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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 

Нийслэлийн Байгаль орчны газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын болон 
нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, экосистемийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, байгалийн 
баялгийг зүй зохистой ашиглуулах, ногоон бүс дэх зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах, ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг 
мөрдүүлэх замаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна. 

  
МУЗГ-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт байгууллагын чиг үүрэгт 

холбоотой 18 заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан 15 заалт, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2021 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан 17 заалтыг хяналтад авч байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
тусгаж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллав. 
 
 Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт: 
 
 Эхний хагас жилийн байдлаар:  
 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 8 
зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 11 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 68.1%-аар,   

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 зорилтын 15 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 62.3%-аар тус 
тус үнэлж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулсан тэмдэглэлийн хамт НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2021.06.04-ний өдөр хүргүүлэв.   
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт–шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн 
сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг улирал тутам тайлагнан  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн тайлан мэдээг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэн 
ажилласан. Үүнд:  

 Монгол Улсын 4 хуулийн 16 заалтыг 100%-аар, 

 УИХ-ын байнгын хорооны 2 тогтоолын 5 заалтыг 95%-аар,    

 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2 зөвлөмжийн 3 заалтыг 90%-аар,  

 Засгийн газрын 4 тогтоолын 13 заалтыг 93,3%-аар,  

  Засгийн газрын хуралдааны 1 тэмдэглэлийн 1 заалт, нийт 13 захирамжлалын баримт 
бичгийн нийт 44 заалтаас 100% буюу бүрэн хэрэгжсэн - 36, 70%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу 
хэрэгжих шатанд байгаа - 3, 30%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу хэрэгжилт хангалтгүй - 1,  
хяналтаас хасуулах саналтай – 3, хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй – 1 заалт, 
Хэрэгжилтийн дундаж хувь 94,5% байна.   

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч нарын байгуулсан “2021 онд хамтран ажиллах гэрээ”-ний 
хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 14 
зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 17 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 2021 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар 66,6%-ийн биелэлттэйгээр дүгнэж, НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
хэлтэст хүргүүлэв. 

 
Хяналт удирдлагын L-мониторинг системээр 20 захирамжлалын баримт бичгийг 

хяналтад авч эхний хагас жилийн байдлаар 100%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр тайлагнав. Үүнд: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 14 захирамж, 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 5 тэмдэглэл, 

 Нийслэлийн Онцгой комиссын хуралдааны 1 тэмдэглэл,  

 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 25 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөс нийт 89 үүрэг 
даалгавар өгөгдсөнийг тухай бүр гүйцэтгэж хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан. 

 
Байгууллагын чиг үүрэгт хамаарал бүхий дараахи үндэсний хөтөлбөрүүдийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд: 

 Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөр, 

 Биологийн олон янз байдлын үндэсний хөтөлбөр,  

 Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр,  

 Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр,  

 Алтны бичил уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй мөнгөн усны бохирдлыг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөр,  

 Ус үндэсний хөтөлбөр,  

 Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III 
Дээрх үндэсний хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг бүтэн жилээр оны эцэст тайлагнадаг ба 

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний 
хөтөлбөр-III”-ын тус газарт хамаарах заалтуудын эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэн 
боловсруулж НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн жендэрийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021-2025 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд: 

 НЗДТГ-аас зохион байгуулсан "Жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт сургалтад 2 албан 
хаагчийг хамруулан ур чадварыг дээшлүүлэв. 
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 Албан хаагчдаас жендэрийн судалгаа авч  албан хаагчдын болон ар гэрийн ажил 
эрхлэлт, хүйсийн тэнцвэрт байдал, хөдөлмөрийн харилцаа, ажлын байрны дарамт зэрэг 
асуулгаар жендерийн нөлөөллийн үнэлгээг гаргав. 

 “Шарилжгүй Улаанбаатар VI” аяны хүрээнд нийслэлийн ногоон бүсийн иргэдэд зориулан 
хөл газрын ургамлын тайралтыг үе шаттайгаар хийж, ургамлын тоосны харшлаас 
урьдчилан сэргийлэх  тухай сургалтыг 2 байршилд зохион байгуулж, сургалтын дүрс 
бичлэгийг ашиглан 1 минутын 2 ширхэг видео шторкийг бэлтгэж олон нийтийн 
сүлжээгээр сурталчилж байна. 

 Хөрсний бохирдлоос үүдэлтэй өвчилсөн хүмүүсийн хүйсийн харьцаа болон стандартын 
шаардлага хангагдаагүй гэр хорооллын 200.000 нүхэн жорлонгийн  хөрсний бохирдлын 
сөрөг үр дагавар хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд хэрхэн нөлөөлж буй талаар фото постер 
бэлтгэж байгууллагын цахим хуудас, Зуслангийн иргэдийн нэгдсэн групп, Байгальд 
ээлтэй, Иргэдийн дуу хоолой, Иргэдийн индэр зэрэг цахим сүлжээгээр түгээсэн. 
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 
ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

 
3.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 
ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр 
 
Засгийн  газрын  2006  оны 137 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу ойн 

чиглэлээр 5, усны чиглэлээр 14, ан амьтны чиглэлээр 4, байгалийн ургамлын чиглэлээр 1,  
газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт 11 гаргасан.  
Тайлант хугацаанд нийт 35 аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгаль орчны чиглэлээр 
мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох дүгнэлт, тодорхойлолтыг олгосон ба энэ нь 2020 оны 
мөн үетэй харьцуулахад 27%-иар буурсан байна. 

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. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлэхээр иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 
хүсэлт, материалыг журмын дагуу хугацаанд нь судлан шийдвэрлэж, эхний хагас жилд нийт 
300 төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргасан. Байгаль 
орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт олгосон байдлыг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 60%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2021 оны А/107 дугаар тушаалаар 
Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр тогтоол, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 
оны А/117 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан журам, аргачлалд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах Ажлын хэсэгт газрын төлөөлөл оролцож холбогдох саналуудыг тусган ажиллаж 
байна. 

 

 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 149, 2020 оны 90 дүгээр тогтоолын дагуу 

төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongolia.mn-ээр байгаль орчны нөлөөллийн 
ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг хүлээн авч, мэдээллийн сан бүрдүүлэх боломжтой болсон.  

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий 
үнэлгээг нөхцөл болзолтой хэрэгжүүлэхээр үнэлгээ хийлгэсэн нийт 300 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас ирүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн мэдээлэл төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна. 
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Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тусгай зөвшөөрөл бүхий 
мэргэжлийн байгууллагуудад байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлын үнэлгээний  тайланг 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/117 дугаар тушаалаар батлагдсан 
аргачлалын дагуу хийсэн эсэхэд болон төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем www.e-
mongolia.mn цахим хуудсанд хүсэлт материалыг хэрхэн оруулах талаар арга зүйн зөвлөгөө 
өгч, мэдээллээр ханган ажилласан. 

БОАЖС-ын 2019 оны А/618  дугаар  тушаалаар  батлагдсан “Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам”-ын дагуу 2021 
оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 40 аж ахуйн нэгжээс байгаль орчны менежментийн  
тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийг дүгнэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг НЗД-ын 2019 оны 
А/1378 дугаар захирамж, Газрын даргын 2019 оны А/142 дугаар тушаалаар байгуулагдан 
менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 2021.01.15-ны дотор багтаан дүгнэсэн.  

Ерөнхий үнэлгээний нөхцөл болзолд заасны дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төсөл 
хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаа эрхэлж буй 68 аж ахуйн нэгжийн байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөг хянан баталж, 40 аж ахуйн нэгжийн тайланг хүлээн авч дүгнэн заавар зөвлөгөө 
өгч ажиллав. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
баталгаажилт 36%-аар нэмэгдэж, тайлагналт 52,9%-иар буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь 
коронавирусийн цар тахал дэгдсэнтэй холбоотой ААНБ-уудын үйл ажиллагаа доголдсоныг 
илэрхийлж байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 1 төлөвлөгөө, 12 тайлан, 
ашиглалтын 36 төлөвлөгөө, 21 тайланг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн. Үүнээс техник, 
эдийн засгийн үндэслэлгүй, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ 
батлуулаагүй 2 уурхайн ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлахаас татгалзсан. 
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төлөвлөгөө, тайлан ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн тоо 
15,6%-иар буурсан байна. 

Тайлант хугацаанд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай 
зөвшөөрөл шилжүүлэх 2, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх 1, ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл барьцаалсан 1, талбайн хасалт хийх 1 хүсэлт ирснийг хуулийн хугацаанд судлан 
шийдвэрлэж, бичилтийг тусгай зөвшөөрлийн хавсралтад тэмдэглэж, холбогдох 
өөрчлөлтийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын хэлтсийн нэгдсэн системд 
оруулсан.  

Байгаль орчны багц хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах хяналт 
шалгалтын ажлын 2021/01 дүгээр нэгдсэн удирдамж, “Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хууль болон салбарын бусад хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллах төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт”-ын 2021/02 дугаар удирдамжийн хүрээнд 
Байгаль хамгаалах тасгийн 5 хэсгийн 33 байгаль хамгаалагчид батлагдсан хуваарийн дагуу 
эргүүл шалгалтыг ногоон бүсэд зохион байгуулав.  

Газрын даргын 2021 оны Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хууль болон салбарын бусад хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах төлөвлөгөөт бус 
хяналт шалгалт хийх тухай” 2021/02 дугаар удирдамжийн хүрээнд сар бүрийн батлагдсан 
хуваарийн дагуу 10, 24 цагийн хамтарсан эргүүл шалгалтыг хэсгийн зохион 
байгуулалтайгаар 76 удаа зохион байгуулсан. Шалгалтаар ойн санд хориглох үйл 

http://www.e-mongolia.mn/
http://www.e-mongolia.mn/
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ажиллагаа явуулсан-9, горим зөрчин мод бэлтгэсэн-1, зөвшөөрөлгүй худгийн цооног 
өрөмдсөн-4, ойн санд ил задгай гал гаргасан-4, нийт 18 хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулж, хялбаршуулсан журмаар торгууль, нөхөн төлбөр ногдуулан нийслэлийн 
төсөвт 36.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэв. 

 

 

Эргүүлийн хяналт шалгалтыг эрчимжүүлсэнээр зөрчлийн гаралт буурсан. 

 

Газрын даргын 2021 оны “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, байгаль 
хамгаалагчдын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах” ажлын 2021/04, “Дотоод хяналт 
шалгалт”-ын ажлын 2021/05 дугаар удирдамжийн дагуу байгаль хамгаалагчдын бэлтгэл 
бэлэн байдал, хариуцсан ажил үүргийн гүйцэтгэлд 10 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулав. 
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Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулахаар 
түймэр унтраах гарын доорх багаж хэрэгслийг 1841 буюу 200 ширхэгээр нэмэгдүүлсэн.  
Урамшуулалт эргүүл бүрт 200 л усны сав, 20-оос доошгүй түймрийн багаж хэрэгсэл олгосон. 

 

  

  

 
Багаж хэрэгслийн бэлэн байдал 

Байгаль хамгаалагчийн хяналт мониторингийн смарт системийн хэвийн, тасралтгүй 
ажиллах нөхцөл боломжийг хангаж, системийн үр дүнд байнгын хяналт тавьж ажилласан. 
Байгаль хамгаалагчийн хяналт мониторингийн смарт системд 2021 оны 5-р сарын 25-ны 
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өдрийн байдлаар нийт 171.047.8 км замыг туулж эргүүл хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулсан ба нийт 50 гаруй байгаль орчны зөрчил, мэдээллийн газар зүйн солибицол, 
фото зургаар баримтжуулан, текст мэдээг илгээж ажилласан.  

 

 

Байгаль орчны гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн жилийн ажлын 
төлөвлөгөөнд нийслэлийн ногоон бүсийн Байгаль хамгаалагч нарт SMART программ 
хангамжийг нэвтрүүлэх, улмаар нийслэлийн ногоон бүсийн байгаль хамгааллын чадавхийг 
бэхжүүлэх, хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нутаг дэвсгэр 
хариуцсан байгаль хамгаалагчдын чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг 2 ажлыг оруулж батлуулсан. 
Төлөвлөгөөний дагуу Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-аас 10 ширхэг тусгай 
төхөөрөмжийг худалдан авч сургалтыг цахим, танхимын болон хээрийн дадлага туршилтын 
аргыг хослуулан 3 дугаар улирлын дундаас эхлэн зохион байгуулахаар шийдвэрлээд 
байна.   

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 01 албан даалгавар, Нийслэлийн Онцгой 
комиссын 02 албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын А/213, 246, 256 дугаар 
захирамжийн хүрээнд Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өдөр бүр 4 
чиглэлд 192, “Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 4 чиглэлээр 17, нийт 
209 удаагийн хамтарсан эргүүл шалгалтыг ЦЕГ-ын Экологийн цагдаагийн алба,  НМХГ, 
НОБГ, НЦУГ, НТЦГ зэрэг байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулав. Хамтарсан эргүүл 
хяналт шалгалтын үр дүнд дараах хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлж, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав. Үүнд:  

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 97 аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас 45 аж ахуйн нэгжийг хяналт шалгалтад хамруулж нийтлэг үүргээ 
биелүүлээгүй, хууль бусаар түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон 2 зөрчил 
илрүүлж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав.  

  
 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг мод, модон материалын 8 
захын захиргаатай экологийн хариуцлагын гэрээг жил бүр  байгуулдаг ба үүнээс 6 захын 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд зөрчил илрээгүй ба холбогдох зөвлөгөө, 
мэдээллийг өгч ажилласан. 
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 Ус ашиглагч иргэн, ААНБ-дад хийсэн хяналт шалгалтад Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд, 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн 
ААНБ-уудыг хамруулж, зөвшөөрөлгүй худаг гарган ашиглалт явуулсан 1 зөрчилд 1,5 сая 
төгрөгийн торгууль, усны төлбөрөө төлөөгүй 35 ААНБ-аар 34,3 сая төгрөгийн татварын 
орлого төвлөрүүлж холбогдох арга хэмжээг авав. 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, амьтан, ургамлын хууль 
бус худалдаанаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сонгинохайрхан, Баянзүрх, 
Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт эргүүл шалгалтын ажлыг зохион байгуулж ногоон 
бүсэд зорчигч 12 тээврийн хэрэгсэл шалгаж хууль бусаар хушны самар тээвэрлэсэн 1 
зөрчил илрүүлж БЗД-ийн Цагдаагийн хэлтэст шилжүүлэв. Чингэлтэй, Сүхбаатар 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах ан амьтан болон байгалийн ургамлын гаралтай эд 
эрхтэн, түүхий эдийг худалдан борлуулж 15 иргэн, 4 ААНБ-д хяналт шалгалт хийж 
холбогдох хууль сануулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, зөрчил дутагдал гаргахгүй 
байхыг анхааруулав. 
 

Цагдаагийн Ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн алба болон холбогдох 
цагдаагийн байгууллагуудаас ирүүлсэн 6 хэрэг, зөрчилд шинжээч, иргэний нэхэмжлэгчээр 
оролцон тайлбар байцаалт өгч, хэрэгт хавсаргах нотлох баримт, шаардлагатай хууль эрх 
зүйн мэдээллийг гарган өгч, ойн санд учруулсан хохирлыг нэхэмжлэсэн. 

Хяналт шалгалтын үеэр Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 
Улиастай аманд орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутагт “Цобо” ХХК нь Ойн тухай 
хууль зөрчин “Хадат-2” амины орон сууцны хороолол барьж байсныг зогсоож, экологид 
учруулсан хохирлын үнэлгээг гаргуулахаар цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэв. 

 

  
 
“Байгалиа хамгаалъя-2021” нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 

нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөлгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч, НЗДТГ, ГЗБА, НОБГ, 
нислэлийн Прокурорын газартай хамтран нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн хууль бус 
газар олголтын зөрчлийг таслан зогсоох чиглэлээр хяналт шалгалтыг 3 удаа зохион 
байгуулсан.  

Нийслэлийн ногоон бүсийн ой, усан сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсэд 
нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар газар эзэмшиж, ашиглаж буй 200 гаруй иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг гаргаж нийслэлийн Засаг даргад танилцуулга 
бэлтгэн хүргүүлэв. 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 12 аж ахуйн нэгжийн 
нэхэмжлэлтэй хэрэгт нотлох баримт гаргаж, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцож байна. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь 
цуцлагдсан “Эдинбүрг”, “Си Би Эс Эн” ХХК-ийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд 
нь хэрэгсэхгүй болгож, “Оюурок” ХХК, “Эм Ай Би Эм” ХХК-иудад  холбогдох хэсгийг 
захиргааны байгууллагаас дахин шинэ акт гаргах хүртэл гурван сарын хугацаагаар 
түдгэлзүүлж шийдвэрлэсэн. “Марико манхан”, “Сэрүүн ой” ХХК-иудын нэхэмжлэлтэй шүүх 
хурал нотлох баримт цуглуулах болон бусад шалтгааны улмаас хойшлогдсон. Захиргааны 
хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд “Оюурок”, “Эм Ай Би Эм” ХХК-д холбогдох шүүхийн 
шийдвэрт тус газраас давж заалдах гомдол гаргасан. “Эдинбүрг” ХХК-д холбогдох шүүхийн 
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шийдвэрт нэхэмжлэгч тал  давж заалдах гомдол гаргасны дагуу Захиргааны хэргийн давж 
заалдах шатны шүүх хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж 
шийдвэрлэв.  

НЗД-ын 2020 оны А/788 дугаар захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан “Шинэ 
тоосго” ХХК-ийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг 3 шатны шүүх хурлаар бүрэн хангаж, 
“Сүмбэрхунтан” ХХК, “Монгол Керамик” ХХК-ийн гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг анхан 
болон давж заалдах шатны шүүх хурлаар тус тус бүрэн хангаж шийдвэрлэсэн бол “Эрэл” 
ХХК, “Солонго Билл” ХХК, “ЦДЦ” ХХК-ийн хувьд анхан шатны шүүх хурал хүлээгдэж байна. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан “Шинэ 
хайрга, дайрга” ХХК-ийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 3 шатны шүүх хурлаар хэрэгсэхгүй 
болгож шийдвэрлэсэн.  

2021 онд Цагдаагийн Ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн албаны Хүрээлэн буй 
орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс, Эрүүгийн хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсүүдэд 
нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хууль бусаар агнасан, түүж бэлтгэсэн хадгалсан, 
зөөвөрлөсөн эрүүгийн 2 хэрэгт хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, НЗД-ын 2017 оны А/609 
дүгээр захирамжаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан “Орд талст” ХХК хууль бусаар ашигт 
малтмал ашигласан гэмт хэрэгт гэрчээр тус тус оролцсон.  

Баянзүрх дүүргийн анхан шатны шүүх Эрүүгийн хуулийн тусгай анги 24.5 дугаар 
зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар О.Дашхүү нь тээврийн хэрэгсэлд ховор амьтан болох хойлог 
шувууг хадгалсан, тээвэрлэсэн гэмт хэрэгт хорих ял оногдуулахгүйгээр 1 жилийн 
хугацаагаар тэнсэн харгалзах ял оногдуулсан. Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан 
шатны шүүх Эрүүгийн хуулийн тусгай анги 24.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 2 
шүүгдэгчид хүрэн баавгай зөвшөөрөлгүйгээр агнасан гэмт хэрэгт 1 жилийн хугацаатай 
хорих ял оногдуулж, амьтны аймагт учирсан хохирол 15.000.000 төгрөгийг нөхөн 
төлүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

 
Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 
Ой хээрийн түймрийн эрсдэлийг бууруулах халз зурвас сэргээх ажлын гүйцэтгэгчийг  

сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг байгуулж ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг 
боловсруулсан. Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Ар гүнтийн 
амны ойн сангийн 85 дугаар хэсэглэлд 1.8 км урттай 9 га орчим талбайд түймрийн зурвас 
байгуулах ба гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах урилгыг байгууллагын цахим хуудсаар 
нээлттэй зарлаж гүйцэтгэгчээр шалгарсан Зэвсэгт хүчний 310 дугаар ангитай гэрээ 
байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна.      

  
Сэргээх түймрийн халз зурвасын харагдах байдал 

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 02 дугаар албан даалгавар, нийслэлийн Онцгой 
комиссын 2021 оны 02 дугаар албан даалгавар, НЗД-ын 2021 оны 213, 256 дугаар 
захирамж, Газрын даргын 2021 оны А/40 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2021 
оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг эрчимжүүлэн зохион байгуулав.  
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Ойн хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд дараах ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. Үүнд:  

 Нийслэлийн ногоон бүсэд ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

байгууллагын 33 байгаль хамгаалагч, 80 урамшуулалт эргүүл 3 сарын 20-ноос эхлэн 80 

чиглэлд эргүүл шалгалтыг эрчимжүүлэн гүйцэтгэж байна. 

 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай сэрэмжлүүлгийг НЗДТГ-ын Олон 

нийттэй харилцах хэлтэстэй хамтран богино долгионы 1 радио, олон нийтийн 6 телевиз, 

5 байгууллагын цахим хуудас, нийт 12 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр өдөрт 62 удаагийн 

давтамжтайгаар олон нийтэд хүргүүлж, айл өрхүүдэд хуурайшилтын үеийн мэдээлэл 

бүхий зурагт хуудас 1000 ширхэг, гарын авлага 1000 ширхэгийг тус тус тараасан.  

 Олон нийтийн тээврийн хэрэгслээр ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх 

сэрэмжлүүлэг бүхий дүрс бичлэгийг 100 орчим автобусад байршуулан иргэдийг мэдээ 

мэдээллээр хангаж байна.  

 Нийслэлийн ногоон бүсийг ой, хээрийн болон өнжмөл өвсний түймрээс урьдчилан 

сэргийлэх хөдөлгөөнт эргүүлийн бүрэлдэхүүн хяналт шалгалтыг давхардсан тоогоор 

308 алба хаагч, 70 техник хэрэгсэлтэйгээр төвийн 5 дүүргийн ногоон бүсийн 67 аманд 

зохион байгуулж, ногоон бүсэд зорчсон 4487 автомашин, 14858 иргэнд ой, хээрийн 

болон өнжмөл өвсний гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг хүргэсэн.  

 Ойн сан бүхий газар оршин сууж амьдардаг иргэдэд хөдөлгөөнт эргүүлийн хяналт 

шалгалтын хүрээнд түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг танилцуулж нийт 1100 

орчим айл өрхөөс түймрийн баталгаа гаргуулсан.  

 Ногоон бүсэд ил задгай гал түлсэн, хог хаягдал, өнжмөл өвс шатаасан, гагнуур хийсэн, 

ойн сан бүхий газар бөөгийн зан үйл үйлдсэн, аялал зугаалга олон нийтийн арга хэмжээ 

зохион байгуулсан зэрэг нийт 64 зөрчлийг хөдөлгөөнт эргүүлийн бүрэлдэхүүн газар дээр 

нь арилгуулж ажилласан. Ойн санд нэвтэрсэн болон нэвтрэхийг завдсан 1710 

автомашин, 11146 иргэний хөдөлгөөнийг хязгаарласан.   

Байгаль хамгааллын ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор идэвхтэн 
байгаль хамгаалагчийн эрхийг сайн дурын 80 иргэнд олгож, ой хээрийн хуурайшилтын 
хугацаанд гэрээ байгуулан урамшуулалт эргүүлээр ажиллуулж байгаль орчны эсрэг гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох чиглэлийг баримтлан ажиллав.  

 

Идэвхтэн байгаль хамгаалагчид 3 дүүргийн ногоон бүсийн 60 орчим амыг хариуцан 
хамгаалж, зөрчил мэдээллийг байгаль хамгаалагч нарт шуурхай мэдэгдэж, нийт 192 
зөрчлийг илрүүлсэн ба 1 зөрчлийг НМХГ-т шилжүүлж, 4 зөрчилд зөрчил шалган 
шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, нийт 3.94 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр ногдуулж 
барагдуулсан ба 187 зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээг авч ажилласан. 
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       Урамшуулалт эргүүлийн хамтын ажиллагаа, зохион байгуулалт 

Урамшуулалт эргүүлтэй мэдээллийг шуурхай солилцох, зөрчлийн баримтжуулах, 
ажлын үр дүнг тооцох зорилгоор цахим харилцаа /facebook messenger group chat/ үүсгэж 
ажиллав. 

 

 
 

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай сэрэмжлүүлгийг богино долгионы 
1 радио, олон нийтийн 6 телевиз, 5 байгууллагын цахим хуудсаар өдөр бүр тогтмол 
сурталчлан иргэдийг мэдээ, мэдээллээр ханган ажилласан. 
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Сэрэмжлүүлэг бүхий мэдээллийн самбар 

 

 
Гарын авлага зурагт хуудасны загвар 

 
Зуслангийн оршин суугч болон ногоон бүсэд зорчиж буй иргэдэд ой, хээрийн түймэр 

гаргасан тохиолдолд Зөрчлийн тухай хууль болон Эрүүгийн тухай хуулийн дагуу 
хариуцлага тооцох тухай 14 заалт бүхий 2400 ширхэг “Түймрийн баталгаа”-г танилцуулж, 
маягтын дагуу иргэдээс гаргуулан авсан.   
 

  

Анхааруулга, түймрийн баталгааны загвар 
 
Нийслэлийн ногоон бүсэд зорчсон 4487 автомашин, 14858 иргэдэд сэрэмжлүүлэг 

хүргэж, явган болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, гарын авлага, санамж 
сэрэмжлүүлэг материалыг тараав. 
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 “Репетир” ХХК-тай “Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар 
сэрэмжлүүлэг бүхий дүрс бичлэгийг нийтийн тээвэрт видео хэлбэрээр иргэдэд хүргэх” ажил 
гүйцэтгэх гэрээний дагуу хамтран ажиллав. Тус ажлын хүрээнд хуурайшилтын үед ой, 
хээрийн түймрээс сэргийлэх танилцуулга, сурталчилгааг нийтийн тээврийн 100 автобусын 
дэлгэцээр хуваарийн дагуу өдөрт 40-70 удаагийн давтамжтайгаар явуулсан. 

  
Нийтийн тээврийн хэрэгслээр видео шторк явуулж буй байдал 

Нийслэлийн Засаг даргын А/213 дугаар захирамжийн дагуу тус газраас хаврын 
хуурайшилтын хугацаанд байгууллагын нийт албан хаагчдыг түймрийн хариуцлагатай 
жижүүрээр өдөр бүр 09:00-19:00 цаг хүртэл ажиллуулж, байгаль хамгаалагчид болон 
урамшуулалт эргүүлийн ажилд хяналт тавин цахим хэлбэрээр маягтын дагуу мэдээллийг 
нэгтгэж өдөр бүрийн 18:00 цагт нийслэлийн Онцгой байдлын газарт хүргүүлэв.  

 

 
2021 оны хаврын хуурайшилтын үеийн ой, хээрийн түймрээс 

 Урьдчилан сэргийлэх ажлын дүн мэдээ 
 

Хуурайшилтын хугацаанд ой, хээрийн түймрийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулсанаар 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар ой 
хээрийн түймэр бүртгэгдээгүй байна.  

 
Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр  

 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Баянгол 

дүүргийн 20 дугаар хороо Мах комбинатын ундны усны эх үүсвэрийн 25 га талбайд ойн 
зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Тансаг ландшафт” ХХК-ийг шалгаруулж хаврын 
тариалалтаар 25 га талбайд 15000 ширхэг навчит мод тарьж ойжуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн. Газрын даргын 2021 оны А/65 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
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бүрэлдэхүүн 2021.05.27-ны өдөр ажлын гүйцэтгэлийг шалгаж гүйцэтгэлийн эцсийн үр дүнг 
2021.10.15-ны дотор тарьж ургуулсан модны амьдралтын хувийг тооцон хүлээн авахаар 
захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. 

Хүлэмжийн хийн ялгарлын өгөгдлийг цуглуулах, тооцож тодорхойлох зорилготой 
“Хүлэмжийн хийн тооллогын чадавх бий болгох” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2021 оны А/18 дугаар тушаалаар 
байгуулсан. Ажлын даалгавар, хамтран ажиллах урилгыг Ажлын хэсгийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн байгууллагын цахим хуудсаар 3 удаа зарласан ба гүйцэтгэгчээр “Уур 
амьсгалын аян” ТББ-ыг сонгон шалгаруулж гүйцэтгүүлсэн. Газрын даргын 2021 оны А/62 
дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийг хүлээн авахаар ажиллаж байна. 

 

 
 
Улаанбаатар хотод хүлэмжийн хийн тооллого хийх чадавхийг бий болгоход дэмжлэг 

үзүүлэх хүсэлтийг “ИКЛЕЙ” олон улсын байгууллагад хүргүүлсний дагуу “Улаанбаатар 
хотод хүлэмжийн хийн тооллогыг хөгжүүлэх, уур амьсгалын арга хэмжээн дэх бүс нутгийн 
хамтын ажиллагаа” төслийг 2021 оны 6 дугаар сараас 2022 оны 3 дугаар сар хүртэл 10 
сарын хугацаатай хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлээд байна. 

Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад “Ногоон гэрчилгээ”, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд “Эко тэмдэг” олгох ажлын 
хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
мэдээлэл өгөх, мэргэшил аргазүйн туслалцаа үзүүлэх цахим сургалтыг зохион байгуулсан.   

Нийслэлийн Засаг захиргааны II байр Хангарди ордонд ажиллаж буй нутгийн 
захиргааны байгууллагаас гарч буй хаягдал цаас, хуванцар, лааз зэрэг дахивар 
бүтээгдэхүүнийг зориулалтын цэгт төвлөрүүлж “Төвшин сайхан төв” ТББ-д нийлүүлэх 
ажлыг эхлүүлээд байна. 

 

  
  

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн “Парисийн хэлэлцээр”-
ийг Монгол Улс 2016 онд соёрхон баталсан бөгөөд уг хэлэлцээр 2020 оноос нэгдсэн 
байдлаар хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан гишүүн улс орон бүр таван жил тутам үндэсний 
зорилтоо ахиулан тодорхойлж, хэрэгжилтийг тайлагнах үүрэгтэй. Энэ үүргийн дагуу Монгол 
Улс “Үндэсний тодорхойлсон хувь нэмэр”-ийг Засгийн газрын 2019 оны 407 дугаар 
тогтоолоор баталж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг 
байгуулсан. Тус ажлын хэсэгт орж ажиллан нийслэл хотод болон тус байгууллагын чиг 
үүрэгт хамаарал бүхий холбогдох арга хэмжээнд санал тусгаж ажилласан. 
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НҮБ-ын сургалт, сурталчилгааны институтийн “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицох арга хэмжээг зөв сонгож эрэмблэх нь”, БОАЖЯ, НҮБ-ын Байгаль орчны 
хөтөлбөрийн “Бага ялгарлын шинжилгээний платформ, түүнийг хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулахад ашиглах нь”, Дэлхийн Цаг уурын байгууллагын сургалтын төв, Нанжины 
мэдээлэл технологийн их сургууль хамтран зохион байгуулсан “Хиймэл дагуулын 
бүтээгдэхүүнийг цаг уурын шинжилгээнд ашиглах нь” сэдэвт цахим сургалтуудад 
байгууллагын төлөөлөл хамрагдав. 
         
3.1.2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн талаарх төрийн хэрэгжүүлэх бодлогын 
чиглэлээр 

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Туул голын 
онцгой хамгаалалттай бүсийн дагуу “Минж нутагшуулах үржүүлэх төв” орчмын 145 га 
талбайг орон нутгийн хамгаалалтад авахаар суурь судалгаа, байршил цэгийг тодорхойлох 
зураг авалтыг хийж, үндэслэл, шаардлагыг боловсруулж холбогдох байгууллагуудаас 
санал авч нэгтгэсэн ба НИТХ-аар шийдвэр гаргуулахаар холбогдох танилцуулга 
мэдээллийг бэлтгэж тогтоолын төслийг өргөн бариад байна. Тус ажлын үр дүнд нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн хамгаалалтай газрыг 29.3%-д хүргэх юм. 

Шинээр орон нутгийн хамгаалалтад авах газрын байршил 

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 37 дугаар тогтоолоор Сонгинохайрхан дүүргийн 
30, 39 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх түүх, соёлын дурсгалт газрын зориулалтаар 
Хамбын овооны “Хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх цогцолбор”, НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн 1997 оны 50 дугаар тогтоолоор Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэр “Баянзүрх-Уул” орон нутгийн хамгаалалттай газрын 2 байршлыг сонгон 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, бичил тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендер зарлаж худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна.  

Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Их Бага Баян дахь Сэлбэ 
голын эх орон нутгийн хамлгаалалттай газарруу нэвтрэх хамгаалалтын хаалт хашлагыг “ЭМ 
ЭС ЭМ” групптэй хамтран тухайн нутаг дэвсгэр хариуцсан байгаль хамгаалагчид хийж 
гүйцэтгэв. Тохижилтоор 35 метрийн урттай 2 давхар төмөр турбан хаалтыг байршуулсан. 
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Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу 
Дүүргийн ИТХ-ын шийдвэрээр орон нутгийн хамгаалалтад авсан газруудын мэдээллийг 
шинэчлэх зорилгоор нийслэлийн 9 дүүргээс судалгаа авч нэгтгэсэн. Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтад авсан газруудын мэдээллийг шинэчлэн газрын цэгүүдийг холбож, дундын 
мэдээллийн санд оруулахаар нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газарт хүргүүлэв.   

3.1.3. Амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлын талаарх төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 

Ойн туруутан амьтад өвөл хаврын цагт эрдэс бодисын дутагдалд орох, идэш тэжээл 
хайн суурьшлын бүсэд орж ирэх, улмаар гэмтэх бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх 
биотехникийн арга хэмжээг 2021 оны 2-3 дугаар саруудад ан амьтны мэргэжлийн 
байгууллага болох “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, 
Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт ойн туруутан амьтдын 
нягтшил ихтэй 4 байршлын 8 цэгт 4,0 тонн хужир, 150 боодол өвсийг байршуулсан.  

Тус ажлын үр дүнг тодорхойлохоор тухайн цэгүүдэд автомат камерууд байршуулж 
хяналт мониторинг хийж халиун буга тогтмол идээшилж байгааг баримтжуулав.  
 

   
 

“Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсэд тархац нутаггүй болсон Монгол тарвагыг 
нүүлгэн шилжүүлэх” ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж 
“Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-ыг шалгаруулан НБОГ-2021/05 дугаар гэрээ байгуулсан 
ба БОАЖЯ-аас тархац нутаггүй болсон 50 бодгаль Монгол тарвагыг шилжүүлэн 
нутагшуулах зөвшөөрлийг авсан. Гэрээний дагуу Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан 
дүүргийн нутаг дэвсгэрээс 50 бодгаль Монгол тарвагыг барьж Багануур дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт шилжүүлж, нутагшилтын байдалд хяналт мониторинг хийж байна. 

 

  
 
Улаанбаатар хот орчмын хөхтөн амьтдын тархац, нөөцийн судалгааны ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж мэргэжлийн эрх бүхий “Авралын 
эрэлд” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Гэрээний дагуу хөхтөн амьтдын тархац, нөөцийн 
судалгааны ажлыг 2021.04.05-ны өдрөөс эхлэн гүйцэтгэж байгаа ба үр дүнг 2021.10.15-нд 
хүлээн авахаар захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна.  
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Ургамлын бүтцийг байгалийн аясаар нөхөн сэргээх зорилгоор Сонгинохайрхан 

дүүргийн 21 дүгээр хороо, Халзангийн аманд 40 га газрыг нөхөн сэргээхэд “Ай эйн эйч” ХХК, 
“Монголын зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо” ТББ-тай гэрээ байгуулсан. Гэрээт аж ахуйн 
нэгжүүд  зөгийн бүлийг өвөлжөөнөөс шилжүүлэн байршуулах ажил Covid-19 цар тахлын хөл 
хорионы улмаас хойшлогдож 6 дугаар сарын сүүлээр зөөвөрлөхөөр ажиллаж байна. 

“Монголын Шувуу судлалын нийгэмлэг” ТББ, “Монголын байгаль хамгаалын 
биологийн нийгэмлэг” ТББ, Зооноз өвчин судлалын Үндэсний төв зэрэг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай зэрлэг амьтнаас хүнд халдварлах өвчлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан. 

Мөн “Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран Улаанбаатар хотын 
шувуудын нягтшил бүхий “Хун нуур орчмын хогийг цэвэрлэж, ан амьтны мэргэжлийн эрх 
бүхий “Агнуур судлалын нийгэмлэг” ТББ-тай хамтран туруутан амьтдын тархац нутагт идэш 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлж, “Авралын эрэлд” ХХК-иар хөхтөн амьтдын нөөцийн судалгааны 
ажлыг гүйцэтгүүлж мэргэжлийн байгууллагуудыг дэмжин ажиллаж байна. 

 
Суурьшлын бүсэд орж ирсэн гэмтсэн бэртсэн амьтдад 

тусламж үзүүлэх чиглэлээр 
 
Суурьшлын бүсэд гэмтэж бэртсэн, идэш тэжээл хайн орж ирсэн зэрлэг амьтны 16 

удаагийн дуудлага мэдээллийг хүлээн авч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллав. Нийт 
дуудлагын 60% нь шувууны, 40% нь хөхтөн амьтны дуудлага байв.  Үүнээс 3 бодгаль 
амьтныг “Амьтан асрах байр”-нд асарч тэнхрүүлж, 8 бодгаль амьтныг шууд байгальд 
эргүүлэн тавьж, 5 бодгаль амьтан эмчилгээ авах боломжгүй хорогдсон байна.                                
      

    
  

Хан-Уул дүүргийн 04, 12, 13, 14 дүгээр хороодын нутаг дэвсгэрт түр байршсан 400 
гаруй тоо толгой цагаан зээрийн сүргийг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулж, 
төлөвлөгөөний дагуу өдөр шөнийн эргүүл шалгалтаар 7 хоног бүр ажиллаж, эзэнгүй 
зэрлэгшсэн 40 гаруй нохойн устгалыг зохион байгуулж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
замын тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсны үр дүнд цагаан зээрийн сүрэг үхэл хорогдол 
багатайгаар суурьшлын бүсээс гарсан байна. 
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Минж үржүүлэх, нутагшуулах чиглэлээр 

Туул голын сав газрын экосистемийг хамгаалах, усны урсцыг байгалийн аргаар 
сэргээх зорилгоор 2012 онд ОХУ болон ХБНГУ-аас 17 бүлийн нийт 34 бодгаль Евразийн 
минжийг авчран “Минж үржүүлэх, нутагшуулах төв”-д үржүүлж эхэлсэн. Төв Азийн минжийг 
үржүүлэх, Туул голд нутагшуулах ажил 9 дэх жилдээ хэрэгжиж, Туул голын эх болон Заан, 
Тэрэлж голуудад нийтдээ 57 бодгаль минжийг нутагшуулаад байна. Тус ажил нь Туул голын 
экосистемийн доройтлыг багасгаж, голын сав газрын экологийн нөхцөлийг байгалийн 
аясаар сэргээх цогцолбор арга хэмжээний цөм нь юм. 

Минж үржүүлэх нутагшуулах төвд анх удаа таван ихэр дүдэр төллөсөн нь минжний 
амьдрах орчин нөхцөл таатай байж, тухайн газартаа дасан зохицох чадвар нэмэгдэж 
байгаагийн илрэл юм.  

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус төвд 38 бие гүйцсэн, 17 дүдэр, нийт 55 
минж бойжиж өсөлт, хөгжил тогтвортой байна.  

Минж, үржүүлэх төвийн минжний нас, хүйсийн харьцаа, нутагшуулсан минж, сүүлийн 
8 жилд төллөсөн дүдэрийн харьцааг графикаар үзүүлэв.  
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Туул голд минж нутагшуулж, нутагшилтын байдалд хийгдсэн  
хяналт мониторингийн чиглэлээр 

 
Туул голын эхэнд 2012-2020 онуудад нутагшуулсан минжний тархац, байршлын 

судалгааг 2021 оны 1 сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд “Хүрээлэн” амьд ертөнцийн цуврал 
төсөл, Горхи-Тэрэлжийн УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаатай хамтран хийж гүйцэтгэв. 
Судалгааны ажлын үр дүнд 12 байршилд минжний шинэ ул мөр илэрсэн. 

  

2020 онд минж нутагшуулсан байршил болох Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Горхи-
Тэрэлжийн БЦГ-ын Босгын гүүр орчимд 2021 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хяналт 
мониторинг хийхэд шинэ ул мөр илэрсэн үр дүн гарсан. Тус ажлаар өвлийн мониторинг 
судалгааны ажлаар илрүүлсэн минжний ул мөр, мэрдэс, унагаасан модноос гадна усны 
түвшинг нэмэгдүүлэх замаар голын салаа татуурга хооронд суваг ухсан, шуудуу татаж мод 
нөөцөлсөн ул мөрийг илрүүлэн тэмдэглэж, хөдөлгөөн мэдрэгч автомат камер байршуулж 
ажиллав.  

Минж нутагшуулах байршлын судалгааг хийж 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 2-р багийн нутаг Босгын гүүр орчимд нэмж 5 бүлийн 10 бодгаль 
минжийг байгальд нутагшуулсан.  

 

  
 

Минжийг идэш тэжээлээр хангах, өсөж үржих, амьдрах  
таатай орчин нөхцлийг  бүрдүүлэх чиглэлээр  

 
Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн 44 бодгаль минжийг идэш тэжээлээр хангах 

зорилгоор “Мянганы хас” ХХК-тай байгуулсан гэрээний дагуу норматив хэмжээг баримтлан 
минжний хүнсийг хүлээн авч байна. Эхний хагас жилийн байдлаар нийт монгол лууван 
11,352 кг, Алим 3,696 кг, улаан буудай 4,224 кг, багсармал тэжээл 4,092 кг тус тус хүлээн 
аваад байна. 
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Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн минжний өвлийн байр нь анх баригдахдаа 15 
тасалгаатай буюу 15 бүл минжний багтаамжтай баригдсан. Төмөр хашлагуудыг авч, 
минжинд ээлтэй байдлаар цементэн хана цутгаж үүр хоорондын тусгаарлалтыг өөрсдийн 
дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд тус ажил нь минжний өвлийн 
байрны өнгө үзэмж болон минжний эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлж байна.  

  

Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн ариун цэврийн байгууламжийн орчин 
нөхцөлийг сайжруулах хүрээнд хуучин ашиглаж байсан зориулалтын бус нүхэн жорлонг 
устгаж ариун цэврийн байгууламжид шаардлагатай тоног төхөөрөмж болох усны соронзон 
моторыг шинэчилж ажиллагаанд оруулав.  

Минж үржүүлэх, нутагшуулах төв “Фермерчид, өрхийн аж ахуй эрхлэгчид” ХХК-ийн 
буцалтгүй тусламжаар минжний бохир усыг шингэн ялгадас боловсруулагч бактери 
ашиглан байгаль орчинд ээлтэй байдлаар боловсруулж шингэн бордоо болгон хувиргах 
ажлыг эхлүүлээд байна. Дараах ажил нь цахилгаан болон цэвэр ус ашиглалтыг бууруулах 
зэрэг хэмнэлтийг бий болгох үр ашигтай ажил юм.  

 

  
Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн минжний өвлийн байрны халаалтын бойлерыг 

бүрэн автоматжуулах зорилгоор хугацаа тохируулагч релейг “Цахилгаан барилга” ХХК-иар 
угсралт, суурилуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэв. Мөн минжний өвлийн байрны 7 ширхэг 
хяналтын камерыг интернет сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулав. 
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Тус төвийн урд талбайг тохижуулж автомашины зогсоол хийж “Газар капитал 
партнерс” ББСБ-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр үүдний хаалганы хаягийг шинэчлэв. Минж 
үржүүлэх, нутагшуулах төвийн минжний өвлийн байрны гүний худаг өвөл хөлдөж минжний 
ус солих ажилд саад учруулж байсан тул тус гүний худгийн хоолойг дулаалгын шилэн хөвөн 
болон тусгай зориулалтын халдаг утсаар ороож газар доор 1 метрийн гүнд байршуулав.  

  

3.1.4. Газар, газрын хэвлий, түүний хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, зохистой 
ашиглалтын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/143 дугаар захирамжийн хүрээнд “Нөхөн 
сэргээлт-2024” нэгдсэн арга хэмжээг нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн албатай хамтран хяналт шалгалтыг Баянзүрх, Хан-
Уул, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүдэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч 45 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хийж гүйцэтгэлээ.  

Шалгалтад хамрагдсан 19 аж ахуйн нэгж нь 10.16 га талбайд газрын хэвлийн нөхөн 
сэргээлтийг хийхээр төлөвлөсөн бол 22 аж ахуйн нэгж нь 131,44 сая төгрөгөөр дүйцүүлэн 
хамгааллын ажил хийхээр төлөвлөсөн байна. Энэ ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 14 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Өлзийт хорооны урд энгэрт “Ногоон зурвас” байгуулах ажлыг 
хийж гүйцэтгүүлэхээр төлөвлөөд байна.  

Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1 аж ахуйн нэгж 10.6 га, Сонгинохайрхан дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт 1 аж ахуйн нэгж 1.6 га талбайд тус тус техникийн, Багахангай дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт мөн 1 аж ахуйн нэгж 2,1 га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж 
гүйцэтгэсэнтэй ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн танилцав. 

Хяналт шалгалтын хүрээнд Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт уул уурхайн 
ашиглалтын улмаас эвдэрсэн, нөхөн сэргээлт хийгдээгүй 18 байршлын 74.5 га талбайн 
мэдээллийг нэгтгэн гаргав. 
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Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт бичил уурхайн улмаас ухагдаж 
эвдэгдсэн 25 га талбайд газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулж ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулан нээлттэй тендерийг 2021.06.12-ны өдөр дахин зарласан ба 2021.07.16-ны 
өдөр нээхээр төлөвлөөд байна.  

Газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн 
байгууллагууд, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгжүүдэд нөхөн сэргээлтийн арга, аргачлал, стандартын талаар арга зүйн заавар 
өгч, мэдээллээр хангаж ажиллав. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
2021 оны нөхөн сэргээлт хийх талбайн байршил, хэмжээг “kmz” файлаар бэлтгэн, Хот 
байгуулалтын дундын мэдээллийн санд оруулахад бэлтгэв.        
  

 Хөрсний доройтлыг бууруулах чиглэлээр 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/992 дугаар захирамжаар дэд хөтөлбөр 

боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулж, хөрс хамгаалах, хөрсний бохирдол, 
доройтлоос сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын саналыг холбогдох байгууллагуудаас 
авч нэгтгэн, хөрс хамгааллын бодлогын баримт бичиг, тайлан судалгаатай уялдуулан 4 
зорилт, 24 хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа бүхий нийслэлийн хөрс хамгаалах, хөрсний 
бохирдол, доройтлыг бууруулах дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, тус арга 
хэмжээний үндсэн хэрэгжүүлэгч болох УБЗАА-ны Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтэст газрын даргын 2021 оны 02/454 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний доройтлыг бууруулах зөвлөмжийг олон 
нийтэд хүргэх зорилго бүхий “Хөрсний доройтлыг бууруулах арга хэмжээг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, олон нийтэд сурталчлах” ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж “Чоно Зориг” ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-
2021/11 дугаар гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу хөл газрын ургамлын тайралтыг үе 
шаттайгаар хийж, нийслэлийн ногоон бүсийн иргэдэд “Хөрсний доройтлыг бууруулах нь” 
сэдэвт сургалтыг тохижилт, үйлчилгээний компанитай хамтран 2 байршилд зохион 
байгуулж, сургалтын дүрс бичлэгийг ашиглан 2 ширхэг видео шторк бэлтгэх ажлыг 
гүйцэтгүүлээд байна. Тус ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авахаар Газрын даргын 2021 оны А/61 
дүгээр тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийг бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.   
                          

  
     

Орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор гарсан Засгийн Газрын 2019 оны 474 дүгээр 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834, 2019 оны А/756 дугаар захирамж, 
Газрын даргын 2019 оны А/16 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нүхэн жорлон, 
угаадасны нүхийг “Техникийн шаардлага МNS 5924:2015" стандартын дагуу хийж, тухайн 
нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагчаар тодорхойлолт гаргахад тусган ажиллаж, 833 
иргэн, ААНБ-ийг стандартын шаардлага хангасан нүхэн жорлон, угаадасны нүхтэй болгов. 
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Нийслэлийн хөрсний бохирдлын гол эх үүсвэр болсон гэр хорооллын нүхэн 
жорлонгоос үүдэлтэй нянгийн бохирдлыг бууруулах, бохирдлын эх үүсвэрийг арилгах буюу 
нүхэн жорлонг үе шаттайгаар стандартад нийцсэн хөрсөнд бохирдол нэвчдэггүй эко жорлон 
болгох, голын дагуух айл өрхүүдэд био жорлон суурилуулах, хуучин жорлонгийн бохирдлыг 
арилгаж устгах зорилт тавин ажиллаж байна.   

Гандангийн дэнжийн хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах чиглэлээр 640 өрхийн  
нүхэн жорлонд ариутгал халдваргүйтгэл, ашигтай бактери хийх ажлыг 5 дугаар сард 
эхлүүлэв. Тус ашигтай бактери /био задлагч/ нь хөрсний бохирдлыг арилгах, шээсний 
хүчлийг задлах, үнэр дарж, халдваргүйжүүлэхээс гадна хөрсний бордоо болох давуу талтай 
юм. 

Гандангийн дэнж орчим нь нийслэлийн хамгийн 
удсан суурьшлын бүсүүдийн нэг бөгөөд хөрсний 
бохирдол нь 200-300 хувьд хүрсэн талаар холбогдох 
тооцоо, судалгаа гарсан байдаг. Тус байршлын нүхэн 
жорлонгуудад найман омгийн 40 гаруй ашигтай бактери 
хийх туршилтыг зохион байгуулав. Энэхүү био-задлагч 
бүтээгдэхүүн нь Австрали улсын технологиор Оросын 
холбооны улсад 1800 9001:2015, 180 1400:2015 
стандартын дагуу олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон 
жилийн судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан гаргаж авсан 
био-бэлдмэл бөгөөд Монгол орны цаг уурын нөхцөл, 
байгаль орчин, хөрсний бүтцэд тохиромжтой нь бусад 
бүтээгдэхүүнээс давуу талтай юм. 

 
Био задлагч бүтээгдэхүүний онцлог ба давуу тал 
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Нүхэн жорлондоо ашигтай бактер хийлгэсэн Баянгол дүүргийн 16-р хорооны иргэд 
үнэр мэдэгдэхүйц арилсан, ялаа батгана шавахаа больсон, бохир соруулах хугацаа уртсаж 
байгаа талаар танилцуулсан.   

 

Цаашид  Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 196 мянган нүхэн 
жорлонд ашигтай бактери хийж, үе шаттайгаар  стандартын шаардлага хангасан нүхэн 
жорлонгоор солих, хуучин нүхийг ариутгаж, халдваргүйжүүлэх арга хэмжээ авч, 
хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага бий болоод байна. 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/834 дүгээр захирамжийн хүрээнд ерөнхий 
төлөвлөгөөгөөр батлагдсан 26 зуслангийн ой, усны сан бүхий газрын нийтийн эзэмшлийн 
зам талбайд зөвшөөрөлгүй стандартын бус барьсан 102 нүхэн жорлонгийн судалгааг хийж, 
буулгахад шаардлагатай зардлын тооцоог гаргав. Дээрх 102 нүхэн жорлонгоос 95 нүхэн 
жорлон эзэмшигчдэд байгаль хамгаалагчийн хугацаатай албан шаардлагыг хүргүүлэв. 

  

Мөн Сонгинохайрхан дүүргийн  24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Ивээл амралтын 
газрын хажууд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй стандартын бус барьсан 1 
нүхэн жорлонг буулгаж, ариутгал халдваргүйтгэлийг хийлгэсэн. 
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Торгууль, нөхөн төлбөр 
 

2021 онд нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын батлагдсан хуваарийн дагуу 
эхний хагас жилийн байдлаар 92’000’000 төгрөг төсөвт төвлөрүүлэхээс 2021.06.25-ны 
өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр нийт 178,183,478 төгрөгийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлж 
орлогын төлөвлөгөөг 193.7%-иар давуулан биелүүлээд байна. Үүнд: 

 Хүү торгуулийн орлого-50’894’596 төгрөг, 

 Ангилагдаагүй бусад орлого-116,867,760 төгрөг, 
 Ойн нөөцийн төлбөр-10,421,112 төгрөг байна.                   

Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын ажил гүйцэтгэгч “Арж капитал” ХХК-тай 
дайрга шороо олборлуулах, нөхөн сэргээлт хийх гэрээг байгуулж, дайрга ашигласны 
төлбөрт 18,0 сая төгрөг, Улиастайн уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх авто 
замын ажил гүйцэтгэгч “Синохайдро корпорейшн Монголиа” ХХК-тай дайрга шороо 
олборлуулах, нөхөн сэргээлт хийх гэрээг байгуулж, дайрга ашигласны төлбөрт 82,75 сая 
төгрөгийг, нийт 100,75 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  

  
  

Мөн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын өргөдлийн 
үйлчилгээний хураамж, тусгай зөвшөөрлийн төлбөр болон холбогдох бусад үйлчилгээний 
төлбөр 68,0 сая төгрөгийг улсын тэмдэгтийн хураамжийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

Тайлант онд илрүүлсэн 18 хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, 
хялбаршуулсан журмаар 34.2 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөрийг шийдвэрлэсэн. Мөн 
харьяаллын дагуу шилжүүлсэн хэрэгт прокурорын шийдвэрээр ногдуулсан торгууль, нөхөн 
төлбөр 2.1 сая төгрөг, нийт 36.3 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэв.  

Усны төлбөрөө 2020 онд төлөөгүй 35 ААНБ-ээс 34.374.428 төгрөгийн усны төлбөрийг 
нийслэлийн татварын дансанд төвлөрүүлсэн. 
 
3.1.5. Ой, усны нөөц, түүний хамгаалалт, зохистой хэрэглээ, нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг удирдан зохион байгуулах чиглэлээр 

 
Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт чиглэлээр: 

 
Ойжуулалт, байгалийн аясаар сэргэн ургалтад туслах, ойн зурвас байгуулах ажлын 

талбайг сонгох, зураг төсөв боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 
Газрын даргын 2021 оны А/14 дүгээр тушаалаар байгуулан зөвлөх үйлчилгээний урилгыг 
байгууллагын цахим хуудсаар нээлттэй зарласан. Тус ажлын гүйцэтгэгчээр “Мөнх ногоон 
жодоо” ХХК-ийг шалгаруулж НБОГ-2021/07 дугаар гэрээг байгуулж Баянзүрх дүүргийн 
ойжуулах, нөхөн сэргээх шаардлагатай 8 байршилд зураг төсөв боловсруулах ажлыг 
гүйцэтгүүлсэн ба ажлын гүйцэтгэлийг 2021 оны А/56 дугаар тушаалаар байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн дүгнэж 2021 оны 05 сарын 06-ны өдөр актаар хүлээн авав. 
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2016-2021 оны ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийн статистик мэдээ 

 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр тайлант онд нийт 95 га талбайд ойжуулалт, нөхөн 
сэргээлт, ногоон зурвас байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүнд:  

 “Ногоон хэрэм” хөтөлбөрийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 14-р хорооны нутаг дэвсгэрийн 
Түргэний гол дагуу нийт 25 га талбайд ногоон зурвас байгуулах ажил, Баянзүрх дүүргийн 
нутаг дэвсгэрийн Дээндийн аманд нийт 20 га талбайд ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг тус тус зохион байгуулж шалгарсан аж ахуйн 
нэгжүүдтэй ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулж гүйцэтгүүлсэн. Гэрээний дагуу 
ойжуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг 2021.10.15-ны дотор тарьж ургуулсан модны 
амьдралтын хувийг тооцон хүлээн авахаар захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. 
 

  

  
 

 Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн 
байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний “Ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн хашлага хийх, үе 
шаттайгаар мод тарьж ургуулах замаар байгалийн хамгаалалтын бүсийг бий болгох” 
ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо Мах комбинатын худгуудийн 50 га 
талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын тендер зарлаж, 25 га талбайд ойн зурвас 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Тансаг ландшафт” ХХК-ийг шалгаруулж гэрээ 
байгуулан ажлыг гүйцэтгүүлсэн ба 25 га талбайд хийгдэх ойжуулалтын ажлын 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендерийг дахин зарлаад байна.   

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ойжуулалт, ойн зурвас 
байгуулсан талбайн хэмжээ 
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Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо Мах комбинатын худгуудийн 50 га 

 
Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А96/71 дугаартай тушаалаар 

батлагдсан “Ойжуулалт, ойн аж ахуйн арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, 
санхүүжүүлэх, таримал ойг үнэлэх, улсын санд худалдан авах, өмчлүүлэх журам”-ын дагуу 
Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгөөр 
21,4 га талбайд ойжуулалт хийж улсын ойн санд хүлээлгэн өгөх урт хугацааны гэрээг 2020 
онд байгуулсан ба 2021 онд “РЦС” ХХК, “ЦОБА” ХХК-уудтай 14 га талбайд ойжуулалт, нөхөн 
сэргээлт хийх гэрээ байгуулах ажил зохион байгуулагдаж байна. 

 

  
Иргэн, ААНБ-ын хөрөнгөөр мод тарих талбайн байршил      

2020 онд гэрээ байгуулсан иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээний хугацаанд хийж 
хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлж, ойжуулалтын гэрээг 
дүгнэх ажлын хэсгийг Газрын даргын 2021 оны А/11 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн газар дээр нь ажиллав. Гэрээний дагуу 1 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн 
11,4 га талбайд мод тарьсан ба холбогдох тайлан мэдээг тухай бүр ирүүлж гэрээний үүргээ 
биелүүлж байгаа ба мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Хан-Уул дүүргийн 14 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх Түргэний голын сав дагуу 10 га талбайд “Сити агро” ХХК-
ийн мод тарих ажил хийгдээгүй байгааг тогтоож шалтгаан нөхцлийг тодруулснаар гэрээг 
цуцлах арга хэмжээг авсан. 

 
“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд: 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлж эхэлснээс 
хойш нийслэлийн хэмжээнд 2010 онд 820439 ширхэг, 2011 онд 153050 ширхэг, 2012 онд 
180900 ширхэг, 2013 онд 159154 ширхэг, 2014 онд 270779 ширхэг, 2015 онд 251387 ширхэг, 
2016 онд 108696 ширхэг, 2017 онд 128225 ширхэг, 2018 онд 99372 ширхэг, 2019 онд 80978 
ширхэг, 2020 онд 101300 ширхэг мөөд сөөг тарьсан байна.  

2021 оны хаврын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд нийслэлийн 
хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн 34359 м2 талбайд зүлэгжүүлэлт, 3434 м2 талбайд цэцгийн 
мандал байгуулж, гэр хорооллын 5000 айл өрх хашаандаа 25000 ширхэг мод, 15388 иргэн, 
1104 аж ахуйн нэгж байгууллага 121265 ширхэг мод, сөөгийг тарьж агаар орчны бохирдлыг 
бууруулахад хувь нэмэр орууллаа.  
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Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээний статистик мэдээ 

 
Хаврын бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрүүдэд дараахи арга хэмжээг зохион байгуулав. 
Үүнд:   

 Нийслэлийн хэмжээнд хаврын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг зохион 
байгуулах ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, холбогдох албан бичгээр дүүргүүдэд 
хүргүүлсэн.  

 БОАЖЯ-ны санаачилгаар “Өрх бүр хашаандаа мод тарья” арга хэмжээ зохион 
байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/323 дугаар захирамжийн хүрээнд 
нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 100 хорооны 5000 айл өрхөд 25000 ширхэг 14 төрөл 
зүйлийн мод тарих арга хэмжээг 05 дугаар сарын 15-22-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.  

 
Нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн нээлтийн арга хэмжээ 

 Баянзүрх хайрхан уулыг ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх арга хэмжээний хүрээнд Газрын 
даргын 2021 оны А/53 дугаар тушаааар “Баянзүрх Уул” орон нутгийн хамгаалалттай 
газрын Бага Баянзүрхийн аманд Зэвсэгт хүчний 310 дугаар анги, Чинагийн галсан сан 
ТББ-тай хамтран 20.000 ширхэг мод тарих ажлыг зохион байгуулсан. 
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Багабаянзүрх хайрханы 8 га талбайн ойжуулалтын ажил  

 Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед “Тарьц, суулгац-2021” цахим үзэсгэлэнг 
“Ойн судалгаа хөгжлийн төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газартай хамтран мод тарих 
өдрүүдийг угтан мод үржүүлэх, ойжуулах, ойг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг 17 аж ахуйн нэгж, байгууллагын мод үржүүлгийн газарт бэлтгэгдэж буй 33 
зүйлийн мод бутны тарьц, суулгац, тэдгээрийн тоо хэмжээ, үнэ, хаяг байршил зэрэг 
мэдээллийг 
(https://sites.google.com/view/tarits/%D0%BD%D2%AF%D2%AF%D1%80?fbclid=IwAR0zM
0XbP1oe5GU5g9eZ-fp385Laki7jyW8-uNLJ0-3JSDJkgagrfY8ckAY) оруулсан.  

 
Тарьц суулгац -2021 цахим үзэсгэлэн худалдаа 

 Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны Гацуурт тосгоны Хар усан тохойд байрлах Минж 
үржүүлгийн төвийг түшиглэн “Улаанбаатар хотын тоосжилт, хөрсний бохирдлыг шингээх 
чадвартай модны суулгац, олон наст ургамлын үрсэлгээний төв” буюу мод үржүүлгийн 
газрын 2 хүлэмжинд өмнө онд таригдсан шилмүүст модноос шинэс, навчит модноос 
монос, шар хуайс, голт борны үр, ил талбайд 1000 ширхэг улиас бургасны мөчир, 
хамгаалалтын зурвас байгуулж 300 ширхэг таригдсан мод, сөөгийг арчилж, нөхөн 
тарилт хийсэн. Нийт тарьсан мод 2 настай бөгөөд амьдралтын хувь 75-аас дээш байгаа 
ба ирэх онд гадна талбайд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

 

    
Минж үржүүлгийн төвийг түшиглэн байгуулсан мод үржүүлгийн газар 

тарьсан модны арчилгаа, нөхөн тарилт 
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НҮБ, ЭСКАП-ийн санхүүжилтээр Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй “Хотын нөөц 
баялгийн тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой хөгжил-2030 
хөтөлбөрийг нутагшуулах” төcлийн хүрээнд “Нийслэлийн ногоон бүсэд экосистемийн 
үйлчилгээний хураамж тооцох журам”-ын төслийн судалгааны ажлуудын дунд шатны 
хэлэлцүүлгийг 2021 онд цахим хэлбэрээр 6 удаа зохион байгуулж, эцэслэн боловсруулсан 
журмын төслийг 6 дугаар сарын 30-нд хүлээн авах ба НИТХ-д өргөн барих тогтоолын 
төслийг бэлтгээд байна. 

Тус төслийн хүрээнд ажлын даалгаварт тусгагдсан үйлчилгээнээс орж ирсэн 
хураамжийн орлогыг төвлөрүүлэх сан болон зарцуулалтыг хэрхэн зохион байгуулахтай 
холбогдуулан санал авах тухай 2021 оны 03 сард 03/308 дугаар албан бичгийг НЗДТГ-ын 
Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

  
Судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцүүлэг 

 
 НБОГ, БОАЖЯ-ны харьяа “Ойн судалгаа хөгжлийн төв” УТҮГ-тай хамтран 
нийслэлийн ногоон бүсийн газар нутгийг хариуцан ажилладаг 33 байгаль хамгаалагчдад 
зориулж “Ойгоос мод бэлтгэх эрхийн бичиг, мод модон материалын гарал үүслийн 
гэрчилгээ олгох, тайлагнах, хяналт тавих программ”-ыг ашиглан цахим системийн 
мэдээллийг тухай бүр шинэчилж байна.  
 

  
Цахим хаяг: http://103.17.108.145/forest 

 
Ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа, тэмцлийн ажил: 

 
Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн санд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгааг 

80,000 га талбайд хийх гүйцэтгэгчээр “Байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн санаачилга” 
ТББ-ыг үнэлгээний хорооноос сонгон шалгаруулж ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулав. Гэрээний 
дагуу явцын эхний тайланг 2021.06.20-ны өдөр хүлээн авахаар захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж байна.   

Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын 
судалгааны эхний тайлангийн үр дүнг үндэслэн агаарын хөлөг ашиглан микробиологийн 
аргаар 1938 га, механик аргаар 500 га, гэрлэн урхи тавих аргаар 250 га, нийт 2688 га 
талбайд тэмцлийн ажлыг гүйцэтгэхээр шийдвэрлээд байна. 

Ойн санд тархсан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх тэмцлийн ажлын гүйцэтгэгчийг 

http://103.17.108.145/forest
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сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер зарласан ба гүйцэтгэгчээр “Сайхан ойн төлөө” ХХК-
ийг шалгаруулан гэрээ байгуулж, ойн хортонтой тэмцэх ажлыг эхлүүлээд байна. 

 

 
Ойн хөнөөлт шавжийн хөнөөл 

 
Хортон шавжийн тэмцлийн ажилд шаардагдах багаж, техник хэрэгсэл нийлүүлэгчийг 

сонгон шалгаруулахаар Газрын даргын 2021 оны А/33 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог 
байгуулж харьцуулалтын тендер зарлаад байна.  

НҮБ-ийн Азийн Номхон далайн бүс нутгийн Эдийн засаг Нийгмийн комиссын 
санхүүжилт, газартай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын нөөц баялгийг тогтвортой 
менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил 2030 хөтөлбөрийг нутагшуулах” 
төслийн хүрээнд Ногоон хөгжлийн цогц бодлого ТББ, ШУА-ын Газарзүй, Геоэкологийн 
хүрээлэнгийн Ойн нөөц, ой хамгааллын салбартай хамтран боловсруулсан “Нийслэлийн 
ногоон бүсийн ойн санд тархсан зонхилох хөнөөлт шавжийг таних, тэмцэх арга хэмжээ” 
гарын авлагыг  байгаль хамгаалагч нарт зориулан  бэлтгэсэн. 

 

  
Байгаль хамгаалагчидад зориулсан гарын авлага 

 

Хууль бус мод бэлтгэл, хяналт шалгалтын чиглэлээр: 

Нийслэлийн ойгоос 2021 онд бэлтгэх модны дээд хэмжээг тогтоох тухай НИТХ-ын 
тогтоолын төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр 
Хандгайтын ам 69-р хэсэглэлийн 4, 6-р ялгаралд ажлын зураг авалт хийсэн ба “Нийслэлийн 
ойгоос 2021 онд бэлтгэх модны хэмжээ батлах” тухай НИТХТ-ийн тогтоолын төслийг 
боловсруулан өргөн бариад байна. 
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Газрын даргын 2021 оны А/10 дугаар “Хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх хяналт 
шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай” тушаал гаргаж, “Байгалиа хамгаалья” нэгдсэн арга хэмжээг 
зохион байгуулж хамтарсан хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна. 

Тус ажлын хүрээнд Ойн сан бүхий газарт зөвшөөрөгдөөгүй үйл ажиллагаа явуулсан 
6 зөрчилд  21.0 сая төгрөгийн, хууль бусаар мод бэлтгэсэн 2 зөрчилд 3.2 сая төгрөгийн 
торгууль, нөхөн төлбөрийг ногдуулав.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг мод, модон материалын 
8 захын захиргаатай хууль бус мод бэлтгэлтэй тэмцэх, MNS 5162:2011 стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулах экологийн хариуцлагын гэрээг байгуулж хамтран ажиллаж байна. 
Тайлант хугацаанд гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж Цайз, Хангай, Сонсголон захуудын 
үйл ажиллагаатай танилцаж холбогдох зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажилласан ба мод, 
модон материалын 1 зах бүрэн хаагдаж, 2 зах цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан үйл 
ажиллагаа нь зогссон  байна. 
 

  
                   Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг модны захуудын уулзалт  

Захуудад орон нутгаас мод бэлтгэх эрхийн бичиг, гарал үүслийн гэрчилгээтэй модны 
тээвэрлэлтэд дамжин өнгөрөх пост болон орон нутгийн байгаль орчны албан хаагчдын 
тэмдэглэл, баталгаажуулах тамгагүй зөрчлүүд гарсан бөгөөд холбогдох байгууллагуудад 
зөвлөмж хүргүүлсэн.  

 

  
                                                     Модны захуудад илэрсэн зөрчил  

Хууль бус мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн байж болзошгүй гэх цагдаагийн газраас 
ирүүлсэн хэрэгт иргэний нэхэмжлэгчээр 3 удаа, шинжээчээр 7 удаа томилогдон ажилласан 
бөгөөд 5 зөрчилд экологи, эдийн засгийн үнэлгээг тогтоон цагдаагийн байгууллагад 
хүргүүлсэн.  

 

  
Хууль бус мод, модон материалд хэмжилт хийж буй байдал 
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Ус, усан орчин хамгаалах, зүй зохистой ашиглуулах чиглэлээр: 

Усны нөөц доройтон хомсдож, бохирдох аюул учирч байгаа Баянзүрх  дүүргийн  20  
дугаар  хорооны  нутаг  дэвсгэр, Туул голын онцгой хамгаалалттай бүсийн дагуу 145 га 
талбайг орон нутгийн хамгаалалтад авах шийдвэр гаргуулахаар холбогдох судалгаа, 
танилцуулга мэдээллийг бэлтгэж тогтоолын төслийг НИТХ-д өргөн бариад байна. 

Ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах зорилгоор Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэр Мах комбинатын 25 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахаар нээлттэй тендер зарлаж үнэлгээ хийгдэж байна.                                                                    

Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Хөлийн голын дагуу 1 хөв 
байгуулахаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулж ажлын 
даалгавар болон тендерийн бичиг баримтыг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй боловсруулж 
нээлттэй тендер зарласан ба уг тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна. 

 

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

усан сан, хөв цөөрөм байгуулах газрын байршил 

 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Шар хоолойн аманд 1 булаг, 

Хуандайн аманд 1 булаг, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Сэлбэ голын 
ай сав орчимд 1 булаг, нийт 3 булгийг шинээр тохижуулан хамгаалахаар гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахаар харьцуулалтын тендер зарлаад байна. 

 

  
Хөв байгуулах байршил 

 
Иргэн аж ахуйн нэгжээс eService. ulaanbaatar.mn, edoc.ulaanbaatar.mn, e-mongolia 

системээр ирүүлсэн дараах хүсэлтийг судлан шийдвэрлэв. Үүнд:  

 Худаг гаргах зөвшөөрөл авахыг хүссэн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн өргөдөл, 
албан бичгийг хүлээн авч судлан 646 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвшөөрөл, 
паспорт олгов. 
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 Усны тухай  хуулийн 28.4 дэх заалтын дагуу хоногт 50 шоо метрээс бага ус ашигладаг 
19 аж ахуй нэгж байгууллагад ус ашиглуулах дүгнэлт гаргаж, мөн хуулийн 28.6, 29  
дүгээр  зүйлд  заасны дагуу 1 аж ахуйн нэгжид ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг 
олгож, 23 аж ахуйн нэгжтэй ус ашиглах гэрээ байгуулав. 

 

  
e.service.ulaanbaatar.mn, emongolia.mn системд оруулсан 

 
Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийг тогтоох, газрын доорх усны хайгуул 

судалгааны ажлыг гүйцэтгүүлэх ажлын даалгаврыг БОАЖЯ-ны төрийн нарийн бичгийн 
даргаар батлуулан Газрын даргын А/27 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороог байгуулж, 
тендерийн бичиг баримтыг боловсруулав. Худалдан авах ажиллааг tender.gov.mn сайтад 
нээлттэй зарлаж гүйцэтгэгчээр Карст ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулаад байна. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх гадаргын ус, рашааны тоо бүртгэлийг явуулж, 
мэдээллийн санд оруулах ажлыг БОАЖЯ-ны харъяа Туул голын сав газрын захиргаагаар 
гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн ба хөрөнгө гаргах тушаал болон гэрээний төслийг 
боловсруулж батлуулах ажил хийгдэж байна. 
 

3.1.6. Нийслэлийн ногоон бүс, зуслангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах чиглэлээр 

 
ЧД-ийн 19-р хороо Жигжид зуслангийн уулзварт байрлах “Зуслангийн мэдээллийн 

төв”-ийг 2021.05.17-ны өдрөөс ажиллуулж эхэлсэн ба тус төвөөр зуслангийн бүсэд оршин 
суугч иргэд болон аялагч, амрагч 294 иргэн үйлчлүүлж, төрийн үйлчилгээ болон байгаль 
орчны холбогдох мэдээ, мэдээллийг хүлээн авсан байна. Тайлант хугацаанд тус төвд 
түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан-2, торлог сүйтгэсэн-4, хориглосон бүсэд 
нүхэн жорлон барьсан -6,  хог хаягдал-6, орц гарц-4,  авто зам-1, нийт 23 гомдол санал 
ирснийг холбогдох байгууллага болон харъяа нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагчдад 
мэдэгдэж шуурхай шийдвэрлүүлсэн.                         

   

НЗД-ын 2020 оны А/454 дүгээр захирамжийн хүрээнд ерөнхий төлөвлөгөөгөөр 
батлагдсан 26 зуслангаас 19 зуслан буюу СБД-ийн 19, 20, ЧД-ийн 19-р хорооны нутаг 
дэвсгэрийн ой, усны сан бүхий газрын нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй 
хашаа барьсан, сунгасан, орц гарц хаасан газрыг чөлөөлөх 66 байршлын судалгааг гарган 
нэгтгэж, орц гарцыг чөлөөлөх 108.240.000 төгрөгийн зардлын тооцоог гаргав. Тус судалгааг 
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үндэслэн эхний хагас жилд 5 орц, гарцыг чөлөөлөхөөр төлөвлөсөн ба Экологийн 
Цагдаагийн алба, ЧД-ийн Газар зохион байгуулалтын албатай хамтран Майхан толгой 
зусланд 1, Өвөр Гүнт зусланд 4, нийт 5 зөрчлийг арилгуулж, шуурхай албаны автомашин 
чөлөөтэй нэвтрэх 4.5-5.5 метрийн өргөнтэй орц гарцыг  чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулав. 

  

“Зуслан апликейшн”-ий “Экологийн боловсрол” цэст хөгжүүлэлт хийж мэдээллийг 
шинэчлэн боловсруулсан ба тайлант хугацаанд нийт 443 удаагийн хандалтаар иргэд мэдээ, 
мэдээлэл авсан байна.  

Зуслан апликейшнээр ирүүлсэн байгаль орчны зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авч 
шуурхай шийдвэрлэх ажлын хүрээнд хамтран ажиллах-2, худгийн зөвшөөрөл хүссэн-2, 
хөрсний дүгнэлт авах тухай-1, ус ашиглуулах дүгнэлт-1, хог хаягдлын талаар-1, барилгын 
ажилтай холбоотой-1, бусад-2, нийт 10 санал хүсэлт, гомдол ирснийг тухай бүр холбогдох 
хэлтэст хүргүүлж шуурхай шийдвэрлүүлсэн. 

Нийслэлийн ногоон бүсийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор Чингэлтэй, 
Сүхбаатар, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран  11 
асуулт бүхий зуслангийн ерөнхий  судалгааг тус тус  авч нэгтгэсэн.  Үүнд: 

             Зуслангийн бүсэд нийт 25082 өрхийн 66061 хүн ам, нүхэн жорлон 23477, нийтийн 
бие засах газар 34, бохирын цооног 1721, гүний худаг 1931, аж ахуйн нэгж 133, ой санд 
газар эзэмшиж ашиглаж буй иргэн аж ахуйн нэгж 3593, усны сан бүхий газарт газар 
ашиглаж, эзэмшиж буй иргэн, аж ахуйн нэгж 1658, түймэр унтраах сайн дурын багийн 
гишүүд 106, уурын зуух ажиллуулж буй аж ахуйн нэгж 13 байна.   

Зуслангийн бүсэд оршин суугч 400 иргэнээс төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг үнэлэх 6 асуумж бүхий судалгааг цахим болон цаасан хэлбэрээр авч нэгтгэн 
дүгнэсэн. Судалгаагаар иргэдээс дараах санал хүсэлт ирсэн. Үүнд: 

 Их Бага Баян, Санзай чиглэлийн автобусны тоог нэмэгдүүлэх,  

 Хог тээвэрлэлтийн рейсийн давтамж,  машин техникийн тоог  нэмэгдүүлэх, 

 Шаардлага хангаагүй нүхэн жорлонг буулгаж, стандартын нүхэн жорлон байгуулах,  

 Зуслангийн орц гарцыг шийдвэрлэх  

 Иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлтийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж, шуурхай 
шийдвэрлэхэд анхааран ажиллаж байна. 

Байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үйлчилгээ үзүүлж 
буй албан хаагчийн харилцаа, хандлагыг тодорхойлох санал асуулгыг бэлтгэн 
байгууллагын цахим хуудас болон Газрын нүүр хуудаст нээлттэй байршуулж хэрэглэгчийн 
үнэлгээний судалгааг явуулав. Судалгаанд нийт 200 иргэн, ААНБ хамрагдсан ба биечлэн 
ирж үйлчилгээ авч буй 150 иргэнээс санамсаргүй байдлаар сонгож цаасан хэлбэрээр, 50 
иргэн цахим хэлбэрээр хамруулсан байна. Оролцогчдын 48% нь худаг гаргах, цооног 
өрөмдөх зөвшөөрөл, ус ашиглах дүгнэлт, гэрээ байгуулах, 24% нь байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, 12% нь амьтан ургамал хамгаалах, 8% нь түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмал ашиглах зөвшөөрөл авах, 8% нь бусад чиглэлээр тус тус төрийн 
үйлчилгээ хүссэн байна. Үйлчлүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжүүд нь байгууллагаас үзүүлж буй 
төрийн үйлчилгээ, чанар хүртээмжийг 78% нь маш сайн, 18% нь сайн, 4% хангалтгүй гэж 
үнэлсэн байна. 
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Судалгааны дүнг графикаар үзүүлбэл:                             

  

  

  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1067 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 

хангуулах ажлын хүрээнд зуслангийн бүсэд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 5 
аж ахуйн нэгжид хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах чиглэлээр заавар зөвлөмж 
өгч ажиллав.  
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6. Хог тээвэрлэлт  
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2021 оны “Их цэвэрлэгээ 90 минут”, 
“Ногоон бүсийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах” ажлын хүрээнд ногоон бүсийн их 
цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулж, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 
Шарга морьтын гүүрнээс Санзай зуслан хүртэлх Сэлбэ гол дагуу, 20 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр Бэлх зуслангийн Удган модны ам, Туулайн ам, Их Бага баян зуслангийн ойн сан 
бүхий газрын  585000м2 талбайг 48 хүний оролцоотойгоор 32.5 тн хог хаягдал гарсныг 
“Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ-тай хамтран зохион байгуулсан. 

  

Зуслангийн бүсээс 22 удаагийн нийт 41 рейс буюу 1700 тонн хог хаягдлыг Цагаан 
давааны хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргүүлсэн. 

  

Захирагчийн ажлын албаны 2021 оны “Нийслэлийн ногоон бүсийн эзэнгүй нохой 
устгалыг эрчимжүүлэх ажлын удирдамж”-ийн дагуу зуслангийн оршин суугчдын ирүүлсэн 
санал хүсэлтийн дагуу  зэрлэгшсэн золбин нохой устгалын ажлыг “Бид туслая” ТББ, “Базалт 
нэгдэл” ХХК, Чингэлтэй дүүрэгт “Их булаг Атук” ХХК, “Өлтэй” ХХК-тай хамтран зохион 
байгуулж 376 золбин нохойг устгуулав. 

Иргэдэд экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 

Иргэдэд Экологийн боловсрол олгох чиглэлээр 38 фото болон видео контент 
бэлтгэж байгууллагын цахим, хуудас, Зуслангийн нэгдсэн групп, Байгальд ээлтэй групп, 
Иргэдийн нэгдэл зэрэг цахим сүлжээгээр түгээж нийт 264729 хүнд хүрч, 2465 хүнд 
таалагдаж /Like/, 582 хүн сэтгэгдэл /comment/ бичиж, 4103 хүн бусдад хуваалцаж түгээсэн 
байна.  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газартай хамтран 9 дүүргийн байгаль 
орчин хариуцсан мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, татварын байцаагч нарт Ус бохирдуулсны 
төлбөрийн тухай хууль болон тэдгээрийг дагалдан гарсан дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх 
талаар сургалт зохион байгуулсан. 

Тайлант хугацаанд Дэлхийн усны өдөр, Олон улсын Ойн өдөр, Эх дэлхийн цаг, 
Байгаль орчны өдөр зэрэг 4 тэмдэглэлт өдөр тохиосон ба 5 фото постер 3 видео контент 
бэлтгэж байгууллагын цахим, хуудас, Зуслангийн нэгдсэн групп, Байгальд ээлтэй групп, 
Иргэдийн нэгдэл зэрэг цахим сүлжээгээр олон нийтэд сурталчилан түгээж хүрээлэн буй 
орчныг хамгаалах, байгальд ээлтэй зөв хандлага, зуршил тогтооход уриалах ажлыг зохион 
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байгуулсан. Тус нөлөөллийн арга хэмжээний мэдээ мэдээлэл нийт 11254 хүнд хүрч, 465 
хүнд таалагдаж /Like/, 92 хүн сэтгэгдэл /comment/ бичиж, 410 хүн бусдад хуваалцаж түгээсэн 
байна. 

Минж үржүүлэх, нутагшуулах төвийн дэргэдэх Экологийн боловсролын төвийг 
иргэдэд нээлттэй байлгаж байгаль орчны танин мэдэхүйн мэдээлэл сурталчилгааг 
явуулсан ба МҮОНРТ, UBS, Н-ТВ, ТВ-5 болон Mand.mn, Tand.mn, Zugii.mn, Нийслэлийн 
хэвлэл мэдээллийн алба зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран минж 
үржүүлэх, нутагшуулах төвийн талаарх мэдээлэл, сурвалжлага, нэвтрүүлэг бэлтгэж олон 
нийтэд сурталчлан таниулах ажлыг тогтмол зохион байгуулсан. 

 

  

 
Байгаль орчны тэмдэглэлт өдрүүдийн постерууд: 
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Нийслэлийн ногоон бүсийн иргэдэд “Хөрсний доройтлыг бууруулах нь” сэдэвт 
сургалтыг зуслан ногоон бүсийн 2 байршилд зохион байгуулав.  

  

 Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр “Хараацай” хүүхдийн зусланд 
“Хог хаягдал болон ой хээрийн түймэр, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт”-
ыг 7 сард зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 
 

Хүний нөөцийн чадавхижуулалт, нийгмийн баталгаа 
 

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэжлийн 
түвшинг үнэлэх журам” болон аргачлалын дагуу байгууллагын Үнэлгээний багийг байгуулж 
төрийн захиргааны 62, төрийн үйлчилгээний 8, нийт 70 албан хаагчийн эхний хагас жилийн 
гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэн мөнгөн урамшуулал олгох ажлыг 
хуулийн хугацаанд зохион байгуулсан. 

Ажлын амжилтаараа тэргүүлж буй албан хаагчдыг шагналд тодорхойлж, Их Монгол 
Улс байгуулагдсаны 815 жилийн ой, ардын Хувьсгалын 99 жилийн ой, үндэсний их баяр 
наадмыг тохиолдуулан Хөдөлмөрийн хүндэт медаль-3, Алтан гадас одон-2, нийт 5 ажилтан, 
албан хаагчийг тус тус шагнуулахаар шийдвэрлэсний дагуу тодорхойлолт, хавсралт 
баримтыг бүрдүүлж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.  

Албан хаагчдыг чадавхжуулах 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан 
Газрын даргаар батлуулж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Эхний хагас жилийн 
байдлаар байгууллагын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд хариуцсан ажлын 
чиглэлээр 18 удаагийн цахим сургалтад давхардсан тоогоор 45 албан хаагч хамрагдаж 
мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэв. 

Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 1 албан хаагчид 26.604.417 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй 
тусламж, гэр бүлд нь шинээр хүүхэд мэндэлсэн 1 албан хаагчид 200.000 төгрөг, сар шинийн 
баярыг тохиолдуулан тус байгууллагаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 34 ахмадыг 
хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн 1.700.000 төгрөгийг олгох ажлыг тус тус зохион байгуулсан. 

Байгууллагын төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв олгуулах саналыг 
боловсруулж нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд хүргүүлж нийслэлийн 
Засаг даргын 2021 оны A/270 дугаар захирамжийн дагуу Газрын даргын 2021 оны А/46 
дугаар тушаалаар төрийн захиргааны 16 албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулж, 5 албан 
хаагчид зэрэг дэв шинээр олгов.  

Газрын даргын А/02 дугаар тушаалаар 2021 оны ээлжийн амралтын хуваарийг 
батлуулж 12 албан хаагчдад амрах мэдэгдлийг өгч, ээлжийн амралтыг биеэр эдлүүлэв. 
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Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах  
талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  

зорилтын биелэлтийг тайлагнах хүснэгт 
 

 
Зорилт 

 
№ 

 
Үйл 

ажиллагаа 

 
Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зорилт
от 

түвшин 
(Тоо 

хэмжээ
, хувь) 

 
Хүрсэн түвшин 
(Хэрэгжилтийн 

хувь, тоо хэмжээ) 

Зарцуу
л- сан 
хөрөнг
ө, эх 

үүсвэр 
гүйцэтгэ

лээр 
(мян.төг

) 

Тай
л- 
ба
р 

1. Хүний 
нөөцийг 

чадавхижуу 
лах 

1 Албан 
хаагчдын 
мэдлэг, 

мэргэжлийг 
дээшлүүлэх 
чиглэлээр 

зохион 
байгуулсан 

гадаад, 
дотоодын 
сургалт 

Дотоод 
сургалтын 

тоо 

 
10 

Хариуцсан ажлын 
чиглэлээр 18 

удаагийн 
сургалтад 45 

ажилтныг 
хамруулсан. 

/Зайн сургалт/ 
Хэрэгжилт: 100 

% 

  

Албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

 

75 
алба
н 
хааг
ч 

 

Гадаад 
сургалтад 

албан 
хаагчдын 

хамрагдсан 
байдал 

2 
удааги

йн 
сургал

т 2 
албан 
хаагч 

Цар тахалтай 
холбогдуулан 
олон нийтийг 

хамарсан 
сургалт зохион 

байгуулагдаагүй. 
/Үнэлэх боломжгүй/ 

 

2 Мэргэшсэн 
туршлага- 
тай хүний 
нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 
түүнээс 

дээш жил 
ажилласан 
мэргэшсэн 
боловсон 

хүчний 
үзүүлэлт 

 

 

60 

хувиас 
дээш 

 

3 болон түүнээс 
дээш жил ажилласан 

68 албан хаагч 

Хэрэгжилт: 100 % 

 

Хэсгийн дундаж: 100%   

2.Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 

хангах 

3 Цалин хөлс, 
шагнал, 

урамшууллы
н тогтол цоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, 
урамшуу лалд 

хамрагдсан 
албан хаагчдын 

тоо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Байгууллагын албан 
хаагчдын нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх 
ажлын хүрээнд өндөр 

насны тэтгэвэрт 
гарсан 1 албан 

хаагчид 26.604.417 
төгрөгийн нэг 

удаагийн буцалтгүй 
тусламж, гэр бүлд нь 

шинээр хүүхэд 
мэндэлсэн 1 албан 

хаагчид 200.000 
төгрөг, сар шинийн 

баярыг тохиолдуулан 
тус байгууллагаас 

өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан нийт 

34 ахмадыг хүлээн 
авч хүндэтгэл үзүүлэн 

1700000 төгрөг, эх 
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Гүйцэт- 
гэлээр 

үрсийн баярыг 
тохиолдуулан албан 

хаагчдыг гэр бүлд 
2105000 төгрөгийн 
бэлэг, ТАХ-чдын 

эхний жилийн ажлыг 
дүгнэж 31.587.462 
төгрөг,  1 албан 
хаагчид 200.000 

төгрөгийн буцалтгүй 
тусламж, 

урамшууллыг газрын 
даргын тушаалаар 
олгох ажлыг тус тус 
зохион  байгуулсан. 
Хэрэгжилт: 100 % 

   
 
62,396,9 

Газрын 
хөдөл- 
мөрийн 
дотоод 
журмы

н 
дагуу 

   Албан хаагчдын 
үйл 

ажиллагаа- ны 
үнэлгээ, 

Ажилласан жил, 
ур 

чадварыг 
харгалзан олгох 
нэмэгдэл, зэрэг 

дэв, шатлал 
ахиулах 

 
 
 
 
 

Гүйцэт- 
гэлээр 

2021 онд: 
Газрын даргын А/01 
дугаар тушаалаар 3 

албан хаагчийн 
цалингийн шатлалыг 

нэмэгдүүлсэн. 
Зэрэг дэв: 5 албан 

хаагчид шинээр зэрэг 
дэв олгож, 16 албан 

хаагчийн зэрэг дэвийг 
ахиулав. 

Хэрэгжилт: 100 % 

  

  
 
 
4 

Албан 
хаагчдын 

ажлын 
байрны 
хэвийн 

нөхцөлийг 
бүрдүүл- 

сэн байдал 

Ажлын байрны 
таатай 

орчны сэтгэл 
ханамжийн 

санал асуулга 

 
 

Сэтгэл 
ханамж 

50 
хувиас 
дээш 

Ажлын байрны нэг 
хүнд ноогдох талбайн 
хэмжээ стандартын 

шаарддага 
хангадаггүй. НЗДТГ-т 

удаа дараа албан 
бичгээр мэдэгдсэн. 

50 хувь 

 . 

   Албан хаагчдад 
сар 

бүр олгох хоол, 
унааны зардлыг 

нэмэгдүүлэх 

 
 

Хоол 
4500 

төгрөг 
Унаа 
500 

төгрөг 

75 албан хаагч 
Хэрэгжилт: 100 % 

  

  
5 

Албан 
хаагчдын 

эрүүл 
мэндийг 

хамгаалах, 
урьдчилан 
сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн 
урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг 

Жилд 1-
ээс 

доошгүй 
удаа 

Цар тахал дэгдсэнтэй 
холбоотойгоор эрүүл 
мэндийн үзлэг зохион 

байгуулаагүй. 

  

   Албан хаагчдын 
хамрагдалт 

 
0 хувь 

   

Хэсгийн дундаж: 100%   

Үнэлгээний дундаж хувь: 100 %   

         
Газрын даргын 2021 оны А/34 дүгээр тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журам, А/35 

дугаар тушаалаар Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг тус тус шинэчлэн боловсруулж 
батлуулав.  
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 Тайлант хугацаанд албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн үүргээ хангалтгүй 
биелүүлсэн 2 албан хаагчид Төрийн албаны тухай хуулийн 48.1.1 дэх заалтын дагуу Газрын 
даргын тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулав. Албан тушаалын бүрэн эрхээ 
урвуулан ашиглаж, ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан 1 албан хаагчийг Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1.2 дахь заалтын дагуу хөдөлмөрийн гэрээг нь дуусгавар 
болгож ажлаас чөлөөлөв.  

“Төрийн албаны стандарт, зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээ” сэдвээр нийт албан хаагчдад 
давтан сургалт зохион байгуулж, сахилга хариуцлагыг чангатгах зарчмыг баримтлан 
ажиллаж байна.  

Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, дахин гаргуулахгүй байх зорилгоор Газрын даргын 2021 
оны А/55 дугаар тушаалаар “Зөрчлийн оноо тооцох журам”-ыг шинэчлэн батлуулж 
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд зөрчлийн оноо тооцуулсан 
албан хаагч байхгүй байна. 

 
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан  

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг баримтлан ажиллав.  

Байгууллагад 2021 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар нийт 64 өргөдөл, хүсэлт 
ирснээс 61 хүсэлт хуулийн хугацаандаа 
шийдвэрлэгдэж, 3 хүсэлт шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа ба хугацаа хэтэрсэн 
өргөдөл, гомдол байхгүй болно. 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд 
тогтмол хяналт тавьж, албан хаагчдад 
тавигдах хариуцлагын механизмыг сайжруулж 
ажилласны үр дүнд өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа байгууллагын хэмжээнд 4 хоног 12 цаг 13 минут гарсан 
байна. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг цахимжуулан индекс тооцсон тоон үзүүлэлтийн 
тайланг албан хаагч, хэлтэс, нэгж тус бүрээр дүгнэж нийт албан хаагчдад 7 хоног тутамд 
тайлагнан ажиллаж байна.  

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 
болон хэрэгжүүлж буй ажлын талаарх мэдээ, мэдээллийг www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж, иргэдийг мэдээллээр тогтмол ханган ажиллав. 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 109 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагатай уулзалт хийсэн. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалтын 
журмыг мөрдлөг болгон уулзалтыг тухай бүр зохион байгуулж уулзалтын тэмдэглэлийг 
боловсруулсан маягтын дагуу хөтлүүлэн хэвшүүлж иргэдийн хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. 

 
“Нийслэлийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний  

мэдээллийн цахим сан”-д гаргасан тайлан мэдээ 
 

Эхний хагас жилийн байдлаар байгууллагын чиг үүрэгтэй холбогдол бүхий хяналт 
удирдлагын L-мониторинг системээр захирамжлалын баримт бичгийг хяналтад авч 100%-
ийн биелэлттэйгээр дүгнэж тайлагнав. Үүнд: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 14 захирамж, 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 5 тэмдэглэл, 

 Нийслэлийн Онцгой комиссын хуралдааны 1 тэмдэглэл,  

Ulaanbaatar.mn цахим системд нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 25 удаагийн шуурхай 
зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн 89 үүрэг даалгавар хэрэгжилтийг тухай бүр тайлагнаж ажиллав. 

 

54

1

19

Хүсэлт

Санал

Гомдол

Өргөдөл гомдлын төрөл

http://www.environment.ub.gov.mn/
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. 
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 
Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

 Байгууллагын ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан 
мэдээллүүдийг сар, улирал бүр, иргэдэд зориулсан цаг үеийн мэдээллийг тухай бүр, 
байгууллагын мэдээ мэдээллийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу мэдээ гаргуулан авч 
мэдээллийн санг тогтмол шинэчилж байна. Иргэд байгууллагын албан ёсны цахим хуудаст 
жилийн эцсийн байдлаар 2747 удаагийн хандалтаар мэдээлэл авсан байна. 

Байгууллагын хэмжээнд нийт 112 мэдээ бэлтгэн 28 мэдээг байгууллагын албан ёсны 
цахим хуудаст, 84 мэдээг фэйсбүүк нүүр хуудаст байршуулан, давхардсан тоогоор 168 
гаруй мэдээг “Зуслангийн иргэдийн нэгдсэн групп”, “Байгальд ээлтэй” групп дээр олон 
нийтэд мэдээлсэн байна.    

 “Шилэн дансны тухай хууль”, шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоосон “Журам шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 
2016 оны 29 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нийт ажилтан, албан 
хаагчдад танилцуулж, шилэн дансны мэдээлэл байрлуулах 2021 оны төлөвлөгөөг Газрын 
даргаар батлуулж мөрдүүлэв.  

Төлөвлөгөөний дагуу хагас, бүтэн жил, улирал, сар, 7 хоногоор оруулах мэдээллийг 
цаг тухай бүрд нь байршуулж ажиллав. Сар бүрийн хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын 
төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессийн зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн 
мэдээг цаг хугацаанд нь тухай бүр байршуулахад хяналт тавьж ажилласан. 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, 
байгууллагын батлагдсан орон тоонд гарсан өөрчлөлтүүд, хөрөнгө мөнгө зарцуулах, өр 
авлага үүссэн шийдвэр бусад холбогдох мэдээ тайланг цаг тухай бүр байршуулав. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа, дүгнэлт 

Тус газраас 2021 онд үзүүлж буй Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 

сайжруулах зорилгоор хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгааг авч, дүгнэлт хийх судалгааны 

санал асуулгыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 06 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл 
цаасаар болон цахимаар 300 иргэнээс судалгаа авч эхний хагас жилийн судалгааг нэгтгэн 
дүгнэж гаргасан нь байгууллагаас жилдээ хэдэн удаагийн үйлчилгээ авсан талаарх 
асуулгад оролцогчдын 38% нь жилд нэг удаа, 14% нь өдөр тутам, 22% нь улирлын шинжтэй,  
26% нь сард нэг удаа гэсэн үнэлгээ өгсөн байгаа нь өмнөх жилийн судалгаанаас үзэхэд 
жилд нэг удаа - 14%-иар, улирлын шинжтэй - 5%-иар тус тус өсч, сард гэдэг нь - 8%-иар,  
өдөр тутамд 10% -иар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байгаа нь дэлхий нийтээр тархаад 
байгаа цар тахал өвчинтэй шууд холбоотой гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн хэдий ч байгууллагаас 
үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ нийтэд хүртээмжтэй байгааг илэрхийлж байна. 

Байгууллагаас үзүүлдэг мэргэжлийн байгууллага ой, ус, ургамал, амьтаны эрх олгох, 
сунгах дүгнэлт гаргах, байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах, ус 
ашиглах зөвшөөрөл, дүгнэлт олгох, цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл олгох, хурын 
ус хуримтлуулж хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах, элбэг ургамлыг 
ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрөл олгох, ТТАМ-ын 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл хүлээн авах зэрэг төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг энэхүү судалгаагаар үнэлж тодорхойлсон ба тус үйлчилгээг үзүүлж буй төрийн 
албан хаагчийн ёс зүй, ур чадварыг давхар үнэлэх боломж бүрдсэн юм. 

Тус судалгаагаар үйлчилгээ үзүүлж буй төрийн албан хаагчийн ур чадвар, 
харилцааны соёл, ёс зүйг үнэлэх асуулт, байгууллагаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмж, тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох асуулт, газрын үйл 
ажиллагааг оноогоор үнэлэх асуулт тус бүрийг хялбаршуулсан асуулгын хуудсаар 
мэдээлэл цуглуулж нэгтгэн дүгнэв. 
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1 Байгууллагаас жилдээ 
хэдэн удаагийн 
үйлчилгээ  авдаг 
талаар 

Асуулгад оролцогчдын 38% нь жилд нэг удаа, 14% нь өдөр тутам, 
22% нь улирлын шинжтэй, 26% нь сард нэг удаа гэсэн үнэлгээ 
өгсөн. 

2 Байгууллагад ямар 
асуудлаар хандаж 
байсан талаар 

32% -цооног, худаг өрөмдөх зөвшөөрөл,  
24%-байгаль орчны хууль бус үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл 
өгөх, 
16%-ус ашиглах дүгнэлт гаргуулах, гэрээ байгуулах, 
12%-амьтан, ургамал, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах 
асуудлаар, 
8% - түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын асуудлаар,  
4% -бусад 
2% -түлшний мод бэлтгэх зөвшөөрөл, 
2%-мэргэжлийн байгууллагын эрх авах /ой, ус, нөхөн сэргээлт, 
ургамал, амьтан/ асуудлаар хандсан байна.  
Мэргэжлийн байгууллагын эрх авах хүсэлт 2% байгаа нь газрын 
хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллагын эрхийг 
шинээр олгох болон сунгахыг 2021.08.31-ний өдрийг хүртэл түр 
хугацаагаар зогсоогоод байгаатай холбоотой. 

3 Байгууллагад хандсан 
асуудал нь хуулийн 
хугацаандаа 
шийдвэрлэгдсэн 
талаар 

82% нь тийм, 
14% нь үгүй, 
4% нь бусад шалтгаанаар буюу иргэн, аж ахуйн нэгжийн материал 
бүрдүүлэлт дутуу байгаатай холбоотой гэж үзсэн. 

4 Байгууллагын 
ажилтан,  албан 
хаагчдын ур чадвар, ёс 
зүй, харилцааны соёлыг 
үнэлэх асуулга 

78% нь маш сайн,  
18% нь хангалттай, 
4% хангалтгүй гэж үнэлсэн. Цаашид тус үнэлгээг сайжруулах 
талаар анхаарч байгууллагын ажилтан, албан хаагч тус бүрээр 
нарийвчлан үнэлэх аргачлалыг судлан нэвтрүүлэх, хангалтгүй 
үнэлэгдсэн албан хаагчийн үйл ажиллагааг сайжруулахад 
анхаарах, шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлох шаардлагатай гэж 
үзэв. 

5 Газрын үйл 
ажиллагааны  талаарх 
мэдээ, хаанаас 
мэдээллийг авдаг 
талаар 

 28%-нийтийн сүлжээгээр /Facebook, Twitter гэх мэт/, 
22%-олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр, 
18%-байгууллагын www.environment.ub.gov.mn цахим хуудсаар, 

 10%-ажилтнуудаас, 
8%-биечлэн, 
8%-бусад  
6%-Утсаар мэдээлэл авч байна. 
Иргэд олон нийт мэдээ мэдээллийг дээрх сувгуудаар хүлээн авч 
байгаа боловч байгууллагын цахим хуудас, нийтийн сүлжээг 
хослуулан ашиглах нь зүйтэй гэж дүгнэв. 

6 Мэдээ, мэдээллийг 
ямар хэлбэрээр авахыг 
хүсч байгаа талаар 

42% -нийтийн сүлжээний /facebook, twitter/ хуудсаар, 
26%- www.environment.ub.gov.mn 

14% -утсаар, 
8% -биечлэн, 
8% -олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, 
4% -бусдаар дамжуулан авах нь үр дүнтэй. 
Цаашид байгууллагын цаг үеийн шинжтэй мэдээ, мэдээллийг 
нийтийн сүлжээ болон байгууллагын цахим хуудсаар хүргэх нь 
илүү хүртээмжтэй гэж дүгнэв. 

 
Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 
Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу Газрын 

2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулав. Уг төлөвлөгөөг үндэслэн 
зохион байгуулалтын нэгжүүдийн төлөвлөгөөг хагас, бүтэн жилээр батлуулж хэрэгжилтийг 
хангуулан, биелэлтийг улирал тутам тайлагнан ажиллав. 

http://www.environment.ub.gov.mn/
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Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг жилээр гарган батлуулж, явцын биелэлтийг 1 дүгээр улирал,  эхний 
хагас жилийн байдлаар  шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр тайлагнах ажлыг зохион байгуулав. 

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2020 оны тайланг 2021.01.15-ны 
өдрийн дотор цахим системд оруулж, маягтын дагуу нэгтгэн Нийслэл дэх Төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд хугацаанд нь хүргүүлэв. 

Сул орон тооны захиалга, холбогдох материалыг 2021.05.11-ний өдрийн 01/547 
дугаар албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.  

Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2020 оны Авлигын эсрэг 
төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар тус тус нэгтгэж 2021.01.08-ны өдөр 
НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Байгууллагын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан боловсруулж, Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

Байгууллагын Авлигын эсрэг 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж 
Газрын даргаар батлуулав. Байгууллагын 2020 оны Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг гаргах нийт 13 албан хаагчийн мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд гаргуулан 
www.meduuleg.iaac.mn мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн программд оруулж баталгаажуулалтыг 
бүрэн хийсэн. Авлигатай тэмцэх газрын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийн мэдээллийн системд төрийн захиргааны албан хаагчийн хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд оруулж, нэгтгэн хураангуй тайланг ХАСХОМ-1, 
ХАСХОМ-2, маягтаар 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр НЗДТГ-т цахим хаягаар 
хүргүүлсэн.    

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудад 
зориулсан сургалтыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 10:00 цагт Zoom платформ 
ашиглан зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан хуулийн үйлчлэлд хамрагдах нийт 12 
албан хаагчийг сургалтад оролцов. 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн  
хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1 Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын эрхэм зорилго, стратеги 
зорилтууд, үйл ажиллагааны чиглэл, 
бүтэц зохион байгуулалтыг байгууллагын 
цахим хуудасны НБОГ- “Байгууллагын 
тухай” цэсэд, 2021 оны  үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг НБОГ – “Ил тод байдал” 
цэсэд тус тус байршуулсан. 
Тус мэдээллийг байгууллагын 
мэдээллийн самбарт ил тод ойлгомжтой 
байдлаар байршуулан тухай бүр 
шинэчилсэн 

 
 

100 

2 Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн 
авч уулзах цагийн хуваарийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын захидал үйлчилгээ, 
харилцааны асуудал хариуцсан албан 
хаагчийн овог нэр албан тушаал, 
харилцах утас, иргэдтэй хийх уулзалтын 
цагийн хуваарь, Албан тушаалтнуудын 
иргэдтэй хийх уулзалтын журмыг 
байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/ -ны НБОГ- 
“Байгууллагын ил тод байдал”- “Төрийн 
үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан 
мэргэжилтэний мэдээлэл” цэсэд 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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байршуулан тухай бүр шинэчлэн 
ажиллаж байна.   
Байгууллагын албан хаагчдын овог нэр, 
албан тушаал, холбогдох утасны дугаар, 
цахим хаяг зэргийг байгууллагын цахим 
хуудасны НБОГ – “Холбоо барих” цэсэд 
байршуулсан. 

 
3 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Тус байгууллагаас чиг үүргийн дагуу 
үзүүлдэг 15 төрийн үйлчилгээний 
жагсаалт, бүрдүүлэх материал, 
шийдвэрлэх хугацаа, үйлчилгээний 
төлбөр хураамжтай холбоотой 
мэдээллийг байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/public/-ны 
“Төрийн үйлчилгээ” үндсэн цэсэд 
байршуулсан ба байгууллагын 
мэдээллийн самбарт ил тод ойлгомжтой 
байдлаар байршуулж тухай бүр шинэчлэн 
байжилт хийж байна. 

 
 
 
 

100 

 
4 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/public/ -ны 
НБОГ- “Хууль эрх зүй” цэсэд 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
мөрдөгддөг холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм, журам, зааврыг бүрэн байршуулж, 
тухай бүр шинэчлэн баяжуулж байна. 
Үүнд:     

- Монгол Улсын хууль, 
- Салбарын хууль,  
- Монгол Улсын Засгийн газрын 

тогтоол,шийдвэр, үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр,  

- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын тушаал, шийдвэрүүд, 

- НИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоол, 
шийдвэрүүд, 

- Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, 

- Нийслэлийн Засаг даргын захирамжууд, 
- Нтийслэлийн Байгаль орчны газрын 

даргын тушаал  
- Байгууллагаас гарсан дүрэм, журмууд  

 

 
 
 
 
 
 

100 

5 Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 
холбогдох төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг 
авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг 
төсөлд тусгах; 

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/public/-ны 
“Хууль эрх зүй”- “Бодлогын баримт бичигт 
санал авах” дэд цэсэд санал авах баримт 
бичиг, санал хүлээн авах цахим хаяг 
болон тайлбар мэдээлэл, холбоо барих 
утасны дугаарын хамт нээлттэй 
байршуулан мэдээллийг тухай бүр 
шинэчилсэн. 2021 оны эхний хагас 
жилийн байдлаар шинээр боловсруулж 
байгаа бодлогын баримт бичиг болон 
захиргааны хэм хэмжээний акт гараагүй 
байна. 

- 

https://environment.ub.gov.mn/public/
https://environment.ub.gov.mn/public/
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6 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх; 

“Тус байгууллагаас байгаль орчны 
дүгнэлт, зөвшөөрөл олгох, тайлан 
төлөвлөгөө батлах, гэрээ байгуулах зэрэг 
15 төрийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнээс 
Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээний 
дүгнэлт, Худаг гаргах, цооног өрөмдөх 
зөвшөөрөл олгох гэсэн 2 үйлчилгээг 2018 
оноос эхлэн цахим хэлбэрт шилжүүлэн 
нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн портал 
eservice.ulaanbaatar.mn системээр үзүүлж 
байна.  
2020 оны 12 дугаар сараас эхлэн 7 
үйлчилгээг цахим үйлчилгээний нэгдсэн 
портал e-mongolia.mn-д шилжүүлэн 
цахим хэлбэрээр үзүүлснээр 1130 иргэн, 
ААНБ үйлчилгээ авсан байна.  
Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслангийн 
айл өрхүүдэд төрийн үйлчилгээг 
ойртуулах зорилгоор ЧД-ийн 19-р хороо 
Жигжид зуслангийн уулзварт байрлах 
“Зуслангийн мэдээллийн төв”-ийг 
2021.05.17-ны өдрөөс эхлэн 
ажиллуулснаар зуслангийн бүсэд оршин 
суугч иргэд болон аялагч, амрагч 294 
иргэн үйлчлүүлж, төрийн үйлчилгээ болон 
байгаль орчны холбогдох мэдээ, 
мэдээллийг хүлээн авсан байна. Тайлант 
хугацаанд тус төвд 23 гомдол, санал 
ирснийг хүлээн авч шуурхай 
шийдвэрлэсэн.                         
Байгаль орчны мэдээ мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэх байгаль орчны эсрэг, гэмт 
хэрэг зөрчлийн мэдээллийг шуурхай 
хүлээн авах зорилгоор гар утасны 
“Зуслан апликейшн”-ийг хэрэглээнд 
нэвтрүүлж “Экологийн боловсрол” цэст 
хөгжүүлэлт хийж мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэн байршуулснаар 443 удаагийн 
хандалтаар иргэд мэдээ, мэдээлэл авч, 
байгаль орчны 10 зөрчлийн мэдээлэл 
ирүүлсэн байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

7 Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллага гүйцэтгэж байгаа 
тохиолдолд тухайн төрийн бус 
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, 
эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

Тус байгууллагын тодорхой чиг үүргийг 
гүйцэтгэж хамтран ажилласан 9 төрийн 
бус байгууллагын нэр, холбоо барих утас, 
хаяг, гүйцэтгэх удирдлагын нэр, үйл 
ажиллагааны чиглэл, хамтран ажиллаж 
буй чиглэл  зэрэг мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/public/-ны 
НБОГ-“Байгууллагын ил тод байдал”- 
“Хамтран ажилладаг төрийн бус 
байгууллагуудын мэдээлэл” хэсэгт болон 
байгууллагын мэдээллийн самбарт 
нээлттэй байршуулж, мэдээллийг тухай 
бүр шинэчлэв. 

100 
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8 Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол 
тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
2019, 2020 оны хайгуулын болон 
ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжийн 
жагсаалтыг www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “Байгаль орчин” цэсний 
“Газрын хэвлий-ТТАМ ашиглах” хэсэгт 
ойлгомжтой байдлаар байршуулан 
мэдээллийг тухай бүр шинэчлэв. 

100 

9 Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим 
хуудсандаа байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын хэмжээнд 2021 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл арга 
хэмжээ байхгүй байна. Гадаадын зээл 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл 
арга хэмжээнд НҮБ-ийн Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн 
комисс (ЭСКАП) болон НҮБ-ын Хүн амын 
нутагшил, суурьшлын хөтөлбөрөөс 
“Хотын нөөц баялгийн тогтвортой 
менежментийг нэвтрүүлэх замаар 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг 
нутагшуулах нь” 2030 төслийн 
санхүүжилтээр “Улаанбаатар хот орчмын 
ой, ногоон бүсийн  хамгаалалт”  төсөл, 
Инчеон хотын дэмжлэгтэйгээр 
“Мөрөөдлийн Ой” төсөл хэрэгжиж байгаа 
ба төслийн явц, хэрэгжилтийн мэдээг 
байгууллагын цахим хуудас 
https://environment.ub.gov.mn/public/ -т 
НБОГ-“Байгууллагын ил тод байдал” 
цэсэд ил тод нээлттэй байршуулан тухай 
бүр мэдээллийг шинэчлэв. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

1
0 

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; 

Ажлын байрны 2016-2021 оны сул орон 
тооны зарыг www.environment.ub.gov.mn 
цахим хуудасны “Бидний тухай” цэсний 
“Хүний нөөцийн ил тод байдал” хэсэгт 
ойлгомжтой байдлаар байршуулж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
www.csc.gov.mn цахим хуудасны “Сонгон 
шалгаруулалт” цэстэй шууд холбоосоор 
нэвтрэх боломжтойгоор шийдвэрлэсэн ба 
сул орон тооны зарыг тухай бүр нээлттэй 
зарлаж байна. Мөн байгууллагын 
мэдээллийн самбарт сул орон тооны 
зарыг тухай бүр байршуулж, мэдээллийг 
тухай бүр шинэчлэв. 

100 

1
1 

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

МУЗГ-ын 2019 оны “Дүрэм батлах тухай” 
тогтоолын хавсралт “Төрийн захиргааны 
болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм”, Газрын даргын 2019 оны 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 
шинэчлэн батлах тухай” тушаал, ёс зүйн 
зөрчлийн тайлан, авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийг 
www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “Бидний тухай” цэсний “Хүний 
нөөцийн ил тод байдал” хэсэгт 
ойлгомжтой байдлаар байршуулж, 
дүрмийн хэрэгжилтэд хяналт тавин 

100 
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ажиллав. Мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэв. 

1
2 

Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын хүний нөөцийг 2021-2024 
онд хөгжүүлэх “Хүний нөөцийн хөгжлийн 
хөтөлбөр”, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг Газрын даргын 
2021 оны А/50 дугаар тушаалаар 
батлуулж байгууллагын цахим хуудас 
www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “Бидний тухай” цэсний “Хүний 
нөөцийн ил тод байдал” хэсэгт 
ойлгомжтой байдлаар байршуулж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
Мэдээллийг тухай бүр шинэчлэв. 

 
 
 
 
 

100 

1
3 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж бай газар хэмжээний талаар 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх; 

Байгууллагын хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг 
www.environment.ub.gov.mn цахим 
хуудасны “Бидний тухай” цэсний “Хүний 
нөөцийн ил тод байдал” хэсэгт 
ойлгомжтой байдлаар байршуулан 
мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн 
баяжуулав. 

100 

 
1
4 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-
ын дагуу төрийн захиргааны албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
жилээр нь гарган батлуулж, биелэлтийг 
хагас, бүтэн жилээр шалгуур үзүүлэлт тус 
бүрээр тайлагнаж хэвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан.  
Байгууллагын төрийн захиргааны 62, 
төрийн үйлчилгээний 8, нийт 70 албан 
хаагчийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, 
үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлж 
дүгнэсэн ба албан хаагчдын 2021 оны 
эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, үр дүнгийн 
үнэлгээг байгууллагын цахим худас    
.https://environment.ub.gov.mn/public/-ны 
“Хүний нөөцийн ил тод байдал” цэсний 
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон 
хөдөлмөрийн гэрээний биелэлт, үнэлгэээ” 
хэсэгт байршуулахаар бэлтгэж байна. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 100 
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны  
бусад байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах  

чиглэлээр хамтран ажилласан тухай 
 

Улсын Онцгой комиссын 2021 оны 01 албан даалгавар, Нийслэлийн Онцгой 
комиссын 02 албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын А/213, 246, 256 дугаар 
захирамжийн хүрээнд Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өдөр бүр 4 
чиглэлд 192, “Байгалиа хамгаалъя” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд 4 чиглэлээр 17, нийт 
209 удаагийн хамтарсан эргүүл шалгалтыг ЦЕГ-ын Экологийн цагдаагийн алба,  НМХГ, 
НОБГ, НЦУГ, НТЦГ зэрэг байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан. Хамтарсан эргүүл 
хяналт шалгалтын үр дүнд дараах хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлж, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажилласан.  

   

2021 онд Нийслэлийн Засаг даргын А/256 дугаартай “Өнжмөл өвсний түймрээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх” тухай захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн Удирдах газар, 
Тээврийн Цагдаагийн алба болон Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын 
захиргаатай хамтарсан хөдөлгөөнт эргүүлээр 4 дүгээр сарын 8-наас 6 дугаар сарын 10-ны 
хооронд ажлын өдөр бүр 09:00 цагаас оройн 20:00 цаг хүртэл 5 баг өглөө, оройн тоонд 
зогсох, бэлэн байдлаа шалгуулж, илтгэл, мэдээллээ богино долгионы станцаар 2 цаг тутам 
Онцгой байдлын шуурхай штаб руу мэдэгдэх зарчмаар ажилласан. Баянзүрх, Чингэлтэй, 
Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн ойн сан бүхий газарт давхардсан тоогоор 
нийт 1302 албан хаагч хөдөлгөөнт эргүүлийг 62 хоногийн хугацаанд 4 чиглэлд 248 удаагийн 
эргүүл шалгалтаар ажилласан. 

  
Хяналт шалгалтын ажлын бүрэлдэхүүн 

Тус ажлын үр дүнд хөдөлгөөнт эргүүлийн бие бүрэлдэхүүн болзошгүй эрсдлийн 42 
удаагийн тохиолдлыг илрүүлэн, зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, ногоон бүсэд гал түймэр 
гаргаж болзошгүй зөрчил гаргасан 13 иргэнийг 1.3 сая төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр 
ногдуулж барагдуулсан  
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Зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж байгаа байдал 

 

   
Хяналт шалгалт хийж буй байдал 

 

Улаанбаатар хотын ЗАА-ны Хог хаягдлын удирдлагын хэлтэстэй хамтран Туул 
голын дагуу иргэдийг улирлын чанартай ажиллуулахаар зөвшилцөж байгаа бөгөөд харьяа 
нутаг дэвсгэрийн байгаль хамгаалагчид /Толгойт, Гачуурт/-ыг эргүүл хяналтыг эрчимжүүлж 
зөрчил шийдвэрлэлтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Туул голд шугам хоолойгоор 
бохир ус хаяж байна гэсэн иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Туул голын сав газрын захиргаатай хамтран газар дээр очиж хяналт 
шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. Шалгалтаар "ДЦС-III" ТӨХК нь Туул голын далан давуулан үнс 
зайлуулсан усаа хаяж байсныг газар дээр нь таслан зогсоож, малын сэг зэмийг 
халдваргүйжүүлж устгалын арга хэмжээг авч, Туул голын далан давуулан хаяж буй үнс 
зайлуулсан ус болон хөрснөөс дээж авч Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа 
Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторид дээжүүдийг өгч, Усны тухай хууль, Ус 
бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээг авч ажилласан. 

  

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 85 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/578 дугаар захирамжийн хүрээнд 
нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 
Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн 2 
дугаар хэлтсийн Зуслан хэсэг, Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс, Сонгинохайрхан 
дүүргийн Хөдөө аж ахуйн тасагтай хамтран ногоон бүсийн малтай айл өрхөд хяналт 
шалгалтыг 3 удаа зохион байгуулж, нийт 27 өрхийн 3501 тоо толгой орчим мал байгаа 
зөрчлийг илрүүлсэн. Тус зөрчлийг арилгуулахаар нийслэлийн Байгаль орчны газар, 
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нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын  хугацаатай албан шаардлагыг тус тус хүргүүлж, 
сонсох ажиллагааг  явуулж, 19 өрхийн 1954 малыг зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлсэн. 

  

  
Мал бүхий айл өрхийн хяналт шалгалт 

 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран зэрлэг амьтдыг хамгаалах ажлыг олон 

нийтэд сурталчилан таниулах зорилгоор хавх ашиглан хийсэн сандлыг тайлбар 
мэдээллийн хамт нийслэлийн Засаг захиргааны II байр, Хангарди ордны гадна талбайд 
байрлуулав. Мөн “Монгол орны нэн ховор, ховор амьтад, тэдгээрийн эд эрхтэн, 
бүтээгдэхүүний хэрэглээ, худалдаа ба хуулийн хариуцлага”, “Уул уурхайн үйл ажиллагаанд 
холбогдох талуудын оролцоог хангах боломж”, “Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг, 
зөрчлийн мэдээллийн нэгдмэл байдал” сэдэвт сургалтын гарын авлагуудыг хүлээн авч 33 
байгаль хамгаалагч болон холбогдох албан хаагчдад олгов.  

НҮБ-ийн Ази Номхон Далайн бүс нутгийн Эдийн засаг Нийгмийн комиссын 
санхүүжилт, дэмжлэгтэйгээр Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын нөөц баялгийн 
тогтвортой менежментийг нэвтрүүлэх замаар Тогтвортой Хөгжил-2030 хөтөлбөрийг 
нутагшуулах төсөл”-ийн хүрээнд танин мэдэхүйн мэдээлэл бүхий иргэдэд зориулсан 
“Хушны самрыг зүй зохистой түүж бэлтгэх, ашиглах гарын авлага” онлайн номыг 
боловсруулан Газарзүй Гео-Экологийн хүрээлэнгийн “Portal”-д байршуулсан. Байгаль 
хамгаалагч нарт зориулан гаргасан “Ногоон бүсийн ойд зонхилон тархсан хөнөөлт шавжийг 
таних, тэмцэх арга” гарын авлага номыг 112 ширхэгийг хүлээн авч байгаль хамгаалагчдад 
олгосон ба цаашид хийж гүйцэтгэх ажлуудын талаар “zoom” уулзалт зохион байгуулсан. Тус 
уулзалтаар “Экосистемийн үйлчилгээний хураамж тооцох журам”-ыг эцэслэн 
боловсруулахтай холбогдуулан байгууллагаас гаргасан санал, зөвлөмжийг харилцан 
тохиролцож журмын төслийг хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 

Улаанбаатар, БНСУ-ын Инчон хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд байгуулсан 
“2018-09/07” дугаар гэрээний дагуу “Инчоны мөрөөдлийн ой” төслийн хүрээнд 2021 онд 10 
га талбайд ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр хамтран ажиллаж байна. 

2021-2022 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 5 байгаль хамгаалагчийн  
ажлын байрыг дулаалж, засварлах ажлын гүйцэтгэгчээр “Топмастер ХХК”-ийг шалгаруулж 
Сүхбаатар дүүргийн 19-р хорооны Шарга-морьт, Их Бага баян,  20-р хорооны Бэлх, Сэлх, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21-р хорооны Жаргалант тосгон дахь ажлын байруудыг дулаалах 
ажлыг гүйцэтгүүлж байна. Гэрээний дагуу байгаль хамгаалагчдын ажлын байрыг дулаалж 
засварлах ажлыг 2021.07.23-ны дотор гүйцэтгэх ба ажлын явцад захиалагчийн хяналт 
тавин ажиллаж байна. 
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Газрын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж ажилласан тухай 

 
Газрын даргын 2021 оны “Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, байгаль 

хамгаалагчдын бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах” ажлын 2021/04, “Дотоод хяналт 
шалгалт”-ын ажлын 2021/05 дугаар удирдамжийн дагуу байгаль хамгаалагчдын бэлтгэл 
бэлэн байдал, хариуцсан ажил үүргийн гүйцэтгэлд 10 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулсан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүний 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн боловсруулж 
эхний хагас жилийн гүйцэтгэл, үр дүнд явцын хяналт шинжилгээ хийж ЗГ-ын 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 8 зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 11 арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг 68.1%-аар, Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 
зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх нийт 15 арга хэмжээний хэрэгжилтийг 62.3%-аар тус тус  
үнэлж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан 
тэмдэглэлийн хамт НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2021.06.04-ний өдөр хүргүүлэв.  

Хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг 7 хоногоор гаргуулан авч үр дүнг 
тооцож долоо хоног бүрийн Баасан гарагт төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт үнэлгээ хийж 
Газрын даргад танилцуулж хэвшсэн. Байгууллагын 14 хоногийн тайланг нэгтгэн 
боловсруулж тайлант хугацаанд 9 тайланг НЗДТГ-ын ХБТХ болон ХЭЗХ-т хугацаанд нь 
хүргүүлсэн.  

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг долоо хоног бүрийн Баасан гараг бүр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж 
хугацаанд нь тайлагнан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 89 арга хэмжээний 
биелэлтийг хугацаанд нь тайлагнасан. 

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн мэдээг 
нэгтгэн боловсруулж, нийт 5 төрлийн 13 захирамжлалын бичиг баримтын 44 заалтыг 
хяналтад авч дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн. Хяналт шинжилгээ үнэлгээнд хамруулсан нийт 
13 захирамжлалын баримт бичгийн 44 заалтаас 100 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн - 36, 70%-
ийн гүйцэтгэлтэй буюу хэрэгжих шатанд байгаа - 3, 30%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу хэрэгжилт 
хангалтгүй - 1, хяналтаас хасуулах саналтай – 3, хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй – 1 
заалт байгаа ба эхний хагас жилийн байдлаар 94,5 хувийн дундаж үнэлгээтэйгээр үнэлж 
Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хуулийн хугацаанд 
тайлагнасан. 

Тус байгууллагад хяналт удирдлагын L-monitoring cистемээр 20 захирамжлалын 
баримт бичгийг хяналтад авч, тайлант хугацаанд 100 хувь хяналтанд авч биелэлтийг 
хугацаанд нь тайлагнав. 

Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн 
үндэсний хөтөлбөр-III”-ын тус газарт хамаарах заалтуудын эхний хагас жилийн тайланг 
нэгтгэн боловсруулж НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Байгууллагын 2021 оны дотоод хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж уг төлөвлөгөөний дагуу “Байгаль хамгаалагчдын ажил үүргийн гүйцэтгэлд хяналт 
шалгалт хийх” 21/05 дугаар удирдамжийн хүрээнд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 
Шалгалтад 5 хэсгийн байгаль хамгаалагчдыг хамруулж хариуцсан нутаг дэвсгэр дэх ажлын 
байранд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ажиллаж 10 үзүүлэлт бүхий хяналтын хуудсаар дүгнэж 
үнэлгээ өгөв. Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгаль хамгаалагчийн ажил үүргийн 
гүйцэтгэлийг дараах байдлаар үнэлэв. Үүнд: 

 Смарт системийн ашиглалт-75% нь бүрэн хангалттай, 25% нь ашиглалтыг сайжруулах 
шаардлагатай, 

 Ажлын байр, хашааны эмх цэгц-88,2% нь бүрэн   хангалттай, 12,8% нь сайжруулах 
шаардлагатай, 

 Түймрийн багаж хэрэгсэлийн бэлэн байдал, эмх цэгц-100% хангагдсан, 

 Ажлын дэвтэр хөтлөлт 47,0% нь бүрэн хангалттай, 23,5% нь сайжруулах шаардлагатай, 
23,5% нь нөхөж үзүүлэхээр, 
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 Ажлын хувцас, туслах хэрэгслийн хэрэглээ, ашиглалт-100%-иар тус тус үнэлэв. 
Шалгалтад хамрагдсан байгаль хамгаалагчийн ажлын дэвтэрт тэмдэглэл хийж, 
хяналтын явцад шаардлагатай заавар, зөвлөмжийг өгч ажиллав.  

Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд тогтмол хяналт тавьж, 
улирал, хагас жилийн тайлан мэдээг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох 
байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэн ажиллав.  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ,  
үнэлгээний хэлтсээс Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг  

тайлагнахад анхаарах зөвлөмжийн хэрэгжилт 

/2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр ERP системээр/ 

 

д/д Зөвлөмж 
Хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ 
Биелэлт 

Хэр/ 

хувь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Засгийн газрын 2020 
оны 203 дугаар 

тогтоолоор 
батлагдсан 

төлөвлөгөөтэй бүрэн 
танилцаж тайлан 

гаргах загвар 
хүснэгтэд тухайн 

жилийн батлагдсан 
зорилтот түвшинг 

тавьж, түүнд 
чиглэсэн тайлан 

ирүүлэх 

Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020-

2024 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөртэй 

танилцаж, тайлан 
гаргах загвар 

хүснэгтэд тухайн 
жилийн батлагдсан 
зорилтот түвшинг 

тавьж, түүнд 
чиглэсэн тайлан 

хүргүүлэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөртэй танилцаж, 
байгууллагын чиг үүрэгтэй 

холбоотойгоор тусгагдсан 14 заалт, 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг эхний 

хагас жилийн байдлаар Засгийн 
газрын 206 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 3 

дугаар хавсралтын дагуу 
хэрэгжилтийг холбогдох 
хэлтсүүдээс авч нэгтгэн 

боловсруулж НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 
хүргүүлэв. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 

Тайланг бичвэр 
ихтэй, товчилсон 
үгтэй, ажлын явц 

ихтэй, хэт 
дэлгэрэнгүй 

тайлагнахгүй байхад 
анхаарах 

Засгийн газрын 2020 
оны 206 дугаар 

тогтоолоор 
батлагдсан 

“Бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилт 
болон захиргааны 
байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журам”-
ын хийх 

Засгийн газрын 2020 оны 206 
дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт болон захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын дагуу бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилтийг 

заасан бичвэрийн хүрээнд 1000-аас 
2000 мянган тэмдэгтэд багтаан 

товчилсон үгтэй, ажлын явц ихтэй, 
хэт дэлгэрэнгүй тайлагнахгүй байх 
тал дээр анхаарч боловсруулалт 

хийв. 

 
 
 
 

 
100 

 
 

3 
 
 
 
 

ЗГ-ын 2020 оны 206-
р тогтоолоор 

баталсан “Бодлогын 
баримт бичгийн 
хэрэгжилт болон 

захиргааны 
байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журам”-
ын дагуу хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх 

Засгийн газрын 2020-
2024 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөгөөний эхний 
хагас жилийн 

хэрэгжилтэд журмын 
дагуу хяналт, 

шинжилгээ хийж 
үнэлэх 

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 

зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 11 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
тайлагнаж, хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийсэн. 
Хяналт шинжилгээгээр эхний хагас 

жилийн байдлаар үр дүнд 
суурилсан явцын үнэлгээг хийж, 
нийт 11 заалтаас 3 заалтыг 90%-

аар, 5 заалтыг 70%-аар, 2 заалтыг 

 
 

 

 

 

 

100 
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50%-аар, 1 заалтыг 30%-аар тус тус 
үнэлэв. Ямар нэгэн ажил зохион 

байгуулаагүй, тасарсан арга хэмжээ 
байхгүй ба нийт 68,1%-ийн дундаж 
хэрэгжилттэйгээр үнэлж,  Даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 

НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хуулийн 
хугацаанд тайлагнасан. 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг 
үүрэгт хамаарахгүй хяналтаас 

хасуулах саналтай 6 заалт, 
хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох 

хугацаа болоогүй 1 заалт тус тус 
байна. 

Хэрэгжилтийн хувь 100 % 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ,  
үнэлгээний хэлтсээс ирүүлсэн 95 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилт 

/2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр/ 

д/д Зөвлөмж  
Биелэлт 

Хэр/ 
хувь 

Байгууллагын цахим хуудсандаа заавал байршуулах мэдээллүүд 

1. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.  Үйлчилгээ, захидал харилцааны 
асуудал хариуцсан албан хаагчийн 

эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, 
албан тушаал, ажиллах журам, 

харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн хуваарь, үр дүнг 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол 
хариуцсан мэргэжилтний эцэг /эх/-ийн нэр, 

өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч 

уулзах цагийн хуваарь, албан хаагчдын 
албан тушаал, мэйл хаяг болон ажлын 
утас, гар утасны дугаарын мэдээллийг 

шинэчилж оруулсан ба 2021 онд шинээр 
томилогдсон 3 албан хаагчийн мэдээллийг 

тухай бүр цахим хуудсанд байршуулав. 

100 

2.  Төрийн үйлчилгээ авахад 
шаардагдах бичиг баримтын 

жагсаалтыг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байршуулах, 

тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагаас үзүүлдэг төрийн 
үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалт, 

баримт бичгийн бүрдэл, төлбөр тооцооны 
мэдээллийг цаг тухай бүр шинэчилж 

оруулсан ба 7 үйлчилгээний материалыг 
цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем e-

mongolia.mn-ээр хүлээн авсантай 
холбогдуулан үйлчилгээрүү нэвтрэх 

холбоосуудыг цахим хуудсанд 
байршуулсан. 

100 

3.  Монгол Улсын Засгийн газрын 
тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 

дэх хэсэгт заасны дагуу  төрийн 
байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой 

чиг үүргийг төрийн бус байгууллага 
гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд 

төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, 
цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл 

ажиллагааны чиглэлийг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлэх; 

Хамтран ажилладаг төрийн бус 
байгууллагуудын нэр, хаяг, утасны дугаар, 

эрхэлж байгаа үйл ажиллагаа болон 
хамтран ажилласан чиглэлийн мэдээллийг 

шинэчлэн оруулав. 
100 

4.  Тухайн байгууллага тодорхой 
төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа 

эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгодог бол тухайн 

зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын                                                             

ашиглалтын хүчинтэй 100 тусгай 
зөвшөөрлийн эзэмшигч, харъяа дүүрэг, 

тусгай зөвшөөрлийн дугаар, талбайн нэр, 
хэмжээ, ашигт малтмал, олгосон болон 

100 
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зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааг цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

дуусгавар болох хугацааг байршуулсан ба 
хайгуулын хүчинтэй 47 тусгай 

зөвшөөрлийн ААН-ийн нэр, байршил, 
тусгай зөвшөөрлийн дугаарын жагсаалтыг 

ил тод, ойлгомжтой байдлаар 
байршуулсан. 

5.  Салбарын хэмжээнд улсын 
төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын 

зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх 
мэдээллийг цахим хуудсандаа 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 
онд хийгдсэн ажил байхгүй учраас цахим 

хуудсанд ороогүй болно. 
- 

6.  Худалдан авалтын төлөвлөгөөг 
цахим хуудсандаа байршуулах 

Байгууллагын ХАА-ны төлөвлөгөөг “Шилэн 
дансны тухай хууль”-д заасны дагуу жил 
бүрийн 1-р сарын 10-ны дотор, ХАА-ны 

тайланг жил бүрийн 1-р сарын 15-ны дотор 
цахим хуудасны “Шилэн данс”-нд ил тод 
байршуулдаг ба 2020, 2021 онд цаг тухай 

бүр төлөвлөгөө, тайланг оруулж 
ажилласан. 

100 

2. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

7.  Төрийн байгууллагын вэбсайтад 
тавигдах шаардлагаMNS6285:2017 

стандартыг мөрдөн ажиллах 

Байгууллагын ил тод байдлын мэдээ, 
мэдээллийг цахим хуудасны нүүр хэсэгт 
“БИДНИЙ ТУХАЙ” цэс үүсгэж, иргэдэд 

ойлгомжтой хэлбэрээр байршуулсан ба 
нүүр хэсэгт видео бичлэг оруулах хэсгийг 

засварлаж, цаг үеийн холбогдолтой 
бичлэгийг байршуулсан. 

100 

8.  Байгууллага нь хэрэглэгчид хуульд 
заасан мэдээллийг цахим 

хуудаснаас ойлгомжтой байдлаар 
шууд, саадгүй авах боломжийг 
бүрдүүлж, тасралтгүй хэвийн 

ажиллуулах 

Байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой 2021 оны МУЗГ-ын 4 тогтоол, 

НИТХ-ын 2 тогтоол, НЗД-ын 14 захирамж, 
БОАЖ-ын сайдын 1 тушаал, НБОГ-ын 
даргын 59 А тушаалуудыг тухай бүр 

байршуулсан. 

100 

9.  Байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой үйлчилгээний статистик 

мэдээлэл болон үйлчилгээ 
үзүүлсэн бүртгэлийн тоо баримтыг 
он оноор нь харьцуулан нийтлэх 

Иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 12 
үйлчилгээний статистик тоон мэдээллийг  
инфографик хэлбэрээр цахим хуудсанд 

байршуулсан. 
100 

10.  Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 

хуулийн дагуу мэдээллийг тогтмол 
шинэчлэх, тухай бүр шинэчлэх, 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулах 

Тус хуулийн 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7 дугаар 
зүйлийн дагуу байгууллагын үйл 

ажиллагаа /хүний нөөцийн ил тод байдал, 
байгууллагын ил тод байдал,  хууль эрх 
зүй/, төрийн үйлчилгээ, цаг үеийн мэдээ, 
мэдээллийг ойлгомжтой байдлаар цахим 

хуудсанд ил тод байршуулж байна. 

100 

Хэрэгжилтийн хувь 100% 

 
Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт 

 
Байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад хяналт тавих Өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөлийн хурлыг 1 удаа, Техникийн комиссын хурлыг 3 удаа хуралдуулж 
байгууллагын эд хөрөнгө, техникийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажилласан. Албан 
хэрэгцээний 4ш автомашин, 34ш мотоциклуудын 871,723 төгрөгийн татварыг төлж 
татварын системд бүртгүүлсэн.  

Ашиглах боломжгүй 52 ширхэг 8,055,960 төгрөгийн буу данснаас хасах тухай 
нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын даргын 2021 оны А/37, Байгальд 
нутагшуулсан 17ш, 51,552,135.34 төгрөгийн өртөг бүхий минжийг данснаас хасах тухай 
ӨАУГ-ын даргын А/40, Ашиглалтын хугацаа дууссан 85,822,440 төгрөгийн өртөг бүхий 14 
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тээврийн хэрэгслийг актлуулах саналын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/219 
дүгээр захирамж, ӨАУГ-ын даргын 2021 оны А/83 дугаар тушаалыг тус тус гаргуулав.  

Байгууллагын эд хөрөнгийн 2021 оны эхний хагас жилийн тооллого зохион байгуулах 
комиссыг Газрын даргын А/73 дугаар тушаалаар томилж тооллогын ажлыг гүйцэтгэв.  

Байгууллагын албан ажлын хэрэгцээнд 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
19,500,000 төгрөгийн шатахууныг олгож холбогдох баримт, илтгэх хуудсыг бүрдүүлэн 
ажиллав. Тайлант хугацаанд нийт 13 албан хаагчдад 604 ширхэг 438,230 төгрөгийн үнэт 
цаас, 39 албан хаагчдад 21,494,000 төгрөгийн шатахуун олгож сар бүр тайлагнаж ажиллав. 

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан болон сар, улирлын санхүүгийн тайланг НЗДТГ-ын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хуулийн хугацаанд тайлагнав.  Байгууллага хоорондын өр, 
авлага үүсээгүй, цалин хөлс болон бусад татвар шимтгэлийг цаг тухайд нь шилжүүлэн 
төвлөрүүлэв. 

Засгийн газрын 2021 оны 43 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган төсвийн 
хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулж, төсөвт зардлыг хэмнэхэд чиглэсэн дараах арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэн зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад бүх төрлийн зардал, төсөл, арга 
хэмжээг тэвчиж, хуваарилагдсан төсөвт багтаан хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллаж 
байна. Үүнд: Байр ашиглалттай холбоотой зардлыг-20%, хангамж, бараа материалтай 
холбоотой зардлыг-50%, эд хогшил, урсгал засварын зардлыг-100% хэмнэн ажиллаж 
байна. 

Худалдан авах ажиллагаа 

2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 28 ажлыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. Эхний хагас жилийн байдлаар НЗД-ын захирамжаар эрх 
шилжүүлсэн болон эрх шилжин ирсэн ажил байхгүй. 

Засгийн газрын 124 дугаар тогтоолоор “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгоход босго үнэ”-
ийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний 
журамд өөрчлөлт оруулан 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр шинэчлэн, батлуулж 
нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөнд: 

 Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар-4 

 Харьцуулалтын аргаар-8 

 Шууд худалдан авалтын аргаар-16 бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг зохион 
байгуулахаар тусгасан.  

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 16 тендерийн үнэлгээний хороо, 9 
ажлын хэсэг байгуулагдсан. 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр нийт 12 
тендер зарлахаас бүх тендер шалгаруулалтыг нээлттэй ил тод зарлан явуулаад байна.  

Бага үнийн дүнтэй 9 ажлыг байгууллагын цахим хуудсаар урилга нийтэлж шалгарсан 
ААНБ-тай гэрээ байгуулан нийт 15 гэрээний хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналт тавин 
ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулж холбогдох тайлан мэдээг нэгтгэн хуулийн хугацаанд тухай бүр НХААГ-т 
хүргүүлсэн. 

ХАА-ны цахим систем www.tender.gov.mn, Report.ub-procurement.mn, shilendans.mn 
сайтуудад мэдээлдэг мэдээ тайлангуудыг хуулийн хугацаанд ил тод үнэн зөв байршуулан 
ажилласан. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

Байгууллагад 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Archive eDoc” программаар 
нийт 1474 албан бичиг ирсэн. Нийт албан бичгийн 671 хариутай, 803 хариугүй албан бичиг 
бичиг бүртгэгдсэн. Үүнээс: 

 Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн-1422 

 Шийдвэрлэх шатандаа байгаа-52 

http://www.tender.gov.mn)-ээр
http://www.tender.gov.mn/
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 Гадны байгууллагуудад явуулсан 920 албан бичиг тоон гарын үсэг болон хэвлэмэл 
хуудсаар баталгаажиж илгээгдсэн. 

Ирсэн, явсан бичгийн бүртгэл хөтлөлт, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор албан бичгийн шийдвэрлэлтэд 7 хоног тутамд хяналт тавьж ажилласны үр дүнд 
хугацаа хоцорч шийдвэрлэсэн албан бичиг гараагүй болно. Байгууллагын албан бичиг 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 23 минут байна.  

Тайлант хугацаанд erp.ulaanbaatar.mn цахим программаар нийт 64 өргөдөл, гомдол 
ирсэн. Өргөдөл гомдлыг төрлөөр ангилбал хүсэлт-54, санал-1, гомдол-19 тус тус эзэлж 
байна. Байгууллагын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 4 хоног 12 цаг 13 
минут байна.  

 

2020 оны баримтын иж бүрдлийг хангуулж нийт 550 боть баримтыг  байгууллагын 
архивт хүлээн авч архивлав. Мөн албан хаагчдаас холбогдох баримтыг цахим хэлбэрээр 
дүрс бичлэгийн хуурцаг (hard) дээр буулган 78,6 GB хэмжээтэйгээр байгууллагын архивт 
хүлээн аваад байна.  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яамтай байгуулсан гэрээний биелэлт, Хууль тогтоомжийн биелэлт, 
Нийслэлийн Засаг даргын нийгэм, эдийн засгийн үндсэн чиглэлийн биелэлт болон Үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг улирал, эхний хагас жилийн байдлаар гарган, цаг хугацаанд нь 
тайлагнаж ажиллав. 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongolia.mn-д Газрын дарга болон ХБОБНХ-
ийн даргын мэдээллийг шинэчилж, Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид байгууллагын хүсэлт 
хуваарилагчаар эрх үүсгэсэн. 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем e-mongolia.mn-д 4 үйлчилгээг нэмэлтээр 
оруулах 2-р шатны судалгааг хийж НЗДТГ-ын НҮНТ-д 2021.03.17-ны өдөр хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн дотоод удирдлагын ERP системд 10 албан хаагчийн мэдээллийг засварлан 
шинэчилэв.                                                               

Албан хэрэг хөтлөлтийн eDoc системийн “Баримт боловсруулалт” модулийг ашиглан 
албан бичиг боловсруулан хянуулж, зөвшөөрөх, албан тушаалтны тоон гарын үсгээр 
баталгаажуулан шууд илгээх хэлбэрт шилжих болсонтой холбогдуулан нийт албан 
хаагчдад 2021.03.17-ны өдрөөс эхлэн 3 удаагийн дадлага сургалтыг зохион байгуулж 
заавар зөвлөмж өгсөнөөр тоон гарын үсгийн системд бүрэн шилжсэн. 
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