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2021 оны 08 сарын 12-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. 

Төрийн үйлчилгээг тасралтгүй, хэвийн явуулахад анхаарч ээлжийн амралт авч буй 
албан хаагчдын ажил үүргийг орлон гүйцэтгэх албан тушаалтанг томилж 
холбогдох зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.  
“Коронавирус(КОВИД-19)-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
хүрээнд албан хаагчдад хувийн ариун цэврийг хангах, амны хаалт байнга хэрэглэх, 
дархлаагаа дэмжих, гараа тогтмол савандаж угаах, гар ариутгагч хэрэглэх, ажлын 
байрыг өдөрт 1 удаа халдваргүйжилт хийх, агааржуулах, хүн хоорондын зайг 
баримтлах, төрийн үйлчилгээ авахаар биечлэн ирж байгаа иргэдийг амны хаалт 
хэрэглүүлэх, гараа ариутгах, “QR” код уншуулах, бүртгэлийн дэвтэрт бүртгүүлэх, 
халуун хэмжих, зайнаас харьцах зэрэг арга хэмжээг чангатган мөрдүүлж 
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  
Байгууллагын албан хаагчдын дунд COVID-19 өвчний халдвар авсан албан 
хаагчдын судалгааг тухай бүр хийж, ажлын өрөөнд голомтын ариутгал 
халдваргүйтгэл хийлгэж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч байна. 

2 

Хүний нөөцийн 
чиглэлээр 

 Ажилтан, албан хаагчдын ажлын хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтад өдөр бүр 
хяналт тавьж бүртгэл хөтлөн мэдээ тайланг сар бүр гарган удирдлагад танилцуулж 
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Наймдугаар сард ээлжийн амралтаа 
авах албан хаагчдын амрах мэдэгдлийг боловсруулж хүргүүлэв.  

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 8-р сарын 10-ны байдлаар 1’695,335,100.00 төгрөгийн 
төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна. 
Нийслэлийн төсөвт тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр нийт 196,960,950.8 төгрөгийн 
орлогыг төвлөрүүлэв. Үүнд: хүү торгуулийн орлогоор 56’129’758.8 төгрөг, 
ангилагдаагүй бусад орлогоор 117,201,760.00 төгрөг, ойн нөөцийн төлбөрийн 
орлогоор 23’629’432.0 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. 

Гэрээний 1 төсөл хянаж, санал тусгасан ба бүртгэлийн дугаар олгон 
баталгаажуулсан.  
“Бага баян лейк” ХХК-тай байгуулах “Сэлбэ голын урсац тохируулгын усан сан 
байгуулах хамтран ажиллах гэрээ”-ний төсөлд санал тусган хүргүүлэв.  
НЗД-ын “Хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн төслийг 
өргөн барьж, санал авч баталгаажуулав.  
“Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль” /шинэчилсэн найруулга/-тай салбарын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх 
зорилгоор холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж 
НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан 
“Оюурок” ХХК, “Эм Ай Би Эм” ХХК-иудын нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй 
болгож хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нарын гаргасан давж заалдах 
гомдлыг бүхэлд нь хангасан. 

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. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт 24 
ажлын тендер зарлагдсан. Үүнээс 16 гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналт 
тавин ажиллаж байна. 1 ажилд гэрээ байгуулах эрх олгосон. 1 ажилд тендерийн 
үнэлгээ хийгдэж, 2 ажилд тендерийн материал хүлээн авч байгаа явцтай байна. 
Хийгдэх хугацаа болоогүй 2, тендерийн шаардлага хангаагүй дахин зарлаж байгаа 
-2 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. 

Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
төсөлд чиг үүргийн дагуу тусгах санал дүгнэлтийг боловсруулж эхлээд байна. 
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 1 
төлөвлөгөөг хянан баталгаажуулав.  

2 

Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах 
чиглэлээр  

Хэрэгжилт хангагдсан байна. Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны хайгуул 
судалгааны ажлыг гүйцэтгэгчээр “Карст” ХХК-г шалгаруулж НБОГ-2021/17 дугаар 
гэрээг байгуулж ажлыг эхлүүлсэн ба захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байна.  
Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөлийн голын дагуу хөв 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Усны барилга” ХХК-ийг холбогдох хуулийн дагуу 
шалгаруулан 2021 оны 7 сарын 26-ны өдрийн НБОГ-2021/18 дугаар гэрээг 
байгуулж ажлыг эхлүүлсэн ба захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байна. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/454, 2021 оны А/250 дугаар захирамжийн 
хүрээнд СБД, ЧД-ийн Газар зохион байгуулалтын албатай хамтран 19 зусланд ой, 
усны сан бүхий газрын нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй хашаа 
барьсан, сунгасан, орц гарц хаасан газрыг чөлөөлөх 66 байршлыг тодорхойлж 46 
байршилд орц гарц чөлөөлөв. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй 
болгох тухай” А/612 дугаар захирамжийн төслийг боловсруулж, албажуулав.  
Минж үржүүлэх төвийн 50 бодгаль минжний эрүүл мэндийн үзлэг хэмжилтийг хийж, 
бэртэж гэмтсэн 1 бодгальд эмчилгээ хийж байна. Мөн минж үржүүлэх байранд 
урьдчилан сэргийлэх ариутгал, халдваргүйтгэл хийв. 

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 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дээндий, Хуандай амуудад 
хууль ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулав. Ногоон бүсэд аялал зугаалгаар явж буй иргэдэд хууль 
танилцуулж мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллав. 
8 дугаар сарын 1-р ээлжийн минжний хоол тэжээлийг гэрээт аж ахуй нэгж болох 
“Мянганы хас” ХХК-иас зохих шаардлагын дагуу хүлээн авав. 

 
4 

Төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 
чиглэлээр 

Төрийн үйлчилгээ шуурхай, ил 
тод, нээлттэй байна. 

Байгууллагад 2021 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар “Archive eDoc” 
програмаар өссөн дүнгээр нийт 1740 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай 760 албан бичиг, хариугүй 980 албан бичиг бүртгэгдэж 1711 албан 
бичгийг шийдвэрлэж, байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1121 албан бичиг 
явуулсан байна. Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 77 өргөдөл хүлээн авч, өргөдөл 



гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж  хугацаа 4 хоног 18 цаг 38 минут байна. 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн иргэн, ААНБ-ын 
хүсэлтийг хууль журмын дагуу судалж нийт 27 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргав. 
Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч 
судлан 92 зөвшөөрөл, паспорт олгов. 

Гурав. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд 

1 

Төрийн 
үйлчилгээний 
чанар, 
хүртээмжийг 
сайжруулах 
чиглэлээр 

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
сайжирсан байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 5 мэдээ, Экологийн боловсрол олгох 
чиглэлээр 1 постер, бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас болон “Байгальд ээлтэй”, 
“Зуслангийн иргэдийн нэгдэл”, “Иргэдийн дуу хоолой” зэрэг нийгмийн сүлжээгээр  
түгээж, нийт 126730 хүнд хүрч 420 like, 24 comment, 302 share авсан байна. 
Төрийн үйлчилгээг зайлшгүй биечлэн ирж 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: 
Зэрлэг амьтны чиглэлээр 16 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас СХД, БГД, ХУД-
ийн нутаг дэвсгэрийн суурьшлын бүсэд могой орж ирсэн 14, сарьсан багваахай 
орж ирсэн 5, нийт 21 удаагийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авч холбогдох арга 
хэмжээг шуурхай зохион байгуулав. Тухайлбал: 

-      - “Сонгино-Хайрхан дүүргийн 38-р хороо, Содон хорооллын айлд сарьсан 
багваахай орж ирсэн” мэдээллийн дагуу ажиллав.  

-      - “Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо иргэний гэрт сарьсан багваахай байна” гэсэн 
мэдээллийн дагуу ажиллаж тус сарьсан багваахайг гаргаж тавив.  

-      - “Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо Гачуурт, гүнжийн ам, хүүхдийн зуслангийн 
байшинд могой үүрлэсэн байна” гэсэн дуудлагын дагуу очиж могойг байгальд 
тавив. 

-      - “Баянгол дүүргийн хажууд могой байна” гэсэн дуудлагын дагуу ажиллаж 
байгальд тавив. 
“Зуслангийн мэдээллийн төв”-д оршин суугч иргэдээс ирүүлсэн 142 /өссөн дүнгээр/ 
санал хүсэлт ирснийг шийдвэрлэж, зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажиллав.  

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.  
Нийслэлийн төсөвт 2021 онд төвлөрүүлэх орлогын мэдээг 7 хоног бүрийн 5 дахь 
өдөр СТСХ-т хугацаанд нь хүргүүлж хэвшсэн. 
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