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Улаанбаатар хот

Улсын зөвлөлгөөн зохион
байгуулах тухай
“Төрийн бус байгууллагын тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 1- 5 дахь заалтуудыг ыг үндэслэн
ТУШААХ
нь:
1. Төрийн Бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих жилийн хүрээнд Байгаль орчны төрийн бус
байгууллагуудын улсын анхдугаар зөвлөлгөөнийг 2008 оны 11 дүгээр сарын 2 дугаар хагаст
Улаанбаатар
хотод
зохион
байгуулсугай.
2. Зөвлөлгөөний бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулах үүрэг бүхий комиссыг хавсралтад
заасан бүрэлдэхүүнтэй
байгуулсугай.
3. Зөвлөлгөөнийг угтаж байгаль орчны төрийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
бүхий л үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагуудын идэвхитэй оролцоог хангаж, хамтран
ажиллах талаар бодитой тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж энэ хүрээнд хийсэн ажлаа хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр өргөн сурталчилж тайланг 11 дүгээр сарын 1-ний дотор Төрийн захиргааны
удирдлагын газарт ирүүлэхийг Яамны газар, хэлтэс, харъяа агентлаг, Аймаг нийслэлийн Байгаль
орчны албад, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дарга нарт
даалгасугай.

САЙД

Г.ШИЙЛЭГДАМБА

Байгаль орчны сайдын 2008 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн
291 тоот тушаалын хавсралт

Байгаль орчны төрийн бус байгууллагуудын улсын
анхдугаар зөвлөлгөөнийг бэлтгэлийг хангаж зохион
байгуулах комиссын бүрэлдэхүүн
Комиссын дарга:
Т.Гантулга-Байгаль орчны яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, төрийн бус байгууллагуудын үйл
ажиллагааг дэмжих орон тооны бус зөвлөлийн дарга
Комиссын орлогч дарга:
А.Болат-Байгаль орчны яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

Гишүүд:
Л.Үндэс-Тогтвортой хөгжил, стратеги төлөвлөлтийн газрын орлогч дарга,
Х.Баасанхүү-ТХГН-ийн удирдлагын газрын орлогч дарга
Ч.Ганбат- Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн газрын орлогч дарга
Ж.Нэргүй-Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
Ж.Чойханд-Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
Ж.Амаржаргал-Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн дарга
Д.Цээсодоролцоо-Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ус, цаг уур орчны инжилгээний газрын
орлогч дарга
З.Батбаяр-Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны хэрэг эрхлэх газрын орлогч дарга
Б.Батгэрэл-Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн хэрэг эрхлэх газрын хэлтсийн дарга
Г.Бүдрагчаа-Нийслэлийн байгаль орчныг хамгаалах газрын дарга
С.Чулуунхуяг-“Экологийн судалгааны төв” төрийн бус байгууллагын тэргүүн
Оюунчимэг-Хуульзүй дотоод хэргийн яамны ТББ-ын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн дарга:
Д.Энэбиш-Төрийн захиргааны удирдлагын газрын мэргэжилтэн
/Төрийн бус байгууллагын асуудал хариуцсан/

