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2021 оны 07 сарын 29-ны өдөр 

№ Хийгдсэн арга 
хэмжээ 

 

Зорилтот төвшин Хэрэгжилт  

 Нэг. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

1 

Захиргааны 
чиглэлээр 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авагдсан байна. 

Үндэсний их баяр наадам”-ын бүх нийтийн амралтын өдрүүдэд болзошгүй аюул эрсдэл, 
байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хариуцлагатай 
жижүүрийн хуваарийг гарган Газрын даргаар 2020.07.06-ны өдөр батлуулав. Хуваарийн 
дагуу оффисийн 11 албан хаагчийг хариуцлагатай жижүүрээр ажиллуулж, нийслэлийн 
ногоон бүсэд хуваарийн дагуу 30 байгаль хамгаалагч 5 хэсгийн зохион байгуулалттайгаар 
хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж хуваарийн дагуу дунджаар 13 удаагийн хамтарсан 
эргүүлийн ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Эргүүл шалгалтын хүрээнд нийслэлийн 
ногоон бүсийн ой, усны сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж, аялж амарч буй нийт 1000 
гаруй иргэнд байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил болон болзошгүй аюул, үер усны 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, анхааруулга зөвлөмж өгч, хууль зөрчсөн 2 хуулийн 
этгээдэд зөрчлийн хуулиар 3 сая төгрөгийн торгууль ногдуулж ажилласан. 

2 
Хүний нөөцийн 
чиглэлээр 

 Байгууллагын дүрэм, бүтэц зохион байгуулалтын схем, албан тушаалын тодорхойлолтыг 
НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэст албан бичгээр болон цахим хаягаар 
хүргүүлсэн.  

3 

Төсөв санхүүгийн 
чиглэлээр 

Батлагдсан төсвийг зориулалтын 
дагуу зарцуулж хугацаанд нь 
тайлагнасан байна. 

Үндсэн үйл ажиллагааны урсгал зардал, төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу 
2021 оны 7-р сарын байдлаар 1’695,335,100.00 төгрөгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй 
байна. 
Нийслэлийн төсөвт тайлант хугацаанд нийт 195,635,650.77 мян.төгрөгийн орлогыг 
төвлөрүүлэв. Үүнд: хүү торгуулийн орлогоор 54’754’458.77 төгрөг, ангилагдаагүй бусад 
орлогоор 117,251,760.00 төгрөг, ойн нөөцийн төлбөрийн орлогоор 23’629’432.00 төгрөг 
байна. 
Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад бүх төрлийн зардал, төсөл, арга хэмжээг тэвчиж, 
хуваарилагдсан төсөвт багтаан хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллаж байна. 

4 

Хууль, эрх зүйн 
чиглэлээр 

Холбогдох эрх зүйн төсөлд санал 
хүргүүлсэн байна. 

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх “Оюурок”, “Эм Ай Би Эм” ХХК-иудад 
холбогдох хэрэгт нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан давж 
заалдах гомдлыг бүрэн хангаж анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулав. 
Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Санзайд зөвшөөрөлгүй уул газар 
ухаж, талбай тэгшилсэн үйлдлийг Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн 
албанд шилжүүлж, зөрчлийг хэрэг үүсгэн шалгуулж байна. 
Газрын 2021 оны  эхний хагас жилийн эрх зүйн ажлын тайлан, Шүүхэд төлөөлсөн байдал, 
хянан шийдвэрлэгдсэн хэрэг маргааны тайланг НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хуулийн 
хугацаанд хүргүүлэв. “Эдинбург” ХХК-ны Давж заалдах шатны шүүхийн Магадлалд Улсын 



Дээд шүүхэд хяналтын журмаар гомдол гаргасан. 
Зөрчлийн тухай хуулийн 7,9 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт Ойн сан бүхий газарт байшин 
барьсан 2 зөрчил, 7.15 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасан Зөвшөөрөлгүй цооног 
өрөмдсөн зөрчилд зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, нийт 3.5 сая төгрөгийн 
торгууль, нөхөн төлбөр ногдуулж барагдуулсан ба таслан зогсоох арга хэмжээг авч 
ажиллав. 
Нийслэлийн ногоон бүсийн ой, усан сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсэд газар 
эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг гаргаж нийслэлийн Засаг 
даргад танилцуулга бэлтгэн хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн прокурорын газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 
байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж 
буй үйл ажиллагааны талаарх тайлан мэдээг хүргүүлэв.  
Гэрээний 8 төсөл хянаж, санал тусган, бүртгэлийн дугаар олгон баталгаажуулав.  
Ашиглалтын үйл ажиллагааны 4 төлөвлөгөө, 8 тайлан хянасан. 

5 

Хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээний 
чиглэлээр 

Хэлтсүүдийн 7 хоногийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт 
үнэлгээ хийгдсэн байна.  

Хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг 7 хоногоор гаргуулан авч үр дүнг 
тооцож хэвшүүлсэн ба долоо хоног бүрийн Баасан гарагт төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт 
үнэлгээ хийж гүйцэтгэлийн үр дүнг Газрын даргад танилцуулав. 

6 

Гадаад 
харилцааны 
чиглэлээр 

Төсөл, хөтөлбөрийн хамтын 
ажиллагааны уялдаа холбоо 
хангагдсан байна. 

Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны явцын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нийслэлийн 
хэмжээний нэгдсэн систем Report.ub-procurement.mn/-д цахим сайтад өдөр бүр шинэчлэн 
тайлагнаж байна. Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нарт tender.gov.mn цахим 
системд эрх нээж өгөн ажиллаж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 24 ажлын 
тендер зарлагдсан. Үүнээс: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-ээр 12 бараа, ажил үйлчилгээний тендер зарласан ба бага үнийн 
дүнтэй 12 ажлыг байгууллагын цахим хуудсаар урилга нийтэлж шалгарсан ААНБ-тай гэрээ 
байгуулж нийт 16 гэрээний хэрэгжилтэд  гүйцэтгэлийн хяналт тавин ажиллаж байна. 1 
ажилд гэрээ байгуулах эрх олгосон. 2 ажилд тендерийн үнэлгээ хийгдэж, 2 ажилд 
тендерийн материал хүлээн авч байгаа явцтай байна. Хийгдэх боломжгүй гэгдсэн-2, 
Хийгдэх хугацаа болоогүй-2, Хийгдэж эхлээгүй байгаа-3 ажил тус тус байна. 
Худалдан авах ажиллагааны явцын дэлгэрэнгүй тайлан, Худалдан авах ажиллагаа тус 
бүрийн сонгон шалгаруулалтын үр дүн, гэрээний огноо, гэрээний дүнг (tender.gov.mn)-д 
тухай бүр тайлагнаж ажиллав.  
Байгууллагын шилэн дансанд тухай бүр болон сар бүр байршуулдаг мэдээлэл болон, 
худалдан авах ажиллагааны гэрээний талаарх мэдээллийг хуулийн хугацаанд ил тод 
байршуулсан. 

Хоёр. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

1 

Бодлого 
боловсруулах 
чиглэлээр 

Бодлого боловсруулах чиглэлээр 
зохион байгуулалтын ажлууд 
хийгдсэн байна. 
 

Байгууллагын 2022 оны төсвийн төлөвлөгөөний санал болон 2022-2023 оны төсвийн 
төсөөлөл, 2022 оны төсвийн орлогын төлөвлөгөөний төсөл болон 2023-2024 оны төсвийн 
төсөөллийг нэгтгэн боловсруулж нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын санхүү, төрийн 
санд хүргүүлэв. 



БОАЖСайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2021 онд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаль орчны менежментийн 4 төлөвлөгөөг хянан 
баталгаажуулав. 

2 

Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах 
чиглэлээр  

Хэрэгжилт хангагдсан байна. НЗД-ын 2021 оны А/548, А/549 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг ханган, тусгай 
зөвшөөрөл, хавсралтыг бэлтгэн албажуулж, холбогдох төрийн байгууллагуудад 
мэдээллийг хүргүүлэв. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 05 дугаар сарын 
20-ны өдрийн 73 дугаар “Нийслэлийн тусгай хамгаалалтад авах тухай” тогтоолоор 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Улиастай голын эх” 22818.1 га 
газрыг нийслэлийн тусгай хамгаалалтад авч байгалийн цогцолборт газраар бүртгэж, 2016 
оны 50 дугаар тогтоолоор Улиастай голын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийг 
шинэчлэн тогтоосон. “Улиастай голын эх” орон нутгийн хамгаалалттай газрын 
хамгаалалтын бүсэд Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2014 оноос хойш 196 
иргэн, аж ахуйн нэгжид газар олгогдсон байгаа ба БЗД-ийн Засаг даргад “Улиастай голын 
эх” орон нутгийн хамгаалалттай газарт иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд олгогдсон газар эзэмших 
эрхийг цуцлуулахаар албан бичиг хүргүүлэв. 
Зуслангийн оршин суугч иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн дагуу “Бид туслая” ТББ, 
“Базалт нэгдэл” ХХК, Чингэлтэй дүүрэгт “Их булаг Атук” ХХК, “Өлтэй” ХХК-уудад зэрлэг 
нохой устгуулах саналыг хүргүүлж,  зуслангийн бүсээс нийт 58  золбин нохойг  устгуулсан. 
Зөгийн аж ахуй эрхэлдэг гэрээт ААНБ-тай уулзалт зохион байгуулж Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 7 сард зөгий байршуулан үржүүлэх чиглэл өгөв. 

3 

Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах 
чиглэлээр 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
авагдсан байна. 
  

Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн талбайд нөхөн сэргээлт хийх ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог хуралдуулж, “Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 
дугаар зүйлийн 28.7.3, 28.7.4-д заасны дагуу хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн “Эм ди 
юу” ХХК-ийг сонгон шалгаруулав. 
Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөлийн голын дагуу 1 хөв, цөөрөм 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Усны барилга” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж НБОГ-2021/18 
дугаартай гэрээ байгуулав.   
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Ар гүнтийн аманд түймрийн 
халз зурвасыг сэргээх ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь очиж танилцаж захиалагчийн 
хяналт тавин ажиллав. 
Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны хайгуул 
судалгааны ажлын гүйцэтгэгчээр Карст ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2021/005 дугаартай 
гэрээг байгуулж ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. 
Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Морин давааны урд энгэрт хүний үйл 
ажиллагааны улмаас ухагдаж, эвдэгдсэн 1.6 га талбайд “Их дааган” ХХК-ийн өөрийн 
зардлаар газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгүүлэхээр БО-2021/15 дугаартай 
гэрээг байгуулав. 



Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Эмээлтийн товчооны баруун 
урд энгэрт хүний үйл ажиллагааны улмаас ухагдаж, эвдэгдсэн 1.6 га талбайд “Саятан 
жолооч” ХХК-ийн өөрийн зардлаар газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийж гүйцэтгүүлэхээр 
2021.07.26-ны өдрийн БО-2021/16 дугаартай гэрээг байгуулав. 
УБЗАА-ны  “Харшлын эсрэг хамтдаа” уриа бүхий “Шарилжгүй Улаанбаатар-6” аяны хүрээнд 
СБД-ийн 19, 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт Сүхбаатар Дэвшил” ОНӨААТҮГ-тай хамтран 
118.750м2 талбайд 21.8 тн хөл газрын ургамлыг тайрч зөвлөгөө мэдээллээр хангаж 
ажиллав. 
Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран нийслэлийн ногоон бүсийн 
зуслангийн иргэдийг болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Үер ус болон 
ой хээрийн түймрийн аюулаас сэргийлэх, хог хаягдлыг ангилан ялгах” чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулав. Иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газраас ирүүлсэн мэдээг үндэслэн “Үерийн аюулаас сэрэмжлүүлж байна” 
сэрэмжлүүлэг мэдээг бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас http://environment.ub.gov.mn/, 
НБОГ-ын дотоод групп болон Зуслангийн иргэдийн нэгдсэн группд тус тус байршуулан 
түгээв. 

 
4 

Төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 
чиглэлээр 

Төрийн үйлчилгээ шуурхай, ил тод, 
нээлттэй байна. 

Байгууллагад 2021 оны 07 дугаар сарын 29-ны өдрийн байдлаар “Archive eDoc” 
програмаар өссөн дүнгээр нийт 1664 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай 734 
албан бичиг, хариугүй 931 албан бичиг бүртгэгдэж 1646 албан бичгийг шийдвэрлэж, 
байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1070 албан бичиг явуулсан байна. Байгууллага 
нь өссөн дүнгээр 72 өргөдөл хүлээн авч, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж  
хугацаа 4 хоног 11 цаг 31 минут байна. 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн иргэн, ААНБ-ын хүсэлтийг 
хууль журмын дагуу судалж нийт 24 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ 
хийж дүгнэлт гаргав. 
ТТАМ-ын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн “Ката” ХХК, “Сүр сүлд” ХХК-ийн өргөдлийг 
хүлээн авч өргөдөлтэй холбоотой лавлагаа, саналыг авахаар албан бичгийн төсөл 
боловсруулав.   
Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч судлан 
54 зөвшөөрөл, паспорт олгов. 
Усны тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус ашигладаг 6 
ААНБ-д ус ашиглах дүгнэлт гаргаж, 12 ААНБ-тай ус ашиглах гэрээ байгуулсан. 
Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын эрхийг шинээр олгох болон 
сунгахыг 2021.08.31-ний өдрийг хүртэл түр хугацаагаар зогсоох тухай Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/115 дугаар тушаалын дагуу тусгай зөвшөөрлийн 
материал авахыг түр хугацаагаар зогсоогоод байна. 

Гурав. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд 

1 
Төрийн 
үйлчилгээний 
чанар, 

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
сайжирсан бауйна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 6 мэдээ, Экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 
2 постер, Хотын соёл аяны хүрээнд 4 фото постер бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас 
болон Байгальд ээлтэй, зуслангийн иргэдийн нэгдэл, иргэдийн дуу хоолой группүүдээр 

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


хүртээмжийг 
сайжруулах 
чиглэлээр 

түгээж, нийт 225720 хүнд хүрч 1517 like, 84 comment, 627 share авсан байна. 
Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, худаг гаргах, цооног өрөмдөх зөвшөөрөл 
хүссэн иргэн, ААНБ-ын хүсэлт тайланг цахимаар /e-mongolia.mn/ хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэн ажиллаж байна.  
Байгууллага дээр зайлшгүй ирж үйлчилгээ авах шаардлагатай иргэн, ААНБ-ын төлөөллийг 
оффисийн үүдний хэсэгт тусгай ширээ гарган хүлээн авч, коронавирусээс урьдчилан 
сэргийлж, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахиулан ажиллаж байна. 

Дөрөв. Цаг үеийн асуудлын хүрээнд 

1 

Иргэдийн санал 
хүсэлт, гомдлын 
дагуу 
хэрэгжүүлсэн 
ажил 

 

Иргэдээс ирж буй санал хүсэлт, гомдлын хүрээнд дараах ажлыг газар дээр нь шалгаж 
шуурхай шийдвэрлэв. Үүнд: 

- “Зуслангийн мэдээллийн төв”-д ирсэн зуслангийн оршин суугч иргэдээс ирүүлсэн өссөн 
дүнгээр 121 санал, гомдлыг хүлээн авч, холбогдох арга хэмжээг авч зөвлөгөө мэдээллээр 
хангав. 

- СХД-ийн нутаг дэвсгэрийн суурьшлын бүсэд орж ирсэн 8 дэгдээхийтэй Хондон ангирыг 
барьж нууранд шилжүүлэн тавив. 

- ХУД, СХД, ЧД-ийн нутаг дэвсгэрийн суурьшлын бүсэд орж ирсэн 2 бодгаль Сарьсан 
багваахай, 2 бодгаль Өмхий хүрэн, 1 бодгаль рашааны могой, 2 бодгаль Бамбай хоншоорт 
могойг тус тус барьж байгальд эргүүлэн тавилаа. 

Тав. Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилт 

1 

Удирдлагаас 
өгсөн үүрэг, 
даалгаврын 
хэрэгжилт 

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын цахим шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг нэгтгэж ulaanbaatar.mn цахимд хугацаанд нь хугацаанд нь тайлагнасан. Мөн 
нийслэлийн төсөвт 2021 онд төвлөрүүлэх орлогын эрчимжүүлсэн төлөвлөгөөг Газрын 
даргаар батлуулж орлогын мэдээг 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр СТСХ-т хугацаанд нь 
хүргүүлж хэвшсэн. 
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