
НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗРЫН 14 ХОНОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 

 
2021 оны 10 сарын 14-ний 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. 

Нийслэлийн онцгой комиссоос ирүүлсэн чиглэл, хуваарийн дагуу байгууллагаас  
“Коронавирусын халдварын үеийн тусламж үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 
албан хаагчдын хуваарь”-ийг гаргаж 2021.10.04-ний өдрөөс эхлэн БЗД-ийн 3, 4, 15 
дугаар хорооны өрхийн эмнэлгүүдэд нийт 5 албан хаагчийг хуваарийн дагуу 
ажиллуулж байна. Дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж буй албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны тайлан мэдээг өдөр бүр авч, нэгтгэн боловсруулж НОК болон БЗД-
ийн Шуурхай штабт хүргүүлж байна. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны цогцолбор барилгад нүүж шилжихтэй 
холбогдуулан одоо ашиглагдаж буй суурин утасны дугаар, байрших цэгийн тоо, 
бодит хурдны интернет урсгалын хэмжээ зэрэг мэдээллийг нэгтгэж нүүх ажлын 
төлөвлөгөөг боловсруулан холбогдох судалгааг хийж НЗДТГ-т хүргүүлэв.  
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, 
сурталчлан таниулах зорилгоор “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг 2021.10.04-ний өдөр 
Д.Сүхбаатарын талбайд хуваарийн дагуу зохион байгуулж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээлэл олгох үзүүлэн, тараах материалыг 4 асарт 
байршуулан 12 албан хаагч сурталчилан таниулах ажлыг гүйцэтгэв. 
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. 

2 Хүний нөөцийн  Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэхээр дараах сургалтад байгууллагын 27 албан 



чиглэлээр хаагчийг хамруулав. Үүнд: 
- Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академитай хамтран зохион байгуулж 

байгуулсан Төрийн албаны шинэтгэлийг эрчимжүүлэх, төрийн албан 
хаагчдын харилцаа хандлага, сахилга хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэх, 
удирдах албан тушаалтнуудын манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх 
сургалтад 2 албан хаагч, 

- НЗДТГ-ын Сургалт судалгааны төвөөс зохион байгуулсан “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалтад 25 албан хаагч,  

- Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт “Алсын хараа-2050” сэдэвт 
сургалтад 2021.10.11-ний өдрөөс эхлэн 4 албан хаагчийг тус тус хамруулав.   

Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлж 1 800 000 төгрөгийн буцалтгүй 
тусламж олгов.   
Зөрчилтэй томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчийн судалгааг гаргаж, 
холбогдох баримтын хамт Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлд 
тус тус цахимаар хүргүүлэв.  
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Төсөв 
санхүүгийн 
чиглэлээр 

Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулж 
хугацаанд нь тайлагнасан 
байна. 

Үндсэн үйл ажиллагааны урсгал зардал, төсвийн зарлагын төлөвлөгөөний 
хуваарийн дагуу 2021 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн гүйцэтгэлээр 
1,866,319,580.00 төгрөгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлтэй байна. 
Нийслэлийн төсөвт тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр нийт 219,093,029.77 
төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэв. Үүнд: хүү торгуулийн орлогоор 62’366’654.77 
төгрөг, ангилагдаагүй бусад орлогоор 121,757,760 төгрөг, ойн нөөцийн төлбөрийн 
орлогоор 34,968,615 төгрөг байна.  
Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад бүх төрлийн зардал, төсөл, арга хэмжээг 
тэвчиж, хувиарлагдсан төсөвт багтаан хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллаж 
байна. 
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Хууль, эрх зүйн 
чиглэлээр 

Холбогдох эрх зүйн төсөлд 
санал хүргүүлсэн байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Прокурорын газартай хамтран зохион 
байгуулсан “Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор төр, нийтийн 
ашиг сонирхолыг төлөөлөн хамгаалах нь” сэдэвт сургалтад байгууллагын 
удирдлага болон Байгаль хамгаалах тасгийн дарга, Хууль эрхзүйн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн нарыг хамруулав.  
“Шар монгол” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэргийн урьдчилсан 
хэлэлцүүлэгт оролцсон ба нотлох баримтыг хангалтгүй гэж үзэн шүүх хуралдааныг 
14 хоног хойшлуулах тухай шүүхийн тогтоол гарав. 

5 
Хяналт-
шинжилгээ, 

Хэлтсүүдийн 7 хоногийн 
төлөвлөгөөний биелэлтэд 

Эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн мэдэгдэл шаардлага, 
зөвлөмжийн дагуу тодорхой арга хэмжээ авч ажиллах, сахилга хариуцлагыг 



үнэлгээний 
чиглэлээр 

хяналт үнэлгээ хийгдсэн байна.
  

сайжруулах, байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулахад анхааран ажиллаж 
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. 
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Гадаад 
харилцааны 
чиглэлээр 

Төсөл, хөтөлбөрийн хамтын 
ажиллагааны уялдаа холбоо 
хангагдсан байна. 

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. 
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээг эрчимжүүлэх   
“Алдвал Галдана” аяныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Экологийн Цагдаагийн 
алба, нийслэлийн Онцгой байдлын газар болон урлаг соёлын 5, олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллийн нийт 13 байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. 

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 Газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг 
нэгтгэн боловсруулж НГЗБА-нд хүргүүлэв. 
“Нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн зорилт-2030” бодлогын баримт бичгийн  
хэрэгжилтийг үнэлэх ажлын хүрээнд тус байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн 
чиг үүрэгт хамаарах асуудал, шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тоон мэдээг нэгтгэн 
гаргаж нийслэлийн Статистикийн газарт хүргүүлэв. 
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 байгуулж байна. Үүнд:  
- Олон нийтэд урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэлээлэл бүхий зурагт хуудас 11, 

видео шторк 5, баннер, 110 байршилд лэд дэлгэц урьчилан сэргийлэх 
мэдээлэл 

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

- Нийтийн тээврийн “Зорчигч тээвэр нэгтгэл” ОНӨААТҮГазрын 30 автобус, 
“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГазрын 20 автобус-д 3,5м х 0.5м хэмжээтэй 
урьдчилан сэргийлэх мэдээ мэдээллийг дотор дэлгэц болон гадна хэсэгт 
байршуулан олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулж байна. 

2 
Бодлогын 
хэрэгжилтийг 

Хэрэгжилт хангагдсан байна. - Улаанбаатар хотын хөхтөн амьтдын тархац, нөөцийн судалгааны ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, гүйцэтгэлийг ажлын хэсгийн 



зохицуулах 
чиглэлээр  

бүрэлдэхүүн акт үйлдэн хүлээн авав. 
- Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 40 тн, 

Минж нутагшуулах төвийн үйл ажиллагаанд зориулж 10тн, нийт 50 тн 
сайжруулсан шахмал түлшийг "Таван толгой түлш" ХХК-иас татан авав. 

- Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн олборлолтын улмаас эвдэгдсэн 25 
га талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн ба ажлын тайланг 
хүлээн авч ажлын хэсгийн гишүүдийн саналыг авч байна. 

- Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны 
нөөцийн хайгуул судалгааны ажлын гүйцэтгэгч “Карст” ХХК-ийн ажлын 
гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 75%-
тай байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийг гэрээний дагуу 11 дүгээр сард хүлээн авахаар 
ажиллаж байна. 
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Бодлогын 
хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулах 
чиглэлээр 

Зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авагдсан байна. 
  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1 тэрбум мод тарих уриалгын дагуу нийслэлийн 
хэмжээнд “Бүх нийтээр мод тарих аян”-ны нээлтийг ХУД-ийн 14 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэр Түргэний гол дагуу, СХД-ийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 
Бумбатын рашааны орчимд, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэр “Шинэ Цэцэрлэгт 
хүрээлэн”, Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр “Баянгол Агропарк”-
ийн хашаа зэрэг 4 байршилд мод тарих арга хэмжээг холбогдох газруудтай 
хамтран зохион байгуулж нийт 329 байгууллагын 9011 албан хаагчийг хамруулан 
19399 мод, бут сөөгийг тариалав. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох эрхтэй, 2021 онд үйл ажиллагаа 
явуулахаар ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулсан 13 аж ахуйн 
нэгж байгууллагын нөхөн сэргээлтийн явцтай ажлын хэсэг газар дээр нь танилцав.  
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай 2 байршилд /Хамбын овоо, Баянзүрх уул/-д 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, газар нутгийн мэдээллийг тусгасан 
бичил тохижилтын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр “Арвин майнинг” ХХК-ийг шалгаруулж 
гэрээ байгуулах эрх олгоод байна. 
Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх тэмцлийн ажилд ашиглах техник хэрэгслийг 
нийлүүлэх ажлын хүрээнд гэрээний дагуу 52,0 сая төгрөгийн үнэ бүхий үүргийн 
шүршигч, утаат багаж, гэрлэн урхи зэрэг багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн акт үйлдэн хүлээн аваад байна. 
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт Шинэ Налайх хорооллын дэргэд хүний үйл 
ажиллагааны улмаас эвдрэлд орж хогийн цэг үүссэн 5 га талбайд тус хорооны 
оршин суугч иргэд өөрсдийн санал санаачилгаар газрын хэвлийн нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ба тус ажлын гүйцэтгэлийг 
актаар хүлээн авав. 



Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг шатахуун түгээх станцуудын 
холбогдох мэргэжилтэн эрх бүхий албан хаагчдад “Нарны цахилгаан үүсгүүрээр 
эрчим хүчээ хангах боломж” сэдэвт цахим сургалтыг “Эрчим Инвест” ХХК болон 
“Петровис” ХХК-уудтай хамтран зохион байгуулав. 
Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн 10-р сарын эхний ээлжийн минжний хоол 
тэжээлийг гэрээт аж ахуй нэгж болох “Мянганы хас” ХХК-иас зохих шаардлагын 
дагуу хүлээн авав. 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мод үржүүлгийн зориулалтаар газар эзэмших эрх 
олгогдсон 146 байршилд хяналт шалгалт хийх 2021 оны 21/09 дүгээр удирдамжийн 
дагуу БГД, СБД, ЧД, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийт 45 байршилд хяналт 
шалгалтын ажлыг гүйцэтгээд байна.  
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Төрийн 
үйлчилгээ 
үзүүлэх 
чиглэлээр 

Төрийн үйлчилгээ шуурхай, ил 
тод, нээлттэй байна. 

Байгууллагад 2021 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар “Archive eDoc” 
програмаар өссөн дүнгээр нийт 2205 албан бичиг ирснээс хугацаатай буюу 
хариутай 912 албан бичиг, хариугүй 1290 албан бичиг бүртгэгдэж 2118 албан 
бичгийг шийдвэрлэсэн. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5.1 хоног 
байна. Байгууллагаас гадны байгууллагуудад нийт 1520 албан бичиг явуулсан 
байна.  
Тайлант хугацаанд өссөн дүнгээр 123 өргөдөл хүлээн авч хуулийн хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлээд байна. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 3 хоног 20 
цаг 07 минут байна. 
Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт хүссэн  иргэн, ААНБ-ын 
хүсэлтийг хууль журмын дагуу судалж нийт 20 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргав. 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт ирүүлсэн 16 аж ахуйн нэгжийн өргөдлийг 

хянаж, холбогдох байгууллагуудаас лавлагаа авч үндэслэн 3 талбайд хасалт хийн, 

захирамжийн төсөл боловсруулж, санал авч байна.  

Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөө сэргээхээр хүсэлт ирүүлсэн “БТМГ” ХХК-ийн 

хүсэлтийг судлан, захирамжийн төсөлд санал авч байна. 

Худаг гаргах зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААНБ-ын өргөдөл, албан бичгийг хүлээн авч 

судлан 65 зөвшөөрөл, паспорт олгов. 

Тайлант хугацаанд Усны тухай хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 шоо 
метрээс бага ус ашигладаг 6 ААНБ-д ус ашиглах дүгнэлт гаргаж, 2 ААНБ-тай ус 
ашиглах гэрээ байгуулав. 
Байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулахаар ирүүлсэн 1 
аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг судалж дүгнэлт 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 үйл ажиллагаатай холбоотой 2, ой хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх “Алдвал Галдана” аяны хүрээнд 31 постер мэдээлэл, 7 видеог 
байгууллагын албан ёсны цахим хуудас environment.ub.gov.mn болон фэйсбүүк 
нүүр хуудас, Байгальд ээлтэй, Зуслангийн иргэдийн нэгдэл, Иргэдийн дуу хоолой 
группүүдэд түгээж нийт 610471 хүнд хүрч, 1956 лайк, 51 сэтгэгдэл, 4459 удаа 
бусдад хуваалцсан 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 2 дуудлага мэдээлэл хүлээн авч 
холбогдох арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулав.  
Зуслангийн бүсэд оршин суугч иргэдээс ирүүлсэн саналын дагуу “Бид туслая” ТББ, 
“Базалт нэгдэл” ХХК, Чингэлтэй дүүрэгт “Их булаг Атук” ХХК, “Өлтэй” ХХК-д хүсэлт 
илгээж нийт 69 золбин нохойг устгуулсан. 

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

Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын цахим шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж ulaanbaatar.mn цахим системээр тайлагнасан. 
Нийслэлийн төсөвт 2021 онд төвлөрүүлэх орлогын мэдээг 7 хоног бүрийн 5 дахь 
өдөр НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэв. 
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