
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 

 
2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр                                         Улаанбаатар хот  

№ Эрх зүйн актын 
нэр, он, сар, 

дугаар 

Зүйл заалтын дугаар, агуулга Хэрэгжүүлэх талаар 
төлөвлөсөн арга хэмжээ 

Хэрэгжилт, үр дүн Хувь Үр нөлөө 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
 
 
 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
2021 оны 10 
дугаар сарын 
22-ны өдөр 
“Хуулийн 

хэрэгжилтийг 
хангах тухай” 
А/828 дугаар  

захирамж”  
 

4. Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотын эрх зүйн 
байдлын тухай хууль, Монгол 
Улсын Засаг захиргаа,нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга, 
эдгээр хуулийг дагалдан 
гарсан хууль тогтоомжийн 
шинэлэг зохицуулалтыг олон 
нийтэд сурталчлан таниулах, 
хуулийг дагаж мөрдөх 
бэлтгэл ажлыг хангаж, хийсэн 
ажлын талаарх тайланг 2021 
оны 12 дугаар сарын 15-ны 
өдрийн дотор Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газарт 
ирүүлэхийг дүүргүүдийн Засаг 
дарга,  нийслэлийн нутгийн 
захиргааны захиргааны 
байгууллагын удирдлагуудад 
үүрэг болгосугай. 

Байгууллагын 
http://hhaag.ub.gov.mn/, цахим 
хуудас,  
https://facebook.com/hhaag.ub.g
ov.mn сошиал медиа хуудсаар 
тус тус дамжуулан олон 
нийтэд сурталчлан таниулах  

Манай байгууллага Монгол 
Улсын нийслэл Улаанбаатар 
хотын эрх зүйн байдлын тухай 
хууль, Монгол Улсын Засаг 
захиргаа,нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулга, эдгээр хуулийг 
дагалдан гарсан хууль 
тогтоомжийн шинэлэг 
зохицуулалтыг байгууллагын 
http://hhaag.ub.gov.mn/, цахим 
хуудас,  
https://facebook.com/hhaag.ub.g
ov.mn сошиал медиа хуудсаар 
тус тус дамжуулан олон 
нийтэд сурталчлан таниулах 
цахим хаягаар болон олон 
нийтэд сурталчлан таниулж, 
хуулийг дагаж мөрдөн 
ажиллаж байна. 

100 Олон нийтэд 
сурталчлан 
таниулснаар ард иргэд 
хуулиудын шинэчилсэн 
найруулгатай 
танилцаж дагаж 
мөрдөх болно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН БИЕЛЭЛТ 
           

№ 
Шийдвэрийн 
нэр, огноо, 

дугаар 

Заалтын дугаар, 
агуулга 

Хэрэгжилтийн явц Үнэлгээ,  

Тасарсан 
болон 

удааширч 
байгаа 

шалтгаан 

Шийдвэрийн нэр, огноо, 
дугаар 

1 Нийслэлийн 
Засаг даргын 

Захирамж 
А/91 ‘’Ажлын 

хэсгийн 
бүрэлдэхүүни
йг шинэчлэн 
батлах тухай 

’’ 

1.Согтууруулах 
ундаа болон 
тамхины 
үйлдвэрлэл, 
тамхины 
импортын үйл 
ажиллагаа 
эрхлэхэд хяналт 
тавих, санал, 
дүгнэлт гаргах 
үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг 
доор дурдсанаар 
баталсугай. 
2.Согтууруулах 
ундаа, тамхины 
үйлдвэрлэл болон 
тамхины 
импортод хяналт 
тавих үйл 
ажиллагаанд 
холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журмыг чанд 
мөрдөж 
ажиллахыг Ажлын 
хэсэгт 
даалгасугай. 

НЗД-ын 2020.12.22-ны А/1316 дугаар захирамж 
хүчингүй болж,  2021.02.10-ны А/91 дүгээр 
захирамж шинэчлэгдэн гарсан тухай АХ-ийн 
гишүүдэд танилцуулсан. 

Ажлын хэсэг нь ААН-ээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
согтууруулах ундаа, тамхины үйлдвэрлэл болон 
тамхины импортод хяналт тавих үйл ажиллагаанд 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын дагуу 
хяналт шалгалт хийж, хэрэгжилтийг хангуулсан 
дүгнэлт бүхий Нийслэлийн Засаг даргын саналыг 
хүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллага /ХХААХҮЯ/-д хүргүүлэн, 
шийдвэрлүүлдэг. 

“Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
тухай” хуулийн дагуу Согтууруулах ундаа 
үйлдвэрлэх, тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийг 
3 жилийн хугацаагаар, тамхи үйлдвэрлэх, тамхины 
ургамал тарих үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийг 2 жилийн хугацаагаар олгож, мөн 
хугацаагаар тус тус сунгадаг. 

2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар Ажлын 
хэсэг нь архины үйлдвэрлэлийн 2, шар айраг тамхи 
үйлдвэрлэлийн тус тус 1, тамхины импортын 9, 
нийт 12 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрөл 
сунгуулах болон шинээр авах хүсэлтийн дагуу 
хяналт шалгалтаар ажиллаж, АХ-ийн дүгнэлт 11 
ААН-д гарч, Нийслэлийн Засаг даргын саналыг 
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. Харин тамхи импортлох 
тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлт өгсөн Твин 
пийкс трейд ХХК-д ажлын хэсгийн зүгээс үүрэг 
даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулахаар 

100 - 
 

НЗДТГ-аас явсан саналын 
дугаар: 

1. Орших инвест ХХК:  
2021.02.09-ний 02-01/659 
2. Жем интернэшнл ХХК: 
 2021.02.10-ны 02-01/689 
3. Ар Ти Эн Ти ХХК:   
2021.03.15-ны 02-02/1051 
4. Ханбүргэдэй ХХК:  
2021.03.30-ны 02-02/1359 
5. Галакси жойнт трейдинг 
ХХК:  
 2021.03.30-ны 02-02/1360 
6. Долфин ХХК:  
2021.03.30-ны 02-02/1361 
7. Батхаан тамхи янцо ХХК:  
 2021.04.26-ны 02-02/1668 
8. Арван ундарга ХХК: 
2021.06.11-ний 02-02/2347 
9.Платинум Монгол ХХК: 
 2021.06.11-ний 02-02/2348 
10. Силвермэн ХХК: 
2021.07.06-ны 02-02/2732  
11.Нобле легаси ХХК: 
2021.08.11-ний 02-02/3137 

  



хүлээгдэж байна. 

 

ХЯНАСАН:                                                                                                                                                               

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА           Ц.ИЧИНХОРЛОО 

ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:                                                                                                                                         

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                     

ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                       Д.ОТГОНТУЯА 


