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2021 оны 08 сарын 26-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 сахилга хариуцлагыг 
чангатган мөрдүүлж байна. Нийт албан хаагчдыг мэдээ, мэдээллээр бүрэн хангах, 
чадавхжуулах зорилгоор мэдээллийн цагийг тогтмолжуулах зохион байгуулалтын 
арга хэмжээг авч ажиллаж 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. 
Минж нутагшуулах, үржүүлэх төвд хорио цээрийн дэглэмийг мөрдүүлж, голомтын 

ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг нийслэлийн Мал эмнэлгийн газраар хийлгэв. 

2 

Хүний нөөцийн 
чиглэлээр 

 Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтад өдөр 
бүр хяналт тавьж бүртгэл хөтлөн мэдээ тайланг сар бүр гарган удирдлагад 
танилцуулж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 
Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Сургалт судалгааны 
төвийн 2021 оны 08 дугаар сарын төлөвлөгөөт сургалт болох “Цахим орчны 
боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх”, “Удирдах түвшний 
манлайлал”, “Баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа”, “Төслийн удирдлагын үндэс” 
зэрэг сургалтад нийт 5 албан хаагчийг хамруулав. 



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 198,618,435.77 
төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэв. Үүнд: 
Хүү торгуулийн орлогоор 56,884,458.77 төгрөг,  
Ангилагдаагүй бусад орлогоор 117,251,760 төгрөг,  
Ойн нөөцийн төлбөрийн орлогоор 24,482,217 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 3 төсөлд хяналт тавьж бүртгэлийн дугаар олгон баталгаажуулав.  
“Бага баян лейк” ХХК-тай байгуулах “Сэлбэ голын урсац тохируулгын усан сан 
байгуулах хамтран ажиллах гэрээ”-ний төсөлд дахин санал тусгаж хүргүүлсэн.  
Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгон ашиглаж буй стандарт, норм, 
норматив, дүрэм, журмын жагсаалтыг гаргаж НЗДТГ-т тайлагнав. 
НЗДТГ-ын Хуулийн хэлтэст “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хууль”, “Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх 
зүйн байдлын тухай хууль” тус тус шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан 
өөрчлөгдөх хууль, дүрэм, журмын судалгааг гаргаж хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн прокурорын газарт Улсын байцаагчийн эрхтэй байгаль хамгаалагч 
нарын 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар 
шалган шийдвэрлэсэн ажиллагааны 24 материалыг хүргүүлэв. 

5 

Хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээний 
чиглэлээр 

Хэлтсүүдийн 7 хоногийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт үнэлгээ хийгдсэн байна.
  

Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Хяналт шалгалтын ажлын 
21/07 дугаар удирдамж, хуваарийг гарган батлуулж 2021 оны 08 дугаар сарын 19-
ний өдрөөс эхлэн нийслэлийн ногоон бүсэд өдөр бүр хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтыг 
эрчимжүүлэн зохион байгуулж байна. 
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам болон Дотоод 
хяналт шалгалтын ажлын 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу Байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийх удирдамжийн төслийг боловсруулж хяналтад шилжүүлээд 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 

Төсөл, хөтөлбөрийн хамтын 
ажиллагааны уялдаа холбоо 

Азийн сан НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг Нийгмийн 
комиссын санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Хотын нөөц баялгийн 



чиглэлээр хангагдсан байна. тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил- 2030 
Хөтөлбөрийг нутагшуулах төсөл”-ийн хүрээнд Улаанбаатар хот орчмын ой мод, 
ногоон бүсийн хамгаалалт, ойн нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх замаар орон нутгийн засаг захиргаа болон бусад 
оролцогч талуудын чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор 2019-2021 онуудад хэрэгжсэн 
төслийн хаалтын арга хэмжээг 2021 оны 8 сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав.  
Тус төслийн хүрээнд:  

➢ Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль (ШУТИС)-ийн Ой модны сургалт, 
судалгааны хүрээлэнтэй хамтран Нийслэлийн ногоон бүсэд ойн 
экосистемийн үйлчилгээний хураамж авахтай холбоотой журмын төсөл; 

➢ Хөдөө, Аж Ахуйн Их Сургууль (ХААИС)-ийн Агроэкологийн сургуулийн 
эрдэмтэн, багш нартай хамтран Ногоон бүсийн ой, усны сан бүхий газар, 
түүний хамгаалалтын бүсэд экосистемийн үйлчилгээний төлбөр тооцох 
боломж, олон улсын туршлагын талаарх судалгаа; 

➢ Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн, судлаачид, Ногоон 

хөгжлийн цогц бодлого ТББ-тай хамтран Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн 

хушин ойн төлөв байдал, ойн дагалт баялгийн судалгаа;  

➢ Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль (ХААИС)-ийн Агроэкологийн сургуулийн 

эрдэмтэн, багш нартай хамтран Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн 

сантай ойр амьдарч буй иргэдийн амьжиргаа, ойн дагалт баялаг ашиглах 

боломж, иргэдийн түлээний модны эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгаа,  

➢ Public Lab ТББ-тай хамтран GIS-ийг ашиглан Улаанбаатар хотын ногоон 
бүсийн ойн бүрхэвчийн үнэлгээ  

➢ Олон нийт, хүүхэд залуучуудад УБ хот орчмын ой мод, түүний баялгийг 
хамгаалах, тогтвортой, зүй зохистой ашиглахтай холбоотой мэдлэг 
мэдээлэл өгч, экологийн боловсрол олгох видео контентийг ТББ-уудтай 
хамтран боловсруулж, сошиал медиагаар олон нийтэд түгээх зэрэг олон 
талт ажлуудыг зохион байгуулав.  

Цаашид Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, ойн нөөц 
баялгийн менежментийг сайжруулах чиглэлд оновчтой бодлого боловсруулж, 
шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд эдгээр судалгааны үр дүнг 
ашиглах бүрэн боломжтой бөгөөд судалгааг илүү нарийвчлан хийх, дата, 
мэдээллийг шинэчлэн сайжруулах саналыг Азийн сан, НҮБ-ийн Ази Номхон 
Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг Нийгмийн комисст хүргүүлэв.  

Хоёр. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

1 Бодлого Бодлого боловсруулах Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 



боловсруулах 
чиглэлээр 

чиглэлээр зохион байгуулалтын 
ажлууд хийгдсэн байна. 
 

төсөлд тусгах саналыг нэгтгэн боловсруулж Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт 
2021.08.25-ны өдрийн 01/1168 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 
нэгтгэн боловсруулж НЗДТГ-т 2021.08.18-ны өдөр 01/1140 дүгээр албан бичгээр 
хүргүүлэв.  
Ногоон хөгжлийн ойлголтыг олон нийтэд хүргэх “Агаар нэг” аян зохион байгуулах 
ажлын удирдамж, урилгыг боловсруулан Газрын даргаар батлуулав. 
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. БОАЖСайдын 2019 оны А/618 дугаар 
тушаалаар баталсан “Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу “Бээжин Юни Констракшн Групп 
Монголиа” ХХК-ийн 2020 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний дагуу 
хийсэн ажлын тайланг хүлээн авч хянан баталгаажуулсан. 

2 

Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах 
чиглэлээр  

Хэрэгжилт хангагдсан байна. - БОАЖЯ-ны харъяа Ойн хайгуул судалгааны төвөөс Улаанбаатар хотын 
ногоон бүсэд шилмүүст, навчит модны суулгацаар ойжуулах БОАЖЯ-ны 
202103069 дугаар бүхий тендерийг зохион байгуулсан ба Баянзүрх дүүргийн 
20 дугаар хороо Гачууртын амны ойн санд ойжуулах, нөхөн сэргээх ажилд 
“Агро форест” ХХК-ийг сонгон шалгаруулав. Тус ойжуулалтын ажлын 
гүйцэтгэлд хяналт тавихаар Шар хоолойн Улаан замтын ойн сангийн 6 га, 
Бэрхийн ойн сангийн 4 га, нийт 10 га талбайд хийж буй ойжуулалтын ажлын 
явцтай танилцаж, хяналт тавив.  

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлж булаг шандны 
эхийг тохижуулан хамгаалах ажлын тендерийг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр 
шалгарсан “Арвин майнинг” ХХК-нд үнэлгээний хорооны зөвлөмж болон гэрээ 
байгуулах мэдэгдлийг 2021 оны 8 сарын 25-ны өдрийн 03/1126 дугаар албан 
бичгээр хүргүүлэв.  

- Нийслэлийн ногоон бүсэд ой хээрийн түймрийн халз зурвасыг шинэчлэн 
сэргээх ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч байгууллага болох “Зэвсэгт хүчний 310 
дугаар анги” халз зурвасын талбайн унанги модны түүвэр цэвэрлэгээг хийж 
эцсийн шатны тайланг ирүүлсэн ба ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн гүйцэтгэлийг 
акт үйлдэн хүлээн авахаар ажиллаж байна. 

- Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны 
хайгуул судалгааны ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Карст” ХХК-тай НБОГ-
2021/17 дугаар гэрээг байгуулж ажлыг эхлүүлсэн ба захиалагчийн хяналт 



тавин ажиллаж байна.  
- Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөлийн голын дагуу хөв 

байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Усны барилга” ХХК-ийг шалгаруулан 2021 оны 
7 сарын 26-ны өдрийн НБОГ-2021/18 дугаар гэрээг байгуулж ажлыг эхлүүлсэн 
ба захиалагчийн хяналт тавьж байна. 

3 

Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах 
чиглэлээр 

Зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авагдсан байна. 
  

Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын менежментийн 
төлөвлөгөө боловсруулж тохижилтын ажил гүйцэтгэх ажлын тендерт шаардлага 
хангасан материал ирээгүй тул Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийн баримт 
бичигт холбогдох өөрчлөлтийг оруулан 8 сарын 20-ний өдөр дахин зарлав.  
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт усны тоо бүртгэл, судалгаа хийх” НБОГ-2021/16 дугаар 
гэрээт ажлын гүйцэтгэгч Туул голын сав газрын захиргааны албан хаагчидтай 8 
сарын 25-ний өдөр уулзалт зохион байгуулж ажлын явцтай танилцав. Тус 
судалгааны ажлыг алслагдсан Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүдийн 
хэмжээнд усны тоо бүртгэлийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан ба төвийн 6 дүүргийн 
ажлыг гэрээт хугацаандаа гүйцэтгэж, холбогдох мэдээ, тайланг 9 сарын 20-ны 
дотор хүлээлгэн өгөхөөр тохиролцов.   
Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх тэмцлийн ажилд ашиглах техник хэрэгслийн 
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулахаар худалдан авах ажиллагааны цахим сайтад 
2 дахь удаагаа зарлан нээж, тендрийг үнэлэх ажил явагдаж байна. 
Уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн талбайд нөхөн сэргээлт хийх ажлын 
гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Эм ди юу” ХХК-тай гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд 
байна.  
8 дугаар сарын 2,3 дугаар ээлжийн минжний хоол тэжээлийг гэрээт аж ахуй нэгж 
болох “Мянганы хас” ХХК-иас зохих шаардлагын дагуу хүлээн авав. 
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Төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 
чиглэлээр 

Төрийн үйлчилгээ шуурхай, ил 
тод, нээлттэй байна. 

Байгууллагад 2021 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн байдлаар “Archive eDoc” 
програмаар өссөн дүнгээр нийт 1827 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай 781  албан бичиг, хариугүй 1046 албан бичиг бүртгэгдэж 1711 албан 
бичгийг шийдвэрлэж, байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1180 албан бичиг 
явуулсан байна. Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 86 өргөдөл хүлээн авсан. 84 
өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэж, 2 өргөдөл гомдол судлагдаж байна. Өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж  хугацаа 4 хоног 13 цаг 58 минут байна. 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн  иргэн, ААНБ-ын 
хүсэлтийг хууль журмын дагуу судалж нийт 22 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргав. 
Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч 
судлан 22 зөвшөөрөл, Ус ашиглах гэрээг 1, Ус ашиглах дүгнэлт 1-иййг тус тус 



олгов. 

Гурав. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд 
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Төрийн 
үйлчилгээний 
чанар, 
хүртээмжийг 
сайжруулах 
чиглэлээр 

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
сайжирсан байна. 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн иргэн, ААНБ-ын 
хүсэлт, тайлан, нийт 7 үйлчилгээг цахимаар /e-mongolia.mn/ хүлээн авах нөхцөлийг 
бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 3 мэдээ, Экологийн боловсрол олгох 
чиглэлээр 2 постер, Экологийн боловсрол, Хотын соёл аяны хүрээнд 4 фото 
постер бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас болон Байгальд ээлтэй, зуслангийн 
иргэдийн нэгдэл, иргэдийн дуу хоолой группүүдээр түгээж, нийт 52518 хүнд хүрч 
125 like, 24 comment, 103 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 
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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 тайлант хугацаанд 22 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас 
бүгд суурьшлын бүсэд могой орж ирсэн дуудлага байсан ба холбогдох арга 
хэмжээг шуурхай зохион байгуулав.  
Амьтан асрах байранд асран тэнхрүүлж байсан 1 бодгаль начин шонхор шувууны 
нисгэл ангаахай нас бие гүйцсэн тул  “Ар Гүнт”-ийн нутаг дэвсгэрт байгальд нь 
тавив. 

Тав. Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилт 

1 

Удирдлагаас 
өгсөн үүрэг, 
даалгаврын 
хэрэгжилт 

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

- Эмээлтийн хайрга, дайрга тээвэрлэдэг шороон замыг сайжруулах ажлын 
явцтай танилцаж,  нэмэлтээр дахин шороо буулгаж ажиллах чиглэл өгсөн. 

- Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто зам барих ажлын гүйцэтгэгч 
“Хейлонгжиан жиней рөүд энд бридж групп” ХХК болон “Арж капитал” ХХК-
дын дайрга, шороо ашигласан талбайн тоо хэмжээг тус тус гаргуулав.  

- Дүйцүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хийгдэж буй хашаа барих ажлын 
санхүүжилтын асуудлыг шийдвэрлэх зохион байгуулалтыг хийв. 

- ХБОБНХ-ээс байгууллагын нийт албан хаагчдад зориулан “Тогтвортой 
хөгжлийн менежмент”, “Уур амьсгалын өөрчлөлт” сэдвээр мэдээллийн цаг 
зохион байгуулав. 

- Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын цахим шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн 



үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж ulaanbaatar.mn цахимд хугацаанд нь 
хугацаанд нь тайлагнав.  

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