
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ  
АРАВДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
Тус байгууллагаас аравдугаар сард доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 
 Дотоод ажлын хүрээнд: 

Байгууллагад “Archive eDoc” программаар нийт 238 албан бичиг ирснээс хугацаатай 
буюу хариутай албан бичиг 130, хариугүй 108 албан бичиг бүртгэгдэж, удирдлагад албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг тухай бүр танилцуулж ажилласан. Үүнээс: хугацаандаа 
шийдвэрлэж хариу өгсөн – 130, шийдвэрлэх шатандаа байгаа – 108, гадны 
байгууллагуудад нийт 246 албан бичиг явуулсан ба албан бичгийн бүрдүүлэлт, 
стандартад хяналт тавьж ажиллав.  

Албан  бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд өдөр тутмын хяналт тавьж зөрчилтэйд 
тооцоогдсон 16  албан бичгийн  шалтгааныг тодруулж, хариуцсан албан хаагчдад 
анхааруулж заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан ажиллав.  

Smartcity.mn цахим өргөдөл, гомдлын программаар  нийт 16 өргөдөл, хүсэлт ирснээс 
хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 10, шийдвэрлэх шатандаа 6 байна. Ирсэн гомдлын дагуу 
холбогдох мэргэжилтэн бүр газар дээр нь очин шалгах, утсаар холбогдож тодорхой 
мэдээлэл өгөх, шаардлагатай тохиолдолд  хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ  авч  
тухайн иргэн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын гомдлыг хуулийн хугацаанд барагдуулж 
ажилласан. 

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 
болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, 
мэдээллийг http://www.environment.ub.gov.mn/ цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, 
иргэдийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж байна.  

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг индексжүүлэн дүгнэх болсонтой 
холбогдуулан нийт ажилтан, албан хаагчдад танилцуулан хяналт тавив. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/688 дугаар захирамж, нийслэлийн Архивын 
газрын даргын батлагдсан удирдамжийн дагуу байгууллагын архивын баримтад нэгдсэн 
тооллого явуулах комиссыг Газрын даргын 2017 оны А/64 дүгээр тушаалаар байгуулсан. 

Тооллого явуулах ажлын төлөвлөгөөг Газрын даргаар батлуулж тооллогын комисс 
2017 оны 09 дүгээр сарын 27-ноос 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл ажиллав. Ажлын 
хэсгийн гишүүдэд хуваарийн дагуу баримт тоолох ажлыг хүлээлгэн өгч, тооллого хийгдсэн 
баримтад тэмдэглэлийг хавсарган хүлээн авч нэгдсэн бүртгэлийн дүн мэдээг гаргаж 
нийслэлийн Архивын газарт тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлэв. Тооллогоор 
байгууллагад нийт хадгалагдаж байгаа цаасан суурьт баримт, тусгай төрлийн баримтын 
мэдээ, дутуу материалуудыг тус тус тоолов. Мөн зөрчил дутагдлыг илрүүлж, цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлов. 
 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.  
 

Усны чиглэлээр: 
Усны  тухай  хууль”-ийн  28.6-д заасны дагуу ус ашиглах  зөвшөөрөл 1, 28.4-д заасны 

дагуу ус ашиглуулах дүгнэлт 2-ыг олгов. Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдийн өргөдөл, албан бичгийг судлан, 59 худаг гаргах  зөвшөөрөл олгож, 
паспортжуулав.  

 
Ойн нөөц, ой хамгаалах чиглэлээр:        
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг 10 сарын 14-ны өдөр Үндэсний цэцэрлэгт 

хүрээлэнд зохион байгуулсан бөгөөд 7019 иргэн 49092 мод тарьж, 138506 модонд цэнэг 
усалгаа хийсэн. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах ажлын хүрээнд 9 телевиз 
болон байгууллагын вэб сайтаар сурталчлав.   

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


Хан-Уул дүүрэгт 10 га газарт ногоон зурвас, Баянзүрх дүүргийн 20-р хороонд 17 га 
газарт хийгдсэн ойжуулалтын ажлыг Газрын даргын 2017 оны А/38 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг актаар хүлээн авсан. 

Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрх авах хүсэлт ирүүлсэн 2 аж ахуйн нэгж 
байгууллагад дүгнэлт, тодорхойлолт олгов. 

 
Амьтан, ургамлын чиглэлээр: 
Ан амьтан, ургамлын чиглэлээр нийт 4 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлснээс материал 

бүрдүүлэлтийн шаардлага хангасан 3 аж ахуйн нэгжид дүгнэлт, тодорхойлолт олгов.  
БОАЖЯ-ны 30 жил, Нийслэлийн 378 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд санаачлан 

“Монголын мэргэжлийн анчдын холбоо” ТББ-тай хамтран суурьшлын бүсэд орж ирсэн ан 
амьтдыг асрах, хамгаалах, эмчлэх байрыг барьж, 10 дугаар сарын 31-ний өдөр нээлтээ 
хийж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлээд байна.   

“Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран хумс нь тайрагдаж, 
нисэх чадваргүй болсон начин шонхор шувууг сар гаруй хугацаанд тэжээн тэнхрүүлж 
тусгай хамгаалалттай Богдхан ууланд энэ сарын 10-ны өдөр тавьсан. 

 
Хөрс, орчны бохирдлын чиглэлээр:  
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүнд металлаар бохирдсон хөрсний бохирдлын 

нарийвчилсан судалгаа болон саармагжуулах арга зүй, туршилт хийлгэх тухай 2 гэрээг 
Шинжлэх ухааны Академийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнтэй байгуулан ажиллаж 
байна. 

Японы Засгийн газрын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн удирдлагууд болон 
мэргэжилтэнтэй уулзаж, “Экологийн боловсрол, хог хаягдал” сэдвээр төсөл боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулж байна. 

 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний чиглэлээр: 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжих 10  төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 

үнэлгээ хийв.   
 
Газрын хэвлий, нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр:  
Газрын хэвлийн техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийн чиглэлээр 

мэргэжлийн байгууллагын эрх авахыг хүссэн 3 аж ахуйн нэгжид дүгнэлт, тодорхойлолтыг 
гаргаж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэв. 

 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын чиглэлээр: 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж 

буй 5 аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хүлээн авч хянах ажил 
хийгдэж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан 96 аж ахуйн нэгжээс Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд “Тусгай 
зөвшөөрлийг цуцлуулж, захирамжийг хүчингүй болгуулах тухай” 5 аж ахуйн нэгжийн 
нэхэмжлэлд тайлбар хүргүүлж, холбогдох мэдээлэл, бичиг баримтын хуулбарыг 
хүргүүлсэн. 

 
Зуслангийн чиглэлээр: 

2017 оны 10 дугаар сарын 
07-08-ны өдрүүдэд Тарвалин 
хийдтэй хамтран  Баянзүрх  
дүүргийн 20, Сонгинохайрхан 
дүүргийн 24, 25 дугаар хорооны 
зуслангийн бүсийн ойн сан бүхий 
газарт ургаа модонд уясан хадаг, 
байгальд сөрөг нөлөө үзүүлэхүйц 
байдлаар байрлуулж орхисон 
шашны эд хэрэглэлүүдийг 
цэвэрлэж, устгах ажлыг зохион 



байгуулав. Тус цэвэрлэгээнд нийт 41 албан хаагч,  лам хуварга оролцож, ойролцоогоор 13 
га газраас 5 портер хадаг, эд хэрэгслүүдийг цэвэрлэж, шатаасан. 

Зуслангийн бүсийн ой, усны сан бүхий газарт газар олгосон байдлыг судалж, хууль 
хэрэгжихгүй байгаа нөхцлийг тогтоох, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд: 

Монгол Улсын Засгийн Газрын “Хилийн заагийг тогтоох тухай” 2012 оны 194 дүгээр 
тогтоолын дагуу Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн ойн сангийн хил хязгаарыг тогтоосон 
координатын цэгүүдийг нийслэлийн ойн сангийн зурганд буулгаж, нийслэлийн Газрын 
албанд хүргүүлсэн.           
  ЧД-ийн 19, СБД-ийн 19, 20 дугаар хорооны ногоон бүсийн зуслангуудын ойн сан, 
усан сан бүхий газарт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн 
нарийвчилсан судалгааг тус дүүргийн Газрын албанаас  авч нэгтгэв. 

 
Судалгааг хүснэгтээр үзүүлбэл: 
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1 ЧД 19 1739 1293 423 661 74 177 50 
2 СБД 19,20 8100 - - 884 - 323 - 

Нийт 9839 1293 423 1545 74 500 50 
 

УСУГ-ын Усны төв лабораторитай хамтран зуслангийн бүсийн /ШУХА-Сэлх гүний 
худаг-57, ШУХА-Шарга морьт гүний худаг-55, ШУХА-Шадивлан гүний худаг-65, ШУХА-
Чингэлтэй Яргайт гүний худаг-165, ШУХА-Хуурай мухар-56/ 5 худгийн усны бохирдлын 
түвшин буюу физик, химийн шинж чанарыг тодорхойлсон. Тус шинжилгээний дүгнэлтээс 
үзэхэд усанд байх зөвшөөрөгдөх дээд агууламж MNS0900;2005 стандарт хэмжээнд байна. 

2017 оны 09 дүгээр сарын 21-нээс 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хүртэлх хугацаанд 
“Найши Трейд” ХХК нь нийт 267 рейс буюу 1417.68 тонн, “Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ 
нь 151 рейс буюу 525.82 тонн хог хаягдлыг тээвэрлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан. 

“Зуслан портал, гар утасны программ” хөгжүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг Газрын 
даргын 2017 оны А/60 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хүлээн аваад байна. 
 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр:  
Байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжүүлж буй  үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагад 5 сурвалжлага, цахим хуудсанд 10 мэдээ, амьтан хамгаалах 
чиглэлээр 1 видео нэвтрүүлэг, “Байгальд хайртай Улаанбаатарчууд” олон нийтийн 
сүлжээнд 20 мэдээ мэдээллийг тус тус байршуулав.  

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, 
мэдээллийг http://www.environment.ub.gov.mn/ цахим хуудсанд тухай бүр байршуулан 
ажиллаж байна. 
 

Байгаль хамгаалах тасгийн үйл ажиллагаа болон хяналт шалгалтын 
чиглэлээр: 

“Ойн тухай”, “Амьтны тухай” хууль болон байгаль орчныг хамгаалах тухай бусад 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу таслан 
зогсоох зорилгоор Газрын даргын баталсан 2017 оны 2017/33 дугаар удирдамжийн дагуу 
ажиллав. Удирдамжаар огтлогдсон модны тоог гаргаж байршлыг тогтоох, самрын отгын 
тоог гаргаж байршлыг тогтоох, нутагт дэвсгэрт хулгайн ан хийсэн, хийхийг завдсан анчдын 
тоог гаргах, хариуцсан нутгийн иргэд, олон нийтээс хууль бус байгалийн баялаг 
ашиглалттай холбоотой мэдээлэл, санал хүсэлт хүлээн авах ажлуудыг хийж гүйцэтгэх ба 
эргүүл шалгалтын ажлыг “Хувь ажилтны хяналтын төхөөрөмж”-ийн тусламжтайгаар хянаж, 
мэдээг тайланд нэгтгэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Удирдамжит ажил 2017 оны 11 
дүгээр сарын 20 өдөр хүртэл үргэлжилнэ.  

“Байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ногоон бүсийн байгаль 
хамгаалагчдын бэлтгэл байдалд дотоод хяналт шалгалт хийх” тухай Газрын даргын 2017 

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