүргээс авч 
нэгтгэсэн.  
➢ Хан–Уул дүүргийн орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газарт 13,000м2 
талбайг 13 иргэнд,  Сонгинохайрхан дүүргийн Баянхошуу ууланд 6,987м2 талбайг, 
Бурхантын аманд 29,600м2 талбайг 1 аж ахуйн нэгж, 28 иргэнд цахим өмчлөлөөр, 
Баянзүрх дүүрэгт 1036,5 га талбайг 2623 иргэнд, Сүхбаатар дүүргийн Сэлбэ голын 
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эх орчим 2071,5 га талбайг байгалийн нөөц газрын ангиллаар эзэмшүүлсэн бөгөөд 
иргэдэд газар олголт хийгдээгүй байна. 
 

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

хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 
➢ Амьтны чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагын эрх авахаар 10, ургамлын 
чиглэлээр 9 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлснээс бүрдүүлэлтийн шаардлага хангасан 
16 аж ахуйн нэгжид дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 
➢ Байгалийн ургамлын хувьд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ургадаг  28 зүйл 
ургамлаас энэ онд судалгаа шинжилгээний зориулалтаар  Балган бургас, Таван 
салаа, зэрэг 12 төрлийн 90 килограмм элбэг ургамлыг 48,000 төгрөгийн 
хураамжтай ашиглуулах зөвшөөрлийг мэргэжлийн гурван аж ахуйн нэгжид 
олгосон. 
➢ Амьтан, ургамал, биологийн төрөл зүйлүүдийг хамгаалах, нутагшуулах, өсгөн 
үржүүлэх, зохистой ашиглах асуудлыг нийслэлийн хэмжээнд мэргэжлийн 
удирдлага, зохицуулалт, арга зүйгээр ханган ажиллах чиг үүргийн дагуу Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран “Хавх” 
аяныг зохион байгуулж, хураагдсан хавхны тоогоор гурваас доошгүй настай 
шилмүүст модны суулгацаар урамшуулав.   

Аяны хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс  41 хавх, урхийг хурааж, зэрлэг 
амьтдын хууль бус агнуураас урьдчилан сэргийллээ. Нийт хураагдсан хавхны 90 
орчим хувь нь тарваганы нүх, дошноос, 10 орчим хувь нь Туул голын бургасны 
амьтны гүйдэлтэй жим орчимд байрлуулсан байдалтай олдсон. 
 

          
 
➢ Зуслангийн бүсэд тархац нутаггүй болсон тарвагыг суурьшлын бүсээс нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлыг “Амьтан асралт” ХХК-тай гэрээ байгуулж ажиллав. Гэрээний 
дагуу тарваганы тоо толгой, байршлын байдалд мониторинг хийж, Санзай, Майхан 
толгой, Хуурай мухар, Шарга морьтын амнаас нийт 52 толгой тарвагыг барьж, 
Гачуурт болон Жаргалант тосгоны Дээндий болон Шархадны аманд аваачиж 
тавьсан бөгөөд нутагшилтын байдалд хяналт тавьж ажиллав.  
 Хуваарийн дагуу ажлын 50%-ийг эхний хагас жилд багтаан гүйцэтгэсэн 
бөгөөд  8-р сард үлдсэн 50 толгой тарвагыг Шаргаморьт, Баянгол, Хандгайтын 
амнаас барьж, Жаргалант тосгоны Шархадны ам, Гачуурт тосгоны барьж нүүлгэн 
шилжүүлсэн. Нүүлгэн шилжүүлсний дараа нутагшилтын байдалд нь мониторинг 
хийж үзэхэд бэлтгэж оруулсан дошоо сэлгэн, шинэ байршилд дошны нүх ухан 
нутагшиж байгаа тохиолдол их гарсныг бүртгэн ажиллалаа. 
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➢ Тус газар нийслэлийн шуурхай албанд ирсэн иргэдийн мэдээллийн дагуу 
гэмтэж, хаягдсан зэрлэг амьтдад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохих 
тусламжийг үзүүлж, байгальд эргэн тавих үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд 2017 онд 
нийт 9 дуудлага хүлээн авч холбогдох арга хэмжээг авав. Тухайлбал 100 айлын 
хогын цэгт хаягдсан бүргэдийг 11 хоногийн турш эмчлэн тэнхрүүлж, тайрсан 
хумсыг шовхлон зассанаар байгальд идэш тэжээлээ өөрөө олж идэх чадвар нь 
сэргэсэн тул бүргэдийг ан агнуурын мэргэжлийн байгууллагын тусламжтайгаар 
2017 оны 04 сарын 12-ны өдөр дархан цаазат Богдхан ууланд тавьлаа.  
➢ Биотехникийн арга хэмжээ, амьтан, ургамлын тооллого судалгаа явуулж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу мэргэжлийн эрх 
бүхий “Агнуурын судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 
туурайтан амьтдад зориулсан биотехникийн арга хэмжээг Гачуурт, Жаргалант 
тосгон, Зуслан хэсгийн газруудыг хамруулан хийлгэв. Уг арга хэмжээнд 4 тонн 
хужир мараа, 100 боодол өвсийг нийт 8 цэгт байршуулсан бөгөөд ажлын 
гүйцэтгэлтэй газар дээр нь 3 удаа явж танилцан, дүнг сурталчлав.  
 

 
 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн байгалийн баялаг /түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал, ан амьтан, ургамал, хөрс, ой, ус гэх мэт/ болон орчныг бохирдуулах эх 
үүсвэрийн тооллого хийж, мэдээллийн сан үүсгэн хөтлөх үндсэн чиг үүргийн 
хүрээнд нийслэлд өвөлждөг шувуудыг бүртгэж, тоолох ажлыг Монголын шувуу 
хамгаалах төвтэй хамтран байгаль хамгаалагчдын оролцоотойгоор нийслэлийн 7 
дүүргийн газар нутгийг хамруулан зохион байгуулсан.  
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Тооллогын дүнг нэгтгэхэд нийт ажиглагдсан 31 зүйл шувуудаас 100 болон 
түүнээс дээш тоогоор бүртгэгдсэн 11 зүйлийн шувууд байсан бөгөөд тэдгээрийн 
дийлэнх нь хээрийн овгийн шувууд байв. Бусад түгээмэл шувуудын тоонд хөхвөр 
тагтаа 1624, шивэрэнхэт бялзуухай 1211, хар хэрээ 1050, улаан хушуут жунгаа 
825, алаг шаазгай 594, хон хэрээ 294, нийт 9494 бодгаль шувуу тоологдсон нь 2016 
онтой харьцуулахад 22%-аар нэмэгдсэн үзүүлэлт гарав. 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гэмтэж бэртсэн, төөрсөн амьтад орж ирэх, хууль 
бусаар барьсан амьтдаа нийтийн эзэмшлийн газарт орхих, эзэнгүй хаях бүрт 
амьтан асрах, байлгах байргүйгээс асрах, хамгаалахад хүндрэл үүсдэг байсантай 
холбогдуулан Сүхбаатар дүүргийн Майхан толгойн зусланд энэ оны 11 дүгээр 
сард Нийслэлийн Байгаль орчны газраас санаачлан “Мэргэжлийн анчдын холбоо” 
ТТБ-тай хамтран “Амьтан асрах төв”-ийн байрыг төсвийн хөрөнгө гаргалгүй 
ашиглалтад оруулж хүлээн авлаа.  

 
“Амьтан асрах төв” нь буга, согооны 3*4, чоно, шувууны 2*3 болон амьтны 

эмнэлгийн 3*4-ийн хэмжээтэй тус бүр 1 тасалгаатай 4 хэсгээс бүрдсэн 36 м2 
талбай бүхий нэг ээлжиндээ 4-6 туурайтан амьтан байрлуулах боломжтойгоор үйл 
ажиллагаа явуулж байна. 
 

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

 
➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийг олгох талаар санал боловсруулж, зохих журмын дагуу 
шийдвэрлүүлэх, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, холбогдох төлбөр, 
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хураамжийг төсөвт төвлөрүүлэх чиг үүргийн дагуу нийслэлийн Засаг даргын 
“Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах” тухай 2016 оны А/866 дугаартай 
захирамжийг боловсруулж батлуулснаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 
олгох, цуцлах талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий зөвлөлийг 2016 оны 12 
дугаар сарын 16-ны өдөр хуралдуулж хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авахаар хүсэлт 
ирүүлсэн 2, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл авахаар 2016 онд хүсэлт ирүүлсэн 4 аж 
ахуйн нэгжийн асуудлыг хэлэлцүүлэв. Хүсэлт ирүүлсэн талбай тус бүрээр 
холбогдох байгууллагуудаас нэмэлт мэдээлэл авсан.  
 
➢ Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тоог хүснэгтээр харуулбал. 

 
 

➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзсан нэр бүхий 27 аж ахуйн нэгжийн хэрэгт төлөөлөгчөөр оролцож, шүүх 
хурлаас тухайн компаниудын нэхэмжлэлийг хүчингүй болгож, нийслэлийн зүгээс 
гаргасан шийдвэрийг хүчинтэй хэвээр үлдээх шийдвэр гаргуулав.  
➢ Нийслэлийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд “Ногоон ази” ХХК-ийн 
нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/254 дүгээр захирамжийн зарим хэсгийг 
хүчингүй болгох тухай гаргасан нэхэмжлэл бүхий шүүх хуралд итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр оролцон Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг хүчинтэй хэвээр 
үлдээхээр шийдвэр гаргуулсан. Мөн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 
ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй байсан “Баярсконстракшн” 
ХХК, “Оч наран” ХХК-тай газрын давхцалтай гэх хэрэгт шинжээчээр томилогдон 
оролцсон. 
➢ УИХ-ын Байнгын хорооны 2017 оны 02 дугаар тогтоол болон Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдаас шинээр хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх чиглэл 
ирснийг хэрэгжүүлэн, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.  
➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан 
болон ашиглалтын төлөвлөгөө, тайлангийн хяналтын хуудасны загвар батлах 
тухай газрын даргын 2017 оны А/23 дугаар тушаалыг батлуулж, хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн 
хайгуулын ажлын 42 тайлан, 2017 онд хийж гүйцэтгэх хайгуулын ажлын 47 
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төлөвлөгөө, уулын ажлын 2 төлөвлөгөө  хүлээн авсан. Хайгуулын төлөвлөгөө, 
тайлан ирүүлэлт өмнөх оныхоос 3 дахин нэмэгдсэн байна.     
➢ Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн байдалд 
хяналт тавьснаар өмнөх оны төлбөр төлөөгүй хугацаа хэтрүүлсэн “Зэлтэр бэйс” 
ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/411 дүгээр 
захирамжаар хүчингүй болгов. Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамтран хийж гүйцэтгэсэн хяналт шалгалтын дүнд байгаль 
орчны холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн 95 ААН-ийн түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 
дүгээр захирамжаар хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн. 
➢ Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийлгэх, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавих, хүлээн авах чиг үүргийн хүрээнд 2017 оны 1 дүгээр улиралд нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 2016 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
эцэслэн дүгнэж, нийт 14 тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжээс 21,66 га талбайд 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн ажлыг хүлээн авч ажиллалаа. 

Мөн энэ оны 2 дугаар улиралд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтарсан 2017 оны 2017/16 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 142 аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хяналт шалгалт  хийсний үр дүнд 19 аж ахуйн нэгжээр техникийн 
нөхөн сэргээлтийг 38.06 га, биологийн нөхөн сэргээлтийг 4.66 га талбайд нийт 
42.72 га талбайг нөхөн сэргээлгэж хүлээн авсан. БОАЖЯ-аар 2017 оны байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуусан аж ахуйн нэгж байгууллагаас тайлан 
дүгнүүлэх хүсэлт гаргасан 18 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагаас 27.29 га 
талбайд техникийн, 12.96 га талбайд биологийн нийт 40.25 га талбайд нөхөн 
сэргээлт хийсэн байна. 

2017 оны жилийн эцсээр нийслэлийн нутэг дэвсгэрт техникийн 65.35 га, 
биологийн 17.62га, нийт 82,97 га талбайд нөхөн сэргээлтийг хийлгэж ажилласан нь 
2016 онтой харьцуулахад 4 дахин их талбайд нөхөн сэргээлт хийлгэж хүлээн авсан 
байна ба дараах байдлаар харьцуулав. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
➢ Газрын хэвлийн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 
мэргэжлийн байгууллагын эрх авахыг хүссэн 72 аж ахуйн нэгжид дүгнэлт, 
тодорхойлолтыг гаргаж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэв. 
➢ Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 222 дугаар тогтоол, 2016 оны 06 
дугаар сарын 06-ны өдрийн 305 дугаар тогтоолын хүрээнд Улаанбаатар хот, Хан-
уул дүүргийн нутаг 14 хорооны нутаг дэвсгэрээс БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд баригдах Хөшигийн хөндийн нисэх онгоцны буудал хүртэлх автозам, 
замын далан байгуулах ажилд шаардлагатай түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
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болох дайрга, шороог олборлож, тээвэрлэхээр тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. 
➢ “Арж капитал” ХХК-тай 200.000м3 дайргыг 25,0 сая төгрөг, “СТСН-Мон” ХХК-
тай  200.000м3 дайргыг 25,0 сая төгрөг, “Бадрах ойл” ХХК-тай 300.000м3 дайргыг 
37,5 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр төлүүлэн авахаар гэрээ байгуулсан. Оны эцсийн 
байдлаар 2 аж ахуйн нэгжийн 50.0 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлээд 
байна. Гэрээнд заасны дагуу 2018 онд дээрх газруудын нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
хүлээн авч ажиллана.    
 

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  төсвийн хөрөнгөөр  Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр Баянзүрх ууланд 191 дүгээр  хэсэглэлийн 10 дугаар ялгарал бүхий 
талбайд “Ойн бүргэд” ХХК-иар 17 га-д ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. 
Газрын даргын 2017 оны А/38 дугаар тушаалаар томилогдсон комисс 
ойжуулалтын ажлын амьдралтын хувийг  тогтоож, актаар хүлээн авсан. 
Амьдралтын хувь 80.2%-тай байна. 

         
 
➢ Улсын төсвийн хөрөнгөөр Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт Их бага баянгийн аманд 150 га талбайн байгалийн сэргэн ургалтыг 
туслах ажлыг "Вэбтүүн" ХХК, Хандгайтын аманд 30 га-д ойжуулалтын ажлыг "Ойн 
бүргэд" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 
томилогдсон комисс ойжуулалтын ажлыг хүлээн авсан. Амьдралтын хувь нь 79.8 
%-тай байна. 
➢ “Ногоон хэрэм” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Биогийн гүүрний 
доод талд Туул голын эрэг дагуу 10 га талбайд ногоон зурвас байгуулах ажлыг 
“Ойн хайгуул” ХХК-иар хийж гүйцэтгүүлсэн. Газрын даргын 2017 оны А/38 дугаар 
тушаалаар томилогдсон комисс тарьсан модны амьдралтын хувийг тогтоож, 
актаар хүлээн авсан. Амьдралтын хувь 88,3 % байна. 
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➢ БНСУ-ын Намъяанжү, Инчон хотуудтай хамтран ажиллах санамж бичгийн 
хүрээнд ойжуулалт, ногоон зурвас байгуулах газруудын байршлыг тогтоож, 2018 
оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулав.  
➢ “Вебтүүн” ХХК, “Мөнх ногоон мод” ХХК-ний 2015, 2016 онд хийсэн 
ойжуулалтын ажилд нийслэлийн Аудитын газраас аудит орж нөхөн тарилт хийлгэх 
талаар зөвлөмж өгсний дагуу 2017 оны 5 дугаар сард нөхөн тарилтыг хийлгэсэн.  
➢ Ногоон бүсэд ойн цэвэрлэгээний огтлолт хийгдсэн талбайн 9 га-д шилмүүст 
модны тарьцаар ойжуулалт хийсэн ба үүнээс тус талбайн 2 га-д анх удаа модны 
хожуулын үндэсний системийг ашиглан ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийг туршилтын 
журмаар  хийв. 

       
➢ Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо, Чингэлтэйн дээд Салхитын аманд байрлах 
Чингэлтэй хайрханд 108 ширхэг нарс мод тарих тохижилтын ажлыг “Тод газар” 
ХХК-иар гүйцэтгүүлж, Газрын даргын 2017 оны А/58 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг гүйцэтгэлийг хүлээж авсан.  
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➢ БОАЖ сайдын 2016 оны А/111 дүгээр тушаал, НИТХТ-ийн 2017 оны 49 дүгээр 
тогтоолоор баталсан нийслэлийн ногоон бүсийн ойд цэвэрлэгээний огтлолт 
хийлгэх арга хэмжээг тогтоосон хэмжээнд багтаан ойн хөнөөлт шавж, өвчинд 
нэрвэгдсэний улмаас цаашид сэргэн ургах чадваргүй болсон хатсан, унасан модод 
бүхий Баянзүрх дүүргийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэр Хуандай, Дээндий зэрэг 
газарт ойн цэвэрлэгээний ажлыг “Манзушир трейд” ХХК, “Үндэсний ойжилт” ХХК-
иудаар  хэрэглээний мод 610 м3, түлээний мод  596 м3–ийг бэлтгэх ажлыг зохион 
байгуулсан. Дээрх гүйцэтгэгч байгууллагуудаар 1206 м3 модны төлбөр болох 11.1 
сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв. 
➢ 2017 онд нийслэлийн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 4000 га-д механик аргаар, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2300 
га-д хийгдэхээр төлөвлөгдсөн нь нийт шаардлагатай талбайн 45%-ийг эзэлж 
байгаа бөгөөд одоогоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харъяа “Ойн 
судалгаа хөгжлийн төв” улсын үйлдвэрийн газраас  нийслэлийн  нутаг дэвсгэр дэх 
ойн санд тархсан өрөөсгөл хүр эрвээхэйн өндөгтэй тэмцэх ажлыг 4000 га-д 
механик аргаар хийж гүйцэтгээд байна. 
 

  
 
➢ Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын 
судалгаа, тэмцлийн ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг нийслэлийн 
Худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулав. Ойн хөнөөлт шавьж, 
өвчний тархалтын судалгаа хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Баян оч төгөл” ХХК 
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шалгарч орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 4,8 сая төгрөгөөр нийт 8000 га газар 
судалгааны ажлыг гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэв.  
 

№ Газрын нэр 
Талбайн 

хэмжээ, га 
Хэсэглэл, /ялгарал/-ын дугаар 

Хөнөөлт шавжийн 
зүйл 

1 Шарын ам 292 
117-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 141-2, 3, 4, 
5 

Сибирийн хүр хорхой 

2 Дээндий 150 171-15, 16, 18, 4, 5, 7 Сибирийн хүр хорхой 

2 
Цагаан 
чулуут 

400 35, 60 
Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэй 

3 Бороож 500 36 
Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэй 

4 Халзан  1250 21, 22, 37, 38, 39, 40 
Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэй 

5 Мухар 700 7, 11, 10 
Өрөөсгөл хүр 
эрвээхэй 

ДҮН 3292 
  

  

Мөн ногоон бүсэд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлын гүйцэтгэгчээр “Мон 
таксаци” ХХК шалгарч 19,1 сая төгрөгөөр 2000 га талбайд механик тэмцлийн ажил, 
300 га талбайд авиа микробиологын ажлыг хийв. Тэмцэл явуулах шаардлагатай 
талбайг дараах хүснэгтээр харуулав: 
➢ Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
чиг үүргийн дагуу Улсын Онцгой комиссын “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр, Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын даргын “Ой, хээрийн гал түймэртэй тэмцэх тухай” 01 дүгээр, 
нийслэлийн Онцгой комиссын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
арга хэмжээний тухай” 03 дугаар албан даалгаврууд болон нийслэлийн Засаг 
даргын “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” А/221, А/537 дугаар захирамж, нийслэлийн Байгаль орчны 
газрын даргын А/24 дүгээр тушаал, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын даргын 
“Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай” А/29 
дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг тус тус хангуулан ажиллаж, ой, хээрийн түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулахад нийт 111.2 сая 
төгрөгийг зарцуулсан.  

Газрын даргын 2017 оны А/24 дүгээр тушаалын дагуу түймрийн 
хариуцлагатай жижүүр ажиллуулж, 33 урамшуулалт морин эргүүлтэй гэрээ 
байгуулан тухайн нутаг дэвсгэрийг хариуцсан байгаль хамгаалагчийн удирдлага 
дор ажиллуулав. Үүнээс тайлан өгсөн 29 урамшуулалт морин эргүүлд урамшуулал 
олгов. Хуурайшилтын улмаас үүдэн ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг эрчимжүүлж нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/537 дугаар захирамжаар 
нэмж 33 урамшуулалт морин эргүүл, 33 идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу 74 удаагийн эргүүл шалгалтыг зохион байгуулж ажиллав.  

2017 оны байдлаар 17 удаагийн ой, хээрийн түймэр гарч, түүний улмаас 
байгаль, экологид 36.1 сая төгрөгийн хохирол учирсныг тогтоосон. Хяналт 
шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах 7.9 сая төгрөгийн бензин талоны 
зардлыг НБОГ, НМХГ, НОБГ, УБХЦГ-дад тус тус олгосон. 
➢ НОБГ-тай хамтран нийслэлийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй 

жуулчны  
бааз, амралт, сувиллын газар, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад ой, хээрийн 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-наас 06 
дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулав. Шалгалтаар нийт 318 объект 
хамрагдаж, галын аюулгүйн норм дүрэм, стандарт зөрчсөн 621 зөрчил илрүүлж, 
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үүнээс 136 зөрчил буюу 32.5 хувийг газар дээр нь арилгуулан, бусад зөрчлүүдэд 
улсын байцаагчийн албан шаардлага, мэдэгдлийг хүргүүлэв.   
➢ Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд /хуучин нэрээр/-ын 2014 оны А/297 
дугаар тушаал болон “Мод, модон материалын төрөлжсөн захын үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага MNS 5162:2011” стандартын дагуу нийслэлд үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг мод, модон материалын төрөлжсөн захуудтай “Экологийн хариуцлагын 
гэрээ”-г байгуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав.  

2016 онд гэрээ байгуулсан “Ворм Энержи” ХХК-ний “Сонсголон” зах, “Мөстийн 
гол трейд” ХХК-ний “Хангай” зах, “Зонхова” ХХК-ний “Тэнгэр” зах, “Шинэ үйлс” ХХК-
ийн “Гялгар” зах, ”Цайз” ХХК-ний “Цайз” зах, “Цолмонбадрах” ХХК-ний 
“Цолмонбадрах” зах, “Ойн бүргэд” ХХК-ний “Доной” зах, “Дата төв” ХХК-ний 
“Хялганат” зах, “УБТЗ”-ын АБТЭМА-ийн “Гурвалжин-44” захуудын үйл 
ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан ба 2017 онд 8 захтай “Экологийн 
хариуцлагын гэрээ”-г байгуулан ажиллаж, хууль бус мод бэлтгэлээс урьдчилан 
сэргийлж байна.   
 

Усны нөөц, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 
 
➢ Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын 
бүсэд газар эзэмшиж, ашиглаж буй 2307, эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд 3629, 
нийт 5936 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгааг урьдчилсан байдлаар 
гаргаж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэв. 
➢ БОАЖ-ийн дэд сайдын баталсан удирдамж болон Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газрын даргын баталсан 02-01/339 дугаартай удирдамжийн хүрээнд 
байгуулагдсан Ажлын хэсэг Туул голын онцгой хамгаалалтын бүс болон 
Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд 
газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт 
шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдтэй холбогдуулан "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 дүгээр захирамжийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна.  
➢ 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 ажиллаж байна. 
➢ 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 байгууламжид хэрэглэх боломжийг бүрдүүлж дүгнэлт гаргуулсан 43 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлтэд тусгаж өгөв. 
➢ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчийн  2017 онд  хамтран ажиллах гэрээний дагуу 
байгаль хамгаалах хавар, намрын сарын аяны хүрээнд Туул гол болон түүний 
цутгал голуудыг цэвэрлэх ажлыг 2017 оны 3, 4, 5, 6, 7, 9 саруудад хийж 
гүйцэтгэсэн. Туул болон түүний цутгал голуудыг цэвэрлэх ажилд 36 байгууллага 
оролцож,  нийт 67 км газрыг цэвэрлэж 159.4 тн хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт 
тээвэрлэн хүргэх ажлыг зохион байгуулав. 
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➢ Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, 
албан бичгийг хүлээн авч судлан, газар дээр нь үзэж танилцан 1093 зөвшөөрөл 
олгож 1093 худгийг паспортжуулав. 
➢ Усны  тухай  хуулийг үндэслэн  хоногт 50 шоо метрээс бага ус ашигладаг 43 
аж ахуй нэгж байгууллагад ус ашиглах дүгнэлт гаргав. 
➢ Усны  тухай  хуулийн  дагуу 6 аж ахуйн нэгж байгууллагад ус ашиглах 
зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгож, 40 аж ахуйн нэгж, байгууллагатай ус ашиглах 
гэрээ байгуулсан. 
➢ Байгаль  орчин,  ногоон хөгжлийн  сайд  /хуучин нэрээр/-ын  2013  оны  А/307 
дугаар тушаалаар батлагдсан Усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
чиглэл, гүйцэтгэх үүргийн дагуу дүгнэлт тодорхойлолт гаргуулахыг хүссэн аж ахуйн 
нэгж байгууллагын ирүүлсэн материалыг судлан 7 аж ахуйн нэгж байгууллагад  
дүгнэлт,  тодорхойлолт гаргав. 
➢ Жил   болгоны   3  дугаар  сарын  22-ныг “Дэлхийн  усны  өдөр”  болгон  
зарласантай холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршин суугч иргэдэд усыг 
хамгаалах нөхөн сэргээх, зүй зохистой ашиглахыг сурталчлах зорилгоор усны 
чиглэлээр постер 2, шторк 2-ыг бэлтгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон 
байгууллагын цахим хуудсаар иргэдэд сурталчилж, Баянзүрх дүүргийн 20-р 
хорооны иргэдийн дунд “Орон нутгийн оролцоог хангах нь” сэдэвт уулзалт 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. 
➢ Налайх   дүүргийн   5  дугаар  хорооны  нутаг  Уу  булангаас  Хан-Уул  
дүүргийн  13 дугаар хороо Туул тосгон хүртэл, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр 
хорооны нутаг Их баянгаас Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг хүртэл 
Сэлбэ, Дунд гол дагуу төлөв байдлын зураглал гаргах зорилгоор нийслэлийн 
хэвлэл мэдээллийн албатай хамтран дрон нисгэж зураг авалт хийсэн. Зурагт 
авалтыг нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэстэй 
хамтран боловсруулж 3 минутын бичлэг болгон олон нийтэд танилцуулсан.  
➢ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр "Халзангийн амны булаг", "Хөндлөнгийн амны булаг", Баянзүрх 
дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дээндийн амны "Сайхан булаг"-ийн 
эхийг тохижуулж хамгаалах ажлыг хийв.  

Булгийн хамгаалалтын хашаа, шонг анх удаа хүнсний зориулалттай хаягдал 
хуванцрыг дахин боловсруулсан материалаар хийж, ахуйн хэрэглээний болон мал 
ундаалах уст цэгүүдийг тусгаарласан. Худгийн хамгаалалтыг мод, төмрөөр хийдэг 
байсан нь хулгайд алдагдах, хурдан эвдэрч муудах явдал түгээмэл гардаг байсан 
бол дахин боловсруулсан материалиар орлуулснаар ашиглалтын хугацаа уртсаж, 
дээрх зөрчил багасах боломж бүрдсэн. Мөн тохижилтийн ажлын хүрээнд явган 
хүний замыг байгалийн чулуу ашиглан хийж, булгийн усны найрлага, ашигт 
чанарын мэдээллийг самбарт байрлуулсан.  

Туул голын сав газрын захиргаа "Эм Си Эс Кока Кола" ХХК-тай хамтран 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо Улиастайн амны "Сайхан булаг",  "Шинэ 
тоосго" ХХК, "Сүмбэр хунтан" ХХК-тай хамтран, Сонгинохайрхан 22 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах "Зүүн турууны амны булаг"-ийн эхийг  хашиж 
хамгаалах ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 82 булаг шанд бүртгэгдсэнээс 30-ийг нь хашиж 
хамгаалаад байна.  
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3.1.6. Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах чиглэлээр 

 
➢ Зуслангийн хөрс, ус, орчны бохирдлыг бууруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах, 
иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах ажилд зуслангийн зөвлөл, иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага болон холбогдох байгууллагуудыг татан оролцуулж, хамтран 
ажиллах чиг үүргийн дагуу хадгийг  уул овоонд өргөх, ургаа модонд уях, овоо  
тахилга зэрэг   шашны зан үйлд  ихээр хэрэглэх болсон нь  байгаль орчинд 
сөргөөр нөлөөлж байгаа байдлыг  таслан зогсоох зорилгоор  "Хадгаа дээдэлье, 
байгалиа хамгаалъя" хамтарсан уриалгыг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр 
Монголын бурхан шашинтны төв, Монголын бөөгийн нэгдсэн эвлэлтэй хамтран 
гаргаж олон нийтэд  сурталчлав. Энэ ажлын хүрээнд    Эрдэнэ зуу хийдийн хамба 
лам Х.Баасансүрэнгээс  хадагны хэрэглээний талаар тайлбар ярилцлага авч 
дүрстэй мэдээ бэлтгэн  “Монгол HD” телевизийн “Наашаа Цаашаа” нэвтрүүлгээр 
сурталчилж,  уриалгыг  олон нийтэд танилцуулсан.  
 

 
 
Зуслангийн бүсийн ойн сан бүхий газарт ургаа модонд уясан хадаг, байгальд 

сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц байдлаар байрлуулж үлдээсэн шашны эд хэрэглэлүүдийг 
цэвэрлэж, устгах ажлыг 2017 оны 10 дугаар сарын 07, 08-ны өдрүүдэд Тарвалин 
хийдтэй хамтран зохион байгуулсан. Цэвэрлэгээнд 41 албан хаагч, лам хуваргууд, 
8 машинтайгаар оролцож, 13 га орчим газраас 5 портер хадаг болон эд 
хэрэгслүүдийг модноос авч цэвэрлэж, шатааж устгасан. Энэхүү “Хадагны 
цэвэрлэгээ”-ний талаар  хэвлэл мэдээллийн 23 байгууллага ажиллаж олон нийтэд 
мэдээлэл түгээв.   
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➢ Тус газар нь байгаль орчны мэдээллийн цахим сан бүхий платформ үүсгэх 
зорилгоор үндсэн загварын төслийг боловсруулж, “Зуслан портал, гар утасны 
програм хангамж хөгжүүлэх” ажлын техникийн даалгаврыг Нийслэлийн Мэдээлэл 
технологийн газраар гүйцэтгүүлж,  zuslan.ub.gov.mn. домайн эрхийг нээлгэсэн. Вэб 
сайт болон гар утасны аппликейшн хийх гүйцэтгэгчийн  сонгон шалгаруулалтыг тус 
газрын хүсэлтээр Нийслэлийн Худалдан авах газар зохион байгуулж, шалгарсан 
“Мандал Медиа Групп” ХХК-тай 24,7 сая төгрөгийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 
байгуулан гүйцэтгүүлэв.  
➢ “What 3 words” буюу 3 үгт хаяг нь хялбар, хурдан, ойлгомжтой байдлаар 
байршил зааж нийтийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх зорилгоор нийслэлийн 
Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн зуслангийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаагаа явуулж 
буй төрийн болон бусад үйлчилгээний байгууллага, газруудад 180 орчим 
хаягжилтыг байршуулж иргэдэд сурталчлав.  

Мөн “3 үгт хаяг”-ын мэдээлэл сурталчилгааны 3х6м хэмжээтэй 
сурталчилгааны 2 ширхэг самбарыг Зунжин худалдааны төвийн зам дагуу, Жигжид 
болон Гүнт зуслангийн замын уулзварт тус тус байршуулсан. 
 

     
 
➢ Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт их 
цэвэрлэгээ зохион байгуулах” тухай 2017 оны А/04 дүгээр тушаалын дагуу 
Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хороо Санзай, Их, Бага баян болон Чингэлтэй 
дүүргийн 19 дүгээр хороо Халзангийн Даваанд зохион байгуулсан ногоон бүсийн 
их цэвэрлэгээнд 105 хүн хамрагдаж 130 га талбайд түүвэр цэвэрлэгээ хийж 30 
тонн хог хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулав.  
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➢ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 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/283 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор  дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 
Үүнд: 

• Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газар, дүүрэг, хороодтой хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй 
эрхлэхийг хориглосон бүсийн талаар сурталчлан таниулах уулзалтыг 
Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүдэд зохион байгуулав.  

• Аймаг, сумдаас мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс нутагт мал бүхий 
иргэд орж ирэх боломжтой газар нутгийн судалгааг гаргаж нэгтгэв. 

• Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд хяналт шалгалтын ажлыг 
нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс, 
Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн Хэв журмын тасаг, 
Хороодын Засаг дарга нартай хамтран Сүхбаатар дүүргийн 15, 19 дүгээр хороо, 
Чингэлтэй дүүргийн 17, 19 дүгээр хороодод 5, 6 дугаар саруудад зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт 9 зөрчлийг илрүүлж, мэдэгдэл өгч, шаардлага 
биелүүлээгүй тохиолдолд зохих журмын дагуу арга хэмжээ авах талаар 
анхааруулав. 
➢ Чингэлтэй дүүргийн  19, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрийн зуслан бүхий амуудад ойн болон усан сангийн хамгаалалтын бүсэд 
газар эзэмших эрх  олгосон судалгааг нийслэлийн 5 дүүргээс авч нэгтгэсэн. 
Судалгаагаар Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны зуслан бүхий амуудад 
захирамжтай -1191, захирамжгүй -1033, нийт 2340 иргэнд 284.4 га газар, 
Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны зуслан бүхий амуудад нийт 1965 
иргэнд 151.636 га газар эзэмшүүлсэн байна. 
➢ Ногоон бүсийн айл өрхийн бохирын цооног, хогийн цэг, бие засах газар, 
нийтийн бие засах газруудад ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэх цэгүүдийн тоо, 
судалгааг СБД-ийн 19, 20, ЧД-ийн 19, СХД-ийн 24, 25 дугаар хорооноос авч 
нэгтгэж нийт 3 дүүргийн 5 хорооны зуслан бүхий 28 амын 2199 бохирын цооног, 45 
хог хаягдлын цэг, 4008 нүхэн жорлон, 30 нийтийн эзэмшлийн нүхэн жорлонд 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэх тухай хүсэлтийг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанд Газрын даргын 2017 оны 04/382 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлэв. 

Судалгааг үндэслэн Чингэлтэй дүүргийн 19, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зуслангийн ногоон бүсийн 5546 айл өрхийн нүхэн 
жорлон, бохирын цооногийг “БАКС-АНД” ХХК 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны 
өдрөөс эхлэн 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн хооронд MNS 6445:2014 стандартад 
нийцсэн био бэлдмэлээр халдваргүйжүүлэлт хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 
гүйцэтгэлийн явцад хяналт тавьж ажилласан. 
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➢ Байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх иргэдийн экологийн боловсролыг 
дээшлүүлэх зорилгоор нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Бүгд Найрамдах 
Солонгос улсын “Чэжү Оллэ Нийгэмлэг”-тэй хамтран 2 чиглэлд явган аяллын 
замыг тэмдэгжүүлэх ажлыг 5 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. 
 

    
 
➢ Хог хаягдлын тухай хууль, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 94 дүгээр 
тогтоолыг тус тус үндэслэн Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны зуслангийн 
бүсийн хог хаягдлын ачилт, тээвэрлэлтийг гүйцэтгэгч "Алтан Дорнын хүч" ХХК, 
"Сүхбаатар Дэвшил" ОНӨААТҮГ, “Найши Трейд” ХХК-тай тус тус гэрээг байгуулж, 
гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллав.  
➢ Зуслангийн бүсийн агаарын бохирдлыг тодорхойлох зорилгоор 2017 оны 3 
дугаар сард Чингэлтэй дүүргийн 19, Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрийн зуслан бүхий амуудад нийт өвөлждөг 1970 айл өрхөөс гал түлдэг 
1874 айл өрх, цахилгаанаар халдаг 96 айл өрх болон зуслангийн бүсэд зорчих  
нийт 2629 автомашины тоон мэдээллийг нэгтгэн гаргаж, агаарын чанарын хэмжилт 
хийхэд хүхэрлэг хий (SO2)-н жилийн дундаж стандарт 20 байхаас 15,32 (ug/m3), 
PM10 тоосонцрын жилийн дундаж стандарт 50 байхаас 34.16 (ug/m3) гарсан 
бөгөөд хэмжилтээс  үзэхэд зуслангийн бүсэд  агаарын чанар бага бохирдолтой 
байв. 
➢ Зуслангийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн судалгааг авч 
нэгтгэв. 
 

Дүүрэг Хороо Эрхлэх үйл ажиллагаа Тоо Тайлбар 

 
Чингэлтэй 

 
19 

Дэлгүүр 19 Зуны улиралд үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
дэлгүүрийн тоо нэмэгддэг.  

Амралт, сувилал, 
үйлдвэр 

7 

Шатахуун түгээх газар 6 

Нийт 32 

 
Сүхбаатар 

 
19 

Дэлгүүр 10 Зуны улиралд идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж 
ахуйн нэгж 32, байнгын 
буюу жилийн 4 улирал үйл 
ажиллагаа явуулдаг 15 аж 
ахуйн нэгж  байна. 

Амралтын газар 4 

Нарийн боовны цех 1 

Нийт 15 

 
 
 
 

Сүхбаатар 

 
 
 
 

20 

Дэлгүүр 10 Зуны улиралд үйл 
ажиллагаа эрхлэх 
дэлгүүрийн тоо нэмэгддэг.  

Амралтын газар 3 

Халуун ус 1 

Оймсны үйлдвэр 1 

Цэцэрлэг 2 

Хороо 1 

Өрхийн эмнэлэг 1 
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Сүхбаатар Дэвшил 
ОНӨААТҮГ 

1 

Нийт 20 

 
➢ Нийслэлийн ногоон бүсийн Шадивлан, Яргайт, Яргайтын богино, Жигжид, 
Гүнт, Шаргаморьт, Хуурай мухар, Баянбулаг, Гоодой, Бэлх, Сэлх зуслангийн 823 
өрхөөс 9 асуулт бүхий судалгааг  2017 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 08 
дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Тус судалгаанд 
зуслангийн ногоон бүсэд амьдарч буй Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, 
Сүхбаатар дүүргийн 19, 20 дугаар хороонд оршин суугч 5862 өрхөөс 823 өрх буюу 
13,92%-ийг хамруулсан. Судалгаагаар:   а/ Ногоон бүсийн зусланд үзүүлж буй 
үйлчилгээний чанар хүртээмж (1-4 дүгээр асуулга), б/ Одоогийн нөхцөл байдал, 
шаардлага (5-8 дугаар асуулга),     в/ Тулгамдсан асуудал, санал хүсэлт (9 дүгээр 
нээлттэй асуулт) гэсэн үндсэн 3 хэсэгт хуваан судалгааг нэгтгэн дүгнэв.  
 
а. Үйлчилгээний чанар хүртээмж 

1. Нийтийн тээвэр

Сайн

     

     

б. Одоогийн  нөхцөл байдал, шаардлага 
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б/5.Хаягжилт. Судалгааны дүнгээс харахад 68,3% нь зуслангийн бүсийн хаягжилт 
байхгүй, хаягжуулах шаардлагатай гэж үзэж байгаа бол 8,5% нь хаяг байгаа ч 
шаардлага хангаагүй, сайжруулах хэрэгтэй гэж үзсэн байна. Харин 19,35% нь 
хаягжилт хэвийн байгаа гэжээ. 
б/6. Орц, гарц. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 75,6% нь зуслангийн орц гарцын 
хувьд хүндрэл бэрхшээл үүсэж байгаа тул асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай 
гэж үзсэн бол 10,8% нь орц гарц хэвийн байна гэж үзсэн. 
б/7. Зуслангийн зөвлөл. Судалгаанд оролцогчдын 81,6% нь зуслангийн зөвлөл 
байгуулах шаардлагатай гэсэн бол 4,17% нь шаардлагагүй гэж үзэж дэмжээгүй 
байна.  
б/8. Зуслангийн үйлчилгээний төв. Оролцогчдын 75,6% нь Зуслангийн 
үйлчилгээний төв /зуслангийн бүсэд эмийн сан, дэлгүүр, цэцэрлэг, сургууль гэх 
мэт/-ийн хэрэгцээ шаардлага байна гэж санал өгсөн байна.  
в/9. Бусад. Зуслангийн бүсийн дараах хэсгүүдэд амьдарч буй иргэдээс доор 
дурдсан санал хүсэлтүүд ирсэн. Ирж буй санал хүсэлт, тулгамдсан асуудлыг 
эрэмблэн үзвэл:  
 

37%

23%

4%

14%

4%

3% 3%

3%
3% 3% 3%

Сэлбэ, Бэлх Сэлх орчмын иргэдийн 

санал Буудал тохижуулах 

сандал сүүдрэвч

Зам/хадат-3/

Автобус  тоо нэмэх /эцэс 

хүргэх1/№28 хүлээгддэг 

Ойн санд газар олголтыг 

зогсоо /бургас устгаж 

байна, чөлөөт цагаараа 
ойд орох боломжгүй/

 
 

Сэлбэ, Бэлх, Сэлх орчмын 
судалгаанд оролцогч 209 
иргэний 37% нь автобусны 
буудлын тохижилт хамгийн 
чухал гэж үзсэн байна. 

10%
9%

9%

8%

6%
6%

5%

5%3%

9%

3%

3%
2%
2%2%

2% 2%

2%2%
1%

1% 1%
1%

1%

5% 1%
1%

Гүнт, Яргайт /богино/,Майхан толгой-

1,2, Шарга морьт орчмын иргэдийн 

санал
Хог цэвэрлэгээ 

/Хогийн цэг 

битүүмжлэх-6 /

Аптек 

дэлгүүр

 

Судалгаанд оролцогч 180 
иргэний 10% нь хог 
хаягдалтай холбоотой 
асуудал буюу хог цэвэрлэгээ, 
хогийн цэгийн битүүмжлэлтэй 
болох шаардлага хэрэгцээ 
хамгийн чухал гэж үзсэн. Мөн 
эмийн сангийн хэрэгцээ 
шаардлага их байгааг 
илэрхийлсэн байна. 
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Яргайт, Гүнт, Хандгайт 
орчмын судалгаанд оролцогч 
120 иргэний 24% нь авто 
замын гарц хурд 
сааруулагчтай болох 
шаардлага хэрэгцээ хамгийн 
чухал гэж үзсэн байна. Мөн 
14% нь бохир ус, бие засах 
газрын асуудал, цагаан 
эрвээхэйн тархалт их байгаа 
асуудлыг шийдвэрлэхийг 
хүссэн. 

 

Жигжид өвөр Гүнт орчмын 
судалгаанд оролцогч 111 
иргэний 16% нь нүхэн 
жорлон, бие засах газрын 
асуудал, 13% нь хог 
хаягдалтай холбоотой 
асуудлыг шийдвэрлэхийг 
хүссэн байна. 

 

Шадивлан Гоодой орчимд  
судалгаанд оролцогч 98 
иргэний 44% нь ой уруу орох 
боломжгүй, орц гарц байхгүй 
хүндрэлтэй, 18% нь хурд 
сааруулагчтай болох 
асуудлыг шийдвэрлэхийг 
хүссэн байна. 

Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа 
 
➢ Байгууллагын хүний нөөцийг 2017-2020 онд хөгжүүлэх “Хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг Газрын даргын 2017 оны А/11 дүгээр тушаалаар 
батлуулав.   
➢ Газрын 65 албан хаагчдаас 9 асуултаар ажлын байрны сэтгэл ханамжийн 
судалгааг авсан. 
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Таны ажлын ачаалал ямар 
байдаг вэ? Хэрэв их бол түүнийг 
тэнцвэржүүлэхэд ямар арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлбэл үр 
дүнтэй вэ? 

Хэвийн 
жигд 

Үе үе 
ихэсдэг 

Их Бага 

24% 68% 6%  

Ажлын байрны хэвийн ажиллах 
нөхцөл, техник хэрэгслийн 
хангамж хүртээмж хэр байдаг 
вэ? 

Сайн Муу Нөхцөл 
сайн, 

техник 
хэрэгсэл 

муу 

Нөхцөл 
муу, 

техник 
хэрэгсэл 

сайн 

26% 38% 24% 12% 

Байгууллагын зүгээс ажилтан, 
албан хаагчдын боловсролд хэр 
анхаардаг вэ? 

Сайн Дунд Муу  

48% 34% 18%  

Ажилтан, албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадвар, ёс зүй, зан 
үйлийн хандлагын түвшинг 
дээшлүүлэхийн тулд ямар 
сургалт шаардлагатай байна вэ? 

Гадаад, 
дотоодод 
мэргэшүү
лэх, 
чадавхижу
улах 
сургалт 

Гадаад,  
дотоодод 
мэргэшүү
лэх 
давтан 
сургалт 

Бусад 
сургалтууд 
 

Бөглөөгүй  

54% 14% 18% 12% 

Байгууллагын хэлтэс хоорондын 
ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулах, бусад хэлтсүүдээс 
хийж буй ажлын талаар 
тодорхой мэдээлэлтэй байхын 
тулд ямар арга хэмжээ авах 
хэрэгтэй вэ? 

• Ажилтан, албан хаагчдад хийж байгаа ажлын 
талаар мэдээлэл өгөх. /Мэдээллийн цагтай 
байх/ 

• Хэлтсүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, 
албан хаагчдын ажил үүргийн давхардлыг 
арилгах. 

 

Төрийн үйлчилгээг иргэд, ААНБ-
дад  ил тод, хүртээмжтэй 
байлгахад байгууллагын 
удирдлага болон албан 
хаагчдын зүгээсямар арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай вэ? 

• Хэвлэл мэдээллээр сурталчлах. 

• Байгууллагаас хийж гүйцтгэсэн ажлын 
талаар олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлээр болон сошиал орчинд тогтмол 
мэдээлэх, сурталчлах. 

 

Албан хаагчдын нийгмийн 
хамгаалал, эрүүл мэнд, амьдрах 
орчин, нөхцлийг сайжруулах 
талаар ямар арга хэмжээ авах 
хэрэгтэй байна вэ? /Давхардсан 
тоогоор/ 

Орон 
сууцны 
хөнгөлөл
т 
 

Ахуйн 
зориулалтаар 
зуслангийн 
болон ХАА, 
газар 
тариалангийн 
газар эзэмших 

Жил бүр 
эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх 
үзлэгт 
хамрагдах 
 

 Бусад  
 

26 29 21  

Албан хаагчдын чөлөөт цагийг 
зөв боловсон өнгөрөөхөд соёл, 
урлаг, спорт болон олон нийтийг 
хамарсан ямар арга хэмжээг 
зохион байгуулах нь зүйтэй вэ?  

• Хэлтэс, Байгаль хамгаалагчдын хэсгүүдийн 
дунд спорт, урлагийн тэмцээн зохион 
байгуулах. 

• Улирал, сардаа 1 ээс доошгүй удаа ууланд 
явган аялал хийх. 

 



Нийслэлийн Байгаль орчны газрын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 

 

36 

 

 

Байгууллагын ажлын үр дүн 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд таны 
бодлоор ямар ажил зохион 
байгуулах шаардлагатай вэ? 

• Байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 
туршлага  солилцох. 

• Хариуцсан ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандах, 
ажлаа өдөр тутам төлөвлөж үр дүнгээ 
дүгнэдэг байх. 

 

 
➢ Тус хөтөлбөрийн хүрээнд албан хаагчдыг чадваржуулах, мэргэшүүлэх 2017 
оны сургалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн цагийн хуваарийг боловсруулж Газрын 
даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 2017 онд байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд: 

Гадаад сургалтаар: 

• Япон улсын Токио хотод Японы Байгаль орчны яам, Дэлхийн байгаль орчны 
стратегийн хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Хамтарсан кредит олгох” сургалтад 1 
албан хаагч,  

• Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотод Сөүлийн хүний нөөцийн 
хөгжлийн төвөөс зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба агаарын 
бохирдлын давхар хяналт“ чадавх бэхжүүлэх сургалтад 1 албан хаагч, 

• БНХАУ-ын Бээжин хотод “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба нүүрстөрөгчийн 
ялгарал багатай ногоон хөгжил” сэдэвт сургалтад 1 албан хаагч,  

• БНСУ-ын Сөүл хотод зохион байгуулагдаж буй “Хүрээлэн буй орчин ба 
тогтвортой хөгжлийн манлайллын хөтөлбөр"-т 1 албан хаагч тус тус хамрагдсан.   

• ХБНГУ-ын Бонн хотноо 11 дүгээр сарын 6-17-ны өдрүүдэд НҮБ-ийн Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Талуудын 23 дугаар бага хуралд 2 
албан хаагч,  

• БНХАУ-ын Хунан мужийн Чангша хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон 
далайн бүсийн “Нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай технологи”-ийн чуулганд 2 албан 
хаагч,  

• Вьетнам Улсын Хошимин хотод зохион байгуулагдсан Ази-Номхон далайн 
даван туулах, дасан зохицох орнуудын 3 дугаар форумд  2 албан хаагч тус тус 
оролцов. 

Дотоод сургалтаар: 
Дотоод сургалтын хүрээнд хариуцсан ажлын чиглэлээр 37 удаагийн 

сургалтыг зохион байгуулж байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдыг 
хамруулсан.  
➢ Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хуваарийн дагуу Удирдлагын 
академийн багш, доктор Т.Алтанцэцэг, НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн С.Энхжаргал нарыг урьж 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн харилцааны ур 
чадвар, хандлага” сэдвийн хүрээнд илтгэл тавиулж, “Захиргааны ерөнхий хууль”-
ийн талаар сургалт зохион байгуулав.   
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➢ Байгууллагын нийт 64 албан хаагчийн хувийн хэргийг шинэчилж, шинээр 
ажилд орсон 7 албан хаагчид хувийн хэрэг үүсгэж холбогдох баримтуудыг 
хавсарган хувийн хэргийн баяжилтыг тухай бүр хийж ажилласан. Албан хаагчдын 
нэгдсэн судалгааг боловсрол, ажилласан жил, зэрэг дэв, томилгоо, цалингийн 
шатлал, сахилга шийтгэл, шагнал, урамшуулал, захиргааны зөрчлийн хэрэг 
бүртгэл явуулах эрх бүхий албан тушаалтны, үнэлгээний хороонд ажиллаж буй 
албан хаагчдын зэрэг үзүүлэлт тус бүрээр шинэчлэн гаргав. 
➢ Байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгуулах саналыг 
боловсруулан нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлж, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/171 дүгээр захирамж, Газрын даргын 2017 
оны Б/19 дүгээр тушаалаар 1 албан хаагчид шинээр зэрэг дэв олгож, 16 албан 
хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулав. 
➢ Ажлын амжилтаараа тэргүүлж буй албан хаагчдыг холбогдох байгууллагын 
шагналд тодорхойлж, Их Монгол Улс байгуулагдсаны 811 жилийн ой, ардын 
Хувьсгалын 96 жилийн ой, үндэсний их баяр наадмын өдөр, Ойн салбар үүсч 
хөгжсөний 93 жилийн ойг тохиолдуулан:  

• “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль” -2,  

• Байгаль орчны “Тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг”-ээр -4,  

• БОАЖЯамны “Жуух бичиг”-ээр -7,  

• Нийслэлийн Засаг даргын “Жуух бичиг”-4,   

• НИТХ-ын “Хүндэт үнэмлэх”-ээр -1, 

• “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр -1,  

• НИТХ-ын “Хүндэт өргөмжлөл”-өөр -3, 

• Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Өргөмжлөл”-өөр-1,  

• МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медалиар 1, нийт 24 ажилтан, албан 
хаагчийг тус тус шагнуулав. 
➢ 2016 оны Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг 2017 оны 
01 дугаар сарын 13-нд батлагдсан маягтын дагуу гаргаж Нийслэл дэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. Байгууллагын нийт 64 албан 
хаагчийн хувийн хэргийг шинэчилж, шинээр ажилд орсон 9 албан хаагчид хувийн 
хэрэг үүсгэж холбогдох баримтуудыг хавсарган хувийн хэргийн баяжилтыг тухай 
бүр хийж ажилласан. Албан хаагчдын нэгдсэн судалгааг тухай бүр шинэчлэн 
гаргаж /боловсролын байдал, ажилсан жил, зэрэг дэв, томилгоо, цалингийн 
шатлал, сахилга шийтгэл, шагнал, урамшуулал, захиргааны зөрчлийн хэрэг 
бүртгэл явуулах эрх бүхий албан тушаалтны, үнэлгээний хороонд ажиллаж буй 
албан хаагчдын г.м/ ажилласан. 
➢ “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Газрын хэлтсүүдийн дүрэм”, “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам”, 
“Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтын журам”, “Даргын зөвлөлийн 
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ажиллах журам”, “Тээврийн хэрэгслийн журам”, “Байгаль хамгаалагч нарыг хэсгийн 
зохион байгуулалтаар ажиллуулах журам”, “Байгууллагын архиваас баримт 
ашиглуулах журам”-д өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулах зэргээр зохион 
байгуулж Газрын даргаар батлуулан, ажилтан албан хаагчдад танилцуулж 
мөрдүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

Газрын даргын 2016 оны А/81 дүгээр тушаалаар байгууллагын Ёс зүйн 
хорооны бүрэлдэхүүнийг, 2017 оны А/15 дугаар тушаалаар “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг тус тус шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин  
ажиллаж байна.  
➢ Тайлант хугацаанд Ёс зүйн хороо 2 удаа хуралдаж зөрчил гаргасан албан 
хаагчдад сахилгын шийтгэл ногдуулах санал дүгнэлтийг Даргын зөвлөлийн  
хуралд танилцуулж 2 байгаль хамгаалагчид албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
бууруулах сахилгын шийтгэл, 2 албан хаагчид хамт олны хурлаар сануулах 
сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулсан.  Төрийн захиргааны албан хаагчийн 2017 
оны эхний хагас жилийн ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээг гаргаж НЗДТГ-т 2017 оны 
06 дугаар сарын 20-нд хүргүүлэв. 
➢ Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газраас 2-р сард зохион байгуулсан эрүүл мэндийн урьдчилсан 
үзлэгт байгууллагын нийт 64 албан хаагчийг хамруулж халдварт бус өвчний эрт 
илрүүлгийн багц, зүрх, судас, хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо, 
эмэгтэйчүүдийн умайн хүзүүний эсийн шинжилгээ авсан бөгөөд эрүүл, зөв 
хооллолтын талаар зөвлөгөө өгөв.   

“Сүү” ХХК-тай хамтран “Сүүгээр эрүүлжье” хөтөлбөрт байгууллагын 12 албан 
хаагчийг хамруулж, ясны сийрэгжилтийн хэмжилт хийлгэсэн. 
➢ Байгууллагын нийт 64 албан хаагчдаар “Ёс зүйн мэдэгдэл”-д гарын үзэг 
зуруулж баталгаажуулав.  
➢ Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын 
хүрээнд 1 албан хаагчийн сургалтын зардалд 180,000 төгрөг, 11 албан хаагчид 
2,240,000 төгрөгийн мөнгөн тусламж, олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр 
нийт албан хаагчдын гэр бүлд 1,340,000 төгрөгийн бэлэг, тэтгэвэр тогтоолгох 
насанд хүрсэн 2 албан хаагчид 37,677,203 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж,  байгаль хамгаалах үйлсэд идэвх зүтгэл гарган, үр бүтээл, тогтвор 
суурьшилтай ажиллаж шагнуулсан 15 албан хаагчдад дагалдах мөнгөн шагнал 
болох 1,320,000 төгрөг, 3 албан хаагчийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд 
1,050,000 төгрөг, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд байгаль хамгаалагч нарын 
ажлын байрны ажиллах нөхцлийг  сайжруулах зорилгоор үртсэн шахмал түлшинд 
5,025,000 төгрөгийг зарцууллаа.  
 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 
 

Тайлант хугацаанд байгууллагын хэмжээнд нийт 178 өргөдөл, хүсэлт ирсэн 
ба үүнээс 167 хүсэлт хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж 3 өргөдөл шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа ба хугацаа хэтэрч хаагдсан өргөдөл, гомдол 8 байна. Ирсэн 
өргөдөл гомдлыг хүлээн авсан байдлаар нь ангилж үзвэл үйлчилгээний нэгдсэн 
төвөөр 42, www.ub1200.mn цахим хуудсаар 3, 1800-1200 тусгай дугаараар 11, 
нутгийн захиргааны байгууллагаар 84 байна.   

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлыг төрлөөр нь ангилж үзвэл хүсэлт-143, санал-2, 
гомдол -33 тус тус ирсэн. Өргөдөл  гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 
байгууллагын хэмжээнд  9 хоног байна. 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хугацаа хоцроож ажлын хариуцлага алдсан 1 
мэргэжилтэнг Газрын даргын тушаалаар ажлаас чөлөөлж, 1 мэргэжилтэнд 
сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулсан. 

http://www.ub1200.mn/
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Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

 
Байгууллагын хэмжээнд 2017 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн байдлаар 

“Archive eDoc” програмаар нийт 3012 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай албан бичиг 2120, хариугүй 925 албан бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад 
албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр танилцуулж ажиллав. Нийт 
ирсэн албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн – 2775, шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа – 65, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн – 172 байна. Нийт 1460 
албан бичиг явуулсан ба албан бичгийн бүрдүүлэлт, стандартад хяналт тавин 
ажиллав. 

 

 
 

Нийслэлийн Архивын газартай 
хамтран  “Албан хэрэг хөтлөлтийн 
цахим программ ашиглалт” сэдэвт 
сургалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 
07-ны өдөр, “Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн заавар болон баримт 
бичгийн стандарт” сэдэвт сургалтыг 
2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ны өдөр, 
“Албан хэрэг хөтлөлтийн 
Edoc.ub.gov.mn болон Өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэлтийн   smartcity.mn 
программуудын шинэчлэлт,  хэрэглэх 
зааврыг давтан танилцуулах”  
сургалтуудыг 2017 оны 06 дугаар 
сарын 07-ны өдөр тус тус зохион 
байгуулж байгууллагын нийт албан 
хаагчдыг бүрэн хамруулсан.  

 

 
 
 

 
2016 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу нийт 265 архивын баримт 

бүрэн хүлээн авав. Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны 06 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн хурлаар 2017 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг 
баталсан. Мөн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага болон албан хаагчдад архивын 
баримт ашиглах, холбогдох мэдээллээр ханган ажиллах боломжийг бүрдүүлэв.   

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/688 дугаар захирамж, Нийслэлийн 
Архивын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу байгууллагын архивын 
баримтад нэгдсэн тооллого явуулах комиссыг Газрын даргын 2017 оны А/64 
дугаар тушаалаар байгуулав. Тооллого явуулах ажлын төлөвлөгөөг Газрын 
даргаар батлуулж 2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ноос 2017 оны 10 дугаар сарын 
05-ны өдрийг хүртэл хугацаанд тооллогыг хийж гүйцэтгэсэн.  
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Ажлын хэсгийн гишүүдэд хуваарийн дагуу баримтыг тоолох ажлыг хүлээлгэн 
өгч, тооллого хийгдсэн баримтад тэмдэглэлийг хавсарган хүлээн авч нэгдсэн 
бүртгэлийн дүн мэдээг гаргаж ажиллав. Тооллогын дүнгээс харахад: 
Байгууллагад нийт 1617 цаасан суурьт баримт хадгалагдаж байгаагаас 
➢ Байнга хадгалах 651,  
➢ Түр хадгалах 923, 
➢ 70 жил хадгалах 43 баримт байна. Устгалд 99 баримт ялгасан.  
Тусгай төрлийн баримтын мэдээ 
➢ Гэрэл зургийн 177,  
➢ Дүрс бичлэгийн 36 баримт хадгалагдаж байна.  

 
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал 
 

Байгууллагын www.environment.ub.gov.mn цахим хуудсанд байгууллагын 
эрхэм зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалтын бүтэц, 
холбоо барих хаяг, харилцах утасны дугаар болон тус байгууллагаас үзүүлдэг 
үйлчилгээний тухай мэдээлэл, бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт, үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам болон газрын 
даргын тушаалыг тухай бүр байршуулж ажиллав.   
 “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 ажилтан, албан хаагчдад танилцуулж, шилэн дансны мэдээлэл 
байрлуулах төлөвлөгөө боловсруулан Газрын даргаар батлуулан мөрдүүлэв.  
 Байгууллагын шилэн дансны мэдээлэл оруулах 4 хэрэглэгчийн эрх үүсгэн 
www.shilendans.gov.mn сайтад 26 нэр төрлийн мэдээллийг цаг тухайд нь хагас, 
бүтэн жилээр, улирлаар, сараар, тухай бүр гэсэн хугацаагаар ангилж, хавсралтын 
дагуу мэдээлж байна. Мөн байгууллагын www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудсанд шилэн дансны мэдээллийг байршуулах цэс үүсгэн мэдээллийг давхар 
оруулж хэвшсэн.  
 Шилэн дансны баннерыг цахим хуудсанд байршуулан мэдээллийг иргэд, 
олон нийтэд нээлттэй хүргэхэд анхаарч ажиллав. Хугацаа хоцорсон болон 
байршуулаагүй мэдээлэл байхгүй болно. 

Байгууллагын шилэн дансанд 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 болон 
бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг хугацаанд нь байршуулав. 

 
Улаанбаатар хотын хөгжил 

бүтээн байгуулалтад өндөр мэдлэг, ур 
чадвартай иргэдийг хамруулах 
зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газраас Дүнжингарав нэгдсэн 
үйлчилгээний төв дээр 2017 оны 2 
дугаар сарын 2-ны өдөр зохион 
байгуулсан нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад 
шаардлагатай ажлын байрны 

 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.shilendans.gov.mn/
http://www.environment.ub.gov.mn/
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“Нээлттэй өдөрлөг” арга хэмжээнд  
байгууллагын сул ажлын байрны 
талаарх мэдээлэл, танилцуулга, 
бүртгэл хийх ажлыг амжилттай зохион 
байгуулав.   

 
 

 

“Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн 
шинэтгэл”-ийн жилийн ажлын 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн 
Байгаль орчны газрын бодлого чиглэл, 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчлах зорилгоор Байгаль 
орчин, аялал жуулчлалын яамтай 
хамтран 2017 оны 6 дугаар сарын 5-ны 
өдөр Их жанжин Д.Сүхбаатарын 
талбайд зохион байгуулагдсан 
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн 
бэлтгэлийг бүрэн хангаж оролцов. 

 
Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”, 

түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын 
www.environment.ub.gov.mn  цахим хуудсанд шинэчлэн байршуулав.  

Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын 2016 оны мэдүүлэг гаргах 
албан тушаалтнуудын нэрсийг газрын даргын 2017 оны 1/59 дугаартай албан 
бичгээр НЗДТГазарт хүргүүлэв. ХАСХОМ гаргах нийт 10 албан хаагчийн 
мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан www.meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн программд оруулж баталгаажуулалтыг хийв.  

“Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргагч 
нарт зориулсан гарын авлага” тараах материалыг нийт 10 албан хаагчдад тарааж, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг хэрхэн 
үнэн зөв бөглөх талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 4 этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, холбогдох баримтуудыг хянуулахаар Авлигатай 
тэмцэх газарт хүргүүлж, дүгнэлтийг үндэслэн газрын даргын тушаалаар тухайн 
албан тушаалд томилов. 

 
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 
Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт 

 
Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавин ажиллаж  

Газрын даргын  2016 оны А/96, 2017 оны А/42 дугаар тушаалаар “Эд хөрөнгийн 
тооллогын комисс” байгуулж 2016 оны 12 дугаар сарын 19-нөөс 2017 оны 01 

http://www.environment.ub.gov.mn/
http://www.meduuleg.iaac.mn/
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дүгээр сарын 05, 2017 оны 6-р сарын 21-28-ны өдрүүдэд 2 удаагийн тооллогыг 
зохион байгуулж, нийт 869,889,309.15 төгрөгийн үнэ бүхий эд материалыг тоолсон 
ба ашиглалтын хугацаа дууссан, элэгдэлд орсон, эвдэрч ашиглах боломжгүй  
болсон нийт 9.248.523.50 төгрөгийн үнэ бүхий 128 нэр төрлийн 333 ширхэг 
хангамжийн хөрөнгийг байгууллагын Өмч хамгаалах  комиссын хурлаар 
хэлэлцүүлж, шийдвэрлэв. 

Байгууллагын мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үнэт зүйлийг хүлээн авах, 
тавьж олгох ажлыг дагалдах баримт, хуваарь, лимитийг харгалзан шалган тоолж 
гүйцэтгэх, орлого, зарлагын баримт, анхан шатны бүртгэлийн заавар, баримт 
бичилтийг дүрмийн шаардлагын дагуу цаг тухайд нь гүйцэтгүүлэн  ажиллав. 

Байгууллагын өмч хөрөнгийг коджуулах ажлыг 6 дугаар сард хийж 
гүйцэтгэсэн. Байгууллагын албан ажлын хэрэгцээнд 2017 оны 1 дүгээр сарын 24-
өөс 12 дугаар сарын 11-ний хооронд 20.755.000 /хорин сая долоон зуун тавин 
таван мянган/  төгрөгийн шатахууныг олгож, холбогдох баримт, илтгэх хуудсыг 
бүрдүүлэн ажилласан. Тайлант хугацаанд мод бэлтгэх эрхийн бичиг-1021ш, 
шийтгэврийн хуудас-87ш, зөрчлийн тухай тэмдэглэл-86ш, БУОДБАЭБ-53ш, нөхөн 
төлбөр-14ш, албан шаардлага-78, гарал үүслийн гэрчилгээ-62 ширхэгийг  тус тус 
олгож холбогдох тооцоог тухай бүр хийж гүйцэтгэхэд анхаарч ажиллав. 

Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын байрны хонгилд байрлах байгууллагын 
агуулахын өрөөнд хадгалагдаж байсан данснаас хасагдсан, эвдэрч хэмхэрсэн эд 
хогшил, хадгалалтын хугацаа нь дууссан  архивын бичиг баримтыг байгууллагын 
Эд хөрөнгө устгах байнгын комиссын хурлаар хэлэлцэж, ЧД-ийн ТҮК-ийн машинд 
дуудлага өгч ачуулах ажлуудыг зохион байгуулж, агуулахыг эмхэлж цэгцлэв. 
 
 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн  
захиргааны бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог  

хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай 
 

 Газрын чиг үүргийн дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Байгаль 
хамгаалах сан, Цэнгэг усны нөөц Байгаль хамгаалах төв зэрэг төрийн захиргааны 
байгууллагууд болон Азийн сан, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага, 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар зэрэг олон 
улсын байгууллагууд, “Танайд мод таръя”, “Агнуур судлалын нийгэмлэг” болон 
“Монголын Байгаль орчин аюулгүй байдлын төв” зэрэг төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих үндэсний өдөр зарлах 
тухай” 63 дугаар зарлиг, “Ойн тухай” хуулийн 31.1, 31.2 дахь заалт, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны А/83 дугаар “Бүх нийтээр мод тарих ажлыг 
зохион байгуулах” тухай албан даалгавар, нийслэлийн Засаг даргын ногоон 
хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогчийн баталсан “Бүх нийтээр 
мод тарих үндэсний өдөр"-ийг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 
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Тус ажлын хүрээнд 2017 оны хавар, намрын мод тарилтаар нийт 128.225 

ширхэг мод, бут сөөгийг тарьсан мэдээ тайланг нэгтгэж БОАЖЯ-ны Ойн бодлого 
зохицуулалтын газарт хүргүүлэв.   

 
 
 
 
 

Ерөнхийлөгчийн зарлиг гарснаас хойш Нийт тарьсан модны тоо /ш/ 

2010 он 820.439 

2011 он 153.050 

2012 он 180.900 

2013 он 159.154 

2014 он 270.779 

2015 он 251.387 

2016 он 108.696 

2017 он 128.225 

Нийт  2.072.630 

 

Газрын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан 
тухай 
 

Газрын 2017 оны дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөнд 14 нэр 
төрлийн ажлыг тусгаж Газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна. Үүнд:   

• Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилтын хүрээнд  8,  

• Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зохистой 
ашиглалтын талаарх хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийг хангах зорилтын 
хүрээнд 2,  

• Ой усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг удирдан зохион байгуулах зорилтын  хүрээнд  3,   

• Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах зорилтын хүрээнд 1 ажлыг  тусгав. 
Жилийн эцсийн байдлаар “Зуслангийн газар эзэмших иргэдийн хүсэлтийг 

шийдвэрлэсэн байдалд хяналт шинжилгээ хийх”  тухай  2017/03,  “Байгаль 
хамгаалагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн гүйцэтгэлийн 
чанарт хяналт үнэлгээ хийх” тухай 2017/15, “Тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ  хийх” 
тухай 2017/16 дугаар удирдамжуудыг боловсруулан батлуулж хяналт шалгалт, 
үнэлгээний ажлыг  зохион байгуулав.  

Газрын даргын 2017/03 дугаар удирдамжийн дагуу хийгдсэн дотоод хяналт, 
шалгалтын дүнг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 2016 онд зуслангийн 
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газрын дүгнэлт олгоход алдаа дутагдал гаргасан нэр бүхий албан хаагчдад  
газрын удирдлагаас анхааруулга өгөв.  

Газрын бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэр болон тайлан, 
төлөвлөгөөний биелэлт, түүний хэрэгжилтийн хувь, удаашралтай ажлуудад  
улирал тутам байнгын хяналт шинжилгээ хийж, даргын зөвлөлийн хурлаар тухай 
бүр хэлэлцүүлж хэвшүүлсэн ба хурлаас гарсан дүгнэлт, зөвлөмжийг холбогдох 
нэгж, албан тушаалтанд хүргүүлэх, Газрын даргаас хугацаатай үүрэг даалгавар 
өгч хэрэгжилтийг хангуулан ажиллав. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДҮГНЭЛТ 
 

Улаанбаатар хотын орчны бохирдлыг байгалийн аргаар бууруулах олон талт 
арга замуудыг тодорхойлж хэрэгжүүлж эхлэв. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, ногоон хөгжлийн бодлогын бичиг баримтуудыг 
боловсруулж, олон улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэв. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, нөхөн сэргээлтийг хийлгэн байгаль орчныг 
хамгаалах талаар хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангуулж байна.  

Байгаль хамгаалагчдын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэхийн зэрэгцээ 
тэдний ажиллах орчин нөхцөл, техник хэрэгслийн хангамж хүрэлцээг нэмэгдүүлэв. 

Зуслангийн бүсэд тулгамдаж буй асуудлуудыг дэс дараатай шийдвэрлэж, 
иргэдийн оролцоотойгоор байгаль орчныг хамгаалах ажлыг идэвхжүүлэв.  
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