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№ Хэргийн 

харьяалал 

Хэргийн 

оролцогч 

Нэхэмжлэлийн 

шаардлага 
Хэрэг шийдвэрлэгдсэн байдал 

1 

Монголын 

Олон Улсын 

арбитр 

Нэхэмжлэгч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч: “Inner Mongolia Bochen 

energy” Co.,Ltd 

Төлбөр гаргуулах тухай 

Монголын Олон Улсын Арбитрын 2022 

оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр хэргийн 

дугаар 011/22 бүртгэж 4/371 тоот 

“Нэхэмжлэл хүлээн авсан тухай” албан 

бичгийг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-т 

ирүүлсэн. Арбитрын хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна. 

 

2 

Монголын 

Олон Улсын 

арбитр 

Нэхэмжлэгч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч: “Xizhou shanghai 

technology” Co.,Ltd 

Төлбөр гаргуулах тухай 

Монголын Олон Улсын Арбитрын 2022 

оны 01 дүгээр сарын 25-ний өдөр хэргийн 

дугаар 004/22 бүртгэж 4/140 тоот 

“Нэхэмжлэл хүлээн авсан тухай” албан 

бичгийг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-т 

ирүүлсэн. Арбитрын хэрэг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж байна. 

 

3 

Монголын 

Олон Улсын 

арбитр 

Нэхэмжлэгч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч:”Мөнхөд гэрэлтэх транс” 

ХХК 

Төлбөр гаргуулах тухай 

Монголын олон улсын арбитрын 2022 

оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн 758 

дугаар шийдвэрээр “Талуудын эвлэрлийг 

баталгаажуулж, арбитрын ажиллагааг 

дуусгавар болгох тухай” шийдвэр гарсан. 

5 

БЗД-ын 

иргэний 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч:Д.Алтантуяа 

Хариуцагч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

“Монголросцветмет”ТӨҮГ-ын 

буруутай үйл ажиллагааг тогтоож 

Нөхөн олговор авах тухай  

Монгол Улсын дээд шүүхийн 2022 оны 06 

дугаар сарын 23-ны өдрийн 

001/ХТ2022/00772 дугаар тогтоолоор 

БЗДИХАШШ-ийн 2020 оны 05 дугаар 

сарын 11-ний өдрийн 101/ШШ2020/01634 

дүгээр шийдвэр, Нийслэлийн иргэний 



хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 

2020 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

1577 дугаар магадлалыг тус тус хэвээр 

үлдээж, хариуцагчийн төлөөлөгчийн 

гаргасан гомдлыг хангахгүй орхиж 

шийдвэрлэсэн. 

7 

Баянзүрх 

дүүргийн 

иргэний 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч:”Дархан бор хужир” ХХК 

Хариуцагч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Буруутай үйл ажиллгааны нөхөн 

төлбөр 

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн иргэний 

хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 

05 дугаар сарын 17-ний өдрийн 

101/ШШ2022/02314 дугаар шүүхийн 

шийдвэрээр нэхэмжлэлийг бүхэлд нь 

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

8 

Баянзүрх 

дүүргийн 

иргэний 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч: ”Нутгийн буян групп” 

ХКК,  Хариуцагч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулах 

Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүгчийн 2022 оны 02 дугаар 

сарын 21-ний өдрийн 101/ШЗ2022/04354 

дугаар захирамжаар хэргийг хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэсэн. 

9 

Нийслэл дэх 

Захиргааны 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч:Ж.Батхөлөг,Н.Батсанаа, 

Заамар сумын Засаг дарга 

Л.Амгаланбаяр 

Хариуцагч:“АМГТГазар Гуравдагч 

этгээд: Монголросцветмет” ТӨҮГ; 

Тусгай зөвшөөрлүүдийг хүчингүй 

болгуулах тухай 

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүхийн шүүгчийн 2022 оны 03 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 

128/ШЗ2022/1885 дугаар захирамжаар 

шинжээч томилж, хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.  

 

10 

Нийслэл дэх 

Захиргааны 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч: “Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч: Нийслэлийн татварын 

газрын татварын улсын байцаагч 

Б.Хишигжаргал, Д.Баярцэцэг  нарт 

холбогдох 

Нөхөн ноогдуулсан актыг хүчингүй 

болгуулах тухай 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүхийн 2022 оны 06 дугаар сарын 

6-ний өдрийн 128/ШШ2022/0427 дугаар 

шийдвэрээр нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож 

шийдвэрлэсэн. 

11 

Нийслэл дэх 

Захиргааны 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч: “Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч: Татварын ерөнхий 

газрын Улсын төсвийн орлого, 

Шийтгэлийн хуудасыг хүчингүй 

болгуулах тухай 

Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүхийн 2022 оны 04 дүгээр сарын 

04-ний өдрийн шийдвэр, Захиргааны 

хэргийн давж заалдах шатны 2022 оны 05 



хяналтын газрын Эрдэс баялаг, олон 

улсын татварын хэлтсийн татварын 

улсын байцаагч С. Төгсжаргал, 

Татварын ерөнхий газрын Хяналт 

шалгалт арга, зүйн газрын татварын 

улсын байцаагч Д. Цэрэнболд, 

Татварын ерөнхий газрын Улсын 

төсвийн орлого, хяналтын газрын 

Татварын хяналт шалгалтын 

хэлтсийн татварын улсын байцаагч 

П. Отгонсүрэн, Т. Отгонбаяр, Б. 

Ундрал, Н. Хандхүү нарт холбогдох 

дугаар сарын 11-ний өдрийн магадлалаар 

нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэсэн. 

12 

 

Монголын 

Олон Улсын 

арбитр 

 

 

Нэхэмжлэгч:”Эе Эв” ХХК 

Хариуцагч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

 

Төлбөр гаргуулах тухай 

 

 

Монголын Олон Улсын арбитрын 2022 

оны 07 дугаар сарын 6-ний өдрийн 563 

дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэлийн 

шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй 

болгож шийдвэрлэсэн. 

13 

Төв аймаг дахь 

захиргааны 

хэргийн анхан 

шатны шүүх 

Нэхэмжлэгч:“Монголросцветмет” 

ТӨҮГ; 

Хариуцагч:Төв аймгийн Заамар 

сумын Засаг дарга 

Хуул бус үйлдлийг тогтоолгох 

Дээрх магадлалыг эс зөвшөөрч хяналтын 

журмаар гомдол гаргах ажиллагаа 

хийгдэж байна. 
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