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2021 оны 09 сарын 16-ны өдөр 

№ Хийгдсэн арга 
хэмжээ 

 

Зорилтот төвшин Хэрэгжилт  

 Нэг. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 
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Захиргааны 
чиглэлээр 

Зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авагдсан байна. 

Коронавирус (КОВИД-19)-ийн дельта хувилбарын тархалт, халдвар нэмэгдэж 
байгаатай холбогдуулан хариу арга хэмжээний түр зааварчилгааг баримтлан албан 
хаагчдын халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлж ажлын байрыг 
агааржуулах,өдөр бүр ариутгах, хүн хоорондын зайг баримтлах, төрийн үйлчилгээ 
авахаар биечлэн ирж байгаа иргэдийг угтах хэсэгт хүлээн авах, гар ариутгалд 
хяналт тавьж “QR” код уншуулах, халуун хэмжих, зайнаас харьцах зэрэг арга 
хэмжээг чангатган мөрдүүлж төрийн үйлчилгээг тасралтгүй хэвийн явуулахад 
анхааран 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 чангатган мөрдүүлж 
байна. 
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Хүний нөөцийн 
чиглэлээр 

 Байгууллагын нийт албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэлийг цаг бүртгэх 
төхөөрөмжөөр бүртгэдэг ба байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтийг чангатган 
мөрдүүлж ажлын цаг ашиглалтад тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. 
Нийт албан хаагчдын цаг бүртгэл, ажлын цагийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээр дотоод 
хяналтыг сайжруулж оффисийн албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж үндсэн чиг үүргийн хэрэгжилтийг 7 хоног бүр төлөвлөн тайлагнаж үр 
дүнг тооцож хэвшээд байна. 
Нийслэлийн прокурорын газартай хамтран “Зөрчлийн хэрэг бүртгэл хийхэд 
анхаарах асуудал”-ын талаар цахим сургалт зохион байгуулж улсын байцаагч, 
байгаль хамгаалагч нарыг бүрэн хамруулав. 
НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”, “Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын 
эрх зүйн байдлын тухай хууль” “Хөдөлмөрийн хууль” шинэчилсэн найруулгын 



танилцуулга, Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан ublegal.mn сайтын танилцуулах 
сургалтад оффисийн 27 албан хаагчийг хамруулав. 
“Орон зайн дүн шинжилгээний систем”-ийн практик сургалтад холбогдох асуудал 
хариуцсан 3 албан хаагчийг хамруулав. 
ТАЗ-өөс “Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ба төрийн албаны шинэтгэл” сэдэвт 
сургалтад Захиргааны хэлтсийн дарга болон Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтэн нарыг тус тус 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 гүйцэтгэлээр 1’806,187,000.00 төгрөгийн 
төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна. 
Нийслэлийн төсөвт тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр нийт 200,939,726.0 төгрөгийн 
орлогыг төвлөрүүлэв. Үүнд: хүү торгуулийн орлогоор 59’062’109.0 төгрөг, 
ангилагдаагүй бусад орлогоор 117,251,760.00 төгрөг, ойн нөөцийн төлбөрийн 
орлогоор 24’625’857.0 төгрөг байна. 
Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад бүх төрлийн зардал, төсөл, арга хэмжээг тэвчиж, 
хуваарилагдсан төсөвт багтаан хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллаж байна. 
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Хууль, эрх зүйн 
чиглэлээр 

Холбогдох эрх зүйн төсөлд 
санал хүргүүлсэн байна. 

Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээг Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын 
газартай байгуулж баталгаажуулав. 
УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг “Зөвшөөрлийн тухай хуулийн нэгтгэсэн төслийн 
долдугаар бүлэгт тусгагдсан тусгай зөвшөөрөл, энгийн зөвшөөрөл”-тэй 
холбогдолтой асуудлаар уулзалт зохион байгуулж байгууллагын чиг үүрэгт 
хамаарах асуудлын талаар танилцуулав. 
Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалд хураагдсан 8,59 м3 
хэрэглээний бөөрөнхий мод, гуалинг Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлд 
улсын орлого болгох талаар албан бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн.  
Нийслэлийн прокурорын газраас “Хураан авсан эд зүйл, хэрэгслийн талаар 
тодруулах” албан бичиг ирүүлсний дагуу шийдвэрлэлтийн талаарх хариу 
мэдээллийг хүргүүлэв.  
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Хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээний 
чиглэлээр 

Хэлтсүүдийн 7 хоногийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 
хяналт үнэлгээ хийгдсэн байна.
  

Дотоод хяналт шалгалтын ажлын 2021 оны төлөвлөгөөний дагуу Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийх ажлыг гүйцэтгэж байна. 
Албан хаагчдын хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлж ажил үүргийн гүйцэтгэлийг 
сайжруулах, үүрэг хариуцлага, сахилга батыг өндөржүүлэх, ажлын шинэ арга барил, 
идэвх, санаачилгыг дэмжих зорилгоор Газрын даргын 2021 оны А/81 дүгээр 
тушаалаар “Шилдэг албан хаагчийг шалгаруулах болзолт уралдаан”-ыг 7 дугаар 1-
ний өдрөөс эхлүүлээд байна. Тус уралдааны удирдамжийн дагуу нийслэлийн ногоон 



бүсийн 33 байгаль хамгаалагчийн ажил үүргийн гүйцэтгэлд явцын хяналт тавьж 
үнэлгээ хийв. 
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. 
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Гадаад 
харилцааны 
чиглэлээр 

Төсөл, хөтөлбөрийн хамтын 
ажиллагааны уялдаа холбоо 
хангагдсан байна. 

- Хотын хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцох цахим системийг хөгжүүлэх талаар 
олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (Жайка)-тай хамтран ажиллах 
төслийн саналыг Газрын даргын 2021 оны 02/1196 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлэв. 

- Байгууллагын дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжсэн худалдан авалтын 
мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газарт хүргүүлэв.  

- Бүгд Найрамдах Турк Улсын хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг (TIKA)- 
тай хамтран ажиллах боломжтой 7 төслийн мэдээллийг хэлтсүүдээс санал 
авч нэгтгэн боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл 
хөтөлбөрийн хяналт зохицуулалтын хэлтэст хүргүүлэв. 
 

Хоёр. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 
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Бодлого 
боловсруулах 
чиглэлээр 

Бодлого боловсруулах 
чиглэлээр зохион байгуулалтын 
ажлууд хийгдсэн байна. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах 
арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 2021 оны А/213 дугаар захирамжийн хүрээнд 
“Алдвал Галдана” аяныг 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ноос 10 дугаар сарын 15-ны 
өдөр хүртэлх хугацаанд Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Экологийн Цагдаагийн 
албатай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гарган бэлтгэл ажлыг ханган 
ажиллав. Үүнд:  

- Олон нийтэд урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэлээлэл бүхий зурагт хуудас, 
видео шторк, баннер, хэвлэлийн мэдээ, түүний эх бэлтгэх 

- Хэвлэл мэдээллийн байгууллага /телевиз, радио, хэвлэл, сайт гэх мэт/-уудад 
хамтран ажиллах чиглэл хүргүүлэх  

- Нийслэлийн хэмжээнд байгаа тулгуурт байгууламж, ЛЕД дэлгэц, урсдаг 
зарын самбаруудын байршлыг тогтоож, өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр 
мэдээлэл сурталчилгаа, таниулах ажлыг зохион байгуулах  

- Нийслэлийн 9 дүүргийн хороод, хэсгүүдтэй хамтран ажиллах 
- Нийтийн тээврийн 150 автобусны дотор дэлгэц болон гадна хэсэгт баннер 

мэдээлэл байршуулан сурталчлах 



БОАЖСайдын 2019 оны А/618 дугаар тушаалаар баталсан “Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 
“Даймонд Рөүд” ХХК-ны 2021 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан 
баталгаажуулав. 
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Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохицуулах 
чиглэлээр  

Хэрэгжилт хангагдсан байна. - Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны 
хайгуул судалгааны ажлын гүйцэтгэгч “Карст” ХХК-тай байгуулсан НБОГ-
2021/17 дугаар гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

- Баянзүрх  дүүргийн  20  дугаар  хорооны нутаг, Өлийн давааны өвөр хэсэг, 
‘’Минж нутагшуулах, үржүүлэх төв’’ орчмын 145 га газрыг 2021 оны 8 сарын 
31-ний өдрийн Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит VII хуралдаанаар орон нутгийн 
тусгай хамгаалалтанд авав. 

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мод үржүүлгийн зориулалтаар газар эзэмших 
гэрчилгээ олгогдсон 146 байршилд хяналт шалгалт хийх 21/09 дугаар 
удирдамжийг боловсруулан батлуулав. Хяналт шалгалтын ажлыг 09 сарын 
27-ноос эхлэн 1 сарын хугацаанд зохион байгуулахаар нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран ажиллаж байна. 

- Азийн сангийн төслийн хүрээнд “Экосистемийн төлбөр хураамжийн журам”-
ын төсөл болон НИТХ-д өргөн барих тогтоолын төслийг гүйцэтгэгч 
байгууллага болох ШУТИС-ын харьяа Ой модны сургалт судалгааны 
хүрээлэнгээс хүлээн аваад байна. 

- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гадаргын усны нөөцийг нэмэгдүүлж булаг 
шандны эхийг тохижуулан хамгаалах ажлын гүйцэтгэгчээр “Арвин майнинг” 
ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2021/20 дугаар гэрээг байгуулж ажлыг эхлүүлсэн 
ба гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. 

- Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургуулийн 6-8  дугаар 
ангийн сурагчдад “Экологийн боловсрол олгох цахим хичээл”-ийг 2021 оны 
09 сарын 03-ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтад нийт 45 сурагч хамрагдав. 
Тус цахим сургалт нь 9 дүгээр сарыг дуустал 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр бүр 
зохион байгуулагдана. 

- Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт НБОГ2021/19 дугаар гэрээний дагуу нөхөн 
сэргээлтийн ажил гүйцэтгэж байгаа “Эн Ди Юу” ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн 
дагуу Газрын даргын 2021 оны А/93 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн нөхөн сэргээлтийн ажлын явцтай танилцаж нийт нөхөн 
сэргээлт хийх талбайн 30 хувийг хүлээн авав. 
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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 2021 оны 8 сарын 20-ны өдөр дахин зарласан ба 
тендрийг 2021 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр нээнэ.  
Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх тэмцлийн ажилд ашиглах техник хэрэгслийн 
нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулахаар худалдан авах ажиллагааны тендрийг 
зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр шалгарсан ‘’Тамир минжин ХХК’’-д гэрээ байгуулах 
мэдэгдлийг 2021 оны 03/1186 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 
Налайх дүүргийн 7 дугаар хороо, Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт уул уурхайн улмаас ухагдаж, эвдэгдсэн газрын нөхөн сэргээлтийг аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын хөрөнгөөр гүйцэтгүүлэхээр гэрээний төслийг бэлтгээд байна.  
Нийслэлийн ногоон бүсэд хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх 21/07 дугаар 
удирдамжийн хүрээнд 9 удаагийн эргүүл шалгалтыг хийж хууль бусаар ан агнахыг 
завдсан иргэдэд хууль танилцуулж бичиг баримтгүй 6 галт зэвсэг, 2 хавхыг хураан 
авч хуулийн дагуу Цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэв. 
Шар өвсний түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд зуслангийн бүсэд оршин 
суугч иргэдийн хашааны өвсийг хадах ажлыг зохион байгуулж нийт 106 өрхийн 105,6 
мян м2 талбайн өвсийг хадуулав. 
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас санаачилсан “Өнтэй өвөлжье” 
өдөрлөгт агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 30 
орчим аж ахуйн нэгжтэй холбогдож өдөрлөгийн талаарх мэдээ мэдээллийг 
хүргүүлэв. 

 
4 

Төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 
чиглэлээр 

Төрийн үйлчилгээ шуурхай, ил 
тод, нээлттэй байна. 

Байгууллагад 2021 оны 09 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар “Archive eDoc” 
програмаар өссөн дүнгээр нийт 1963 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу хариутай 
833  албан бичиг, хариугүй 1130 албан бичиг бүртгэгдэж 1932 албан бичгийг 
шийдвэрлэсэн. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5.2 хоног байна. 
Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1350 албан бичиг явуулсан байна.  
Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 103 өргөдөл хүлээн авч хуулийн хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлээд байна. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж  хугацаа 4 хоног 4 
цаг 27 минут байна. 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн  иргэн, ААНБ-ын 
хүсэлтийг хууль журмын дагуу судалж нийт 25 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргав. 
Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч 
судлан 120 зөвшөөрөл, паспорт олгов. 



Засгийн газрын 2006 оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад байгаль орчны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох” журмын дагуу 
Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах хүсэлт 
ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгж байгууллагад дүгнэлт, тодорхойлолт гаргав. 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлсэн “Алсрах мэлмий” ХХК-ийн 
өргөдлийг хянаж, албан бичгээр НГЗА, НХБХГ, НМХГ-аас лавлагаа санал авч, 
захирамжийн төсөлд оруулав. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт 
ирүүлсэн 7 талбайд лавлагаа, санал авахаар Газрын даргын 2021.09.06-ны өдрийн 
02/1227 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлэв. 
 

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

Үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
сайжирсан байна. 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 4 мэдээ, Экологийн боловсрол олгох 
чиглэлээр 2 постер, 8 фото постер бэлтгэж, байгууллагын цахим хуудас болон 
Байгальд ээлтэй, зуслангийн иргэдийн нэгдэл, иргэдийн дуу хоолой группүүдээр 
түгээж, нийт 20.291 хүнд хүрч 371 лайк, 281 шейр 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 гомдол саналыг газар дээр 
нь шалгаж шуурхай шийдвэрлэв. Үүнд: 
Зэрлэг амьтны чиглэлээр тайлант хугацаанд 4 дуудлага мэдээлэл хүлээн авснаас 
суурьшлын бүсэд гэмтэж бэртсэн, идэш тэжээл хайн орж ирсэн могойн дуудлага 
байсан ба холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулав.  
Зуслангийн бүсэд оршин суугч, аялж зугаалж байгаа нийт 2213 иргэн /өссөн дүнгээр/ 
үйлчилгээ авч, иргэдээс 229 /өссөн дүнгээр/ санал хүсэлт ирснийг шийдвэрлэж, 
зөвлөгөө мэдээллээр хангав.  

Тав. Удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилт 
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Удирдлагаас 
өгсөн үүрэг, 
даалгаврын 
хэрэгжилт 

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

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