
“Нийслэлийн ногоон 
байгууламжийн хяналтын 
иргэний зөвлөл” нү ТББ  
 2018оны ажлын тайлан   



 

ХЯНАЛТЫН АЖИЛ МӨРДӨХ 
СТАНДАРТ 

 МУ-ын цэцэрлэгжүүлэлтэй холбоотой улсын 
стандарт 

 Ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
ажилд хяналт үнэлгээ хийх 

 /ЗГ 2011 оны 311 тоот тогтоол/ 

 БО-ны тухай болон бусад хууль,тогтоомжууд 

 



Хяналтын мэргэжилтэний хариуцсан талбайн хуваарь 

№ Нэр, мэргэжил Хариуцсан талбай Усалгааны талбай 2018 онд таригдсан 
том мод, төмөр зам 

1. Г. Ганчимэг 
 

Ойжуулагч, 
магистрант 

1. Бага тойруу /Сүхбаатар тохижилт ХХК/ 
2. Эрхүүгийн гудамж /Грийн дрийм ХХК/ 
3.     Деневерийн гудамж /Бадмаараг гэрэл ХХК/ 
4.     Нэгдсэн үндэстний үудамж /Амжилтын амт ХХК/ 
5. Бээжингийн гудамж /ХТГазар/ 
6. Энэтхэг элчингийн үүд /ХТГазар/ 
7. Төв шуудангаас зүүн 4 зам /ХТГазар/ 

Маамуу нааш ир хөшөө орчим 

ЗГ-ын ордны 2 тал 

Ленин клуб /голын 15/ 
Олимпийн гудамж 

             СБ тохижилт ХХК 

И-март /зүүн талд/- Амьд газар 
ХХК 153 нарс 

 

Төмөр зам- Ногоон төгөл ХХК 

2. Б. Цэндмаа  
 

Байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн инженер 

1. Их монгол улсын гудамж /ХТГазар/ 
2. Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө /ХТГазар/ 
3. Олимпийн гудамж /ХТГазар/ 
4. Нарны зам /ХТГазар/ 
5. Гэндэнгийн гудамж /ХТГазар/ 
6. Элчингийн гудамж /ХТГазар/ 
7. Монгол эх цогцолбор /ХТГазар/ 
8. Жамъяангүний гудамж /ХТГазар/ 

Хонхтой цэцэрлэг 
Турк-Монголын найрамдал 
цэцэрлэг 
             СБ тохижилт ХХК 

Бага тойруу /ШУТИС-СУИС/ 
СТӨ орчим  
              Чингэлтэй ТҮК 

Монгол эх цогцолбор 

               Монгол тохь ХХК              

1-р амаржих газрын үүд орчимд 
“Монгол эх” цогцолбор   
“Монгол тохь” ХХК  49 нарс 

 

Төмөр зам- Цэцэрлэгжилт ХХК 

 

3. А. Нацаглхам 

 

Байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн инженер 

1. Сүхбаатарын гудамж /ХТГазар/ 
2. Хонхтой цэцэрлэг /ХТГазар/ 
3. Турк-Монголын найрамдал цэцэрлэг /ХТГазар/ 
4. ЗГ-ын ордны 2 тал /ХТГазар/ 
5. Залуучуудын өргөн чөлөө /МФЭХолбоо ТББ/ 
6. Хувьсгалчдын цэцэрлэг /СБ тохижилт ХХК/ 
7. Их сургуулийн гудамж /ХТГазар/ 
8. Сүхбаатарын талбай /ХТГазар/  

Бээжингийн гудамж 

Залуучуудын өргөн чөлөө 

Сансарын тунель 

Зүүн 4 замаас эвтэй 4 амьтан 
хүртэл 

                Охь мандал ХХК 

Эвтэй 4 амьтны зүүн талд- 

Монгол тохь ХХК  22 нарс 

 

Төмөр зам- Голден гарден ХХК 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Хоролгарав 

 

Ойн инженер 

 

 

 

 

1. Цагдаагийн академийн гудамж /ХТГазар/ 
2. Амгалангийн зам /ХТГазар/ 
3. Богдын арын зам /ХТГазар/ 
4. Дандарын гудамж /ХТГазар/ 
5. Жуковын хөшөө орчим /Мод хамгаалах төв ТББ/ 
6. Зүүн 4 замаас эвтэй 4 амьтан хүртэлх /Охь 

мандал ХХК/ 
7. Сансарын тунель дээр /Наранхүлэг ХХК/ 

Офицеруудын ордоноос Гадаад 
хэргийн яам хүртэл/автозамын 
2 тал 2-р эмнэлэгийн үүд/ 
                 УБ шинэчлэл ХХК 

ХСҮТ 

                 Охь мандал ХХК 

Дандарын гудамж- БэБаЧаЭн 
ХХК 75 нарс 

Жуковын хөшөө орчим- 

Байгалиа дээдлье ХХК  43 нарс 

 

Төмөр зам- Ногоон харш ХХК 

5. М. Цэнгүүн 

 

Байгаль орчны нөхөн 
сэргээлтийн инженер, 
магистрант 

 

1. ЭТӨЧ /Эко ворлд/ 
2. Вокзал /ХБИДэмжих төв ТББ/ 
3. Амарсанаагийн гудамж /Хорсбек эксперенс/ 
4. Чингүнжавын гудамж /Баянгол шинэ өргөө ХХК/ 
5. ЭТӨЧ /ХТГазар/ 
6. Магсаржавын гудамж /ХТГазар/ 
7. Занабазрын гудамж /Байгаль цэцэрлэг ХХК/ 

Занабазрын гудамж 

Эх нялхас 

                 Монгол тохь ХХК 

 

Занабазрын гудамж- Монгол 
тохь ХХК  154 нарс 

Э. Лхагва Эрдэнэ

Ойн инженер, 
Магистрант

ЭТӨЧ /Ногоон харш ХХК/
ЭТӨЧ /Ногоон төгөл ХХК/
ЭТӨЧ /БТҮхолбоо ТББ/
ЭТӨЧ /Редо ХХК/
ЭТӨЧ /Агч ногоон ой ХХК/
Энэбишийн гудамж /ХТГазар/
Ард Аюушийн гудамж /ХТГазар

ЭТӨЧ
р эмнэлэг

Эко ирэн ХХК

Эх нялхас Монгол тохь ХХК
103 нарс



Агуулга  

I бүлэг: 2018 онд хийсэн ажлын товч мэдээлэл 

II бүлэг: Том оврын нарс мод 

III бүлэг: СБ, БЗД, БГД-ийн гудамж, талбай 

IV бүлэг: 2018 онд таригдсан бут сөөг  
V бүлэг:Том оврын нарс модны усалгаа 

VI бүлэг:Шарилжгүй улаанбаатар-3 аян 

VII бүлэг:Төмөр замын ажил 

VIII бүлэг:Мод тооллого 

IX бүлэг:ААН-ын үнэлгээ 

X бүлэг:  Гэрээний биелэлт 

XI бүлэг: Гарсан зөрчил 

XII бүлэг:  Дүгнэлт 

XIII бүлэг: Цаашид анхаарах 

 

 

 



                  ЗОРИЛГО 

  Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
цэцэрлэгийн   ногоон байгууламжийг арчлах, хамгаалах, 
нөхөн тарих  чиглэлээр ажиллаж байгаа аж ахуй 

нэгжүүдийн ажлын гүйцэтгэлд технологийн дагуу, цаг 
хугацаандаа,  чанартай хийж байгаа эсэхэд хяналт 

тавьж мэргэжлийн зөвлөгөө өгч агротехнологийн дагуу 

ажлыг нь сайжруулах мөн том оврын нарс модны 

тарилтын ажилд стандартыг мөрдүүлэх зорилт тавьж 

ажиллаа. 

 



2018 онд хийсэн ажлын мэдээлэл 

        

  

 Манай байгууллага нь 2018 онд нийслэлийн 

СБД, БЗД, БГД-ийн нутаг дэвсгэрт Хотын ЗАА-тай 

гэрээ байгуулан нийтийн эзэмшлийн гудамж 

цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн арчилгаа, 
хамгаалалт, нөхөн тарилт, цэвэрлэгээ, усалгаа мод 

бут тарьсан 28 ААНБ, 48 гудамж цэцэрлэгийн ажилд 

хяналт тавьж зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

 Хяналт тавьж ажиллах явцад гарсан зөрчлийг 
цаг тухай бүрт нь шийдвэрлэж ажиллаа. Мөн ЭТӨЧ 

болон бусад гудамжуудад том оврын нарс модны 

усалгаанд хяналт тавьж ажилласан.  



• 2017-2018 ОНЫ ӨВӨЛ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТАЛБАЙД БОЛОН 

СҮХБААТАР,ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

ЯВУУЛЖ БУЙ ААНБ-ын ОРЧНЫ 50 М ГАЗРЫН ЦАС МӨСНИЙ 

ЦЭВЭРЛЭГЭЭ, ТОМ ОВРЫН НАРС МОДНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, БҮРЭН 

БҮТЭН БАЙДАЛД ӨВЛИЙН ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН.  



ХЯНАЛТ ХИЙХ ЗАРЧИМ 

            Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж 

талбайд мод ,бут сөөг, зүлэг, цэцэг, том оврын нарс мод 

тарьж буй байдал, тарилтын технологийн мөрдөлт, тарилтын 

дараах арчилгааны технологи, графикийг мөрдөж буй 

байдлыг хянан түүнд үнэлгээ өгөн хэрэгжилтийн байдалд 

хяналт тавьж, заавар зөвөлгөө өгөн  ажиллаа.   

 Бид ногоон байгууламжийн ажилд хяналт тавин 

ажиллаж байсан туршилгадаа тулгуурлан энэ онд ногоон 

байгууламжийн ажлыг  агротехнологийн дагуу стандартыг 
хангаж ажиллах  тал дээр голлон анхаарч ажилласан ба 

ургамлын хортон шавьжийг устгах  түүнээс хамгаалах 

талаар, газар дээр нь тухайн талбайн онцлогт тохирсон  

зөвөлгөө өгөх ажлыг хийсэн. 

  



Хяналтын мэргэжилтэний 
ажиллах зарчим 

Агротехнологийн стандартыг мөрдлөг болгон хяналтын ажлын 

төлөвлөгөө, график гарган түүнийг сар бүрийн эхэнд аж ахуй нэгжийн 

мэргэжилтэнд танилцуулах эсвэл фэйсбүүк файж хаягаар явуулан  

харилцагч байгууллагууддаа нээлттэй,  ил тод мэдээлэл өгч хамтран 

ажиллаа. 



ААН-ийн хувийн хэрэг, 
технологийн карт хөтлөлт  



 Хяналтын ажилд ашиглаж буй 
маягт  





Хяналтын мэргэжилтэний 
ажиллах зарчим 

• Хяналтын мэргэжилтэн нь хариуцсан гудамж талбайн ногоон байгууламжийн ажил 

хийж буй ААН,Байгууллагын хариуцсан талбайд агротехнолгийн дагуу  хяналт тавин 

монгол улсад даган мөрдөж буй стандартыг мөрдүүлэн ажиллаа. 

• Хяналт тавих талбай тус бүрт газар дээр нь очиж 2018 онд  тус талбайд хийхээр 

төлөвлөгдсөн ажлыг агротехнологи, стандартын дагуу хийлгэхэд мэргэжлийн заавар 

зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. 

 

 

 

 



 Тухайн талбайн онцлог,  ажлын төлөвлөгөөтэй уялдсан мэргэжилийн 

зөвөлгөө өгөн түүний биелэлтийг хэрхэн үр дүнтэй байгаа эсэхэд хяналт тавин 

ажиллаж ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх тал дээр анхааран ажилласан болно. 

 



ТАЛБАЙД АЖИЛЛАХ ЦЭЦЭРЛЭГЧДЭД 
ТАВИГДАХ ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ 

• Ажлын байрны анхан шатны 
зааварчилга авч ажиллаж байгаа 
эсэх 

 

• Ажлын  хувцастай байгаа эсэх 

 

• Зориулалтын ажлын багаж 
хэрэгслэлтэй ажиллаж байгаа 
эсэх 

 

• Ажлын өдрүүдэд ажлын 
байрандаа 1-2 цэцэрлэгчинг 
байнга тогтвортой ажиллуулж 
байгаа эсэх 

• Талбай, мод бутны усалгааг 
тогтмол графикт хугацаандаа 
хийж байгаа эсэхэд хяналт 
тавин ажлын бүтээмжийг 
сайжруулан ажиллаа. 
 



Туршлага судалсан байдал 

• 2018 оны 4-р сард БНХАУ-ын Эрээн хотын ногоон 

байгууламжийн ажилтай ЗАА-ны ТХХУХэлтэсийн 

мэргэжилтэн Д.Сүхбатаар ахлуулсан баг хамт 

олон газар дээр нь очиж танилцаж туршлага 

судлах ажлыг зохион байгуулсан нь үр дүнгээ 

өгсөн ажил болсон. 2019 онд энэхүү ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийвэл ногоон байгууламжийн 

ажилд  үр өгөөжтэй байна.  





2018 ОНД ТОМ ОВРЫН НАРС 
МОДНЫ ТАРИЛТ 

  

дд ААН-ын нэр Байршил  Модны тоо  Мөнгөлөг улиас 

1 Монгол тохь ХХК Монгол эх цогцолбор 49 

  

  

Бээжингийн гудамж 123   

Сансарын автобусны буудалын 
орчим 

22   

Занабазарын гудамж 154   

ЭХЭМҮТөв 103   

2 БэБАЧаЭн ХХК Дандарын гудамж 75   

3 Амьд газар ХХК И мартын зүүн цэцэрлэг 153 

  

  

16 

Сансарын тунел дээр 

  

10   

Сансарын 21-р байрны өмнө   17 

4 Байгалаа дээдлэе ХХК Г.К.Жуковийн хөшөө 43   

  Нийт дүн   732   

 2018 онд таригдсан 732 том оврын нарс модны тарилт, 
арчилгаанд хяналт тавьж ажилласан.  

 Манай хариуцсан дүүрэгт таригдсан  нийт нарс модны 

ургалт   98,1%-тай байна. 



“АМЬД ГАЗАР” ХХК ТАРЬСАН НАРС МОД 

№ ГУДАМЖНЫ НЭР       МОДНЫ ТОО 

1 И мартын зүүн цэцэрлэг 153 

2 Сансарын тунел дээр 10 

Нийт дүн 163 

“Халх голын хишиг” ХХК Гацуур мод 
тарьсан дүн 

 № ГУДАМЖНЫ НЭР МОДНЫ ТОО 

1 Энэбишийн гудамж 185 

НИЙТ ДҮН 185 



“МОНГОЛ ТОХЬ” ХХК ТОМ НАРС 
МОДНЫ ТАРИЛТ 

ГУДАМЖНЫ НЭР  МОДНЫ ТОО 

1 Бээжингийн гудамж 123 

2 Монгол эх цогцолбор 49 

3 Эвтэй 4 амьтны зүүн талд 22 

4 ЭХЭМҮТөв 103 

5 Занабазарын гудамж 154 

НИЙТ ДҮН  451 



“БэБаЧаЭн” ХХК нарс модны тарилт 

дд 

 

Гудамжны нэр Модны тоо 

1 Дандарын гудамж 75 

75 

“БАЙГАЛАА ДЭЭДЛЭЕ” ХХК 

дд Гудамжны нэр Модны тоо 

1  Г.К.Жуков хөшөө орчим  43 

Нийт  43 

2018 онд нийт таригдсан нарс, гацуур 
модны тоо 

917 



ТОМ НАРС МОД, БУТ СӨӨГНИЙ 
ТАРИЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ  





ЭХЭМҮТөв 

 Монгол тохь ХХК 



Занабазарын гудамж  
Монгол тохь ХХК  



Энэбишийн гудамж “Халх голын 
хишиг”ХХК 



Том нарс модны таналт, болон 
арчилгааны ажил 



Том оврын нарс модонд дусал, 
бордоо хийсэн мэдээлэл 

Баянзүрх, Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүдийн 

нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд тарьсан 

том оврын нарс модны ургалтыг эрчимжүүлэх 

зорилгоор дусал, Микрозын болон холимог 
бордоог 1-3 удаагийн давтамжтай хийсэн Үүнд: 

                                  Дусал          Бордоо 

Баянзүрх дүүрэг:     190ш             230ш 

Сүхбаатар дүүрэг:   647ш             848ш 

Баянгол дүүрэг:       973ш             1080ш 

                       нийт   1810ш          2158ш 



Нарс модонд дусал болон 
бордоо хийж буй байдал  



2018 онд таригдсан том оврын нарс модонд  гэрэлтүүлэг 

хийгдсэн. Тус ажлыг  “Төгс гэрэлтүүлэг ХХК, “Гэрэлтүүлэг 
чимэглэл” ХХК хийж гүйцэтгэсэн.  Бүгд хэвийн асалттай байгаа. 



№ ААН-ын нэр Модны төрөл Тоо 
хэмжээ 

/бутаар/ 

Мод 
бутны тоо 
ширхэгээр 

Өөрийн 
байгууллаг

аас 

ЗАА-

наас 
өгсөн 

  

  

  

1 

  

  

Юнайтед ХХК 

Эрхүүгийн гудамж 

  

Голт бор 395 1200   1200 

Гүйлс  61 300   300 

Монос  46 60   60 

Өрөл 71 250   250 

Боролзгоно 30 60   60 

  121 500   500 

Дүн  724 2370   2370 

  

  

  

  

2 

  

  

Мөнх ногоон цэцэрлэг ХХК 

 Сүхбаатарын гудамж 

  

Боролзгоно  238 726 526 200 

Өрөл  61 244 183 61 

 Монос  61 244 183 61 

Тэхийн шээг  144 1200 1200   

Тавилгана  47 141 141   

Далан хальс 10 10 10   

Нохойн хошуу 3 3 3   

Голт бор 55 165 165   

Дүн  619 2733 2411 322 

  

  

3 

  

  

  

  

Батөндөр хайрхан ХХК 

Монгол эх цогцолбор 

  

Улиас 28 28 28   

Хайлаас 1000 1000 1000 

  

  

Дүн  28 1028 1028   

4   

Тансаг ландшафт ХХК Кино үйлдвэрээс 
Офицеруудын ордон хүртэл 

Голт бор 382 1146 246 900 

Далайн хальс 29 29 29   

Монос  20 60 60   

Өрөл  15 49 49   

Дүн  446 1284 384 900  

2018 онд шинээр тарьсан бут сөөгний  
нэгдсэн дүн 



  

  

  

5 

  

  

  

  

  

Дөл судар ХХК 

Зүүн 4 замаас Кино үйлдвэр хүртэл 

Буйлс  65 350   350 

Голт бор 574 2541 116 2425 

Өрөл  85 100   100 

Монос  72 250   250 

Тавилгана  91 100   100 

  

Дүн  887 3573 116 3457 

  

  

  

6 

  

  

Монголын фермер эмэгтэйчүүдийн холбоо ТББ 

Залуучуудын өргөн чөлөө 

  

Голт бор 264 788 538 250 

Тэхийн шээг  42 420 420   

Буйлс  41 280 80 200 

Монос  4 12 12   

Агч  33 86 86   

Өрөл  7 15 15   

  Дүн  391 1601 1151 450 

  

  

 7 

  

  

Наран хүлэг ХХК  
Сансарын тунелийн дээр 

Шар хуйс 168 880 880   

Голт бор 168 800 800 50 

Монос  14 14   14 

Хайлаас 60 700 360 340 

Дүн  410 1580 2040 404 

8   

Бэлчээр тэжээлийн үндэсний холбоо ТББ 

ЭТӨЧ 

Голт бор 94 280 30 250 

Буйлс 101 300 34 266 

Агч 75 150   150 

дүн 270 730 64 666 

9   

  

Ногоон төгөл ХХК 

ЭТӨЧ 

Өрөл  50 115 65 50 

Монос  50 140 75 65 

Тэхийн шээг 82 1640 820 820 

Боролзгоно  100     400 

Агч  24 45 45   

Нохойн хошуу 24 120 120   

Голт бор 30 200     

Дүн  360 2260 585 1335 



10   

  

 Ургамал орчин ХХК 

                                ЭТӨЧ 

  

Голт бор 109 1199 1199   

Монос  47 143 135 8 

Өрөл  19 152 112 40 

Агч  17 50   50 

Тэхийн шээг 43 1462 1462   

Дүн  235 3006 2908 98 

11   

  

  

  

  

Агч ногоон ой ХХК 

ЭТӨЧ 

Голт бор 100 300   300 

Агч  25  50   50 

Монос  20 20 20   

Далан хальс 30 300 300   

Буйлс  30 150 150   

Гүйлс  35 60 60   

Тэхийн шээг 100 500 500   

Нохойн хошуу 25 250 250   

Долоогоно  20 20 20   

балгана  3 3 3 3   

Дүн  388 1703 1303 350 

12   

  

Ногоон харш ХХК 

ЭТӨЧ 

Голт бор 64 300 300   

Тэхийн шээг 60 180 180   

Паркын 
сарнай 

19 57 57   

Дүн  143 537 537   

13   

  

  

Сэрүүн дунбарай ХХК 

ЭТӨЧ 

Голт бор 54 265 95 170 

Монос  9 14 14   

Гацуур  13 13   13 

Гүйлс  40 120   120 

Өрөл  43 53 53   

Далан хальс 10 10 10   

Боролзгоно  146 438 438   

дүн 315 913 610 303 

  5216 23792 13137 10655 

Нийт 13 ААН 2018 онд 13 байршилд 23792ш буюу 5216 гоёлын бут 

сөөг тарьсан ба ургалт 100% байна  



 ХОТ ТОХИЖИЛТЫН ГАЗАР  

        ХТГазар нь 2018 онд  Улаанбаатар хотын нийтийн 
эзэмшлийн 23 гудамж, цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн  
арчилгаа, цэвэрлэгээ, нөхөн тарилтын  ажил хариуцан 
ажилласан 

        ХТГ нь хариуцсан гудамж талбайн ногоон байгууламжийн 
усалгаа, арчилгаа цэвэрлэгээг цаг тухайд нь тогтмол сайн 
хийдэг ба өгсөн үүрэг даалгавар, заавар зөвлөгөөг тухай бүрт 
нь сайн биелүүлдэг.  
        Энэ жилийн хувьд хариуцсан 23 гудамжинд хийгдэх 
ажлаа графикт хугацаанд нь хуваарын дагуу сайн хийж 
гүйцэтгэсэн.  

         Талбайн усалгаа хийхдээ хэт даралттай усаар шүршиж 
усалдаг байсаныг хариуцсан агрономч Эрдэнэдаваад хэлж 
даралт багатай услуулдаг болсон.  

          2019 онд ногоон байгууламжийн ажилд хүн хүчний 
хуваарлалтанд анхаарч ажиллах хэрэгтэй 





Зүүн 4 замаас эвтэй 4 амьтан хүртэл 

/Охь мандал ХХК/ 



Дандарын гудамж 

/ХТГазар/ 



Засгийн газрын ордны 2 тал 

/ХТГазар/ 



Залуучуудын өргөн чөлөө 

/МФЭХолбоо ТББ/ 



Монгол-Эх цогцолбор  
/Батөндөр хайрхан ХХК/ 

 



Занабазарын гудамж  
“Байгаль цэцэрлэг” ХХК 



ЭТӨЧ “Агч ногоон ой” ХХК 



ЭТӨЧ Ногоон төгөл ХХК  



Том нарс модны усалгааг графикт хугацаанд нь хийлгэхийн өмнө  

тухайн модны тогоондох  хөрсний чийгшилийг  усалгаа хийх бүрт 

тогтмол хөрсний чийг хэмжигч /Three-way/- метрээр чийгшилийг 
шалгаж усалгааг хийлгэж байсан. 
 



ТОМ ОВРЫН НАРС МОДНЫ 
УСАЛГАА 

 Энэхүү нарс модны усалгааг Хотын ЗАА-наас гаргасан 

хуваарийн дагуу Сүхбаатар тохижилт ХХК, Улаанбаатар 

шинэчлэл ХХК, Охь мандал ХХК, Эко ирэн ХХК, Чингэлтэй ТҮК, 
Монгол тохь ХХК-ууд  услах ажлыг өдөр, шөнийн цагаар хийсэн 

ба манай байгууллагын зүгээс усалгаа хийх бүрт тогтмол хяналт 

тавьж тухайн өдрийн усалгааны мэдээллийг ЗАА-нд өгч гарсан 

зөрчлийг тухай бүрт нь арилгуулж, зааварчилгаа өгч ажиллаа. 

Усалгаа хийх бүрт Сүхбаатар тохижилт ХХК, Охь мандал ХХК-д 2 

машин, Улаанбаатар шинэчлэл ХХК, Эко ирэн ХХК, Монгол тохь 

ХХК, Чингэлтэй ТҮК-ууд 1 машин бүгд 7-8 машиныг нэг удаагийн 

усалгаанд гаргаж мод бүрийн тогоог дүүргэж усалсан ба 2018 онд  

нийт 23 удаагийн усалгаа хийгдсэн. Нэг удаагийн усалгаанд 
дунджаар 174 тонн усаар усалсан. 



2018 ОНЫ НАРС МОДНЫ  
УСАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН 

д
д 

Хариуцсан 
ААН 

Модны 
тоо 

Байршлы
н тоо 

Усалгаан
ы 

давтамж 

Рейсын 
тоо 

Усны 
хэмжээ 

/тн/ 

1 Сүхбаатр 
тохижилт ХХК 

995 12 23 566 4016 

2 Чингэлтэй ТҮК 86 2 23 23 276 

3 Улаанбаатар 
шинэчлэл ХХК 

973 4 23 369 2208,1 

4 Охь 
мандалХХК 

764 7 23 627 3084 

5 Эко эрин 
тохижилт  ХХК 

536 2 23 251 1735 

6 Монгол тохь 
ХХК 

547 6 23 226 1226 

  Нийт дүн 3901 33 23 2062 12545,1 



Чингэлтэй ТҮК  



Сүхбаатар тохижилт ХХК 



Монгол тохь ХХК 



Улаанбаатар шинэчлэл ХХК 



Охь мандал ХХК 



ЭКО ЭРИН ТОХИЖИЛТ ХХК  



ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

ДАНДАРЫН ГУДАМЖНЫ 75 ш ТОМ ОВРЫН НАРС МОДНЫ 
ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ  ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ТАНАЛТ ХИЙЖ УТАА 
ТОРТОГНООС ХАМГААЛАХ ГЯЛГАР УУТАН ХУЧИЛТ ХИЙСЭН. МӨН 
ДУЛААЛАГЫН ЗОРИУЛАЛТААР НАРС МОДНЫ ШИЛБИЙГ ТААРААР 
ОРООСОН  
 

 

ДУЛААЛСАН. 
 



 Эко бүрд ХХК, Гарааны технологийн инкбатор ХХК, 
УХЭШХүрээлэнгээс шавьж устгал, хөрс ариутгалын 

ажил 2 удаа хийгдсэн. 



“Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяны 
хүрээнд 

 “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аяны хүрээнд 

шарилж устгалын ажилд дараах чиглэлийн дагуу 

хяналт тавьж ажилласан болно. Энэхүү шарилж 

устгалын аяны хүрээнд ННБХИЗ-ийн тэргүүн 

О.Мэндсайхан болон хяналтын ажилтан А.Нацаглхам, 
Г.Ганчимэг, Б.Цэндмаа нар “Сүхбаатар дэвшил” ХХК 

болон Иргэдийн бүлгийн ажилчид СБД-ийн нутаг 
дэвсгэр 100 айлийн гүүрнээс Арслантай гүүр хүртэл 

Сэлбэ голын дагуу 2 талын талбайн шарилж устгах 

ажил хийгдсэнд хяналт тавьж ажиллаа.  



 

СҮХБААТАР ДЭВШИЛ ХХК БОЛОН 
ИРГЭДИЙН БҮЛЭГ 

 



  Төмөр замын дагуу тарисан 
Улиас, Хайлаас модны мэдээлэл  

2016 оны намар Төмөр замын хамгаалалтын зурвасын дагуу 

Толгойт өртөөнөөс Баянзүрх дүүргийн Ургах наран хорооллын 

баруун урд тал хүртэл замын урд талдаа “Ногоон харш” ХХК, 
“Цэцэрлэгжилт” ХХК, замын хойд талд “Ногоон төгөл” ХХК, 
“Голден гарден” ХХК улиас, хайлаас модыг тарьсан. Энэхүү 

зурвас нийт 3412ш улиас, 12000ш хайлаас таригдсан. 2018 онд 

тус компаниуд хариуцсан талбайнхаа тарьсан модыг арчлах, 
хамгаалах, ургуулах, цэвэрлэх ажлыг хийсэн. 2018 оны 8-р 

сарын 01-04-ны өдрүүдэд бүх модны тооллого хийж нөхөн 

тарилт хийх модны тоог гаргаж 10-р сарын 03- 31-ны хооронд 

1167улиас, 407 бут буюу 1221ш хайлаас нөхөн тарилт 

хийлгэлээ. 



Голден гарден ХХК 



Ногоон төгөл ХХК 



 

Цэцэрлэгжилт ХХК 

 



Намрын нөхөн тарилтын ажил  



Ногоон харш ХХК 

 



Нийтийн эзэмшлийн гудамж , 
цэцэрлэгийн 2018 оны тооллого 

        Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн ногоон 

байгууламжийн тооллого явуулах ажлын хэсэг 2018 

оны 10-р сард тооллогын ажлыг зохион байгууллаа. 

Тооллогод CБД, БЗД, БГД-ийн гудамж, цэцэрлэгүүд 

хамрагдсан болно.  

 



2018 онд ногоон байгууламжийн ажил 
хийсэн ААНБ-д өгсөн үнэлгээ  

№ ААН нэр 
Гудамж 
талбай 

Гэрээгээр хүлээсэн ажил Төсөв 
Гүйцэтгэл 

% 

Дунда
ж % 

Үнэлгээ 

Захиалагч 
Хяналтын 

ТББ 
Ажлын хэсэг 

1 Сүхбаатар тохижилт ХХК 

Бага тойруу  

/Багшийн 
дээдээс 

Метромолл 
хүртэл/ 

1. 13398м2 зүлэгт талбайг 
арчлах 

20 000 000 

/Хорин сая/ 

95 

96 

  

Хангалттай  

  

2. 3832м2 ургамлан хашлага 
арчлах  

97     

3.  301ш мод арчлах  97     

4.   Арчилгаа, усалгаа, 

цэвэрлэгээ хийх 
95     

2 Сүхбаатар тохижилт ХХК 
Хувьсгалчдын 

цэцэрлэг  

1. 285 ш мод арчлах  

30 000 000  

/Гучин сая / 

97 

95.2 

  

Хангалттай  

  

2. 1846м2 зүлэгт талбайг 
арчлах 

95 
    

3. Арчилгаа, усалгаа, 

цэвэрлэгээ хийх 
90 

    

4. 4552ш сөөг арчлах  97     

5. 256у/м ургамлан хашлага 
арчлах  

97 
    

3 

  

Монголын фермер эмэгтэйчүүдийн 
холбоо ТББ 

Залуучуудын 
өргөн чөлөө  

1. 2077м2 зүлэгт талбайг 
арчлах     

  

10 000 000 

/Арван сая / 

95 

  

95 

  

Хангалттай  

  

2. 124ш мод арчлах  

95 

    

      3. 10ш сөөг арчлах  
  

95   
    

      
4. Нэмэлтээр 1601ш бут 
таригдсан.  

95   
  

  
  



  

  

  

  

4 

  

  

  

  

Бат өндөр хайрхан 
ХХК 

  

  

  

  

Монгол эх цогцолбор  

1.42ш мод арчлах    

  

  

  

20 000 000 

/Хорин сая/ 

95   

  

  

  

96.5 

    

  

  

  

Хангалтта
й 

  

2.20ш сөөг арчлах  96     

3.230у/м ургамлан хашлага арчлах  96     

4.2193м2 зүлэгт талбайг арчлах   97     

5.30ширхэг мод тарих 97     

6.140у/м ургамлан хашлага тарих  97     

7.500м2 зүлэг нөхөн тарих  98     

  

  

5 

  

  

Грийн Дрийм ХХК 

  

  

Эрхүүгийн гудамж 

1.114ш мод арчлах    

  

20 000 000 

/Хорин сая/ 

97   

  

96.5 

    

  

Хангалтта
й 

  

2. 28ш сөөг арчлах  97     

3.4614м2  зүлэгт талбайг арчлах   95     

4.Нэмэлтээр 2370ш бут сөөг таригдсан. 97     

  

  

6 

  

  

Бадмаараг гэрэл ХХК 

  

  

Денверийн гудамж 

1.93ш мод арчлах    

  

10 000 000 /Арван 

сая / 

90   

  

89 

    

  

  

Хангалтта
й 

  

2. 212ш сөөг арчлах  90     

3. 93у/м ургамлан хашлага арчлах /нохойн 
хүшуу 19 у/м/=112у/м / 

90     

4. 3137м2  зүлэгт талбайг арчлах   85     

5. 200м2 зүлэг нөхөн тарих  90     

  

7 

  

Амжилтын амт ХХК 

  

Нэгдсэн үндэсний 
гудамж 

1. 180ш мод арчлах    

10 000 000 /Арван 
сая / 

90   

90 

    

Хангалтта
й 

  

2. 1031ш сөөг арчлах  90     

3. 1998м2 зүлэгт талбайг  
     арчлах  

90     



  

  

  

8 

  

  

  

Мод хамгаалах төв ТББ 

  

  

  

Жуковын хөшөө орчим  

1. 11ш мод арчлах    

  

  

10 000 000 

/Арван сая / 

90   

  

  

  

  

88,5 

    

  

  

Хангалтта
й 

  

2. 30ш сөөг арчлах  86     

3. 169у/м ургамлан хашлага арчлах  89     

4. 2392м2 зүлэгт талбайг арчлах  88     

5. 50м2 зүлэг нөхөн тарих  91     

6. 500ш сөөг нөхөн тарих  87     

9 Охь мандал ХХК Сансарын тунелийн 2 тал 1. Цэвэрлэгээ, усалгаа,  арчилгаа 
хийх  

5 000 000 

/Таван сая/ 
92 92   Хангалттай   

  

  

10 

  

  

Охь мандал ХХК 

  

Их тойруу /Зүүн 4 замаас Туул 
Жинпаны аюулгүйн тойрог/ 

1. 102ш мод арчлах    

  

80 000 000 

/Наян сая/ 

97   

  

97 

    

  

Хангалттай 

  

2. 362 у/м ургамлан хашлага  96     

3. 9144м2 зүлэгт талбайг арчлах  97     

4. 14ш мод тарих  98     

5. 14290ш сөөг тарих  96     

6. 6970м2 зүлэг нөхөн тарих  98     

11 Наранхүлэг ХХК Сансарын тунель дээрх 1.     2444ш бут сөөг тарих 25 000 000 

/Хорин таван 
сая/ 

85   

84,5 

    

Хангалттай 

  

2.      Арчилгаа, усалгаа,цэвэрлэгээ хийх 84     

12 Агч ногоон ой ХХК  10-р хорооллын автобусны 
буудалаас мөнгөн тойг ресторан 
авто замын голын ба урд талын 

бульварын   

1. Ургамалан хашлага 6335м арчлах  30.000.000 

/Гучин сая/ 

95   

  

97 

  Хангалттай   

2. Цэвэрлэгээ, усалгаа, арчилгаа хийх    98   

3. Нэмэлтээр: 

       Бут сөөг 1653 ш  
           Шар хуайс 312 у/м 2703ш 

           Хайлаас 612 у/м 7349 ш   

98   

13 Ногоон харш ХХК  Энхтайваны өргөн чөлөө, 25-эмийн 
сангаас Гермэсийн уулзвар хүртэл 

ногоон байгууламжын арчилгаа  

1. 6700ш ургамалан хашлага арчлах  30.000.000 

/Гучин сая/ 
93   

  

93,7 

  Хангалттай   

2. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ хийх 95   

3. Голт бор 60 бут, Тэхийн шээг 60 бут, 
Монос 2 бут, Паркын сарнай 10 бут 
шинээр тарих 

92   

4. Нэмэлтээр нөхөн тарилтаар  
120ш хайлаас 

  95         



14 Ногоон төгөл ХХК Баруун 4 замын уулзвараас 10-р 
хорооллын автобусны буудал хүртэл 

ногоон байгууламжийн арчилгаа  

1. 12672ш ургамлан хашлага арчлах 30.000.000 

/Гучин сая/ 
93   

  

  

  

  

  

90.1 

  Хангалттай   

2. Мод 675 арчлах   

3. 5840м2 зүлэг талбай арчлана.  90   

4. Голт бор 45ш, Монос 65 бут,Өрөл 50 бут 
,Боролзгоно 400ш , Тавилгана 100ш, 
Тэхийн шээг 820 шинээр тарих 

83     

95     

5. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ хийх  85 

6. Нэмэлтээр:  
Бут сөөг 3733  
Нөхөн тарилт  хайлаас 920ш  

95 

    

    

15 Бэлчээр тэжээлийн үндэсний 
холбоо ХХК 

10-р хорооллын уулзвараас 10-р 
хорооллын автобусны буудал хүртэл 

ногоон байгууламжийн арчилгаа  

1. Хайлаас, шар хуайс 4000ш /ургамлан 
хашлагаар/ нөхөн тарих 

30.000.000 

/Гучин сая/ 
93   

  

  

  

88,6 

  

  

  Хангалттай   

2. 16200м2 зүлэгт талбай арчлах 80     

3. Голт бор 200ш, Буйлс 250ш , Агч 150 ш 
шинээр тарих 

95     

4. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ хийх 80     

5. Нэмэлтээр: Нөхөн тарилтанд 

              бут 270 /1260ш/   
  хайлаас 450ш  

           

95     

16 Ургамал орчинХХК, Редо ХХК  10-р хорооллын автобусны буудлаас 
баруун тийш Жаст ойл клонкын уулзвар 
хүртэл замын голын болон зүүн хэсгийн 

ногоон байгууламжийн арчилгаа  

1. Голт бор 16 бут, 1484 у/м ургамалан 
хашлага, нохойн хошуу 1 бут, Улиас 
32ширхэг, Том өрөл 4 бут, Том хайлаас 
3ширхэг арчлах 

21.000.000 

/Гучин сая/ 

9.000.000 

/Есөн сая/ 

80   

  

  

  

  

  

79 

  Хангалтгүй   

2. Монос 24 бут, Өрөл 60 бут, Боролзгоно 
100 у/м, Голт бор 40 бут, Тэхийн шээг 60 
бут сөөг шинээр тарих 

80 

3. Зүлэг 2796м2 арчлах 70     

4. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ хийх  
5. Нэмэлтээр: Нөхөн тарилтанд 600ш 
хайлаас 

70 

    

    



17 Сэрүүн дунбарай ХХК, Эко 
ворлд ХХК  

Жаст ойл ШТС- аас 
саппорогийн тойрог хүртэл 

ногоон байгууламж 
арчилгаа  

1. 4183м2 зүлэг арчлах  30.000.000 

/Гучин сая/ 

  

9.000.000 

/Есөн сая/ 

70   

  

  

  

  

79 

  

  Хангалтгү
й 

  

2. Том өрөл 3ш, Том хайлаас 2ш, 
Голт бор 22 бут, Гацуур 13ш, 
Хайлаас 70 бут, ургамлан хашлага 
1670 у/м, шар хуайс 120 у/м, 
12200ш хайлаас нөхөн тарьж 
арчлах 

86     

3. Өрөл 166ш ,Голт бор 170ш, 
Гүйлс 120ш шинээр тарих 

90     

4. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ 
хийх 

70     

18 Хөгжилийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг дэмжих төв  

Вокзалын арын зүүн, баруун 
цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийг арчлах  

1. 977 у/м ургамалан хашлага 
арчлах  

20.000.000 

/Хорин сая / 
93   

  

  

93,7 

  Хангалтта
й 

  

2. 37000 м2 зүлэг арчлан тордоно.  91     

3. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ 
хийх  

96     

4. 68ш мод, 64ш бут сөөг арчлах 95     

19 Хорсбек эксперенс ХХК  
  

Амарсанаагийн гудамжны 
ногоон байгууламжийг 

арчлах,хамгаалах, нөхөн 
сэргээх  

1. 172 ш мод, 46ш сөөг, 107 у/м 
ургамалан хашлага арчлах 

15.000.000 

/Арван таван 
сая/ 

95   

  

91,6 

  Хангалтта
й 

  

2. 4432 м2 зүлэг арчлан тордоно. 90     

3. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ 
хийх 

90     

20 Тэнгэрлэг ой ХХК,Баянгол 

Шинэ өргөө ХХК  
Чингүнжавын гудамжны 
ногоон байгууламжийг 
арчлах, нөхөн сэргээх 

1. 48ш мод арчлах 7.000.000 

/Арван сая/ 

3.000.000 

/Гурван сая/ 

81   

  

78 

  Хангалтгү
й  

  

2. 2186 ширхэг сөөг арчлах 70     

3. 208 у/м ургамалан хашлага 
арчлах  

80     

4. 6000м2 зүлэг арчлан тордоно. 78     

5. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ 
хийх  

81     

21 Байгаль цэцэрлэг ХХК Занабазарын гудамжны 
ногоон байгууламжийн 

арчилгаа  

1. 5181ширхэг сөөг арчлах  20.000.000 

/Хорин сая/ 

95   

  

  

96,8 

  Хангалтта
й 

  

2. 93ширхэг мод арчлах 92     

3. 990, 53,8 у/м у/ хашлага арчлах 95     

4. 5628 м2 зүлэг арчлан тордоно.  97     

5. Арчилгаа, усалгаа, цэвэрлэгээ 
хийх  

98     

6. 200ширхэг сөөг тарих 

Нэмэлтээр: бут сөөг- 749 ширхэг, 
Ургамалан хашлага, Нохойн  
хошуу 120у/м 1200ш, 
Хайлаас  99у/м 985ш, Тэхийн шээг 
26у/м 132ш 

95 

  

98 

    



2018 онд ногоон байгууламжийн арчилгаа, 

нөхөн тарилтын ажилд хяналт, үнэлгээ хийх 
гэрээны биелэлт 

 д/д Гэрээний заалт Гэрээний биелэлт 

1        Гүйцэтгэгч нь хяналт тавьж ажиллах үеийн 
хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг чанд 
сахин ажиллах бөгөөд элдэв зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлж ажиллах, осол аваар, зөрчил гарсан 
тохиолдолд өөрийн зардлаар хохирлыг арилгаж 
ажиллана. 

Тухайн гэрээний хүчинтэй хугацаанд  ямар нэгэн зөрчил гараагүй. 
 

2        Гүйцэтгэгч нь Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн 
нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг гэрээгээр 
арчлан тордож байгаа байгууллагуудын гэрээгээр 
хүлээсэн үүрэг ажлын явц, гүйцэтгэлд хяналт тавьж 
фото зургаар баримтжуулах 

Тус 3 дүүрэгт ногоон байгууламжийн ажил гүйцэтгэсэн ААНБ-ын ажилд 
тогтмол хяналт тавьж тухай бүрт нь фото зураг, албан бичгээр 
баримтжуулан захиалагч байгууллагад мэдэгдэж, мэдээллээр хангаж 
ажилласан болно.  

4         Ногоон байгууламжийн арчилгаа, нөхөн 
сэргээлтийн ажлыг өдөр бүр тогтмол хянах, 
агротехнологийн картыг өдөр бүр хөтлөх, гэрээгээр 
ажиллаж байгаа ААН-д мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, 
байгууллагуудын сар бүрийн хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг 
газар дээр нь шалгаж, гарын үсэг зурж баталгаажуулах 

Талбайд манай хяналтын ажилтан өдөр бүр тогтмол хяналт тавьж 
ажиллаж байсан ба агротехнологийн картыг тогтмол хөтлөж тухайн өдөр 
хийгдэх ажлыг дэвтэр бичилт хийж, тухайн талбайд хийгдэх ажлын 
онцлогт тохирсон заавар зөвөлгөө өгч ажилласан. Мөн манай 
байгууллагаас ААН-тэй ажиллах хүснэгт гарган тухайн талбайд ажиллаж 
байгаа ААН-ын ажилтантай харилцан гарын үсэг зурж баталгаажуулан 
харилцан бие биедээ хяналттай ажиллаа. 

5        Дүүрэг бүрт мэргэжлийн 2-3 хүн тогтмол хяналт 
тавьж ажиллана. Мөн Хот тохижилтын газрын хийж буй 
ногоон байгууламжийн ажилд хяналт тавина. 
Гүйцэтгэлийг хянаж гарын үсгээр баталгаажуулна. 

Сүхбаатар, Баянзүрх, Баянгол дүүргийн ногоон байгууламжийн хяналтын 
ажилд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа ба Баянгол дүүргийн 
ажлыг 2018 оны 9 дүгээр сараас нэмэлтээр хариуцан ажилласан. Хот 
тохижилтын газрын хариуцсан 19 гудамж талбайн ажилд тогтмол дүүрэг 
хариуцсан хяналтын ажилтан хяналт тавьж ажилласан ба талбайд  
хийгдэх ажлыг бусад ААН-ийн хэмжээнд заавар зөвлөгөө өгч хийсэн 
ажилд нь үнэлгээ өгч, сар бүр фото зургаар баталгаажуулан сарын 
тайландаа тусгаж гүйцэтгэлд гарын үсгээр баталгаажуулж дараа сард 
хийх ажлын зааварчилгаа өгч ажиллаа. 
  

  



6       Гүйцэтгэсэн ажлын тайланг сар бүрийн 
25-30-ны хооронд баримтжуулсан 
материалын хамт гарган захиалагчид өгнө. 
Усалгааны 

 үед шөнийн цагаар хяналт тавих ба хийсэн 
ажил бүрийг фото зургаар баримтжуулж, 
тайланд хавсаргах, мөн хяналтын үед 
гарсан ямар нэгэн зөрчлийг тухай бүрт нь 
баримтжуулан захиалагч талд мэдэгдэж 
зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах 

       Тухайн сард хийсэн ажлын тайланг гэрээнд заасны 
дагуу сар бүрийн 25-30-н хооронд гарган ААНБ-ын 
гүйцэтгэлийн хамт захиалагч байгууллагад өгч хэвшсэн. 
Усалгааг өдөр, шөнийн цагаар графикт хугацаанд нь 
хийлгэж сар бүрийн эхэнд ногоон байгууламжийн ажил 
хийж буй ААН-ээс дараа сарын усалгааны хувиарийг 
гаргуулан авч мөрдүүлэн ажиллаж ажилбар бүрийг фото 
зургаар баримтжуулан  Хотын ЗАА-д тухай бүр нь 
цахимаар мэдээлэл өгч захиалагч байгууллагыг тогтмол 
мэдээллээр хангаж байсан.  

7       Гүйцэтгэгч нь захиалагчийн өгсөн үүрэг, 
даалгаврын дагуу ажиллана. Гүйцэтгэгч нь 
захиалагчтай зөвшилцөлгүй ямарваа нэгэн 
асуудлыг дур мэдэн шийдвэрлэж тэр нь сөрөг 
үр дагаварт хүрвэл санхүүжилтээс 30 хүртэл 
хувиар хасах, гарсан хохиролыг нөхөн 
төлүүлэх, гэрээг цуцлах зэрэг арга хэмжээг 
авна. Хяналтын ажилтангууд нь өдөр бүр 8 цаг 
ажиллана. Амралт баяр ёслолын өдрүүдэд 
ажилласан тохиолдолд нөхөн амрах эрхтэй. 

      Манай байгууллага нь гэрээнд заагдсан үүргийн дагуу 
захиалагч байгууллагатай тогтмол харилцаатай ажиллаж 
өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь биелүүлж мэдээллээр 
хангаж ажилласан. Гэрээт хугацаанд гэрээнд заасан сөрөг үр 
дагаварт зөрчил гаргаагүй болно. Манай байгууллагын 
хяналтын ажилтангууд нь гэрээнд заасан цагийг баримтлан 
ажилласан ба усалгаа, мод тарилтын үед өглөө 06:00цагаас 
шөнийн 04:00 цаг хүртэл ээлжээр ажиллаж байсан мөн 
амралт баяр ёслолын үед  хариуцсан ажлаа хийж байсан. 

8         Гүйцэтгэгч нь намар 9-р сард хариуцсан 
гудамж, цэцэрлэгийн ногоон байгууламжийн 
тооллогыг гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран 
хийж хотын ногоон байгууламжийн мэдээллийн 
санд оруулна. 

Энэ жилийн ногоон байгууламжийн тооллогыг 10-р сард хийж 
хот тохижилтын газартай хамтран тооллогын дүнг нэгтгэн 
гаргаж байна. 



9 Хариуцсан гудамж, цэцэрлэгийн мод, сөөг, 
зүлгэнд хийгдэх усалгааны ажлын графикын 
мөрдөлт, захиалагчаас усалгаа хийх талаар 
өгсөн цаг үеийн чанартай үүрэг даалгаварыг 
биелүүлж байгаа байдал, усалгааны норм 
хэмжээг баримталж буй эсэхийг газар дээр нь 
шалгаж, алдаа дутагдлыг засуулах, усалгааг 
хангалтгүй хийж буй усалгааны байгууллагыг 
захиалагч талд мэдэгдэх, ялангуяа том оврын 
нарс мод, гацуур модны усалгааг сайтар хянах, 
шилмүүс шүршиж угаах ажлыг хийлгэх, 
баримтжуулах 

ААНБ-ын хариуцсан гудамж цэцэрлэгийн усалгаанд хяналт 
тавьж ажиллахдаа усалгааны график, захиалагчаас өгсөн цаг 
үеийн чанартай үүрэг даалгаварын биелэлтыг гарган 
захиалагч байгууллагад тухай бүрт нь мэдээллэж мэдээллээр 
хангаж байсан. Усалгааны үед гарсан зөрчлийг тухай бүрт нь 
гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран арилгах арга хэмжээ авсан 
ба зөрчлийн мэдээг захиалагч байгууллагад цахимаар 
мэдээллэж хариу арга хэмжээг авч шийдвэрлэж байсан. / 
Сүхбаатар тохижилтын машин эвдэрсэн гм/. Усалгаа 
хариуцсан ААНБ-аар шилмүүст модыг шүршиж угаах ажлыг  
3-4 удаагийн давтамжтай хийлгэсэн  

10 Том оврын нарс мод тарих, арчлах ажлын 
технологийн мөрдөлтөнд хяналт тавьж, илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг арилгуулах 

2018 онд таригдсан нарс модны тарилтын ажилд хяналт тавьж 
ажилласан. Таригдах нарс модны өндөр, үндэсний комны хэмжээ, 
боолт бэхэлгээ зэрэгт голлон анхаарч боолт задарсан битүүлэж 
боогоогүй үндэс нь ил гарсан стандарт хангаагүй 8ш нарс модыг 
буцааж солиулсан. /Имарт Амьд газар ХХК- 5, Жуковын хөшөө 
орчим Байгалаа дээдлэе ХХК -3/ 

Мод тарих нүхийг гэрээнд заасан хэмжээнд ухуулаж гарсан шороог 
зайлуулаж шинээр холимог хөрс бэлдэж  газрын хөрснөөс доош 
10-15 см-т модыг суулгаж тулгуур бэхэлгээг хийлгэсэн. 
Талбайд хяналтаар ажиллах үед нарс модны гэрэлтүүлэгийг 
шалгах ажлыг хийж асаагүй гэрэлтүүлэгийн мэдээлэлийг ЗАА-ны 
мэргэжилтэн Даваасүрэн, шуурхай алба Мөнхбаяр, 

ТХХУХэлтэсийн  мэргэжилтэн Нааяа нарт мэдэгдэж засуулсан. 
Том оврын нарс модны тарилтын үе шатыг фото зургаар 
баримтжуулан авч сарын тайлан болон захиалагч талд тогтмол 
цахимаар мэдээлж мэдээллээр хангаж ажилласан. 



Гарсан зөрчил  

 Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар   тухайн аж ахуй нэгжид 
хугацаатай үүрэг өгч “Шаардах хуудас-”аар шаардлага хүргүүлэж богино 
хугацаанд гаргасан зөрчлийг арилгуулах хэрэв уг зөрчлийг арилгаагүй 
тохиолдолд холбогдох дээд байгууллага буюу ЗАА, бусад холбогдох 
байгууллагуудад мэдэгдэн зохих арга хэмжээг авхуулж ирлээ. 

2018 онд дараах зөрчил гарч байсан 

- Том оврын нарс модны тулаас модыг авах, хугалах зөрчил урд жилээс 
багассан байна. 2018 онд нийт 96ш модны тулаасыг солих ажил 
хийгдсэн. 

- Санктпетрбург төвийн баруун талд 1, Маамуу нааш ир хөшөөны 
дэргэд 1 модыг машин мөргөж хугалсаныг “Тод газар” ХХК-аар 
авхуулсан.  

- 2018 онд хамгаалалтын шон троссыг автомашин мөргөх, хүмүүс 
троссыг суллах зэрэг зөрчил гарсан  77ш шонг гэмтээсэн, тасалсан, 
суларсан 234 м троссыг хот тохижилтын газар болон холбогдох ААН-
ээр засварлан сэргээлгэсэн. 



- Сансарын тунелийн зүүн талд ногоон байгууламж болон хавтандсан 
талбай дотор самбар байрлуулах зорилгоор 12 нүх ухсаныг БЗД-ийн 
цагдаа болон “Охь мандал” ХХК-д мэдэгдэж засуулсан.  

- Зүүн хүрээ хотхоны арын авто замын 2 талд автозамын дээгүүр 
самбар байрлуулах суурь ухаж гарсан шороогоор нь зүлэг, модыг 
булсаныг ЗАА-д мэдэгдэн засуулсан.  

- Дүнжингаравын замын дагуу /Богд уулын арын зам/ улиас модыг мал 
ихээр гэмтээж байгаа ба Баянзүрхийн гүүрний баруун талын мал 
идэж хугалсан 26 улиасыг Хот тохижилтын газарт мэдэгдэж авхуулах 
арга хэмжээ авсан./7-р сард// мал бүхий иргэдийг хотоос гаргасан тул 
энэхүү зөрчил багассан/  

- 10-р сард Ургах наран хороололын баруун урд төмөр замын дагуу 
тарьсан модноос 12 ш улиас, 15ш хайлаасыг техникээр дайрч 
гэмтээсэнийг “Цэцэрлэгжилт” ХХК-д мэдэгдэн асуудлыг шийдэх үүрэг 
өгсөн. 

- Өдрийн цагаар том модны усалгаа хийхэд усалгааны машиныг 
цагдаа нар явуулахгүй торгох, замд түгжрэл үүсгэж байна гэж хөөх 
зэрэг асуудал байна. 



ЗӨРЧЛИЙН ЗУРАГ 





ДҮГНЭЛТ 

 2018 онд хотын ногоон байгууламжийн ажил 

хариуцсан 28 ААНБ-ын 48 гудамж, цэцэрлэгийн ажилд 

манай байгууллагын зүгээс гэрээнд заагдсан ажилд нь 

хяналт тавьж зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ. Тус ААН 

байгууллагуудаас Монгол эх цогцолбор /Бат өндөр 

хайрхан ХХК/, Бага тойруу МУБИС- СУИС-ийн зүүн 

уулзвар /Сүхбаатар тохижилт ХХК/, Зүүн 4 замаас Эвтэй 

4 амьтаны хөшөө хүртэл /Охь мандал ХХК/,ЭТӨЧ /Агч 

ногоон ой ХХК/, Занабазарын гудамж/Байгаль цэцэрлэг 
ХХК/ нарын ажил хэвийн сайн явагдаж хариуцсан 

ажилдаа санаачлагатай ажлын явц нь хэвийн сайн 

байсан.  



             Харин Амжилтын амт ХХК /Нэгдсэн үндэсний 

гудамж/, Бадмаараг гэрэл ХХК /Деневерийн гудамж / нь  

ЗАА-аас гаргасан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтээр 9-р 

сард бага оноотой үнэлэгдсэний улмаас гэрээ нь 

цуцлагдсан ба бусад саруудад ажил нь хэвийн явагдаж 

байсан. Сэрүүн дунбарай ХХК /ЭТӨЧ/  Ургамал орчин 

ХХК/ ЭТӨЧ/, Чингүнжавын гудамж/Тэнгэрлэг ой ХХК/ зэрэг 
ААН-ийн ажил удаашралтай байнгын шаардлага тавьж 

байсан ба гэрээ нь цуцлагдсан.  

             Бусад ААН-ийн хувьд ажил нь графикт 

хугацаандаа хийгдэж байсан. Манай байгууллагын зүгээс 

ААНБ-д цаг үеийн ажил болон хуваарьт ажилд нь тогтмол 

хяналт тавьж заавар зөвөлгөө өгч харилцан бие биедээ 

хяналттай ажилласан. 



ЦААШИД АНХААРАХ  

2018 онд нийт ААН-үүдийн ажилд хяналт тавин 

ажиллахад цаашид анхааран ажиллах дараах зүйлүүд 

ажиглагдлаа. Үүнд:  

 Хайс хамгаалалтыг сайжруулах. /Түр хамгаалалт 

буюу тууз татах ажил үр дүн багатай / 

 Замын нуухны шороо, бодистой цас зэргийг зүлэгт 

талбайд хаяж байна. 

 Замд тогтсон ус зүлэгт талбай, мод бутыг бохирдуулж 

байна. 

 Гарцгүй улмаас зүлэгт талбайн талхлалт их байна. 

 Ногоон байгууламжийн ач холбогдлын талаар иргэд  

мэдээлэл дутмаг байна. 



 Сонгон шалгаруулалт хийхдээ тухайн ААН-н 
чадамж, ажлын туршлагатай ажилтантай эсэх. 

 ААН-ын  дунд сургалт явуулах зэргээр ажиллах 
хүчний чадамжийг сайжруулах/ батламж/ 

 Туршлага судлуулах ажлыг зохион байгуулах  

 2019 онд ногоон байгууламжийн ажлыг эрт 
эхлүүлэх 

 Тайлан гаргах, цаг үеийн холбоотой 
мэдээллийн нэгдсэн маягт загвартай болох 

 Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 
арчилгааны ажил болон хяналтын ажлыг бүтэн 
жилээр гэрээлэн байнгын арчилгаа хамгаалалт, 
хяналттай болгох 
 



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА.  


