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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг 
шинжлэх ухаанд суурилсан, бүтээлч, хариуцлагатай, нэгдмэл, хамтын хөгжлийн 
удирдлагаар манлайлж, үйлчилгээний шинэ менежментийг нэвтрүүлэн 
“Тогтвортой, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий хот”-ыг иргэдийн 
оролцоотой хэрэгжүүлнэ.”  

  
Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлагын  баримт бичгийг батлах тухай” 23 дугаар тогтоол, Улсын Их Хурлын 2016 
оны “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” батлах тухай  19 
дүгээр тогтоол”, Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны “Монгол Улсын Засгийн газрын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” 45 дугаар тогтоол, Засгийн 
газрын 2016 оны Төвлөрлийг сааруулах талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах 
тухай 350 дугаар тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 
09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай” 3/08 
дугаар тогтоол болон холбогдох хууль тогтоомжийг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай” 08 дугаар тогтоолын дагуу 
дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд: 9 хэлтэс, 1 төв, 1 тасаг  

 
1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс 

-Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 
2. Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс 

-Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны тасаг 
3. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 
4. Хууль, эрх зүйн хэлтэс 
5. Нийгмийн бодлогын хэлтэс 
6. Гадаад харилцааны хэлтэс 
7. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 
8. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс 
9. Цэргийн штаб 

 
Нийт 169 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 

19-ний өдрийн “Журам батлах тухай” А/170 дугаар тушаал болон “Тамгын газрын 
хөдөлмөрийн дотоод журам”, “НЗДТГ-ын даргын А/104 дүгээр тушаалаар 
“Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, 
сургалт, нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”, 
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НЗДТГ-ын даргын А/103 дугаар тушаалаар “Хүний нөөцийн бодлогын баримт 
бичиг”-ийг батлан ажиллаж байна. 
 
 НЭГ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АСУУДЛААР: 
  
 2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой  эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон 
зарлаж, жилийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  
 

 Хууль тогтоомжийн бүртгэл, лавламжийн сан бүрдүүлэлт, иргэд аж ахуйн 
нэгжид, цахим болон гар сангаас лавлагаа мэдээлэл өгсөн байдал: 

 
Хууль, тогтоомжийн бүртгэлийн чиглэлээр: 
 

 Хууль тогтоомжийн системчлэл, мэдээллийн ажлыг “Легал инфо”, UB Легал 
мэдээллийн сүлжээг тогтмол ашиглан нийслэлийн удирдлага, ажилтан, албан 
хаагч, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль, эрх зүйн актын лавлагаа, 
мэдээллийг тухай бүр өгч байна. 
 

 “Төрийн мэдээлэл”, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэлтгэл” сэтгүүлийг 
захиалан авч, давхардсан тоогоор 20 гаруй төрлийн 200 ном, товхимлыг 
холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудад түгээн, бүртгэл хөтөлж байна. 
  
НИТХ болон НИТХТ-ийн тогтоолууд болон холбогдох бусад дүрэм, журмыг 

нэгтгэн бүртгэж,  лавлагааны сан бүрдүүлэн ажиллаж байна. Тухайлбал: 
 

o Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн дүрэм;  
o Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа 11 газрын дүрэм;  
o Орон нутгийн төсөвт болон аж ахуйн тооцоот 30 үйлдвэрийн газрын дүрэм; 
o Нийслэлийн удирдлагаас баталсан журам, төлбөр, хураамжийн хэмжээ 

тогтоосон шийдвэрүүдийн сан гэх мэт. 
 

Лавлагааны сан бүрдүүлэлтийн чиглэлээр: 
 

 Хууль тогтоомжийн лавлагааны цахим санг 2017 онд шинээр батлагдаж, 
мөрдөгдөж эхэлсэн хууль, тогтоомж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, 
нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудаар  тухай бүр баяжилт хийж, лавлагаа 
өгч байна.  
 

 Нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын шийдвэрийг иргэдэд нээлттэй таниулах 
зорилгоор АНУ-ын Азийн сантай хамтран нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах 
болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын захирамжлалын баримт бичгийн 
нэгдсэн санг хөтлөн эрхлэх журмыг шинэчлэн “Нийслэлийн эрх зүйн 
мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ыг батлан гаргаж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна.  

 

 Шинэчилсэн журмаар нэгдсэн санд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоол, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, Улаанбаатар 
хотын ерөнхий менежерийн, нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нарын, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын, нийслэлийн Засаг дарга болон Улаанбаатар хотын 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны харьяа байгууллагын дарга 
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нарын тушаал зэрэг шийдвэрүүдийг холбогдох байгууллагууд оруулж байна.  
 

 Нэгдсэн сан ажиллаж эхэлснээс хойших хугацаанд дээрх байгууллагууд нийт 
59.681 шийдвэрийг мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. Үүнээс нийслэл, 
дүүргээс баталсан захирамжлалын баримт бичгийг авч үзвэл: 

 
o НИТХ-ын тогтоол – 4093; 
o НЗД-ын захирамж – 13457; 
o УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаал – 569; 
o Багануур дүүргийн ЗД-ын захирамж – 1683; 
o Багахангай дүүргийн ЗД-ын захирамж – 3988; 
o БГД-ийн ЗД-ын захирамж – 1090; 
o БЗД-ийн ЗД-ын захирамж – 7260; 
o Налайх дүүргийн ЗД-ын захирамж – 12210; 
o СХД-ийн ЗД-ын захирамж – 686; 
o СБД-ийн ЗД-ын захирамж – 3570; 
o ХУД-ийн ЗД-ын захирамж – 617; 
o ЧД-ийн ЗД-ын захирамж – 570 байна. 
 

 Тухайн жилд гаргасан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг зохих 
журмын дагуу хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хянуулж, бүртгүүлсэн байдал: 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдсан 

“Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байгаа ба Захиргааны 
ерөнхий хууль батлагдсантай холбогдуулан уг журмыг Захиргааны ерөнхий 
хуультай нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, батлуулав. 
 

Тухайлбал, уг журмыг Захиргааны ерөнхий хуультай нийцүүлэн боловсруулж, 
журмын төсөлд дараах нэмэлт өөрчлөлтийг оруулахаар тусгасан ба хяналтын 
дагалдах хуудас, мэдэгдэх, сонсох ажиллагаа хийхэд ашиглах маягтын загварыг 
баталж өгнө. Үүнд: 

 
1. Дүүргийн Засаг даргын гаргаж буй захирамжлалын баримт бичгийг энэ 

журамд хамааруулах;  
 

2. Журам, гэрээ зэрэг гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлыг хөндсөн, нийтээр 
дагаж мөрдөх шийдвэр гаргах байгууллага, албан тушаалтан уг эрх зүйн 
актын төслийг боловсруулахдаа хавсаргах баримт бичгийг зааж өгөх; 

 
3. Захирамжлалын баримт бичгийн хувийн хэрэгт үндэслэл, үе шат, 

оролцогчдын санал, холбогдох байгууллагаас авсан саналын товчоо, 
иргэд байгууллагаас ирүүлсэн саналын товчоо, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, 
үр нөлөөллийн судалгаа, дүн шинжилгээ, шийдэл, эрх ашиг нь хөндөгдсөн 
этгээдэд хүргүүлж, саналыг авсан тухай тэмдэглэл зэрийг заавал 
хавсаргах гэх мэт. 

 

 Хууль зүйн үндэслэлтэй, эрх зүйн хүчин чадал бүхий захирамж гаргах ажлын 
хүрээнд холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн бусад актууд, www.legalinfo.mn 
сайт, төрийн мэдээлэл сэтгүүлийг үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглан 
захирамжийн төслийн эрх үндэслэлийг хянан ажиллалаа. 

http://www.legalinfo.mn/
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Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг зохих журмын дагуу хууль 

зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хянуулж, 
бүртгүүлсэн байдал: 
 

 Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооны 2007 оны “Үндэсний их 
баяр наадмын бөх, харваач, моринд сэргээшний шинжилгээ хийх журам”, 2008 
оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Уяачдыг улсын цолд өргөн мэдүүлэх 
журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд заасан шаардлагыг хангуулан Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлэхээр санал явуулав. 

 

 Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжуудаас нийтээр дагаж мөрдөх 
журмуудын талаар судалгаа, бүрдүүлэлт хийсэн бөгөөд Захиргааны хэм 
хэмжээний актын улсын бүртгэлд захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 9 акт 
бүртгэлтэй байна. Эдгээр хэм хэмжээний актад Захиргааны ерөнхий хуулийн 69 
дүгээр зүйл, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 
өдрийн 1-1/4085 дугаар албан бичигт дурдсан аргачлалын дагуу хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж цаашид авах арга хэмжээний санал, дүгнэлтийг 
хүргүүлж ажилласан. Үүнээс 7 захиргааны хэм хэмжээний акт нь батлан гаргах 
үндэслэл болгосон хууль хүчингүй болсон, уг харилцааг өөр эрх зүйн хэм 
хэмжээгээр зохицуулснаар эрх зүйн ач холбогдлоо алдсан байх тул хүчингүй 
болгох арга хэмжээний санал боловсруулж, 2 захиргааны хэм хэмжээний актын 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна; 

 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 1993 оноос хойш батлан гаргасан 
захиргааны хэм хэмжээний актад судалгаа,  дүн шинжилгээ, шилжилт хөдөлгөөн 
хийх, боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
гарган, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

 
 Дүүргийн Засаг даргын шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд 

хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар авсан арга 
хэмжээ: 

 
Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар авсан арга хэмжээний талаар: 

 

 Дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг хянах явцад хамааралгүй хуулийн заалтыг 
үндэслэсэн, тухайн харилцааг зохицуулсан хуулийн нарийвчилсан заалтыг 
үндэслээгүй, тушаалын  хуулийн үндэслэл хэсэг тодорхойгүй, Засгийн газар, 
Улсын Их Хурлын тогтоолын нэрийг бичээгүй, захирамжийн тэргүүг оновчгүй 
тодорхойлсон, тэргүү, үндэслэл, агуулга зөрүүтэй, хуулиар эрх олгогдоогүй 
асуудлаар захирамж гаргасан байсныг засах талаар зөвлөгөө өгч ажиллаж 
байна. Тухайлбал, 2017 оны 12 дугаар сард Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг 
даргын захирамжийн эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, шалгахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. 
 
Хүний нөөцтэй холбоотой захирамж, тушаалуудад илэрсэн зөрчлийг 
арилгуулах талаар: 

 

 Дүүргийн Засаг дарга Тамгын газрын бүтэц, орон тоо шинэчлэн баталсантай 
холбогдуулан Засаг даргын Тамгын дарга бүтэц, орон тооны өөрчлөлт хийхдээ 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан бодит нөхцөл байлдлыг 
тогтоогоогүй,  27 дугаар зүйлд заасан сонсгох ажиллагаа явуулаагүй, 29 дүгээр 
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зүйлд заасан захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг, хяналтын дагалдах хуудас 
бүрдүүлж, хөтлөлгүй бүтэц, орон тооны өөрчлөлт хийж байсныг байгуулагдсан 
Ажлын хэсэг шалган тогтоож, 2 дүүргийн 9 гомдол гаргагчийн гомдлыг хангаж 
шийдвэрлэсэн; 
 

Дээр дурдсан асуудалтай холбоотойгоор дүүргүүдийн Засаг дарга, Засаг 
даргын Тамгын газар, түүний эрх бүхий албан тушаалтнуудад Захиргааны ерөнхий 
хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн хуулийг мөрдөж ажиллах талаар 
үүрэг өгч, захиргааны шийдвэрийн болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хувийн 
хэрэг хөтлөх талаар арга зүйн зөвлөмж хүргүүлэн ажиллав. 

 
 Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 

сурталчилгааны ажлын чанар, үр дүн шинээр боловсруулж буй хууль, 
тогтоомжийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авсан 
байдал: 

 
Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 

сурталчилгааны талаар: 
 

 Шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг олон нийтэд сурталчлах, мэдээлэх 
зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагч болон иргэн, хуулийн 
этгээдэд таниулах сургалтыг хэсэгчлэн зохион байгуулж, 16 удаагийн 
сургалтад давхардсан тоогоор 3700 гаруй албан хаагч, иргэнийг хамруулсан; 
 

 2017 онд  нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын болон харьяа дүүрэг, 
агентлаг, шүүх, хуулийн байгууллагын ажилтнуудад давхардсан тоогоор 1200 
гаруй зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан; 
 

 Захиргааны ерөнхий хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуулийн танилцуулах сургалтыг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд, хорооны хэсгийн 
ахлагч, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын нийт 300 гаруй албан хаагчдыг 
хамруулан оролцуулж зохион байгуулсан; 
 

 Захиргааны ерөнхий хуулийн чадавхжуулах сургалтыг харяа байгууллагадаа 
зохион байгуулах, зарим аймгуудад уг сургалтыг зохин байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх тухай чиглэлийн дагуу дараах арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж, нийт 1200 гаруй төрийн захиргааны албан хаагчид хамрагдсан.  

 
Үүнд: Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын ажилтнуудад 3 удаагийн сургалт; Нийслэлийн 152 хорооны ажилтнуудад 7 
удаагийн сургалт; Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдах 
албан тушаалтнуудад 3 удаа; Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Увс аймгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, нутгийн захиргааны 
бусад байгууллагын албан хаагчдад 4 удаагийн сургалтыг тухайн орон нутагт нь 
очиж зохион байгууллаа.  

  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн ажилтан, албан 

хаагчдад хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах 
аргачлал, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх 
аргачлал, эрх зүйн мэдээлэл түгээх, бэлтгэх аргачилсан зөвлөмж, Төрийн албаны 
тухай, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Гэрээний тухай ойлголт, захиргааны гэрээ 
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байгуулахад анхаарах асуудал зэрэг сэдвүүдээр мэргэшүүлэх сургалтыг 03 дугаар 
сард зохион байгуулсан; 

 

 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөх Эрүүгийн хууль, 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хуулиудыг сурталчлах ажлыг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамтай хамтран сургалт хэлбэрээр 2017 оны 06 дугаар сарын 12-16-
ны хооронд зохион байгуулж, үүнд нийслэлийн төрийн захиргааны албан 
хаагч, төрийн тусгай алба хаагчдын нийт 1400 гаруй албан хаагчдыг 
хамруулсан;   
 

 Дэлхийн зөн Олон улсын байгууллага, Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн газартай хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуулиудыг сурталчлан нийслэлийн холбогдох байгууллагын 
80 гаруй алба хаагчдыг оролцуулсан сургалтыг 2017 оны 04 дүгээр сарын                            
21-ний өдөр зохион байгуулсан; 
 

 www.ublegal.mn цахим хуудасны засвар, шинэчлэлийн ажлыг хийх зорилгоор  
дүүргүүдийн эрх зүйн мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан сургалт, зөвлөгөөн 
зохион байгуулсан; 
 

 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хансс Зайделийн сантай хамтран 9 дүүрэг, 33 
агентлагийн албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулиар ахисан түвшингийн 
сургалтыг зохион байгуулж үүнд давхардсан тоогоор 1000 гаруй албан хаагчид 
хамрагдсан; 
 

 Нийслэлийн цагдаагийн газартай хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 152 хороодод байгуулагдсан “Хамтарсан 
баг”-ийн чадавхижуулах зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, нийт 700 гаруй албан 
хаагчдыг хамруулсан; 
 

 Нийслэлийн хуульчдын зөвлөгөөнийг “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэхэд төрийн байгуулагын хамтын ажиллагаа, үүрэг оролцоо”  

сэдвээр 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 
зохион байгуулж, 2018 онд хамтран хэрэгжүүлэх 
ажлыг  талаар саналыг солилцсон; 

 
- Дүүрэг, хороо, Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдээр 

дамжуулан 
Монголын 

Өмгөөлөгчдийн 
холбоо, Монголын 

хуульчдын холбоо, Монголын нотариатын 
танхим, 9 дүүргийн ЗДТГазар, агентлагуудтай 
хамтран сард 1 удаа нийт 11 удаа  иргэдэд хууль 
зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион 
байгуулж, одоогийн байдлаар нийт 11000 орчим 
иргэнд зөвлөгөө өгөөд байна.  

 

http://www.ublegal.mn/
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Шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоомжийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж, санал авсан байдал: 
 

Шинээр боловсруулж буй аливаа хууль, дүрэм, журмын төслүүдийг олон 
нийтээр хэлэлцүүлэх, сонирхогч талуудын оролцоог хангах зорилгоор цахим 
мэдээллийн сүлжээг тогтмол ашиглаж байна. 2017 онд дараах хууль тогтоомжийн 
төслийг олон нийтээр хэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсан: 

 

 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
болон түүнийг дагалдан гарах бусад хуулийн төслүүд; 
 

 Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-д журамд оруулах 
нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл; 

 

 “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох 
журам”-ын төсөл; 

 

  “Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч 
газраар хувь нийлүүлэх журам”-ын төсөл.  
 

Хот, тосгоны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, хот, тосгон хөгжих 
нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр: 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс Хот, 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон 
дагалдан гарах 10 хуулийн төслийг боловсруулж, 2017 оны 03 дугаар сарын              
21-ний өдөр Нийслэлийн Засаг дарга, түүний орлогч болон НИТХ-ын дарга, 
Улсын Их Хурлын зарим гишүүд /Н.Учрал, А.Ундраа/ оролцсон уулзалт зохион 
байгуулж, хуулийн төслийг танилцуулсан. Уг уулзалтаас гарсан зарим саналыг 
тусган 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хуулийн төслийг улам боловсронгуй болгож, 
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг Улсын Их хурлаар хэлэлцүүлсний дараа эрх бүхий этгээдэд 
уламжлахаар шийдвэрлэсэн. 

 
 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төсөл: 
 

 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
хэрэгцээ, 

шаардлагыг урьдчилан тандан судлах 
үнэлгээ, зардлын тооцоо, хуулийн төслийн 



8 
 

үр нөлөөг үнэлэх тайланг холбогдох хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу 
боловсруулав. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн  шинэчилсэн 
найруулгын төслийг  НИТХ-ын дэргэдэх Иргэний танхим, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд, нийслэл, дүүргийн удирдах ажил эрхэлж байсан 
иргэдээр болон цахимаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Хуулийн 
төслийг Монгол Улсын  Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, 
Улсын Их Хуралд өргөн барьсан ба Улсын Их Хурал хуулийн төслийг 
чуулганаараа хэлэлцэхээр шийдвэрлээд байна.  
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл: -Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулахаар Улсын Их Хурлаас байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд нь Тамгын газрын холбогдох албан хаагчид ажиллаж 
байна. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
хэрэгцээ, шаардлага, ямар зохицуулалт нэмж оруулах, хүчингүй болгох, өөрчлөх 
талаар нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн харъяа 
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн, 2017 оны 03 дугаар сарын                  
15-ны өдрийн 01/918 дугаар албан бичгээр хуулийн төсөл боловсруулах ажлын 
хэсгийн ахлагчид хүргүүлээд байна.   

 
Агаарын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл: -Байгаль 

орчин, аялал жуулялалын яамнаас боловсруулсан Агаарын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж, нутгийн захиргааны холбогдох 
байгууллагаас санал авч, нэгтгэн боловсруулж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны 
өдрийн 01/1547 дугаар албан бичгээр тус яаманд хүргүүлсэн.   

 
Гэр бүлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл:                          

-  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар байгуулагдсан Гэр бүлийн 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах ажлын 
хэсэгт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон НХГБХГ-аас холбогдох 
мэргэжилтнүүд орж ажилласан ба тус ажлын хэсгээс боловсруулсан хуулийн төсөлд 
санал өгсөн. 
 

Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл: -Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчлэгдсэн найруулгын төслийг 
боловсруулах ажлын хүрээнд Зар сурталчилгааны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан ба хуулийн төслийг 2017 оны 5 
дугаар сарын 12-ны өдөр Улсын Их Хурлын чуулганаар хэлэлцэн дараах 
өөрчлөлтийг тусган баталсан. Үүнд: 

  
o 1 дүгээр зүйл. Зар сурталчилгааны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 

дэх хэсгийн “үйлсийн” гэснийг “үйлс, иргэдэд хог хаягдлын талаар боловсрол 
олгохыг” гэж;  

o 2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг Хог хаягдлын тухай хууль /Шинэчлэгдсэн 
найруулга/ хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө гэж тус тус 
өөрчлөлт оруулаад байна.  

 
Авто тээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл: 

 

 Зам, тээвэр хөгжлийн яамнаас байгуулагдсан Авто тээврийн тухай хуулийг 
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шинэчлэн найруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт хуулийн төсөлд тусгах саналыг 
2017 оны 01, 03 дугаар саруудад хүргүүлж, 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны 
өдөр зохион байгуулагдсан Авто тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн хэлэлцүүлэгт оролцож, санал өгсөн.  

 
Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 

 
- Хог хаягдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах 

ажлын хэсэгт нийслэлийн зүгээс орж ажилласан бөгөөд санал өгөх, хуулийн 
төсөлтэй холбоотой хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хэлэлцүүлгийн хүрээнд 
гарсан саналыг хүргүүлэх зэрэг ажлыг хийж, хэрэгжүүлсэн бөгөөд тус хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл Улсын Их Хурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 12-
ны өдрийн чуулганаар хэлэлцэгдэн батлагдсан.  

 
Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл: 

 
- Хуулийн төсөл боловсруулах ажлыг Барилга, хот байгуулалтын яамтай 

хамтран хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
2016 оны Б/171 дүгээр тушаалаар Хот байгуулалтын хуулийн шинэчлэн 
найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан бөгөөд тус ажлын 
хэсэгт нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон хот байгуулалт, 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан агентлагаас хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 
томилогдон ажиллаж байна.  Нийслэлээс Хот байгуулалтын тухай хуулийн аль 
заалтыг өөрчлөх, хүчингүй болгох, ямар заалт нэмж оруулах шаардлагатай 
талаар саналаа боловсруулан ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. Ажлын хэсэг хуулийн 
төслийн үзэл баримтлал болон Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн эхний хувилбарыг боловсруулаад байна. 2017 оны 01 
дүгээр сарын 01-ээс Хууль тогтоомжийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбоотойгоор хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, зардлын тооцоог хийх 
ажил дээр Японы хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын төслийн баг 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажиллаж байна.  

 
Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн тухай хуулийн төсөл: 

 
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын Б/187 дугаар тушаалаар шинэчлэн 

байгуулсан Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн 
төсөл, үзэл баримтлал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгээс хамтран 
ажиллаж байна.  

 
- Ажлын хэсэг хуулийн төслийн эхний хувилбарыг үзэл баримтлал, дагалдах 

хуулийн болон дүрмийн төслүүдийн хамт боловсруулж санал авах, 
боловсронгуй болгох болон холбогдох судалгааны ажил хийгдэж байна. 
Тухайлбал, тус хуулийн төслийг дагалдан гарах “Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрийн хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрэм”-ийн төслийг Барилга хот 
байгуулалтын сайдын зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
хурлаар хэлэлцэж дүрмийн төслийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоолоор батлуулах шийдвэр гарсан. Уг шийдвэрийн дагуу 
“Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрэм”-
ийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр 
бэлтгэж байна.   
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Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон 

сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл: 
 

- Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон 
сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж холбогдох байгууллага, 
нийслэлийн 9 дүүргээс санал авч нэгтгэн, төсөлд тусгах саналыг боловсруулан 
Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. Сууц өмчлөгчдийн  холбооны 
эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалтай орон сууцны байшингийн дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд Орон сууц нийтийн аж 
ахуйн байгууллагуудад тулгамдаж буй асуудал сэдвээр 2017 оны 03 сарын 15-
ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын яамнаас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт 
илтгэл тавьж,  хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийнхэнтэй хамтран 
ажиллаж байна. 

 
Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл:  

 
- Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй 

танилцаж холбогдох байгууллага, нийслэлийн 9 дүүргээс санал авч нэгтгэн, 
төсөлд тусгах саналыг боловсруулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 01/313 дугаар албан бичгээр  Барилга, хот байгуулалтын яаманд 
хүргүүлсэн.  

 
Газрын багц хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл: 

 
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 09 

дүгээр тушаалаар батлагдсан Газрын багц хуулийн төсөл боловсруулах ажлын 
хэсэгт нийёлэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон харъяа агентлагуудын 
албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд томилогдон ажиллаж “Газрын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл”, “Газрын кадастрын тухай хуулийн төсөл”, 
“Газрын үнэлгээ, төлбөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл”-ийн 
үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан ба Хууль тогтоомжийн хуулийн 
дагуу эдгээр хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийн хэрэгцээ, 
шаардлагыг урьдчилан тандан судлах үнэлгээ хийх ажлыг хийж байна.  

 
Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл:     

                               
- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 

Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
хамт Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн  төслийг 
боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
дэмжигдэж, Улсын Их Хуралд өргөн баригдаад байна.  

 
Хотын албан татварын тухай хуулийн төсөл: 

 
- “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуулийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн 

баталснаар 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж байгаа. Үүнд: нийслэлийн нутаг дэвсгэрт жижиглэнгээр борлуулж 
байгаа 2 төрлийн бараа, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үзүүлж байгаа 4 төрлийн 
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үйлчилгээнд 1 хувиар нийслэл хотын албан татварыг ногдуулан авч 
нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлж байна. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш 
нийслэлийн төсөвт 5.6 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлээд байна.  Цаашид, 
нийслэл хотын албан татварын агуулга, хэлбэрийг өөрчлөн, хотын оршин  
суугчийн болон хот төлөвлөлтийн татварын тогтолцоог бий болгохоор хуулийн 
төслийг боловсруулаад байна. “Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн баталсны дараа 
хуулийн төслийг хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.   

 
Татварын багц хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл: 

 
- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төсөлтэй хамт татварын багц хуулиудад орох нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 
боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
дэмжигдэж, Улсын Их Хурал чуулганаараа хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. 

 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай хуулийн төсөл: 
 

- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 
Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
хамт Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан Монгол Улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, Улсын Их Хурал чуулганаараа 
хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. 

 
Өрийн удирдлагын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 

төсөл:   
 

- Хотын үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Өрийн удирдлагын тухай хууль 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг тус тус боловсруулсан. 

  
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон дараахь актуудын төсөлд саналаа өгсөн. 

Үүнд:   
 

o Монгол Улсын Засгийн газрын 1997 оны Газрын зэрэглэл, тэдгээрийн нэг 
гектарын суурь үнэлгээ, жилийн төлбөрийн дээд, доод хязгаар"-ыг тогтоосон  
152 дугаар тогтоолд  өөрчлөлт оруулах; 

o Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-д өөрчлөлт оруулах; 

o Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан 
захиргааны хэм хэмжээний актуудыг судлах, боловсронгуй болгох, хууль 
тогтоомжид нийцүүлэх талаар; 

o Нутгийн захиргааны албан хаагчдын үйлажиллагааг “Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт” /KPI/-ээр үнэлэх аргачлал;  

o “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг 
хангах” хөтөлбөр.   
 

Газрын суурь үнийг зах зээлийн үнэд нийцүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 
уялдуулан "Газрын зэрэглэл, тэдгээрийн нэг гектарын суурь үнэлгээ, жилийн 
төлбөрийн дээд, доод хязгаар"-ыг тогтоосон Монгол Улсын Засгийн газрын                    
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1997 оны 152 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, Газар зохион 
байгуулалт, геодези зураг зүйн газарт 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны 06/915 
дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх, уг 

хуульд заасан төслүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд тус хуулийг дагалдан гарах журмын 
төслүүдийг боловсруулах ажлыг Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран 
хэрэгжүүлж байна.  

 
Энэхүү ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдэж байгаа бөгөөд захиргааны хэм 

хэмжээ актын төсөлд саналаа тусгах, харьяа байгууллагуудаас санал авах, 
судалгааны ажил хийгдэж байна. Үүнд: 

 
o Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтэд 
мониторинг хийж, уг журамд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулж, 
харьяа байгууллагуудаас санал авах, нөлөөллийн шинжилгээ хийсэн; 

o “Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох 
журам”-ын төсөл боловсруулж, дараах байдлаар санал авах ажлыг зохион 
байгуулсан: 

- Журмын төслийг нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурал, Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хуралд танилцуулж санал авах; 

- 21 аймаг, төрийн захиргааны төв байгууллагууд, хот байгуулалт, хүний эрхийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудаас санал авах; 

- Иргэд, олон нийтэд хэлэлцүүлж  санал авах; 
- Журмын төсөлд нөлөөллийн шинжилгээ хийх; 
- Журмын төслийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын Зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэж, Засгийн газарт өргөн барьсан.  
 

- “Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч 
газраар хувь нийлүүлэх журам”-ын төслийг боловсруулж нийслэл, орон нутаг, 
төрийн захиргааны төв болон холбогдох бусад байгууллага, иргэд олон 
нийтээс санал авах ажил хийгдэж байна. 
 

- Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА), БХБЯ, НЗДТГ  
хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Монгол Улсын хот байгуулалтын салбарын 
чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн 2 дахь үе шатны төслийн хүрээнд хот, суурин 
газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын чадавхийг 
бэхжүүлэх зорилгоор холбогдох сургалт, семинар зохион байгуулж, гарын 
авлага, видео танилцуулга хийсэн.   

 
Хотын дүрмийн төсөл: 

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн                 
7 дугаар бүлэг “Хот, аймгуудыг иргэддээ нээлттэй байх, иргэдийн оролцоотой 
асуудлаа шийддэг байхад чиглэсэн дүрэмтэй болгоно”, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 5/18 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу 
“Хотын дүрмийн” төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, дүрмийн 
төслийг боловсруулж нийт 56 дүрмийн төслийг боловсруулан, хууль тогтоомжид 
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нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.  
 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлуулсан журам: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын харьяа газар,хэрэгжүүлэгч агентлагаас НИТХ-ын 
тогтоолоор батлагдсан дараах журмын төслийг хянаж, санал хүргүүлж ажилласан: 

 
o Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх журмын төсөл;  
o Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулахад дагаж 

мөрдөх журмын төсөл;   
o Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нохой, муур тэжээх устгах, нохой, муурны 

худалдаа, аж ахуй эрхлэх журмын төсөл;  
o Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журамд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах төсөл; 
o Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн эзэмшлийн 

эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл;  
o Нийслэлийн гудамж талбай, байр ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Телекамер,  Гэмт хэргийн хяналтын 
цогц систем, Эргүүл дэд хөтөлбөрийн төсөл;  

o Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, тэдэнд үзүүлж буй төрийн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр ашгийг сайжруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлэн ажилгүйдлийн 
түвшинг бууруулах нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор батлагдсан Нэг өрх-нэг 
ажлын байр дэд хөтөлбөрийн төсөл;  

o Сургууль, цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
хөгжил, хамгаалал, боловсролын салбарын багш ажилтнуудынхариуцлага, 
багш нарын хөгжил, нийгмийн хамгааллын асуудалд онцгой анхаарал 
хандуулсан Нийслэлийн боловсрол 2020 дэд хөтөлбөрийн төсөл зэргийг тус 
тус хянаж, саналаа өгсөн  
 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил: 

 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 

 

 Нийслэл хотын гэмт хэрэг, хэв журмын нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, 
судалгаа хийж, статистик судалгаанд үндэслэн үр дүнтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх, 
эргүүлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж,  оновчтой зохион байгуулах зорилгоор  
“Эргүүл”, “Телекамер”, “Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем” 3 дэд 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулан, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 62 дугаар тогтоолоор 
батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны талаарх бодлого, 

шийдвэрийг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх талаар: 
 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмын 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн арга зүйгээр ханган ажиллаж байгаа бөгөөд 
нийслэлийн хэмжээний баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх 
зорилготой “Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн 
ажлын нийтлэг журам”-ыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хийгдсэн дараах ажлуудад хамтран 
оролцсон. Үүнд; 
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1. Журмыг сурталчилж, мөрдүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Архивын газартай 
хамтран 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж, нийслэлийн 639 байгууллагын 689 
албан хаагчийг хамруулсан. 

2. Монгол Улсын Архивын тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, 
Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм” болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан 
холбогдох эрх зүйн актын хүрээнд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 2017 онд 
зохион байгуулан ажиллалаа.  

 
 Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгавар, хууль сахиулах 

байгууллагуудын харилцан ажиллагааг уялдуулан зохицуулах талаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагааны үр дүн: 

 
Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгаврын талаар: 

 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн дараах хуулийн төслийг судлан 

санал боловсруулж, хариу хүргүүлсэн. Үүнд: 
 

o Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болдын санаачлан боловсруулсан Монгол Улсын 
иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд; 

o Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болдын санаачлан боловсруулсан Гэр 
хорооллын хөгжлийн тухай хуулийн төсөлд;  
 

o Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Гарамжав нарын санаачлан боловсруулсан 
Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах хуулийн төсөл. 

 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас ирүүлсэн дараах журмын төслүүдийг 

судлан санал боловсруулж хариу хүргүүлсэн. Үүнд: 
 

o “Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам”-ын төсөлд; 
o “Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураан авсан хөрөнгө, орлого, 

эд зүйлс, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах 
журам”-ын төсөлд; 

o “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны зардал тооцох журам”-ын төсөлд; 
o “Маягт батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл. 

 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Хууль эрх, зүйн хэлтэст цаг үеийн 

тулгамдсан асуудлын шинжтэй ирүүлсэн дараах үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд 
биелүүлж, холбогдох мэдээлэл, тайланг  албан бичгээр хариу хүргүүлсэн. Үүнд: 
 

o НҮБ-ын хүний эрхийн хорооноос иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон 
улсын пактын хэрэгжилтийн талаарх Монгол Улсын 6 дугаар тайлантай 
холбогдуулан ирүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилт болон нэмэлт асуулгад; 
 

o Эмнести Интернэшнл 2015 оны 9 дүгээр сараас 2016 оны 8 дугаар сарын 
хооронд хийсэн судалгаагаар олж тогтоосон зөрчил, дутагдалд; 

 
o Дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын гэр 

хорооллын оршин суугчдыг албадан нүүлгэх эрсдэл болон төлөвлөлтийн 
хөтөлбөрийн удааширсан явцын улмаас Улаанбаатар хотын Сүхбаатар 
дүүргийн 10 дугаар хорооны 3 дугаар байрны хуучин оршин суугчид гэр 
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оронгүй болох эрсдэл үүссэн байдалд; 
 

o Албадан нүүлгэхийн эсрэг авч буй зохих урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд:  
 

o 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 06-ны хооронд “Тэгш 
эрх бахархлын өдрүүд”-ийг тохиолдуулан ЛГБТ хүмүүсийн жагсаалыг эрх 
бүхий байгууллагаас татгалзан, 08 дугаар сарын 28-29-ний өдөр Чингисийн 
талбайд нэвтрэхийг нь хориглон, албадан шилжүүлсэн нь ЛГБТ хүмүүсийн 
эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хязгаарласан гэх асуулгад;  

 
o Шашны байгууллага бүртгүүлэх, үйл ажиллагаа явуулахад нь саад болж 

байгаа захиргааны болон бусад шат дамжлагуудад анализ хийж, 1993 оны 
Төр, сүм хийдийн хоорондын харилцааны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
механизмд холбогдох өөрчлөлт оруулах санал зөвлөмжид:  
 

o Нүүлгэн шилжүүлэлт сайн дурын үндсэн дээр явагдсан эсэх  тухайд: 
 

o Эрх зүйн болон бодлогын орчинд ойр ойрхон оруулж буй өөрчлөлтөөс үүдэн 
дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа, иргэдийн эрх тодорхойгүй болж, 
шаардлагад нийцсэн орон байраар хангагдах эрх зөрчигдөх эрсдэлийн 
тухайд гэх мэт асуулгад цаг тухайд нь шуурхай мэдээлэл, лавлагаа, тайлан 
тухай бүрд хүргэсэн.  

 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Захиргааны ерөнхий хуулийн 

чадавхижуулах сургалтыг харъяа байгууллагадаа зохион байгуулах, зарим 
аймгуудад хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай чиглэл өгсний дагуу дараахи арга хэмжээг 
үе шаттайгаар зохион байгуулж нийт 1200 гаруй төрийн захиргааны албан хаагчид 
хамрагдсан. Үүнд: 
 

o Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
ажилтнуудад 3 удаагийн сургалт; 
 

o Нийслэлийн бүх хороодын ажилтнуудад 7 удаагийн сургалт; 
 

o Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдах албан 
тушаалтнуудад 3 удаа; 
 

o Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Увс аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, нутгийн захиргааны бусад 
байгууллагын албан хаагчдад 4 удаагийн сургалтыг тухайн орон нутагт нь 
очиж зохион байгуулсан.  

 
Хууль сахиулах байгууллагуудын харилцан ажиллагааг уялдуулан 

зохицуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагааны талаар: 
 

 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2017 онд ерөнхий 
төлөвлөгөө, боловсрол, газар өмчлөл, хөдөлмөрийн харилцаа, тендер, гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлт, газар чөлөөлөлт, Үндэсний их баяр наадмыг 
зохион байгуулах хороотой холбоотой нийт 50 гаруй нэхэмжлэлийг гардан 
авсан. Нэхэмжлэлүүдийг холбогдох харьяа байгууллагуудад шуурхай 
шилжүүлэн нийслэлийн Засаг даргыг шүүхэд төлөөлөх, хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд оролцох итгэмжлэлийг  давхардсан тоогоор 60 гаруй хэрэгт 
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итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилуулсан. Мөн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн 
хариу тайлбарын шүүхэд хүргүүлэх хугацаа болон шүүх хуралд оролцож буй 
эсэхэд хяналт тавьж байна. 
 

 Захиргааны хэргийн болон иргэний хэргийн шүүхээс шаардсан нотлох баримтыг 
тухай бүр гаргаж хүргүүлсэн ба нийт 90 гаруй удаагийн албан бичгээр шаардсан 
баримт бичгийг нотлох баримтын шаардлага хангуулан шүүхүүдэд хүргүүлсэн. 

 

 Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлах, 
хэрэгжүүлэх ажил нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжиж байгаа эсэхэд 
хяналт тавьж, 2017 онд шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болсон 21 захирамжид 
ХҮЧИНГҮЙ гэсэн тэмдэглэгээ хийж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
болон бусад холбогдох байгууллагад  хүргүүлсэн.  

 

 Нийслэлийн Засаг даргатай холбоотойгоор Нийслэлийн Засаг даргын А/897 
“Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 
захирамжаар нэр бүхий  иргэдэд ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олговор 
олгоход зориулж 74.311.641 /Далан дөрвөн сая гурван зуун арван нэгэн мянга 
зургаан зуун дөчин нэгэн/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 
гарган олгосон. 

 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 57 дугаар тогтоолоор батлагдсан  
Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах, түүнийг хянах, бүртгэх үйл 
ажиллагааны журам, Олон улсын гэрээний тухай хууль, Захиргааны ерөнхий 
хууль, Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн гадаад 
бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам”, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн 2013 оны 01/01 дүгээр зөвлөмж, Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн 2014 оны 46/26 дугаар зөвлөмжийг удирдлага болгон ажиллаж 
байна. Тухайлбал, 2017 онд Нийслэлийн удирдлагаас гадаад орны ижил 
түвшний байгууллагатай байгуулах 10 санамж бичгийн төслийг Гадаад 
харилцааны яамны Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газарт танилцуулан зохих 
зөвшөөрлийг авав.  

 
ХОЁР. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТАЛААР: 

 
Нийслэлийн төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, орлогын бааз 

суурийг өргөтгөх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулан, төсвийн зарцуулалтад 
тавих хяналтыг сайжруулах, төсвийн зардлыг бууруулах, замаар төсвийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлж төсөвт байгууллагууд, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 
болон нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэж буй аж ахуй нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч түргэн шуурхай үйлчлэхэд анхаарлаа хандуулан ажиллалаа. 
 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн дагуу салбарын сайд нартай Засгийн 
газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээг байгуулан 
гүйцэтгэл үр дүнд хяналт тавин ажиллалаа. 
 

Нийслэлийн Засаг дарга 9 дүүргийн Засаг дарга нартай “Засгийн газрын 
зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ”, нийслэлийн 79 төсвийн 
шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын              
25-ны өдөр зохион байгуулж, ажил үйлчилгээг батлагдсан сар улирлын хуваарийн 
дагуу санхүүжүүлтийн эрхийг цаг хугацаанд нь нээж гүйцэтгэлд холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавин ажиллаж байна.  
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Тайлант хугацаанд Нийслэлийн 2017 оны төсвийн тодотголыг 2 удаа 

боловсруулан өргөн барьж, батлуулсан.  
 

Төсвийн тодотголоор 2017 оны хотын шуудын төсвийн орлого 664,3 тэрбум 
төгрөг, орон нутгийн төсвийн урсгал зардалд 303.2 тэрбум төгрөг, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл арга хэмжээ 193.1 тэрбум төгрөг, дүүргүүдэд олгох санхүүгийн 
дэмжлэгийн хэмжээ 13.8 тэрбум төгрөг, дүүргийн төсвөөс нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэх орлогын хэмжээ 80.0 тэрбум төгрөг байна.  
 

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 2016 оны  
гүйцэтгэл 

2017 оны 
батлагдсан 
төлөвлөгөө 

2017 оны 
ХБГ 

НИЙТ ОРЛОГО 432 125.1 648,811.9 648,811.2 

    Урсгал зарлага 258 342.4 318,198,3 299,798,8 

    Хөрөнгийн зардал 218 142.3 206,381.2 153,146.3 

Улсад төвлөрүүлэх орлого 64 229.8 151,467.2 151,467.2 

Дүүргүүдэд олгох 
санхүүгийн дэмжлэг 

13,529.5 13,790.7 13,790.7 

Нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэх  орлого 

37,115.0 80,027.9 69,507.7 

 
Нийслэлийн хэмжээнд, нийслэлийн төсвийн урсгал зардлыг бууруулах, 

төсвийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, төсвийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, мөнгөн 
хөрөнгийн төлөвлөлтийг тогтмол хийж ажилласны дүнд төсвийн урсгал өргүй гарах 
тооцоотой байна.  
 

Улсын тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг нийслэлийн боловсрол, 
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, соёл, биеийн тамир, хүүхэд 
хамгаалал, газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээний салбарын 2017 оны 
батлагдсан төсвийг төсвийн тодотголоор 6.2 тэрбум төгрөг буюу 0.7 хувиар 
нэмэгдүүлж, 329.7 тэрбум төгрөг байхаар Монгол улсын Их хурлаас баталсан.  
 

2017 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 193.2 тэрбум төгрөг, 2016-2017 онд 
он дамжин хэрэгжүүлэх 13.2 тэрбум төгрөг, нийт 206.4 тэрбум төгрөгийн 1001 төсөл, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталснаас 151.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтын ажил хийгдэх урьдчилсан гүйцэтгэлтэй байна. 
 

 Эх үүсвэрээр 
2014 оны 
гүйц 

2015 оны 
гүйц 

2016 оны 
гүйц 

2017 оны 
төл 

2017 
оны ХБГ 

 Нийслэлийн төсөв 139,398.9 172,420.8 160,191.7 
173,258.
3 

120,693.
0 

 
Нийслэлийн замын 
сан 

26,330.3 22,261.0 41,549.0 33,122.9 31,061.0 

 Нийт дүн 165,729.2 194,681.8 201,740.7 
206,381.
2 

151,754.
0 

 
 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлгээс 
нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох дүнг 11,822.6 сая төгрөгөөр 
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баталсан. Сангийн яамнаас буюу Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 
2017.12.14-ны байдлаар 9,305,1 сая төгрөгийн орлогын шилжүүлэг шилжиж 
ирсэнийг дүүргүүдэд төлөвлөгөөний дагуу бүрэн олгосон байна. Дүүргүүдэд олгосон 
санхүүжилтыг хүснэгтээр харуулбал:  
  

2017 онд олгосон ОНХСангийн санхүүжилтийн товъёог 
                                                                                                                    /сая төгрөг/ 

 

№ 
 
Дүүргүүд 
 

2017 онд 
санхүүжих 

2017.12.15- 
ны байдлаар 
олгосон 
санхүүжилт 
/ОНХНС-аас 
шилжиж 
ирсэн/ 

Хувь 

1 БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ  332.5 332.5 100 

2 БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ 718.0 718.0 100 

3 СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 694.4 694.4 100 

4 СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 302.1 302.1 100 

5 ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ  289.5 289.5 100 

6 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ  380.5 380.5 100 

7 БАГАНУУР ДҮҮРЭГ 280.7 280.7 100 

8 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ  150.1 150.1 100 

9 НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ  303.1 303.1 100 

  НИЙТ ДҮН 3451.1   3451.1   100 

 
Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн 6.5.1-д, Нийтийн сонсголын хуульд 

заасны дагуу нийслэлийн 2017 оны төсвийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт 9 дүүргийн нийт 292 иргэд оролцож, ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, сургууль, 
цэцэрлэгийн орчмын гэрлэн дохио, гарцын тэмдэг тэмдэглэгээг сайжруулах, гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх, агаар, хөрсний бохирдлыг 
бууруулах, орон сууц болон гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, 
камержуулалтыг сайжруулах, нийтийн тээврийн чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, 
орон сууцны дээвэр, цахилгаан шатны засвар шинэчлэлтийг хийх зэрэг иргэдийн 
аюулгүй орчныг бүрдүүлэх талаар санал, хүсэлтийг тавьсан.  
 
Дээрх хэлэлцүүлэгт гарсан саналыг төсвийн төсөлд боломжит хэмжээнд тусган, 
НИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлууллаа. 
 
 Төрийн сангийн нэгдсэн дансны талаар: 
 
Монгол улсын Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 24 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” болон 
холбогдох бүх журмыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  
 
 Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй харилцагч урсгал 
санхүүжилтын төсвийн 93 байгууллага, , нэмэлт санхүүжилтийн 87 хөрөнгө 
оруулалтын, 52  , орон нутгийн төсвийн орлогын 32, системийн 18, нийт 291 
бүртгэлийн дансны баталгаат гарын үсэг бүхий санхүүгийн бүрдэл болсон 
баримтаар төлбөр тооцоог гүйцэтгэн, 2017 оны 12 сарын 14-ны байдлаар төрийн 
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сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан 1082058 ширхэг авизаар 1,815 тэрбум 657,1 
сая төгрөгийн орлого, 40067 ш 1 их наяд 042 тэрбум 242,8 сая төгрөгийн зарлага, 
санхүүжилтын гүйлгээ хийгдээд байна. 
 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, сургалтын талаар: 
 

Нийслэлийн 2016 оны жилийн эцэс, 2017 оны эхний хагас жилийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг нийслэлийн хэмжээнд 9 дүүргийн нэгдсэн тайлан, орон 
нутгийн 58, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 458 нийт 516 төсвийн байгууллагын 
аудитлагдсан санхүүгийн тайлан балансыг шалган хүлээн авч, нэгтгэн нийслэлийн 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг гаргаж, Санхүү, 
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хуулийн хугацаанд 
хүргүүлсэн байна.  
 

Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн нэгдсэн тайланд Төрийн аудит хийлгэсэнээр “Зөрчилгүй санал дүгнэлт” 
авсан.  
 

Нийслэлийн төсөвтэй харьцагч 944 аж ахуйн нэгж байгууллагын тайлан 
хүлээн авахаас 811 аж ахуйн нэгжийн тайланг хүлээн авч 87.3 хувьтай, нийт  
нийслэлийн 9 дүүргийн 59718 аж ахуйн нэгж  байгууллагын санхүүгийн тайлан 
тэнцлийг  нэгтгэж,  Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 
 

Нийслэлийн төсвийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 
байгууллагуудад улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг 
мөрдүүлэх, нийслэл, дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн болон төсөвт 
байгууллагын санхүү, төсөв, бүртгэлийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах ажлын төлөвлөгөө гарган  
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 4 удаа сургалт зохион байгуулж давхардсан 
тоогоор нийт 234 санхүү бүртгэлийн ажилтнуудыг  хамруулсан.  

 
Хяналт шалгалтын ажлын талаар: 

 
Сангийн сайдын 2013 оны 103, 2014 оны 65 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/107 дугаар захирамжаар батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг 6 
дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хэрэгжүүлэн нийт 12 зөвлөмжийг 
хүргүүлэн биелэлтэнд хяналт тавин ажилласан бөгөөд журмын дагуу эрсдлийн 
үнэлгээ хийж, зураглал гарган ажиллалаа. 
 

Бусад ажлын талаар: 
 

Нийслэлийн 2017 оны төсвийн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн гүйцэтгэлийн 
сарын мэдээ, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын явцын мэдээг www.mayor.mn, 
www.ulaanbaatar.mn веб сайтуудад тогтмол байрлуулж мэдээ мэдээллийн нээлттэй 
байх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна.  
 
Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу www.shilendans.mn цахим хуудсаар дамжуулан 
төсвийн байгууллага, ОНӨҮГ, төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа 
нийслэл, дүүргийн 1156 байгууллага мэдээллээ тогтмол байршуулдаг болсон. 

http://www.mayor.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.shilendans.mn/
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  2017 онд шинээр санаачилсан ажил, үр дүн: 

 
Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг хангах, эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх, бааз суурийг өргөтгөх чиглэлээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажлууд: 
 

- Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт 
тавьснаар нийслэлийн төсөвт 3,6 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрдөг болсон. 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын А/866/03 захирамжийн дагуу Нийслэлийн 
хэмжээнд үл хөдлөх хөрөнгийн тооллого, татвар төлөгч иргэнийг бүртгэлжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж шинээр 5863 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулсанаар 
нийслэлийн төсөвт жил бүр 2427,2 сая төгрөгийн орлого нэмж ордог болсон. 
  

 - Байгалын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд Ус ашиглсаны төлбөр 
хураах субьект тодорхой бус байсныг НИТХ-ын 2013 оны 6/27 дугаар тогтоолоор 
тодорхой болгосноор нийслэлийн төсөвт жил бүр 8,2 тэрбум төгрөгний  орлого олох 
боломжийг бүрдүүлсэн.   
 

- Автозамын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль журмын хүрээнд 
НИТХ-ын 2013 оны 13/47 дугаар тогтоолоор автозам ашигласны төлбөрийг замын 
санд төвлөрүүлэх шийдвэр гаргуулснаар жилд төвлөрөх замын сангийн орлогыг 9,0 
тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. 
  

 Төсвийн зарлагыг бууруулах, зарцуулж буй хөрөнгийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх, тайлан бүртгэлийн чиглэлээр хийсэн ажлууд: 

 
• “Иргэдийн оролцоотой төсөв” хэлэлцүүлгийг нийслэлийн хэмжээнд 2013 

оноос эхлэн тогтмол хийж, иргэдээс гаргасан саналыг нийслэлийн төсөвт 
тусган төлөвлөж, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг сар бүр гарган, 
нийслэлийн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Ulaanbaatar.mn цахим 
хуудсаар дамжуулан нээлттэй мэдээлж хэвшлээ. 
 

• 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс “Шилэн дансны тухай хууль” хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх дүүрэг харьяа 
газруудыг мэргэжил арга зүйгээр удирдан 756 аж ахуйн нэгж байгууллага 
нийслэлийн шилэн дансны цахим хуудсанд хуульд заасан мэдээллийг 
тогтмол байршуулдаг болсон.  
 

• Нийслэлийн төсвийн урсгал зардлын түвшинг жил бүр өмнөх оны түвшингээс 
нэмэгдүүлэхгүй байх, тэвчиж болох зардлуудыг бууруулах, төсвийн үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх, ажлын чиг үүргийн давхардлыг арилгах зэрэг бодлогыг 
баримтлан ажиллалаа.  
 

• Нийслэлийн төсөвтэй харьцагч төсөвт байгууллага болон орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газрын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд ажил мэргэжлийн 
болон урлаг спортын нэгдсэн арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулдаг 
болсноор нийслэлийн санхүү, төсвийн ажлын уялдаа холбоо сайжирсан. 

 
Хэлтсийн бүх ажилтнууд 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ 
байгуулан, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тооцон 
ажиллалаа. 
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ГУРАВ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 
 
 Үндэсний үйлдвэрлэл, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх 
“Улаанбаатарт үйлдвэрлэв”, “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл” дэд 
хөтөлбөрүүдийн төслийг үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдтэй, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, хүнс хөдөө аж ахуй, ахуйн үйлчилгээ, төрийн худалдан авах ажиллагааны 
бодлого, зорилтуудтай уялдуулан боловсруулж, батлуулав.   
 

Хэлэлцээрийн болон судалгааны шатандаа хэрэгжиж буй Европын сэргээн 
босголт хөгжлийн банкны “Улаанбаатар хотын хатуу хог, хаягдалын менежментийн 
сайжруулах төсөл”, “Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт төсөл”-ийг дэмжин ажиллаж 
байна. Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг нийслэлд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр 
хамтран ажиллахаар хэлэлцэж, уулзалт зохион байгуулсан, харилцаа холбоо 
тогтоосон зэрэг бүх түвшний хөрөнгө оруулагч нарын мэдээллийг нэгтгэж гаргах, 
гаргасан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, олон улсын банк, санхүүгийн байгууллага, 
хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулагч нарт дэмжлэг үзүүлсэн болон хамтран 
ажилласан үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийхээр ажиллаж байна. Үүний хүрээнд 
хөрөнгө оруулагч нарын мэдээллийн сантай болж, жагсаалтаар хөрөнгө оруулах, 
хамтран ажиллах сонирхолтой гадаад, дотоодын 78 этгээдийн нэрсийг гаргаад 
байна.   

 
Нийслэлд хөгжлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын 11 

төсөл, техник туслалцааны 9 төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллаж байна.  

 
Монгол Улсын хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээг хийлгэх чиглэлээр Сангийн 

яаманд байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллан үнэлгээ, судалгааг хийж буй “Хүний 
хөгжил, судалгаа сургалтын төв” байгууллагатай 2 удаагийн уулзалт зохион 
байгуулан хамтран ажиллалаа. Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилтийн 
үнэлгээг хийх талаар ажлын даалгаварт тусгагдсан сүүлийн 10 жилийн нийслэлийн 
төсөв, хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг хүргүүлсэний үр дүнд хотын хөгжлийн 
санхүүжилтийн ерөнхий үнэлгээ гаргасан. Нарийвчилсан үнэлгээ, судалгааг НҮБХХ-
ийн төслийн санхүүжилтээр “Улаанбаатар Аудит” компанийн зөвлөх баг хийж 
гүйцэтгэн тайлангаа ирүүлээд байна.  
  
  Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэлт 
хийх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 5 дугаар захирамж, 
Засгийн газрын 2016 оны 02-р сарын 01ний өдрийн 7 дугаар хуралдааны 
тэмдэглэлээр өгсөн чиглэлийн дагуу Нийслэлийн Засаг даргын А/135 дугаар 
захирамжийг гаргуулан зохион байгуулах ажлыг хэрэгжүүлээд байна.   
  
  “Туул усан цогцолбор” төслийн ТЭЗҮ, ажлын зураг төсвийн үлдэгдэл 
хөрөнгийг улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдүүлэхээр УСУГ-аас 
хүсэлтээ ирүүлсэн. Нийслэлийн зүгээс нийт төслийн хөрөнгө оруулалтыг Монгол 
дахь Мянганы сорилтын сангийн ажлын албанд хүсэлтээ хүргүүлж удаа дараагийн 
уулзалт зохион байгуулаад байна. Урьдчилсан байдлаар Улаанбаатар хотын ус 
хангамжийг сайжруулах цогц хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах санал ирээд байна.  
 
  Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэл шинээр шугам татах 
ажлын санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банктай 
хамтран шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлж, ажлын зураг төсөв, 
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тендерийн баримт бичгийг боловсруулж дуусган гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
ажлыг хийж холбогдох шийдвэрийг төслийн нэгжээр дамжуулан хүргүүлж 2018 оны 
эхний улиралд багтан цэвэр ус, бохир усны шугам, дулааны эх үүсвэр барих ажлыг 
эхлэх нөхцөлийг хангаад байна.  
  
  Гачуурт тосгонд 25м3/хон хүчин чадалтай бага оврын цэвэрлэх байгууламж 
ашиглалтад оруулаад байна.  
  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 
хуралдааны 48 дугаар тэмдэглэлээр Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх 
байгууламжийг шинэчлэх болон шинээр барих асуудлаар Засгийн газрын зүгээс 
дэмжлэг үзүүлэхээр болов.  
 

Дэлхийн усны өдөр аяны хүрээнд “Улаанбаатар ус-технологи 2017” эрдэм 
шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг ШУТИС-тай хамтран 2017 оны 05-р сарын 
02-ны өдөр зохион байгуулж, хамтран салбарын эрдэмтэн, мэргэжилтэн, 
оюутнуудыг хамруулан Улаанбаатар хотын ус хангамжийн цогц асуудлаар 
хэлэлцүүлгээр дэвшүүлсэн санал, илтгэлээр ном товхимол гарган ажиллав.  
  
  Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чиглэлээр Монгол Улсын нэгдэн 
орсон олон улсын гэрээ конвенц, төрийн бодлогын хэрэгжилтийг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/123 дугаар захирамжаар Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн 
байгууллагын техникийн туслалцаатайгаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулж, дасан 
зохицох төлөвлөгөөний төсөл”-ийг боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан. 
Ажлын хэсгээс Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, дасан зохицох төлөвлөгөө 
боловсруулахад саналаа тусгасан. Төлөвлөгөөг НИТХ-д өргөн барихаар хүлээгдэж 
байна.  
  
  Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-тэй уялдуулан 
Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах “Утаагүй хот 2025” 
хөтөлбөр, хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан “Агаарын бохирдлыг 
бууруулах мастер төлөвлөгөө"-г боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тендер зарлан, 
зөвлөхийг сонгон шалгаруулж, ажлыг эхлүүлэн тайланг хүлээн аваад байна.  
  
  Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор батлагдсан Агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөртэй уялдуулан Улаанбаатар хотын агаар, 
орчны бохирдлыг бууруулах 2 удаагийн төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүллээ.  
Үр дүнд нь Агаарын тухай хуульд “Агаарын бохирдлын эсрэг сан” байгуулах 
асуудлаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулан УИХ-д өргөн барихаар 
бэлтгэлээ.  Гэр хорооллын 45 халаалтын зуухыг буулгаж, 56 хэрэглэгчийг төвлөрсөн 
системд холбож, нэмж 68 халаалтын зуухыг буулган төвлөрсөн системд холбох 
ажлыг эхлүүлсэн. Үүний үр дүнд жилд 59 мянган тонн түүхий нүүрсний хэрэглээг 
бууруулах юм. Нийслэлийн 6 дүүрэгт 6363 шинэ хэрэглэгчийг цахилгааны эх үүсвэрт 
холбож цахилгаан халаагуур ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн. Монгол Улсын 
Засгийн газраар эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүүхдийн тасгууд, сургууль, 
цэцэрлэгийн анги танхимуудыг агаар шүүгчээр хангах ажлын санхүүжилтийг 
батлууллаа.  
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Нийслэлийн өмчийн өрхийн 10 эмнэлгийн барилгын халаалтыг цахилгаанаар 
халаах, 19 нам даралтын зууханд утаа шүүгч суурилуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. 
Үүний дүнд 360 тонн түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулж байна.  
  
  Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн зорилтот бүлгийн иргэдийг 
сайжруулсан түлшээр хангах зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчалын яам, 
НЗДТГ, “Үртсэн шахмал түлш” НӨҮГ-тай хамтран “Түлш нийлүүлэх гэрээ”-г 
байгуулан 400 тонн түлшийг хүлээж аваад байна.   
  

Нийслэлийн Засаг даргын А/163 дугаар захирамжаар батлагдсан “Утаагүй 
Улаанбаатар хөтөлбөр”-ийн хүрээнд агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд амьдарч 
байгаа амьжиргааны түвшнээс доогуур орлоготой айл өрхөд сайжруулсан түлш 
олгохоор 1600 тн түлш нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 
хороонд ажиллан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.  
  
  Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны Б/171 дүгээр тушаалаар хот 
байгуулалтын хуулийг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэгт ажиллаж байна. 
Ажлын хэсэг нь Хууль тогтоомжийн тухай хууль, тус хуулийг хэрэгжүүлэхтэй 
холбогдуулан Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор хууль тогтоомж 
боловсруулахад шаардлагатай  судалгаа тооцоог боловсруулах  аргачлалуудыг 
баталсны дагуу Хууль тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлэх аргачлалыг 
боловсруулж байна. Мөн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн Б/187 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулсан Улаанбаатар 
хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал 
боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт ажилласан. Улаанбаатар хотын 
бүсчлэлийн тухай хуулийн төслийн дагалдан гарах “Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрийн хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрэм”-ийн төслийг Барилга, хот 
байгуулалтын яамны 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн сайдын зөвлөлийн 
хуралд хэлэлцүүлсэн ба дүрмийн төслийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэр гарсан. “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хот 
байгуулалтын бүсчлэлийн дүрэм”-ийн төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулахаар бэлтгэж байна.      
  
  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/84 дүгээр захирамжид Нийслэлийн 
дундын мэдээллийн санг өргөжүүлж, нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд  
"Аялал жуулчлалын мэдээллийн сан", “Байгаль орчны мэдээллийн сан", 
“Боловсролын дэд сан", "Гамшгийн мэдээллийн дэд сан", "Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
дэд сан", "Хүнс, хөдөө аж ахуйн дэд сан", "Эрүүл мэндийн дэд сан", "Нийтийн 
тээврийн мэдээллийн дэд сан", "Нийгмийн халамж үйлчилгээний дэд сан", 
"Нийслэлийн бүртгэлийн мэдээллийн дэд сан", "Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 
мэдээллийн дэд сан", "Агаарын бохирдлын мэдээллийн дэд сан" зэрэг нийт 12 
байгууллагад дэд сан үүсгэхээр 1,200.0 сая төгрөг тусгасан. Тус ажлын хүрээнд 
байгууллага тус бүрээс өгөгдөл цуглуулж боловсруулж хэрэглэгч үүсгэн хаяг нээсэн 
ба мэргэжилтэнгүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Дундын 
мэдээллийн санд үүсгэгдсэн мэдээллүүдийг боловсронгуй болгох мэдээллийг цаг 
тухай бүр шинэчлэх зорилгоор мэдээллийг бүрдүүлэгч байгууллагуудыг 
давхардуулж мэдээлэл оруулахгүй байхаар шинэчиллээ. Газарзүйн мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх өгөгдөл мэдээллийн нэгдсэн загвар гаргах, түүний агуулга, бүтцийг 
тодорхойлох зорилгоор дундын мэдээллийн сангийн стандартыг боловсруулж 
байна.  
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  Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй Сэлбэ, 
Баянхошуу дэд төвүүдийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажлыг үе шаттайгаар 
барих ажлын хүрээнд Сэлбэ дэд төвд 2,3 км, Баянхошуу дэд төвд 6,3 км бохир усны 
шугамуудыг ашиглалтад оруулсан. Нийслэлийн Засаг даргын А/504 дүгээр 
захирамжаар Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн ариутгах татуургын коллектор 
шугамын ажлын трасст өртсөн иргэдийн эд хөрөнгөд нөхөх олговорын үлдэгдэл 
санхүүжилтийг олгоод байна.  
  
  Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн эх үүсвэрийн найдвартай 
байдлыг хангах, иргэдэд үзүүлэх орон сууцны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл 
хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийг хангахад чиглэсэн төсөл, арга хэмжээнүүдийн 
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах замаар нийслэлд амьдарч буй бага, дунд 
орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх, орлогод нийцсэн орон 
сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийслэлийн гэр хорооллын газрыг шинэчлэн 
зохион байгуулах, дахин төлөвлөн барилгажуулах, түрээсийн орон сууцыг 
хөгжүүлэх, шинэ хотхон, хорооллыг бүтээн байгуулах, ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй орон сууцуудыг дахин барилгажуулах, угсармал орон сууцны дулаан 
техникийн шинэчлэлийн ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах замаар иргэдийн 
эрүүл, аюулгүй орчинд стандартын шаардлага хангасан орон сууцанд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх түүнд шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгох зорилго бүхий 
"Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран боловсрууллаа.  
  
  Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Гандантэгчилэн 
хийд орчмын гэр хорооллыг хамарсан түүх, аялал жуулчлалын цогцолбор гудамж 
бий болгохоор төлөвлөсөнтэй холбогдуулан 2017 оны Нийслэлийн төсвөөс 718.4 
сая төгрөгийг эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил 
хийхээр НЗД-ын 2017.11.20 өдрийн А/883 дугаар захирамж гарсан бөгөөд сонгон 
шалгаруулах ажил хийгдэж байна. Мөн 2018 оны Улс, нийслэлийн төсөвт 1.7 тэрбум 
төгрөг төсөвлөн ажиллаж байна.  
  

Гэр хорооллын төвийн бүсийн дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын хүрээнд 
20132017 онуудад хийгдсэн инженерийн шугам сүлжээний ажил, бүтээн 
байгуулалтын ажлын судалгааг гаргаж ирэх жилүүдэд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг 
гаргаад байна. 2018 оны Нийслэлийн төсөвт уг ажилд зориулан 10.1 тэрбум 
төгрөгийг сулгаад байна.   
  

Улаанбаатар хотын төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжгүй гэр 
хорооллын  дундын бүсэд бие даасан болон төвлөрсөн инженерийн хангамжийн 
"Дэд бүтцийн төв"-ийг 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 100-г байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Энэхүү ажилтай холбогдуулан ТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажлын 
хөрөнгийг шийдвэрлэсэн, Нийслэлийн 2018 оны төсөвт 5.0 тэрбум төгрөг тусган 
хөрөнгө оруулалт хийхээр ажиллаж байна.  

 
Цахилгаан станцуудын хүчин чадлын суурь судалгаа боловсруулах ажлын 

хүрээнд Дулааны II, III, IY цахилгаан станц ТӨХК, Амгалан дулааны станц ХХК-
уудад дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн суурилагдсан хүчин чадал, ашиглалтын 
түвшин, боломжит нөөцийн мэдээллийг ирүүлэх, Улаанбаатар хотын дулаан 
хангамжийн төвлөрсөн сүлжээг өргөтгөх ажлын хүрээнд мэдээлэл солилцон 
хамтран ажиллах саналыг албан бичгээр хүргүүлж, уулзалтуудыг зохион 
байгуулсан. Нийслэлийн Засаг даргаас 2017 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих гэр хорооллын айл өрхийн судалгааг гаргаж, цахилгаан эрчим хүчээр 
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хангах, хүчдлийн уналтыг сайжруулах 5800 айл өрхийг шинээр цахилгаан эрчим 
хүчинд холбох ажлын зураг төсвийг Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн. Төвийн 6 
дүүргээс ирсэн судалгааг үндэслэн 67 байршлыг сонгосны дагуу Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/330 дугаар захирамжаар гэр 
хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах хүчдэлийн уналтыг 
сайжруулах ажлын зураг төсвийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байна.  
  

Тусгай замын автобус /BRT/-ны төслийн хүрээнд эхний шугамын барилга 
угсралтын ажлын зураг боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлэхээр үнэлгээний хороо 
байгуулагдан ажиллаж байна.   
  

Улиастайн уулзвараас Налайх-Чойрыг уулзвар хүртэлх 20,9 км автозамын 
өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, газар чөлөөлөлт нүүлгэн 
шилжүүлэх ажил бүрэн дууссан. Ажлын зураг төслийн өөрчлөлт хийгдсэн бөгөөд 
барилга угсралтын ажил 2018 оны 2 дугаар улиралд  эхэлнэ.  

 
Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүн:  
  

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
нийслэлээс тусгах саналыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас авч, 
5 зорилтын хүрээнд нийт 1255.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 82 төсөл, арга 
хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэл Улаанбаатар хотын өнөөгийн 
байдал, тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, 2020 он хүртэлх хөгжлийн 
төсөөлөл, тулгарч болзошгүй эрсдэл зэргийг тодорхойлсон танилцуулга, тайлбар 
товъёогын хамт Сангийн яаманд 2017 оны 02-р сарын 20-нд хүргүүлсэн.  
  

Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан 
нийслэлийн Засаг дарга, салбарын сайд нартай хамтран ажиллах гэрээг 
байгуулахаар төлөвлөсний дагуу Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Барилга, 
хот байгуулалтын яам, Эрчим хүчний яамтай хамтран ажиллах гэрээнд тусгах 
саналыг Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 
Нийслэлийн 2018 оны төсөвтэй уялдуулан боловсруулж байна.  
  

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 249 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах 
нийтлэг журам”-ын дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2017 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн 01/19 дүгээр тогтоолоор батлууллаа. 
Үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулахдаа эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах 
дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх, ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлсэн.  

 
 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга 
хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжилтийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр зохион 
байгуулсан ажил, үр дүн:  
 
 Нийслэлийн 2017 оны төсвийн хөрөнгөөр 193 тэрбум 92.8 сая төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтыг баталж хэрэгжүүлсэн бөгөөд эдийн засаг, төсвийн хүндрэлтэй 
нөхцөл байдал, нийслэлийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний тасалдалтай 
холбогдуулан төсвийн алдагдлыг бууруулах зорилгоор Нийслэлийн 2017 оны 
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батлагдсан төсөвт  5, 11 дүгээр сард 2 удаа тодотгол хийсэн. Нийслэлийн 2017 оны 
төсвийн тодотголын төслийг боловсруулан НИТХ-ын Тэргүүлэгчид, хороодын 
хурал, намын бүлгүүд, нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн НИТХ-ын “Нийслэлийн 
2017 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай“ 10/13 болон 12/20 дугаар 
тогтоолоор тус тус батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж  ажилласан.   
 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын задаргааг нийслэлийн Засаг 
даргын 115 захирамжаар батлуулан хэрэгжүүлэх  ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажилласан. Нийслэлийн төсвийг төлөвлөх, хянах, 
хэлэлцүүлэх, батлуулах, хуваарилах, зарцуулах, тайлагнах үйл ажиллагааг олон 
нийтэд мэдээлэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод нээлттэй байдлыг хангах 
зорилгоор Ulaanbaatar.mn веб сайтад Нийслэлийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөө, 2017 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний тодотгол, нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжуудыг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна. 
Нийслэлд 2017 онд  хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын тендерийн урилга, 
явцын мэдээг "Зууны мэдээ", "Өдрийн сонин", "Нийслэл таймс", "Өдрийн шуудан" 
зэрэг өдөр тутмын сонин болон www.e-procurement.mn, www.ulaanbaatar.mn, 
www.mra.mn зэрэг олон нийтийн сайтууд дээр зарлан мэдээлж буй эсэхэд хяналт 
тавин ажилласан.   
  

Нийслэлд 2017 оны улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах  
барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, замын байгууламжийн 
газрын байршлыг нийслэлийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 
тусган шийдвэрлүүлж, нийслэлийн төсвөөс газар чөлөөлөх зардалд 7.0 тэрбум 
төгрөгийг зарцуулсан.  
  

Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, бизнес эрхлэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт, 
бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх зорилго бүхий “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 
2017” бизнес чуулга уулзалтыг 02 дугаар сарын 20-ны өдөр  зохион байгуулсан. Тус 
уулзалтад бизнес эрхлэгчид, Засгийн газрын гишүүд, Монгол Улсад суугаа Онц 
Бөгөөд Бүрэн Эрхт Элчин сайд нар, нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд, Улаанбаатар хотын худалдааны 
танхимын гишүүд, Олон улсын байгууллагын төлөөлөгчид нийт 1000 гаруй 
оролцогчид оролцсон. “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2017” бизнес чуулга 
уулзалтаар нийслэлд 2017 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын 
томоохон төслүүдийг танилцуулж, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хувийн 
хэвшлийнхэнтэй хамтран ажиллах талаар зөвлөлдсөн бөгөөд уулзалтад 
нийслэлийн Засаг даргын танилцуулах “Нийслэлийн хөгжлийн чиг хандлага, 
томоохон төсөл хөтөлбөрийнталаар” илтгэл, “Нийслэлд 2017 онд хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт” товхимолыг боловсруулан оролцогчдод гарын авлага болгон 
тараасан. Чуулга уулзалтын үр дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлд танилцуулж, 
холбогдох материалуудыг онлайн байршуулж мэдээлсэн.  
  

Нийслэлийн 2017 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд батлагдсан 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг НХААГ-т шилжүүлэх, он 
дамжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах эрхийг 
Захиалагчийн хяналт тавих мэргэжлийн байгууллага болох НХОГ, НАЗХГ-т 
шижүүлэх захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох газруудаас санал авах 
ажлыг зохион байгуулсан. Мөн нийслэлийн 2017 оны худалдан авах ажиллагааны 
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төлөвлөгөөг НХААГ-тай хамтран боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргаар 
батлуулсан.   
  

Сангийн сайдын 2012 оны “Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам 
батлах тухай” 244 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын хэрэгжилтийг хэрхэн 
хангаж байгаа талаар дүүрэг, хороодын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна. Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
талаарх саналыг санал асуулгын хуудсаар болон ярилцлага хэлбэрээр явуулахад 
нийт 9 дүүргийн 188 иргэн 972 санал ирүүлснийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалт болон нийслэлийн орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад 
тусгалаа. 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 11 тэрбум 471.3 сая 
төгрөгийн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан.   
  

Төсвийн тухай хуулийн дагуу нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирсэн 
саналуудыг тэргүүлэх ач холбогдолоор нь эрэмбэлэн  нийслэлийн Удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, салбарын сайдуудад хүргүүлэн улсын төсөвт 
тусгуулахаар хамтран ажилласан.  Нийслэлд 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 209 тэрбум 400 сая төгрөгийн, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр 11 тэрбум 471.3 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгжүүлэхээр 
батлагдсан.  
  

Нийслэлийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Төсвийн тухай хууль, 
Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийг үндэслэн Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн 
боловсруулсан.    
  

Нийслэлийн 2018 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
тусгуулахаар Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нийт  2 их наяд  107,4 тэрбум  
төгрөгийн 847  төсөл, арга хэмжээний санал  ирүүлсэнийг ач холбогдлоор нь 
эрэмбэлэн боловсруулж хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг Нийслэлийн 2018 оны 
төсвийн  төслийн нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2017 оны 11-р сарын 20-ны өдөр 
нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгуулж 9 дүүргийн 188 иргэд оролцсон. 2018 
онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний талаарх саналыг санал асуулгын хуудсаар 
болон ярилцлага хэлбэрээр явуулахад нийт 9 дүүргийн 188 иргэн 972 санал 
ирүүлснийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалт болон нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгалаа.  
  

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 1 удаа, НИТХ-ын Тэргүүлэгчид, 
хороод, намын бүлгийн хурлуудаар хэлэлцүүлж, 2017 оны 12-р сарын 04-ны өдөр 
НИТХ-ын ээлжит бус 2 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн НИТХ-ын 2017 оны 
“Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах тухай” 2/22 дугаар тогтоолоор батлуулсан.   
  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд 153 тэрбум 47.9 сая төгрөгийн  
хөрөнгө оруулалтыг хийхээр төлөвлөсний 20.9 хувь буюу 32  тэрбум 59 сая төгрөг 
нь он дамжин хэрэгжих, 71.5 хувь нь буюу 109 тэрбум 364.2 сая төгрөг нь шинээр 
эхлэх төсөл, арга хэмжээ, 7.6 хувь буюу 11 тэрбум 624.7 сая төгрөгийг концессын 
эргэн төлөлтөд зарцуулахаар байна. Салбараар нь авч үзвэл нийгмийн салбарт 
12,6 хувь буюу 19,3 тэрбум, Хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбарт 47.9 хувь буюу 
73.3 тэрбум, Авто замын салбарт 24,7 хувь буюу 37,8 тэрбум,  Байгаль орчны 
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салбарт 2.5  хувь буюу 3.9 тэрбум, Хот нийтийн аж ахуйн салбарт 5.5 хувь буюу 8.4 
тэрбум, Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр 4.9 хувь буюу 7.5 тэрбум, эдийн 
засгийн өсөлтийг сайжруулахад 1.3 хувь буюу 2.0 тэрбум төгрөгийг тус тус 
зарцуулахаар байна.   
  

“Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ыг шинэчлэн батлахтай 
холбогдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, дүүргүүд, Орон нутгийн өмчит, аж ахуй тооцоот 
үйлдвэрийн газрууд зэрэг 15 байгууллагаас 116 төслийн саналыг нэгтгэн 
боловсруулж 2017 оны 02 дугаар сарын 02, 03 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн тул 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн 01/1354 дүгээр албан бичгээр өргөн бариад байна.  
  

Нийслэлийн хэмжээнд 2014-2017 оны хооронд концессын “барих-шилжүүлэх” 
төрөлтэй нийт 84,1 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 19 гэрээ хэрэгжсэн.  Үүнээс 
16 төсөл хэрэгжиж дуусан, байнгын ашиглалтад орсон бөгөөд 3 төсөл нь 80-90 
хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Нийслэлийн төсвөөс эдгээр гэрээний төлбөрт 2017 онд 
33,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. 2018 оны төсөвт 12.3 тэрбум төгрөг 
тусгуулсан бөгөөд үүгээр концессын гэрээний эргэн төлөлт бүрэн дуусгавар боллоо.  
  

Засгийн газрын хуралдаанаас өгөгдсөн үүргийн дагуу Улаанбаатар хотод 
цэвэрлэх байгууламж барих төслийн бохир усны тариф, концесс эзэмшигчид 
төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг (татаас)-ийн асуудлыг нарийвчлан судалж 
дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Барилга, хот байгуулалтын сайдаар ахлуулсан Ажлын 
хэсэгт орж ажилласан.  
  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ны "Ажлын хэсэг 
байгуулах тухай"  А/288 дугаар захирамжаар Нийслэлийн дайчилгааны төлөвлөгөө 
боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг нийслэлийн мэргэжлийн 29 байгууллагын 
удирдлагыг оролцуулан байгуулан ажиллаж дүүргүүдээс ирүүлсэн төлөвлөгөө, 
мэдээлэл, нийслэлийн мэргэжлийн байгууллагуудаас ирүүлсэн үзүүлэлтүүдийг  
нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөөг 80 хувьтай 
боловсруулж байна.  
  

Нийслэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд гадаад орон, олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр зохион байгуулсан ажил, үр дүн:  
  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн НҮБХХ-ийн 
Суурин төлөөлөгчтэй байгуулсан санамж бичгийн дагуу төсөл хэрэгжүүлж хамтран 
ажиллах талаар “Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Улаанбаатар хотод нутагшуулах” 
санаачилгын баримт бичиг үйлдэн 2017 оны 05 дугаар сард хоёр тал гарын үсэг 
зурж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн зүгээс төслийг 
хэрэгжүүлэхэд 200 мянган ам.долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн зөвлөх баг 
ажиллуулахаар сонгон шалгаруулалт хийгдсэн. Үүнд:  

 
- Тогтвортой хөгжлийн 2030 оны зорилтуудыг нийслэлээс хангах зорилтот 

түвшинг тодорхойлох баримт бичгийн төслийг боловсруулах чиглэлээр “Хүний 
хөгжил судалгаа, сургалтын төв” ТББ:   

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилтийн стратеги, үнэлгээ, судалгааг 

хийлгэхээр “Улаанбаатар Аудит” компанийн зөвлөх баг;   хөгжлийн төсөл, 
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хөтөлбөрийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр  хэрэгжүүлэх арга зүй, бодлого, 
журмын төсөл, сургалтын материал боловсруулах чиглэлээр “Хараат бус 
судалгааны хүрээлэн” ТББ;   

 
 ТХЗ-уудыг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, загварчлал хийх 

Зөвлөх шалгаран ажиллаж байна.  Эдгээр зөвлөх баг, ажилтнуудаар холбогдох 
судалгаа, шинжилгээ хийлгэх, бодлого, аргачлал боловсруулах ажлуудыг богино 
хугацаанд чанартай, үр дүнтэй гүйцэтгүүлэх,  салбарын мэдээлэл, судалгаа, 
бодлогын баримт бичгүүдээр тухай бүрт нь шуурхай хангаж, боловсруулалтын 
явцад чиглэл өгөх, эцсийн бүтээгдэхүүн хүлээн авах, Нийслэлийн удирдлагуудад 
танилцуулах чиглэлээр Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/671 дүгээр 
захирамжаар байгуулагдсан “Улаанбаатар хотын Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд”-
ыг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг зохион 
байгуулан ажиллалаа. Зөвлөх багуудын үнэлгээ, судалгааны ажлын тайлантай 
урьдчилсан байдлаар 11 дүгээр сарын 20-нд танилцаж, эцсийн байдлаар 12 дугаар 
сарын 15-нд хүлээн авахаар хүлээгдэж байна.   

 
Мөн “Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Улаанбаатар хотод нутагшуулах” 

санаачилгын баримт бичгийн “3.3 Хотын санхүүжилтийн асуудлаар хотын 
захиргааны хэлэлцээр хийх чадавхийг сайжруулах сургалт, семинар зохион 
байгуулах” чиглэлээр төлөвлөсөн сургалтыг Улаанбаатар хотын Хөгжлийн 
корпорацийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэн  Сингапур улсад зохион 
байгуулагдсан “LNG/байгалийн хийн гэрээ, контракт” сэдэвт сургалтад холбогдох 2 
ажилтныг хамруулж, гэрээний сертификат авсан. Үр дүнд нь “Нийслэлийн нийтийн 
тээвэрт байгалийн хий нэвтрүүлэх төсөл” хэрэгжүүлэхээр хөрөнгө оруулагчийг 
шалгаруулан, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Төслийг БНСУ-ын 28.4 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж эхэллээ.  
  

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхийг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадавхийг 
нэмэгдүүлэх, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах 
зорилгоор “Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 
чадавхийг сайжруулах” төслийг ЖАЙКА-гийн техникийн туслалцааны хүрээнд 2014 
оны 9 дүгээр сараас эхлэн 4 жил 3 сарын хугацаатайгаар хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. ЖАЙКА-гийн техникийн туслалцааны хүрээнд хэрэгжих 
“Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадавхийг 
сайжруулах” төслийн Дэд төсөл 1: “Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний чадавхийг сайжруулах” 
төслийн үйл ажиллагааг 2016 оноос сунган хэрэгжүүлж байна. Мөн төслийн явцын 
үйл ажиллагааг танилцуулах уулзалт, төслийн хамтарсан зохицуулах зөвлөлийн 
хурлыг Барилга, хот байгуулалтын яам болон бусад байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгууллаа.   
  

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны хамтын ажиллагааны хүрээнд 
Хатуу хог хаягдал боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төслийн санхүүжилтийн 
14.7 сая ам.долларын 5 саяыг нь буцалтгүй тусламж болгохоор шийдвэрлүүлсэн. 
Үүний үр дүнд нийт санхүүжилтийн багцын эргэн төлөгдөх дүн нь 0 хувийн хүүтэй 
болж байна. Уг төслийн гэрээнд гарын үсэг зурах бэлтгэл эцсийн шатанд явж байна.    
Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх парк шинэчлэлтийн төслийн 10 
сая ам.доллар (нийт санхүүжилт 40 сая ам.доллар)-ыг буцалтгүй тусламж болгох 
асуудал шийдэгдсэн. ЕСБХБ-ны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Фил Беннет 2017 оны 9 
сарын сүүлээр айлчлахад Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчтай санал солилцоход дээрх саналыг тавьсан юм.    
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Мөн агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх саналыг 

манай талаас тавьсны үндсэн дээр Амгалангийн дулааны станц орчмын нам 
даралтын зуухнуудыг төвийн шугамд холбох, заримыг шинээр солих төсөл 
эхлүүлэхээр судалгааны ажлыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай 
хамтран эхлүүлсэн.  

 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Нийслэлийн нийтийн 

тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр – төсөл 1”-ийн төслийн нэгжийн 
ажилтан сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгууллаа.   

 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын   хөтөлбөр 

– төсөл 1”ийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Ус 
сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагааг сайжруулах ажил хийгдэж байна. Үүний 
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар болон АХБ-ны хооронд байгуулсан 
Санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийн Санхүүжилтийн төлөвлөгөөний “c”-д 
зааснаар тус ажилд шаардлагатай бараа материалыг нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвар болон гаалийн татвараас чөлөөлөх “Дэмжлэг хүсэх тухай” албан бичгүүдийг 
боловсруулж холбогдох хавсралтуудыг бүрдүүлэн Сангийн яам, Гаалийн ерөнхий 
газарт хүргүүлсэн. Гаалийн татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 
чөлөөлөгдсөн бараа материалыг бүртгэж, нэгдсэн жагсаалт бэлтгэж байна.   

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн Азийн 

хөгжлийн банкны Зүүн Азийн бүсийн захиралтай хийсэн уулзалт, Азийн хөгжлийн 
банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилтийг хянах, Монгол Улсыг 
чиглэсэн түншлэлийн стратегийг шинэчлэх асуудлаар санал солилцох уулзалтыг 
зохион байгуулсан.   

 
Словак улсын Шадар сайд Петер Пеллегриний айлчлалын хүрээнд ирсэн тус 

улсын 20 компанийн 24 төлөөлөгчдийг НЗДТГ-т хүлээн авч одоо хэрэгжиж буй, 
хэрэгжих төслүүдийн талаарх товч танилцуулга хийх уулзалтыг УБХК-тай хамтран 
зохион байгуулсан.  

 
Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн ажлаар 

өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлсэн байдал, үр 
дүн: 

 
 “Хотын хөгжил-шинжлэх ухаан, 

технологи” олон улсын эрдэм шинжилгээний 
бага хурлыг НИТХ-тай хамтран 2017 оны  05-р 
сарын 04-05-ны өдөр зохион байгууллаа.  
  

 
 



31 
 

 Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал 
гардуулах “Garuda 2017” арга хэмжээг 
амжилттай зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд 
барилга, авто замын салбар, дэвшилтэт 
техник, технологи бүхий үйлдвэр, брэндинг, 
франчайзинг гэсэн 5 төрөлд давхардсан 
тоогоор нийт 53 байгууллага, аж ахуйн нэгж 
нэр дэвшихээр саналаа ирүүлж, 
шалгаруулалтад оролцсон. Шагнал гардуулах 
ёслолын арга хэмжээг Улаанбаатар зочид 
буудалд зохион байгуулж, нэр дэвшсэн байгууллагууд, урьд жилүүдэд дээд 
шагнал болон тусгай шагнал хүртсэн байгууллагуудын төлөөлөл бүхий нийт 300 
хүн оролцсон. Арга хэмжээг UBS, C1 телевизүүдээр шууд дамжуулсан.   
 

 “Технологи хөрөнгө оруулалт                    
Монголд - 2017” олон улсын хурал, 
үзэсгэлэн 2017 оны 04 дүгээр сарын 20-21-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулагдав.  

  
Засгийн газрын гишүүд, нийслэлийн 
удирдлагууд дүүрэг, хороодод ажиллах үеэр 
нийслэлийн хөгжлийн бодлого, хөрөнгө 
оруулалтын чиглэлээр танилцуулга, илтгэл, 
мэдээлэл бэлтгэн тухай бүрт хүргэж ажиллав.   

 
Нийслэлийн Засаг даргын Засгийн газрын гишүүдтэй хийх уулзалтад 

салбаруудын бодлого, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаарх 
танилцуулгыг боловсруулсан.   
  

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны хурал дээр Нийслэлээс 
агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний талаар танилцуулсан.  
  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
санаачилсан Агаарын бохирдлыг 
бууруулах үндэсний чуулган зохион 
байгуулагдав. 
  

Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах талаар хийж хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний танилцуулгыг бэлтгэж 
УИХ-ын чуулган, Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Орчны 
бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хорооны 12 сард болох ээлжит хурлын 
материалыг бэлтгэлээ. Мөн БОАЖЯ-тай хамтран Ерөнхий сайдын утаатай бүсэд 
ажиллах маршрутыг хийж, ажлын хэсэгт орж ажиллаж бага насны хүүхдийн дотоод 
орчны агаарын бохирдлоос сэргийлэх зорилгоор Агаарын чанарыг сайжруулах 1, 2 
дугаар бүсэд байрлалтай сургууль, цэцэрлэгийн анги танхимд болон эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын хүүхдийн тасгуудыг агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжөөр хангах 
асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.  
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Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад БОАЖЯ, 
Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөлтэй хамтран дотоод орчны агаарын бохирдлоос 
сэргийлэх талаар сургалт хийж, зөвлөмж хүргэсэн.  
  

“Энержи Монголиа-2017” олон улсын хурал, үзэсгэлэнд нийслэлийн агаарын 
бохирдлыг бууруулах бодлого, хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний талаарх 
илтгэл, мэдээллийг танилцуулав.  
  

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд анхаарах асуудлуудын талаар арга 
зүйн зөвлөмж өгөх зорилгоор Сангийн яамтай хамтран семинарыг 2017 оны                                         
03-р сарын 31-ний өдөр Нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгуулж, үүнд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төлөвлөлт, төсөл, хөтөлбөр, 
тайлан хариуцсан нийт 110 мэргэжилтэн оролцлоо. Семинарын хүрээнд 
танилцуулсан материалыг багцлан оролцогчдод цахимаар хүргүүллээ. 
  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн Монголын 
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын төлөөлөгчидтэй уулзах уулзалтад танилцуулах 
“Нийслэлийн төсөв, санхүүгийн өнөөгийн байдал 2018 оны төсвийн төсөөлөл” 
сэдэвт танилцуулга бэлтгэсэн.  
  

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан Аймаг, нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  хурлын дарга, Засаг дарга нарын “Итгэл-Зүтгэл-
Хариуцлага” зөвлөгөөнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн танилцуулах Нийслэлийн шилдэг бүтээн байгуулалт сэдэвт 
танилцуулгыг боловсруулсан.   
  

Нийслэлийн Аудитын газар, Дотоод аудитын албанаас аудит, хяналт 
шалгалтын хүрээнд шаардсан материалуудыг хуулийн хугацаанд нь гарган 
хүргүүлж ажиллав. 
  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн Банктай хамтран 
нийслэлийн  төрийн захиргааны байгууллагуудын төлөвлөгч, эдийн засагчид, 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдийн 110 гаруй төлөөллийг 
оролцуулан “2017 оны санхүүгийн жилд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх нь”, “Нийслэлийн богино хугацааны хөгжлийн бодлогыг хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлттэй уялдуулах нь“  сэдэвт сургалтыг тус тус зохион 
байгуулсан.   
  

"Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх нь", "Логик 
сэтгэлгээнд суурилсан төслийн төлөвлөлт хийх” сэдэвт сургалтуудыг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагууд болон 9 дүүргийн төлөвлөлтийн 
мэргэжилтнүүдэд зориулан ЖАЙКА байгууллагатай хамтран  зохион байгуулсан.  
  

“Улаанбаатар хотын ус дамжуулах түгээх үйл ажиллагааг сайжруулах хамтын 
ажиллагааны төсөл”-ийн хүрээнд  НЗДТГ, ЗАА, НХТЕТГ, УСУГ болон ОСНААУГ 
нийт 40 инженер техникийн ажилчдыг дотоодод мэргэжлийн чадавх сайжруулах 
сургалтад хамруулан тоног төхөөрөмж дээр дадлага хийлгэн сургаж, 6 удирдах 
ажилтан, 10 инженерийг Саппоро хотод, УСУГ-ын 3 ажилтныг Австри улсад 
технологийн сургалтад хамрууллаа.  
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“Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Улаанбаатар хотод нутагшуулах” 
санаачилгыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Хөгжлийн 
корпорацийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор Сингапур улсад зохион 
байгуулагдсан “LNG/байгалийн хийн гэрээ, контракт” сэдэвт сургалтад холбогдох 2 
ажилтныг хамруулж, гэрээний сертификат авсан.  
  

Япон улсын Цукуба их сургуультай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд 
Цукуба их сургуулийн багш, суралцагчдын сургалт, семинарыг зохион байгуулж, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа.  
  

ДӨРӨВ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

 Харьяа байгууллагуудын нэгдмэл байдлыг сайжруулах 
 

 Аз жаргалтай хотын индекс 
 Гүйцэтгэлийн үр дүнд суурилсан үнэлгээний аргачлал нэвтрүүлэх 
 

 Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах 
 

 Төрийн албан хаагчийн сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх 
 Гүйцэтгэлийн үр дүнд суурилсан албан хаагчийн үнэлгээний аргачлал 
нэвтрүүлэх 
 

 Төрийн үйлчилгээг хороодод 
 

 Төрийн үйлчилгээний бүрдүүлэх баримт бичгийн нэгдсэн стандарт 
 НҮНТ-ийн зардлыг бууруулж, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлнэ.  
 Төрийн үйлчилгээний эргэх хариуцлагын үнэлгээ  
 

 Олон улсад ашиглагддаг "Аз жаргалтай хот"-ын индексэд тулгуурлан 
Улаанбаатар хотын индекс тооцох аргачлалыг боловсруулан, 
индексийг сайжруулах үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, үр 
дүнг тооцож ажиллана. 

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал болгохыг зорьж буй “Аз 

жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлал нь Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлалын зорилтод чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, үндсэн 
үзүүлэлтүүдийг сайжруулахад дэлхийн хотуудын хөгжлийн туршлага, олон улсын 
байгууллагуудаас батлан гаргасан концепци, шалгуур үзүүлэлт болон өөрийн оронд 
хөгжлийн индексийг тодорхойлох талаар гаргасан баримт бичгүүдтэй уялдуулан 
боловсруулсан бодлогын баримт бичиг болсон юм.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны А/23 дугаар 

тушаалаар Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлалын төслийг боловсруулах 
ажлын хэсгийг байгуулан, бусад улс орнуудад Аз жаргалын индекс тооцдог 
аргачлал болон өөрийн улсын энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудаас гаргадаг үзүүлэлтүүдийг судалж, харьяа газар 
агентлагуудаас санал авч боловсруулав.  

 
Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчинд амьдрах нөхцлийг 

бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, тэдгээрт 
иргэдийн сэтгэл ханамжийн байдлыг тоон мэдээлэл болон социологийн 
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судалгаагаар мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах иж бүрэн системийг 
бий болголоо. Үзүүлэлтүүдийг сонгохдоо бодит байдлыг илэрхийлэх чадвар, 
статистикийн үзүүлэлтээр тодорхойлогдох боломж, бодлого боловсруулахад 
үзүүлэх нөлөөлөл зэрэг шинж чанарыг харгалзан сонгож авлаа.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлалыг 

2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/388 дугаар захирамжаар батлуулав. 
 
 Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлалын талаар нийслэлийн харьяа 

газар, агентлагийн холбогдох мэргэжилтнүүд, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч нийт              
200 гаруй албан хаагчид сургалт зохион байгууллаа.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/633 дугаар захирамжаар баталсан 

маягтын дагуу хороод үзүүлэлтүүдээ гарган, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
хороодоос ирсэн мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж, дүгнэлтээ нийслэлд ирүүлсэн бөгөөд 
нийслэлийн Статистикийн газарт дүүрэг, харьяа газар агентлагуудаас ирсэн 
мэдээллийг хянах, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, өмнөх оны боломжит тоон 
мэдээллүүдтэй харьцуулах, өөрчлөлтийг тооцох, мэдээллүүдийг боловсруулах үйл 
ажиллагааг зохион байгууллаа.  

 
 АЖХИ-ийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцон гаргаснаар:  
 

 Бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчдад нийслэл, дүүргийн хөгжлийн 
ерөнхий түвшин, эрүүл, аюулгүй байдлыг мэдээлэх боломжийг олгоно.  
 

 Цаашдын бодлогын зорилтуудыг үндэсний болон олон улсын жишиг, 
түүнчлэн аз жаргалтай хотын эрүүл, аюулгүй байдлын лавлагаа болгон 
ашиглана. 
 

 Хаана эрүүл, аюулгүй байдал илүү их алдагдаж, хаана хүний эрүүл мэнд амь 
нас, тав тухтай амьдрах нөхцөл байдалд эрсдэл өндөр байгааг олж 
илрүүлэхэд тусална. 
 

 Дараагийн үйл ажиллагаа, зорилтуудаа төлөвлөхөд суурь мэдээлэл болгон 
ашиглаж, хөрөнгө санхүүгийн хуваарилалтыг оновчтой хийх боломжтой 
болно.  
 

 АЖХИ-ийг тооцоход шаардагдах мэдээллийг холбогдох яам, агентлаг, газар, 
хэлтсүүдийн хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээг нэгтгэн боловсруулж, 
мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.  
 

 АЖХИ-ийн тоон мэдээллийг хороо, дүүрэг, харьяа газар агентлагуудын 
түвшинд гарган баталгаажуулснаар мэдээлэл үнэн, зөв, бодитой байх нөхцөл 
бүрдэнэ.  
 

 АЖХИ-ийн үзүүлэлтүүдийг өмнөх онтой харьцуулан дүгнэлт хийх, ажил 
дүгнэхэд чухал ач холбогдолтой юм.  

 
Цаашид АЖХИ-ийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулахын тулд дүүрэг, хороо, харьяа 

газар агентлагийн албан хаагчид болон хэсгийн ахлагч нарыг чадавхжуулах 
сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах, иргэд, төр, төрийн бус байгууллагуудын 
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үйл ажиллагааг уялдуулж, санал санаачилгыг дэмжиж хамтран ажиллах, нийслэл, 
дүүрэг, хорооны АЖХИ-ийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж нийслэл, дүүрэг, сул байгаа 
үзүүлэлтийг сайжруулахын тулд хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг тухайн жилийн 
үндсэн чиглэлд тусгах, сайн туршлагыг сурталчлах, урамшуулах зэрэг ажлыг зохион 
байгуулахаар ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчинд амьдрах нөхцлийг 

бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдал, тэдгээрт 
иргэдийн сэтгэл ханамжийн байдлыг тоон мэдээлэл болон социологийн 
судалгаагаар мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах иж бүрэн системийг 
бий болголоо. “АЖХИ тооцох аргачлал”-ын талаар нийслэлийн харьяа газар, 
агентлагийн холбогдох мэргэжилтнүүд, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч нийт 200 
гаруй хүнд сургалт зохион байгууллаа. Нийслэлийн Статистикийн газарт дүүрэг, 
харьяа газар агентлагуудаас ирсэн мэдээллийг хянах, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, 
өмнөх оны боломжит тоон мэдээллүүдтэй харьцуулах, өөрчлөлтийг тооцох, 
мэдээллүүдийг боловсруулж, үр дүнг тооцох ажлыг гүйцэтгэлээ.  

 
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн сантай хамтран “Эрүүл 

аюулгүй байдлын индекс” “Manaikhoroo.mn” системийг нэгтгэн зохион байгуулах, 
системийн тоон үзүүлэлтийг сайжруулах, "Аз жаргалтай хот"-ын индексийн 
системийг боловсруулах ажил хийгдэж байна. 

 
 Хүний нөөцийн бүртгэл, хяналт, удирдлагын нэгдсэн системийг 

нэвтрүүлж, нутгийн захиргааны байгууллага, албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны үр дүнг  “Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт” /KPI/-ээр 
үнэлэх аргачлалыг батлуулж, үр дүнг тооцож ажиллана. 
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг 
“Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт” /KPI/-ээр үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулав.  
 

-Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн нэгдсэн 
програм хангамж боловсруулсан. Уг програмыг өргөдөл гомдлын нэгдсэн програм 
/smartcity.mn/, албан бичиг, архивын нэгдсэн програм /edoc.ub.gov.mn/-уудын хүний 
нөөцийн хэсэгтэй холбох ажил хийгдэж байна. 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн 

давхардлыг арилгаж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, хариуцлагыг 
сайжруулах замаар оновчтой бүтцийг бий болгоно. 
 
Монгол Улсын Засгийн газар, Швейцарийн Холбооны Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрээр хамтран хэрэгжүүлж буй “Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг 
сааруулах” хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
чиг үүргийн судалгаа хийж, чиг үүрэг хуваарилах үндсэн аргачлалыг боловсруулав.  

 
Байгаль орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийн чиг үүргийг дахин 

хуваарилах чиглэлээр дүүрэг, хорооны түвшинд 2 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж, дээрх аргачлалыг туршиж үзэв. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын ажлын бүтээмж, үр ашгийг 

дээшлүүлэх чиглэлээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй суурь судалгааг тасралтгүй 
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явуулах шаардлагын үүднээс Азийн сангийн санхүүжилтээр судалгаагаар 
мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх сонгон шалгаруулалт явуулав. Энэхүү сонгон 
шалгаруулалтаар PwC /олон улсын зөвлөх үйлчилгээний компани/ шалгарч, 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
 

 Төрийн үйлчилгээний ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах, 
ажлын давхардлыг тодорхойлж, төрийн үйлчилгээнд эргэх 
хариуцлагын үнэлгээг хийнэ. 
 
Төрийн үйлчилгээний ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах, ажлын 

давхардлыг тодорхойлж, төрийн үйлчилгээнд эгэх хариуцлагын үнэлгээг хийх 
зорилгоор “Орон нутгийн түвшинд ардчилсан төлөөлөл бүхий хариуцлагатай 
институци, үйл явцыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах, харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг”-ийг Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн 
(АСДҮОУХ)-тэй байгуулсан. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд дараах ажлуудыг 
хийсэн. Үүнд: 
 

-Төрийн үйлчилгээнд эгэх хариуцлагын үнэлгээний аргачлалын сургалтыг 
судалгааны багийн гишүүд болох ТББ-ын 20 иргэн, НЗДТГ-ын холбогдох 
мэргэжилтнүүдэд 2 удаа зохион байгуулав. 

 
-Сургалтад хамрагдсан холбогдох мэргэжилтнүүд үнэлгээний ажлыг хийж 

эхлээд байна.  
 
-Эгэх хариуцлагын үнэлгээний хүрээнд: 
 
-Автобусны хөнгөлөлтийн (Ахмад настан, ХБИ иргэдийн) картын үйлчилгээг 

сайжруулах 
 
-Ахмад настны амралтад амраах үйлчилгээг сайжруулах 
 
-Олон нийтийн оролцоонд суурилсан ахмадын өдрийн үйлчилгээг 

сайжруулах зэрэг нийгмийн халамжийн багц үйлчилгээнд үнэлгээ хийгээд байна.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монгол дахь Дэлхийн банкны 

салбарын Олон улсын хөгжлийн ассоциацитай хамтран “Нийгмийн эгэх хариуцлагыг 
бэхжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээний харилцан ойлголцлын санамж 
бичиг” байгуулсан. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэв. Үүнд: 

 
-Нийслэлийн хэмжээнд Эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй 

төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үр дүнд үнэлгээ хийх байгууллагуудыг сонгон 
шалгаруулж, дараах дөрвөн байгууллага сонгогдсон. Тунгаамал ТББ, Хараат бус 
судалгааны төв ТББ, Стратегийн академи ТББ, Боловсролын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг ТББ сонгогдож, үнэлгээний ажлыг эхлүүлээд байна.  

 
- “Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг хэрэгжүүлэх боломж, арга зам 

сургалт”-ын хүрээнд 3 удаагийн сургалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
80 хүнийг хамрууллаа. 
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 Хорооны төсөв санхүү, үйл ажиллагааны чадавхыг нь сайжруулах 
зорилгоор холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
санал боловсруулж, эрх бүхий этгээдэд уламжилна. 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/582 дугаар захирамжаар Монгол Улсын 

Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд нийслэлийн иргэдээс ирүүлсэн 
саналыг УИХ-ын Тамгын газраас боловсруулсан програмд шивж, нэгтгэн, нэгдсэн 
дүн мэдээг УИХ-ын ажлын хэсэгт хүргүүлж ажиллалаа.  

 
УИХ-ын дэргэд байгуулагдсан Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийг боловсронгуй болгох Ажлын 
хэсэгт хорооны үйл ажиллагааны чадавхыг сайжруулах зорилгоор холбогдох хууль 
тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналаа өгч ажиллаж байна. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн А/220 дугаар 
захирамжаар Төрийн захиргааны үндсэн нэгж хороодын үйл ажиллагааг 
сайжруулах, төрийн албан хаагч, хэсгийн ахлагч нарын ур чадвар ажлын 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх  замаар иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн 
үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах шаардлага, Нийслэлийн дүүрэг, хороодод 
ажиллаж буй төрийн албан хаагч, хэсгийн ахлагч нарт ажлын байран дээрх сургалт, 
семинар, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө өгөх, мэргэжил арга зүй, туршлага 
солилцох үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, мэдээлэл солилцох харилцааг нэмэгдүүлэх 
зорилготой “Нийслэлийн шилдэг хороо, Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” 
шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлалаа. Шилдэг хороо, хэсгийн ахлагч нарын 
шилдэг баг шалгаруулах уралдааны хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдад 48 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 1430 
албан хаагч хамрагдлаа. 

 
 Нийслэлийн 9 дүүргийн хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарын 

“Хотын хөгжил-Хамтын хүч” зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. 
 

Нийслэлийн 9 дүүргийн хорооны Засаг дарга, хэсгийн 
ахлагч нарын “Хотын хөгжил-Хамтын хүч” зөвлөгөөн 
2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр боллоо. 
Зөвлөгөөнд. Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын дарга Ж.Мөнхбат, НИТХ-ын дарга 
Ц.Сандуй, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд болон бусад 
албаныхан оролцсон юм. 

 
 Нийслэлийн 2017 оны “Шилдэг хороо”-оор Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар 

хороо шалгарав. 
 

Нийслэлийн “Шилдэг хороо”, хэсгийн ахлагч нарын “Шилдэг баг” шалгаруулах 
болзолт уралдааны шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа 2017 оны 10 дугаар 
сарын 27-ны өдөр боллоо. Уг арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, Нийслэлийн Засаг даргын Ядуурлыг 
бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан орлогч Д.Энхтөр, НЗДТГ-ын 
дарга М.Отгонбаяр болон 9 дүүргийн 152 хорооны төлөөлөл оролцсон юм. 
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Нийслэлийн дүүрэг, хороодод ажиллаж буй төрийн 
албан хаагч, хэсгийн ахлагч нарт ажлын байран 

дээрх сургалт, семинар, мэргэжил арга зүйн 
заавар зөвлөгөө өгөх, мэргэжил арга зүй, 
туршлага солилцох үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлж, мэдээлэл солилцох харилцааг 
нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд Нийслэлийн 

2017 оны “Шилдэг хороо”, хэсгийн ахлагч нарын 
“Шилдэг баг” шалгаруулах болзолт уралдааныг 2 

үе шаттай зохион байгууллаа. 
 
Нийслэлийн 2017 оны “Шилдэг хороо”, хэсгийн ахлагч нарын “Шилдэг баг” 

шалгаруулах болзолт уралдааны дүнгээр Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хороо 
Тэргүүн байр, Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хороо Дэд байр, Сонгинохайрхан дүүргийн 
11 дүгээр хороо Гутгаар байрт шалгарав.   

 
Хэсгийн ахлагч нарын “Шилдэг баг”-аар Чингэлтэй дүүргийн 1 дүгээр хороо 

Тэргүүн байр, Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хороо Дэд байр, Хан-Уул дүүргийн 13 
дугаар хороо Гутгаар байранд шалгарав. 

 
 "Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж, төрийн 

болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудтай 
хамтран урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 
 

 Нийслэлийн 2017 оны Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 14 зорилт, 29 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулсан. 
Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, “Авлигын эсрэг 
нийслэлийн хөтөлбөр”, “Нийслэлийн эдийн засаг 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” зэрэг 
бодлогын баримт бичгүүдэд зорилт болгон 
тусгасан төрийн үйлчилгээний ил тод, байдал, 
хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдал, хууль эрх зүйн орчин, 
иргэдийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах, төрийн 
үйлчилгээг цахимжуулах, анхан шатны нэгжид 
шилжүүлэх, төрийн албан хаагчдын сахилга 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой 
ажлуудыг тусган батлуулсан. Төлөвлөгөөнд туссан 
ажлуудыг хэрэгжүүлэхэд зориулан НИТХ-аас 60,0 
сая төгрөг (“Нийслэлийн 2017 оны төсөв батлах 

тухай” 6//11 дугаар тогтоол)-ийг баталсан. Төлөвлөгөөг нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг (33), нийслэлийн дүүргүүд (9), Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын хэлтсүүдэд хүргүүлж ажиллав. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/429 дүгээр захирамжаар нийслэлийн 

2017 оны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

 
-НЗДТГ, Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/-тэй хамтран 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” 
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сэдэвт сургалтыг нийслэлийн 9 дүүрэг, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн удирдах албан тушаалтнуудад зохион байгуулсан. 

 
-НЗДТГ болон Азийн сангийн хооронд 3 зүйл бүхий харилцан ойлголцлын 

санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн хүрээнд “Нийслэлийн эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэх, хөтлөх журам”-ыг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 
оны 6-р сарын 7-ны 90 дугаар тогтоолоор баталсан. Шийдвэрийн нэгдсэн сан 
(www.ublegal.mn)-г шинэчлэх ажлыг эхлүүлсэн. 

 
-Азийн сан “Ардчилсан оролцоотой төрийн албанд сайн засаглал, ил тод 

байдлыг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд боловсролын салбарын ил тод байдал, ёс зүй, 
авлигын асуудлаарх судалгааг хийж дууссан. Энэхүү судалгааны тайлангийн 
хэлэлцүүлгийг 8 дүүргийн боловсролын хэлтсийн удирдлагуудыг оролцуулан 2017 
оны 5-р сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн Боловсролын газар дээр зохион байгуулсан. 

  
- Монгол дахь авлигатай тэмцэх үйл явцыг дэмжиж ажилладаг Бүгд 

Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн, Азийн сан, Швейцарийн хөгжлийн 
агентлаг зэрэг байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хүрээнд 
олон ажил хамтран зохион байгуулж байна. 

 

                                 
Нийгмийн зорилтот бүлэг болон идэвхтэй бүлгийн хүмүүст зориулан 3 

төрлийн гарын авлагыг бэлтгэн хэвлүүлсэн. Энэхүү гарын авлагыг Бүгд 
Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн, Ардчиллын Төлөө Үндэсний Сангийн 
дэмжлэгтэйгээр бэлтгэн зорилтот бүлгийн иргэдэд, нийслэлийн 152 хорооны Засаг 
дарга, хэсгийн ахлагч нарт болон хууль сурталчлах өдөрлөгийн үеэр 1500 ширхэг 
гарын авлагыг иргэдэд үнэ төлбөргүй олгосон. 

 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 

тушаалтнуудаар “Ёс зүйн мэдэгдэл” гаргуулсан.  
 
- Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны дарга, 

гишүүдэд “Сайн засаглалын ёс зүй, шударга байдал” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 10 
дугаар сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн төвд зохион 
байгуулсан.  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 
Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар зэрэг байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
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хөндлөнгийн үнэлгээ, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4 салбарт 
хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулсан. Үнэлгээг “Оператив 
судалгааны төв” ТББ хийж гүйцэтгэсэн. 

 
 Нийслэлд "Иргэдийн хяналтын зөвлөл"-ийг байгуулан ажиллана. 

 
 Шударга, хариуцлагатай, ил тод, нийтийн албыг бэхжүүлэх, төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагыг 
авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталж, улс орон даяар 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  
 
 -Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн 
хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн идэвх 
санаачилгыг дэмжих чиглэлээр орон нутгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл болон яам, агентлагийн дэргэд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг байгуулахаар заасан. 
 
 -АТГ-ын даргын удирдамжаар батлагдсан ажлын хэсэг “Авлигатай тэмцэх 
Үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, Олон нийтийн дэд зөвлөлийн 
гишүүдийг сонгон шалгаруулах, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй 
танилцах, авлигын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, авлигын эсрэг сургалт зохион 
байгуулах, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх” чиглэлээр 2017 оны 3-р сарын 20-ноос 24-
ний өдрүүдэд НЗДТГ, зарим харьяа байгууллагуудад ажилласан. 
 
 -Ажлын хэсгээс “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийн гишүүнийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах тухай өгсөн чиглэлийн дагуу 
зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулах тухай нээлттэй зарыг 14 хоногийн 
хугацаанд www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар мэдээлж, зөвлөлийн гишүүнээр 
ажиллах хүсэлтээ ирүүлсэн 94 иргэн, албан тушаалтын холбогдох баримт бичгийг 
хүлээн авч нэгтгэн АТГ-т хүргүүлэв.  
 
 -Аймаг, нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 
зөвлөл болон яам, агентлагийн дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий 
“Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Авлигатай тэмцэх 
газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/53, А/44 дүгээр хамтарсан 
тушаалаар байгуулж ажиллах журмыг баталсан. Зөвлөлийн гишүүдийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг 2017 оны 05 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд зохион 
байгуулж, Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн тушаалаар 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Нийслэлийн Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн даргатай хамтран 
ажиллах гэрээг байгуулсан. 

 
 Хууль тогтоомж болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 

зөрчин бусдад хохирол учруулсан албан тушаалтан хохирлыг өөрөө 
хариуцан төлж барагдуулах, өөрт ногдуулсан шийтгэлийн талаарх 
мэдээллийг өөрийн зардлаар нийтэд мэдээлэх тухай холбогдох 
журмыг хэрэгжүүлж ажиллана. 
 
2017 оны 12 сарын байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад 58 ёс зүйн зөрчил бүртгэгдсэнээс удирдах албан тушаалтантай 
холбоотой 4, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтантай холбоотой                       
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54 зөрчлийг бүртгэсэн байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын ёс зүйн 
хороонд 2017 онд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой асуудлаар 
11 гомдол, мэдээлэл ирсний 4 гомдлыг харьяаллын дагуу СХД-ийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Нийслэлийн Газрын алба, Багануур дүүргийн ёс зүйн хороод 
шилжүүлсэн, 1 гомдлыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран 
шийдвэрлэсэн, 7 өргөдөл гомдлыг шалгаж, хариуг хүргүүлсэн. Сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан албан тушаалтны шийдвэрийг АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дугаар 
тушаалаар батлагдсан журмын дагуу байгууллагын цахим хуудсаар нийтэд 
мэдээлж байна. 

 
 “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, нийгмийн 

баталгааг нь хангах хөтөлбөр” батлуулж, хэрэгжүүлнэ. 
 
-НЗДТГ-ын даргын А/104 дүгээр тушаалаар “Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, сургалт, нийгмийн баталгааг 
хангах талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”, “Хүний нөөцийн бодлогын 
баримт бичиг”-ийг А/103 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. 

 
- “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, нийгмийн 

баталгааг нь хангах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө 
гаргаж, дараах сургалтуудыг зохион байгуулаад байна.  Үүнд: 

 
-Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн 

агентлаг зэрэг байгууллагуудтай хамтран “Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж” 
сэдэвт сургалтыг 2017 оны 2 дугаар сард нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдад /99/ зориулан сургалт зохион байгуулав. 
Сургалтад дүүргийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн, НЗДТГ-т шинээр 
орсон албан хаагч, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба болон 
агентлагуудын захиргааны хэлтсийн дарга, НИТХ-ын Ажлын алба болон 
дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны албан хаагчид 
оролцов. 

 
-2017 оны 2-р сард нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах 

албан тушаалтнууд болон 152 хорооны зохион байгуулагч, нийт 283 албан хаагчдад 
зориулсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын чадавхийг 
бэхжүүлэх нь” сэдэвт цуврал сургалтыг Бүгд Найрамдахчуудын олон улсын 
хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулав.  

 
-2017 оны 2-р сард нийслэлийн Засаг даргын захиалгаар Удирдлагын 

академитай хамтран нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн дарга 
нарт зориулсан “Орчин үеийн төрийн захиргааны удирдлага, манлайлал” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулав.  

 
-2017 оны 5-р сард нийслэлийн Засаг даргын захиалгаар Удирдлагын 

академитай хамтран нийслэлийн өмчит 43 үйлдвэрийн газрын дарга нарт зориулан 
“Байгууллагын хөгжил, манлайлал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулав.  

 
-2017 оны 5-р сард нийслэлийн Засаг даргын захиалгаар Удирдлагын 

академитай хамтран нийслэлийн хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн орлогч дарга нарт 
зориулан “Орчин үеийн төрийн захиргааны удирдлага, манлайлал” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгууллаа. 
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-Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн буцалтгүй тусламжаар НЗДТГ, Азийн 
сантай хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд 
“Транпэрэнси Интернэшнл-Монгол” ТББ, Удирдлагын академийн хамтран 
боловсруулан төслийн ахлагчийг чадавхижуулах 6 модуль бүхий сургалтын 
хөтөлбөрийг боловсруулав. Уг модулийг заах 48 сургагч багшийг Удирдлагын 
академитай хамтран сонгон шалгаруулж, сертификаттай сургалтад хамрууллаа. 

 
-Азийн сантай хамтран хэсгийн ахлагч нарын сургалтыг хамтран зохион 

байгуулах гэрээ байгуулж, 1480 хэсгийн ахлагчдад 49 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв болон нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 

зорилгоор холбогдох дүрэм журмыг баталж мөрдүүлнэ. 

 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд мөрдөгдөж байгаа эрх зүйн 

зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг  
үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчлэх 
зорилгоор "Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны түр  журам", 
“Үйлчилгээний стандарт”, “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дотоод 
журам”, "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 
тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах журам", иргэдэд 
лавлагаа мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилгоор 
"Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдийг 
мэдээллээр хангах журам"-уудын төслийг тус тус боловсруулав. Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын 2017 оны А/47 дугаар тушаалаар төрийн үйлчилгээг 
хороодод шилжүүлэх ажлын жишиг аргачлал боловсруулах замаар холбогдох 
дүрэм, журам үйл ажиллагаанд тодорхой өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулах 
ажлын хэсгийг байгуулсан. 2017 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр ажлын хэсгээс 
“Хороодын түвшинд шилжүүлэн төвлөрлийг сааруулах захиргааны үйлчилгээг 
тодорхойлох” семинарыг зохион байгууллаа. Жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн холбогдох, журам, стандартуудыг батлагдах шатанд 
явж байгаа бөгөөд НЗДТГ-ын хэлтсүүдээс санал авч байна. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний 

нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. 

 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2017 оны 
А/760 дагуу “Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлж, 
үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, хороодоос үзүүлэх төрийн үйлчилгээний 
нэр, төрлийг нэмэгдүүлэх” ажлын хүрээнд нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 
үзүүлж байгаа зарим байгууллагын үйлчилгээнд судалгаа хийж, танилцуулга 
хийсэн. Салбар тус бүрт шаардлагатай байгууллага, үйлчилгээг нэмж иргдэд 
хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлж байна. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж буй эмнэлэгүүдийн тайланг 
Дүнжингарав салбарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийг хүртэл авах тул                       
2 албан хаагчийг үйлчилгээний цонх, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллаж байна. 
Мишээл салбарт шинээр ‘’I баримт’’-ын мэдээ мэдээлэл, программ суулгалт, заавар 
зөвлөгөө үзүүлэх төлөөлөгч, Нотариатын үйлчилгээ, Миг даатгал, Тод даатгал зууч, 
Смарт карт олголт ба цэнэглэх үйлчилгээ, оюутны карт дахин олголт зэрэг 
үйлчилгээ шинээр нэмэгдэв. Авто тээврийн үндэсний төвийн билет борлуулалтын 
салбарын үйлчилгээ 02 дугаар сарын 10-наас 09 дүгээр сарын 05-ны хүртэл тус төв 
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дээр байрлан 58893 иргэнд тасалбар олгох үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  2017 оны 11 
дүгээр сарын 28-наас Цагдаагийн Ерөнхий газрын Лицензын төвөөс шинээр 
хэвлэгдсэн 20 000 гаруй жолооны үнэмлэх тараах ажлын хүрээнд нэмэлтээр 4 цонх 
ажиллуулаад байна. Драгон салбарт Цагдаагийн Ерөнхий газрын Ял шийтгэлтэй 
эсэх лавлагаа болон Цагдаагийн Ерөнхий газрын Лицензийн төвийн Жолооны 
үнэмлэх шинээр олгох болон солих үйлчилгээг үзүүлдэг болсон. Оргил салбарт 
2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар Цахилгаан түгээх ТӨХК, 
Ус сувгийн удирдах газрууд нэмж үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн. Төрийн үйлчилгээний 
нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн 
захиргааны байгууллагаас үзүүлэх төрийн үйлчилгээ, дагалдах хувийн хэвшлийн 
дараах 50 үйлчилгээг шинээр нэмэгдүүллээ. 
  

Үүнд:   
 
1. Шүүхийн шийдвэрээр төлбөртэй эсэх лавлагаа олгох 

 2.Жолооны эрх сэргээх, ангилал нэмэх онлайн шалгалт авах 
 3.Жолоочийн эрхийн лавлагаа олгох 
 4.Ял шийтгэлийн талаарх тодорхойлолт олгох 
 5.Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох, сунгах /А/ 
 6.Гадаад паспортын хүсэлт хүлээн авч, шийдвэрлэх 
 7.Гадаад паспортын лавлагаа олгох 
 8. Төрөл садангийн / төрсөн аав, ээж охин, хүү, төрсөн ах эгч, ах дүү/ лавлагаа 
олгох 
 9. Өв залгамжлах эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх 
 10. Хамтран өмчлөгч хасагдах, нэмэгдэх өөрчлөлтийг бүртгэлд бүртгэх 
 11.Бэлэглэх гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх 

12.Худалдах, худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгэх  
13.Арилжих /солих/ гэрээг эрхийг улсын бүртгэлд бүртгэх  
14.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлд бүртгэх 
15.Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээг эд хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлд бүртгэх 

 16.Барьцаа, түрээсийн гэрээ дуусгавар болсныг эрхийн бүртгэлд бүртгэх 
 17.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа 
олгох 
 18.Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн эд хөрөнгийн лавлагаа олгох 

19. Барилга эхлүүлэх, үргэлжүүлэх, барих хүсэлтийг хүлээн авч, 
шийдвэрлэх, мэдээллийн санд байршуулах 
20.Архивын лавлагаа олгох 

 21. Газар ашиглах эрх баталгаажуулах 
 22. Аж, ахуйн нэгж, байгууллагад тоон гарын үсэг олгох 

23. “IBarimt” жижиг дунд худалдаа үйлчилгээний байгууллага, иргэдэд 
зориулагдсан хялбаршуулсан НӨАТУС-д холбогдсон сугалааны дугаартай 
баримт хэвлэх кассын програм суулгах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх  
24.Тээврийн хэрэгслийн даатгал 

 25.Жолоочийн хариуцлагын даатгал 
 26.Жолоочийн гэнэтийн ослын даатгал 
 27.Эд хөрөнгийн даатгал 
 28.Нийтийн тээврээр зорчих картыг шинээр олгох 

29.Нийтийн тээврээр зорчих карт цэнэглэх 
30. Хаясан, гээсэн, гэмтсэн картнаас мөнгө буцаан олгох 
31.Нийтийн тээврийн карт сэргээх 
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 32.Иргэдээс ирсэн үйлчилгээний хүсэлтийг шуудангаар илгээх 
 33.Гадаад паспорт хаягаар хүргэх 
 34.Жолооны үнэмлэх хаягаар хүргэх 
 35.Тамга тэмдэг хийх 

36. Гадаад паспортын болон бусад цээж зураг авах 
37.Кадастрийн зураг хийх 

 38. Орон нутгийн болон хот улс хоорондын нийтийн тээврийн тасалбар 
олгох 

39. Нийтийн эдэлбэр газарт авто зогсоол төлөвлөх, байгуулах хүсэлтийг 
шийдвэрлэх 
40. Данс андуурсан орлого залруулах хүсэлт хүлээн авах 
41. Хоёр ба түүнээс дээш ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа өрх, 
иргэнд мөнгөн тэтгэмж олгох 
42. Холбооны худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, 
боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөлцөл олгох, сунгах 
43. Гэр хорооллын газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны 
дүгнэлт өгөх 

 44. Үрэгдүүлсэн газар өмчлөлийн шийдвэр нөхөн олгох 
45.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын 
сангаас протез хийлгэх, сэргээн засалттай холбогдсон хөнгөлөлт авах эрх 
үүсээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний дотоодод хийлгэсэн протезийн 
үнийг 3 жил тутамд нэг удаа 100 хувь нөхөн олгох 
46.Батлагдсан эскиз зураг хүлээн авах, баталгаажуулах 
47.Засварын ажлын зураг төсөл хүлээн авах 
48.Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах 
техникийн нөхцөл олгох, сунгах 
49. Дулааны эрчим хүчийг тооцох, хэмжих хэрэгсэлийг суурилуулах 
техникийн нөхцөл олгох 
50.Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтын 
байдалд улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргах 

 
 Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний дэд бүтцийг өргөтгөж, засаг захиргааны анхан 

шатны нэгжээс үзүүлэх цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал, хяналт, нэгдсэн стандартыг 

хангасан төрийн нууцын зэрэглэлтэй сүлжээг бий болгоно.  

 
Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний төвийн 6 дүүргийн шилэн кабелийн засвар, 

өргөтгөл нь Хангарди ордонд байрлах Дата төвөөс Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨК-
ийн АТС-32, АТС32-оос АТС45, АТС63 мөн СХД, ЧД, БЗД, БГД, СБД, ХУД-ийн ЗДТГ 
хүртэл татагдсан шилэн кабелийг өргөтгөх, цэгцлэх, хаягжуулах, нууцлал 
хамгааллыг бүрэн хангасан нөөц эх үүсвэр бий болгох, нийслэлийн нэгдсэн 
сүлжээний тархалтын мэдээллийг шинэчлэн гаргах зорилгоор нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн А/84 дүгээр захирамж гарсан. 

 
-Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн нэгдсэн 

тогтолцоог бий болгоход зориулж 300.0 сая төгрөг батлагдсан ба тендерт “Аствишн” 
ХХК шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна. 

 
-Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Нийслэлийн 9 дүүргийн 

ЗДТГ-т байрлах нэгдсэн шилэн кабелын үндсэн гол шугамын өргөтгөл, 
холболтуудыг нэгтгэх” ажилд нийслэлийн төсвөөс 291.4 сая төгрөг батлагдсан 
бөгөөд “Хаард сервис” ХХК шалгарч нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн шилэн кабелийн 
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төв магистраль шугамын засвар, өргөтгөлийн ажлын бараа материал бүрэн 
нийлүүлэгдэж дууссан ба шилэн кабелын засвар болон холболтын ажлууд хийгдэж 
байна.   

 
-БГД-ийн 23 хороог өндөр хурдны шилэн кабелд холбох ажилд нийслэлийн 

төсвөөс 608.6 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд “Хаард сервис” ХХК шалгарч гэрээний 
дагуу бараа материалыг нийлүүлж дууссан. Хангарди ордоны 1 давхарт байрлах 
нийслэлийн дата төвийг өргөтгөх, шинэчлэх ажил 2017 оны 9-р сарын 6-ны өдрөөс 
хуваарийн дагуу хийгдэж байна. 

 
 Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал, хяналт, нэгдсэн стандартыг хангасан 

төрийн нууцын зэрэглэлтэй сүлжээг бий болгоно. 

 
Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээний төвийн 6 дүүргийн шилэн кабелийн засвар, 

өргөтгөл нь Хангарди ордонд байрлах Дата төвөөс Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨК-
ийн АТС-32, АТС32-оос АТС45, АТС63 мөн СХД, ЧД, БЗД, БГД, СБД, ХУД-ийн ЗДТГ 
хүртэл татагдсан шилэн кабелийг өргөтгөх, цэгцлэх, хаягжуулах, нууцлал 
хамгааллыг бүрэн хангасан нөөц эх үүсвэр бий болгох, нийслэлийн нэгдсэн 
сүлжээний тархалтын мэдээллийг шинэчлэн гаргах зорилгоор нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн А/84 дүгээр захирамж гарсан. 

 
-Нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн нэгдсэн 

тогтолцоог бий болгоход зориулж 300.0 сая төгрөг батлагдсан ба тендерт “Аствишн” 
ХХК шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна. 

 
-Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Нийслэлийн 9 дүүргийн 

ЗДТГ-т байрлах нэгдсэн шилэн кабелын үндсэн гол шугамын өргөтгөл, 
холболтуудыг нэгтгэх” ажилд нийслэлийн төсвөөс 291.4 сая төгрөг батлагдсан 
бөгөөд “Хаард сервис” ХХК шалгарч нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн шилэн кабелийн 
төв магистраль шугамын засвар, өргөтгөлийн ажлын бараа материал бүрэн 
нийлүүлэгдэж дууссан ба шилэн кабелын засвар болон холболтын ажлууд хийгдэж 
байна.   

 
-БГД-ийн 23 хороог өндөр хурдны шилэн кабелд холбох ажилд нийслэлийн 

төсвөөс 608.6 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд “Хаард сервис” ХХК шалгарч гэрээний 
дагуу бараа материалыг нийлүүлж дууссан. Хангарди ордоны 1 давхарт байрлах 
нийслэлийн дата төвийг өргөтгөх, шинэчлэх ажил 2017 оны 9-р сарын 6-ны өдрөөс 
хуваарийн дагуу хийгдэж байна. 

 
 Төрийн архивт болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 

хадгалагдаж байгаа цаасан баримтад үе шаттай цахим хувь үйлдэж, төрийн 

архивын нэгдсэн системийг сайжруулан цаасан болон цахим баримтын аюулгүй 

байдлыг хангана. 

 
Төрийн архивт хадгалагдаж буй 69 хөмрөгийн 73 дансны 3,096,075 хуудас 

баримтыг цахим, тоон хэлбэрт хувиргасан. 
  

Нутгийн захиргааны 371 байгууллагын 65255 захирамжлалын баримтаар 
цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийж, 163137 хуудас баримт цахим тоон хэлбэрт шилжсэн. 
 

 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг 

хийж, цахим мэдээллийн нэгдсэн сантай холбох ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 
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 -"Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ашиглаж байгаа 
мэдээллийн систем програм хангамжууд хооронд цахим өгөгдөл солилцох 
боломжийг судалж, шийдлийг боловсруулах, цахим хэлбэрээр албан хэрэг хөтлөх 
бэлтгэл ажлыг хангах" үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны 5-р сарын 18-ны өдрийн А/318 дугаар захирамжаар байгуулагдсан. Ажлын 
хэсгээс "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад ашиглаж байгаа 
мэдээллийн систем програм хангамжууд хооронд цахим өгөгдөл солилцох 
боломжийг судлах зорилгоор 96 байгууллагаас судалгааг 
http://support.ulaanbaatar.mn/ онлайн хуудсаар авч боловсруулсан.  
 

- “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хооронд цахим өгөгдөл 
солилцох нэгдсэн систем бий болгох” ажил нь Төрийн нууцын жагсаалт батлах 
тухай хуулийн 1 дүгээр зүйлийн 1.16, 1.17-д зааснаар төрийн нууцад хамаарагдах 
тул Тагнуулын ерөнхий газрын Кебир аюулгүй байдлын газраас ирсэн шийдвэрийг 
үндэслэн “Юнайтед Хангай” ХХК-тай 2017 оны 5-р сарын 17-ны өдөр ажил гүйцэтгэх 
гэрээ байгуулан ажилласан. Уг гэрээт ажлыг техникийн даалгавар болон гэрээний 
тусгай шаардлагын дагуу системийг хөгжүүлэлтийг бүрэн хийж дууссан тул 2017 
оны 6-р сарын 16-нд хүлээн авсан болно.  
 

-Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хооронд цахим өгөгдөл 
солилцох www.edes.ub.gov.mn системийг НТэГ, НГА, НХТЕТГ, НӨХГ, НАЖГ, 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн /Мишээл, Дүнжингарав, Драгон, Оргил/ 
салбар төвийн үйлчилгээнд иргэний цахим үнэмлэх уншигч төхөөрөмжөөр 
дамжуулан иргэний бүртгэлийн мэдээлэл, хуулийн этгээдийн мэдээлэл болон эд 
хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийг шалгах боломжтой болсон. 

 
 Төрийн зарим үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны систем, тоон гарын үсгийг  

нэвтрүүлнэ. 

 
Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газраас тоон гарын үсгийг 

хамгийн анхны удирдах албан тушаалтан, албан хэрэглээнд нэвтрүүлсэн тул 
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид батламж гардуулав.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/84 дугаар захирамжийн дагуу Төрийн 

зарим үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх 
ажилд нийслэлийн төсвөөс 280.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн. Үүнд:  

 
- “Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцоог нэвтрүүлэх” ажлын тендерт 

“Аствишн” ХХК шалгарсан. Уг гэрээт ажлын хүрээнд өөрөө явагч авто тээврийн 
хэрэгсэл, Агаарын бохирдол, Зам ашигласны татвар хураалтыг www.smartcar.mn 
цахим систем болон гар утасны аппликэйшн-ээр дамжуулан төлбөр төлөх 
боломжтой болсон. Дээрх ажлын хүрээнд Монголбанктай хамтарч төрийн 
үйлчилгээний төлбөр тооцоог цахим системээр дамжуулах гэрээг Монгол банкны 
ерөнхийлөгч, Нийслэлийн Засаг дарга хамтран байгуулсан.  

 
- “Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны удирдлагын дэд системийг 

ажиллуулах сервер тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах” ажлын 
гүйцэтгэгчээр “Сүү Хунгийн” ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэсэн. 

 
- “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хооронд цахим өгөгдөл 

солилцох нэгдсэн систем бий болгох” ажлын тендерт “Юнайтед хангай” ХХК 

http://support.ulaanbaatar.mn/
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шалгарч нийслэлийн байгууллагуудын хооронд цахим өгөгдөл солилцох 
www.edes.ub.gov.mn системийг Нийслэлийн 9 байгууллага болох НҮНТ-ийн 
Мишээл, Дүнжингарав, Драгон, Оргил салбарууд, НТэГ, НӨХГ, НГА, НАЖГ газрууд 
үйлчилгээндээ нэвтрүүлэн ашиглаж байна.  Энэхүү системээр цахим үнэмлэх 
уншигчаар дамжуулан иргэний бүртгэлийн мэдээлэл болон эд хөрөнгийн 
бүртгэлийн мэдээллийг эх нотлох баримттай нь тулган шалгах боломжтой боллоо. 

 
- “Тамга, тэмдэг дарах эрх бүхий нийслэлийн 600 албан хаагчдад тоон гарын 

үсгийн гэрчилгээ, токен олгох” ажлын тендерт “Монпасс Са” ХХК шалгарсан. 
Тайлант хугацаанд Нийслэлийн Нутгийн захиргааны 70 байгууллагын 285 албан 
хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ, тээгч э-токен төхөөрөмжийг хүлээлгэн өгөөд 
байна. 

 
 Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн /оноо/ үнэлгээний картын системийг нэвтрүүлж, 

хэрэгжүүлнэ. 

 
1. Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн /оноо/ үнэлгээний картын системийг 

нэвтрүүлэх зорилгоор http://survey.ulaanbaatar.mn социологийн судалгааны 
платформыг ашиглалтад орууллаа.  

2. Үүнтэй холбоотойгоор Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын 
хүрээлэн, MASAM төсөл, Философийн хүрээлэнтэй хамтран зохион 
байгуулсан үнэлгээний аргачлалын талаарх 3 удаагийн сургалтад 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4, НБГ 3, НЭМГ-ын 1 албан хаагч 
хамрагдав. 

3. 9 дүүргийн хороо хариуцсан мэргэжилтэн болон 152 хорооны зохион 
байгуулагч нарт үнэлгээг хэрхэн хийх талаарх хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулав. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Ил тод Улаанбаатар Академи-Зөвлөлдөх 

ардчиллын танхимын үйл ажиллагааг өргөжүүлж, нийтийн Сонсголыг зохион 

байгуулж хэвшүүлнэ. 

 
Ил тод Улаанбаатар Академи Зөвлөлдөх ардчиллын танхимаас олон улсын 

байгууллагуудтай хамтран нийтийн албан тушаалтнуудад зориулан ёс зүй, хууль, 
ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой сургалтыг зохион байгуулсан. 

 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын хэмжээнд авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, үйл ажиллагааг нь уялдан зохицуулах, арга зүйн 
нэгдсэн удирдлагаар хангах үүргийн хүрээнд “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” 
нийслэлийн эрх бүхий албан тушаалтан (125)-ны нэгдсэн сургалтыг 2017 оны 01 

дүгээр сарын 17-18-ны 
өдрүүдэд Авлигатай тэмцэх 
газартай хамтран зохион 
байгуулсан. Энэхүү сургалтаар 
Авлигын шалтгаан нөхцөл, 
Албан тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг 
бүртгэх, хянах, хадгалах эрх 
бүхий албан тушаалтны үйл 
ажиллагаа, тайлан мэдээ 
ирүүлэх, гаргахад анхаарах 
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асуудал, ХАСУМ, ХАСХОМ-ийг гаргахад анхаарах асуудал, эрх зүйн зохицуулалт, 
Алба тушаалны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам, түүний хэрэгжилтийн талаар 
эрх бүхий албан тушаалтнуудад сургалт хийсэн.  
   
 Сургалтын үеэр Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Ажлын 
хэсгийн дарга Д.Дуламсүрэн Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн үзэл санаа, 
агуулга, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Эрх бүхий албан тушаалтнуудад 
мэдээлэл өгөв. Түүнчлэн авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд гарч 
байгаа хүндрэл, бэрхшээлийн талаар эрх бүхий албан тушаалтнуудтай харилцан 
санал солилцов. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх “Ил тод Улаанбаатар Академи-
Зөвлөлдөх ардчиллын танхим”,  Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн 
хамтран Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагын чадавхийг 
бэхжүүлэх нь сургалтыг 2017 оны 2 сарын 07, 08, 15, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан.Сургалтаар Манлайлал, харилцаа, Удирдах ажилтны ёс зүй, Багийн 

хамтын ажиллагаа болон Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай зэрэг 
хуулийн үзэл санаа, агуулга,  
хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлаар 
нэгдсэн ойлголтыг өгсөн. Сургалтад 
нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 33 
агентлагийн дарга нар, нийслэлийн 152 
хорооны зохион байгуулагч болон 
ажлын албаны дарга нар хамрагдсан.  

 
-НЗДТГ-аас Нийслэлийн эрх зүйн байдлын 

тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, 
Нийслэлийн 2018 оны төсвийн төсөлд иргэдийн саналыг авах зорилгоор нээлттэй 
хэлэлцүүлгийг нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгуулсан. Дээрх 
сонсголуудад нийт 1000 орчим иргэн оролцож саналаа өгсөн. 
 

-Нийслэлийн Засаг даргын санаачилгаар 2016 онд СБД-ийн 4-р хорооны 
нутаг дэвсгэр, Хичээнгүй сайд Цэрэндоржийн гудамжны цэцэрлэгт талбай орчмыг 
автомашингүй, нийтийн эзэмшлийн гудамж болгон тохижуулах, иргэдэд бүх 
төрлийн үйлчилгээг ойртуулж газар доор үйлчилгээний барилга байгууламжийг 
хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр бий болгох асуудлыг иргэдээс асуух, тэдний саналыг 
сонсох ажиллагааг 2017 оны 8-р сарын 25-ны өдөр ЧД-ийн 23-р сургуулийн хурлын 
танхимд зохион байгуулсан. Сонсох ажиллагааг НХТЕТГ хамтран зохион байгуулж, 
иргэдэд цэцэрлэгт талбай орчмын төлөвлөлт, барилга байгууламж, цэцэрлэгийн 
тохижилтын зургийг танилцуулж санал авсан. Сонсох ажиллагаанд 200 орчим иргэн 
оролцож саналаа өгсөн. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэд Экспертүүдийн зөвлөл ажиллуулна. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/15 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 
хөгжлийн үзэл баримтлал, стратеги, Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын асуудлаар 
Зөвлөх үүрэг бүхий орон тооны бус Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг төрийн болон төрийн 
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бус байгууллага, хувийн хэвшил, иргэдийн төлөөлөл, нийт 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсан. Салбар салбарын төлөөлөл багтсан нийслэлийн Засаг даргын 
өргөтгөсөн зөвлөл нь 25-30 хүний бүрэлдхүүнтэй. Зөвлөлийн гишүүнээр Монгол 
Улсын Ерөнхий сайд асан Ш.Гунгаадорж, МУ-ын эрүүлийг хамгаалахын гавьяат 
ажилтан  Д.Мөнхөө, Шинжлэх ухааны академийн Ерөнхийлөгч Д.Рэгдэл,  
МОНЦАМЭ агентлагийн дарга, МУСГЗ сэтгүүлч Б.Ганчимэг, НИТХ-ын дарга асан  
Т.Билэгт, “Эм Си Эс” группын Ерөнхийлөгч Ж.Од, Улаанбаатар хотын худалдааны 
танхимын Ерөнхийлөгч  Ж.Оюунгэрэл  зэрэг салбар салбарын нэр хүндтэй хүмүүс 
багтсан.  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 2017 
оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн 
жил” болгосонтой холбогдуулан зохион байгуулах 

арга хэмжээний талаарх асуудлуудыг хэлэлцэв. 
 

 
 

 Нийслэлийн удирдлагуудаас иргэдтэй хийх уулзалтыг 14 хоног тутамд зохион 

байгуулж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана. 

 
 Нийслэлийн удирдлагууд /НИТХ-ын дарга, Нийслэлийн Засаг дарга, Засаг 
даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Ерөнхий менежер/ тайлант хугацаанд 448 
удаагийн уулзалтаар 3864 иргэнийг хүлээн авч уулзсан бөгөөд хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэлт, газрын маргаан, барилгын зөвшөөрөл, хууль бус үйл ажиллагаа эрхлэлт, 
нийгмийн халамжийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр иргэдийн өмнө 
тулгамдсан асуудлуудыг сонсож, шийдвэрлэлээ. 
 

Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг 
Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм Smartcity.mn-д бүртгэн дараалалд оруулж, 
холбогдох нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтнаас шийдвэрлэлтийн 
саналыг авч, судлан ажилласан байна. 

 
Мөн цаг үеийн тулгамдсан асуудлаар газар дээр нь очиж ажиллан тухайн 

нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэдийн төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулан, 
тэдгээрийн санал бодлыг хүлээн авах, хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах чиглэл 
баримтлан тухайн асуудлыг аль болох шуурхай шийдвэрлэн ажилласан байна. 

 
 Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хороодоор болон хуульд заасан бүхий л хэлбэрээр 

шуурхай хүлээн авч, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

замаар хараат бус хөндлөнгийн хяналтыг бий болгоно. 

 
  Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хууль, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу нутгийн 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэн, хуулийн этгээдээс 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, иргэнд хариу өгөх ажлыг 
тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Өргөдөл, гомдлыг нийт 8 эх үүсгэврээр 
хүлээн авч бүртгэж байна. Мөн хороодоор дамжуулан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 
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хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг бүрэн нэвтрүүлээд байна. Тайлант 
хугацаанд /2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар/ нийт 30680 өргөдөл, 
гомдол ирснээс 29567 буюу 96.3% нь шийдвэрлэгдэж, 1113 буюу 3.6% нь 
шийдвэрлэгдэх шатандаа судлагдаж, 0 өргөдөл хугацаа хэтэрсэн төлөвтэй байна.  
 
  Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм Smartcity.mn-д хөгжүүлэлт хийж 
“Уламжлах” үйлдлийн товчийг нэмэлтээр оруулж, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 
хороодоор хүлээн авч холбогдох нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд шилжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүллээ. Хороодоор төрийн 
үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Иргэдийн 
эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтнүүд, 152 хорооны зохион байгуулагч нарт 
Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм Smartcity.mn-ын танилцуулга, сургалт зохион 
байгууллаа. Нийгмийн эргэх хариуцлагаар дамжуулж иргэдийг шийдвэр гаргах 
болон төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах үйл явцад оролцох боломжийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциаци /Дэлхийн банк/ 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллаж санамж бичиг 
байгуулав. Мөн түүнчлэн нийслэлийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд 
иргэдийг чирэгдүүлэхгүй шуурхай, гомдолгүй, түргэн хугацаанд үйлчлэх, ажлыг 
чанартай гүйцэтгэх  талаар ажилтнууд салбарын шуурхай хуралдаанаар ярьж, 
албан хаагчид анхаарал тавьснаар иргэдээс гарах гомдол 70 хувиар буурсан байна. 
   

 Нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэдээлэл солилцоо, захиргааны хяналтын 

програм хангамжуудыг хөгжүүлж, ажлын хариуцлага, уялдаа холбоог 

сайжруулна. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэдээлэл солилцоо, 

ажлын уялдаа холбоог сайжруулах ажлын хүрээнд: 
- Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын 

захирамж, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын даргын 
тушаалын нэгдсэн санг бүрдүүлэн хөтлөх, нийтэд албан ёсны мэдээлэл өгөх 
ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор  Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 
сан /http://ublegal.mn/ системийн хөгжүүлэлтийг хийсэн. Системийн аюулгүй 
байдал, хэвийн ажиллагааг өдөр тутам ханган ажиллаж байна.  
 

- Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж 
байгаа бүтээн байгуулалтын ажлын талаарх мэдээ мэдээллийг иргэд, олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хөрөнгө оруулалтын ажлын явц болон 
төлөвлөлтийг орон зайн мэдээлэлд суурилсан газар зүйн мэдээллийн 
системийг ашиглан нээлттэй болгох зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 
А/605 дугаар захирамжийг батлуулсан. 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын А/84 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн 12 
агентлагийн өгөгдлийн бүрдлийг тодорхойлж цуглуулах, дүн шинжилгээ 
хийх нийслэлийн дундын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 42 төрлийн өгөгдөл 
мэдээллээр вэб аппликэйшнуудыг үүсгэж www.local.ulaanbaatar.mn цахим 
хуудсаар нийтэд үр дүнг нээлттэй хүргэх боломжтой болсон. 
 

- Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч www.smartcar.mn цахим систем болон ухаалаг 
утасны аппликэйшнээр дамжуулан өөрийн эзэмшиж буй тээврийн 
хэрэгслийн мэдээллийг хянах, татвар, торгууль, даатгал, техникийн үзлэг 
оношлогоог,  төлбөр төлөлтийн түүхээ харах болон тээврийн хэрэгслийн 
татвар, агаарын бохирдолын татвар, зам ашигласны төлбөрөө орон зайг үл 

http://ublegal.mn/
http://www.local.ulaanbaatar.mn/
http://www.smartcar.mn/
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хамааран систем болон гар утасны аппликэйшн ашиглан онлайнаар төлөх 
боломжтой болсон. 
 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилт үр дүнг 
тооцох мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд 
www.lMonitoring.ub.gov.mn цахим системийг нийслэлийн дата төвийн сервер 
дээр байршуулж, системийн аюулгүй байдал, хэвийн ажиллагааг өдөр тутам 
ханган ажиллаж байна.  

 
Засаг захиргааны байгууллагуудын бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх, иргэдийн санал, оролцоон дээр үндэслэн аливаа 
хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр Азийн 
сангийн Хотын засаглалыг сайжруулах төсөлтэй хамтран иргэдийн санал хүсэлтийг 
авах, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг сурталчлах, мэдээ мэдээллээр хангах 
зорилгоор SmartUb гар утасны аппликэйшныг шинэчлэн сайжруулж байна. 
 

4.1. Төрийн албан хаагч, боловсон хүчний асуудлын хүрээнд:  
 

 Нийслэлийн “Нээлттэй ажлын байр” өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагыг өндөр чадамж, бүтээлч 

хандлагатай залуу боловсон хүчнээр сэлбэн бэхжүүлэх, төрийн албанд орох 
боломжийг нээх, нийслэл хотын хөгжил, бүтээн байгуулалтад хилийн чанадад сурч, 
ажиллаж, амьдарч буй өндөр мэдлэг, ур чадвартай Монгол Улсын иргэдийг татан 
оролцуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг” арга 
хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулав.  

Нийслэл хотын бүтээн 
байгуулалтад нэн 
шаардлагатай нарийн 
мэргэжлийг дараах байдлаар 
гаргав. Үүнд: 

 
Хотын хөгжлийн инженерчлэл 
(Urban Development 
Engineering): 

 

 Авто замын барилгын 
инженер 

 Давхар, зам гүүрийн инженер 

 Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын инженер 
 

Барилгын инженер (LIRA-CAПP, MONOMAX-CAПP зэрэг барилгын тооцооны 
програм, AUTOCAD барилгын зургийн програм, MICROSOFT OFFICE програмыг 
эзэмшсэн) 

 

 Хот төлөвлөлтийн эдийн засагч 

 Хотын нийтийн тээврийн инженер (BRT) 

 Эко хороолол, орон сууцны инженер 

 Үерийн далан сувгийн инженер  
 

http://www.lmonitoring.ub.gov.mn/
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Мэдээллийн технологийн инженер (System admin, Unix, Red Hut, сүлжээний 
mamage төхөөрөмж, сүлжээ хамгааллын төхөөрөмж дээр ажиллах чадвартай. Java, 
My SQL програмчлалын хэлний мэдлэгтэй, кодчлох загвар (Demo) бэлдэх) 
 

 Олон нийтийн бодлого боловсруулалт (Public Administration): 

 Хотын менежментийн менежер 

 Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент 

 Инновацийн удирдлага 

 Гэрээ, эрхийн мэргэжилтэн (FIDIC сургалтын гэрчилгээтэй) 

 Төслийн удирдлага (Project Management Professional) 

 Хотын социологич 

 Хотын патентчин  

 Event management (Жуулчдад зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулах) 
 
Хотын хүрээлэн буй орчныг сайжруулах бодлого боловсруулалт 

(Improvement of Urban Environment Policy): 
 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер 

 Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын инженер 

 Дендерлогич 

 Ногоон байгууламжийн төлөвлөгч 

 Цэвэрлэх байгууламжийн технологич - инженер 

 Байгаль орчны эрсдлийн удирдлага 
 
Санхүү, эдийн засгийн бодлогын менежмент (Fiscal Policy Management): 
 

 Хотын санхүүч 

 Олон улсын мэргэшсэн аудитор 
 
Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд 1530 
иргэн бүртгүүлсэн. Нэн шаардлагатай 
нарийн мэргэжил эзэмшиж, гадаадад 
их дээд сургууль төгссөн 137 иргэн 
мэдээллийн санд бүртгэгдсэн бөгөөд 
2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн байдлаар 2 иргэн 
Улаанбаатар хөгжлийн корпорацид 
ажилд орсон. Нийслэлийн 
Мэдээллийн технологийн газарт 5, 
Аялал жуулчлалын газарт 47 иргэний 
материалыг тус тус авч судалгаа 
хийгдэж байна. Төрийн албаны 

мэргэшлийн шалгалт зарлагдсан тул санд бүртгэгдсэн нийт иргэдэд шалгалт 
өгөхийг зөвлөсөн захидал илгээсэн болно.  
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын байрны сул орон 
тоог нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг 2017 оны 4 дүгээр сард зохион байгуулсан 
бөгөөд “Нээлттэй ажлын байрны өдөрлөг”-т оролцсон иргэдээс 13 иргэн шалгалт 
өгч 5 иргэн тэнцсэн. Эдгээр тэнцсэн иргэдээс 2 иргэн нь Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, 1 иргэн нь Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газарт томилогдоод 
байна. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Сургалтын төв” 

нээлтээ хийлээ.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын дэргэдэх “Сургалтын төв”-ийн 
нээлтийн үйл ажиллагаа 2017 оны 10 
дугаар сарын 25-ны өдөр 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн Драгон салбарт боллоо. 
Нээлтийн ажиллагаанд нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч С.Батболд, 
нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн дарга, 

удирдлагууд оролцов. 
 
Энэхүү “Төрийн албан хаагчийн сургалтын төв”-ийг нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Азийн сантай хамтран байгуулсан 
юм. Тус төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтан, албан 
хаагчдад зориулсан богино хугацааны мэргэшүүлсэн сургалт зохион байгуулах юм.  
 

Нээлтийн үйл ажиллагааны дараа нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд “Монгол Улсын хотын хөжил” сэдвээр 
нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн удирдлагуудад илтгэл тавив.  

 
 

 Нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчид тангараг 
өргөх ёслолын арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан 

“Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-ыг баримтлан 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албанд анх орсон албан 
хаагчдын тангараг өргөх ёслол 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр болов. Уг арга 
хэмжээнд нийслэлийн ИТХ-ын дарга С.Амарсайхан, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, 
агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр нар оролцов. 
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Тангараг өргөх ёслолд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулагуудын 
төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилогдон, туршилтын хугацаанд ажиллаж, тухайн 
ажлын байранд тавигдах шаардлагыг хангасан 278 иргэн төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн тангараг өргөлөө. 

 
Төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах: 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 22 
байгууллагын төрийн жинхэнэ албан 
тушаалд гарсан 60 гаруй ажлын байрны 
сул орон тоог нөхөх Төрийн албаны 
мэргэшлийн шалгалтыг 2017 оны 04 
дүгээр сарын 13-29-ний өдрийн хооронд 
зохион байгуулсан. Уг шалгалтад 1906 
иргэн бүртгэгдсэнээс 580 иргэн төрийн 
албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд 
бүртгэгдсэн. Нийт зарлагдсан 60 ажлын 
байрны 49 ажлын байр нь нөхөгдсөн, 
үлдсэн 11 ажлын байранд тэнцсэн иргэн 
байхгүй байна. 

 
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 16 агентлагийн даргын албан 

тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 30, 
31-ний өдөр зохион байгуулж, өрсөлдсөн тухайн ажлын  байранд хамгийн өндөр 
оноо авсан иргэнийг  тухайн албан тушаалд нэр дэвшүүлж, томилгоо хийгдсэн.  

   
Нийслэлийн Багануур, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын дарга, 

Баянгол, Багануур, Налайх дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга 
бөгөөд ажлын албаны дарга нарын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон 
шалгаруулалтын бүртгэлийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, 
өрсөлдсөн тухай ажлын байранд хамгийн өндөр оноо авсан иргэнийг тухайн албан 
тушаалд нэр дэвшүүлж, томилгоо хийгдсэн.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 40 байгууллагын 113 сул ажлын байранд тухайн 
байгууллагад ажиллаж байгаа буюу төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж 
байгаа эсхүл удирдах албан тушаалтны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс сонгон 
шалгаруулах шалгалтыг 2017 оны 05, 12 дугаар саруудад зохион байгуулж, нэр 
дэвшүүлсэн. 

 
Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сургалт зохион байгуулах:  
 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй: 
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“Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын  газрын  ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг  
боловсруулж,  хуулийн хэлтсээр хянуулан  Тамгын  газрын  даргын 2017 оын 02 
дугаар сарын 08-ны өдрийн  А/29-р 
тушаалаар  батлуулан  мөрдлөг  
болгон  ажиллаж байна. Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2010 оны 
288 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
Төрийн захиргааны албан хаагчийн 
ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, төрийн 
үйлчилгээний соёл, албан 
хаагчийн ёс зүйг дээшлүүлэхэд 
байгууллага, албан тушаалтнаас 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, тэдний санал санаачилга, ёс зүйн хорооны үйл 
ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллах зорилтын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны дарга, гишүүдэд “Сайн засаглалын 
ёс зүй, шударга байдал” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 
Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвд зохион байгуулсан. Сургалтаар Төрийн 
захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн зөрчил түүнийг хянан шийдвэрлэхэд 
анхаарах асуудлууд, Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь, Төрийн 
албаны ёс зүй сэдвийн хүрээнд сургалт хийсэн. Сургалтад Төрийн албаны 
зөвлөлийн Ахлах референт Г.Зоригтбаатар, Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн Ахлах комиссар Д.Цэнд-Аюуш, МУИС-ийн 
Зочин профессор, Философич, Ёс зүй судлаач Доктор. Пр Себастиан Лала 
(Sebastian Lalla) нар холбогдох сэдвийн хүрээнд хичээл заасан. 

   
Төрийн албан тушаалтнуудын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн 

албаны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, авлигаас ангид байх, иргэдэд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, шуурхай зохион 
байгуулах зэрэг тодорхой асуудлууд, Монгол Улсын 
Ерөнхий сайд “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 2017 оны 01 дугаар албан даалгаврыг 
танилцуулах, түүний дагуу авах арга хэмжээний 
чиглэлээр үүрэг даалгавар өгөх зорилгоор “Ёс зүй- 
сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн (33) дарга нарт 2017 
оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр зохион байгууллаа. 
Сургалтад оролцогчдод Нийтийн алба ба ашиг 
сонирхлын зөрчил, Авлига, албан тушаалын гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, түүнд 
оногдуулах хариуцлага сэдвээр АТГ-ын Урьдчилан 
сэргийлэх соён гэгээрүүлэх хэлтсийн Ахлах ажилтан, 
Ахлах комиссар Д.Дуламсүрэн, Зөрчлийн тухай хууль 
үйлчлэх зарчим, үндэслэл, зөрчилд оногдуулах шийтгэл 

сэдвээр Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор  Ц.Уртнасан нар  хичээл 
заасан. 

 
Энэхүү сургалтын үеэр төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг 

хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, сайн засаглалыг 
бэхжүүлэн иргэд, аж ахуй нэгжид төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ хүнд суртал, 
чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй байх үүргийг өгч, удирдах албан тушаалтан 
(75)-аар “Ёс зүйн мэдэгдэл” гаргуулсан. 
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас нийслэлийн зарим харьяа 

байгууллагын бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хөндлөнгийн болон явцын үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулав. 
  

Хөндлөнгийн үнэлгээ хийх байгууллагыг сонгохдоо нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад хандаж иргэдээс өргөдөл гомдлыг судалж, хамгийн их 
өргөдөл, гомдол ирсэн 4 байгууллага (Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн Хот 
төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар)-ыг сонгон үнэлгээг хийлгэв.  

 
Мөн нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Мишээл, 

Драгон, Оргил салбаруудын үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээний хүртээмжид явцын үнэлгээ 
хийлгэх ажлыг хөндлөнгийн мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион 
байгуулав. Үнэлгээ хийх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах зарыг байгууллагын цахим 
хуудсаар 14 хоногийн хугацаанд нээлттэй 
зарласан ба “Оюунлаг бизнесийн холбоос” 
ТББ, “Оператив судалгааны төв” ТББ-ууд 
саналаа ирүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын тушаалаар 
байгуулагдсан Зөвлөх үйлчилгээний багийг 

сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг хүсэлт ирүүлсэн 2 байгууллагын материалыг 
судалж танилцаад, ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан туршлага, хүний нөөцийн 
чадавхи зэрэг үндсэн шаардлагыг хангаж байгаа “Оператив судалгааны төв” ТББ-
ыг гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан ажилласан. 

 
Төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг зохион байгуулах 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/171 дүгээр 

захирамжаар Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад 
зэрэг дэв түүний нэмэгдлийг олголоо. 

 
 2017 оны 01 сард нийт албан хаагчдаас нийгмийн баталгаа, сургалтын 
талаар судалгаа авсан бөгөөд уг судалгаанд нийт 115 албан хаагч хамрагдсан. Энэ 
судалгааг үндсэн болгон “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, сургалт, нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”, “НЗДТГ-ын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг” зэргийг 
боловсруулж, Тамгын газрын даргын А/103, А/104 дүгээр тушаалаар тус тус 
батлуулан, хэрэгжилтийг нь хангуулан ажиллаж байна.  
 

2017 оны 01 дүгээр сард Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас төрийн 
албан хаагчдад зориулан зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу 
сургалтуудыг зохион байгуулав. 

  
Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн  Тамгын  газар, Швейцарын  хөгжлийн  

агентлаг зэрэг  байгууллагуудтай хамтран “Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж” 
сэдэвт сургалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 1-3-ны өдрүүдэд нийслэлийн  нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад /үүнд: дүүргийн захиргаа удирдлагын  
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хэлтсийн  мэргэжилтнүүд, НЗДТГ-т шинээр орсон албан хаагчид, ЗАА болон 
агентлагуудын  захиргааны хэлтсийн  дарга нар, НИТХ-ын АА болон дүүргүүдийн  
хурлын ажлын  албаны албан хаагчид/ зориулан бүтэн  өдрийн  сургалтыг зохион 
байгуулав. Уг сургалтад нийт 99 албан хаагч хамрагдсан байгаа. Уг сургалтаар 
дараах сэдвүүдийг орсон. Үүнд: “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
Төрийн байгууллагын үүрэг, оролцоо”, “Төрийн үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй, ил 
тод байдлаар хангах нь”, “Монгол Улсын хууль тогтоомж ба иргэдийн оролцоо”, 
“Иргэдийг мэдээллээр хангах төрийн албан хаагчдын үүрэг, сонсох үйл ажиллагаа”, 
“Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа”, “Төрийн албан хаагчийн 
харилцааны ур чадвар, хандлага”. 

 

2017 оны 02 дугаар сард /7-8, 14, 15, 21-23-ны өдрүүд/ нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнууд болон 152 хорооны 
зохион байгуулагч нарт зориулсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт цуврал сургалтыг БНОУХ-тэй хамтран 
зохион байгуулав. Уг сургалтаар Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн  үйлчилгээ ба 
түүнд тавигдах шаардлага, Ёс зүйтэй манлайлал ба харилцааны ур чадвар, Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль, “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль”, “Засгийн газрын бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам” болон “Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын тухай, Төрийн гадаад бодлогын үйл 
ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам, орон нутгийн түвшинд үндэсний 
нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалах тухай, Бүтээмжийн ойлголт ба түүний зарчмууд, 
Хотын эдийн засаг, түүний тухай ойлголтууд, Үр дүнтэй уулзалт зохион байгуулах 
болон зөрчилдөөнийг удирдах зэрэг сэдвүүдийг орсон. Дээрх сургалтуудад нийт 283 
албан хаагч хамрагдсан байна. 

 
2017 оны 02 дугаар сарын 10-нд Нийслэлийн Засаг даргын захиалгаар 

Удирдлагын академитай хамтран нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 
агентлагийн дарга нарт зориулсан “Орчин үеийн төрийн захиргааны удирдлага, 
манлайлал” сэдэвт хагас өдрийн сургалтыг зохион байгуулав. Уг сургалтаар дараах 
сэдвүүдээр хичээл орсон болно: Орчин үеийн агентлаг, Төрийн дипломат ёслол, 
Төрийн захиргааны байгууллагын стратеги төлөвлөлт, хэрэгжилт, Төрийн албаны 
хүний нөөцийн удирдлага.  

 
2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 
зориулан “Виз болон албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах тухай журам” сэдэвт 
сургалтыг Монгол улсын Гадаад харилцааны яам, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан. Уг 
сургалтаар Визний журам, гадаад улс оронд зорчих, гадаад паспорт олгох, эзэмших, 
хадгалах тухай журмын талаар мэдээлэл өгсөн. Уг сургалтад нийслэлийн 
хэрэгжүүлэгч 25 агентлаг, 9 дүүргийн Тамгын газрын албан хаагчид хамрагдсан 
болно.   

 
НЗДТГ-ын Хууль эрх зүйн хэлтсээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын эрх зүйн ажилтнууд 100 гаруй албан хаагчдад Хууль тогтоомжийн 
хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлал, Хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал, Эрх зүйн мэдээлэл 
түгээх, бэлтгэх аргачилсан зөвлөмж, Төрийн албаны тухай, Хөдөлмөрийн тухай 
хууль болон Гэрээний тухай ойлголт, захиргааны гэрээ байгуулахад анхаарах 
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асуудал зэрэг сэдвүүдээр мэргэшүүлэх сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны 
өдөр зохион байгуулав.  

 
2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Дэлхийн банктай хамтран “2018 оны 

санхүүгийн жилд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх нь” сэдэвт 
сургалтыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад 
зориулан зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтад нийт 100 гаруй албан хаагч 
хамрагдсан болно. Уг сургалтаар нийслэлийн захиргаанаас хотын хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтийн явцыг 2018 оны төсвийн жилээс эхлэн хэрхэн 
сайжруулахаар төлөвлөж буйг оролцогчидтой хэлэлцэн ярилцаж, нийслэлийн 
хэмжээнд хөрөнгө оруулалтын төслийн төлөвлөлтөд тулгарч буй асуудлууд, 
тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар онол, арга зүйн мэдлэгийг олгосон.  

 
2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын захиалгаар 

Удирдлагын академитай хамтран нийслэлийн өмчит 43 үйлдвэрийн газрын дарга 
нарт зориулан “Байгууллагын хөгжил, манлайлал” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулав. Уг сургалтаар “Байгууллагын хөгжил, төлөвлөлт”, “Төрийн байгууллагын 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн тухай хуулийг зөв хэрэглэх нь”, 
“Байгууллагын менежментийн хөгжлийн хандлага, түүний практик хэрэглээ”, 
“Санхүүгийн удирдлага”, “Төрийн өмчийн төлөөлөл, бодлого, ашиглалтын асуудал”, 
“Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналт” зэрэг сэдвүүдийг орсон. 

 
2017 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдөр мөн Нийслэлийн Засаг даргын 

захиалгаар Удирдлагын академитай хамтран нийслэлийн хэрэгжүүлэгч 33 
агентлагийн орлогч дарга нарт зориулан “Орчин үеийн төрийн захиргааны 
удирдлага, манлайлал” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулуулсан байгаа. Уг 
сургалтаар дараах дэд сэдвүүдийг хамарсан болно Үүнд: “Байгууллагын хөгжил, 
төлөвлөлт”, “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль”, “Засгийн газрын 
бодлогын баримт бичиг  боловсруулах нийтлэг журам”, “Монгол улсын тогтвортой 
хөгжлийн  үзэл баримтлал-2030”, “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх” /Үр 
дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх арга зүй/, “Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн  үнэлгээний системд шинжилгээ хийх нь”. Нийт 38 хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн орлогч дарга нар хамрагдсан болно.  

 
2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр Удирдлагын академитай хамтран 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
нэгжийн дарга, Хяналт шинжилгээний асуудал хариуцсан албан хаагчдад зориулан 
“Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” 
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтад нийт 80 гаруй албан 
хаагчид хамрагдсан. Уг сургалтаар  Бодлогын баримт бичгийн уялдаа холбоог 
хангаж ажиллахад анхаарах асуудал, Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн  хэрэгжилт, түүнийг тайлагнах зөвлөмж, Монгол улсын эдийн засаг 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах,  түүнийг  тайлагнах, 
Үндэсний болон  дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг тайлагнах, Нийслэлийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн  эдийн засаг нийгмийг 2017 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц, дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх арга зүй, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцох, тайлан  
гаргахад анхаар асуудал  зэрэг сэдвүүдээр  онол арга зүйн мэдлэгийн олгосон.   

 
2017 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр мөн Нийслэлийн Засаг даргын 

захиалгаар Удирдлагын академитай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны 
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байгууллагуудын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулан “Төрийн 
захиргааны бодлого, төлөвлөлт” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулуулсан. Уг 
сургалтаар “Орон нутгийн түвшинд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлэх боломж, арга зам”, “Хотын эдийн засгийн төлөвлөлт”, “Бодлогын үр 
дүнг таамаглах Дельфи аргачлал” сэдвүүдээр лекц ярилцлагыг зохион байгуулсан 
бөгөөд нийт 40 албан хаагч хамрагдсан болно.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилчин, албан хаагчдыг 

мэргэшүүлэх, дахин давтан сургалтад хамруулах, тэвнийг чадваржуулах зорилгоор 
“Төрийн албан хаагчийн сургалтын төв”-ийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, 
Азийн санг зэрэг байгууллагуудын санхүүгийн дэмжлэгээр Нийслэлийн 
Үйлчилгээний Драгон салбарт байгуулсан. Уг сургалтын төвд нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад шинээр ажилд орсон албан хаагчдад зориулсан 1 
хоногийн 2 удаагийн сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 09, 16-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан бөгөөд уг сургалтад нийт 40 гаруй албан хаагч хамрагдсан болно.  

 
Мөн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар нь Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг 
сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд 2017 онд Удирдлагын академитай хамтран 
дүүргүүдийн хороодын зохион байгуулагч нарт хичээл заах сургагч багш нарыг 
бэлтгэн, нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарт зориулсан 
сургалтыг шат дараатай зохион байгуулав. 

 
“Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийн хүрээнд сургалтын модуль 

боловсруулах багт нийслэлийн сургалтын талаар авч хэрэгжүүлж буй бодлого, 
цаашид баримтлах бодлого, мөн уг төслийн багш шаардлагатай мэдээ мэдээллийг 
гаргаж өгч ажилласан.   

 
2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын менежер, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн нарт зориулан 
Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Менежерийн үр 
дүнгийн гэрээ байгуулах заавар тэдгээрийн биелэлтийг дүгнэх” тухай сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уг сургалтад нийт 100 гаруй албан хаагч 
хамрагдсан.  

 
Удирдлагын академи 2017 онд улсын төсвийн санхүүжилтээр “Төрийн 

захиргааны менежментийн магистрын “Гараг”-ийн сургалтын элсэлтийн сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан нийслэл, дүүргийн 
Хурал, захиргааны байгууллагад удирдах албан тушаалд ажиллаж буй төрийн 
жинхэнэ албан хаагчдаас 12 хүнийг сонгон шалгаруулах комиссыг Нийслэлийн  
Засаг даргын Тамгын газрын даргын  тушаалаар  байгуулан, сонгон шалгаруулалтыг 
2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны дотор зохион байгуулж, тэнцсэн 12 төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн нэрийг Удирдлагын академид хүргүүлсэн.  

 
БНСУ-ын Сөүл хотын захиргаанаас эгч дүүс хотуудын төрийн захиргааны 

албан хаагчдад зориулсан “Хотын удирдлага ба төлөвлөлт”–ийн чиглэлийн 
магистрын сургалтад хамрагдах албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, нийт 5 албан хаагчийн материалыг БНСУ-ын Сөүл хотын захиргаанд 
заагдсан хугацаанд нь хүргүүлсэн бөгөөд уг сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Болормааг хамруулав. 
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Мөн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад зориулан 14 
хоногт нэг удаа мэдээллийн цагийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  
   

2.2. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН 
ТАЛААР: 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурал 41 удаа хуралдаж, давхардсан 
тоогоор 156 асуудал хэлэлцсэн байна. 
Үүнээс ээлжит хурал-37, ээлжит бус 
хурал 4 хуралдсан.  Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар хот төлөвлөлт, гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлт, төсөв, 

хөрөнгө оруулалт, журам, дүрмийн төсөл, 
газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох, хүчингүй болгох төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах, хог хаягдлын менежмент, хот тохижилт, хөтөлбөр, төсөл, гэрээ, 
төлөвлөгөөний төсөл, хэрэгжилт цаг үеийн бусад асуудлаар хэлэлцсэн. Зөвлөлийн 
гишүүдийн ирцийн хувьд 3 хурал 100 хувийн ирцтэй 5 хурал 90 хувь, 20 хурал 80-85 
хувь 13 хурал 70 хувиас дээш ирцтэй хуралдсан байна.  
 

Хэлэлцсэн асуудлуудтай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын захирамж 
29 гарсан ба Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэхээр өргөн 
барьсан, тэмдэглэлээр үүрэг өгөгдсөн 80 асуудал байна. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэр:  
 

Тайлангийн хугацаанд (2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны байдлаар) 
нийслэлийн Засаг даргын  

 
- Албан даалгавар -2 
- Засаг даргын захирамж А - 930   

          Б- 192 нийт 1122 захирамж гарсан байна.  
Нийслэлийн Засаг даргын Захирамжийг агуулгаар ангилбал: 

 Ажлын хэсэг байгуулах тухай - 87 

 Дүрэм, журам, төлөвлөгөө батлах тухай - 11 

 Хөрөнгө гаргах, хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах  
тухай - 138 

 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай - 8 

 Эрх шилжүүлэх тухай -63 

 Дэмжлэг хүсэх тухай -9 

 Шагнах тухай - 11 

 Ажилд томилох, чөлөөлөх, албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх,  
сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай - 192 

 Сургалтын тухай - 9 

 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай -18 

 Газрын тухай - 135 

 Гадаадад томилолтоор ажиллуулах тухай - 79 

 Буцалтгүй тусламж олгох тухай - 19 

 Хөрөнгө бүртгэх, данснаас хасах тухай - 78 

 Захирамж хүчингүй болгосон, өөрчлөлт оруулсан тухай - 19 

 Цаг үеийн ажлын талаар - 39 
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 Төслийн удирдах хорооны бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах  
тухай - 12 

 Төсөл хэрэгжүүлэгчэр батламжилж гэрээ байгуулах эрх олгох  
тухай  - 18 

 Бусад – 284 
 

Засаг даргын шийдвэрийг www.ulaanbaatar.mn, www.schilendans.gov.mn 
сайтууд  дээр тогтмол байршуулан ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж тус бүрт Захиргааны Ерөнхий хуулийн 

дагуу хувийн хэрэг үүсгэн ажиллаж байна.  
 
Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Нийслэлийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, өргөн барих албан бичиг, Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн төсөл боловсруулахад нийт 1447 санал авсан 
байна.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч, хэлтсийн дарга нараас гаргасан 

шийдвэр, тайлан, албан бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад 
нийцүүлэн бэлтгэх 

 
Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч, хэлтсийн дарга нараас гаргасан шийдвэр, 

тайлан, албан бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад нийцүүлэн хэвлэмэл 
хуудсанд гаргаж байна. 2017 оноос эхлэн 19488 ш хэвлэмэл хуудсанд албан бичгийг 
хэвлэсэн бөгөөд хэвлэмэл хуудсыг ангилан авч үзвэл:  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж А4-4162 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Тушаал-А4-874  
Нийслэлийн Засаг даргын Албан даалгавар- А4-13   
Нийслэлийн Засаг дарга А4-825    
Нийслэлийн Засаг дарга А5 1199 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар А4-4021   
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар А5-5033 
Нийслэлийн Засаг дарга /Гадаад/ А4-121     
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Гадаад/ А4 153 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн Тогтоол А4-253 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл А-4-484   
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл  А-5-350 Нийт 

19,488  
  

19,488 ш хэвлэмэл хуудас дугаарласан, хүчингүй болсон хэвлэмэл хуудасны 
бүртгэл хөтөлж ажилласан байна. 
 

Тамгын газрын хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн журмын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг шинэчлэн 
боловсруулах 

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.schilendans.gov.mn/
http://www.schilendans.gov.mn/
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 
24-ний өдрийн А/92 дугаар “Индекс шинэчлэн батлах тухай”, 2017 оны 12 дугаар 
сарын 06-ны өдрийн “Албан хэрэг хөтлөлтийн журам шинэчлэн батлах тухай” А/186 
дугаар тушаал, Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг шинэчлэн батлаад, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 
     Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай байгуулах 
үр дүнгийн гэрээ байгуулах: 
 
•6 удирдлагатай /4 Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Захирагчийн ажлын 
албаны дарга/ 
 
•9 дүүргийн Засаг дарга нартай байгуулахаас 8 дүүргийн Засаг даргатай, 
 
•Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн даргатай байгуулахаас 31 
агентлагийн даргатай,  
 
•Нийслэлийн төсөвт 21 байгууллагын удирдлагуудтай гэрээ байгуулахаас 20 
байгууллагын удирдлагатай,  
 

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын 23 удирдлагатай 
байгуулахаас 18 байгууллагын удирдлагатай нийт 94 байгууллагын удирдлагуудаас 
85 байгууллагын удирлагатай үр дүнгийн гэрээ байгуулсан байна. 

 
Төрийн шагнал болон Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагнал: 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналаар шагнуулах хүсэлт ирүүлсэн 
материалыг Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 796 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын төрөл, түүнийг олгох 
журам”-ын дагуу хянан үзэж шаардлага хангасан иргэнийг шагнах шийдвэрийн 
төслийг боловсруулан, баталгаажуулж ажилласан. Нийслэлийн Засаг даргын 9 
удаагийн захирамжаар 1500-аад иргэнийг шагнасан байна.  
 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71-р зарлигаар батлагдсан “МУ-ын цол 
хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”-ын 2.9 Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
бичиг баримтын бүрдэлт, шагнуулах үндэслэл, тодорхойлолтыг хянан үзэж, 
шагналд уламжлах эсэхийг нарийвчлан шүүж, холбогдох яам, харьяа дээд газар, 
төрийн бус байгууллага, улс төрийн нам, мэргэжлийн эвсэл, холбоодын орон 
нутгийн ба төв байгууллагын хамтын удирдлагын дүгнэлт, саналыг бичгээр авч 
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хавсарган саналаа аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлнэ; гэж заасны дагуу материалыг 
хүлээн авч судлан, уламжилж ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд тогтоолын төслийг өргөн барьж, 
3300 гаруй иргэний материалыг хэлэлцүүлэн шийдвэрийг гаргуулж ажиллалаа.  

 
4.3. НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

 Салбаруудын үйл ажиллагаа: 
 

Дүнжингарав салбар: 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 27 
байгууллага, Засгийн газрын 2 агентлаг, хувийн 
хэвшлийн 12 байгууллагын 332 нэр төрлийн төрийн 
үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд өдөр тутам үзүүлж 
байна.  

Тус салбарын үйлчилгээ, өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, үйлчилгээний 

доголдол, саатлыг тухай бүр газар дээр нь арга хэмжээ 
аван ажиллаа. Салбарын үйл ажиллагаатай танилцах хүсэлттэй 26 байгууллага 
болон 14 удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрлөг, 42 удаагийн сургалтуудыг албан 
бичгээр ирүүлсэн хүсэлтүүдийг үндэслэн тухай бүр зохион байгуулан ажилласан.  

Албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, ажлын цаг 
ашиглалт, стандартыг мөрдүүлэн ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас зохион байгуулж буй эмнэлэгүүдийн 

тайланг Дүнжингарав салбар дээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийг хүртэл 
авах тул 2 албан хаагчийг үйлчилгээний цонх, тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллаж 
байна. 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-наас Цагдаагийн Ерөнхий газрын Лицензын 
төвөөс шинээр хэвлэгдсэн 20’000 гаруй жолооны үнэмлэх тараах ажлын хүрээнд 
нэмэлтээр 4 цонх ажиллуулаад байна.  

Тус салбараар тайлант онд иргэн, хуулийн этгээдэд давхардсан тоогоор 
751’914 үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  
 

Мишээл салбар: Мишээл салбараас иргэдэд 
үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой үр 
дүнд хүрэх зорилт дэвшүүлэн салбарын шуурхай 
хуралдаан дээр гарч байгаа зөрчил дутагдлыг цаг 
тухай бүрд нь анхааруулан засаж сайжруулах үүрэг 
даалгавар өгч ажилласнаар 2017 онд 289’333 иргэнд 
төрийн үйлчилгээ, 101’282 иргэнд хувийн хэвшлийн 
үйлчилгээг тус тус үзүүлэв. Энэ нь өнгөрсөн онд 
үзүүлсэн үйлчилгээнээс 1 дахин нэмэгдсэн байна. 
Энэ онд тус төвд шинээр ‘’И-баримт’’-ын мэдээ 
мэдээлэл, программ суулгалт, заавар зөвлөгөө 
үзүүлэх төлөөлөгч, Нотариатын үйлчилгээ, Миг 

даатгал, Тод даатгал зууч, Смарт карт олголт ба 
цэнэглэх үйлчилгээ, оюутны карт дахин олголт зэрэг үйлчилгээ шинээр 

нэмэгдэв.  
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Нийслэлийн иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэхэд иргэдийг чирэгдүүлэхгүй 
шуурхай, гомдолгүй, түргэн хугацаанд үйлчлэх, ажлыг чанартай гүйцэтгэх талаар 
ажилтнууд салбарын шуурхай хуралдаанаар ярьж, албан хаагчид анхаарал 
тавьснаар иргэдээс гарах гомдол 70 хувиар буурсан байна.  

 
Мишээл салбараас дараах арга хэмээг авч, төрийн үйлчилгээг сайжруулсан 

байна. Үүнд: 
 

1. ТҮЦ машинд шинээр Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагааны мэдээлэл 
байршсанаар иргэд лавлагаа авахад хүндрэлгүй болов. 

2. Оюутны смарт карт олгох ажлын хүрээнд Хан-Уул, Баянгол дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт байгаа 32 Их дээд сургуулийн холбогдох ажилтанд тус салбараас 
карт олгож эхэлсэн мэдээллийг хүргүүлснээр 304 оюутанд цахим карт 
олгов. 

3. Авто тээврийн үндэсний төвийн билет борлуулалтын салбарын үйлчилгээ 
02 дугаар сарын 10-наас 09 дүгээр сарын 05-ны хүртэл тус төв дээр 
байрлан 58893 иргэнд тасалбар олгох үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  

4. Мишээл салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлж буй нутгийн захиргааны 18 байгууллага, хувийн 
хэвшлийн байгууллагууд өнгөрсөн хугацаанд дүрмээр хүлээсэн үүргээ 
хэрхэн биелүүлж, ямар ахиц, дэвшил гаргаж ажилласан болон, иргэдийг 
мэдээ, мэдээллээр хангах зорилго бүхий 450 хуудас материалыг 3 дугаар 
сарын 20-ноос эхлэн тайзны болон ухаалаг дэлгэцээр ажлын 7 хоног 
тутамд хуваарийн дагуу үзүүлж байна. Энэ ажилд 190 өдөр 1520 цаг 
зарцуулагдсан байна.  

5. Хан-Уул дүүргийн иргэдийн тус төвөөс үйлчилгээ авах үйлчилгээний 
хандлагыг нэмэгдүүлэх, мэдээлэл хүргэх зорилгоор Хан-Уул дүүргийн 2, 3, 
4, 5, 6 дугаар хорооны Засаг дарга, 78 хэсгийн ахлагчидтай уулзалт хийж, 
төвийн үйл ажиллагаатай танилцуулан ‘’Иргэдтэй харьцах ёс зүй’’ 
сургалтыг тус салбарын уулзалтын танхимд явууллаа.  

6. 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны Мишээл салбар байгуулагдсаны өдөр 
Ажил дүгнэх өдөрлөг, дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулж 
өнгөрсөн хугацааны ажилдаа дүн шинжилгээ хийж дараагийн зорилтоо 
тодорхойлон, цаашид анхаарах асуудлын талаар ярилцан Нийслэлийн 
Засаг даргын болон дүүргийн ИТХ-ын шагнал, дурсгалын зүйлээр зарим 
албан хаагчдыг шагнаж урамшуулав.  

7. Улсын бүртгэлийн чиглэлээр Гэр бүлийн баталгаа гардуулах өрөөг албан 
хаагчдын санал санаачлагаар байгуулан нийт 300 гаруй гэр бүл тус 
өрөөнд гэр бүлээ батлуулаад байна.  

8. Олон улсын Хүүхдийн эрхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар 
Мишээл Мега Молл групптэй хамтарч 1 өдрийн арга хэмжээ зохион 
байгуулж, 120 хүүхдэд бэлэг өгч, /Хорооны 10 өнчин хүүхэд. Хан-Уул 
дүүргийн 15 дугаар сургуулийн 27 сурагч оролцсон/ хүүхдүүдэд өглөөний 
цай, үдийн хоолоор үйлчлэн спортын тэмцээн, урлагийн тоглолт зэрэг арга 
хэмжээ явагдсан. Тус арга хэмжээнд Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн 
хөгжлийн газрын орлогч дарга н.Ган-Эрдэнэ, Төвийн орлогч дарга 
Б.Ууганбат, Мишээл группийн ерөнхий менежер н.Байгальмаа, Хан-Уул 
дүүргийн 2 дугаар хорооны засаг дарга Батмөнх нар оролцов.  
 

 Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд “Мишээл групп”-ээс хийж байгаа ажлыг нь 
үнэлж Нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газраас өргөмжлөл гардуулав.  
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Тус салбараар тайлант онд иргэн, хуулийн этгээдэд давхардсан тоогоор 
289’333 үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  

 
Драгон салбар:  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 

Драгон салбар нь нийслэлийн хамгийн их хүн амтай 
Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг давсгэрт үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг. Тус салбарт 1500 м2 

талбайд үйлчилгээний 2 заал, 58 цонхонд төрийн 
болон хувийн хэвшлийн 60 гаруй албан хаагч 
ажиллаж байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 14 
байгууллагын 309 үйлчилгээг үзүүлж байна. 
Цагдаагийн Ерөнхий газрын Лицензийн төвийн 

жолооны үнэмлэх шинээр олгох, солих зэрэг үйлчилгээнүүдийг 
иргэн, хуулийн этгээдэд шинээр үзүүлж байна. Өдөрт дунджаар 1500-1700 гаруй 
иргэн, хуулийн этгээд тогтмол үйлчилгээ авдаг бөгөөд хандалтын тоо нэмэгдэж 
байна. 

 
2017 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр Драгон салбарын 1 жилийн ойг угтсан 

тайлангийн хурал хийж, хамт олондоо ажлын тайлангаа тавьж амжилт бүтээл, 
алдаа оноо, цаашид авах арга хэмжээгээ ярилцан хамт олноо манлайлан 
ажилласан нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газрын албан хаагч, нийслэлийн 
Татварын газрын албан хаагч, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК-ийн зэрэг 3 албан 
хаагчийг Нийслэлийн Тэргүүний ажилтан цол, тэмдэг, нийслэлийн Засаг даргын 
Жуух бичиг зэрэг шагналуудад тодорхойлж, шагнасан. Мөн хамт олноо тэргүүлэн 
ажилласан 8 албан хаагчийг Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын шагнал, дүүргийн Засаг даргын шагналуудаар, бусад албан хаагчдыг 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын гарын бэлгээр шагнасан. 

 
2017 оны 05 дугаар сард нийслэлийн Татвар төлөгчдийн өдрийг 

тохиолдуулан нийслэлийн Татварын газартай хамтран “Нээлттэй хаалганы 
өдөрлөг” зохион байгуулсан.  

 
2017 оны 11 дүгээр сарын 30-нд СХД-ийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтэстэй 

хамтран “Хайрла, хамгаал” үндэсний аяны хүрээнд хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох зорилгоор видео суртчилгааг ухаалаг 
дэлгэц болон ЛЕД дэлгэцэнд тогтмол байрлуулж иргэдэд мэдээлэл түгээж байна. 

 
Тус салбараар тайлант онд иргэн, хуулийн этгээдэд давхардсан тоогоор 

340’725 үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  
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Оргил салбар: - Улаанбаатар 
хотын хүн амын суурьшил, тэр дундаа гэр 
хороололд амьдардаг иргэдийн дийлэнх 
хэсэг нь нийслэлийн хойд хэсэгт оршин 
сууж буйг харгалзан, хотын удирдлагууд 
Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн төвийн 
4 дэх салбарыг 6 буудал орчимд 
байгуулахаар шийдвэрлэсэн билээ. 2017 
оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр 
Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хорооны 
нутаг 

дэвсгэр “Оргил 6 буудал” худалдаа, 
үйлчилгээний төвд байрлах Нийслэлийн 
Үйлчилгээний Нэгдсэн төвийн Оргил салбар 
нээлтээ хийлээ. Ингэснээр иргэд төрийн 
үйлчилгээг авахын тулд заавал 
Дүнжингарав, Мишээл, Драгон салбарыг 
зорьж, цаг хугацаа алдах шаардлагагүй 
болж төрийн үйлчилгээг нэг дороос түргэн 
шуурхай авах боломж  нээгдэж байгаа юм. 

 
Улаанбаатар хотын хүн амын суурьшил, тэр дундаа гэр 

хороололд амьдардаг иргэдийн дийлэнх хэсэг нь нийслэлийн хойд хэсэгт оршин 
сууж буйг харгалзан үзэж, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дөрөв дэх 
салбарыг 6 буудал орчимд байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Үүний дагуу Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэргэжүүлж, төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлж нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудыг гэр хорооллын зарим байршилд шинээр 
байгуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын А/105 дугаар захирамжын 
дагуу 2017 оны 06 дугаар сар 15-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэрийн “Оргил 6 буудал” худалдаа, үйлчилгээний төвд Оргил салбарын 
нээлтийг хийсэн билээ. Ингэснээр иргэд төрийн үйлчилгээг авахын тулд 
Дүнжингарав, Мишээл, Драгон салбарыг зорьж, цаг хугацаа алдах шаардлагагүй 
болж төрийн үйлчилгээг мөн Оргил салбараас түргэн шуурхай авах боломж 
нээгдсэн байна. 

 
Тус салбараар нийслэлийн нутгийн захиргааны 19 байгууллагын 272 төрлийн 

төрийн үйлчилгээг үзүүлж байна.  
 
Оргил салбараас иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр тодорхой үр дүнд хүрэх зорилт дэвшүүлэн 
салбарын шуурхай хуралдаан дээр гарч байгаа зөрчил дутагдлыг цаг тухай бүрд нь 
анхааруулан засаж сайжруулах үүрэг даалгавар өгч ажилласнаар 2017 онд 39’886 
иргэнд төрийн үйлчилгээ, 8000 гаруй иргэнд хувийн хэвшлийн үйлчилгээг тус тус 
үзүүлэв. 

 
Оргил салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр иргэдэд үйлчилгээ 

үзүүлж буй нутгийн захиргааны 11 байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагууд 
өнгөрсөн хугацаанд дүрмээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж, ямар ахиц, дэвшил 
гаргаж ажилласан болон, иргэдийг мэдээ, мэдээллээр хангах зорилго бүхий 110 
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хуудас материалыг 10 дугаар сарын 10-наас ухаалаг дэлгэцээр ажлын 7 хоног 
тутамд хуваарийн дагуу үзүүлж байна. 

 
Оргил салбараас дараах арга хэмээг авч, төрийн үйлчилгээг сайжруулсан 

байна. Үүнд: 
 

1. Энэ онд тус төвд шинээр Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Ус 
сувгийн удирдах газрууд 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 
үйлчилгээ үзүүлж эхэлсэн. 

2. ТҮЦ машинд шинээр Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагааны мэдээлэлийг 
байршуулснаар иргэд лавлагаа авахад хүндрэлгүй болов.  

3. Оюутны смарт карт олгох ажлын хүрээнд Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт байгаа Их дээд сургуулийн холбогдох ажилтанд тус салбараас 
карт олгож эхэлсэн мэдээллийг хүргүүлснээр 22 оюутанд цахим карт олгов. 

4. 2017 онд 669 иргэний өргөдлийг бичгээр болон утсаар авч, хариуг бүртгэл 
хяналтын карт, цахимаар хянаж хариуг өгөв. 
 

Тус салбараар тайлант онд иргэн, хуулийн этгээдэд давхардсан тоогоор 
39’886 үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд 
хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

 
2017 онд нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбар 

751’914, Мишээл салбар 289’333, Драгон салбар 340’725, Оргил салбар 39’886, нийт 
1’421’858 үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 
Дүнжингарав салбарын үйлчилгээний тоо 20%, Мишээл салбар үйлчилгээний тоо 3 
дахин, Драгон салбар үйлчилгээний тоо 64.4%, нийт дүнгээрээ үйлчилгээний тоо 
53.8 %-аар нэмэгдсэн байна.  

 
2016 онд өдөрт дунджаар 3368 үйлчилгээ бүртгэгдэж байсан бол 2017 оны 

дунджаар өдөрт 6133 үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Өдрийн дундаж хандалт 1.8 дахин 
нэмэгдсэн байна.  

 

 
Нийт үйлчилгээний 43.3 хувийг шуурхай буюу шууд газар дээр нь 9.3 хувийг 

богино хугацаанд буюу 1 хоногийн дотор, 11.2 хувийг урт хугацаанд буюу 2-30 
хоногийн дотор шийдвэрлэж хариу өгсөн байна. 36.1хувь нь зөвлөгөө мэдээлэл 
авсан байна. Нийт үйлчилгээ авч байгаа иргэдийн 3 хүн тутмын 1 нь буюу 34.7 хувь 
нь зөвлөгөө мэдээлэл авч байна.  
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Дараах байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд хамгийн их үйлчилгээг үзүүллээ. 

Үүнд:  
 

1. Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар 614’183 буюу (43%) 
2. Нийслэлийн Татварын газар 322’211 буюу (23%) 
3. Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 119’019 буюу (8%) 
4. Цагдаагийн Ерөнхий газар Лицензийн төв 82’559 буюу (6%) 

 
 

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь нийслэлийн Аялал жуулчлалын 
газар, Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Байгаль орчны газар, Боловсролын 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Соёл урлагийн газар, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн 
газар, Онцгой байдлын газар, Эрүүл мэндийн газраас үзүүлж байгаа 70 үйлчилгээг 
хүлээн авч, холбогдох байгууллагад нь шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд нь хяналт 
тавьж, шийдвэрлэлтийн хариуг үйлчлүүлэгчид олгох чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж 
байна.  

 
Тайлант хугацаанд: 
 

 Дүнжингарав салбар- 21918  

 Мишээл салбар-4592  

 Драгон салбар-19344  

 Оргил салбар-3429 
Нийт 49’283 үйлчилгээний хүсэлтийг хүлээн авсан байна.  

 
 2. Үйлчилгээний нэгдсэн програмд нэмэлт хөгжүүлэлт хийж, Өргөдөл, 
гомдлын нэгдсэн програмтай нэгтгэсэнтэй холбогдуулан нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа үйлчилгээний мэдээллийг програмд шивж оруулан, 
үйлчилгээний лавлах санг үүсгэсэн. 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үйлчилгээ үзүүлж байгаа 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээд байна.  
 

Үйлчилгээний нэгдсэн програмд нэмэлт хөгжүүлэлт хийгдсэнтэй холбоотой 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үйлчилгээ үзүүлж байгаа 24 байгууллагын 
үйлчилгээний шийдвэрлэлт хариуцсан ажилтан, хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд 
зориулсан сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан байна. 

 
 3. “Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/709 дүгээр захирамжийн дагуу 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлэх нөхцөлийг хангах зорилгоор 2017 оны 01 



69 
 

дүгээр сарын 11-ний өдөр дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга нар болон холбогдох албан хаагчидтай 
уулзалт зохион байгуулж, Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлэх үйлчилгээний 
жагсаалтыг гаргаж, маягтыг боловсруулж, баталгаажуулав. 

 
 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

 
 Өргөдөл, гомдлын мэдээ: 
 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх тухай хууль, нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар 
захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу нутгийн 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэн, хуулийн этгээдээс 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч бүртгэн холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, иргэнд хариу өгөх ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 
2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар нийт 30680 өргөдөл, гомдол 

ирснээс 29567 буюу 96.3% нь шийдвэрлэгдэж, 1113 буюу 3.6% нь шийдвэрлэгдэх 
шатандаа судлагдаж, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй байна. Нийслэлийн 
хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 96.3 хувьтай байна. 2017 оны төвийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд хүрсэн амжилттай байна. 

 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан /хүснэгт-1/ 

 

 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл 

өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм /Smartcity.mn/-д нийт 30680 өргөдөл, гомдол 
бүртгэгдсэнийг 2016 оны мөн үетэй харьцуулбал:   

    
  /хүснэгт-2/ 

№ Эх үүсвэрүүд 
2016 2017 

Тоо Тоо Тоо Хувь 

1.  Нутгийн захиргааны байгууллагуудаар 11696 35.19% 15862 51.70% 

2.  Засгийн газрын 11-11 төвөөр 9674 29.11% 7496 24.43% 

3.  Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 3856 11.60% 3694 12.04% 

4.  1800-1200 тусгай дугаарын утсаар 6635 19.96% 2305 7.51% 
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5.  ub1200.mn цахим хуудсаар 1326 3.99% 860 2.80% 

6.  Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төвөөр 4 0.01% 444 1.45% 

7.  131200 дугаарт мессэжээр 14 0.04% 4 0.01% 

8.  Smart ub аппликэйшнээр 31 0.09% 15 0.05% 

9.  Нийт 33236 100% 30680 100% 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалт өмнөх оны мөн үеийнхээс 7.6 хувиар буурсан 

байна.  
Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх хуулийн хугацаа 30 хоногийг хамгийн багадаа ажлын 8 цаг, дээд тал нь 
30 хоногт багтаан хариу өгч шийдвэрлэж байхаар журамласнаар 2017 оны 12 дугаар 
сарын 01-ний байдлаар 5 хоногт шийдвэрлэж байгаа өргөдөл 11115 буюу 37.94%, 
30 хоногт шийдвэрлэж байгаа өргөдөл 8312 буюу 28.37% байна. Тайлант хугацаанд 
шийдвэрлэж хариу өгсөн нийт өргөдлийн 21255 буюу 72.5%-ийг 5-15 хоногт 
шийдвэрлэж хариу өгсөн өргөдөл, гомдол эзэлж байна.  

 
 Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа:  

/хүснэгт №3/ 

 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 хоног 12 цаг 40 минут байгаа нь өмнөх оны мөн 
үеийнхтэй харьцуулбал 03 цаг 20 минутаар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. 2017 
онд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг нийслэлийн хэмжээнд 10 
хоногт шилжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа тул өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах тал дээр илүү анхаарч, 
хяналт тавин ажиллаж байна. 

 

 
 
Өргөдөл, гомдолд хариу өгсөн байдал:   

/хүснэгт-5/ 

Хариу өгсөн хэлбэр 
2017 

тоо хувь 
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Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 18414 62.3% 

Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 5548 18.7% 

Бусад  5605 19.0% 

НИЙТ 29567 100% 

 
Шийдвэрлэж хариу өгсөн нийт өргөдөл, гомдлын 60-аас дээш хувийг иргэний 

талд шийдвэрлэсэн нь иргэд өгсөн өргөдөл, гомдлынхоо дагуу хүссэн үр дүн, 
үйлчилгээгээ төрийн байгууллагуудаас авч чадаж байна гэж үзэж байна.  
 
 
 

 Боломжгүй байдлаар хариу өгч байгаа өргөдөл, гомдлын тухайд: 
 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай худалдаа, 

үйлчилгээний тухай, газрын маргаантай асуудлыг шийдвэрлүүлэх тухай, газрын 
гэрчилгээ, лавлагаа, мэдээлэл, тодорхойлт хүсэх тухай, иргэний ахуйн 
зориулалтаар (0.07 га) газар эзэмших хүсэлтийн тухай өргөдөл, гомдлуудад 
боломжгүй тухай хариу өгч байна. Тухайлбал: 

- Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар эзэмших хүсэлтийн тухайд 
хүн амын төвлөрөл нийслэлд их байгаагаас шинээр газар хүссэн хүсэлт их 
байна. Нийслэлийн Засаг даргын 'Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай' 2017 оны А/17 дугаар 
захирамжаар нийслэлийн нутаг дэвсгэрт өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, 
ашиглуулахаар иргэдэд шинээр газар олгохыг зогсоосон тул шийдвэрлэх 
боломжгүй байна. Мөн иргэд өөрсдийн хүссэн байршилдаа газар авахыг 
хүсдэг боловч газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 
байршилд газар олгох боломжгүй байдгаас үүдэн боломжгүй байдлаар хариу 
өгдөг.  

 
- Мөнгөн тусламж хүсэх тухай: Мөнгөн тусламж хүссэн асуудлаар иргэд 

харьяа дүүргийн болон нийслэлийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын дарга нарт ханддаг. Тэтгэмж, мөнгөн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх тухай 
холбогдох хууль тогтоомжид зааснаас бусад асуудлаар гаргасан, эсхүл 
мөнгөн дүн хэтэрсэн өргөдөл, гомдолд боломжгүй тухай хариу өгдөг.  

 
Бусад байдлаар хариу өгч байгаа өргөдөл, гомдлын тухайд: 

 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил задгай 

худалдаа, үйлчилгээний тухай, мөнгөн тусламж хүсэх тухай, гэр хүсэх тухай, 
ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах тухай, газрын маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх тухай өргөдөл, гомдлуудад тодорхойгүй байдлаар хариу өгч байна. 
Тухайлбал: 

 
- Мөнгөн тусламж, гэр хүссэн тухай: Эдгээр асуудлаар иргэд харьяа 

дүүрэгтээ болон нийслэлийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
дарга нарт ханддаг. Харьяаллын дагуу холбогдох дүүргүүд “гэр, мөнгөн 
тусламж, эмчилгээний зардал хүссэн иргэдийн бүртгэл дараалалд авлаа” 
гэсэн хариуг өгч, уг асуудал нь шийдвэрлэгдсэн эсэх нь тодорхойгүй 
байдалтай байдаг.  
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- Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах тухай: “Журам шинэчлэн 
батлах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/471 дүгээр захирамжаар 
Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах иргэдийг сонгон шалгаруулах 
ажлыг журмын дагуу зохион байгуулахыг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын 
газарт даалгасан. Ахмадын орон сууцанд хамрагдах тухай иргэний өргөдөл, 
хүсэлтийг дүүргүүд бүртгэл дараалалд авч “Ахмадын орон сууц хүссэн 
иргэдийн дараалалд бүртгэлээ” гэсэн хүлээлт үүсгэсэн, тодорхойгүй хариу 
өгдөг.  

 
 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын 
хамгийн өндөр давтамжтай 5 асуудлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулж авч үзвэл:  
Хандалт ихтэй өргөдөл, гомдлыг авч үзвэл: 

 /Хүснэгт -6/  
 

2016 оны хандалт 2017 оны хандалт 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
талбайн болон ТҮЦ, павильон, ил 
задгай худалдаа, үйлчилгээний 
тухай  

1014  
(3.05%) 

Нийгмийн даатгалын 
салбарын үйл ажиллагааны 
тухай 

1221 
(3.98%) 

Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын үйл ажиллагааны 
тухай  

833 
(2.51%) 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
талбайн болон ТҮЦ, павильон, 
ил задгай худалдаа, 
үйлчилгээний тухай 

886 
(2.89%) 

Тээврийн хэрэгслийн ачиж, 
журамлах тухай  
 

627 
(1.89%) 

Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний тухай  

735 
(2.4%) 

Хоёр дахь шатлалын эрүүл 
мэндийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны тухай 

603 
(1.81%) 

Ажилд орох хүсэлтийн тухай 
718 

(2.34%) 

Ажилд орох хүсэлтийн тухай 
581 

(1.75%) 

Иргэний ахуйн зориулалтаар 
(0.07 га) газар эзэмших 
хүсэлтийн тухай 

500 
(1.63%) 

 
Нийгмийн даатгалын салбарын үйл ажиллагааны тухай асуудлаар 

ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг судалж үзэхэд: 
 

1. Ажил олгогч, иргэн-даатгуулагчдаас зөвлөмж, мэдээлэл, авах тодруулга 
асуултууд  

2. Тэтгэврийн насанд хүрсэн даатгуулагчид өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгох 
материал урьдчилан хянуулах, тэтгэвэр тогтоолгох  

3. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн илүү төлөлтийг буцаан авах 
4. Ажилгүй иргэн ажилд орсонтой холбоотойсайн дурын даатгалын гэрээ 

цуцалж, зөрүү төлбөрийг буцаан авах,  
5. Тэтгэвэр дахин тогтоолгох /ажилласан жил нэмүүлэх/ тухай асуудлууд байна.  

 
ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэдийн гомдол, санал жил бүр 

хандалт ихтэй, давтамжтай ирсээр байна.  
 

Энэ нь нэг талаас ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид зөвшөөрөгдсөн газраас дур 
мэдэн өөр байршилд үйл ажиллагаа явуулах, мөн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлгүй 
байдгаас шалтгаалан үйл ажиллагааг нь зогсоодогтой холбоотой. Мөн нөгөө талаас 
иргэд гудамж, талбайн ТҮЦ-үүдэд тавих хяналтыг сайжруулах, цаашлаад хотын 
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өнгө үзэмжид муугаар нөлөөлж байгаад бухимдан гомдол гаргах нь их байна. 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй байршлуудад ТҮЦ эрхэлж байгаа 
иргэдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоохоор дүүргүүдийн Газрын алба болон 
Цагдаагийн албан хаагчид хамтран ТҮЦ-ийг хураах ажлыг зохион байгуулсан. 
Үүнтэй холбоотойгоор иргэдээс энэ төрлийн өргөдөл, гомдол ихээр ирж байна.  

 
Нийгмийн халамжийн тухай асуудлаар дараах агуулгатай өргөдөл, 

гомдлуудын хандалт их байна. Тухайлбал: 
 

1. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж нь цаг хугацаандаа олгогдохгүй 
байгаа 

2. Хүүхдийн мөнгөний судалгаа бодитой бус зорилтот бүлгээ хамарч чадахгүй 
байгаа 

3. Түлээ нүүрсний хөнгөлөлт эдлэх тухай  
4. Бага насны хүүхдээ цэцэрлэгт хамруулах тухай  
5. Хүнд өвчтэй, байнгын асаргаанд байгаа иргэний асаргааны сунгалт хийлгэх 
6. Улсын асрамжинд хамрагдах тухай 
7. Асран хамгаалагч тогтоолгох тухай  
8. Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй үйлчлүүлэх тухай өргөдөл, 

гомдлууд байна. 
 
Иргэний ахуйн зориулалтаар (0.07 га) газар эзэмших хүсэлтийн тухайд: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/17, А/18 дугаар захирамжаар 

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоож, суурьшлын бүсээс бусад 
газар нутагт өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар иргэдэд газар шинээр олгохыг 
зогсоосон. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07/01 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд агаар, 
орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тусгай төлөвлөгөө”-
гөөр суурьшлын бүсээс бусад газар нутагт шинээр газар олгохгүй байх, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 10/39, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 30/23 дугаар тогтоолуудад өөрчлөлт оруулан, 
өмчлөгдөөгүй 75 байршилд газар өмчлүүлэхийг зогсоохыг нийслэлийн Газрын 
албанд үүрэг болгосон байна. Суурьшлын бүсэд шинээр эзэмшүүлэх, ашиглуулах 
боломжит газрын нөөц хомс тул нийслэлийн 2017 оны Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд иргэдэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар олгох 
ажил, байршил тусгагдаагүй. Харин зуслангийн зориулалтаар газар эзэмших, 
ашиглах эрх олгох ажлыг эрчимжүүлэх тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оныА/637 дугаар захирамж гарсан боловч дүүргийн Засаг дарга нар иргэдийн газар 
эзэмших, ашиглахтай холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхгүй удаашруулж байгаа 
нь дээд шатны дарга буюу Нийслэлийн Засаг дарга, нийслэлийн Газрын албанд 
хандах иргэдийн тоог бууруулахгүй байна. 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтыг байгууллагаар авч үзвэл: 
 

№ Байгууллагын нэр 

Нийт 
өргөдөл, 
гомдлын 

тоо 

Судлагдаж 
байгаа 

Шийдвэрлэлт  

тоо хувь тоо хувь 

1.  
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газар 

1512 105 6.9% 1407 93.1% 

2.  Нийслэлийн Газрын алба 1259 92 7.3% 1167 92.7% 
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3.  
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

1006 21 2.1% 985 97.9% 

4.  
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, 
ерөнхий төлөвлөгөөний газар 

905 55 6.8% 850 93.9% 

5.  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар 

897 33 3.7% 864 96.3% 

 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтээр нийслэлд 

тэргүүлж байгаа буюу “А” үнэлгээтэй байгаа 5 байгууллага: 
1. Нийгмийн хамгааллын тусгай төв – 0.989 
2. Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар – 0.932 
3. Улаанбаатар зам, засвар арчлалтын газар – 0.913 
4. Улаанбаатар чуулга ОНӨҮГ-0.912 
5. Налайх дүүргийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба – 0.911 

 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтээр дутагдалтай 

буюу “D” үнэлгээтэй байгаа 3 байгууллага байна. 
 

3.4.1. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар: 
2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар нийт 1879 өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлт PCI нь 0.502 буюу D үнэлгээтэй 
байна.  
№ Нэршил Тухайн Үнэлгээ 

1 PAI Өргөдөл, гомдлын хандалтын индекс 0.112 

D 

2 PDI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индкес 0.940 

3 PTI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны индкес 0.562 

4 PQI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн чанарын индекс 0.361 

PCI Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн индекс 0.502 

 
Хугацааны индексийн хувьд: 

 
Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааны 

хамгийн их утга нь 33 хоног 21 цаг 20 минут, хамгийн бага утга нь 0 хоног 00 цаг 03 
минут байна. Тухайн байгууллагын хувьд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 14 хоног 
19 цаг 0 минуттай байна. Иймд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны 
индекс PTI нь 0.562 гарсан байна. Цаашид өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
хугацааг бууруулж, нийслэлийн зорилтот түвшинд хүргэх шаардлагатай байна.  

 
Чанарын индексийн хувьд: 

 
 Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад гаргасан нийт зөрчлийн тоо 4778 үүнээс 
өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй зөрчил 1655, өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 
зөрчил 225, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй зөрчил 2875 байна. Нийслэлийн хэмжээнд 
шийдвэрлэлтийн чанар хангаагүй тохиолдлын тоогоор хамгийн өндөр үзүүлэлттэй 
байгаа учраас PQI нь 0.361 гарсан байна. 
 

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар: 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар нийт 733 өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд өргөдөл, 
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гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлт PCI нь 0.512 буюу D үнэлгээтэй 
байна.  
№ Нэршил Тухайн Үнэлгээ 

1 PAI Өргөдөл, гомдлын хандалтын индекс 0.328 

D 

2 PDI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индкес 0.895 

3 PTI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны индкес 0.410 

4 PQI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн чанарын индекс 0.439 

PCI Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн индекс 0.512 

 
Хугацааны индексийн хувьд: 

 
Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааны 

хамгийн их утга нь 33 хоног 21 цаг 20 минут, хамгийн бага утга нь 0 хоног 00 цаг 03 
минут байна. Тухайн байгууллагын хувьд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 19 хоног 
22 цаг 20 минуттай байна. Иймд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны 
индекс PTI нь 0.410 гарсан байна. Цаашид өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
хугацааг бууруулж, нийслэлийн зорилтот түвшинд хүргэх шаардлагатай байна.  
 

Чанарын индексийн хувьд:  
 

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад гаргасан нийт зөрчлийн тоо 4198 үүнээс 
өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй зөрчил 2765, өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 
зөрчил 667, удирдлагын цохолт зөрчсөн зөрчил 1, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 
зөрчил 752 байна. Нийслэлийн хэмжээнд шийдвэрлэлтийн чанар хангаагүй 
тохиолдлын тоогоор өндөр үзүүлэлттэй байгаа учраас PQI нь 0.439 гарсан байна. 

 
Наркологийн эмнэлэг: 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар нийт 1 өргөдөл, гомдол хүлээн авч шийдвэрлэсэн бөгөөд өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлт PCI нь 0.45 буюу D үнэлгээтэй 
байна.  
№ Нэршил Тухайн Үнэлгээ 

1 PAI Өргөдөл, гомдлын хандалтын индекс 0.002 

D 

2 PDI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн индкес 0.000 

3 PTI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны индкес 0.000 

4 PQI Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн чанарын индекс 1.000 

PCI Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн индекс 0.450 

 
Шийдвэрлэлтийн индексийн хувьд:  

 
Тус байгууллага нь тайлант хугацаанд хүлээн авч шийдвэрлэсэн 1 өргөдлийг 

хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн байна. Иймээс өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
индекс PDI нь 0 гарсан байна. Цаашид хугацаанд нь шийдвэрлэх тал дээр анхаарах 
шаардлагатай.  
 

Хугацааны индексийн хувьд: 
 

Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааны 
хамгийн их утга нь 33 хоног 21 цаг 20 минут, хамгийн бага утга нь 0 хоног 00 цаг 03 
минут байна. Тухайн байгууллагын хувьд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа хамгийн 
их утга буюу 33 хоног 21 цаг 20 минуттай байна. Иймд өргөдөл, гомдлын 
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шийдвэрлэлтийн хугацааны индекс PTI нь 0 гарсан байна. Цаашид өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг бууруулж, нийслэлийн зорилтот түвшинд хүргэх 
шаардлагатай байна.  

 
 Дөрөв. лавлагаа, мэдээллийн шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд: 

 
Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн төв нь 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 

2017 оны 03 дугаар сарын 31-нийг хүртэл хандалт 8354 дуудлага хандсаны 8073 
дуудлага буюу 96,6%-д нь амжилттай үйлчилсэн байна. 

 
Энэ хугацаанд: 
 
Нийт 13 лавлагаанд тухайн үед тодорхой хариу өгөх боломжгүй тохиолдол 

гарсан байна. Үүнээс хариуг тодруулж өгсөн 9, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын тухай, тэдгээрийн ажил үйлчилгээний чиглэлд хамааралгүй, бусад 
асуудлаар дараах хандалтууд ирсэн байна.  

Агуулгаар нь авч үзвэл:  
 

1. Татварын ерөнхий газар, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тухай 
2. Сурагчдын улирлын амралт сунгах тухай 
3. Өндөр настанд “Насны хишиг” олгох журмын тухай 
4. Гадаад паспортын сунгуулах хүсэлтийг дүүргүүд дээр авах тухай 
5. Хүүхэд харах үйлчилгээний зөвшөөрөл сунгах тухай 
6. Авто машины татварыг дүүрэг харгалзалгүй, НҮНТ-үүдээр авч байгаа 

тухай 
7. Төрийн сангийн дансны дугаар өөрчлөгдсөн тухай 
8. Өргөдөл, гомдлын програмын нууц үгээ мартсан, хаанаас авах тухай 
9. Түлшний журам хэзээ батлагдах тухай лавлагаанд тухайн цаг үед 

тодорхой хариу өгөөгүй байна. 
 

Тээврийн хэрэгслийг ачиж журамлах үйлчилгээг эрхлэгч компаниудтай 
байгуулсан гэрээний хугацаа дуусгавар болж, гэрээ сунгагдаагүйтэй холбоотойгоор 
машин ачилтын үйл ажиллагааны тухай лавлагаа буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 
Лавлагаа, мэдээллийн төвийн 19 ажилтанд мэдлэг бататгах 12 удаагийн 

сургалтыг дотооддоо, 71 ярианы бичлэгийг шалгаж, дүгнэх үйл ажиллагааг тус тус 
зохион байгуулж 93% үнэлгээ өгсөн байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/605 дугаар захирамжийн дагуу 

Мобиком корпорацтай хамтран ажиллах гэрээг 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний 
өдрөөр дуусгавар болгож 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн лавлагаа 
мэдээллийн 1800-1200 лавлах утсыг нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 
шилжүүлэн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж байна.  

 
2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны 

өдрийг хүртэл 37694 дуудлага хандсаны 26386 дуудлага буюу нийт хандалтын 
70,6%-д нь амжилттай үйлчилсэн байна. Лавлагаа мэдээллийн төвийн холбох 
шугамын тоо 4 боловч 2017 оны 2 дугаар улиралд 1 шугамаар буюу 1 оператор 
дуудлага хүлээн авч нийт дуудлагын 52%-д нь үйлчилдэг байсан. 2017 оны 9 дүгээр 
сараас 4 оператор зэрэг дуудлага хүлээн авдаг болсноор дуудлага алдалтын хувь 
буурч нийт хандсан дуудлагын 92%-д нь амжилттай үйлчилдэг болсон байна.  
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Сарын дундаж дуудлага:  
 

 
 
Сарын дундаж хандалт 2016 оны мөн үед 6439 байсан бол 2017 онд 4117 

болж буурсан байна.  
 

2017 оны чанарын дундаж үзүүлэлт: 
 

 
Стандарт 
түвшин 

1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал Нийт 

 Efficiency  
(Нийт дуудлагад 
үйлчлэх хувь)  

>85% 92% 55,6% 49% 86% 70,6% 

 Service Level 
(20 секундийн дотор 
хариу өгсөн 
дуудлагын эзлэх 
хувь) 

>75% 92% 86,6% 80% 91,6% 87,5% 

 Мэдээллийн 
үнэн зөв байдал 

>98% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Тайлант хугацаанд үйлчилсэн нийт дуудлагын хүлээлгийн дундаж хугацаа 20 

секунд, үйлчлүүлэгчтэй ярих дундаж хугацаа 84 секунд байна.  
 
Дуудлагын чанарын үзүүлэлт 2016 онд нийт дуудлагад үйлчлэх хувь 95% 

байсан бол 2017 онд 70,6% болж буурсан байна. Энэ нь дуудлагын төвийг 
шилжүүлж, дуудлага хүлээн авах 4 шугамыг бүрэн хэрэглээгүйтэй холбоотой юм.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/601 

дугаар захирамжаар тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх ажил дахин эхэлснээр 
машин ачилттай холбоотой лавлагаа авах иргэдийн хандалт нэмэгдсэн байна.  

 
Лавлагаа мэдээллийн 1800-1200 дугаарын утсаар 2017.01.02-2017.12.04-

ний өдрийг хүртэл нийт 2305 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн байна. Үүнд: 
А. Шийдвэрлэж хариу өгсөн -2224 
Б. Шийдвэрлэх шатандаа яваа -81 өргөдөл, гомдол байна.  

 
Лавлагааны ангилал: 
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Лавлагааны ангилал Тоо 

Тээврийн хэрэгслийг ачиж журамлах тухай 14245 

Өргөдөл, гомдлын хариу, явц лавласан тухай 4843 

Ерөнхий лавлагаа /нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний талаар/ 

4993 

Өргөдөл, гомдол бүртгүүлсэн 2305 

Нийт 26386 

 
4.6. Нийслэлийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион 

байгуулах ажлын хүрээнд: 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай уулзах 
хүсэлтийг Өргөдөл гомдлын нэгдсэн програмд бүртгэж, холбогдох нутгийн 
захиргааны байгууллагуудаас шийдвэрлэлтийн санал авч, судлан ажиллаж байна.  

 
Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ 

шаардлагад нийцүүлж, эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчлэх үүднээс “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх 
уулзалтыг зохион байгуулах журам”-ыг боловсруулсан. Жилийн эцсийн байдлаар 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн хоблогдох, журам, стандартуудыг 
батлагдах шатанд явж байгаа бөгөөд НЗДТГ-ын хэлтсүүдээс санал авч байна. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтантай уулзах иргэдийн 
хүсэлтийг шийдвэрлэх програм хангамжийг хөгжүүлэх ажлын даалгаврыг 
боловсруулж, мэргэжлийн үг хэллэгт оруулан хянсан. 

 
Нийслэлийн удирдлагууд /НИТХ-ын дарга, Нийслэлийн Засаг дарга, Засаг 

даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Ерөнхий менежер/ тайлант хугацаанд 448 
удаагийн уулзалтаар 3864 иргэнийг хүлээн авч уулзсан бөгөөд хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэлт, газрын маргаан, барилгын зөвшөөрөл, хууль бус үйл ажиллагаа эрхлэлт, 
нийгмийн халамжийн тусламж, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр иргэдийн өмнө 
тулгамдсан асуудлуудыг сонсож, шийдвэрлэлээ. 

 
Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг 

Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн програм Smartcity.mn-д бүртгэн дараалалд оруулж, 
холбогдох нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанаас шийдвэрлэлтийн 
саналыг авч, судлан ажилласан байна. Мөн цаг үеийн тулгамдсан асуудлаар газар 
дээр нь очиж ажиллан тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа иргэдийн төлөөлөлтэй 
уулзалт зохион байгуулан, тэдгээрийн санал бодлыг хүлээн авах, хууль ёсны эрх 
ашгийг хамгаалах чиглэл баримтлан тухайн асуудлыг аль болох шуурхай 
шийдвэрлэн ажилласан байна.  

 
2017.01.01-2017.12.06-ны байдлаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчтай уулзах хүсэлт гаргасан нийт 450 иргэн 
бүртгэгдсэнээс 4 удаагийн уулзалтаар 23 иргэнийг хүлээн авч уулзсан байна. 
Нийслэлийн Засаг даргын иргэдтэй хийсэн уулзалтаас нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 14 байгууллагад 25 үүрэг даалгавар өгсөн. Үүнээс 10 байгууллагаас 18 
үүрэг даалгаварын биелэлтийг ирүүлж, 4 байгууллагаас 7 үүрэг даалгаварын 
биелэлт шийдвэрлэх шатандаа явагдаж байна. Явуулсан албан бичгийн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг хэрхэн хангагдсан талаар өдөр тутам хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

 



79 
 

Уулзалтын шуурхай байдал буюу хүсэлт гаргаснаас хойш уулзах өдөр хүртэл 
хүлээлгийн дундаж хугацаа 140 хоног, шийдвэрлэлтийн шуурхай байдал буюу 
уулзалтаар өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын дагуу арга хэмжээ авч, иргэдэд хариу өгсөн 
байдлын дундаж хугацаа 134 хоног байна. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчтай уулзах 450 иргэний хүсэлтээс нийслэлийн Засаг 
даргын орлогч нарт 200 уулзах хүсэлтийг судалж, шилжүүлснээс 80 иргэнийг хүлээн 
авч уулзсан байна. 

 
 Албан бичгийн шийдвэрлэлт: 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж буй үйлчилгээг 

“хурдан, тэгш, нээлттэй” хүргэх зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 
дугаар захирамжаар “Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг 
хөтлөлтийн нийтлэг журам” батлагдан гарсны дагуу нийслэлийн байгууллагуудын 
албан бичгийн нэгдсэн системийг /Edoc.ub.gov.mn/ ашиглаж байна.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж 

байгаа төрийн үйлчилгээ авахтай холбогдсон албан бичгийг зөвхөн Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр хүлээн авч, шийдвэрлэж байх зохион байгуулалтын 
арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэн ажилласан байна.  

 
Нийслэлийн хэмжээнд албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд 2017 оны 

жилийн эцсийн байдлаар нийт 280’099 албан бичиг бүртгэгдсэн байна. Үүнд: 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд бүртгэгдсэн – 29’974 
- Нутгийн захиргааны байгууллагуудад бүртгэгдсэн – 95’683 
- Цахимаар /Програм/ ирсэн –154’492 
 

           Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд бүртгэгдсэн нийт албан бичгээс: 
- Хариутай албан бичиг –25890  
- Хариугүй албан бичиг –4084   
- Шийдвэрлэсэн албан бичиг – 26223  

 

Бичиг ирсэн 
байгууллагын 

тоо 

Нийт ирсэн 
бичгийн тоо 

Хариутай эсэх 

Хариутай Хариугүй 

25474 29974 25890 4084 

 
Шийдвэрлэлтийн байдлыг ангилбал: 

 

Шийдвэрлэлтийн байдал 
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26223 334 2576 1104 71 38 0 

 
Онцлох ажлуудаас товч... 
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 2017 онд төлөвлөсөн ажил үйлчилгээг 93.7 хувийн биелэлттэй ажилласан 
байна.  

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал болгохыг зорьж буй “Аз 
жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг боловсрууллаа. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг  
“Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт” /KPI/-ээр үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 

боловсруулав. 
 

 НЗДТГ-ын даргын А/104 дүгээр тушаалаар “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, сургалт, нийгмийн баталгааг хангах 

талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”, “Хүний нөөцийн бодлогын баримт 
бичиг”-ийг А/103 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. 
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагыг өндөр чадамж, бүтээлч 
хандлагатай залуу боловсон хүчнээр сэлбэн бэхжүүлэх, төрийн албанд орох 

боломжийг нээх, нийслэл хотын хөгжил, бүтээн байгуулалтад хилийн чанадад сурч, 
ажиллаж, амьдарч буй өндөр мэдлэг, ур чадвартай Монгол Улсын иргэдийг татан 
оролцуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг” арга 
хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион байгуулав. 

 
2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр “Хотын хөгжил - Хамтын хүч” зөвлөгөөн 
боллоо. Зөвлөгөөнд. Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

Ж.Мөнхбат, НИТХ-ын дарга Ц.Сандуй, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд болон бусад албаныхан оролцлоо. 
 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Оргил салбарыг 2017 оны 06 дугаар 
сарын 15-ны өдөр шинээр байгуулан ажилласнаар төрийн үйлчилгээг иргэдэд 

ойртуулах, түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй, хүртээмжтэй хүргэх нэгэн нөхцөлийг 
бүрдүүллээ. 
 

Төрийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Яам, Засгийн 
газрын агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлэх төрийн 

үйлчилгээ, дагалдах хувийн хэвшлийн 50 үйлчилгээг шинээр нэмэгдүүллээ. 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Сургалтын төв” 2017 оны 
10 дугаар сарын 25-ны өдөр нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Драгон 

салбарт нээлтээ хийлээ. 
 

2017 онд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 3827 
нь сургалтанд хамрагдсан байгаа нь төрийн захиргааны албан хаагчдын  60,9 

%  хувь нь,  улс төрийн албан тушаалтны 78% нь сургалтанд хамрагдсан байна. 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/582 дугаар захирамжаар Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд нийслэлийн иргэдээс 

ирүүлсэн саналыг УИХ-ын Тамгын газраас боловсруулсан програмд шивж, нэгтгэн, 
нэгдсэн дүн мэдээг УИХ-ын ажлын хэсэгт хүргүүлж ажиллалаа. 
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 Нийслэлийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 
дэргэд “Олон нийтийн дэд зөвлөл”-ийг байгуулж, зөвлөлийн гишүүдтэй гэрээ 

байгуулж, хамтран ажиллахаар боллоо. 
 

Албан хэрэг хөтлөлтийн “иДок” (https://edoc.ub.gov.mn) систем нь 9 модулийн 
40 гаруй удаагийн сайжруулалтын ажил, 173 удаагийн ажилбарын засварыг 

тендерийн баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгчээр хийлгэж, системийн тогтвортой 
ажиллагааг хангах 14 төрлийн 7000 гаруй үндсэн бүртгэлийн үнэн зөв баталгаатай 
байдалд хяналт тавин ажиллаж байна.  
 

Нийслэл нь албан хаагчиддаа тоон гарын үсэг олгосон анхдагч төрийн 
байгууллага болж Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас 

Нийслэлийн Засаг даргад “Батламж” гардуулав. 
 

 
 ТАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛУУД 
 

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 
   

Сургуулийн өмнөх боловсрол: 
 

2017-2018 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдвал 
зохих 2-5 насны 146295 хүүхэд байна. Нийслэлийн хэмжээнд төрийн өмчийн 227, 
төрийн бус өмчийн 443, нийт 670 цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулж, 113597 хүүхэд 
хамрагдаж, хамран сургалт 77,6 хувьтай байна. Энэ нь өнгөрсөн хичээлийн жилээс 
5,6 хувиар хамран сургалт өсөж байна. Жил бүр хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 5 байгууллагын дэргэд 16 бүлэгт 425 хүүхэд хамрагдах боломж бүрдэж 
байна. Цэцэрлэгт 11343 орчим багш ажилтан ажиллахаар байна. 
 

2017 онд нийслэлийн хэмжээнд төрийн өмчийн 13 цэцэрлэг, цэцэрлэгийн 
өргөтгөл шинээр ашиглалтад орж, 1565 ор, төрийн бус өмчийн 36 цэцэрлэг 
ашиглалтад орж 2266 ор, нийт 3831 орны хүчин чадал шинээр нэмэгдсэн. 
 

                                                      
 

Нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах 2 настай 
хүүхдийн бүртгэлийг онлайнаар бүртгэн элсэлтийг цахимаар санамсаргүй түүврийн 
аргаар ил тод, нээлтэй байдлаар эцэг эхчүүдийн оролцоотой зохион байгууллаа. 
"Цахим бүртгэл"-д  бүртгүүлбэл зохих нийт 39347 хүүхдийн 57.4 хувь буюу 22607 нь  
хамрагдсан. Бүртгэлд хамрагдсан нийт хүүхдийн 47 хувь буюу 10623 хүүхдийг 
цахимаар элсүүлээд байна. 
 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

https://edoc.ub.gov.mn/
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2017-2018 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 136, төрийн бус өмчийн 105, 

нийт 241 сургуульд нийт 249593 суралцагч хамрагдана. Шинээр 1-р ангид 31110 
орчим хүүхэд элсэн суралцахаар бүртгэгдээд байна. Мөн 3 ээлжээр хичээллэж буй 
сургуулийн тоо 3-аар буурч байна.  

                                              

 
 

2017 онд нийслэлийн хэмжээнд төрийн өмчийн 10 сургууль, сургуулийн 
өргөтгөл шинээр ашиглалтад орж 7480 суудал, төрийн бус өмчийн 11 сургуульд 
3200 суудал ашиглалтад орсноор нийт 10680 суудлын хүчин чадал шинээр 
нэмэгдлээ.  

 
Улсын төсвөөр 19, нийслэлийн төсвөөр 15, нийслэлийн төсвийн тодотголоор 

17 сургууль, цэцэрлэгт их засварын ажлыг 2 728,9 /сая.төг/ төгрөгөөр хийж 
гүйцэтгэж байна.  

 
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд нийслэлийн 9 сургууль, 

цэцэрлэгт 892.5 сая төгрөгийн засварын ажил хийгдэж байсан. 
 
Улаанбаатар хотод 2017 онд Улсын төсвийн 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 

19 сургууль, цэцэрлэгт, нийслэлийн төсвийн 600.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 15 
сургууль, цэцэрлэгт, нийслэлийн төсвийн тодотголоор нэмэгдсэн орон нутгийн 
хөгжлийн сан, нийслэлийн төсвийн 521.1 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 17 сургууль, 
цэцэрлэгт, нийт 51 сургууль, цэцэрлэгт 2 тэрбум 728.9 сая төгрөгийн их засвар, 
тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж байна.   

 
Энэхүү их засварын хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 191, Чингэлтэй дүүргийн 124, 

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар цэцэрлэгийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоход 
зайлшгүй шаардлагатай сантехникийн засварыг мөн гүйцэтгэсэн 
 

2017-2018 оны хичээлийн жилд “Төрөөс боловсролын талаар баримтлах 
бодлого”, 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Нийслэлийн боловсрол-2020” 
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд боловсролын 
үйлчилгээний чанар, хүртээмж, сургалтын орчныг сайжруулах, чадварлаг боловсон 
хүчнээр хангах, удирдах ажилтан, багш нарын ажлын хариуцлага, ёс зүйн хэм 
хэмжээг дээшлүүлэх зорилтыг тодорхойлж  “Багшийн ёс зүй, харилцаа"  сургалтыг 
заах 345 сургагч багшийг бэлтгэн 13000 багшид уг сургалтыг зохион байгууллаа. 
Ингэснээр боловсролын салбарын багш ажилтны ажлын хариуцлага дээшилж ёс 
зүйн зөрчил, доголдлоос урьдчилан сэргийлэх боломжийг бүрдүүлж байна.  

СӨБ
Цэцэрлэг- 670 

Хүүхэд – 113597

Хамран сургалт-77,6 
хувь  

ЕБС
Сургууль-241

Суралцагч-249593

Цахим бүртгэл

Бүртгүүлсэн -22607

Элсүүлсэн-10623
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"Бүрэн дунд боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга зүй"-г эзэмшүүлэх 

үндэсний сургагч багш 72, нийслэлийн сургагч багш 327-г бэлтгэн ахлах ангийн 1900 
багшийг сургалтад хамруулснаар ахлах ангийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл 
ажлыг хангасан байна. 
 

2017 оны 03 дугаар сард НБГ, НТГ-ын даргын баталсан удирдамжаар 
“Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг нийтийн тээврээр үнэ 
төлбөргүй зорчуулах асуудлыг судлах, сургуулийн автобус төсөл боловсруулах” 
ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд:  
 

“Хүүхэд тээвэрлэх автобус ба үйлчилгээнд тавигдах шаардлага” MNS 
6440:2014 стандарт шаардлага хангаж буй эсэхэд хийх хяналт шалгалтыг 2017 оны 
08 дугаар сард зохион байгуулсан. Үзлэгт  8 дүүргийн 44 сургууль, 1 цэцэрлэг, 1 
сургалтын төвийн нийт 82 автобус хамрагдав. Үзлэгт хамрагдсан хүүхдийн 
автобусны тоо өмнөх оны мөн үеэс 20,3%-иар буурсан үзүүлэлттэй боловч 
насжилтаар тэнцсэн  автобусны тоо өмнөх оноос өссөн үзүүлэлттэй,  техникийн 
бүрэн бүтэн байдал сайжирсан байна. /90,2% нь буюу 74 автобус насжилтаар 
тэнцсэн/ 
 

             
 

“Үдийн цай хөтөлбөрт нийслэлийн хэмжээнд 199 сургуульд  127,243 хүүхэд 
хамрагдсан. Үүнээс төрийн өмчийн 118 сургуульд 114265, төрийн бус өмчийн 81 
сургуульд 12978 сурагч хамрагдсан.  

 
“Нийслэлийн боловсрол 2020” хөтөлбөрийг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлж,  2017 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 81 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 
 
Хөтөлбөрийг нийслэлийн ерөнхий боловсролын 241 сургууль, 670 цэцэрлэг, 8 

насан туршийн боловсролын төвүүдийг хамран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 
 

“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт”хөтөлбөрийн хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын 
хамран сургалтын хувийг нэмэгдүүлэх зорилгоор эхний ээлжинд зарим цэцэрлэггүй 
хороонд цэцэрлэгийн барилга барина. Одоо үйл ажиллагаа явуулж буй зарим 
цэцэрлэгийн барилгад өргөтгөл хийнэ гэсэн зорилтын хүрээнд 2016-2017 оны 
хичээлийн жилд төрийн өмчийн 18 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орсон.  
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны “Цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 40 дүгээр тогтоол,  Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.2.5, 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.3-д “Байгууллагын 
дэргэдэх стандартын шаардлага хангасан цэцэрлэг шинээр байгуулахыг дэмжиж, 
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сургалт арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ” гэж заасны дагуу 2016-2017 оны хичээлийн 
жилд шинээр дараах байгууллагууд цэцэрлэг байгуулж, сургалтын үйл ажиллагааг 
эхлүүлсэн бөгөөд нийт 17 бүлэгт 420 хүүхэд хамрагдаж байна. Үүнд: 

 
 Гадаад харилцааны яамны дэргэдэх СБД-ийн 16 дугаар цэцэрлэг /Засгийн 

газрын VI байрны өргөтгөлийн 2 дугаар давхарт/ 2 бүлэг 50 хүүхэд хүлээн 
авах хүчин чадалтай. 

 МУБИС-ийн харьяа БГД-ийн 249 дүгээр цэцэрлэг 4 бүлэг 90 хүүхэд хүлээн 
авах хүчин чадалтай. 

 Тагнуулын Ерөнхий газрын дэргэдэх ЧД-ийн  4 дүгээр цэцэрлэг 4 бүлэг 80 
хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. 

 БЗД-ийн 32 дугаар цэцэрлэг /Хууль сахиулахын их сургуулийн хичээлийн 
байр/ 7 бүлэг 200 хүүхэд хүлээн авах хүчин 
чадалтай. 
 
2017-2018 оны хичээлийн жилд МҮОНРТ, 
Гэрлэх ёслолын ордон, ХУД-ийн ЗДТГ, ТЭЦ-3 
болон Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам  
дэргэдээ нэмж цэцэрлэгтэй болсноор 8 
цэцэрлэгийн хүрээнд нийт 102  ажлын байр 
нэмэгдсэн. 

 
БНСУ-ын Сөүл хотын Боловсролын газартай 

хамтран ЕБС-ийн мэдээлэл зүйн 38 багшийг Сөүл хотод "Мэдээлэл харилцаа 
холбооны технологид суурилсан сургалтын агуулгыг зохиох, хэрэгжүүлэх" 11 
өдрийн сургалтад хамруулав. Мөн бага сургууль, Ханян дунд сургууль, Догсү ахлах 
сургуулиудын сургалтын орчин болон сургалтын үйл ажиллагаатай танилцаж, 
туршлага судлав. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн зорилтод “Олон улсын 
шилдэг мэргэжилтний багийг урилгаар ажиллуулж, багш нарыг мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтад хамруулна” гэсэн заалтын хүрээнд “Мон судар” хэвлэлийн 
газартай хамтран Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, 
удирдах ажилтнуудад Швейцарь улсын Тургау мужийн Багшийн Дээд сургуулийн 
Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхимийн эрхлэгч док.проф. Дамиан 
Миллерийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад  Сургуулийн өмнөх боловсрол, 
бага анги, сургагч багш нийт 400 гаруй багш хамрагдав. 
 
  Боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх хэсэг, БСШУ-ны 
Сайдын 2010 оны 353-р тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд 
боловсролын сургалт эрхлэх  тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт 
тавигдах шаардлага”-ын дагуу төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар 13, сургуулийн өмнөх боловсролын 
сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар 60, нийт 73 иргэн, аж ахуй нэгж 
байгууллага холбогдох материалыг бүрдүүлэн ирүүлсний дагуу “Шинжээчийн хэсэг” 
баримт бичигт магадлан шинжилгээ хийж байгууллага тус бүрийн сургалтын орчин 
нөхцөлтэй газар дээр нь очиж танилцан дүгнэлт гаргасан.  
       

Шинжээчдийн ажлын хэсгийн 2017 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн хурлаар 
36 цэцэрлэг, 11 ерөнхий боловсролын сургуульд сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгох дүгнэлт гаргасан бөгөөд эдгээр сургууль, цэцэрлэгт Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл 
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олгох тухай” А/410 дугаар захирамж, “Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох 
тухай” А/409 дугаар захирамжаар сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголоо.     
  
       Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын дэргэд цэцэрлэг байгуулах, 
цэцэрлэгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аж ахуй нэгж, иргэдэд сургалт 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага, 
барилга байгууламж болон орчны стандартын талаар дэлгэрэнгүй зөвлөмжийг 
цахим хуудсаар иргэдэд нээлттэй мэдээлж дүрэм журмын дагуу дэмжиж 
ажиллалаа. 
   

Суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулах, 
суралцагчдын авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, 
багш нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн дүүрэг, нийслэл, улсын 
чанартай олимпиадууд зохион байгуулагдлаа.  
 
       Тус олимпиад 3 үе шаттай зохион 
байгуулагдсан бөгөөд 1-р шатанд 9,12-р 
ангийн 28809 сурагч, 2000 гаруй багш, 
дүүргийн хэмжээнд 12000 сурагч, 900 гаруй 
багш оролцсон бөгөөд, олимпиадын 
хоёрын даваанд 11 төрөл, 67 ангиллаар 9 
дүүргийн 4630 сурагч, 400 гаруй багш 
оролцож мэдлэг оюун, авьяас ур 
чадвараараа өрсөлдлөө. 
       

Эрдэм мэдлэг, авьяас чадвараараа үеийнхнээ манлайлж улс, хот, олон 

улсын чанартай олимпиад, уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан 23 сурагчид 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн нэрэмжит шагнал 

“Нийслэлийн шилдэг сурагч” шагналыг гардууллаа.  

 

    Ерөнхий боловсролын сургуульд зориулалтын орчин бүрдүүлж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд ердийн сургуульд суралцах боломжийг хангах ажлын хүрээнд 
нийслэлийн 2017 оны төсөвт 300,0 сая төгрөгийг батлуулсан. Тус хөрөнгө 
оруулалтаар нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 3 сургуульд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах ээлтэй сургалтын орчин бүрдүүлсэн. Үүнд: 
СХД-ийн 65 дугаар сургууль, БЗД-ийн “Шавь цогцолбор сургууль”, СБД-ийн 16 
дугаар сургууль.  
 
         Дэлхийн багш нарын 23, Монголын багш нарын 51 дэх өдрийн арга хэмжээг 
2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний үеэр 
нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль 
цэцэрлэгийн оны шилдгүүдийг тодрууллаа. 
 
       Нийслэлийн 2017 оны тэргүүний төрийн бус өмчийн цэцэрлэгээр Ж.Наран 
эрхлэгчтэй Чингэлтэй дүүргийн “Басархан” цэцэрлэг, төрийн өмчийн цэцэрлэгээр 
н.Булган эрхлэгчтэй 96 дугаар цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн сургуулиар 
Сонгинохайрхан дүүргийн гадаад хэл, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 
“ТОЛЬТ” бүрэн дунд сургууль, төрийн өмчийн оны тэргүүний сургуулиар нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн физик, математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 11 дүгээр 
суургууль шалгарсан. 
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 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

 
       “Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулан НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2017 оны 06 дугаар 
сарын 07-ны өдрийн 89 дүгээр  тогтоолоор батлуулсан. Дэд хөтөлбөрийг 2017-2020 
онд 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ба нийт 8 зорилтын хүрээнд үйл ажиллагааг 
төлөвлөн хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Тус дэд хөтөлбөр нь нийслэлийн эрүүл мэндийн 
салбарыг дунд хугацаанд хөгжлийн нэгдсэн бодлогоор хангах анхны баримт бичиг 
юм. 
 
 “Оюу толгой” ХХК-тай хамтран Улаанбаатар хотын 7 эмнэлэгт нийт 248 сая 
төгрөгийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хандивлав. Үүнд хэвтэн эмчлүүлэх ор 35, 
амьсгалын замын хурц халдварын дэгдэлтийн үед ашиглах нөөц ор 250, амьсгалын 
аппарат нэг, нярайн шарлалт бууруулах тоног төхөөрөмж 20 ширхэгийг Баянгол, 
Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Сонгинохайрхан, Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн 
эмнэлэг, “Өргөө”, “Хүрээ”, “Амгалан” амаржих газар болон эмнэлгийн бусад 
байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  
 

                 
 

2017 оныг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон 
зарласантай холбогдуулан дөрөвдүгээр сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газар болон түүний харьяа байгууллага “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 
зохион байгууллаа. Уг өдөрлөгийн хүрээнд нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, 
Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 133 эмч, эмнэлгийн 
ажилтан ажиллаж, халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг, хоол 
шим тэжээл, дасгал хөдөлгөөний зөвлөгөөг давхардсан тоогоор 3145 хүнд өгч, 95 
төрлийн 7200 орчим гарын авлага, тараах материал тарааж, 10 хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагад ярилцлага, зөвлөмжийг өгч ажилласан.   
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 Өдөрлөгийн үеэр Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс ахмадын 
хийн дасгал, Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс аэробик болон ахмадын 
иогийн дасгал хөдөлгөөн, Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төвөөс эмнэлгийн анхны 
болон амилуулах суурь тусламж үзүүлэх сургалтыг хийлээ.  
 

Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ)-ыг бууруулах томоохон 
зорилтууд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                       
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан. Энэ хүрээнд “Сүрьеэ, 
бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд салбар дундын 
оролцоог сайжруулъя” зөвлөлдөх уулзалтыг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, 
Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвтэй хамтарч 2017 оны 05 дугаар сарын                    
03-04-нд зохион байгууллаа.  

 
Тус уулзалтад Эрүүл мэндийн яам, ХӨСҮТ-ийн удирдлага, эмч, мэргэжилтэн, 

нийт дүүргийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга, 
Нийгмийн хөгжлийн, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний, Цагдаа, Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээ, Боловсролын хэлтсийн дарга нар, Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв, Эрүүл 
мэндийн төвийн дарга, орлогчоос бүрдсэн нийт 114 хүн оролцон сүрьеэ, БЗДХ-ын 
өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл өгч, цаашид хамтран хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг хэлэлцэж, зөвлөмж гаргасан.     

    
 “Сувилагчийн алдар” нийслэлийн зөвлөгөөнөөр шилдэг байгууллага, 
тэргүүний сувилагч нарыг тодрууллаа. 
 
  Жил бүрийн 05 дугаар сарын 12-нд тохиодог “Олон улсын сувилагчийн            
өдөр”-ийг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 
“Сувилагчийн алдар” нийслэлийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан.  Зөвлөгөөнөөр 
сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал, 
тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар хэлэлцсэн бөгөөд сувилахуйн тусламж, 
үйлчилгээний олон улсын чиг хандлага, ёс зүй харилцааны асуудлаар цаг үеийн 
мэдээллийг хүргэсэнээс гадна НЭМГ-ын харьяа байгууллагууд сувилахуйн 
тусламж, үйлчилгээний талаар олон нийтэд мэдээлэл өгч, шинээр нэвтрүүлсэн 
техник технологиор үзэсгэлэн гаргаж, “Сувилагч” нийслэлийн сэтгүүл болон гарын 
авлагыг хэвлүүлэн олны хүртээл болголоо.  
 

Эрүүл мэндийн байгууллагын сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах, сувилагч болон тусгай мэргэжилтнийг урамшуулах, 
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой “Сувилахуйн шилдэг тусламж, үйлчилгээтэй 
байгууллага шалгаруулах” болзолт уралдааныг зохион байгуулж, нийт 12 
байгууллагыг шилдгээр тодруулан мөнгөн урамшуулал олгосон. 



88 
 

 
“Автомашингүй өдөр” болон 
“Улаанбаатар – Марафон 2017” олон 
улсын гүйлт боллоо. 
 
“Автомашингүй өдөр”-ийг “Ухаалаг зорчилт 
–Цэвэр агаар” уриан дор Нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газар болон бусад агентлаг 
хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 20-нд 
зохион байгууллаа.  
 
Энэ өдрийг “Улаанбаатар– Марафон” олон 
улсын гүйлттэй 4 дэх жилдээ хамтатган 

зохион байгуулж байгаа юм. Зам тээврийн аюулгүй байдлын хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, автомашины хэрэглээг багасгах, өөр төрлийн зорчих хэрэгслийг 
сонгох, агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулахыг уриалах, иргэдийн 
нийтийн биеийн тамираар хичээллэх идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий олон арга 
хэмжээг энэ өдөр зохион байгуулж сурталчилгаа хийсэн.  
 

                 
 
 НЗДТГ, МУЗН, ЦССҮТ хамтран “Цусаа бэлэглэх өдөр”-ийг тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ. 
  

Монгол Улсын “Донорын тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд сайн дурын 
авлагагүй цусны донорын эгнээг өргөжүүлэх, донорын үйлсийг олон нийтэд 
сурталчлах, ард иргэд, төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор  05 дугаар сарын 3-ны өдрийн “Цусаа бэлэглэх өдөр”-ийг 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн нэрэмжит болгон 
зохион байгуулж, НЗДТГ, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, орон 
нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, нийслэлийн иргэдийг цусаа бэлэглэх донорын 
үйлсэд уриалан уриалга гаргалаа. Өдөрлөгийн арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд болон НЗДТГ-ын хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтнүүд оролцож тус төвийн үйл ажиллагаатай танилцсанаас гадна 
цусаа бэлэглэв. 

 
100 дээш өгөлттэй донор З.Цогтод “Мөнгөн донор”, 70 дээш өгөлттэй 

Тунгалагхараа, Бямбадорж нарт “Хүрэл донор” цол олгож, өргөмжлөл, МУЗН-ийн 
гарын бэлгийг гардуулж өглөө. 

http://mon.emg.ub.gov.mn/index.php/en/2014-11-11-08-12-08/1322-2017
http://mon.emg.ub.gov.mn/index.php/en/2014-11-11-08-12-08/1322-2017
http://mon.emg.ub.gov.mn/index.php/en/2014-11-11-08-12-08/1322-2017
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 Эрүүл мэндийн яамнаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 359 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг ажлын байр, сургууль” үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн төгсгөлийн үр дүнд үнэлгээ хийж байгаатай 
холбогдуулан 2014-2016 оны хэрэгжилтийн тайланг холбогдох агентлагуудаас авч 
нэгтгэн ЭМЯ-нд хүргүүллээ.  
 

НЗДТГ болон Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн 
албан хаагчид эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдлаа.  
 

НЗДТГ-ын албан хаагчдыг 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр хүртэл гэрээгээр батлагдсан үзлэгийн багцын дагуу Гранд мед 
эмнэлэгт эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгт хамрууллаа.  
 

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдвал зохих нийт 162 албан 
хаагчдаас 153 буюу 94,4 хувь нь хамрагдсан. Лабораторийн шинжилгээнд 153 хүн 
буюу 94,4 хувь, үйл оношийн шинжилгээ болон нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгт 
133 албан хаагч буюу 86,9 хувь нь хамрагдсан. Үзлэгийн дүн болон цаашид 
анхаарах асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө бэлтгэн нийт албан хаагчдад мэдээлэл 
өгсөн.  

 
Мөн Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн ач холбогдлыг сурталчлах, 

хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор НЭМГ-аас санаачлан НЗД-ын хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн 1560 албан хаагчийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулан, холбогдох зөвлөгөөг өгч гарын авлагаар хангасан.  
 

“Бяцхан зүрх бүхний төлөө” хандивын аян  
 
Нийслэлийн 378 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд хүүхдийн клиник 

сувилалын үйл ажиллагааг дэмжих, тусламж үйлчилгээнд ашиглах эд зүйлсийн 
хангалтыг сайжруулах, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, эмийн бус эмчилгээний нэр 
төрлийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх санаачлагыг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсээс гаргаж 2017 оны 10 дүгээр сарын 02-
ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл хандивын аян өрнүүлсэн.  

 
Хандивын аянд НЗДТГ-ын хэлтсүүд, Нийслэлийн Засаг даргын харьяа 20 

агентлаг, Донорын холбоо, Дэмжлэг, амжилт, сайн хүн ТББ, Монголын бие бялдар 
хөдөлгөөн заслын холбоо, Уламжлалт анагаах ухаан, технологийн хүрээлэн,                 
Өнө-энх сувилал, 1900-1950 мэдээллийн лавлах,  Сэтгэл зүй, боловсрол судлалын 
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үндэсний нийгэмлэг, Блюбус ХХК зэрэг нийт 28 байгууллага хамрагдаж чихний 
дуран, гемоглобин хэмжигч, утлагын аппарат, бумба, хүүхдийн даралтын аппарат, 
чагнуур, пульсоксиметр, халуун хэмжигч, үзгэн гэрэл, хэл дарагч, хүүхэд хооллох 
ширээ, живх, хүүхдийн ном, тоглоом, витамин, хүүхдийн саван, оо, сойз гэх мэт нийт 
37 төрлийн нэн шаардлагатай зүйлсийг хандивлалаа. Хандивын аянд Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Хөрөнгө оруулалтын газар бусдыгаа хошуучлан оролцлоо. 

 

     
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан нийт 
76 ахмадыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт оруулах ажлыг Нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газар, Хадвар судлалын үндэсний төв, Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвтэй хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. 
Эрүүл мэндийн үзлэгийг  ХСҮТ, ЧДЭМТ-ийн эмч нар хийсэн ба нийт 22 ахмад настан 
үзлэгт хамрагдав. 
 
 Эрүүл мэндийн үзлэгээр: 
 

1. В,С вирус, цусан дахь сахар тодорхойлох 
2. Зүрхний цахилгаан бичлэг  
3. Ясны сийрэгжилт тодорхойлох  
4. Инбоди /бие дэх ус, өөх тос, булчингийн хэмжээг тодорхойлох/ 
5. Хэвлийн ЭХО зэрэг шинжилгээ, оношилгоог хийсэн. 

 
 Халдварт бус өвчин, зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх зорилгоор олон 
улсын “Блумберг филантропи" сан, НЗДТГ, НЭМГ, Замын цагдаагийн албатай 
хамтран хэрэгжүүлэх "Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр 
зам тээврийн аюулгүй байдлыг сайжруулах" төслийг УБ хотод хэрэгжүүлэх үүрэг 
бүхий ажлын хэсгийг НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн даргаар ахлуулан 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/837 дугаар захирамжаар батлуулан ажиллаж 
байна. Төсөл хэрэгжүүлэх хамтрагч талуудын уулзалтыг 11 сард зохион байгуулж 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж эхлээд байна.  
 

  Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хан-Уул 
дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, Чингэлтэй, Баянгол дүүргийн 
эрүүл мэндийн төвд гэмтэл, мэс заслын тасгийг нээж, үйл 
ажиллагааг эхлүүлсэн. Үйл ажиллагаа эхэлснээс хойш 
Чингэлтэй дүүрэгт 35, Баянгол дүүрэгт 110, Хан-уул дүүрэгт 
31 хүнд мэс засал хийсэн байна.  
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ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

 
 Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг 
бууруулах зорилгоор “Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
А/86 тоот захирамжаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн хуралдааныг 2 удаа 
зохион байгуулж, гарсан саналыг нэгтгэн хөтөлбөрт тусгаж ажиллав.  
 

                   
       

Хөтөлбөрийн төслийг Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, 
Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журмын дагуу 
боловсруулж, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нийт 45 төлөөлөгч,  
нийслэлийн харьяа 35 байгууллага, хэрэгжүүлэгч агентлаг, албан тушаалтны                          
100 гаруй саналыг авч нэгтгэн Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 71 тоот тогтоолоор “Нэг 
өрх-Нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг батлууллаа. Дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд 4 зорилт, 27 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 
 

“ӨРХИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН СУУРЬ СУДАЛГАА”-г нийслэл, 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний 
хэлтсүүдтэй хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-24-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулж, нийт 244,369 өрхөөс судалгааг авч үр дүнг нэгтгэн гаргаад байна.  
 
    Энэ судалгаанд хамрагдсан өрхийн тоог дүүргээр харуулбал:  
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 Судалгаанд хамрагдсан нийт өрхийн хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүний тоог авч 
үзвэл 1 хүн нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй өрх 91806 буюу 37,6 хувь, 2 хүн нь хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй өрх 40566 буюу 16,6 хувь, 3 хүн нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй өрх 9610 буюу 
3,9 хувь, 4 хүн нь хөдөлмөр эрхэлдэггүй  өрх 2965 буюу 1,2 хувь, 5 хүн нь хөдөлмөр 
эрхэлдэггүй өрх 1122 буюу 0,5 хувь байна.  
      
          Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/796 тоот захирамж, Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны даргын баталсан “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын 
удирдамж”-ийн дагуу Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангаас санхүүжилт 
авсан 122, Хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж ажилласан. Хяналт шалгалтын үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн  2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралд танилцуулж ажиллав. 
  
     Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны “Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн 
сангийн журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тогтоолын төслийг А/279 дүгээр 
захирамжаар батлагдсан  “Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, 
хянах, мэдээлэх журам”-ын 3-т заасны дагуу боловсруулан 2017 оны 02 дугаар 
сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн             
25 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулан батлуулав. Журамд өөрчлөн 
найруулах 11 заалт, нэмж оруулах 15 заалт, найруулгын өөрчлөлт 3 заалтад тус тус 
орсон. 
 

“Бичил бизнесийг дэмжих ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд байгуулагдсан Хадгаламж зээлийн хоршоодын үйл ажиллагаа болон зээл, 
зээлийн эргэн төлөлтийн талаар Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран ажиллах 
уулзалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгууллаа. Уулзалтанд 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр, НБХ-ийн дарга М.Эрдэнэжаргал, 
Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хадгаламж зээлийн хоршооны газрын дарга 
Ц.Алтантуул, Хяналтын газрын дарга Б.Лхагвасүрэн, НХЭГ-ын холбогдох албан 
тушаалтнууд оролцлоо.  
 

38102
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өрхийн тоо 
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    Нийслэлийн Улаанбаатар хотын 
Үйлдвэрчний Эвлэлүүдийн Холбоо, 
Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн 
холбоотой хамтран “Хөдөлмөрийн тухай” 
хуулийн 19,20 дугаар зүйл, “Үйлдвэрчний 
эвлэлүүдийн эрхийн тухай” хуулийн 5 
дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2013 оны 370 дугаар тогтоол, “Хөдөлмөр, 
нийгмийн зөвшлийн гурван талт 2017-2018 
оны Улсын хэлэлцээр” болон холбогдох 
хууль тогтоомжийг үндэслэн нийслэлийн 
хүн амын хөдөлмөрлөх эрх түүнтэй 
холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хамгаалах, дагаж мөрдөх, нийгмийн 
түншлэлийн зарчмуудыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор Хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 
гурван талт хэлэлцээрийг талуудын саналыг авч нэгтгэн боловсрууллаа.  
  
   Хэлэлцээрийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр байгуулж,  талуудыг 
төлөөлж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, 
Монголын  ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал Х.Ганбаатар, 
нийслэл Улаанбаатар хотын Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны дарга  
С.Жаргалсайхан нар гарын үсэг зурсан ба Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам 
хамтын хэлэлцээрт бүртгүүлсэн.  
 
       Тус хэлэлцээрийн хүрээнд үндсэн 3 чиглэлээр 22 зорилтот ажлыг хамтран 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Үүнд:  
 

 Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, 
хяналтыг сайжруулах 

 Үр бүтээлтэй хамтын ажиллагаа, нийгмийн түншлэлийг  ханган ажиллах      
 

Хэлэлцээрийн хүрээнд ажлын байр нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, цалин хөлсний асуудлаар хэлэлцүүлэг сургалтыг 
зохион байгууллаа.  
 

Хөдөлмөрийн маргааныг шуурхай зохицуулах гурван талт салбар зөвлөлийг 
байгуулсан.   
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 01 дугаар тогтоолоор 
2017 онд “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”, 
“Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”, “Ахмад 
мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг тус тус  хэрэгжүүлэхээр 
баталсан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/259 дүгээр захирамжаар “Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ийг шинэчлэн баталсан бөгөөд 
2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр тус зөвлөл хуралдлаа.  
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Зөвлөлийн хурлаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс баталсан хүн 

амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгоход чиглэгдсэн 
төсөл, хөтөлбөрүүдээс нийслэлд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,  санхүүжилтийг хэлэлцэн 
баталлаа.  

 
Цаашид төсөл хөтөлбөрийг иргэдэд хүрсэн үр дүнтэй байдлаар хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтийн явц, санхүүгийн зарцуулалт, үр дүнг хагас бүтэн жилээр зөвлөлд 
танилцуулан хэлэлцүүлж ажиллах чиглэл өгсөн. 

 
Нэг. “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд мэргэжлийн болон давтан сургалт 
зохион байгуулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор нийслэлийн 
төвийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсээр дамжуулан 
сургалтын хэрэгцээний судалгаа авсан. 
Судалгаанд сургалтад хамрагдахыг хүссэн 
11,408 иргэн хамрагдсанаас:  
- Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, ан агнуурын 
салбарт-822 

- Уул уурхай, олборлолт-672 
- Боловсруулах үйлдвэр-3554 
- Барилга болон техникийн үйлчилгээ-1685 
- Бөөний болон жижиглэн худалдаа, ахуйн болон засвар үйлчилгээ-4675 иргэн 

тус тус суралцах хүсэлтээ илэрхийлжээ. 
 

      Сургалт явуулах чиглэлээс бусад мэргэжлээр суралцах хүсэлтэй гэж 433 
иргэн бүртгүүлсэн байна.  
 
     2017 онд эрхийн бичгийн сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд 
ур чадварын шалгалт зохион байгуулах ажлыг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газар хариуцан гүйцэтгэхээр Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үнэлгээний төвтэй 
уялдаа холбоотой хамтран ажиллаж байна.  
 
      Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 05 
дугаар сарын 30-ны өдрийн “Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 
мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагын жагсаалт”-ыг батлах тухай А/142 
дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ба нийт 81 сургалтын 
байгууллагын шалгуур үзүүлэлтийг үнэлэх ажлын хэсгийн төлөвлөгөө, төсвийг 
батлуулан хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн 23 сургалтын байгууллагад хяналт 
шалгалт хийгдсэн.  
 
     Хяналт шалгалтаар сургалтын байгууллагын онол, дадлагын байртай 
танилцаж ажлын хэсгийн шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн 23 сургалтын 
байгууллагатай 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр Мэргэжлийн болон давтан 
сургалт зохион байгуулах гэрээ хийсэн. 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 
эхлэн Ажилгүй, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэдэд үнэ төлбөргүй суралцах 
эрхийн бичгийг олгож эхэллээ. 
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      “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд залуучуудын болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын 
төгсөгчдийг аж ахуй, бизнес эрхлэх ур чадвар, шинэлэг санаанд тулгуурлан гарааны 
болон санхүүгийн дэмжлэг олгох, бизнесээ тогтвортой эрхлэхийг дэмжих арга 
хэмжээнд хамруулж байнгын ажлын байртай болгох замаар тэдний хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих зорилготой бөгөөд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  
 

- Эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгох 
- Ажлын байрны түрээсийн хөнгөлөлт үзүүлэх  
- Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах  

 
Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд Хөдөлмөр, халамжийн 

үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/242 дугаар тушаалын дагуу 
нийслэлийн хэмжээнд гарааны бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллав. Арга хэмжээний хүрээнд гарааны бизнес 
эхлүүлэх, бэлтгэл хурдасгуур, хөрөнгө оруулагчид, олон нийтэд төслөө танилцуулах 
зэрэг үйл ажиллагаа 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 12 дугаар сарын                  
15-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд үе шаттай зохион байгуулагдах ба 11 дүгээр сарын 
13-ны өдөр Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргүүдэд “Гарааны бизнес эхлүүлэх арга 
хэмжээ”-г албан ёсоор эхлүүлж, 90 гаруй залуучуудыг хамруулаад байна. Арга 
хэмжээнд хамрагдсан залуучууд бүлгийн зохион байгуулалтанд орох ба дүүрэг тус 
бүрээс шалгарсан 1 төслийг дэмжин 10,0 сая төгрөгийн гарааны дэмжлэгийг 24 
сарын хугацаатай олгоно.  

 
Санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагыг төгсөгчид хувиараа болон бүлгээр хөдөлмөр эрхэлж, 
ажлын байр бий болгох зорилгоор тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан 
авахад нь зориулж нэг төгсөгчид 3 сая, бүлэгт 10 сая хүртэл төгрөгийн санхүүгийн 
дэмжлэг олгох ажлыг зохион байгуулж байгаа ба нийт 20 төслийг дэмжин, 58 
төгсөгчид 115 сая төгрөгийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна.  

 
Сургалт зохион байгуулах эрх бүхий 19 сургалтын байгууллагатай гэрээ 

байгуулан, бизнес эхлэх, хөгжүүлэх, аж ахуй эрхлэх төлөвлөгөө, төсөл 
боловсруулах, гарааны бизнесийг хөгжүүлэх, хоршоо, нөхөрлөл, бүлэг байгуулж  
үйл ажиллагаа эрхлэх, борлуулалтын сүлжээ, маркетингийн болон санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэлийн чиглэлээр аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд 1140 төгсөгч 
залуучуудыг хамрууллаа. 
    

Цагийн ажлын бирж байгуулж, их дээд сургууль, МСҮТ-ийн дэргэдэх “Оюутны 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв”-үүдээр дамжуулан оюутны цагийн ажлын 
зуучлалыг нэмэгдүүлэх, эрчимжүүлэх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж 8250 
иргэнийг цагийн болон түр ажлын байранд зуучилсан бөгөөд удирдлага арга зүйгээр 
ханган ажиллалаа. 
 

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүдийн үйл ажиллагаа, нөхцөл 
байдалтай танилцахаар 2017 оны 04 дүгээр сард МУИС, ШУТИС, СЭЗИС, МУБИС 
болон тэдгээрийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд дахь 20 орчим Оюутны хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаа, нөхцөл байдалтай танилцаж, тус арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан төв хариуцсан багш, ажилтнуудтай санал 
солилцлоо.  
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     Их, дээд сургуулийн оюутан залуучууд, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих, байнгын, түр, цагийн ажлын байраар хангах, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх  зорилгоор Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 
Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвүүд хамтран өвөл, зуны төгсөлтийн өмнө 
ажлын байрны үзэсгэлэн, яармагуудыг тогтмол зохион байгууллаа.  
 
       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар,  “Эйч 
ар” клуб хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр “НЭГ ӨРХ НЭГ АЖЛЫН 
БАЙР” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яам,  
 
       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд, Монголын хүний нөөцийн 
удирдлага, бүтээмжийн менежментийн академийн дэргэдэх “Эйч ар” клуб, ажил 
олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагууд зэрэг төрийн болон төрийн бус, хувийн 
хэвшлийн нийт 70 орчим байгууллага оролцож, 1000 гаруй ажлын байр танилцуулж, 
ажил хайж буй иргэдийг бүртгэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг хүргэсэн. 

     
 Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын 
“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГА”- ны өдөрлөгийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион 
байгууллаа. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы 
өдөрлөгийг 2017 оны 06 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус 
өдөрлөгийг зохион байгуулахад талбайн зөвшөөрөл авах болон бусад үйл 
ажиллагаанд хамтран оролцлоо. Тус өдөрлөгт нийт 16,0 мянга гаруй иргэн оролцож, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл авах, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээнд хамрагдах, ажил идэвхтэй хайж бүртгүүлэх, ажлын байрны ярилцлагад 
орох зэрэг үйлчилгээг нэг цэгээс авсан.  
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СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Тарвагатайн аманд байрлах “УБ агро парк”-д 
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрт хамрагдаж буй 570 өрхийн ажилгүй иргэд болон  
хөтөлбөрийн явц, иргэдийн санал бодлыг сонсох уулзалтыг 2017 оны 08 дугаар 
сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа.  
 
        Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Нийслэлийн 
Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооны 
хооронд байгуулсан хамтын хэлэлцээрийн дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгжид 
ажиллаж, эрхэлсэн ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гарган нийслэл хотыг 
хөгжүүлэх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж, Нийслэлийн 2017 оны 
“Хөдөлмөрийн  аварга”-аар  шалгаруулдаг. Журмын дагуу тухайн номинацад нэр 
дэвшигчдийн материалыг холбогдох газар, агентлагаас авч, ажлын хэсгийг 
хуралдуулан нэр бүхий 30 хүнийг Нийслэлийн 2017 оны хөдөлмөрийн аваргаар 
шагналаа. 

 
ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД: 

 
Хүүхдийг нийгэм, ахуйн осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор  

“Эцэг эх бид л хүүхдээ эрсдэлээс хамгаалж чадна”, “Хүүхдээ хамгаалцгаая” зэрэг 
сурталчилгааны 2 материал бэлтгэн "Аз жаргалтай гэр бүл", "Хүүхэд гэр бүл" page 
хуудсуудаар 1744 хүнд мэдээлэл хүргэж, сурталчиллаа. Мөн хүүхдийг зодож 
шийтгэхийн эсрэг дэлхийн өдрийг угтан “Хүүхэд тань таниас л суралцдаг учраас 
хүүхдээ гэхээс өөрийгөө хүмүүжүүл” уриалгатай зурагт хуудсыг боловсруулж, олон 
нийтэд түгээсэн. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар 2 төрлийн видео, 
зөвлөгөөг бэлтгэж олон нийтэд мэдээлж ажилласан. 

 
2017 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Хүүхэд бүрийг зам тээврийн ослоос 

хамгаалъя шохойн зургийн уралдаан зохион байгуулсан. Уралдаанд 300 гаруй 
хүүхэд оролцсон.  

 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан сурталчилгааны шторк бэлтгэх уралдаанд түрүүлсэн “Буруу сонголт 
хийж амьдралаа бүү балла” шторкыг Хүүхэд гэр бүл хуудсанд нийтэлж 
сурталчилсан. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“Автомашингүй өдөр” арга хэмжээний хүрээнд хүүхэд багачуудыг зам 
тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхэд уриалах нөлөөллийн ажил бүхий "ХҮҮХЭД 
БҮРИЙГ ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ" шохойн зургийн 
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уралдааныг спортын төв ордны зам дагуу зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагаанд 
200 гаруй хүүхэд бүртгүүлж, оролцлоо.  

 
Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй халамж асрамжийн төвүүдийн удирдах 

түвшний болон багш нийгмийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах сургалтыг 
Дэлхийн зөн Монгол ОУБ, “Сэтгэл зүйн оношлогоо судалгааны төв"-тэй хамтран 
2017 оны 02 дугаар сарын   09-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, 65  багш, нийгмийн 
ажилтныг хамруулсан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны “Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар 

авах зарим арга хэмжээний тухай” А/847 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж,  
шинээр нээсэн “Түр хамгаалах байр”-нд 31 хүүхдийг хүлээн авсан бөгөөд нөхцөл 
байдлын үнэлгээ хийж, 5 хүүхдийг “Хүүхдийн төв”-д шилжүүлж, 12 хүүхэд ар гэртээ 
эргэн нэгтгэгдсэн байна. 

 
2017 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 

тухай”, “Хүүхдийн эрхийн тухай”, “Хүүхэд хамгааллын тухай” хуулиудыг иргэд, олон 
нийтэд сурталчилж, гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс өөрийгөө, 
бусдыг хэрхэн хамгаалах тухай мэдээлэл, мэдлэгийг олгох талаар төлөвлөгөө 
гаргаж, ажиллав. 

 
Нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Хууль 

сурталчлах багийн гишүүдийн  2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан хууль сурталчлах ажлын явцын мэдээллийг сар бүр нэгтгэн хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

 
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд 

хамгааллын тухай хуулийг иргэд, олон нийтэд сурталчлан ажиллаж байна. 
 
“Эерэг сэтгэлгээний давалгаа аян”-ыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж, 

2500 иргэнийг хамрууллаа. Мөн аяны хүрээнд Гэр бүлийн радио ФМ 104,5-тай 
хамтран 7 хоног бүрийн Мягмар гаригт 24 сэдвээр 12 удаагийн цуврал нэвтрүүлэг 
бэлтгэн явуулж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны “Олон улсын хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” 
А/216 дугаар захирамжийн дагуу 
“МОНГОЛ ХҮҮХДҮҮД” баярын 
үйл ажиллагааг жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд 2017 
оны 6 дугаар сарын 01-ний өдөр 
зохион байгуулсан ба тоглолтод 
2000 гаруй хүүхэд багачууд, 
хүндэтгэлийн парадад 1000 
гаруй хүүхэд багачууд оролцлоо. 
Энэ жилийн баярын үйл 
ажиллагааны онцлог нь 
үндэсний уламжлалт тоглоом 

наадгайг хүүхэд багачуудад сурталчилан таниулах, цаашид байнгын хэрэглээ 



99 
 

болгож уламжлалт соёл, ёс заншлаа хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах 
контентуудыг бий болгох зорилготой зохион байгуулагдсан.  
 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, зорилтот бүлгийн болон нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 32 асрамж халамжийн төвүүдэд хүмүүжиж буй хүүхдүүд, 
Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдын нийт 
1000 хүүхдэд зориулсан “Ид шидийн аялал” урлагийн тоглолт, Нийслэлийн Засаг 
даргын бэлэг гардуулах арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр 
Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч хүрэлцэн ирсэн нийт хүүхдүүдэд 
баяр хүргэн үг хэлж, Нийслэлээс хүүхдийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа олон 
талын үйл ажиллагааны талаар танилцуулав. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/477 дугаар захирамжийн дагуу 

амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн болон хүнд нөхцөлд 
амьдарч буй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийслэлийн ногоон бүсийн 
зусланд амруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 310 хүүхдэд зусланд амрах 
эрхийн бичгийг олгож, 11 зуслангийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах гэрээ 
байгууллаа.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/620 дугаар захирамжийн дагуу 

“Хүүхдийн уран бүтээлийн олон улсын анхдугаар наадам”-ыг 2017 оны 8 дугаар 
сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгууллаа.  
 
 

 Хүүхдийн зуслангийн mns5633:2013 стандартын хэрэгжилтийн хяналт, 
үнэлгээ хийлээ.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
“Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/321 дүгээр 
захирамжийн хүрээнд хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх 
ажлын хэсэг байгуулагдаж, батлагдсан удирдамжийн дагуу 2017 оны 06-р сарын            
05-08-ны өдрүүдэд нийт 24 хүүхдийн зуслангийн MNS5633:2013 стандартын 
хэрэгжилтэд хяналт, үнэлгээ хийлээ.  
 

 “Монгол хүүхдүүд” олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр  
           
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны “Олон улсын хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай” 
А/216 дугаар захирамжийн дагуу 
“МОНГОЛ ХҮҮХДҮҮД” баярын 
үйл ажиллагааг жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд  2017 
оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр 
зохион байгуулж, тоглолтод 
2000 гаруй хүүхэд багачууд, 
хүндэтгэлийнн параданд 1000 

гаруй хүүхэд багачууд оролцлоо. 
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 Энэ жилийн баярын үйл ажиллагааны онцлог нь үндэсний уламжлалт 
тоглоом наадгайг хүүхэд багачуудад сурталчлан таниулах, цаашид байнгын 
хэрэглээ болгож уламжлалт соёл, ёс заншлаа хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах 
контентуудыг бий болгох зорилготой зохион байгуулагдсан. 
  

 “Ид шидийн аялал” урлагийн тоглолт 

 
 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, зорилтот бүлгийн болон нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 32 асрамж халамжийн төвүүдэд хүмүүжиж буй хүүхдүүд, 
Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдын нийт 
1000 хүүхдэд зориулсан “Ид шидийн аялал” урлагийн тоглолт, Нийслэлийн Засаг 
даргын бэлэг гардуулах арга хэмжээг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр 
Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа.  
 

 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/477 дугаар захирамжийн дагуу 
амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрхийн болон хүнд нөхцөлд 
амьдарч буй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нийслэлийн ногоон бүсийн 
зусланд амруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 310 хүүхдэд зусланд амрах 
эрхийн бичгийг олгож, 11 зуслангийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах гэрээ 
байгууллаа.  
 

       
 

 2017 оны “нийслэлийн шилдэг зуслан” шалгарлаа. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05-р сарын 19-ний өдрийн “Хүүхдийн 
зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/321 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Нийслэлийн шилдэг зуслан шалгаруулах үйл ажиллагаа 2017 оны 08-р 
сарын 16-ны өдөр зохион байгуулж, дараах номинациар шалгарууллаа. Үүнд:  
 

- Шилдэг хөгжлийн хөтөлбөртэй зуслангаар “Мөрөөдөл”   
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- Шилдэг менежменттэй зуслангаар “Сансар”  
- Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлсэн зуслангаар “Галакси” 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/906 дугаар захирамжаар 

байгуулагдсан Шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж төсөв, төлөвлөгөөг батлуулан шинэ 
жилийн баярын цэнгүүнийг 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион 
байгууллаа. 
  

  
 
Мөн нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 32 халамж, асрамжийн төвүүдэд 
хүмүүжиж байгаа хүүхдүүдэд зориулсан “Хүүхдийн шинэ жилийн баяр”-ын арга 
хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Олон улсын “Найрамдал” 
цогцолборт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн шинэ 
жилийн баярын арга хэмжээг 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Монголын 
хүүхдийн ордонд тус тус зохион байгуулав.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны “Хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” А/868 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн 
төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэр орноосоо хөндийрч, урт хугацааны турш хараа 
хяналтгүй амьдарч байгаа хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийг илрүүлэх, бүртгэлжүүлэх, 
харьяалалтай болгох, боломжгүй тохиолдолд улсын асрамж халамжийн асрамжийн 
үйлчилгээнд хамруулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2017 оны 11 
дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  
 
  Илрүүлэлтээр 17 баг 63 хүн, 30 цагийн турш дүүргийн томоохон супермаркет, 
хүнсний зах, шөнийн цэнгээний газар, компьютер тоглоомын газар, орц хонгилуудад 
болон хараа хяналтгүй хүүхдүүд сэлгүүцэх өндөр эрсдэлтэй 95 гаруй байршилд 
илрүүлэлт, тандалтын үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Гурван өдрийн 
илрүүлэлтээр 55 хүүхэд хүргэгдэн ирснээс байнгын хараа хяналтгүй байгаа 19, 
богино хугацаанд хараа хяналтгүй байгаа 28, цагдаагийн байгууллагаас эрэн 
сурвалжилж байсан 4, асрамж халамжийн төвөөс оргосон 2 хүүхэд байсны 54 /98%/ 
эрэгтэй, 1 /2%/ эмэгтэй хүүхэд байсан. Хүргэгдэн ирсэн 55 хүүхдийг Хүүхэд 
залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборт байрлуулан нэг бүрчлэн 
бүртгэлжүүлж, эрүүл ахуй, ариун цэврийг сахиулах, дулаан хувцас олгох, эрүүл 
мэндийн 7 төрлийн үзлэгт оруулж, 2 төрлийн шинжилгээнд хамруулснаас 28 хүүхэд 
/50%/ нь арьс өнгө, сэтгэц, амьсгалын замын эмгэгтэй болох нь оношлогдсон. 
 
 Эцэг эх, асран хамгаалагчид нь 28 хүүхдийг хүлээлгэн өгч, ярилцан, дахин 
хүүхдийн эрхийг зөрчихгүй байхыг сануулж, 3 талт гэрээ байгуулсан. Удаан 
хугацаагаар буюу 1-ээс  дээш жил хараа хяналтгүй явж байгаа 19 хүүхдийг Хүүхэд, 
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залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборт тогтвортой байрлуулахаар 
шилжүүлэн өгсөн. 

 
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

 
 "Хотын соёл" аяны хүрээнд "Хотын соёл" уулзалт хэлэлцүүлгүүдийг улирал 
тутам зохион байгуулахаар төлөвлөж удирдамж боловсруулан 20 гаруй 
байгууллагуудад хүргүүлж, нэгдүгээр улирлын зөвлөлдөх уулзалтыг 2017 оны 03 
дугаар сарын 29-ний өдөр “Үйлчилгээний соёл” сэдвийн хүрээнд 9 илтгэл 
хэлэлцүүлж зохион байгуулсан. Хоёрдугаар улирлын хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын 
Их Сургууль болон Монголын Соёл судлалын холбоо ТББ-тай хамтран "Монголын 
соёл судлаачдын үндэсний X семинар" сэдвийн хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 
19-ний өдөр МУИС-ийн байранд зохион байгуулсан. Энэхүү семинарт Соёл судлал, 
хотын соёл, соёлын үйлдвэрлэл дэд сэдвүүдийг хамруулсан бөгөөд ОХУ, БНХАУ, 
ХБНГУ болон Монгол Улсын их дээд сургуулиудын багш нар оролцсон.  
 
 Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулж 
“Согтууруулах ундаа хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг 2017 
оны 02 дугаар сарын 17-ноос 12 дугаар сарын 31-ний өдрүүдийн хооронд зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх дүүргийн  9 сургуулийн ахлах ангийн 1080 гаруй сурагчдыг хамруулсан. 
 
 “Тод эйч” Хүүхдийн өсөлтийн клиник эмнэлэгтэй хамтран Хан-Уул, Баянгол 
дүүргийн цэцэрлэгийн багш, залуу эцэг эх нарт эрүүл мэндийн боловсрол, хүүхдийн 
өсөлт, хорт хүнд металлын хордлого түүний хор уршгийн талаар мэдлэг мэдээлэл 
олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад 60 гаруй хүн хамрагдлаа. 
 
 “Ирээдүйн эзэд” мэргэжил сонголтын аяныг 2017 оны 4 дүгээр сарын 03-ны 
өдрөөс 5 дугаар сарын 01-ний хооронд Нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын төгсөх ангийн нийт 12481 сурагчдыг хамруулан зохион байгууллаа. 
 
 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих төвийг албан ёсоор нээлээ. Тус төвд Бизнес инкубатор төв, Сайн дурын төв, 
Мэдээллийн технологийн төв, Хобби клубууд ажиллаж байна. Мөн 
Баянгол,Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргүүдийн залуучуудын хөгжлийн төвүүдийг 

удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллаж 
байна.  
Нийслэлийн Аялал жуучлалын газартай 
хамтран гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй 
оюутан, хөдөлмөр эрхлээгүй 
залуучуудын ур чадварыг сайжруулах, 
аялал жуучлалын салбарт хөдөлмөр 
эрхлэх бололцоотой боловсон хүчнийг 
нэмэгдүүлэх, гадаадын жуулчдад 
үйлчлэх аяллын хөтөч бэлтгэх сургалтыг 
18-аас дээш насны залуучуудыг 
хамруулан зохион байгуулж 300 хүнд 
батламж гардууллаа. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын даргын 

урилгаар Япон Улсын Парламентын Төлөөлөгчдийн танхимын даргын албан ёсны 
айлчлалын хөтөлбөрт багтсан “БЭСРЭГ” наадам болон хүндэтгэлийн хүлээн 
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авалтын арга хэмжээг 2017 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж, 
ажиллалаа. 
 
        “Нийслэлийн Залуучууд” дэд хөтөлбөрийн төслийг 6 бүлэгтэйгээр 
боловсруулж, эхний шатны хэлэлцүүлгийг 2017 оны 3-р сарын 16-ны өдөр 
Нийслэлийн иргэний танхимд зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт залуучуудын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагууд, нийслэлийн харьяа 
агентлагуудын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцсон. Нийт хоёр удаагийн 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 2017 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр НИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хөтөлбөрийг батлууллаа. 
 
 ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН 
БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

 
 "Нийслэлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл"-ийн 2017 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, уг зөвлөлөөр батлуулан хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. Уг зөвлөлийн хурлыг тухай бүр хуралдуулан тодорхой асуудлуудыг 
судлан шийдвэрлэсэн.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны  хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөл”-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх ажлын  хүрээнд Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч-нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн баталсан 
удирдамжийн дагуу, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Японы олон улсын 
хамтын Жайка байгууллага, ТББ-тай хамтран төрийн болон үйлчилгээний нийт 50 
гаруй байгууллагуудад дэд бүтцийн орчны  хүртээмжид үнэлгээ хийх ажлыг 2017 
оны 05 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулж нийслэлийн “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн”-ний зөвлөлд танилцуулсан. 
 

                        
  
 Билгийн тооллын XVII жарны гал бичин жилийн сар шинийн баярыг 
тохиолдуулан нийслэл хотод амьдарч байгаа 98-99 насны 60 ахмад настанд 
Нийслэлийн Засаг даргын гарын бэлгийг хүргүүлэх, нийслэл хотыг хөгжүүлэхэд хувь 
нэмрээ оруулсан зарим /80/ ахмадын төлөөлөлд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
нийслэлийн 9-н иргэнтэй сар шинийн баярыг тохиолдуулан шинийн нэгэнд золголт 
хийх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
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газар, Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 
ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 
 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах  олон улсын өдрийг угтаж 
“Эерэг хандлага-Тэгш хүртээмж” сэдэвт өдөрлөг-ур чадварын тэмцээнийг 2017 оны 
12 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар паласын их танхимд зохион байгууллаа. 
Өдөрлөгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бүтээлийн үзэсгэлэн худалдаа,  10-14 
насны хүүхдүүдийн дунд “Би эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй” гар зургийн 
уралдаан, 14-18 насны хүүхдүүдийн дунд эссэ бичлэгийн уралдаан, ур чадварын 
тэмцээнийг зохион байгуулан нийт 2000 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 
хамрууллаа. 
 
  “Хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын удирдамж”-ийг танилцуулах, 
сурталчлах зорилгоор нийслэлийн 6-н дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, 
хорооны нийгмийн ажилтан, нийгмийн салбарын хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга 
нарыг хамруулсан сургалт зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний 
талаарх ойлголт, хандлага, хөтөлбөрийн сайн туршлагыг танилцуулж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд гэр бүл, хамт олны хүрээнд нийгмийн амьдралд бүрэн оролцож 
боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллалаа. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний 
холбоотой хамтран “Кофе амталгааны өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.  

 
СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛУУД 

 
      Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/139 
дугаар захирамжаар “СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын 
хэсгийг байгуулан төрийн болон төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг 
хамруулсан 2 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хөтөлбөрийн төсөлд 
холбогдох байгууллагуудаас санал авч тусган, 4 үндсэн зорилт бүхий дэд 
хөтөлбөрийн төслийг Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг 
журмын дагуу боловсруулсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар 
хэлэлцүүлэхээр өргөн барив. 
  
 “Улаанбаатар -2017” кино наадмыг төлөвлөгөөний дагуу 10 дугаар  сарын            
10-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.  
 
 "Азтай бадарчин" хошин урлагийн наадам: 
 
 Төрөөс баримтлах соёлын бодлого, Соёлын тухай хууль тогтоомжийн дагуу 
соёл, урлагийг хөгжүүлэх иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээг хангах, театрын 
урлагийн нэгэн төрөл болох хошин урлагийг хөгжүүлэх, уран бүтээлчдийн идэвх, 
зүтгэл, хөдөлмөрийг үнэлэх зорилгоор “Азтай бадарчин” хошин урлагийн наадмыг  
2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд зохион байгууллаа. 
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 “Азтай бадарчин” наадмыг Монгол 
Улсын Төрийн шагналт, нэрт фельетонч, 
зохиолч, сэтгүүлч Б.Цэнддоо, Монгол 
Улсын гавьяат жүжигчин, Төрийн 
соёрхолт, тайз, дэлгэцийн нэрт 
жүжигчин, Монголын хошин урлагийн 
үүсгэн байгуулагчдын 
нэг Д.Сосорбарам, Монгол Улсын 
Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, шог зураач 
С.Цогтбаяр, “Болор цом”-ын хошой 
шагналт, яруу найрагч, МУСГЗ Ц. Хулан, 

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн, мөн ард түмний 
төлөөлөл болгож үзэгчдийн дундаас 5 хүнийг сонгон авч шалгаруулалтыг явуулсан. 
Наадмын “Шилдэг эрэгтэй жүжигчин” төрөлд Мөрөөдлийн театрын 
жүжигчин МУСТА Д.Баттөмөр, “Шилдэг эмэгтэй жүжигчин” төрөлд МУСТА 
Б.Отгонтуяа, “Шилдэг шог зураг”-ийн төрөлд шог зураач А.Бат-Эрдэнэ, Шилдэг 
хамтлагаар “Маск” продакшн шалгарсан.  
 
“Улаанбаатарын хавар 2017” олон улсын найрал дууны их наадам: 
 
  Монгол Улсад найрал дууны урлаг үүсч хөгжсний 70 жилийн ойг 
тохиолдуулан “Улаанбаатарын хавар 2017” найрал дууны Олон Улсын наадмыг 05 
дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

 
Наадмын хүрээнд “Хүүхдийн найрал дууны 
нэгдсэн тоглолт”, “Найрал дууны 
дуугаралт-түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний  хурал, 
“Гадаад хамтлагуудын нэгдсэн тоглолт”, 
“Улаанбаатарын Хавар 2017” олон улсын 
найрал дууны их наадмын “Гала тоглолт”-
уудыг зохион байгуулсан. Тус наадамд УДБЭТ, ЦДБЭЧ, ХЦДБЧ, СУИС, МУБИС, 
СИТИ сургуулиудын хамтлаг дуучид, ОХУ-ын Буриад Улсын П.И.Чайковскийн 
нэрэмжит урлагийн коллежийн оюутны найрал дуу, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Алша 
аймгийн Зүүн хошууны Улаан мөчрийн цөөхүүл дуучид, Хөлөнбуйр аймгийн Шинэ 
Барга зүүн хошууны Барга хүүхдийн найрал дууны бүлгэм, БНСУ-ын "Тэнгэрийн 
дуу" найрал дууны хамтлаг зэрэг гадаад, дотоодын нийт 24 хамтлагийн 1000 гаруй 
уран бүтээлчид оролцсон. 
 
“Даншиг наадам-хүрээ цам” шашин, соёлын наадам 
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 Нийслэл Улаанбаатар хотыг Зүүн хойд Азийн бизнес, аялал жуулчлал, соёл, 
санхүүгийн төв болгох зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/574 

дүгээр захирамжийн дагуу  “Даншиг наадам - Хүрээ цам” шашин, соёлын наадмыг 
2017 оны 08 дугаар сарын 05-06-ны өдрүүдэд Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд зохион 
байгуулсан. Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдээс 
хөтөлбөрийн дагуу Очирваань шүтээнийг тахих, Өндөр гэгээний дүрийг залах, 
Соёмбот тугийг залах, айлтгал ерөөл айлдах, цам харайх зэрэг шашны зан 
үйлүүдийг үйлдэж, 256 бөх барилдсан юм. Нийт 2000 гаруй үзэгчид үзэж сонирхсон. 
 
 
 
 
 
 
 
 “Монголын гайхамшигт урлаг” ардын урлагийн тоглолт: 
 
 “Даншиг наадам - Хүрээ цам” шашин соёлын наадмын хүрээнд Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнгийн гадна талын талбайд иргэд, жуулчдад зориулсан “Монголын 
гайхамшигт урлаг” ардын урлагийн тоглолтыг харьяа соёлын ордон, Улаанбаатар 
чуулга болон Нийслэлийн 9 дүүргийн ардын авъяастнууд, соёлын өвийг өвлөн 
уламжлагчид нийт 300 гаруй уран бүтээлчдийг оролцуулан тусгай хөтөлбөрийн 
дагуу зохион байгуулан ажилласан.  
 

 
 “Дэлхийн өв - Монгол соёл” соёлын биет бус өвийн үзэсгэлэн: 
 
 “Даншиг наадам - хүрээ цам” шашин соёлын наадмын хүрээнд “Дэлхийн өв - 
Монгол соёл” үзэсгэлэнг Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна талбайд зохион 
байгуулсан. Энэхүү үзэсгэлэн нь ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй Соёлын биет бус өвүүдээр 
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анх удаа гарсан бөгөөд гадаадын жуулчид болон нийслэлийн иргэд нийт 2000 орчим 
хүмүүс үзэж сонирхсон.  
 
 “Дэлхийн өв - Монгол соёл” үзэсгэлэнг бүрэн сийлбэртэй 7 ханатай монгол 
гэрт  ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй Соёлын биет бус 13 өв, 2 баримтат өв нийт 15 өвийн 
зургийг англи, монгол тайлбартай, морин уур болон цуурын хамт байрлуулж, 1500 
ширхэг танилцуулгыг бэлтгэж иргэд, жуулчдад тарааж монгол уламжлалт зан 
үйлийг сурталчлан ажилласан.           

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 “Улаанбаатарын үдэш-2017”  рок поп шоу тоглолт: 
 
        Тулгар төрийн 2226, Их Монгол Улсын 811, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, 
Үндэсний их баяр наадмын хүрээнд иргэд, наадамчин олондоо зориулан Жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд “Улаанбаатарын үдэш 2017” рок попын шоу тоглолтыг 2017 
оны 07 дугаар сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа. Жил бүрийн хөтөлбөр нь өөр 
өөрийн гэсэн онцлогтой байдаг бөгөөд энэ жилийн хувьд оролцож буй уран 
бүтээлчдийн 2017 оны хит дуунуудыг попури болгон дуунуудыг шинэчлэн найруулж, 
зорин ирсэн иргэд жуулчдад 2017 оны хит дуунуудыг, тайз заслын шинэ шийдлийн 
хамт сонирхуулсан. 
 

 
“Үндэсний бахархал” урлагийн тоглот: 



108 
 

 
   Тулгар төрийн 2226 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жил, Ардын 

хувьсгалын 96 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан Монгол урлаг, 
үндэсний бахдам соёлоо сурталчлах зорилгоор “Үндэсний бахархал” урлагийн 
тоглолтыг 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд 
Нийслэлийн иргэд, жуулчдад зориулан зохион байгуулсан.                                                                                                             
 
 Үндэсний бахархал урлагийн тоглолтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, Монгол улсын Үндэсний урлагийн их театр 
хамтран зохион байгуулсан бөгөөд тус тоглолтоор үндэсний өв соёлын 
гайхамшигийг бахархалтайгаар харуулж чадсан бөгөөд, үндэсний урлагийн 
алдартнууд үе үеийн суут бүтээлүүдээрээ үзэгч түмнийхээ мэлмийг баясгасан 
тоглолт болж өндөрлөсөн. 
 
 
 
 

“Сайланс вайт” олон улсын электро хөгжмийн наадам: 
 

 “Сайланс вайт” олон улсын электро хөгжмийн наадмыг Үндэсний их баяр 
наадмын хүрээнд 2017 оны 07 дугаар сарын 12-ны үдэш үндэсний соёл, амралтын 
хүрээлэнд зохион байгууллаа. 
 

 Тус наадам нь 12 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа томоохон 
наадмуудын нэг юм. “Сайланс вайт” наадам нь байгаль эх дэлхийгээ хайрлах үзлийг 
уриа болгон залуучуудад маш том нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулдгаараа бас 
нэгэн онцлогтой. Монголын тэргүүлэгч залуусын бүжгийн хэмнэлийг сайланс вайт 
12 дахь жилдээ Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр зохион 
байгуулсан. 
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 “Плей тайм-2017” амьд хөгжмийн наадам: 
 
 “Плей тайм” Олон Улсын амьд хөгжмийн наадам нь орчин үеийн хөгжмийн 
соёлыг хөгжүүлэх, залууст амралт чөлөөт цагаа цэвэр агаарт, байгаль орчинд 
ээлтэй хэлбэрээр өнгөрүүлэх, дэлхийн болон Монголын шинэ шилдэг амьд 
хөгжмийн хамтлаг дуучдыг танилцуулах замаар тэдний хөгжмийн боловсролыг 
дээшлүүлэх, Улаанбаатар хотыг Зүүн хойд Азийн соёл, урлагийн төв болгох 
зорилготой юм.  
 

        
 “Плей тайм” Олон Улсын амьд хөгжмийн наадам 2017 оны 07 дугаар сарын          
16-18-ны өдрүүдэд 16 дахь удаагаа “Монгол шилтгээн” цогцолборт зохион 
байгуулагдсан бөгөөд сүүлийн 4 жил Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
дэмжин хамтран зохион байгуулсан. Энэ удаагийн наадамд Канадын “Japandroids”, 
Япон улсын “The Fin”, “The You”, “Churashima Navigator”, Швейцарын “One Sentence 
Superviser” болон ОХУ, Өмнөд Солонгос, Монголын олны танил, шинэ, шилдэг 30 
хамтлаг дуучин, электроник хөгжмийн шилдэг 25 Ди-Жей оролцож “Playtime”, “Шинэ 
давалгаа”, “Нааглихац” гэсэн 3 тайзаар дамжуулан уран бүтээлээ хүргэсэн. Мөн 
наадмын үеэр “Replay” буюу хотын залуус хог хаягдлаа хэрхэн багасгаж, зөв 
зохистой ашиглах, өөрсдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх өртөөчилсөн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулсан.   
 

“Данзанравжаа” олон улсын яруу найргийн наадам: 
 
      “Данзанравжаа” Олон Улсын Яруу найргийн их наадмыг 2017 оны 08 дугаар 
сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд дэлхийн 40 орчим 
орны 200 гаруй нэрт яруу найрагч, зохиолч, нийтлэлч, орчуулагч, урлаг соёлын 
зүтгэлтнүүд оролцсон. Дэлхийн яруу найргийн өдрүүдийн хүрээнд Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ивээл дор зохион байгуулж буй 
“Данзанравжаа” олон улсын яруу найргийн наадам Явуухулангийн цэцэрлэгт 
хүрээлэнд зохион байгуулагдсан. Энэхүү наадам нь цаашид Монголын байгалийн 
үзэсгэлэнт ба түүх, соёлын дурсгалт газруудад жил бүр уламжлал болон зохион 
байгуулагдах бөгөөд дэлхийд нэртэй, сая сая уншигчтай зохиолчид Монголын 
талаарх төсөөллөө бодит болгож, Монголын түүх соёл, байгаль орчин, ан амьтан, 
ард иргэдийн тухай шүлэг зохиол бичиж, өөр өөрийн хэлээр нийтлэн, олон улсад 
сурталчлах өндөр ач холбогдолтой юм.  
 
 Олон улсын наадмыг эх орондоо зохион байгуулах эрх авсан тухай 
 
         Зүүн Азийн Залуучуудын 2-р наадмыг 2023 онд зохион байгуулах улс, хотыг 
шалгаруулах арга хэмжээ 2017 оны 07 дугаар сарын 28-31-нийн өдрийн хооронд 
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Тайвань улсад зохион байгуулагдаж, тус арга хэмжээг Монгол улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулах эрхийг гардан авлаа.  
 
 Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх оюутны шигшээ баг 
 
  
 Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 118-р захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн 
Засаг даргын дэргэдэх оюутны шигшээ баг спортын 7 /жүдо бөх, чөлөөт бөх, бокс, 
байт харваа, буудлага, тэшүүр, гимнастик/ төрлөөр үйл ажиллагаа явуулж байна.  
 
 

 
Нийслэлийн иргэдийн спортын наадам: 

 
        Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/333 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 
Иргэдийн спортын VI наадмыг 2017 оны 03 дугаар сараас 11 дүгээр сарын 06-ны 
хооронд спорт явган аялал, ширээний шагайн наадгай, хийн дасгал аэробик, олс 
таталт, волейбол, сагсан бөмбөг, софт волейбол гэсэн спортын 8 төрлөөр хэсэг, 
хороо, бүс, дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд 5 үе шаттайгаар зохион зохион байгуулж 

нийт 9 дүүргийн 152 хорооны 4200 
байгууллагын 90023 иргэн хамрагдсан. 



111 
 

 
 “Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн спорт наадмын нээлт, Нийслэл, 
дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын 
“Цасны    баяр”-ын ажиллагаа: 
 
        “Мөнгөн Улаанбаатар” өвлийн спорт наадмын нээлт, Нийслэл дүүргийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчдын “Цасны баяр”-ын 
өдөрлөгийн ажиллагааг 2017 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдөр Хүй долоон худаг 
дахь “UB ресорт” Цанын баазад зохион байгуулж, нийслэл, дүүргийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын ажилтан албан хаагчид, нийслэлийн иргэд нийт 200 

байгууллагын 10.000 орчим хүн оролцлоо. 
 
       Арга хэмжээний үеэр нийслэл, дүүргийн оны 
шилдэг биеийн тамир, спортын 5, 5 хамтлагийг 
шагнах, цасан дээрх бүжгийн тэмцээн зохион 
байгуулах, байгууллагууд өөрийн байгууллага, 
хамт олны дунд биеийн тамирын хамтлагийнхаа 
үйл ажиллагааг сурталчлах, эрүүл хүнсээр аяны 
хүнс бэлтгэн үдийн цай зохион байгуулах, хамт 
олныхоо дунд биеийн тамир, спортын уралдаан 
тэмцээнүүдийг зохион байгуулах, 
байгууллагуудын дунд “Аз жаргалтай хот” сэдэвт 

“Цасан хотхон” байгуулах, хамт олныхоо хүчээр цас, мөсөөр цасан хотхоноо 
байгуулах зэрэг зохиомж бүхий цасан хотхон шалгаруулах уралдаан зарлаж, 
шалгаруулалтыг зохион байгуулав.   

 
Цэцэрлэгийн  хүүхдүүд болон ЕБС-ийн сурагчдын уран хөдөлгөөнт 

гимнастикийн тэмцээн: 
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 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 47 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Энэхүү уламжлалт 
тэмцээн нь 2 үе шаттай зохион байгуулагдаж, анхан шатны буюу дүүргүүдийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр явагдаж тэмцээнд 
нийслэлийн 9 дүүргийн 93 цэцэрлэгийн 2790 хүүхэд оролцлоо. Нийслэлийн шигшээ 
тэмцээнийг 2017 оны 04-р сарын 14-ний өдөр “Буянт-Ухаа” спорт ордонд зохион 
байгуулж, тэмцээнд нийслэлийн 9 дүүргээс шалгарсан 23 цэцэрлэгийн 690 хүүхэд 
өрсөлдлөө. 
 

 
 Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын уран 
хөдөлгөөнт гимнастикийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 44 дэх жилдээ 2 үе 
шаттайгаар зохион байгууллаа. Нийслэлийн шигшээ тэмцээнд дүүргийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнээс шалгарсан 30 сургуулийн 34 багийн 540 сурагч оролцлоо. 
 
 Улаанбаатар хотын 2017 оны аварга шалгаруулах гимнастрада 
уралдаант үзлэг: 
 
 Улаанбаатар хотын 2017 оны аварга шалгаруулах “Гимнастрада” уралдаант 
үзлэгийг 3 дахь жилдээ 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Хан-Уул дүүрэгт 
байрлах Монголын хөл бөмбөгийн холбооны футзааланд зохион байгууллаа.  
 

Гимнастрада уралдаант үзлэгт нийт 21 багийн 600-аад өсвөр үе, залуучууд, 
насанд хүрэгчид, ахмад настан оролцлоо. 
 

“DAWA” цомын нэрэмжит “Үзэсгэлэнт Улаанбаатар-2017” олон улсын өртөөт 
марафоныг анх удаа Улаанбаатар хотод 2017 оны 08 дугаар сарын 13-нд Жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээг Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир, спортын газар, БНХАУ-н төрийн өмчит орон 
нутгийн компани “Grand china sport”-тай хамтран зохион байгуулж жуулчин, гэр бүл, 
найзууд, сэтгэлд хоногшсон Улаанбаатар гэсэн 4 төрлөөр дотоод, гадаадын 700 
гаруй иргэн оролцлоо.  
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 Нийслэлийн иргэдийн дунд Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах                         

15 тэмцээн, нийтийг хамарсан 15 арга хэмжээг зохион байгууллаа. 
 

Нийслэлийн иргэдийн дунд Спортын уралдаан тэмцээнийг 20 удаа зохион 
байгуулж, 293 байгууллагын 3881 тамирчин хамрагдав.  

 
 Нийтийн биеийн тамирын 18 арга хэмжээнд 1517 байгууллагын 247109 
иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан. 
 

           
 
 ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, ЖЕНДЭРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН 
АЖЛУУД: 

 
Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор 

гүйцэтгүүлэх ажлын хүрээнд 34 төрийн бус байгууллагатай гэрээ байгуулан эхний 
ээлжийн санхүүжилт болох 404.8 сая төгрөгийг олгоод байна. 
 

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлын 
хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах 8 төрийн бус 
байгууллагын хамтран ажиллах саналыг хүргүүлсэн. 
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Сар шинийн баяраар “Хүчтэй сэтгэгч” ТББ-тай хамтран хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, зорилтот бүлгийн 20 өндөр настанд тавгийн боов, монгол дээл, чихэр, 
гурил, будаа, сүү өгөв. 

 

      
 
 “Нэг хүүхэд - Нэг цүнх” аяныг зохион байгуулж  “Шинэ хос номин оюу” ТББ-
ын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 13 цүнх хичээллийн хэрэглэлийн иж 
бүрдэлийн хамт өгсөн. 
 

 
 

 Иргэд, олон нийтийн дунд жендэрийн талаарх ойлголт мэдлэгийг 
нэмэгдүүлэх, энэ талаар иргэдийн чиг хандлага ямар түвшинд байж хэрхэн 
өөрчлөгдөж байгааг харуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Жендэрийн Үндэсний хорооны Нийслэл дэх салбар хорооноос “НИЙСЛЭЛ БА 
ЖЕНДЭР – ШИЙДЭЛ” илтгэлийн уралдаан зарлаж, нийт ирсэн илтгэлээс 8 
илтгэлийг шалгарууллаа.  
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2017 оны 11 дүгээр сарын 08-наас 30-ны өдрүүдэд Жендэрийн үндэсний 
хороотой хамтран Нийслэлийн 9 дүүрэгт Жендэрийн ойлголт ба хамгаалах байр 
сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  
 

2017 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд “Жендэрт 
суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ы дагуу Монгол Улс 
“Хүчирхийлэлд үгүй гэж хэлье” гэсэн уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын ажилтан, албан хаагчид 2017 
оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр ”Цагаан тууз” зүүж жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд олон нийтийг уриалж ажиллалаа.   

 
ТАВ. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
 Гадаад харилцааны бодлого, зорилт 

 
Монгол Улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл болох ОХУ, БНХАУ-тай 

сайн хөршийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд анхаарч 
ажиллалаа. Нийслэлийн удирдлагууд БНХАУ-ын Бээжин, Хөх хот, Сүжоу, Бугат хот, 
ОХУ-ын Москва, Эрхүү, Улаан-Үд хотуудад албан томилолтоор ажиллаж, олон 
улсын хотын дарга нарын форум, аялал жуулчлалын үзэсгэлэн, сургалт семинарт 
оролцож, хотуудын цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар харилцан 
санал солилцов. Түүнчлэн нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй асуудлууд болох 
агаарын бохирдол, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, дэд бүтцийн чиглэлээр 
туршлага судалж, цаашид хамтарч ажиллахаар болсон.    

 
ОХУ-ын Эрхүү, Новосибирск, Улаан-Үд, БНХАУ-ын Бээжин, Хөх хот, Шэнянь, 

Тяньжин зэрэг хотуудын 100 гаруй төлөөлөгчдийг Улаанбаатар хотод хүлээн авах 
хөтөлбөрийг боловсруулж, албан уулзалт болон холбогдох арга хэмжээг зохион 
байгуулж ажиллав. 

 
АНУ, Япон, Европын холбоо, БНСУ, БНТУ зэрэг "гуравдагч хөрш"-ийн 

бодлогын хүрээнд түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэх чиглэлээр албан айлчлал болон бусад арга хэмжээг харилцаат хотуудтай 
хамтран зохион байгуулсан. Нийслэлийн удирдлагууд Япон Улсын нийслэл Токио 
хот, БНУУ-ын Будапешт, ХБНГУ-ын Берлин, БНПУ-ын Варшав, Тайландын Вант 
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Улсын Бангкок,  БНСУ-ын Сөүл, Намянжү, Пусан зэрэг хотуудад албан томилолтоор 
ажиллаж, цэвэрлэх байгууламж, агаарын бохирдол, дэд бүтэц зэрэг чиглэлийн 
төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тэргүүний техник технологи, 
туршлагаас судалж, цаашид хамтарч ажиллах чиглэлээр хотуудын удирдлагуудтай 
санал солилцсон болно.  

 
2017 онд ХБНГУ-ын Берлин, БНПУ-ын Варшав, БНТУ-ын Истанбул, Япон 

Улсын Мияаконожо, БНСУ-ын Сөүл, Намянжү зэрэг хотуудын 180 гаруй 
төлөөлөгчдийг Улаанбаатар хотноо хүлээн авах хөтөлбөрийг боловсруулж, албан 
уулзалтыг зохион байгуулж, хотуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.  
 

Ах дүү, найрамдалт харилцаат хотууд ба олон талт хамтын ажиллагаа: 
 

Улаанбаатар хот гадаадын 40 гаруй хотуудтай ах дүүгийн болон найрамдалт 
харилцаатай хамтран ажиллаж, эдийн засаг, худалдаа, соёл, боловсрол, эрүүл 
мэнд зэрэг бүхий л салбарт найрамдалт хамтын ажиллагааг өргөжүүлсээр байна.  

 
Үүнд:  
 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар, Оросын Холбооны Улсын нийслэл 

Москва хотууд ах дүүгийн харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулан 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд тэргүүтэй 
төлөөлөгчид 2017 оны 10 дугаар сарын 04-11-ний хооронд Москва хотод албан 
айлчлал хийв.   

 
Айлчлалын хүрээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч С.Батболд Москва хотын дарга С.С.Собянинтай уулзаж, Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Москва хотын 
Засгийн газар хоорондын “2018-2020 оны хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөр"-т гарын үсэг зурсан. 
Ингэснээр Улаанбаатар, Москва хотууд хот 
төлөвлөлт, орон сууц, нийтийн аж ахуй, хот 
тохижилт, боловсрол, эрүүл мэнд, архив, жижиг 
дунд үйлдвэрлэл зэрэг салбаруудад харилцаа, 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх боломж бүрдсэн. 
Хоёр хотын архивын газрын санаачилгаар 
"Улаанбаатар, Москва - 60 жил" сэдэвт архивын 
болон “Өнөөгийн Улаанбаатар” сэдэвт гэрэл 
зургийн үзэсгэлэнг Москва хотын иргэдэд 
толилуулсан. Монгол Улсын үндэсний болон 

орчин үеийн соёл, урлагийг сурталчилсан  тоглолтыг  амжилттай зохион байгуулав. 
 
Түүнчлэн Нийслэлийн төлөөлөгчдийг Москва хотын “Төрийн үйлчилгээний 

төв” (Центр госулуги города Москвы)-ийн дотоодын үйл ажиллагаа, олон нийттэй 
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харилцах асуудал хариуцсан дэд захирал 
Ольга Руслановна Афонькинс хүлээн авч 
уулзсан юм. Уулзалтын үеэр дэд захирал 
төвийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй 
илтгэл тавьсан бөгөөд цаашдын хамтын 
ажиллагааны талаар нийслэлийн 
төлөөлөгчидтэй санал солилцов. Үүний 
дараагаар “Үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр 
зочилж, Москва хот иргэддээ төрийн 
үйлчилгээг хэрхэн үзүүлдэг талаар туршлага 
судалсан юм. 

 
Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан 

төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг 
даргын 

орлогч Ш.Анхмаа тэргүүтэй төлөөлөгчид 
2017 оны 05 дугаар сарын 17-21-ний 
өдрүүдэд БНХАУ-ын Жяньсу мужийн 
Сүжоу хотод зохион байгуулагдсан 

дэлхийн 
хотуудын 8 

дахь 
удаагийн 

дээд 
хэмжээний 
уулзалтад 
амжилттай 
оролцож, 
нээлтийн 

үйл ажиллагаанд үг хэлж, Улаанбаатар хотод 
хэрэгжүүлж буй эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 
төслүүд, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар товч 
дурдаж, санал солилцов.  
 

Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагч тэргүүтэй 
төлөөлөгчид 2017 
оны 03 дугаар сарын 
20-26-ны хооронд 
ХБНГУ, БНУУ, БНПУ 
зэрэг орны хотуудад 
албан айлчлал 

хийв. Айлчлалын хүрээнд Засаг дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид 03 дугаар сарын               
21-ний өдөр Варшав хотын Захирагч Ханна Гронкиэвич Валцтай албан уулзалт 
хийж, хот төлөвлөлт, нийтийн тээвэр, дэд бүтцийн салбарт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх боломжийн талаар харилцан санал солилцов. Түүнчлэн Варшав хотын 
ундны ус цэвэршүүлэх “Линдлэй” байгууламж, “Чайка” цэвэрлэх байгууламжийн үйл 
ажиллагаатай танилцсан.  

 
 



118 
 

Айлчлалын хугацаанд БНУУ-ын Гадаад 
хэргийн дэд сайд 

Сабо Ласло, тус 
хотын дарга 

Иштван 
Тарлош, хотын 
орлогч дарга 
Габор Багди 
нартай 03 
дугаар сарын 
22, 23-ны 
өдрүүдэд тус тус 
албан уулзалт 
хийж, нийтийн тээвэр, хот төлөвлөлт зэрэг 

чиглэлээр хамтарч ажиллах талаар харилцан санал 
солилцож, “Эвопро” автобус угсрах үйлдвэрийн үйл 

ажиллагаатай танилцлаа.  
 
Түүнчлэн Берлиний Засгийн газрын Олон улсын 

харилцаа хариуцсан Төрийн нарийн бичгийн дарга Савсан 
Чеблитэй уулзалт хийж, талууд зам харилцаа, байгаль 
орчин, дэд бүтэц, хотын хөгжлийн чиглэлээр хамтран 
ажиллах талаар санал солилцов. Мөн Берлин хотын даргын 
Улаанбаатар хотод хийх айлчлалыг хамтран зохион 
байгуулахаар тохиролцов. Уулзалтад Монгол Улсаас 
ХБНГУ-д суугаа онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Ц.Болор 
байлцлаа. 
 

Энэ жил Монгол Улс, Япон Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 
жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч тэргүүтэй төлөөлөгчид 2017 оны 04 дүгээр 
сарын 17-21-ний хооронд Токио хотод албан 
айлчлал хийж, тус хотын дарга Юрико Койкэтэй 
албан уулзалт хийв. Талууд дэд бүтэц, цэвэрлэх 
байгууламж, агаарын бохирдол зэрэг чиглэлээр 
хамтарч ажиллах боломжийн талаар санал 
солилцсон. Айлчлалын хугацаанд Улаанбаатар хот, 
Токио хоттой Ах дүүгийн харилцаа тогтоох хүсэлтийг 
албан ёсоор уламжилсан болно.  
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 
тэргүүтэй төлөөлөгчид 2017 оны 07 дугаар сарын 
25-31-ний өдрүүдэд Тайландын Вант Улсын 
Бангкок хотод албан томилолтоор ажиллав. 
Албан томилолтоор ажиллах хугацаанд Засаг 
дарга С.Батболд Бангкок хотын захирагч, 
Цагдаагийн генерал Асвин Кванмыанг нар  албан 
уулзалт хийв. Талууд хоёр хотын харилцааг 
эдийн засаг, аялал жуулчлал, эрүүл мэнд, 
боловсрол, соёл урлагийн салбарт өргөжүүлэх 
чиглэлээр харилцан санал солилцов. Албан 

уулзалтын дараа “Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Тайландын Вант Улсын 
нийслэл Бангкок хот хооронд “Ах дүү хотуудын харилцаа тогтоох тухай” хэлэлцээрт 
гарын үсэг зурав. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд тэргүүтэй 
төлөөлөгчид 2017 оны 10 дугаар сарын 19-24-ний 
өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл, 
Пусан, Намянжү хотуудад албан томилолтоор 
ажиллав.  Айлчлалаар Сөүл хотын дарга ноён Пак 
Вонсүн, Намянжү хотын дарга И Согү, Пусан хотын 
дарга Со Бёнсү нартай уулзаж, дэд бүтэц, хотын 
ногоон байгууламж, аялал жуулчлал, соёл, урлаг, 
мэргэжилтэн бэлтгэх, сургах, орчин үеийн 

технологи нийслэл хотод нэвтрүүлэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээг шинэчлэх 
талаар санал солилцов.   
 

Сөүл хотод айлчлах үеэр Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас 
зохион байгуулсан “Хүртээмжтэй өсөлт” сэдэвт 
тэргүүлэх хотын дарга нарын 3 дахь уулзалтад 
оролцов. Хурлын үеэр Сөүл хотын дарга Пак 
Вонсүн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, Монгол 
Улсаас БНСУ-д суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт 
Элчин сайд Б.Ганболд тэргүүтэй төлөөлөгчдийг 
хүлээн авч уулзсан болно.  
 

 
Нийслэлийн Засаг дарга Намянжү хотод албан айлчлал хийв. Айлчлалаар 

Намянжү хотын дарга И Согүтэй албан уулзалт хийж, Улаанбаатар, Намянжү хотууд 
“Дасаны ой” төслийг 2018 он буюу талууд найрамдалт харилцаа тогтоосны 20 
жилийн ойг тохиолдуулан хэрэгжүүлэх талаар санал солилцов. Нийслэлийн Засаг 
дарга Намянжү хот дахь “Монголын Соёлын хотхон”-д зочилж, үйл ажиллагаатай нь 
танилцаж, үндэсний хувцас, тоглоом болон хөгжмийн зэмсгийг бэлэглэв.  
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Айлчлалын төгсгөлд Нийслэлийн Засаг дарга 
Пусан хотод албан айлчлал хийв. Айлчлалаар 
Нийслэлийн Засаг дарга 2 дахь удаагаа зохион 

байгуулагдаж 
байгаа “Нэг Ази” 

фестивалийн 
нээлтэд оролцов. 
Арга хэмжээний 
үеэр Пусан хотын 
дарга Со Бёнсүтэй уулзаж, хотуудын хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцов. Пусан 
хотын дарга тус наадмын ач холбогдлын талаар 

Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулж, мөн энэ удаагийн фестивальд Улаанбаатар 
хотоос “Улаанбаатар чуулга”-ын уран бүтээлчдийг оролцуулсан явдалд талархал 
илэрхийлэв.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар 
хотын 

захирагч 
Пусан хотын 
урлагийн 55 
дахь их 

наадмын 
хүрээнд анх 
удаа зохион 

байгуулагдсан БНСУ, Монгол Улсын залуу 
зураачдын үзэсгэлэнг үзэж сонирхов. Энэхүү 
үзэсгэлэнг Пусан хотын соёл урлагийн нэгдсэн 
холбооны дэмжлэгтэйгээр Монголын  урчуудын эвлэлийн хорооны дэргэдэх “Залуу 

уран бүтээлчдийн холбоо” хамтран гаргасан 
ажээ.   Түүнчлэн Улаанбаатар, Пусан 
хотуудын харилцаа, хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
“Эйр Пусан” компанийн үйл ажиллагаатай 
танилцав.  

 
Улаанбаатар, Пусан хотын дарга нар 

“Хөгжлийн албан ёсны тусламж”-ийн хүрээнд 
Улаанбаатар хотод байгуулах “Ах дүүсийн 
тосгон” байгуулах тухай санамж бичигт гарын 
үсэг зурав.  
 
 



121 
 

Түүнчлэн Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын 
дарга Ж.Дамдинцэрэн болон Пусан хотын соёл, аялал 
жуулчлалын  газрын дарга  И Бёнжи нар хоёр талын 
хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж 
бичигт гарын  үсэг зурав. Гарын  үсэг зурах 
ёслолд Монгол Улсаас  Пусан хотод суугаа 
консул Д.Бямбадорж НИТХ-ын Төлөөлөгч,  МАН-ын 
бүлгийн дарга С.Мөнхчулуун, НИТХ-ын Тэргүүлэгч 
Д.Баярсайхан, НИТХ-ын Төлөөлөгч 
Н.Батсүмбэрэл,  О.Мөнгөншагай,  Ц.Одонтунгалаг нар 
байлцав. 

 
Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн 

Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа тэргүүтэй төлөөлөгчид 2017 оны 07 дугаар сарын 
27-30-ны хооронд Тайванийн Тайчун хотод зохион байгуулагдсан “Зүүн Азийн 

залуучуудын спортын 02 дугаар наадам”-ыг 2023 онд 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулах эрхийн төлөөх 
сонгон шалгаруулалтад оролцлоо. Түүнчлэн 2023 
онд наадмыг зохион байгуулах талаарх сэтгүүл, 
материалыг оролцогчдод тарааж, Улаанбаатар 
хотыг сурталчилсан болно. Оролцогч гишүүд 100 
хувийн саналаар 2023 онд Зүүн Азийн Залуучуудын 

наадмыг 
Улаанбаатар хотноо 

зохион байгуулахыг дэмжив. Төлөөлөгчид 
Улаанбаатар хотыг 2023 оны Зүүн Азийн 
залуучуудын 2 наадмыг зохион байгуулахыг санал 
нэгтэйгээр дэмжиж, зохион байгуулах хотын 
гэрээнд /Host City Contract/ Монголын Үндэсний 
Олимпын хорооны Ерөнхийлөгч Д.Загдсүрэн, 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа, Зүүн 
Азийн Олимпын хорооны дэд Ерөнхийлөгч Ян Шү-ан нар нар гарын үсэг зурав.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалуудаар 

2017 онд ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудад албан айлчлал, олон 
сургалт, семинар,  үзэсгэлэн, хурал, туршлага судлах аялалд нийт 256 албан хаагч 
гадаадад томилолтоор ажилласан байна. 

 
Ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудын хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилгоор ОХУ-ын Новосибирск, Эрхүү муж, Улаан-Үд, БНХАУ-ын 
Бээжин, Хөх хот,  Шэньян, Тяньжин, Карамай, Нинбо, Бүгд Найрамдах Турк Улсын 
Истанбул хот, БНСУ-ын Сөүл, Пусан, Намянжү хот, Япон Улсын Токио, Мияаконожо, 
АНУ-ын Филадельфийн симфони найрал хөгжмийн төлөөлөгч зэрэг 360 гаруй албан 
төлөөлөгчдийг хүлээн авч, нийслэлийн удирдлагуудтай уулзах албан уулзалтыг 
зохион байгуулж, боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, хүмүүнлэг зэрэг салбарын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.6.6-т заасан “Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын гадаад харилцааг 
нэгдмэл зохицуулалтаар хангах, тэдгээрээс гадаад улстай байгуулах гэрээ, 
хэлэлцээр, бусад баримт бичгийг хянаж, зөвшөөрөл өгөх, бүртгэх үйл ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох” зорилтын хүрээнд нийслэлийн 
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удирдлага болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын харилцаат хотуудтай 
байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр, санамж бичгүүд нэгдсэн бүртгэлтэй болсон. 2017 оны 
байдлаар нийслэлийн удирдлагууд ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотууд, 
гадаад, дотоодын байгууллагуудтай нийт 4 гэрээ хэлэлцээр,  20 санамж бичиг, 1 
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр байгуулсан байна. 

 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
5.6.9-т заасан “УИХ болон Засгийн газрын гишүүдийг гадаад бодлого үйл 
ажиллагааны тухай мэдээллээр хангаж, яам, агентлаг, орон нутгийн холбогдох 
ажилтнуудад зориулсан сургалт, семинарыг тогтмол зохион байгуулах” ажлын 
хүрээнд 2017 онд нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдад нийт 3 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан болно. Үүнд:  
 

1.  Гадаад харилцааны яамтай хамтран “Төрийн гадаад бодлогын үйл 
ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам, орон нутгийн түвшинд 
үндэсний нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалах” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 02 
дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулав. Сургалтад нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын 80 гаруй албан хаагчид оролцсон бөгөөд Монгол 
Улсын “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах 
журам”-ын талаар нэгдсэн ойлголттой болсон.  
 

2. Гадаад харилцааны яамны Консулын газартай хамтран 2017 оны 03 дугаар 
сарын 14-ний өдөр "Виз болон гадаад паспорт, олгох, эзэмших, хадгалах 
тухай журам” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн нутгийн захиргааны албан 
хаагчдад зориулан амжилттай зохион байгуулав. Сургалтад нийслэлийн 
харьяа байгууллагуудын гадаад харилцааны асуудал хариуцсан 40 гаруй 
албан хаагчид оролцсон бөгөөд Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл 
баримтлал,Төрийн ёслолын журам болон визний журмын талаар мэдээлэл 
авсан болно.  

 
3. Улаанбаатар, Сөүл хотуудын ах дүүгийн харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 

ажлын хүрээнд Сөүлийн “Сайн дурын төв” байгууллагын төлөөлөгчид 
нийслэлийн дүүргийн 40 төрийн албан хаагчдад нийгмийн халамж, сайн 
дурын үйлчилгээний талаарх сургалтыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр 
амжилттай зохион байгуулж, сургалтад хамрагдсан албан хаагчдад 
сертификатыг гардуулав.  

 
 Ах дүү, найрамдалт харилцаат хотуудтай хамтран ажиллах зорилтын 
хүрээнд: 
  
 Улаанбаатар хоттой ах дүүгийн болон найрамдалт харилцаат хотуудтай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр соёл, урлаг, олон нийтийн арга хэмжээг 
санаачлан зохион байгуулав. Үүнд:  
 

1. Улаанбаатар хот дахь Элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Аз жаргалтай Улаанбаатар” 
сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 11-ний 
өдөр амжилттай зохион байгуулсан.  
 

2. БНХАУ-ын Карамай хотын Улс төрийн Зөвлөлдөх хорооны дарга тэргүүтэй 
албаны 6, урлагийн 24 төлөөлөгчид 2017 оны 08 дугаар сарын 05-08-ны 
хооронд Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж, Улаанбаатар чуулгатай 



123 
 

хамтарсан урлагийн тоглолтыг амжилттай зохион байгуулж, хоёр улсын соёл, 
урлагийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн болно.  

 
3. БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, БНХАУ-ын Халамж, 

хүмүүнлэгийн холбоотой хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр “Бүс 
ба зам” Монгол, Хятадын ард түмний зүрх сэтгэл, найрамдлыг илэрхийлсэн 
 “Гар гараасаа атгая” сэдэвт гар зургийн уралдааныг нийслэлийн ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдын дунд амжилттай зохион 
байгуулав. Уралдаанд нийслэлийн ерөнхий боловсролын бага ангийн 1100 
сурагч оролцов.  

 
4. Монгол Улсын нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 378 жилийн ойн хүрээнд 

дотоод, гадаадын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, 
үндэсний соёлыг сурталчлах, найрамдалт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор Монгол Улсад суугаа гадаадын Элчин сайд нарыг хүлээн авах арга 
хэмжээг 2017 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр” жуулчны баазад амжилттай 
зохион байгуулав.Тус арга хэмжээнд Монгол Улсад суугаа нийт 25 Элчин 
сайдын яаманд урилга хүргүүлснээс БНХАУ, БНАСАУ, Казахстан, Беларусь, 
Лаос, Япон, Канад, Куба, Вьетнам, Унгар, Чех, Шведийн Вант Улсын Элчин 
сайд нар гэр бүлийн гишүүд болон ажилчдын хамт /нийт 25 хүн/ хүрэлцэн 
ирэв. Арга хэмжээний үеэр үндэсний соёлыг сурталчлах хүрээнд морин хуур, 
ёочин, ятга зэрэг хөгжмийн зэмсэг тоглож, хайчилбар, монгол бичгээр бичиж 
үзэх, ууланд авирах, морь унах зэрэг сонирхолтой арга хэмжээг зохион 
байгуулсан нь ирсэн зочдын талархлыг хүртсэн.  
 
Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн 

тээврийн асуудлыг шийдвэрлэхэд гадаад улс орнуудаас туршлага судлах хамтран 
ажиллах зорилгоор БНХАУ, БНСУ, Япон Улс, ОХУ, Европын Холбооны хотуудад 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар нийт 256 
албан хаагч гадаадад томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  

 
- Сургалт, семинарт нийт  62 албан хаагч, 
- Албан айлчлалд 130 албан хаагч, 
- Үзэсгэлэн, хурал, чуулга уулзалт, туршлага судлах аялал 64 албан хаагч 

хамрагдсан болно.  
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

5.4.6 дугаар заалтын хүрээнд нийслэлд хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотууд, олон 
улсын байгууллагуудтай нийслэлийн удирдлагууд 2017 оны байдлаар нийт 4 гэрээ 
хэлэлцээр,  20 санамж бичиг, 1 хамтын ажиллагааны хөтөлбөр байгуулсан байна. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Гадаад харилцааны яам, Азийн 

хамтран Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумыг 2014, 2015, 2016 онуудад тус 
тус амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд бүсийн хэмжээнд зохиогддог энэхүү 
томоохон форумыг Азийн сан хамтран хийх хүсэлтэй байгаагаа удаа дараа 
илэрхийлсэн. Сөүл хотын Захиргаанаас 2018 онд тус хотод хамтран зохион 
байгуулахаар санал ирсэн болно.  

 
Дээрх саналыг Гадаад харилцааны яамны Олон талт хамтын ажиллагааны 

газарт хүргүүлсэн бөгөөд дараах 2 чиглэлийг өгсөн. Үүнд: 
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- БНАСАУ, ОХУ-ыг орхигдуулж хурлыг явцуу хүрээнд зохион байгуулах нь учир 
дутагдалтай бөгөөд Зүүн хойд Ази бүтнээрээ хамрагдахгүй болно.  

- Улаанбаатар хотын зүгээс анх тус форумыг 2014 онд санаачилсан бөгөөд 2 
жилд нэг удаа зохион байгуулахаар тунхаглан зарлаж байсан. Иймд 4 дэх 
удаагийн форумыг Улаанбаатар хотод 2018 оны 08 дугаар сард зохион 
байгуулж, 2 жилд нэг удаа болгон тогтмолжуулах нь зүйтэй гэсэн саналыг 
ирүүлсэн.  

 
 Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн гадаад айлчлал ба зочин төлөөлөгч  

 
Нийслэлийн удирдлагуудын албан томилолт: 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар 2017 
онд ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудад албан айлчлал, олон сургалт 
семинар,  үзэсгэлэн, хурал, туршлага судлах аялалд нийт 256 /давхардсан тоогоор/ 
удирдах ажилтан болон албан хаагч гадаадад томилолтоор ажилласан байна.  
 
  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга нар 2017 оны байдлаар Япон Улс, БНСУ, 
БНХАУ, ОХУ, БНЭУ,Сингапур Улс, Европын Холбооны нийт 15 гаруй хотуудад 
албан томилолтоор ажилласан байна.  Үүнд:  
 

- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017 оны 
байдлаар 6 удаа /Москва, Улаан-Үд, Европын хотууд,Токио, Бангкок, Сөүл, 
Пусан, Намянжү/ 

- Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч П.Баярхүү 5 удаа / Токио,Сөүл, Хөх хот, Бугат, Эрхүү/ 

- Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан 3 удаа /Улаан-Үд, Сөүл 2 удаа/ 

- Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч – Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа 6 удаа /Сүжоу, Эрхүү, Венец, Тайчун, Сөүл 2 
удаа/ 

- Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлт ядуурлыг бууруулах төслүүдийн удирдагч – 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр 1 удаа /Сөүл/ 

- Нийслэлийн Засаг даргын Ахлах зөвлөх Д.Мөнх-Эрдэнэ 2 удаа /Берлин, 
Бонн/ 

- Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
дарга Т.Гантөмөр 5 удаа /Бээжин, Нагпур, Истанбул, Жакарта, Нагоя/ 

- Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр 4 удаа /Тайпэй, Сингапур, Улаан-Үд, 
Москва/ 

 
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нар 2017 оны 
байдлаар байдлаар Япон Улс, БНСУ, БНХАУ, ОХУ, БНЭУ,Сингапур Улс, Европын 
Холбооны нийт 15 гаруй хотуудад албан томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  
 

- НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд 2 удаа 
/Бонн, Бангкок/ 

- НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга М.Өлзийбаяр 5 удаа 
/Токио, Хөх хот, Бээжин, Манила, Бонн, Нагоя / 

- НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү 2 удаа /Венец, 
Сөүл/ 
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- НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал 2 удаа /Бээжин, 
Сөүл, Сингапур, Намянжү/ 

- НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Төсөл, хамтын ажиллагааны 
тасгийн дарга И.Батхүү 2 удаа /Бээжин, Манила, Сөүл/ 

- НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар 4 удаа /Европын 
хотууд, Улаан-үд, Сөүл, Намянжү, Пусан, Москва/  

- НЗДТГ-ыг Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 
Э.Дагиймаа 2 удаа /Улаан-Үд, Сөүл, Намянжү / 

- НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга 1 удаа 
/Манжуур/ 

- НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М. Эрдэнэжаргал 1 удаа 
/Намянжү/ 

- НЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга хурандаа Ж.Болдбаатар 1 удаа  /Улаан-Үд/ 
 
 Нийслэлийн дүүргүүдийн гадаад арга хэмжээ: 

 
1. Хан-Уул дүүрэг  

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга 

Ж.Алдаржавхлан 2017 оны байдлаар 2 удаа гадаадад албан томилолтоор 
ажилласан байна. Үүнд:  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/113 тоот 
захирамжаар 2017 оны 03 дугаар сарын 08-11-ний хооронд БНСУ-ын Сөүл 
хотод албан томилолтоор ажиллаж, тус хотын Орон сууцны корпорацийн үйл 
ажиллагаатай танилцаж, орлогод нийцсэн орон сууцны төсөл, хөтөлбөртэй 
танилцсан байна.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/754 тоот 
захирамжаар ХБНГУ-ын Франкфурт хотод 2017 оны 10 дугаар сарын 10-15-
ны хооронд зохион байгуулагдсан “Төрийн бодлого, засаглал” сэдэвт олон 
улсын сургалт, семинарт оролцож, цахим засаглалыг нэвтрүүлэх, 
хэрэгжүүлэх туршлагаас судалсан болно.  
 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар  

2017 онд нийт 24 хүн БНСУ, Европын холбоо, БНХАУ, АНЭУ-ын хотуудад албан 
томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  

- Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Г.Батсайхан 2 удаа / БНСУ-
ын Хаман сум, нийт 4 хүн/, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хот, 5 хүн/ 

- Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын орлогч А.Амартүвшин 1 удаа / БНЧУ-ын 
Прага хот, 7 хүн/ 

- Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтсийн дарга Ж.Отгонхорлоо 1 удаа / 
АНЭУ-ын Дубай хот, 4 хүн/ 

- Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын хамт 2 албан хаагч /ХБНГУ-ын Франкфурт 
хот, 2 хүн/ 

- Хан-Уул дүүргийн Төлөвлөлт гүйцэтгэл, шинжилгээний хэлтсийн дарга 
Ч.Мөнхбаатар 1 удаа /БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хот, 2 хүн/ 
Хан-Уул дүүрэг 2017 онд БНСУ-ын Хаман сум, Бусан хотын Хэүндэ дүүргийн 

нийт 52 зочид, төлөөлөгчдийг хүлээн авч, хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн 
чиглэлээр хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. Түүнчлэн Хаман сумын 
төлөөлөгчид жимс, хүнсний ногоо тариалдаг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
холбогдох хүмүүст сургалт зохион байгуулсан байна.  

 
2. Сонгинохайрхан дүүрэг  



126 
 

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг 

дарга Ж.Сандагсүрэн 2017 оны байдлаар 1 удаа гадаадад албан томилолтоор 
ажилласан байна. Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/660 тоот 

захирамжаар 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-11-ний  хооронд БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотод зохион байгуулагдсан “Орос, Монгол, Хятад  3 
улсын эдийн засгийн форум, үзэсгэлэн 2017” арга хэмжээнд оролцож, тус 
дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчлан 
таниулсан байна.  
 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын 

тушаалаар  2017 онд нийт 15 хүн Европын холбоо, БНХАУ, БНСУ-ын хотуудад 
албан томилолтоор ажиллаж, туршлага судлах аялал, олон улсын сургалт, 
үзэсгэлэнд оролцсон байна. Үүнд:  

 
- Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Баяраа 2 

удаа /ХБНГУ-ын Берлин хот, 1 хүн, БНХАУ-ын Бээжин хот, 1 хүн/ 
- Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын хамт 12 албан хаагч /БНХАУ-ын 

ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хот/ 
- Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж 

ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн Ж.Нямхүү /БНСУ-ын Сөүл хот/ 
 

Сонгинохайрхан дүүрэг 2017 онд Япон Улсын Изүнокүно, БНХАУ-ын              
ӨМӨЗО-ны Хайлаар, БНСУ-ын Пусан зэрэг хотуудаас 33 зочид, төлөөлөгчдийг 
хүлээн авч, дүүргийн гэрэлтүүлэг, сурагч солилцоо, эрүүл мэнд зэрэг чиглэлээр 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. Зочид, төлөөлөгчид дүүргийн 
удирдлагуудтай албан уулзалт хийснээс гадна ОХУ-ын Дорнод Сибирийн 
Технологийн их сургуулийн доктор, профессор 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-нд 
дүүргийн 32 хорооны нийгмийн ажилтнуудад сургалт, семинар зохион байгуулсан. 

 
Сонгинохайрхан дүүрэг 2017 онд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хайлаар дүүрэгтэй 

2017 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Дүүргийн найрсаг хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан байна.  

 
3. Чингэлтэй дүүрэг 
 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга 

Ж.Эрдэнэбат 2017 оны байдлаар 1 удаа гадаадад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/125 

тоот захирамжаар Япон Улсын Шизуока мужид 2017 оны 03 дугаар сарын 20-24-ний 
хооронд албан томилолтоор ажиллаж, холбогдох байгууллагын удирдлагуудтай 
уулзаж, харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох талаар санал солилцсон байна. 

 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын 

тушаалаар  2017 онд нийт 17 хүн Япон, БНХАУ,ОХУ, БНСУ-ын хотуудад албан 
томилолтоор ажиллаж, олон улсын үзэсгэлэн, сургалт семинарт оролцсон байна. 
Үүнд:  
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- Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тэргүүтэй төлөөлөгчид /Япон Улсын 
Шизуока муж, 2 хүн/  

- Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн 1 удаа /ОХУ-
ын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Улаан-Үд хот, 3 хүн/ 

- Чингэлтэй дүүргийн Төсөл хариуцсан Засаг даргын орлогч 
Ж.Чимэдцогзол 1 удаа /БНСУ-ын Инчон хотын Ёнсу дүүрэг, 5 хүн/ 

- Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга Д.Булган /БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 
Хөлөнбуйр аймгийн Манжуур хот, 4 хүн/ 

- Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
дарга Ж.Даваарагчаа /ОХУ-ын Саха улсын Хангаласский дүүрэг, 3 хүн/ 
 

Чингэлтэй дүүрэг 2017 онд БНСУ-ын Инчон хотын Ёнсу дүүрэг, Бусан хотын 
Бусанжин дүүрэг, ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Буриад улсын Улаан-үд хотын 
Советский дүүрэг, Япон Улсын Шизуока мужийн Яйзү хот, ОХУ-ын Бүгд Найрамдах 
Саха /Якут/ Улсын Хангаласский дүүрэг, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймгийн 
Манжуур хот зэрэг 89 зочид, төлөөлөгчдийг хүлээн авсан байна. 

 
Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат Бүгд Найрамдах Солонгос 

Улсын “Сонам Анагаах Ухааны Их Сургуулийн Мёнжи эмнэлэг”-тэй хамтран 
ажиллах гэрээ, ОХУ-ын Чита хотын Өвөр Байгалийн Их Сургуультай түншлэлийн 
гэрээ байгуулсан байна. 

 
4. Сүхбаатар дүүрэг  
 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга 

Х.Болормаа 2017 оны байдлаар 2 удаа гадаадад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд:  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/256 
тоот захирамжаар 2017 оны 05 дугаар сарын 01-05-ны хооронд Япон Улсын 
Сакү хотын нэрэмжит агаарын бөмбөлөг хөөргөх 25 дахь удаагийн 
фестивальд оролцсон байна. Цаашид эрүүл мэндийн салбарт хамтран 
ажиллах талаар Сакү хотын удирдлагуудад санал тавин, сувилагч солилцоог 
хэрэгжүүлэн ажиллахаар болов. Мөн дүүргийн иргэдээс дадлагажигч 
ажилтан бэлтгэх, ахмад настны асрамжийн газрын үйл ажиллагаатай 
холбоотой асуудлаар судлах хүсэлтэй байгааг илэрхийлсэн байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/643 
тоот захирамжаар БНСУ-ын Сөүл хотын Жонгно дүүрэгт 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 21-25-ны өдрүүдэд томилолтоор ажилласан байна. Эгч, дүүсийн 
харилцаат хоёр дүүргийн хамтын ажиллагааны хүрээнд шинэ салбарт 
хамтран төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар санал солилцож, Жонгно 
дүүргийн “Хог хаягдлын  ухаалаг менежмент”-ийн талаар туршлага судалсан 
байна. 

 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын 

тушаалаар  2017 онд нийт 27 хүн Япон, БНХАУ, БНСУ-ын хотуудад албан 
томилолтоор ажилласан байна. Үүнд: 

- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын хамт Засаг даргын хамт /Япон Улсын Сакү 
хот, 3 хүн, БНСУ-ын Сөүл хот, Жонгно дүүрэг 2 хүн/ 

- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч П.Давхарбаяр 1 удаа /БНХАУ-ын 
Бээжин хотын Дунчөн дүүрэг, 2 хүн/ 
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- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын орлогч Ц.Шижир 1 удаа  /БНСУ-ын Сөүл 
хот, 10 хүн/ 

- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дарга В.Гомбодорж 1 удаа /Японы Нагано муж, Сакү 
хот, 9 хүн/ 

- Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн А.Буянхишиг 
1 удаа /БНСУ-ын Сөүл, 1 хүн/ 
 
Сүхбаатар дүүрэг БНСУ-ын Сөүл хотын Жонгно дүүргийн “Зөв Сайхан 

Амьдрал Нийгэмлэг”-ийн Тэргүүнийг 28 төлөөлөгчдийн хамт 2017 оны 09 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр хүлээн авсан бөгөөд  БНСУ-ын талаас дүүргийн 16 дугаар 
сургуульд спортын хэрэглэлүүд, 20 дугаар хорооны 217 дугаар цэцэрлэг, 18 дугаар 
хорооны 166 дугаар цэцэрлэг тус бүрд иж бүрэн тоглоом хандивласан байна. 

 
Сүхбаатар дүүргээс уламжлалт ёсоор сурагч солилцооны хөтөлбөрийг 9 дэх 

жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна. 2017 онд Япон Улсын Сакү хотын Япон- 
Монголын Найрамдлын Нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга Масахиса Музумагийн 
тэргүүтэй 11 төлөөлөгчдийг хүлээн авсан байна. 

 
5. Баянгол дүүрэг  
 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Баянгол дүүргийн Засаг дарга 

С.Одонтуяа 2017 оны байдлаар 2 удаа гадаадад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/364 

тоот захирамжаар ХБНГУ-ын Бранденбург мужийн Шонефелд дүүрэгт 2017 
оны 06 дугаар сарын 30-наас 07 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд албан 
томилолтоор ажиллаж, тус дүүргийн төлөөлөгчидтэй цаашдын хамтын 
ажиллагааны талаар солилцсон байна. Шонефелд дүүрэгт "Баянгол парк"-
ийн нээлтийн үйл ажиллагаа арга хэмжээ болсон байна.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/724 
тоот захирамжаар Улаанбаатар, Москва хотууд Ах дүүгийн харилцаа 
тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулан 2017 оны 10 дугаар сарын 04-12-ний 
өдрүүдэд хийсэн Нийслэлийн Засаг даргын айлчлалын албаны 
бүрэлдэхүүнд багтсан. 

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар  

2017 онд нийт 5 хүн Япон, ОХУ, ХБНГУ, БНСУ-ын хотуудад албан томилолтоор 
ажилласан байна. Үүнд: 

 
- Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч Г. Нарангэрэл 1 удаа /Япон Улсын 

Шизуока муж, 2 хүн/ 
- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс худалдаа, үйлчилгээний 

хэлтсийн дарга Э.Сансар 1 удаа /БНСУ-ын Сувон хот, 1 хүн/ 
- Баянгол дүүргийн Засаг даргын хамтаар дүүргийн Тамгын газрын Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтсийн дарга А.Одонтунгалагтуул 1 удаа /ХБНГУ-ын 
Бранденбург мужийн Шонефелд дүүрэг, 1 хүн/ 
Баянгол дүүрэг 2017 онд  Япон Усын Шизуока мужийн Шимада хотын Засаг 

дарга Сомэяа Кинуе тэргүүтэй 8 төлөөлөгчид, ХБНГУ-ын Шонефелд дүүргийн 2 
төлөөлөгч, БНСУ-ын Чүнчон Намду мужийн Сочонь дүүргийн Засаг дарга Ну Пак 



129 
 

Ре тэргүүтэй 4 төлөөлөгч зэрэг 14 зочид, төлөөлөгчдийг хүлээн авч, дүүргийн 
холбогдох чиглэлийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан байна. 

 
Түүнчлэн Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин 

Сайд Масато Такаокатай Японы Засгийн газрын "Өвсний үндэс" буцалтгүй 
тусламжийн төслийн санхүүжилтээр Баянгол дүүрэгт байрлах 88 дугаар 
цэцэрлэгийн төсөл дээр хамтран ажиллахаар болсон байна.  

 
2017 онд ОХУ-ын Артек зуслангийн олон улсын ээлжид Улаанбаатар хотоос 

20 хүүхдийг хамруулж, туршлага судлуулсан байна.  
 
6. Баянзүрх дүүрэг  

 
2017 оны байдлаар Засгийн газрын 147 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

зорилгоор тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас удирдлагууд болон албан 
хаагчид  

гадаадад томилолтоор ажиллаагүй байна.  
 
2017онд БНСУ-ын Пусан хотын Согу дүүргийн Засаг дарга Пак Гекже, ИТХ-

ын дарга Бюн Тейхан тэргүүтэй 11 төлөөлөгч хоёр дүүргийн хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх зорилгоор Баянзүрх дүүрэг айлчилж, барилга, дэд бүтэц, тохижилт зэрэг 
чиглэлээр хамтарч ажиллахаар тохиролцов.  

  
7. Багахангай дүүрэг  
 
Багахангай дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын 

тушаалаар  2017 онд нийт 7 хүн БНХАУ, Тайландын Вант Улсын хотуудад албан 
томилолтоор ажилласан байна. Үүнд: 

- Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Эрдэнэтуяа 
1 удаа /БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Хорин гэр шянь дүүрэг, 4 хүн/ 

- Багахангай дүүргийн статистикч Б.Оюун-Эрдэнэ  удаа /Хонконг,  хүн/ 
- Багахангай дүүргийн зам талбайн үйлчлэгч Ш.Гаамаа 1 удаа 

/Тайландын Вант  Улс, 1  хүн/ 
- Багахангай дүүргийн их эмч Г.Дагвадорж 1 удаа  БНХАУ-ын Бээжин 

хот,   хүн/ 
 

8. Налайх дүүрэг  
 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Налайх дүүргийн Засаг дарга 

Ч.Раднаабазар 2017 оны байдлаар 2 удаа гадаадад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд:  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
А/125 тоот захирамжаар Япон Улсын Шизүока мужид 2017 оны 03 
дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд албан айлчлал хийж, тус мужийн 
соёл, үйлдвэр аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаатай танилцаж, 
хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
А/827 тоот захирамжаар БНСУ-ын Өмнөд Чунчон аймгийн Нунсан 
хотод 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-14-ний өдрүүдэд албан айлчлал 
хийж, энэ оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хотноо 
байгуулсан хоёр хотын хооронд найрамдалт харилцаа, хамтын 
ажиллагаа тогтоох хэлэлцээрийн хүрээнд хөдөө аж ахуй, ногоон 
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байгууламжийн салбарт хамтран ажиллах талаар санал солилцож, 
харилцан туршлага судлахаар тохиролцов.  

 
Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаалаар  

2017 онд нийт 3 хүн БНХАУ, Япон Улсын хотуудад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд: 

- Налайх дүүргийн үйлдвэрлэл, ногоон хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүд 
хариуцсан удирдагч бөгөөд Засаг даргын орлогч С.Тунгалаг  БНХАУ-
ын  удаа /ӨМӨЗО-ны Эрээн хот, 1 хүн/ 

- Налайх дүүргийн оюутан А.Анужин, Б.Удвал нар Япон Улсын 
Күмамото мужид 2017 оны 08 дугаар сарын 13-22-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан “Глобал Вөрк Каймп” буюу олон улсын залуусын чуулга 
уулзалтад Налайх дүүргийг төлөөлөн амжилттай оролцов.  
 

Налайх дүүрэг 2017 онд БНСУ-ын Ансон хотын Захирагч Хуанынсон 
тэргүүтэй 13 төлөөлөгч, Нунсан хотын дарга Хуан Мён Сон тэргүүтэй 7 төлөөлөгч, 
Нунсан хотын даргын зөвлөх Жонгу Ион тэргүүтэй 3 төлөөлөгч, БНХАУ-ын Юхань 
дүүргийн орлогч дарга Хуан Хонжан тэргүүтэй 9 төлөөлөгчдийг  хүлээн авч, 
дүүргийн холбогдох чиглэлийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан байна. 

 
Мөн түүнчлэн БНСУ-ын Нунсан хотын дарга Хуан Мён Сон, Налайх дүүргийн 

Засаг дарга Ч.Раднаабазар нар 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар 
хотноо Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох хэлэлцээрийг байгуулсан 
байна.  
 

9. Багануур дүүрэг  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Багануур дүүргийн Засаг дарга 

Ц.Сандаг-Очир 2017 оны байдлаар 2 удаа гадаадад албан томилолтоор ажилласан 
байна. Үүнд:  

 
- БНХАУ-ын Уйчан хотод 2017 оны 10 дугаар сарын 15-18-ны хооронд албан 

томилолтоор ажиллаж, Багануур пауэр ХХК-ий Уйчан хот дахь үйлдвэрийн 
үйл ажиллагаатай танилцав.  

- БНСУ-ын Бусанжу дүүрэгт 2017 оны 10 дугаар сарын 26-29-ний хооронд 
албан томилолтоор ажиллаж, талууд эмнэлэг, эрүүл мэндийн салбарын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. 
 

 2017 оны байдлаар Багануур дүүргээс нийт 5 албан хаагч гадаадад албан 
томилолтоор ажиллаж, олон улсын сургалт, хуралд оролцсон байна.  

 
  БНСУ-ын “Korean Air” ХХК-ий 190 албан хаагч цөлжилтийн эсрэг сайн дурын 

мод тарих үйл ажиллагаанд оролцсон байна.  
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад албан томилолт   
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд 2017 оны 
байдлаар Сингапур, АНУ, ХБНГУ, БНСУ, БНЭУ, ОХУ, Индонез Улс, Итали, Франц, 
Тайвань, Филиппин  зэрэг орны 20 гаруй хотуудад нийтийн тээвэр , агаар бохирдол, 
цэвэрлэх байгууламж, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, эрүүл мэнд, соёл урлаг, 
аялал жуулчлал, боловсрол, мэдээллийн технологи зэрэг чиглэлээр олон улсын 
үзэсгэлэн, хурал, сургалтад хамрагдсан байна. Үүнд:  
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- Нийслэлийн Нийтийн тээврийн дарга Д.Отгонбаатар 2 удаа /Бээжин, Хөбэй 

муж, Сөүл хот/ 
- Нийслэлийн Нийтийн тээврийн орлогч дарга Х.Булгаа 3 удаа / Сингапур, 

Лаос, Сөүл хот/ 
- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүх 4 удаа /Берлин, 

Эрхүү, Токио, Бангкок хот/ 
- Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын дарга М.Чинзориг 2 удаа /Тайпэй, 

Сөүл/ 
- Ус сувгийн удирдах газрын дарга Ц.Төрхүү 3 удаа /Нагпур, Гамбург, Юн Ин/ 
- Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын дарга М.Ганбаатар 3 удаа /Сөүл хот, 

Бугат хот, Хөх хот/ 
- Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Э.Баттулга 3 удаа /Бээжин, Манила, 

Бонн хот/  
- Нийслэлийн Газрын албаны дарга Э.Болорчулуун 3 удаа /Индонез, Бээжин, 

Манила, Бугат хот/ 
- Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн 3 удаа /Улаан-Үд, 

Венец, Парис/ 
- Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасан 3 удаа /Сингапур, 

Сөүл, Эрхүү хот/ 
- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга 2 удаа /Манила, Бээжин, 

Сөүл хот/  
- Нийслэлийн Агаарын Бохирдлыг бууруулах гадрын дарга М.Дэлгэрэх 1 удаа 

/Бээжин, Хэбэй муж/ 
- Нийслэлийн Архивын газрын дарга С.Гаваа 1 удаа /Москва хот/ 
- Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга С.Сүх-Очир 4 удаа /Улан-

Үд, Сөүл хот/ 
- Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн дарга Н.Анхныбаяр 1 удаа /Сан Франциско 

хот/ 
- Нийслэлийн Үйлдвэрлэл инновацийн газрын дарга Б.Бат-Эрдэнэ 2 удаа 

/Бээжин Манила, Хөх хот/ 
- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг 4 удаа 

/Филиппин, Хорват, Сөүл, Мэлбурн Брисбен/ 
- Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Э.Болормаа 1 удаа 

/Индонези/ 
- Нийслэлийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат 2 удаа /Гёнсанбук, 

Хөх хот/ 
- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар 3 удаа /Берлин, 

Бээжин, Парис хот/  
- Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн захирал Д.Уранбилэг 2 удаа /Хөх 

хот, Хөлөнбуйр/ 
- Монгол Наадам цогцолбор ОНӨТҮГ-ын захирал Н.Батсүмбэрэл 2 удаа 

/Бангкок, Сөүл, Пусан, Намянжү/  
- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн захирал Д.Баярсайхан 1 удаа 

/Сөүл, Пусан, Намянжү/  
- Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-ийн гүйцэтгэх захирал С.Сод-

Эрдэнэ 2 удаа /Ордос, Бугат, Бангкок хот/  
- Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Сүхбаатар 2 

удаа /Сөүл, Бугат/ 
- Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын дарга Ц.Төрхүү 5 удаа /Юн Ин, 

Нагпур, Улан-Үд, ХБНГУ/ 
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- Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дарга Ц.Ариунбаяр 1 
удаа /Хөх хот/  

- "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын дарга Г.Төмөрбаатар 1 удаа 
/Саратов муж/ зэрэг болно.  
 
Гадаадын зочид, төлөөлөгчдийн айлчлал: 

 
Ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудын хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилгоор ОХУ-ын Новосибирск, Эрхүү муж, Улаан-Үд, БНХАУ-ын 
Бээжин, Хөх хот,  Шэньян, Тяньжин, Карамай, Нинбо, Бүгд Найрамдах Турк Улсын 
Истанбул хот, БНСУ-ын Сөүл, Пусан, Намьянжү хот, Япон Улсын Токио, 
Мияаконожо, АНУ-ын Филадельфийн симфони найрал хөгжмийн төлөөлөгч зэрэг 
360 гаруй албан төлөөлөгчдийг хүлээн авч, нийслэлийн удирдлагуудтай уулзах 
албан уулзалтыг зохион байгуулж, боловсрол, эрүүл мэнд, соёл урлаг, хүмүүнлэг 
зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. Үүнд:  

- Олон сурагч солилцооны хөтөлбөрт (ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон) – 52 
төлөөлөгч, 

- ОХУ-аас 58 төлөөлөгч, 
- БНХАУ-аас 43 төлөөлөгч, 
- АНУ-аас 27 төлөөлөгч, 
- БНСУ-аас 87 төлөөлөгч, 
- Япон Улсаас 29 төлөөлөгч, 
- Европын орнуудаас 44 төлөөлөгч,   
- Олон улсын байгууллагаас 28 төлөөлөгч тус тус хүлээн авсан байна.  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 
2017 оны 02 дугаар сарын 15-17-ны 
хооронд ОХУ-ын Эрхүү мужийн амбан 
Захирагч С.Г.Левченког тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж, хоёр 
хотын найрамдалт харилцаа, хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцов.  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Батболдын урилгаар ХБНГУ-ын 

Берлин 
хотын 

захирагч Михаэль 
Мюллер тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийн 2017 
оны 07 дугаар 
сарын 17-19-ний 

өдрүүдэд Улаанбаатар хотод хийсэн айлчлалын 
бэлтгэл ажлыг хангаж, зохион байгуулав. Айлчлалын 
хугацаанд төлөөлөгчид нийслэлийн дэд бүтэц, ерөнхий төлөвлөгөөний үйл 
ажиллагаатай танилцах аялал хийж, Барилга хот байгуулалтын яамны төрийн 
нарийн бичгийн дарга болон нийслэлийн удирдлагуудтай тус тус уулзаж хоёр хот 
хооронд хот байгуулалт, боловсролын чиглэлээр хамтран ажиллах талаар 
харилцан санал солилцов.   
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БНСУ-ын Инчон хотын дарга Юу Жон Буг тэргүүтэй албаны төлөөлөгчдийг 
2017 оны 05 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд 
Улаанбаатар хотноо албан ёсны айлчлал хийв. 
Айлчлалын үеэр Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Батболд, Инчон хотын даргатай хоёр хотын 
харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
талаар санал 

солилцох 
уулзалт 
хийж, 

уулзалтын 
төгсгөлд 

Улаанбаатар, Инчон хотуудын хооронд Ах 
дүүгийн харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээрт 
гарын үсэг зурав.  
БНСУ-ын Намянжү хотын ларга И Сог Ү тэргүүтэй 
албаны төлөөлөгчид 2017 оны 08 дугаар сарын 
09-14-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо албан 
ёсны айлчлал хийв. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 

С.Батболд, Намянжү хотын даргатай хоёр 
хотын 

харилцаа, 
хамтын 

ажиллагааг 
өргөжүүлэх 

талаар санал 
солилцох 

уулзалт хийж, 
талууд 

Монголын 
цөлжилтөөс 
хамгаалахын 
төлөөх 10 жилийн хугацаатай 2 тэрбум воны 

төсөвтэй “Намянжү Дасаны ой” байгуулах тухай санамж бичигт гарын үсэг зурав.  
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдын 
урилгаар Улаанбаатар хоттой Ах дүүгийн харилцаат Новосибирск хотын захирагч 
А.Е.Локоть тэргүүтэй нийт 30 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид 2017 оны 10 
дугаар сарын 01-04-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод айлчилж, “Монгол, Оросын 
хамтын ажиллагаа 2017” эдийн засгийн чуулга, уулзалтад оролцсоноос гадна “Орос 
нутгийн аялгуу” тоглолтыг зохион амжилттай зохион байгуулав.  
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Бүгд Найрамдах Хойд 
Осети-Аланигийн Улсын 
Владикавказ хотын дарга 
М.Х.Хадарцевын тэргүүтэй 
төлөөлөгчдийн 2017 оны 
11 дүгээр сарын 15-16-ны 
өдрүүдэд Улаанбаатар 
хотод хийсэн айлчлалыг 
зохион байгуулав. 
Айлчлалын хугацаанд 
Монгол Оросын ахан дүүсийн найрамдалт, түүхт 

харилцаа хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн БНМАУ-ын баатар, Армийн генерал 
Исса Александрович Плиев хөшөөг босгосон.  
 

 Гадаад харилцааны чиглэлээр хэрэгжүүлсэн гол арга хэмжээнүүд: 
 

“Аз жаргалтай Улаанбаатар” сагсан бөмбөгийн тэмцээн 
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

санаачилгаар Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамдыг урьж, “Happy Ulaanbaatar” 
нөхөрсөг сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг 2017 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын спорт зааланд амжилттай зохион 
байгуулав.  

 
Тус арга хэмжээний гол зорилго нь дотоод, гадаадын байгууллага хоорондын 

үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон 
өнгөрүүлэх, албан бус чөлөөт харилцаагаар иргэд хоорондын нөхөрлөл, 
найрамдалт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршиж байв. 

 
Тэмцээнд БНХАУ, АНУ, Япон Улс, ХБНГУ, Кувейт Улс, Австрали, Канадын 

Элчин сайдын яамд, Гадаад харилцааны яам, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын ажлын алба болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар зэрэг нийт 11 
эрэгтэй, 6 эмэгтэй баг тамирчид оролцов. Тэмцээний нээлтийн ажиллагааны үеэр 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд үг хэлэв.  

 
Тэмцээний эрэгтэй төрөлд Кувейтийн Элчин сайдын яамны баг алтан 

медаль, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын баг мөнгөн медаль, Америкийн 
Элчин сайдын яамны баг хүрэл медаль хүртсэн бол эмэгтэй төрөлд Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын баг алтан медаль, Гадаад харилцааны яамны баг 
мөнгөн медаль, Америкийн Элчин сайдын яамны баг хүрэл медалийн болзлыг тус 
тус хангав. 
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 “Виз болон албан паспорт олгох, эзэмших, хадгалах тухай журам” сэдэвт 
сургалт: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар Монгол Улсын Гадаад харилцааны 
яамны Консулын газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан “Виз болон албан паспорт олгох, 
эзэмших, хадгалах тухай журам” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын                       
14-ний өдрийн 14:00 цагт нийслэлийн Хангарди ордны Их танхимд амжилттай 
зохион байгуулав.  

 
Сургалтад Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 25 агентлаг, 
нийслэлийн 9 дүүргийн Тамгын албан хаагчид хамрагдав. Сургалтад хамрагдсан 
албан хаагчдад Гадаад харилцааны яамны Консулын газраас авсан “Визгүй зорчих 
нөхцөлийн тухай лавлах” материалыг гарын авлага болгосон тараасан. Гадаад 
харилцааны яамны Консулын газрын дэд захирал Л.Мөнхтүшиг визний журам, 
гадаад улс оронд зорчих, гадаадын иргэн, жуулчид Монгол Улсад зорчих, гадаад 
албан паспорт олгох эзэмших, хадгалах тухай журмын талаар мэдээлэл өгөв. 
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 “Шинжлэх ухаан, технологи ба хотын хөгжил” сэдэвт олон улсын бага хурал: 

 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар хамтран Улаанбаатар хотын хөгжлийн чиг хандлагыг 
тодорхойлоход шинжлэх ухаан, технологийн салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, 
инновацийг нэвтрүүлэх, гадаадын хотуудын хөгжлийн туршлагаас хуваалцах 
зорилгоор 2017 оны 05 дугаар сарын 04-05-ны хооронд “Хотын хөгжил, шинжлэх 
ухаан технологи-2017” сэдэвт олон улсын бага хурлыг амжилттай зохион байгуулав. 

 
Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академи, Удирдлагын академи, Монгол 

Улсын Их Сургууль, НҮБ-ын Хүн амын суурьшлын хөтөлбөр, Монголын хотуудын 
холбоо ТББ, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газраас  хамтран  зохион байгуулсан “Хотын хөгжил-шинжлэх ухаан, 
технологи” олон улсын бага хуралд гадаад, дотоодын нийт 200 гаруй зочид 
төлөөлөгчид оролцож хоёр өдрийн турш хотын хөгжлийн чиг хандлага, эрх зүй, 
эдийн засгийн өнөөгийн байдал, нөөц, боломж, гадаадын хотуудын туршлага, 
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга зам, төр засаг, хотын зүгээс анхаарах 
асуудал зэрэг чиглэлээр өргөн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал бодлоо 
солилцсон. Монголын хотуудын холбоо уг бага хурлын нэгдсэн болон салбар 
хуралдаанд тавьсан илтгэл, хэлсэн үг, санал, шүүмжийг гүнзгийрүүлэн судалж, 
цаашид хотуудтай хамтарч хамтран ажиллахаар  болсон.  

 
 Эцэст нь хурлаас гарсан шийдвэр, зөвлөмж нь Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
чиг хандлагыг  тодорхойлоход шинжлэх ухаан, технологийн салбарын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, инновацийг нэвтрүүлэх өндөр ач холбогдолтой юм. 
 

        
 
 Филадельфийн симфони найрал хөгжмийн чуулгын тоглолт: 
 

Монгол Улс, АНУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн 
хүрээнд АНУ-ын Филадельфийн симфони найрал хөгжмийн чуулгын төлөөлөгчид 
2017 оны 06 дугаар сарын 03-06-ны хооронд Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж, 2 
удаа тоглолт хийж, нийслэлийн иргэдэд сонгодог урлагийг таниулсан томоохон арга 
хэмжээ болсон. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Батболд 2017 оны 06 дугаар сарын 03-нд тус чуулгын дэд ерөнхийлөгч Райн 
Флёрыг хүлээн авч уулзаж, хоёр орны дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн 
хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон арга хэмжээний нэг болохыг онцлон тэмдэглэж 
харилцан хамтын ажиллагааны санал солилцлоо. Энэхүү арга хэмжээ нь 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтын дагуу 
Монгол Улс – Америкийн Нэгдсэн Улс хоёрын хооронд дипломат харилцаа 
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тогтоосны 30 жилийн ойн хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон арга хэмжээний нэг 
бөгөөд нийслэлийн иргэдийн сонгодог урлагийн боловсролд томоохон хувь нэмэр 
болохуйц чухал арга хэмжээ боллоо.  

 

 
 
 Ази, Номхон далайн бүсийн “АСПАК УЛААНБААТАР - 2017” чуулган: 
 

“JCI” байгууллагын Ази, Номхон далайн бүсийн 40 гаруй улсын манлайлагч 
залуусын нэгдсэн "JCI ASIA PACIFIC CONFERENCE" буюу "АСПАК" чуулган 
Улаанбаатар хотноо 2017 оны 06 дугаар сарын 08-13-ны хооронд зохион 
байгуулагдсан. Арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Батболд, нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар мөн олон 
улсын байгууллага, Элчин сайдын яамдаас төлөөлөгчид оролцсон болно. 

 

                  
                  
 Олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөр: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас сүүлийн 10 гаруй жил харилцаат 
хотуудтай хамтран олон улсын “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”-ийг зохион 

байгуулан ажиллаж байна. 2017 онд БНХАУ-ын Хөх хот 
/12 хүн/, ОХУ-ын Эрхүү 
/12 хүн/, Япон Улсын 
Мияконожо хот /13 
хүн/, БНСУ-ын 
Намянжү /15 хүн/ зэрэг 
хотуудаас нийт 52 
төлөөлөгчдийг 2017 
оны 07 дугаар сарын 
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31-нээс 08 дугаар сарын 07-ны хооронд хүлээн авч, Монгол Улсын түүх, соёл, ёс 
заншлыг дэлхий нийтэд сурталчлахаас гадна өөр өөр хэл, соёлтой хүүхдүүд манай 
улсад ирж танилцах, найз нөхөд болох, харилцан түүх соёл, ёс заншлаас суралцах 
боломжийг бүрдүүлсэн нь онцлог бөгөөд олон улсын чанартай арга хэмжээ болж 
өндөрлөв. 

 
Хөтөлбөрийн хугацаанд төлөөлөгчид эрийн гурван наадам, монгол хоол, 

үндэсний урлагийн тоглолтууд, музей зэрэг түүхт газруудаар зочилж, монголын 
түүх, ёс заншил, соёл урлагийг сурталчлан таниулах сонирхолтой арга 

хэмжээнүүдэд хамрагдав.  
 
Үүнд: Монголын Үндэсний түүхийн музей, Оюун 

ухааны олон улсын музей, Монголын хүүхдийн урлан 
бүтээх төв, Монголын бурхан шашинтны төв Гандан 
тэгчилэн хийд зэрэг газруудад зочлов. Монголын 
Хүүхдийн ордонд монголын авьяаслаг хүүхдүүдийн хамт 
хамтарсан тоглолт хийж, 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зочилж монголын 
уламжлалт эрийн 3 наадам болох нум сум харвах, бөх 
барилдах урлагаас суралцаж, Монголын Хүүхдийн 
урлан бүтээх төвд хуучин монгол бичгийн үзэсгэлэнтэй 
танилцаж, уран бичлэгээс суралцсан. Мөн “Тэрэлж” 
байгалийн цогцолборт газарт зочилж, үзэсгэлэнт 
байгальтай танилцах морин аялал хийж, ууланд гарч, 
монгол гэрт хонож, монгол ёс заншилтай танилцав. 

 
 Сөүлийн олон улсын нөхөрсөг наадам 

 
Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 

хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан тэргүүтэй албаны болон урлагийн төлөөлөгчид 
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотноо 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс 
04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Seoul friendship Fair 2017” олон улсын 
ардын урлагийн наадамд нар амжилттай оролцов. Тус наадамд Сөүл хоттой Ах 
дүүгийн болон найрамдалт харилцаатай хотууд болох Ташкент, Бээжин, Бангкок, 
Минск, Анкара, Истанбул, Тайпэй, Мексик, Хоной, Жакарта, Бандун, Кайр зэрэг нийт 
13 хотын төлөөлөгчид оролцож өөрсдийн орны соёл, урлагийг олон нийтэд 
сурталчлан, танилцуулав. Айлчлалын үеэр албан бүрэлдэхүүн Сөүл хотын орлогч 
дарга ноён Ким болон Намянжү хотын Нийгмийн халамж, соёлын харилцааны 
газрын дарга Ү Санг Хён, Намянжү хотын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Пак 
Сэжонг тэргүүтэй албаны төлөөлөгчидтэй уулзаж, Намянжү хотын “Монгол соёлын 
хотхон”-ы үйл ажиллагаатай танилцаж, монгол уран бүтээлчдийн ажил амьдралтай 
танилцаж, албан уулзалт хийв.  
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 Пусаны ардын урлагийн олон улсын 55 дахь удаагийн фестиваль 
 

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Пусан хотноо 2017 оны 10 дугаар сарын 19-
28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Ардын урлагийн олон улсын 55 дахь 
удаагийн фестиваль”-д Улаанбаатар хотыг төлөөлөн Нийслэлийн Соёл, урлагийн 
газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн тэргүүтэй нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчид 
оролцов. Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын дарга Р.Мөнхсайханаар ахлуулсан 
“Ардын бүжгийн наадам”-ын төрөлд Үндэсний Урлагийн их театрын 6 бүжигчин, 
“Ардын хөгжмийн наадам”-д ардын хөгжмийн “Жонон” хамтлаг тус тус ажиллаж 
Монгол Улсын ардын урлагийг БНСУ-ын Пусан хотноо таниулан сурталчлав. Тус 
наадам нь 2017 оны 10 дугаар сарын 19-29-ний өдрүүдэд 10 хоног үргэлжлэн зохион 
байгуулагдсан бөгөөд нийт Ардын дуу, бүжиг, хөгжмөөс гадна уран зураг, фото 
зураг, жүжиг, киноны салбарыг хамарсан олон арга хэмжээг өргөн цар хүрээнд 
амжилттай зохион байгуулав.  Монгол Улсаас гадна Хятад, Япон, Солонгос, 
Тайванийн хотуудын нийт 270 гаруй уран бүтээлчид оролцов. Урлаг судлаачид 
Монголын ардын урлагийн онцлогийг ялангуяа хөгжмийн хэмнэл ба бүжгийн 
техникийг сонирхож байсан юм.  

 

    
 
ДӨРӨВ. ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ БҮХИЙ ДОТООД АЖИЛ 
  

Гадаад харилцааны хэлтэс нь Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч, нийслэлийн удирдлагуудын ах дүү болон найрамдалт харилцаат 
хотуудад хийсэн албан айлчлал, уулзалт, гадаадын зочин төлөөлөгчдийг хүлээн 
авахаас гадна үндсэн чиг үүрэг бүхий хэлтсийн өдөр тутмын гадаад арга хэмжээтэй 
холбоотой захирамж, тушаал, дотоод, гадаадын байгууллагаас ирсэн албан бичиг, 
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хүсэлтийг хүлээн авч, орчуулан хариу захидал төлөвлөж явуулах, аман болон 
бичгэн орчуулга хийх, албан паспорт болоод ёслолын ажлуудыг тус тус хариуцан 
ажиллаж байна. 

 
Санамж бичиг, гэрээ: 
 
2017 онд нийслэлийн удирдлагууд ах дүү болон найрамдалт харилцаат 

хотууд, гадаад, дотоодын байгууллагуудтай нийт 4 гэрээ хэлэлцээр,  20 санамж 
бичиг, 1 хамтын ажиллагааны хөтөлбөр байгуулсан байна. Үүнд: 

 
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд нийт 

2 Хэлэлцээр, 10 Санамж бичиг, 1 Хөтөлбөр байгуулсан байна. Үүнд: 
 

 Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдтай 2017-2020 онд хамтран ажиллах 
тухай Санамж бичиг; 

 Монголын Үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой Нийгмийн түншлэлийн 
бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг; 

 Монголын Үндэсний Олон нийтийн радио телевизтэй хамтран 
ажиллах, харилцан ойлголцлын Санамж бичиг; 

 Татварын Ерөнхий газартай Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг; 

 Бүгд Найрамдах Франц Улсын “Акуа Энержи” ХХК-тай харилцан 
ойлголцлын Санамж бичиг; 

 БНХАУ-ын Нинбо хоттой харилцаа, хамтын ажиллагааг тогтоох тухай 
Санамж бичиг; 

 БНСУ-ын Инчон хоттой Ах дүүгийн харилцаа тогтоох тухай Хэлэлцээр; 
 Япон Улсын Үндэсний технологийн хүрээлэнтэй боловсрол, олон 

нийтийн харилцааны чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг; 
 Тайландын Вант Улсын нийслэл Бангкок хоттой Ах дүүгийн харилцаа 

тогтоох тухай Хэлэлцээр; 
 БНСУ-ын Намянжү хоттой Монголын цөлжилтөөс хамгаалахын төлөөх 

"Намянжү дасаны ой" байгуулах тухай Санамж бичиг; 
 “IDEA” Ардчилал, сонгуульд дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэн 

хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг; 
 ОХУ-ын нийслэл Москва хоттой 2018-2020 оны хамтын ажиллагааны 

Хөтөлбөр; 
 БНСУ-ын Пусан хоттой харилцан ойлголцлын Санамж бичиг.  

 
2. Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 

хариуцсан орлогч П.Баярхүү 2 Санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
 

 Нидерландын Вант Улсын Вэйсис ХХК-тай Улаанбаатар хотын замын 
хөдөлгөөн, авто зогсоолын менежментийн чиглэлээр хамтран ажиллах 
тухай Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг; 

 Дэлхийн банк /Олон улсын хөгжлийн нийгэмлэг/-тэй нийслэлийн 
нийтийн тээврийн төлөвлөлт, удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг. 
 

3. Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан 3 Санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
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 Азийн Сан олон улсын байгууллагатай Улаанбаатар хотын ногоон 
хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах Санамж бичиг; 

 “EBRD” Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банктай "Ногоон хотууд" 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай Санамж бичиг; 

 Даян Дэлхийн Ногоон хөгжлийн байгууллагатай Ногоон хөгжлийн 
хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын Санамж бичиг. 
 

4. Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа 1 Гэрээ, 1 Санамж бичиг байгуулсан байна. 
Үүнд: 
 

 Зүүн Азийн орнуудын Олимпын хороотой “Зүүн Азийн орнуудын 
залуучуудын спортын тэмцээнийг” 2023 онд зохион байгуулах эрхийн 
Гэрээ.  

 Байгальд ээлтэй технологи ТББ-тай хамтран ажиллах тухай Санамж 
бичиг. 
 

5. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр 2 Санамж бичиг 
байгуулсан байна. Үүнд: 
 

 Азийн Сан олон улсын байгууллагатай “Хотын засаглалыг сайжруулах 
төсөл”-ийн хорооны төрийн албан хаагчид болон ажилтнуудын 
чадавхыг бэхжүүлэх 2017 оны 1-р сарын баримт бичгийн хүрээнд 
Хамтран ажиллах Санамж бичиг; 

 Дэлхийн Банктай Нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай Санамж бичиг. 

 
6. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг: 

 
Нийслэлийн соёл урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн 1 Гэрээ, 1 

Санамж бичиг байгуулсан байна.Үүнд: 
 БНСУ-ын Намянжү хотын Монгол дахь Соёлын хотхоны урлагийн 

хамтлагийн гишүүн сонгон шалгаруулах, дэмжлэг үзүүлэх тухай 
хамтын ажиллагааны Гэрээ; 

 БНСУ-ын Пусан хотын Соёл, аялал жуулчлалын газартай харилцан 
ойлголцлын Санамж бичиг. 

 
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүх 1 Санамж бичиг 

байгуулсан байна. Үүнд: 
 
 БНХАУ-ын Вэйхай хотын Вэндэн дүүргийн Аялал жуулчлалын газартай 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, соёл 
урлагийн солилцоо зэрэг үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хамтран ажиллах 
тухай Санамж бичиг. 

 
 Албан уулзалт: 
 

2017 оны байдлаар Нийслэлийн удирдлагуудын нийт 127 гадаад албан 
уулзалтыг зохион байгуулсан байн. Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд – 75  
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- Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч П.Баярхүү – 8 

- Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан – 11 

- Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан - Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр – 3 

- Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч - Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа – 15  

- Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
дарга Т.Гантөмөр – 1  

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр – 3  
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа газрууд – 11 удаагийн 

гадаад албан уулзалтыг тус  тус хийсэн байна.  
-  
Уулзалтаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан эдийн засгийн өсөлт, хот 
байгуулалт, дэд бүтэц, байгаль орчин, ногоон хөгжил, нийгмийн хөгжил, засаглалын 
чиглэлээр Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамд, олон улсын байгууллагууд, ах 
дүү болон найрамдалт хотууд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдтэй уулзаж, харилцан санал солилцож, нийслэлд 
хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг танилцуулсан болно.  
 
  Албан паспорт:  
 

2017 оны байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчдад зохих журмын дагуу шинээр албан паспорт хүссэн 48 хүсэлтийг ГХЯ-ны 
Консулын газарт холбогдох материалын хамт хүргүүлж, зохих журмын дагуу албан 
паспортыг олгуулсан болно.  

 
Нийслэлийн удирдлагууд гадаад улс оронд албан томилолтоор зорчих, 

Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирэх гадаадын зочдыг хүлээн авахад Чингис хаан 
нисэх онгоцны буудлын хүндэт зочны танхимаар үйлчлүүлэх тухай албан бичгийг 
Төрийн ёслолын албанд тухай бүрд нь хүргүүлж, 2017 оны байдлаар нийт  160 
орчим  хүнд үйлчлүүлэх зөвшөөрөл авч өгсөн байна. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Нийслэлийн 

Засаг даргын орлогч нар, Нийслэлийн Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны дарга зэрэг нийслэлийн удирдлагууд болон тэдэнд явах үйлчилгээний 
автомашинд Засгийн газрын ордонд нэвтрэх ордны үнэмлэх болоод машины 
зөвшөөрөл авч өгсөн.  

 
2017 онд Монгол Улс, Япон Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 

жил ой тохиож байгаатай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч тэргүүтэй албаны төлөөлөгчид 2017 оны 04 сард 
Токио хотод албан айлчлал хийсэн. Түүнчлэн Монгол Улс, АНУ-ын хооронд 
дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн хүрээнд АНУ-ын Филадельфийн  
оркестрын тоглолтыг 2017 оны 06 дугаар сард Улаанбаатар хотод амжилттай 
зохион байгуулав.  

 
Товч дүгнэлт:  
 



143 
 

Улаанбаатар хот харилцаат хотуудтай найрамдалт хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд ихээхэн санаачилга гарган ажилласан бөгөөд 2017 онд Тайландын 
Вант Улсын Бангкок, БНСУ-ын Инчон хотуудтай ах дүүгийн харилцаа шинээр 
тогтоож, хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр, санамж бичигт гарын үсэг зурсан байна.  

 
Москва, Улаанбаатар хотууд Ах дүү харилцаа тогтоосны 60 жил ой тохиож 

байгаатай холбогдуулан Улаанбаатарын соёлын өдөр арга хэмжээг Москва хотод 
амжилттай зохион байгуулж, талууд 2018-2020 оны хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт 
гарын үсэг зурсан болно.  

 
  2018 онд Улаанбаатарын соёлын өдрүүд арга хэмжээг Бүгд найрамдах Куба 
Улсын нийслэл Гавана хот / 1-р улиралд/, БНХАУ-ын нийслэл Бээжин /2-р улиралд/ 
хотуудад тус тус зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  
 
  Уламжлалт олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөрийг 2018 оны 3 улиралд 
БНХАУ-ын Хөх хот, ОХУ-ын Эрхүү, БНСУ-ын Намянжү, Тайландын Вант улсын 
Бангкок хотуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.  
 
 Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумыг Улаанбаатар хотод 2018 оны 08 
дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  
 

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЛААР: 
 

2017 онд “Нийслэлийн мэдээллийг нэг дороос” уриа дэвшүүлж, “Хэвлэл 
мэдээллийн төв”-өө түшиглэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон харьяа 
байгууллагуудын мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлэн нэг шугамаар хүргэх буюу 
нийслэлийн “Цогц мэдээллийн сүлжээ” бий болгох зорилго тавин ажилласан билээ.  

 
Ил тод-Нээлттэй нийслэл-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэд 

байгуулсан “Хэвлэл мэдээллийн төв”-д нийслэлийн удирдлага, нийслэлийн харьяа 
газруудын нийт 65 удаагийн хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, олон нийтэд 
мэдээллийг түгээсэн байна.  

 
“Нээлттэй нийслэл” мэдээллийн цагтай болсноор нийслэлийн 9 дүүргээс 

хийж хэрэгжүүлж буй ажил, үйл ажиллагааныхаа талаар хуваарийн дагуу 14 хоногт 
нэг удаа сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгч байгаа. Мэдээллийн цагийг “Хэвлэл мэдээллийн 
төв”-д тухай бүрт нь амжилттай зохион байгуулж, гэрээт хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслүүд идэвхтэй оролцуулан мэдээллийг түгээлээ.  

 
 “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” сэтгүүлийн 3 дугаарыг бэлтгэн  

хэвлүүллээ. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 1 
жилийн ажлын танилцуулга, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 1 жилийн онцлох ажил, 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн бүтээн 
байгуулалтын ажил хийгээд цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулга 
номыг (НИТХ-ын төлөөлөгчдөд, Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүдэд, Монгол 
Улсын Их хурлын гишүүдэд зориулсан) Нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын талаар брошурын хамт бэлтгэн хэвлүүллээ.  

 
Мөн энэ онд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатар-Хөрөнгө оруулалт 2017” 

форумд зориулж “Монголиан экономи” сэтгүүлийн тусгай дугаар, МОНЦАМЭ 
агентлагийн “Mongolia today” сэтгүүлийн тусгай дугаарыг тус тус хэвлүүлсэн. “Хотын 
хөгжил-Шинжлэх ухаан, технологи” олон улсын бага хуралд зориулсан тусгай 
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сэтгүүл хэвлүүлэн оролцогчдод тараасан. Түүнчлэн “Хамтын хүч-Хотын хөгжил” 
нийслэлийн дүүрэг, хороодын Засаг дарга, хэсгийн ахлагчдын зөвлөгөөнд 
оролцогчдод зориулсан “Монголын үнэн сонины тусгай дугаар”-ыг бэлтгэн, 
хэвлүүлсэн. 

 
“Үндэсний шуудан” сонинтой хамтран “Нийслэлийн шуудан” нүүр, “Улс төрийн 

тойм” сонинтой хамтран “Хотоор сонин юу байна” нүүрийг бэлтгэн нийслэлийн 
мэдээ мэдээллийг түгээж байна. Мөн “Зууны мэдээ” сонин, itoim.mn сайт, FM 101.7 
радио зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй хамтран нийслэл хотод хийж 
хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн голлох ажил, бүтээн байгуулалт, 
шийдвэрийн талаарх мэдээ, мэдээллийг бэлтгэхэд эх сурвалжаар ханган тогтмол 
булан ажиллуулж байгаа.  

 
Тогтмол эфир-Мэдээлэл бүхий  хот-2017 онд ХМОНХХ-ээс нийслэлийн 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, агентлагуудын үйл ажиллагаа болон нийслэлийн 
удирдлагын гаргасан шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд 
мэдээлэх зорилгоор 14 хоног тутамд 20 минутын “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газраас үзүүлж байна” нэвтрүүлэг бэлтгэн хамтран ажилладаг 10 телевизээр 
дамжуулан иргэдэд хүргэлээ. “Нийслэлийн хаврын бүтээн байгуулалт, Хотын дарга 
хүлэмжийн аж ахуйтай танилцав”, “Засгийн газрын гишүүд нийслэлд ажиллалаа”, 
“Нийтийн тээвэр, орц гарц хаасан хашаа хайс буулгах ажил явагдаж байна, 
Ерөнхийлөгч хотын даргатай уулзав”, “Хотын дарга Токио хотод айлчлав”, “Эко хот 
Улаанбаатар”, “Нийтийн эзэмшлийн зам талбай хаасан хашаа саадыг буулгаж 
байна”, “Шөнийн гэрэлт гудамж”, “Хотын дарга сургууль, цэцэрлэгийн бэлтгэл 
ажилтай танилцав”, “Цэцэрлэгтэй болно”, “Улаанбаатар, Москва хотын хооронд 
найрамдалт харилцаа тогтоосны 60 жилийн ой тохиож байна” зэрэг 30 нэвтрүүлэг 
бэлтгэн хүргэсэн байна. 

 
Бүтээн байгуулалтын болон зорилтот, үүрэг даалгаврын хүрээнд телевизийн 

22 шторк бэлтгэж гэрээт телевизүүдээрээ цацуулав. Мөн харьяа газраас өгсөн үйл 
явдлын болон бусад 38 шторкийг гэрээт телевизүүдэд өгч олон нийтэд хүргэлээ. 
 

Шинэ өнгө төрхтэй хот буюу 380-Улаанбаатар хотын шинэ өнгө төрхийг бий 
болгов. “Ирмүүн” агентлагтай хамтран нийслэлийн брэндбүүкийг бий болгож 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа. Шинэ өнгө 
төрх нь хурц тод шийдэлтэй, эрч хүчтэй хөгжиж байгаа залуу хотыг илэрхийлсэн 
бөгөөд нийслэлийнхээ шинэ өнгө төрхийг иргэддээ сурталчилан таниулах ажлыг 
хийж байна.  

 
Нийслэлийн 378 жилийн ойн хүрээнд “Монголын үнэн сонин”, “Өнөөдөр”, 

“Өдрийн сонин”-д тусгай нүүр бэлтгэн хэвлүүллээ. Нийслэлээс нэг жилийн 
хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар “Үндэстний тойм” сэтгүүлтэй хамтран 
тусгай дугаар бэлтгэн гаргав.  

 
Нийслэлийн ойн хүрээнд “Их хотын хямдрал”, “Нийслэлийн Засаг даргын нэг 

жилийн ажлын тайлан”, “Нийслэлчүүддээ баярын мэнд хүргэе”, “Гаруда-2017” гэсэн 
4 шторк бэлтгэж, гэрээт телевизүүдээр цацсан. Ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан 
“Хүүхдийн найрал дуу”-ны наадмын гала концерт, “Нийслэлийн 378 жилийн ойн 
хүндэтгэлийн концерт”-ийг UBS, TM, C1, TV-9 телевизээр шууд дамжуулан олон 
нийтэд хүргэлээ. Нийслэлийн шилдэг бүтээн байгуулалтын дээд шагнал гардуулах 
“Гаруда-2017” ёслолын ажиллагааг UBS, C1 телевизээр шууд дамжуулан хүргэсэн.  
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Мөн ойг угтан “Modern Ulaanbaatar”, “Night color of Ulaanbaatar” гэрэл зургийн альбом 
хэвлүүлсэн. Нийслэлийн 378 жилийн ойг угтан Хайду ТББ-тай хамтран “Жамухын 
онгоны мөрөөр”, “Эзэн нь чингэлэгт эд нь Эрдэнэсийн санд”, “Ил хотын далд нууц” 
хэмээх 3 баримтат кино, “Цөмийн хаягдлаас дутахгүй аюулыг Монголд булшилж 
байна” гэсэн 1 баримтат нэвтрүүлэг бэлтгэв. 
  

Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойд зориулсан түүхэн сэдэвт цуврал номыг 
Түүхийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн, түүхч С.Чулуун бичиж байгаа. Эхний боть ном 
хэвлэлтээс гарсан. Мөн Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойд зориулж “Сэмүүн” 
студи болон “Бидний цөөхөн Монголчууд” төсөлтэй хамтран баримтат кино хийж 
байна.  

 
Шилдэг сайт-Ulaanbaatar.mn-НЗДТГ-ын албан ёсны www.ulaanbaatar.mn 

сайтын шинэчлэлийг НМТГ-тай хамтран бүрэн хийж дууслаа. Сайт 
шинэчлэгдсэнээр хандалт нэмэгдэж, хэрэглэгч мэдээлэл авах, хандахад илүү 
хялбар болсон. Бид WWW.ULAANBAATAR.MN сайтыг хариуцан ажиллаж, энэ оны 
12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл нийслэлийн Засаг даргын 533 захирамж, цаг 
үеийн 925 мэдээ, харьяа байгууллагын 753 мэдээ, 164 хэвлэлийн тойм, 45 фото 
мэдээ, 402 дүрстэй мэдээ, 63 видео шторк, 3 баннер хийж байршуулжээ. 2017 оны 
01-р сарын 01-ээс 2017 оны 12-р сарын 01-ний өдрийг хүртэл www.ulaanbaatar.mn 
сайтад нийт 3.852.312 хэрэглэгч хандсан байна. 

 
Шинэчлэгдэн сайжруулсан www.ulaanbaatar.mn сайтын үйл ажиллагааг 

мэргэжлийн байгууллага өндрөөр үнэлж, 2017 оны шилдэг сайтаар өргөмжилж 
“Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал”-аар 
шагналаа. 

 
НЗДТГ-ын ЛЕД дэлгэцээр тайлант хугацаанд НИТХ-ын ажлын алба, НЗДТГ 

болон харьяа байгууллагын нэвтрүүлэг, шторк, сурталчилгаа давхардсан тоогоор 
350 гаруй контент цацсан байна. 

 
ХМОНХХ-ээс бэлтгэсэн цаг үеийн мэдээ 1317, фото мэдээ 2, дүрстэй мэдээ 

/видео мэдээ/ 61, нийт 1380 мэдээг www.zasag.mn цахим хуудсанд байршуулж олон 
нийтэд түгээлээ. 

 
Мониторинг дүн  шинжилгээ бүхий мэдээлэл-Хоттой холбоотой сөрөг 

мэдээлэл, ойлголтыг багасгаж эерэг ойлголт мэдээллийг зөв өнцгөөс иргэдэд 
хүргэхэд Мониторингийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэв. Мониторингийн 
компанитай хамтран хэвлэл мэдээллээр цацагдсан, нийтлэгдсэн нийслэлийн 
нутгийн захиргааны болон хэрэгжүүлэгч агентлагуудын үйл ажиллагааны талаархи 
мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, дотоод хэвлэлийн мониторинг хийсэн. 
Өдөрт Улаанбаатар хоттой холбоотой 400 гаруй мэдээ материал үндэсний 16 
телевиз, өдөр тутмын 10 сонин, мэдээллийн 50 гаруй сайтад гарч байна. Эдгээр 
мэдээ материалд тухай бүрт дүн шинжилгээ хийж зохих арга хэмжээг авч ажиллаж 
байна. Иргэдийн хүсч байгаа, шүүмжилж буй асуудлын мөрөөр шуурхай арга 
хэмжээ авч зохих үр дүнд хүрээд байна. Тухайлбал, Хот тохижилтын компаниудад 
Засгийн газраас хөрөнгийг шийдэн парк шинэчлэл хийснээр цас мөсний болон 
хотын гудамж талбайн цэвэрлэгээ сайжирч иргэдийн талархлыг хүлээж байна. Мөн 
баруун 4 замаас зүүн 4 зам хүртэл зүүн гар тийш эргэхийг хориглосон шийдвэрийг 
Засаг даргын захирамжаар цуцалсан, зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрүүлж хашаа 
хайс барилга байгууламж барьж явган болон автозамын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж 
байсныг цэгцэлж “Зам чөлөөл” аяныг явуулж иргэдийн дэмжлэгийг авсан.  

http://www.zasag.mn/
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Бидний хэрэгжүүлсэн ажил үр дүнгээ өгч нийтлэгдсэн мэдээ материалын 

дийлэнхийг эерэг мэдээлэл эзэлж, иргэдийн дундах хоттой холбоотой сөрөг болон 
буруу ойлголт эрс багасч байна. 2017 онд нийслэл хоттой холбоотой 800 мэдээ 
материал хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гарсан байна. Эдгээр мэдээллийн 81 
хувь нь эерэг, 12,5 хувь нь дундаж, 6,5 хувь нь сөрөг мэдээ байна.  

 
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ, ТҮҮНИЙ ҮР ДҮН 
 
Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол улсын Эдийн засаг нийгмийг 
тухайн жилд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд хагас, бүтэн жилээр хяналт 
шинжилгээ хийж, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа болон үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтээр үнэлгээ өгч ажиллалаа.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд туссан зорилт арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2017 оны 03 дугаар сарын 
14-ний өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, 2016 оны хэрэгжилтийн тайланг хүлээн авч 
нэгтгэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.  

 
Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Засгийн газрын 

2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар хөтөлбөрт 
тусгагдсан 98 арга хэмжээнээс 6 арга хэмжээ 50 хувийн, 47 арга хэмжээ 30 хувийн, 
27 арга хэмжээ 10 хувийн, 3 арга хэмжээ хэрэгжиж эхлээгүй, нийт 25.3 хувийн 
хэрэгжилттэй байна. Холбогдох яамдаас шаардлагатай эрх зүйн баримт бичиг 
батлан гаргаагүй, төлөвлөлтийн шатанд байгаа үнэлэх боломжгүй 15 арга хэмжээ 
байна.   

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан 
зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2017 оны 05 
дугаар сарын 24-ний өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, тайланг хүлээн авч нэгтгэн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. 2017 оны хагас жилийн байдлаар нийслэл 
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 230 арга хэмжээнээс 2 арга хэмжээ 100 хувийн, 4 
арга хэмжээ 70 хувийн, 90 арга хэмжээ 40 хувийн, 80 арга хэмжээ 0 хувийн нийт 
28.16 хувийн хэрэгжилттэй байна. Хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй 16 арга хэмжээ, 
үнэлэх боломжгүй 38 арга хэмжээ байна. Үүнээс улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх эрх 
зүйн болон бодлогын баримт бичиг батлагдан гараагүй 5 арга хэмжээ, нийслэлийн 
хариуцсан чиг үүрэгт хамааралгүй 33 арга хэмжээ байна. Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар хэрэгжүүлэх 31 арга хэмжээнээс 1 арга хэмжээ 70 хувийн, 19 арга 
хэмжээ 40 хувийн, 7 арга хэмжээ 0 хувийн нийт 30.7 хувийн хэрэгжилттэй, 
хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй 4 арга хэмжээ байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 

23 дугаар хуралдаанаар Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүнг хэлэлцүүлэн, нийт 
байгууллагуудад хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг өгөгдсөн. 
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Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017 оны хагас жилийн 

хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийсний дагуу өмнө өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлээгүй, хангалтгүй тайлан мэдээ ирүүлсэн 26 байгууллагад хэрэгжилтийг 
тайлагнах зөвлөмжийг, удаашралтай байгаа арга хэмжээний жагсаалтын хамт 2017 
оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр албан бичгээр хүргүүлэн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх чиглэлээр ажилласан.    

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Монгол Улсын эдийн засаг 

нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийслэл хэрэгжүүлэхээр туссан зорилт 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2017 оны 03 дугаар 
сарын 20-ны өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, тайланг хүлээн авч нэгтгэн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 52 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл”-д нийслэл хэрэгжүүлэхээр 5 зорилтын 6 арга хэмжээнээс 4 арга 
хэмжээ 100 хувь, 2 арга хэмжээ 70 хувь, нийт 90 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Монгол Улсын эдийн засаг 

нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийслэл хэрэгжүүлэхээр туссан зорилт 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2017 оны 05 дугаар 
сарын 17-ны өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, тайланг хүлээн авч нэгтгэн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 70 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл”-д нийслэл хэрэгжүүлэхээр 3 зорилтын 8 арга хэмжээ тусгагдсанаас 
2017 оны хагас жилийн байдлаар 5 арга хэмжээ 70 хувь, 2 арга хэмжээ 50 хувь, 1 
арга хэмжээ 30 хувь нийт 60 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол 

улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн хэрэгжилт, 
танилцуулга болон нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн 
хурлын тэмдэглэлийн хамт 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яаманд, 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр 
Нийслэлийн Аудитын газарт хүргүүлсэн. 

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 70 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол 

улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн хэрэгжилтийн 
явцын тайланг танилцуулгын хамт 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Сангийн 
яаманд  хүргүүлсэн. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Төрийн мэдээллийн 
сүлжээний Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын мэдээллийн дэд бүтэц 
/unelgee.gov.mn/-ийн сүлжээнд цахим хэлбэрээр тайлагнаж ажилласан.   

 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу шинээр боловсруулах 

Үндэсний хөтөлбөр 2016 оны 11 сараас эхлэн шинэчлэгдэн боловсруулагдсан 
бөгөөд ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн албан ёсны тогтоолоор баталсан үндэсний хөтөлбөр 
албажиж ирээгүй тул 2016 оны хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
боломжгүй байсан. Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
батлагдсан Үндэсний хөтөлбөрүүдийн жагсаалт болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газраас ирсэн тогтоолын дагуу Үндэсний 31 хөтөлбөрийн жагсаалтыг гаргаж Тамгын 
газрын даргад танилцуулан 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр албан бичгээр 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнг тайлагнах чиглэлээр албан бичиг хүргүүлэн 
ажилласан. 
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2012-2016 оны хугацаанд батлагдан хэрэгжсэн нийт 22 дэд хөтөлбөрийн 

батлагдсанаас хойших хугацааны тайланг 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 
байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэн, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн 
танилцуулгын хамт НИТХ-ын ажлын албанд 2017 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр 
албан бичгээр хүргүүлсэн.   

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжилтийн үр дүнгийн тухай мэдээллийг нийслэлийн 51 байгууллагаас хүлээн 
авч нэгтгэлээ. Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 50 байгууллагаас хүлээн авч нэгтгэн, хэрэгжилтийн үр 
дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, удаашралтай буюу тасалдсан 23 арга 
хэмжээний шалтгаан нөхцлийг тодруулан нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн  
2017 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүллээ.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 

явцыг 2017 оны 8 дугаар сарын 1, 11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар нэгтгэн 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьсан. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 

журмын дагуу 
 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
- Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 оны зорилт 
- Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлт тус тус гарган Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүллээ.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 10 хэлтэс, Захирагчийн ажлын 

албаны 4 хэлтэс, 25 агентлаг, 9 дүүрэг, 5 харьяа байгууллага нийт 53 байгууллагын 
ирүүлсэн тайланг 2017 оны 3-р улирлын байдлаар нэгтгэн хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2017 оны 9 дүгээр сарын 28-ны 
өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 

хэрэгжилтийн явцыг НИТХ-ын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, "Хангалттай" үнэлгээ авсан. 

 
БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Монгол Улсын эдийн засаг, 

нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийслэл хэрэгжүүлэхээр туссан зорилт 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2017 оны 05 дугаар 
сарын 17-ны өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, тайланг хүлээн авч нэгтгэн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 70 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх 
Үндсэн чиглэл”-д нийслэл хэрэгжүүлэхээр 3 зорилтын 8 арга хэмжээ тусгагдсанаас 
2017 оны хагас жилийн байдлаар 5 арга хэмжээ 70 хувь, 2 арга хэмжээ 50 хувь, 1 
арга хэмжээ 30 хувь нийт 60 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 
Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2016 оны  зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнг 

Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Нийслэлийн иргэдийн 
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Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулан Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлсэн. 

      
 Улсын Их Хурал, Засгийн газрын болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын тогтоол шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 
хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох, гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэхэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний ажлаар нөлөөлөх ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
 

Монгол Улсын Их хурлын 11 тогтоолын 26 заалт, Монгол Улсын Их хурлын 
Байнгын хорооны 4 тогтоолын 32 заалт, Ерөнхийлөгчийн  6 зарлигийн 13 заалт, 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 11 зөвлөмжийн 21 заалт, Засгийн газрын 196  
тогтоолын 262 заалт, Засгийн газрын  хуралдааны 49 тэмдэглэлийн 80 
заалт,Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11 заалт, Ерөнхий  сайдын 7 
захирамжийн 8 заалтыг тус тус хяналтад авч хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 

 
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын Их хурлын 6 тогтоолын 13 

заалт, Ерөнхийлөгчийн  2 зарлигийн 4 заалт, Засгийн газрын 61  тогтоолын 78 заалт, 
Засгийн газрын  хуралдааны 16 тэмдэглэлийн 19 заалт, Ерөнхий  сайдын 1 
захирамжийн 1 заалт, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 5 зөвлөмжийн 8 
заалтыг, 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар Улсын Их Хурлын 6 тогтоолын 27 
заалт, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан 6 зөвлөмжийн 
13  заалт, Засгийн газрын 60 тогтоолын 67 заалт, Ерөнхий сайдын 3 захирамжийн  
3 заалт, ЗГ-ын хуралдааны 13 тэмдэглэлийн 15 заалтын гүйцэтгэлийн үр дүнд 
хяналт шинжилгээ хийсэн.  Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хийсэн 
хяналт шинжилгээний дүнг тухай бүр нь нийслэлийн Засаг даргын  зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт www.unelgee.gov.mn 
сайтаар дамжуулан тайлагнасан. 

 
2017 онд нийтдээ Монгол Улсын Их хурлын 11 тогтоолын 26 заалт, Монгол 

Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 4 тогтоолын 32 заалт, Ерөнхийлөгчийн 6 
зарлигийн 13 заалт, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 11 зөвлөмжийн 21 заалт, 
Засгийн газрын 196  тогтоолын 262 заалт, Засгийн газрын  хуралдааны 49 
тэмдэглэлийн 80 заалт,Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11 заалт, Ерөнхий  
сайдын 7 захирамжийн 8  заалтуудыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
“Захирамжлалын баримт бичгийн хяналтын сан”-д бүртгэн авч, хэрэгжилтийг 
хариуцах байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж ажилласан. 

 

 Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлийн хугацаа 
хоцорч байгаа Засгийн газрын 4 тогтоолын 4 заалтыг түүвэрлэн авч хяналт 
шинжилгээ хийж, хяналт шинжилгээний ажлын дүнг үндэслэн ажил хариуцсан 2 
байгууллагад ажил эрчимжүүлэх хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хяналт тавьж 
ажилласан. 
 

 2017 онд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн 62  
тогтоолын 73 заалтыг заалтыг хяналтад авч, тайлан мэдээг холбогдох  
байгууллага, албан тушаалтнуудаар гаргуулан хүлээн авч, хэрэгжилтийн явц, үр 
дүнд хяналт шинжилгээ хийж  дүнг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралдаанд 2 удаа хэлэлцүүлэн шаардлагатай асуудлаар хуралдааны 
тэмдэглэлээр холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудыг үүрэгүүлж 
ажилласан. 
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  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийн үр дүнд 
хийсэн хяналт шинжилгээний дүн мэдээг НИТХ-ын Ажлын албанд цаасан 
суурьтайгаар бэлтгэн холбогдох журамд заасан хугацаанд хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн зарим 
тогтоолуудыг агуулга чиглэлээр нь багцлан, хэрэгжилтийн явцад 2 удаа хяналт 
шинжилгээ хийж дүнг удирдлагад танилцуулан, НИТХ-ын Ажлын албанд  тухай 
бүр нь албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 

 Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлийн хугацаа 
хоцорч байгаа Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын  12 тогтоолын 24 
заалтыг түүвэрлэн авч хяналт шинжилгээ хийж, хяналт шинжилгээний ажлын 
дүнг үндэслэн ажил хариуцсан10 байгууллагад ажил эрчимжүүлэх хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч, хяналт тавьж ажилласан. 
 

  2017 онд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны 74 тэмдэглэлийн 
198 заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийн тайлан мэдээг холбогдох  байгууллага, 
албан тушаалтнуудаар сар бүр гаргуулан хүлээн авч, хэрэгжилтийн явц, үр дүнд 
хяналт шинжилгээ хийсэн. Дүнг тухай бүр нь удирдлагад танилцуулж ажилласан.  
Мөн 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/754 дүгээр захирамжаар 
баталсан “Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны 
журмыг шинэчлэн батлах тухай”  журмын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, 
ажиллав. 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны 52 тэмдэглэлийн 126 заалтыг 
түүвэрлэн авч хяналт шинжилгээ хийж, хяналт шинжилгээний ажлын дүнг 
үндэслэн ажил хариуцсан 56 байгууллагад ажил эрчимжүүлэх хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч, 7 байгууллагад буруутай этгээдэд  хариуцлага тооцох тухай 
албан бичиг хүргүүлэн ажилласан. 
 

 Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Төлөвлөлт үнэлгээ, 
мониторингийн удирдлагын систем” буюу “L.Monitoring” программаар дамжуулан 
Нийслэлийн Засаг даргын 469  захирамжийн 991 заалтыг хяналтанд авч,  2016 
оны жилийн эцсийн дүн мэдээг  нутгийн  захиргааны 73  байгууллагуудаас  авч 
нэгтгэн нийслэлийн Засаг даргын 469 захирамжийн 991 заалтад хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ  хийж дүнг  Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулж ажиллалаа.   
 

 Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаанаас тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн 
2016 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж дүнг хэлтсийн 
дарга танилцуулж ажиллалаа. 
 

 Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Төлөвлөлт үнэлгээ, 
мониторингийн удирдлагын систем” буюу “L.Monitoring” программаар дамжуулан 
нийслэлийн Засаг даргын 2017 онд  гарсан захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ хийн ажиллаж байна.  
 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар албан даалгаварын хэрэгжилтийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 108 байгууллагаас авч нэгтгэн, хэрэгжилт, үр 
дүнг 2017 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж 
ажилласан.  
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 Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөн болон цаг үеийн асуудлаар 

өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийн явцад хяналт шинжилгээ хийж, төрийн 
үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай үзүүлж, хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагааг тогтмол явуулж байгууллагын ил тод байдлыг хангаж ажиллах 

 

  2016 онд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах 
ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн байгуулсан, үүрэг даалгавар, биелэлт үр дүнг 
2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж 
ажиллалаа. 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/768 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтны 
“Шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын дагуу 9 удаагийн шуурхай 
зөвлөгөөний бэлтгэл ажил, хэрэгжилтын тайлан, фото зураг, цаг үеийн нөхцөл 
байдлын бичлэг зэргийг бэлтгэж танилцуулж ажиллалаа. 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай 
зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын дагуу 15 удаагийн шуурхай зөвлөгөөний 
бэлтгэл ажил, хэрэгжилтын тайлан, фото зураг, цаг үеийн нөхцөл байдлын 
бичлэг зэргийг бэлтгэж танилцуулж ажиллалаа. 
 

  Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын 24 удаагийн 
шуурхай зөвлөгөөний бэлтгэл ажил, хэрэгжилтын тайлан, фото зураг, цаг үеийн 
нөхцөл байдлын бичлэг зэргийг бэлтгэж танилцуулж ажиллалаа. 

 

 

  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын 
шуурхай зөвлөгөөн дээр нийслэлийн Засаг даргаас 211 үүрэг даалгаврыг 
нийслэлийн мэдээллийн Ulaanbaatar.mn сайтад байршуулж, холбогдох 
байгууллагуудад хяналт тавин ажиллаж байна. 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай 
зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын дагуу шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн 
үүргийн дагуу нийслэлийн 8 дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа эрхэлж байгаа худалдаа, хог хаягдал, авто замын тэмдэг тэмдэглэгээ 
зэргээр видео бичлэг, фото зураг, зэргийг бэлтгэж зөвлөгөөн дээр танилцуулж 
ажиллалаа. 
 

  Мөн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу нийслэлийн 6 дүүрэгт 
үүссэн хур хог хаягдлуудыг видео дүрсжүүлэн нийслэлийн Засаг дарга дүүргийн 
Засаг дарга нар болон Хот тохижилтын байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзах  
уулзалтанд танилцуулж ажиллаа.  
 

   Нийслэлийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт зөвгөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа ТҮЦ-үүдийн байршлын зураг болон нийтийн тээврийн автобусны буудал 
дээр зогсож хууль бусаар такси үйлчилгээ үзүүлж байгаа тээврийн хэрэгсэл, 
автозамын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээгээр зорчиж байгаа тээврийн 
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хэрэгсэлийн видео бичлэг, фото зураг, зэргийг бэлтгэж зөвлөгөөн дээр 
танилцуулж ажиллалаа. 
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнуудын 4 
удаагийн шуурхай зөвлөгөөн дээр монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 
“Хөдөө аж ахуйн салбарын 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга 
хэмжээний тухай” 186 дугаар тогтоол, “Төв, суурин газрын 2017 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай”  187 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар албан даалгавар 2017-
2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын явцын талаар мэдээлж ажилласан 
байна.  
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд шуурхай 
зөвлөгөөнд оролцсон ирцийн бүртгэлийн тухай товч мэдээллийг гаргаж 
нийслэлийн Удирдлагад танилцуулж ажиллалаа.    
 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай 
зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ыг нийслэлийн нутгийн захиргааны 108 
байгууллагуудад хүргүүлж ажиллалаа.  
 

  Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газар хамтран нийслэлийн мэдээ, 
мэдээллийн Ulaanbaatar.mn сайт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан сайтад 
байрших Шуурхайн үүрэг даалгаврын биелэлт, үр дүнг тооцох, тайлагнах, 
программ хангамжийн техникийн нөхцлийг шинчлэн боловсруулж,  программ 
хангамжийг сайтад байршуулан, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас шуурхайн үүрэг даалгаврын биелэлтийг сайтаар дамжуулан 
авч, хэвшээд байна.   

 
 Нийслэлд 2017 онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа 

ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж удирдлагыг цаг 
үеийн мэдээллээр хангаж ажиллах 

 

 2017 онд улсын төсвөөс 26 төсөл, арга хэмжээний 38.2 тэрбум төгрөгийн төсөлд 
хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийн ажиллаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын гүйцэтгэл 90%-тай байна. Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар танилцуулагдсан. 
 

 Тайлант хугацаанд нийт 259.5 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 156 төсөл арга 
хэмжээ 87 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.  Хагас жилээр Нийслэлийн 
зөвлөлийн хурлаар танилцуулагдсан. 
 

 Тайлант хугацаанд нийслэл хотод улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, 
гадаадын болон дотоодын хандив, буцалтгүй тусламж, зээлийн хөрөнгөөр 
шинээр бий болсон   Барилга байгууламж -  52 нэрийн 79 187,4 сая төгрөг, /өргөн 
барьсан 7 нэрийн 10 135,3 сая төгрөг/   Тээврийн хэрэгсэл – 4 141,1 сая төгрөг, 
ЭБХХХК-ын хурлаар бүртгэсэн эд хөрөнгө – 3 901,1 сая төгрөг, шугам сүлжээ, 
автозам, тохижилт, тоног төхөөрөмж- 68 376,5 сая төгрөг  нийт 165 741,4 сая 
төгрөгийн хөрөнгийг бүртгэлд тусгах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  
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 Нийт 7 эх үүсвэрийн 19 төсөл арга хэмжээний 5,566,900 мянган ам долларийн 
хөрөнгө оруулалт гадаадын зээл, тусламж, техник туслалцааны хүрээнд 
хэрэгжиж байна. 
 

  Засгийн газрын гишүүд, салбарын сайд нартай байгуулсан батламж, санамж 
бичиг, хамтран ажиллах гэрээг 2017 онд  Барилга хот, байгуулалтын яам, 
Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын 
яам, Эрүүл мэндийн яамтай байгуулсан байна. Нийт 215 заалтын хэрэгжилтийн 
тухай мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэж байна. 
 

 Засгийн газрын гишүүд, салбарын сайд нартай байгуулсан батламж, санамж 
бичиг, хамтран ажиллах гэрээг 2016 онд  Барилга хот, байгуулалтын яам, 
Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан, спортын 
яам, Эрүүл мэндийн яамтай байгуулсан байна. Нийт 189 заалтын хэрэгжилт 98 
хувьтай хэрэгжсэн байна. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн гэрээний 
үндсэн дээр нийт  297.8 тэрбум төгрөгийн урсгал санхүүжилтийг нийслэлийн 
харьяа газар, байгууллагуудад санхүүжүүлж, бүх шатны төсвийн 
байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг бүрэн ханган ажиллаж, өр авлага 
үүсгэлгүй ажилласан. Гэрээний хэрэгжилтийн тухай мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэн 2017 оны 04 дүгээр сарын 1 нд Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.   

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн харьяа байгууллагуудын тухайн оны үйл ажиллагааны үр дүнд 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах. 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 1146 дугаар захирамжаар батлагдсан  
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хийх журам”-ын дагуу Нийслэлийн 9 дүүрэг,  
Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 32 агентлаг, Нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн 22 газар, 
Захирагчийн харьяа болон нийслэлийн төсөвт 23 байгууллага нийт 88 
байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагаанд шалган зааварлах ажлыг зохион 
байгуулж,  ажлын дүн мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулж, гарсан зөвлөмж шийдвэрийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 03/418 дугаар албан бичгээр 
нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагуудад хүргүүлж, гүйцэтгэл 
сайжруулах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллах үүрэг өгөгдсөн. 
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргуулан авч хяналт 
шинжилгээ хийж ажиллаж байна. 
 

 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу шинээр боловсруулах 
Үндэсний хөтөлбөр 2016 оны 11 сараас эхлэн шинэчлэгдэн боловсруулагдсан 
бөгөөд ЗГХЭГ-аас хэрэгжилтийг тооцох үндэсний хөтөлбөрийн жагсаалт 
албажиж ирээгүй тул 2016 оны хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийх боломжгүй 
байсан.  Салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангах ажлын хүрээнд   2016-2020 
онд нийслэлд хэрэгжих   үндэсний   болон дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг  Засгийн 
газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолыг үндэслэн  гаргаж удирдлагуудад 
танилцуулан, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  2017.10.18-ний өдрийн 
03/3571 дугаартай албан бичгээр нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
хүргүүлсэн.  2012-2016 оны хугацаанд батлагдан хэрэгжсэн нийт 22 дэд 
хөтөлбөрийн батлагдсанаас хойших хугацааны тайланд 2016 оны жилийн 
эцсийн байдлаар  хяналт шинжилгээ хийж  нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
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арга зүйн туслалцаа үзүүлж , дэд хөтөлбөр тус бүрийн хэрэгжилтийн тайланг, 
нэгдсэн танилцуулгын хамт НИТХ-ын ажлын албанд 2017.03.22-ны өдөр албан 
бичгээр хүргүүлсэн. Эдгээр ажлуудын үр дүнд салбар хоорондын бодлогын 
уялдааг хангаж ажиллах чиглэлд ахиц гарсан.  
 

  Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний 
байгууллагуудын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг үнэлж, 2017 оны 05 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн А/335 дугаар захирамжаар баталсан "Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам"-д байгууллагуудын дотоод хяналтын 
тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр  зохицуулалт тусган оруулж,  хэрэгжүүлэх арга 
зүйн сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулсан. 
Сургалт семинарт нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагын захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн  дарга нар, дотоод хяналт, хяналт шинжилгээний асуудал 
хариуцсан албан хаагчид хамрагдсан. Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн хамрах хүрээний байгууллагуудын дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, 
дотоод хяналтын тогтолцоог сайжрах эрх зүйн боломж сайжирсан. 
   

 2017 оны 02 дугаар сарын 23,24-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Тээврийн газар, 
Улаанбаатар смарт ХХК-иудад Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэхч 
байгууллагуудын шугамын цаг, рейсийн нэгдсэн даалгаврын хэрэгжилт, 
хяналтын программ хангамжийн хэвийн үйл ажиллагаа, иргэдээс гаргасан 
гомдлын шийдвэрлэлт зэрэгт хяналт шинжилгээ хийн ажилласан.  

 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын албан хаагчдын ажлын 
ачаалал, хөдөлмөрийн бүтээмж, цаг ашиглалтад шалгалт хийж дүнг нийслэлийн 
удирдлагад удирдлагад танилцуулаа.   

 Нийслэлийн Засаг Тамгын газрын даргын тушаалын дагуу тооллогын комисст 
ажиллаа. 

 Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 8 удаагийн шалгалтыг нийслэлийн Удирдлагуудын 
өгсөн үүрэг даалгавар болон өргөдөл гомдлын дагуу давхардсан тоогоор 13 
байгууллага, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шалгалтын 
ажлуудыг хийж дүнг удирдлагуудад танилцуулж ажиллалаа.   

 
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-
ын дагуу Нийслэлийн Засаг дарга, Тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаанд 
хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хийсэн 11 тайлан, мэдээ дүнг Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Үүнд:  
 

1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
2. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 

биелэлт 
3. Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлт 
4. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 
5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан 

үр дүнгийн гэрээний биелэлт 
6. Сайдаас аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн 

гэрээний биелэлт 
7. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 
8. Байгууллагын  ил тод байдлын үнэлгээ 
9. Байгууллагын  шудрага байдлын түвшиний үнэлгээ 
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10. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 
11. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 

 
  Удирдлагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу дангаараа болон хэлтсийн 

албан хаагчидтай хамтран дараахи баримт бичгүүдийг боловсруулан 
холбогдох хэрэглэгч нарт хүргүүлэн мэдээллээр ханган ажилласан байна. 
Үүнд : 

 

 Монгол Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан 
журам санал өгч ажиллалаа.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ыг 
шинэчлэн батлууллаа. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай 
зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ыг шинэчлэн батлууллаа. 
 
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ ДОТООД АЖИЛ  

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд солигдсонтой 

холбогдуулан  “L.Monitoring” программийг шинэчлэх,  админ нэр солих, шинээр 
паспорт олгох ажлуудыг хийн ажиллаж байна.  

 НЗДТГ-ын дотоод сүлжээний “E-office” болон  LMonitoring  программыг бүрэн 
ашиглаж мэдээ мэдээллийг солилцож, төлөвлөлт болон гүйцэтгэлээ 
байшруулан ажиллаж байна. 

 Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn  программыг бүрэн 
ашиглаж ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын программ 
болон нийслэлийн өргөдөл гомдол санал хүсэлтийн цахим программ болох 
“UB1200” http://smartcity.mn ирсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хяналт-
шинжилгээний хийж ажиллаж байна. 

 
 

СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЭЛ: 
 

 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан “Захиргааны 
байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт 
сургалт, Удирдлагын академийн мэргэжил дээшлүүлэх институт Дэлхийн 
банктай хамтран зохион байгуулсан “ Нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачилгыг 
хэрэгжүүлэх боломж, арга зам” сэдэвт сургалт семинарт 1 албан хаагч 
хамрагдаж сертификат, гэрчилгээ авсан.   

 ХЗЯ-аас зохион байгуулсан Эрүүгийн шинэчилсэн хууль болон Зөрчлийн 
хуулийн сургалтад 1 албан хаагч хамрагдсан.  

 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зохион байгуулсан Төлөвлөлт, Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ боловсронгуй болгох сэдэвт сургалтанд 6 албан хаагч 
хамрагдсан. 

 Нийслэлийн ЗДТГ-ын газар, БНХАУ-ын Бээжин хотын захиргааны хамтарсан 
Олон улсын хил дамнасан онлайн худалдаа зохион байгуулах чиглэлийн 
сургалтанд 1 албан хаагч хамрагдсан.   

 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://smartcity.mn/
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  ЕС. Батлан хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 
байгуулсан гэрээний биелэлт 

 
Батлан хамгаалахын сайдын, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч нарын 2016-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг, Батлан 
хамгаалахын сайдын, Нийслэлийн Засаг даргатай 2017 онд хамтран ажиллах 
гэрээнд заагдсан ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр цэргийн штаб ажлаа жил, 
сарынхаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна.  

 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны  

өдрийн Б/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай”,  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 
Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлээр 2 арга хэмжээг тусгаж, 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг батлуулсан. 

 
 Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийг үндэслэн Засгийн газрын 

тогтоол, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын тушаал, нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн дагуу орон нутгийн төсвөөс шаардлагатай зардлыг шийдвэрлүүлэх 
заалт оруулан цэргийн албаны халалт, татлагыг явуулж хэвшсэн. Хугацаат албаны 
ээлжит цэрэг татлагыг явуулах төсөв, санхүүжилтийг дүүргүүдийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Цэргийн штабууд гарган зарцуулж, цаг тухайд тайлагнаж, ЗХЖШ-аас 
тогтоосон хяналтын тоог бүрэн биелүүлсэн. Цэргийн штаб нь хууль тогтоомжоор 
хүлээсэн батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд 
хүргэх чиглэлээр цэрэг татлагын байрыг “Иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэх байр” 
болгож, бодит мэдээллийг хүргэн, хамтран  ажиллаж байна.  

 
 Дайчилгааны бэлэн байдал, төлөвлөгөө, зарлан мэдээлэл, тодотгол, бэлтгэл 

нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын талаар 
 
Улсын дайчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөнд шаардлагатай мэдээ мэдээллийг 

стандартын дагуу гаргах, нууцын хадгалалт, хамгаалалтад ахиц гаргаж ажиллалаа. 
 
Улсын дайчилгааны мэргэжилтэн жил бүр дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 

үзүүлэлтээр харьцуулсан судалгаа гаргаж хэвшсэн. 
 
“Төрийн болон албаны нууцын тухай” хуульд заасны дагуу төрийн нууцын 

ажил үүргийг хавсран гүйцэтгэж байгаа ажилтнуудад холбогдох хууль тогтоомжид 
заасны дагуу нууцын нэмэгдлийг олгож байна. 

 
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнтэй явуулах сургалтыг Батлан 

хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
нарын 2016-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг, Батлан хамгаалахын сайдын 
Нийслэлийн Засаг даргатай 2017 онд хамтран ажиллах гэрээнд заагдсан ажил, 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх тусгай төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын тушаал гарган хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

 
 Цэргийн дайчилгааны тодотголыг журмын дагуу хийх, тайлан мэдээ болон 

харилцан ажиллагааны төлөвлөгөөг жигдлэх, ангийн угтах байрны асуудлыг газар 
дээр нь шийдэх зэрэг асуудлыг хамтран ажиллаж шийдвэрлэсэн.  
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Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны мн/01 дүгээр албан бичгээр нийслэлийн 

хэмжээнд 2017-2018 онд хэрэглэгдэх дохиог шинэчлэн баталж, зарлан мэдээллийг 
2-оос доошгүй суваг ашиглан ажиллахаар зохион байгуулсан. Улирал бүр 
дайчилгааны зарлан мэдээллийн дохиогоор ажилласан талаар тэмдэглэл хөтлөн 
дүгнэлт хийн ажиллаж байна. Зарлан мэдээллийн сувгуудыг ашиглах боломж, 
холбооны найдвартай байдлыг шалгах, тогтмолжуулах, дайчилгааны томилгоот 
бүрэлдэхүүнд үүрэг гүйцэтгэх дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор нийслэл, дүүргийн 
хэмжээнд дадлагын дохиогоор ажиллаж хэвшсэн.  
 

  Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчлах талаар 
 

Цэргийн өмнөх насны болон өсвөр үеийн хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл 
хүмүүжил олгох ажлын хүрээнд: 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг Нийслэлийн Засаг 

даргын 2017 оны А/73 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн хэмжээнд Батлан 
хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор 
зохион байгуулсан. 
  

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн бэлтгэл ажлын хүрээнд 
34 ажил төлөвлөж, төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлсэн. Ойн арга хэмжээний хүрээнд 
нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд Батлан 
хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах ажлуудыг 2017 оны 
02 дугаар сарын 10-наас 03 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд төлөвлөгөөний дагуу 
зохион байгуулсан. 
  

Нийслэлийн иргэдэд батлан хамгаалах зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Батлан хамгаалахын багц хуулиудыг сурталчлах 
өдөрлөг”, “Нийслэлийн иргэдийн 3 үеийн уулзалт цэнгүүн”-ийг 2017 оны 03 дугаар 
сарын 15-ны өдөр Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулсан. Өдөрлөгт 
нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид, цэргийн 
албан хаагчид, ахмад дайчдыг урилгаар оролцуулсан.  

 
Цэргийн штабаас санаачлан ерөнхий боловсролын сургуулиудын 10-12 

дугаар ангийн сурагчдын дунд “Эх орон-Эр цэрэг”  сэдэвт зохион бичлэгийн 
уралдааныг хоёр үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Нэгдүгээр шатны уралдааныг 
дүүргүүд удирдамжийн дагуу тус бүр 3 байр шалгаруулсан бөгөөд хоёрдугаар 
шатны шалгаруулалтыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн болон нийслэлийн Боловсролын газрын 
мэргэжилтнүүд шалгаруулсан. 

 
 Зохион бичлэгийн уралдааны тэргүүн байрт Налайх дүүргийн 119 дүгээр 

сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Э.Баасансүрэн, дэд байрт Сонгинохайрхан 
дүүргийн 104 дүгээр сургуулийн 10а ангийн сурагч Н.Энхбаяр, гуравдугаар байрт 
Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн 10б ангийн сурагч    
А.Анужин нар шалгарч, Нийслэлийн Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 
шагнагдсан. 
 

Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд “Батлан хамгаалах багц хуулиудыг 
сурталчлах өдөрлөг”-өөр иргэдэд батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг хүргэж, 
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Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулга, Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчдийн 
хамтарсан тоглолтыг сонирхуулсан. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, Батлан хамгаалахын сайдын 
зөвлөлийн гишүүдтэй ажил хэргийн уулзалтыг 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр 
зохион байгуулж, санал бодлоо солилцсон нь хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн үр 
дүнтэй ажил болсон. 

 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын ажилтнуудын дунд спортын хийн буудлагын уламжлалт 
тэмцээнийг зохион байгуулж, эрэгтэйчүүдийн төрөлд нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөгчдийн Хурлын ажлын албаны мэргэжилтэн Б.Амгаланбаатар, 
эмэгтэйчүүдийн төрөлд нийслэлийн зохион байгуулагч  Э.Халиун нар тэргүүн байр 
эзэлсэн. 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн баяраар эрхэлсэн 

ажилдаа амжилт гаргасан офицер, ахлагч нарт шагнал гардуулах арга хэмжээг 2017 
оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/108 дугаар захирамжаар дагуу 

нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдийн дунд цэрэг 
спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг 2 үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Нэгдүгээр 
үе шатыг Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн хүрээнд дүүргүүдийн 
хэмжээнд зохион байгуулж бөгөөд тэмцээнд 87 сургуулийн 1245 сурагч хамрагдсан.  

 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын Цэргийн штабт ажиллаж байгаад 

өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 37 бэлтгэл офицеруудыг хүлээн авч 4,5 сая төгрөгийн 
буцалтгүй тусламж үзүүлэв. 

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабуудаас иргэд, олон 

нийтэд хүрсэн дараах сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгуулсан.Үүнд: 
 
-Баянгол дүүрэг хүүхэд залуучуудад цэрэг, эх оронч хүмүүжил олгох 

зорилгоор 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Хилийн 0164-р анги дээр “Эх орон-
36” хөгжлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  

 
“Бид ирээдүйн эр цэрэг” тойрон аялалыг 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны 

өдөр Засаг даргын Тамгын газар-Монгол цэргийн музей-Зэвсэгт хүчний 084 дүгээр 
анги-Засаг даргын Тамгын газар гэсэн маршрутаар зохион байгуулж, тойрон аялалд 
дүүргийн ерөнхий боловсролын 20 сургуулийн ахлах ангийн 100 сурагчийг  

 
- Баянзүрх дүүргээс “Андуудаа одонгоо зүүцгээе” хүндэтгэлийн цэнгүүнийг 

Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулга, Үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжим, Монгол 
цэргийн музей, Хилийн цэргийн музейтэй хамтран 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний 
өдөр дүүргийн соёлын ордонд зохион байгуулж, 500 гаруй иргэд оролцсон. Үйл 
ажиллагааны үеэр Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэрэг, Дотоодын цэрэг, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ерөнхий газраас чөлөөнд гарсан эмэгтэй бэлтгэл офицер, ахлагч нарт 
дүүргийн Засаг даргын өргөмжлөл, дурсгалын зүйлээр шагнаж, хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 
- Сонгинохайрхан дүүрэг  2017 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр Зэвсэгт 

хүчний 017 дугаар ангийн спорт зааланд “Цэргийн алдар” спорт тэмцээн зохион 
байгуулж, 13 багийн 130 гаруй тамирчид оролцсон.  
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Мандах бүртгэл их сургууль дээр зохион байгуулсан “Монгол цэргийн 

бахархал” сэдэвт уулзалт өдөрлөгийн үеэр оюутан залуучуудад шинээр болон 
шинэчлэгдэн батлагдсан батлан хамгаалахын багц хуулиуд, “Оюутан цэрэг” 
сургалтыг сурталчилсан. 

 
- Сүхбаатар дүүрэгт Монгол Улсад хурандаа цол бий болсны 81 жилийн ойг 

тохиолдуулан дүүргийн 100 хурандаа цолтонд хүндэтгэл үзүүлж, Монгол цэргийн 
музей, цэргийн дүрэмт хувцасны “Бөртэ” ТӨҮГ-ын үзмэрүүдийг дэлгэн үзүүлсэн. 

 
Дүүргийн ажилчин алба хаагчдад “Батлан хамгаалах бодлого, эх оронч үзэл” 

сэдвээр Монгол цэргийн музейн олон нийттэй харилцах албаны ажилтан 
Б.Отгонбаяраар мэдээлэл хийлгэсэн. 

 
 - Чингэлтэй дүүрэг Тусгаар тогтнолын талбайд 2017 оны 03 дугаар сарын 
16-ны өдөр “Эх орон-Тусгаар тогтнолын эзэд” сэдэвт ёслол, хүндэтгэлийн үйл 
ажиллагаа зохион байгуулсан. Уг үйл ажиллагаанд Зэвсэгт хүчний 032 дугаар 
ангийн хүндэт харуулын цэргүүдийн жагсаал, Зэвсэгт хүчний 150 дугаар ангийн 
гардан тулааны тоглолт,  БХИС-ийн Цэргийн хөгжмийн сургуулийн сонсогчдын 
үзүүлэх тоглолтыг Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 
дугаар хэлтсүүд, Замын цагдаагийн тасаг, Онцгой байдлын хэлтэс, Боловсролын 
хэлтэс болон бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулсан.  
 
 “Эх орон-Тусгаар тогтнолын эзэд” ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны 
үндсэн хэсэг болох “Эх орондоо өргөх андгай” ёслолыг уламжлал болгон зохион 
байгуулж, ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн 800 сурагчид үндэснийхээ 
хувцастайгаар эх орондоо андгай өргөв. 

 
 Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагуудыг 
сурталчлан таниулах, хүүхэд залуучуудад эх оронч хүмүүжил төлөвшүүлэхэд 
чиглэгдсэн “Цэрэг-Эх орны алба” өдөрлөгийг 03 дугаар сарын 17-ны өдөр Хилийн 
цэргийн 0151, ОБЕГ-ын харьяа Аврах тусгай ангиудтай хамтран зохион байгуулсан.  

 
         Дүүргийн хороодод 03 дугаар сарын 12-18-ны өдрүүдэд “Мөрдэстэй залуу нас” 
сэдэвт алдаршуулах гурван үеийн уулзалт өдөрлөгийг зохион байгуулж, нийт 1200 
гаруй иргэн хамрагдаж, 80 гаруй ахмад дайчин, бэлтгэл офицер, хурандаа нарыг 
алдаршуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан.  
 
 Мөн 03 дугаар сарын 17-ны өдөр хугацаат цэргийн алба хааж байгаа 6 
байлдагчийг ар гэрийн хамт дүүргийн Засаг дарга хүлээн авч, тус бүр 500.000 
төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. 
 

- Хан-Уул дүүрэгт “Монгол цэргийн бахархал” сэдэвт өдөрлөгийн үйл 
ажиллагааг Зэвсэгт хүчний 011, 303, 120, 326 дугаар ангиудтай хамтран дүүргийн 
Соёлын ордонд 2017 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгуулсан.  

 
 - Налайх дүүрэгт аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудын урлагийн тоглолтыг дүүргийн иргэдэд үзүүлж, ёслолын жагсаалыг 
зохион байгуулсан. 
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Дүүргийн 119 дүгээр сургууль, “Голомт”, “Эрдмийн оргил” цогцолбор 
сургуулийн   ахлах ангийн сурагчдад чөлөөнд гарсан ахмад дайчдаар ”Эх орон ба 
эх оронч үзэл” сэдвээр яриа таниулга хийсэн. 

 
 - Багануур дүүрэгт оршин сууд  буй 26 ахмад дайчныг хүлээн авч хүндэтгэл 
үзүүлж, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад “Цэрэг-эх орон” 
сэдвээр мэдээлэл хийсэн.  
 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн 
хэлтэс,  Шүүх, Прокурор, ШШГ-0427 дугаар анги, Хилийн 0252 дугаар ангиудын дунд 
боулинг, буудлагын тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан.  
 
 Их зохиолч Д. Нацагдоржийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж, Зэвсэгт хүчний 032 
дугаар ангийн цэргүүдийн жагсаалын үзүүлэх тоглолт үзүүлж, 18 нас хүрсэн 5 
иргэнд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх гардуулсан. 
 
 Дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангид алба 
хааж байгаа цэргүүдээ эргэж, тус ангид дүүргийнхээ бүтээн байгуулалт, хөгжлийн 
талаар сурталчилгаа зохион байгуулсан. 
 

- Багахангай дүүргийн  иргэдэд 2017 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Үлгэр 
жишээ үлээвэр найрал хөгжим, Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулгын уран 
бүтээлчдийн тоглолтыг сонирхуулж, нийтийн цэнгээнт бүжиг зохион байгуулсан.  

 
 “Эх орон танаа” урлагийн тоглолтыг цэрэг эх орны сэдвээр “Хангай 

цогцолбор сургууль”-ийн багш, сурагчидтай хамтран дүүргийн Соёлын ордонд 2017 
оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. 

 
 Цэргийн штабаас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цэргийн үүргийн 

биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийсэн дүн 
 

Дүүргүүд нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд дүүргүүдийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжаар Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн 
үүргийн биелэлтийн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу шалгасан. Шалгалтанд 87 аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, 26 хороо хамрагдсан бөгөөд  батлан хамгаалах хууль 
тогтоомж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн байдлыг шалгаж, 4557 цэргийн 
бэлтгэл үүрэгтнийг хамруулснаас зөрчилтэй 1526 бэлтгэл үүрэгтэнг илрүүлэн 
хуулийн зөвлөгөө өгч, удаа дараа цэрэг татлагаас зайлсхийсэн болон цэргийн тоо 
бүртгэл завсардсан иргэдэд хуулиа биелүүлэх талаар сануулах арга хэмжээ авсан. 

 
Шалгагдсан байгууллагуудад батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 

иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг шалгах явцад  илэрсэн зөрчлүүдийг авч үзвэл: 
 
- Цэргийн тоо бүртгэлд хамрагдаагүй буюу цэргийн үүрэгтний үнэмлэхгүй иргэд 

0.5 хувь,  

- Цэрэг татлагаас зайлсхийж завсардсан 0,8 хувь,  
- Орон нутгаас шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээгүй үүрэгтэн 0.4 хувийг 

тус тус эзэлж байна. 
 
Үр дүн: Батлан хамгаалах багц хуулиудад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

албан тушаалтнууд, иргэнтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан зүйл заалтууд, 
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түүнтэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийн талаарх мэдлэг дээшилж, 
иргэний цэргийн үүргийн зөрчил жил ирэх тусам буурч буй үзүүлэлттэй байна. 
 

 Цэргийн бүртгэл 
 

Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, ЗХЖШ-ын даргын 2014 оны 
н/74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Цэргийн, техникийн тоо бүртгэлийг зохион 
байгуулах журам"-ыг удирдлага болгон нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/853 
дугаар  захирамжаар нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-20-ны 
өдрүүдэд цэргийн бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар цэргийн тоо бүртгэлийн ажлын 

хэсгийг байгуулж, цэргийн бүртгэлийн бэлтгэлийг хангах төлөвлөгөөний дагуу 
дүүрэг, хороод зохион байгуулсан.  

 
Дүүргийн цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санд нэмэлт, өөрчлөлтийг 

мэргэжлийн байгууллагатай хамтран шинэчлэн завсарлаж, мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг ханган, нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хороонд суурилуулан сургалтыг зохион 
байгуулж, мэдээллийн санг ашиглан бүртгэлийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг 
хангасан. 

 
 Цэргийн бүртгэлийг дүүргүүдийн Цэргийн штаб хүн амын тоо бүртгэлтэй нягт 
уялдуулан зохион байгуулж, байнгын оршин суугч оюутнуудыг оршин суугаа хаягаар 
нь, дүүргүүдийн цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын  бүртгэлийн дүнг 2016  оны 
жилийн эцсийн хүн амын статистик суурин мэдээтэй харьцуулсан судалгаагаар 
гаргасан. 
 

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай болон зорилго, ач холбогдол, хэн хамрагдах, 
хаана ямар баримт бичигтэй очиж бүртгүүлэх болон бүртгэлийн явцын талаар  
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээ, сурвалжлага өгч, шууд ярилцлагад оролцож, 
Өдрийн сонин, Өнөөдөр зэрэг сонинуудад ярилцлага өгч, нийслэлийн Улаанбаатар 
радио, богино долгионы радио /FM/, UBS телевиз болон зар сурталчилгааны LED 
дэлгэцийг ашиглан зар сурталчилгааг тогтмол явуулав. Мөн цэргийн бүртгэлийн 
талаар сурталчилгааны шторк шинээр хийлгэж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб 
сайтуудаар сурталчилсан. 

 
Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийн ажлын явцад НЗДТГ-ын 

Цэргийн штабын офицерууд  9 дүүргийг хуваарилан авч, хороодын Засаг даргын 
ажлын байранд ажиллаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч 
ажилласан.  

 
 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын тоо бүртгэлийн байдлыг 
дүүргүүдээр авч үзвэл Баянгол дүүрэг 91,3 хувь, Баянзүрх дүүрэг 96,5 хувь, 
Сонгинохайрхан  дүүрэг 95,2  хувь, Сүхбаатар дүүрэг 97,4 хувь, Чингэлтэй дүүрэг 
95,6 хувь, Хан-Уул дүүрэг  96,4 хувь, Налайх дүүрэг 97,5 хувь, Багануур дүүрэг 92,6 
хувь, Багахангай дүүрэг 97,5 хувьтай тус тус хамрагдсан байна. 

 
Үр дүн: Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2017 оны цэргийн 

бүртгэлийг журмын дагуу зохион байгуулж, мэдээлэл, сурталчилгааг олон төрлийн 
хэлбэрийг ашиглан зохион байгуулсан нь бүртгэлийн чанарт сайнаар нөлөөллөө. 

 



162 
 

 Цэрэг халалт, таталт, гэрээт цэрэг элсүүлэх, эрүүл мэндээр тэнцээгүй 
иргэдийг эрүүлжүүлэх ажлын талаар 

 
 2016 оны нэг, хоёр дугаар ээлжээр хугацаат цэргийн албанд татагдан 

халагдаж ирсэн иргэдийг хүлээж авах ажлыг дүүргүүдийн ЗДТГ, Хөдөлмөрийн 
хэлтэс, Халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Бүртгэл, статистикийн тасаг, Сургалт 
үйлдвэрлэлийн төв, ажил олгогч төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулсан. Үүнд:  

 
- Ажлын байр, мэргэжлийн сургалтын төвд бүртгэх, ажлын байрны мэдээлэл 

өгөх, үндэсний үйлдвэрлэгч байгууллагуудын ажлын байртай танилцуулах; 
 
- Цэргийн гэрээт албыг сурталчлах, сайн дурын үндсэн дээр сонгон 

шалгаруулж элсүүлэх. 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/263, А/679 дүгээр захирамжийн дагуу 

Улаанбаатар хотод цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэгийг 2016 оны 5 
дугаар сарын 16-наас 18, 10 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд тус тус зохион 
байгуулж, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас өгөгдсөн гэрээт цэрэг, цэргийн жинхэнэ 
албанд татагдах тоон  даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн. 

 
 Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолоор баталсан "Иргэнийг цэргийн 

жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан хаагчийн эрүүл 
мэндийн байдлыг тодорхойлох  журам"-ын дагуу цэргийн жинхэнэ албаны татлагын 
эрүүл мэндийн үзлэгийг явуулж, цэргийн зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдэд 
Батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн. 
 

"Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн 
албан хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох  журам"-нд заагдсаны дагуу 
цэргийн албанд тэнцүүлэн татсан иргэдийг даатгалд хамруулж, 8 төрлийн 
шинжилгээ, оношилгоо хийх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажилд дүүргүүдийн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 13 гаруй сая төгрөг зарцуулсан.  

 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, цаг хугацаанд нь хүргэхэд 

анхаарч өвчнөөр чөлөөлөгдсөн иргэдэд өвчний онош, эмчилгээний талаар нэг 
бүрчлэн зааварчилгаа өгч, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн 
эмчийн хяналтад орох эмчилгээний хуудас гардуулсан. 

 
Зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдийн 6,2 хувь нь цэрэг татлагын байранд 

ирэлгүй Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хууль, холбогдох эрх зүйн актуудыг зөрчсөн тул  шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоон, хариуцлага тооцох ажлыг дүүргүүдийн Цэрэг татлагын товчоод 
зохион байгуулсан.  

 
Цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл чийрэг бие бялдартай, зохих боловсролтой,  

зан суртахууны хувьд төлөвшиж яваа, ар гэрийн гачигдалгүй залуучуудыг  сайн 
дурын үндсэн дээр татаж өгөх үндсэн зорилтоо Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоо 
мөрдлөг болгон ажиллалаа.  

 
  Зэвсэгт хүчний Жанжин Штабын захиалгаар Засгийн Газрын 2008 оны 194 
дүгээр тогтоолын дагуу иргэдийг цэргийн гэрээт албанд элсүүлэх ажлын хүрээнд 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж цэргийн гэрээт албанд орох хүсэлт 
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гаргасан иргэдээс Батлан хамгаалахын сайдын 1998 оны 250 дугаар тушаалаар 
батлагдсан зааврын дагуу шалгалт авч, сонгон шалгаруулж элсүүлсэн.  
 

Цэрэг татлагын байруудад “Мэдээлэл сурталчилгааны цэг” ажиллуулж, 
шинэчлэн батлагдсан болон шинээр гарсан Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, 
цэргийн жинхэнэ болон цэргийн гэрээт алба, дүйцүүлэх цэргийн албыг сурталчлан 
, Led самбараар анги, байгууллагуудад хуваарилагдсан цэргүүдийн тухай 
мэдээллийг тухай бүрд нь хүргэж ажилласан.  

 
Хугацаат цэргийн албанд тэнцсэн залуучуудад “Гэр”, “Хаан” зэрэг даатгалын 

байгууллагуудаас гэнэтийн ослын даатгалыг хийсэн. 
 
Үр дүн: 2017 онд цэрэг татлагын тоон даалгаврыг 100 хувь биелүүлж, 

иргэнийг хугацаат цэргийн албанд татах, халагдсан цэргийг хүлээж авах, тэдэнд 
нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудтай хамтран ажиллахад ахиц гарч байна.  

 
 Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан 

хаасан байдал 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 48 дугаар тогтоолын дагуу цэргийн 
албыг биеэр дүйцүүлэн хаах хүсэлт гаргасан 51 иргэнийг  элсүүлсэн. 

 
Батлан хамгаалахын сайдын нийслэлийн Засаг даргатай 2017 онд хамтран 

ажиллах гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээ 2.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны  А/129 дүгээр 
тушаалаар 09 дүгээр сарын 24-нөөс 10 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд цэргийн 
дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа иргэдийн цэргийн анхан шатны бэлтгэл 
сургалтыг Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион 
байгуулсан. 

 
Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан сургалтын 

хөтөлбөрийн дагуу цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдийн цэргийн 
анхан шатны бэлтгэл сургалт сахилга, дэг журмын зөрчилгүй явуулсан. 

 
Дүйцүүлэх албан хаагчдад цэргийн анхан болон гүнзгийрүүлэх шатны 

сургалтаар  цэргийн хэргийн анхны мэдлэг дадлага олгож, хамт олон болж гар 
нийлэмжтэй ажиллах, цаашид  үүрэг гүйцэтгэх гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтаар 
байгалийн гамшиг, хүн малын гоц халдварт өвчний үед ажиллах талаар зохих 
мэдлэг, дадлагатай болж, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах зэрэг ач холбогдолтой 
сургалт болсон.  

 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэд 2017 онд анхны жилийн 

дүйцүүлэх албан хаагчид 10-15 хоногийн, хоёр дахь жилдээ алба хааж байгаа 
бүрэлдэхүүн 80-100 хоногийн үүргийг тус тус гүйцэтгэсэн байна. 

 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэх хааж байгаа иргэдийн 2017 оны үүрэг 

гүйцэтгэхдээ дараахь ажлуудыг хийсэн байна. Үүнд:  
 
- Цэргийн бүртгэлийн хугацаанд /12 хоног/ 
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- Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн бэлтгэлийг хангах,  
Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах /2 өдөр/ 

- Налайх дүүрэгт гарсан хонины халдварт цэцэг өвчний үед тарилга хийх  /7 
хоног/ 

- 2017 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах, татах / 4 хоног/ 
- Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар бүх нийтээр мод тарих 

өдрүүдэд мод тарих /1 өдөр/ 
- Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар зуслангийн ногоон бүсэд 

цэвэрлэгээ хийх /1 өдөр/ 
- Жи Си Ай олон улсын байгууллагын  хурлын зохион байгуулах бэлтгэлийг 

хангах  зэрэг ажлуудад үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. 
- Ногоон бүсийн цэвэрлэгээнд оролцож Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр 

хороо Халзангын даваа зэрэг 10 га газар 80 гаруй тонн хогийг тус тус 
цэвэрлэсэн. 
 

Үр дүн: Дүйцүүлэх албан хаагчдын бэлэн байдал дээшилж, дуудсан хугацаанд 
заасан газар цугларах, нийслэл болон дүүргийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, хорио 
цээрийн дэглэм тогтоох, гоц халдварт өвчний үеүдэд үүрэг гүйцэтгэх зэргээр хувь 
нэмрээ оруулан   ажиллаж байна. 

 
 “Оюутан-цэрэг” сургалтын талаар 

 
Цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 

2017 оны Журам батлах тухай 32 дугаар тогтоол /“Оюутан-цэрэг”-т цэргийн 
мэргэжил олгох сургалтын журам/, Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2016 
оны А/379 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын  2017 оны А/100 дугаар 
захирамжийн дагуу ” Оюутан цэрэг” сургалтыг  зохион байгуулсан. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дараах ажлуудыг 

зохион байгуулсан. Үүнд: 

 Сурталчилгааны ажил  2 дугаар сарын 23-нд 

 Бүртгэлийн ажил   3 дугаар сарын 2-09-нд 

 Эрүүл мэндийн үзлэг  3 дугаар сарын 11,12-нд 

 Биеийн тамирын шалгалт  3 дугаар сарын 22-23-нд 

 Нэрийн жагсаалт хүргүүлэх 3 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд  
зохион байгуулж, 3 дугаар сарын 31-нд шаардлага хангасан оюутнуудыг сургалт 
олгох ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. 

 “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтад Нийслэлийн 9 дүүрэг 21 
аймгийн 64 сургуулийн 774 оюутан хамрагдсан. 

 
Оюутан-цэрэг хөтөлбөрийн сургалтын төгсгөлд томилогдсон ажлын хэсэг 

ҮБХИС-ийн Сургалтын төвийн байрлалд очиж, хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын 
сургалтын явцтай танилцаж, бичиг баримтад тэмдэглэгээ хийсэн. Аймаг орон 
нутгаас хамрагдсан оюутан цэргийн материалыг тухайн аймгуудад хүргүүлсэн. 

 
Үндэсний Батлан хамгаалахын   их сургуулийн хээрийн сургалтын төвд  2017 

оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан “Цэргийн тангараг” өргөх 
ажиллагаанд Нийслэл, дүүргүүдийн Цэргийн штабын бие бүрэлдэхүүн оролцсон. 

 
Үр дүн: “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын үйл ажиллагааг 

сурталчилснаар алба хаах хүсэл сонирхолтой иргэдийн тоо нэмэгдэж, сургалтад 
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хамрагдсан залуучуудыг оногдуулан дансалснаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 
чанар дээшилсэн. 

 
 Цэргийн ар гэрт үзүүлэх халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын байраар 

хангасан талаар  

 
Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэрэгт алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн 

амьжиргааны түвшинг тогтоож, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур 
айлуудад  дүүргүүдийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн 
халамж үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, халамж 
үйлчилгээ үзүүлсэн. 

  
Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн гишүүдээс ажлын байранд 134 

иргэнийг зуучлаж, мэргэжил олгох сургалтад 117 иргэнийг суралцуулан, 
дүүргүүдийн болон хороодын өрхийн эмнэлгийн үзлэгт 298 иргэнийг үнэ төлбөргүй 
хамруулж, 176 иргэнд хувцас, эд материалын тусламж, 53 иргэнд 10,8 сая төгрөгийн 
тусламж үзүүлсэн. 

 
 Гэр хорооллын 75 өрхөд нийт 83,1 тн  нүүрс, 6 айлд гэрийн давхарга болон 

утаагүй зуух олгуулж, амьжиргааны баталгаажих түвшинөөс доогуур орлоготой 29 
өрхийг хогны төлбөрөөс 3-6 сараар чөлөөлүүлэн, бусад олон улсын болон сайн 
дурын хандивлагч, халамжийн байгууллагуудын тусламжид 145 иргэнийг 
хамруулсан нь цэргийн алба хааж байгаа нийт дайчдын 62,5 хувийнх нь ар гэрт 
дээрх халамж үйлчилгээг хүргэсэн. 

 
 Цэргийн жинхэнэ албанд татагдан хугацаа дуусгаж халагдаж ирсэн түрүүч, 

байлдагч нарыг угтан авч ажлын байр, мэргэжил олгох сургалтад хамруулах ажлыг 
2017 онд цэргээс хугацаа дуусан халагдсан дайчдыг хүлээн авах ажлыг зохион 
байгуулж, 363 иргэнийг ажлын байранд, 238 иргэнийг мэргэжил олгох сургалт 
дамжаанд бүртгүүлэн гэрээ байгуулж, 253 иргэнд эд материалын, 163 иргэнд бусад 
тусламж үзүүлсэн нь нийт халагдаж ирсэн дайчдын 56,1 хувь болж байна. 

 
 Үр дүн: Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэр болон халагдаж ирсэн 

дайчдад төрийн үйлчилгээ, халамжийг тэргүүн ээлжинд үзүүлэх ажил биеллээ олж, 
тэдгээрийн 56,1 хувь нь ямар нэгэн халамж, үйлчилгээ хүртэж байгаа нь цэргийн 
албаны нэр хүндийг өсгөж, цэргийн албанд явах хүслийг төрүүлж байгаа үр дүнтэй 
ажил болж байна. 

 
 Албан тушаалтны цэргийн сургалт бэлтгэлийн талаар  

 
Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 28.1.3 дахь заалт,  Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газрын  2017 оны А/48 дугаар тушаалыг үндэслэн хороодын 
Засаг нартай явуулах цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2017 оны нэгдүгээр улиралд 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд сургалтын хөтөлбөрийн 
дагуу зохион байгуулсан.  

 
 Орон нутагт  Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүс 

нутгийн аюулгүй байдлын талаарх сүүлийн үеийн мэдээлэл,  түүх, батлан хамгаалах 
хууль, тогтоомжийн талаар тодорхой  мэдээлэл авсан. Зөрчлийн тухай, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн талаар тодорхой  мэдлэгтэй болж үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхэд үр дүнтэй сургалт болсон. 
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 Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтын эхний өдрүүдэд 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд Батлан хамгаалах 
бодлогын үндэс баримт бичиг,  батлан хамгаалах багц хуулиуд, улсын болон 
цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөө, төрийн нууц, нууц баримт бичгийн хадгалалт, 
хамгаалалтын талаар БХЯ, ЗХЖШ, Цэргийн штабын холбогдох албан тушаалтнууд 
онолын талаар хичээл заасан байна. 
 

Энэ жилийн хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтад 
хамрагдах бүрэлдэхүүний 60,5 хувь нь өмнө нь ажиллаж байсан, 39.5 хувь нь 
шинээр томилогдсон байна. 

 
 Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг нэг сургалтын төв болж нэгдсэн 
хэлбэрээр, бусад дүүргийн хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аюулгүй байдлыг хангасан нөхцөлд сахилга дэг 
журмын зөрчилгүй явагдсан. 
 
          Нийслэлийн 152 хорооны Засаг дарга нарын 96,9 хувь нь сургалтанд  
хамрагдлаа. “Дайчилгааны тухай” хуулийн дагуу хорооны Засаг дарга нарын 
цэргийн бэлтгэл сургалт жил бүр зохион байгуулж хэвшсэн.Мөн дүүргүүд хорооны 
Засаг дарга нарыг жигд хувцсаар хангасан байна.  

 
Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт сахилга дэг журамтай,  

аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан нөхцөлд  зохион байгуулагдсан. 
 

 Хорооны Засаг дарга нар Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн дагуу 
цэргийн бэлтгэл сургалтад хамрагдсанаар  батлан хамгаалах бодлого,  Зэвсэгт 
хүчний үйл ажиллагаа, орон нутагт хэрэгжүүлэхэд өөрийн гүйцэтгэх үүрэг, цэргийн 
хэргийн талаар зохих  мэдлэг, дадлагатай болж байна. 
 

 Дайчилгааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 дахь хэсэг, Батлан 
хамгаалахын сайдын 2016 оны н/02 дугаар тушаал, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 
даргын 2016 оны н/17 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны н/01 
дүгээр захирамжийн дагуу  03 дугаар сарын 24-нөөс 05 дугаар сарын 25-ныг хүртэл 
6 мэргэжлээр 145 нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнийг Зэвсэгт хүчний 011, 013, 
189, 310, 337 дугаар ангиудын материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгуулсан.  

 
 Үр дүн: Цэргийн тоо бүртгэлийн чанар байдлын судлагааг үндэслэн 

дүүргүүдэд дутуу байгаа шаардлагатай нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн 
нөөц 0.5 хувиар нэмэгдэж байна. 

 
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 

“Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг ЗХЖШ, ТЕГ, ЦЕГ-
ын Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтэс, ХХЕГ, ҮБХИС, ХСИС-ийн багш, мэргэжилтэн, 
Зэвсэгт хүчний 027, 124 дүгээр ангийн холбогдох албан тушаалтнуудыг оролцуулан 
04 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан. 

 
Нийслэлийн Прокурорын газартай хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний 

өдөр Хангарьд ордны хурлын зааланд Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хуулиудаар нийслэлийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Уртнасан, 
Ч.Отгонцэцэг нар сургалт зохион байгуулсан.   
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Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын хамтарсан мэргэжил арга зүйн сургалтыг Сүхбаатар дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт зохион байгууллаа. Сургалтад ЗХЖШ-
ын Стратегийн төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн хурандаа Ц.Буяндэлгэр, Бодлогын 
хэлтсийн орон тооны ахлах мэргэжилтэн дэд хурандаа Д.Пүрэвсан, мөн хэлтсийн 
мэргэжилтэн дэд хурандаа Ш.Цэрэнбат болон дүүргүүдийн Цэргийн штабын дарга 
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Төрийн болон албаны нууцын тухай Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын 

төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журмыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн, нууцын эрх зүйн орчин бүрдсэнтэй уялдуулан 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 
2017 оны сургалт, бэлтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 
нийслэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын 
офицеруудын сургалтыг 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан. 

 
Цэргийн штабын дарга хурандаа Ж.Болдбаатар Канад улсад Батлан 

хамгаалах яамнаас зохион байгуулсан Англи хэлний гүнзгийрүүлсэн шатны 
сургалтанд, мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер хошууч Б.Чимэд Удирдлагын 
академийг ”Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэгээр чөлөөлөгдөж 
байгаа шалтгаан, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлийн судалгаа”  сэдвээр төрийн 
захирганы менежментийн магистрын диплом хамгаалсан байна.  

 
 Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалтын талаар 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар 

дайчилгааны болон нууц баримт бичигтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтны 
жагсаалтыг батлуулан, Монгол Улсын Төрийн нууцын тухай хууль, Зэвсэгт хүчний 
нууцыг хамгаалах журмын холбогдох зүйл, заалтыг танилцуулан зааварчилгаа өгч, 
21 албан тушаалтанаас нууцын баталгаа авч, хяналт тавьж ажилласан. 

 
Тагнуулын Ерөнхий газрын 2017 оны 01/328 дугаартай албан бичгээр Баянзүрх 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дайчилгааны офицер, 
хошууч Ш.Бат-Өлзийг нууцын зэрэглэлтэй материал хариуцан ажиллахад татгалзах 
зүйлгүй тухай, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн програм хангамж, сүлжээ, тоног төхөөрөмж хариуцсан 
мэрэгжилтэн Э.Батбаясгаланд эрхэлж буй ажил үүрэгт нь хамаарах төрийн нууцтай 
танилцуулахад татгалзах зүйлгүй болохыг албан ёсоор мэдэгдсэний дагуу төрийн 
нууц задруулахгүй байх баталгаа авсан. 

 
 Мөн Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан, Тамгын газрын дарга 

Б.Энхболд,  Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Т.Баясах, Налайх дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга, дэд хурандаа Н.Энхбат, тоо 
бүртгэлийн офицер, хошууч Г.Гантөгс нарт төрийн нууцтай танилцах эрх бүхий 
албан тушаалтны, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэдээллийн технологи, цахим сан хариуцсан 
мэргэжилтэн Н.Тамирт байгууллагын мэдээллийн технологийн нууцлалыг 
хариуцуулах зөвшөөрөл авахаар ТЕГ-т холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэн өгч, 
2017 оны 01/618, 01/1366 дугаартай албан бичгээр зөвшөөрсөн хариу ирүүлснийг 
дүүргүүдэд нь хүргэж ажилласан байна.  
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Цэргийн штабын 2017 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний дагуу хороодын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтын үеэр 
нийслэл, дүүргүүдийн Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын офицерууд 
“Төрийн нууцын тухай”, “Байгууллагын нууцын тухай”, “Хувь хүний нууцын тухай” 
Монгол Улсын танилцуулга хийж, хичээл орсон байна. 

 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 

2.1.2-ыг үндэслэн нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, хурандаа 
Ж.Болдбаатар, ахлах офицер дэд хурандаа Т.Мөнхбаяр нар дүүргүүдийн ЗДТГ-ын 
Цэргийн штабуудын   нууцын  горимын  хэрэгжилтэд  2017  оны  05  дугаар  сарын 
22-24-ний өдрүүдэд шалгалт явуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг засах хугацаатай 
үүрэг өгч, жилийн эцсийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд дүнг тусгасан. 

 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 

2.2.12-д заасны дагуу 2017 оны нууц бичиг, хэрэг, данс бүртгэлийн ангиллыг 2016 
оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Цэргийн штабын даргаар батлуулж, 2016 оны нууц 
бичиг, хэрэг данс бүртгэлийн ангиллыг хааж, 15 хавтаст хэргийг архивлан, 
хадгаламжийн нэгжийг Цэргийн штабын архивт шилжүүлэн архивын данс бүртгэлд 
авсан байна.  
 Нууц баримт бичгийг танилцуулахдаа олгох карт, 3 дугаар маягтаар өгч 
хэвшсэн, баримт бичгийн боловсруулалт, ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтад 
байнга хяналт тавьж, ажлын дэвтрийг ашиглуулан заавар, зөвлөгөөгөөр хангаж 
ажилласнаар нууц хадгалалт, хамгаалалтын талаар ямар нэг зөрчил дутагдал 
гараагүй болно. 
 
 Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер, хошууч Б.Чимэд ТЕГ-аас зохион 
байгуулсан “Төрийн болон албаны нууц хамгаалах ажилтны” мэргэшүүлэх 18 цагийн 
гэрчилгээтэй сургалтад хамрагдсан. 
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Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дотоод ажлын хүрээнд: 
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагч бүр өөрсдийн ажлын 

байрны тодорхойлолтод тусгагдсан чиг үүргийн дагуу өргөдөл, гомдол, 
үйлчилгээний хүсэлт хүлээн авах, нийслэлийн удирдлагуудтай уулзах хүсэлтийг 
хүлээн авах, байгууллагуудын сүлжээ, тоног төхөөрөмжид гарсан доголдлыг засч, 
сайжруулах, салбарын албан хаагчдын ёс зүй, үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой 
лавлагаа мэдээлэл, санал хүсэлтийг хүлээн авч иргэд, болон удирдлагуудыг 
мэдээллээр ханган ажилладаг.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээнийн хүрээнд гарсан 

гомдол, саналд тухай бүр иргэнд хариу өгч шаардлагатай арга хэмжээг газар дээр 
нь барагдуулан ажиллаж байна.  

 
Мөн нийт албан хаагчдын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, албан хаагчдын 

ажлын цаг ашиглалтыг хянах, стандарт мөрдөлтийг шалгах, үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, албан хаагчдыг идэвхижүүлэх зэрэг чиглэлүүдээр тодорхой ажлуудыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн хурал, шуурхай зөвлөгөөний дэгийг 

гарган, батлагдсан дэгийн дагуу хурлыг 4 салбар бүрт ээлжийн хуваарийн дагуу 
зохион байгуулж, албан хаагчдыг цаг үеийн мэдээ мэдээллээр ханган, мэдээлэл 
солилцон асуудлыг нээлттэй ярилцаж, үүрэг даалгавар өгч, түүний биелэлт дүнг 
танилцуулан ажиллалаа.  

 
Төвийн шуурхай хуралдааныг 14 удаа хийж хурлын тэмдэглэл хөтлөн, 

шуурхайн хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаварыг албан хаагчид тухай бүр 
хэрэгжүүлж, биелэлтийн тайланг дараагийн шуурхайн хуралдаанд танилцуулан 
ажилласан байна. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4 салбар тус бүр өөрсдийн албан 

ёсны “facebook” хуудастай бөгөөд мэдээллээ тогтмол байршуулж иргэн, хуулийн 
этгээдэд үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл өгөх, санал хүсэлтийг хүлээн авах, 
зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.  

 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 

нийт 42 албан хаагч ажиллаж байна.  
 
Шинээр томилогдсон албан хаагчдад ажлын байрны тодорхойлолтод заасан 

чиг үүргийн хүрээнд ажлын байранд оруулж, ажлын байранд шаардлагатай тоног 
төхөөрмж болон үйл ажиллагааны журам, үйлчилгээний программ зэрэг хэрэгтэй 
мэдээ мэдээллээр ханган ажилласан.  

 
Төрийн болон нийслэлийн шагнал, урамшуулалд тодорхойлох, албан 

хаагчдын хүвь хүний хөгжилд анхаарч боломжтой сургалтуудад хамруулах, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, гэр бүлийн байдлыг тодорхойлох, гадаад дотоодод 
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томилолтод хамрагдах бололцоог судлах зэрэг албан хаагчдын судалгааг гарган 
хүний нөөцийн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

 
Мөн дотоод ажлын хүрээнд нийт албан хаагчдын дундын мөнгөн хуримтлал 

болох “Хамтын сан” үүсгэж, албан хаагчдын баярт үйл явдал, ар гэрийн гачигдал, 
шинэ эцэг эхэд зориулсан санг үүсгэн ажилласан байна.  

Олон нийтийн үйл ажиллагаа, сургалт 
 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагчид улс нийтээр, 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн болон салбаруудаас зохион байгуулсан олон нийтийн ажил, сургалт, 
семинар зэрэг бүхий үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцон ажилладаг. Салбар тус 
бүрийн үйл ажиллагаатай танилцах хүсэлттэй байгууллага болон нээлттэй 
хаалганы өдөрлөг, сургалт зэргийг албан бичгийг үндэслэн тухай бүр зохион 
байгуулан ажилласан байна. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагчид дараах ажлуудад 

идэвхтэй оролцсон байна. Үүнд: 
 

  Сайн үйлсийн аян: 
 

1. Хавар, намрын дархлаажуулалт аяныг нийт албан хаагч, ажилчдын дунд 2 удаа 

зохион байгуулав. Уламжлалт цагаан сарын баяраар өндөр настай эцэг эхтэй албан 

хаагчид Ерөнхийлөгчийн болон, дүүргийн засаг даргын гарын бэлгүүдийг 

хүргүүлэв. 

2. 2017.06.01-ний Эх үрсийн баярын өдрийг угтан иргэдтэйгээ баяраа тэмдэглэн 
өнгөрүүлж, тухайн өдөр үйлчилгээ авсан 30 ээжид үндэсний үйлдвэрийнхээ 
гарын бэлгийг мөн бага насны 300 хүүхдэд гарын бэлэг гардуулсан нь 
иргэдийн зүгээс талархал хүлээсэн үйл явдал болсон. Цаашид энэ үйл 
ажиллагаагаа жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулна.  
 

3. Хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан үйлчилгээний ажилтан, 
албан хаагч, үйлчлэгч зэрэг 5 хүнд хичээлийн цүнх, хүүхдийн гутал хувцас 
олгосон. 
 
Олон нийтийн ажил:  
 
"Гранд мед" эмнэлэгтэй гэрээ байгуулж ажилтнуудыг эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж  27 сая төгрөг зарцуулав. Нийт 153 албан 
хаагч хамрагдав. Албан хаагчид 2017 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 04 дүгээр 
сарын 06-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хамрагдав. 

 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар болон Тамгын  газрын  эмч Б.Энхзаяатай 

хамтран  өөрийн  байгууллагын  албан  хаагчдын  эрүүл мэндийн  үзлэгийг 2017 оны 
02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс Гранд Мэд эмнэлэг дээр хийлгэсэн болно. Мөн 2017 
оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр “ЭРҮҮЛ АЖЛЫН БАЙР” өдөрлөгийг эмч 
Б.Энхзаяа, Т.Шашиймаа нартай хамтран зохион байгуулсан. Ясны сийрэгжилтийн 
эсрэг 1 сарын аяныг “Сүү” ХК, эмч Б.Энхзаяа, Т.Шашиймаа нартай хамтран зохион 
байгуулсан бөгөөд уг аянд НЗДТГ-ын нийт 25 албан хаагч хамрагдсан. /албан 
хаагчид өөрсдийн саналаар орсон/ 
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Тулгар төрийн 2226, Их Монгол Улсын 811, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, 
Үндэсний их баяр наадмын билет борлуулах үйл ажиллагааг нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудаар зохион байгуулсны дагуу 2 өдөр билет 
борлуулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан.  

 
2017 оны 05 дугаар сарын 06, 10 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд “Бүх нийтийн 

их цэвэрлэгээ”, 2017 оны 05 дугаар  сарын 13, 10 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд  
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигийн дагуу 2017 оны хавар, 
намрын “Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээ” зэрэгт хамт олноо зохион байгуулан 
оролцуулав. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын нийт албан хаагчдын дунд зохион 
байгуулагддаг багийн 6 төрөлт тэмцээнийг зохион байгуулав. 
 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд зохион байгуулагдсан Сургалт, 
өдөрлөгүүдээс... 
 

Нийслэлийн бүх хороодын нийгмийн ажилтнуудад зориулсан сургалт зохион 
байгуулсан.  
 
  “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил”-ийн явцад хийж байгаа 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хуулийн хэлтэс, Өмгөөлөгчдийн холбоо, 
Хууль зүйн хүрээлэн, Хан-Уул дүүргийн хуулийн хэлтсээс хамтарсан иргэдэд үнэгүй 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх өдөрлөг 3 удаа зохион байгуулагдаж, иргэд идэвхтэй 
хамрагдав.  
 
  Хүний эрхийн үндэсний комисс, Хуульчдын холбоо, Өмгөөлөгчдийн холбоо, 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хамтарсан мэдээлэл, үнэгүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөг 
зохион байгуулагдан иргэд идэвхтэй хамрагдав.  
 

2017.03.22-ны өдөр нийслэлийн Боловсролын газар, “Улаанбаатар смарт 
карт” ХХК-иас зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж, card.uscc.mn програмын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг авав. 

 
  Нийслэлийн Татварын газраас 2017.05.11-нд зохион байгуулсан ‘’Эх орны 
хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа’’ өдөрлөг, POSS үзэсгэлэн 
худалдаа явуулах, Буцаан олголтын баримт бүртгүүлэх сургалтын бэлтгэл ажилд 
оролцон өдөрлөгийг Мишээл экспогийн зааланд явуулж, нийт албан хаагчид 
оролцон, сургалтад 20 албан хаагч хамрагдсан. 
 
  Мишээл Мега Молл, Хан-Уул дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс хамтран                 
2017.08.10-нд зохион байгуулсан ‘’Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэхэд 
иргэдийн оролцоо’’ сэдэвт сургалтад 28 албан хаагч, Хан-Уул дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтэс, дүүргийн Улаан загалмайн хороо хамтран 2017.10.13-нд зохион 
байгуулсан ‘’Гамшигт нэрвэгдэгсдийн тоог бууруулах’’ өдөрлөгт 50 гаруй ажилтан 
албан хаагч оролцож, үйлчилгээ авч байгаа 350 иргэнд зөвлөмж мэдээлэл хүргэж, 
10 нэр төрлийн 900 ширхэг санамж бичиг, брошур тараав.  
 
  Албан хаагчид, үйлчилгээний ажилтнуудын сурч боловсрох, мэдлэг 
боловсролоо дээшлүүлэх мэдээлэл авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Эхний шат 
буюу багаар ажиллах хүрээнд салбарт ажиллаж байгаа нийт албан хаагчдыг группд 
хуваан даваа гариг бүрийн 09:00 цагт “Ажлын байран дээрээ суръя” нэрийн дор 9 
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удаагийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Зарим сургалтыг Best Knowledge 
Parenting Канадын Зан чанарын холбооны олон улсын мастер сургагч багш 
С.Оюунтуяа, Үлэмж Гроресурс ХХК-ийн хүний нөөцийн ажилтан Ж.Солонго зэрэг 
багш сургагчдаас явуулсан болно. Тухайн сургалтад тус төвд ажилладаг нийт албан 
хаагчид хамрагддаг. Үүнд:  
 

 Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд 
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 
 Ажлын байрны эмх цэгц цаг төлөвлөлт 
 Эмийн зохистой хэрэглээ 
 Харилцааны 4 хүч 
 Харилцаа түүний тухай 
 Манлайлал гэж юу вэ 
 Үйлчилгээний соёл 
 Зөрчлийн тухай хууль 
 Биеийн хэл 
 Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын тухай хууль 
 Газар эзэмших, өмчлөх тухай зэрэг сэдвүүд орж байна.  

 
  Мөн Нийтлэг үйлчилгээний ажилчдын дунд ‘’Харилцааны соёл ба чадвар’’ 
сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Албан бус насан туршийн боловсролын төвийн багш 
Р.Отгонжаргал явууллаа. 

 
 Тохижилт, ажлын байрны стандартыг хангах чиглэлээр: 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 2017 оны жилийн эцсийн 

байдлааар дараах ажлууд хийгдэж ажлын байрны стандарт, ая тухтай байдал 
болон аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан байна. Үүнд: 

 
1. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн стандарт, дүрэм журмыг 

мөрдүүлж, үйлчилгээг хэвийн үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд өдөр тутмын хяналт 
тавих, төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх зорилгоор ажиллаж байна. Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудын гадаад болон дотор тохижилтыг 
сайжруулах, Үйлчилгээний нэгдсэн төвд ажиллаж байгаа албан хаагчдыг ажиллах 
нөхцөл бололцоог бүрдүүлж төрийн үйлчилгээг хэвийн явуулах тал дээр анхааран 
ажиллаж байна. Мөн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд байрны тохижилт, завсар 
үйлчилгээ, гадна талбайн цас зэвэрлэх зэрэг ажлуудын зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг авч ажиллаж байна. 
 

2. Эд хөрөнгийн тооллогыг тухай бүр явуулж, тооллогын бүртгэлийг 
шинэчлэн, албан хаагч бүрд эд хогшлыг хүлээлгэн өгч, карт бүртгэлийн дутууг 
нөхөж, Нийслэлийн дотоод аудитын шалгалтаар өгөгдсөн үүргийн дагуу зарим 
зөрчлийг арилган, засагдаагүй тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, эд хогшил бусад 
зүйлийг дотоод нөөц бололцоог дайчлан засварласан байна.   

 
3. Нийт албан хаагчид хуваарийн дагуу эд хөрөнгө болон мэдээллийн том 

бааз бүхий төрийн өмч хөрөнгийг болзошгүй аюулаас хамгаалах, галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэх, зүй зохистой ашиглах 
зорилгоор ажлын дараа жижүүрээр ажиллан тэмдэглэл хөтлөн салбар тус бүр 
тухайн салбарын цагдаад хүлээлгэн өгч байна.  

 



173 
 

4. Цахилгааны аюулгүй байдал, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 
сард 1 удаа тогтмол явуулж хэвшив. Галын хор нэмж тавигдлаа. 

 
5. Ариун цэврийн өрөөний суултуурыг бүрэн засаж, агааржуулагч сорогчийг 

шинээр тавьж, Мишээл барилгын дэлгүүрээс тусгаарлах ханыг бүрэн дуусгаж, 
байгалийн гэрэлтүүлэг бүхий 5 цонх шинээр хийгдэж, гадна талын зарим хэсгийг 
хөөсөөр дулаалж, уулзалтын өрөөний дулааны асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэв. 

 
6. Цахилгааны аюулгүй байдал, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 

сард 1 удаа тогтмол явуулж хэвшив.  
 
7. Албан хаагчдын амралтын өрөөг тохижуулан, өрөөнүүдийн таазыг 

битүүлж, хувцасны шүүгээг шилжүүлэн бүртгэлд авч, дугаарлан, дутуу цоожийг 
шинээр хийж, хувцас солих өрөөтэй болов. 

 
8. Серверийн өрөөний хөргөлтийн трансформатор өнгөрсөн хугацаанд шатаж 

ажиллахгүй байсныг 3 дугаар сард засуулж хэвийн ажиллагаанд оруулав.  
 
9. Үйлчилгээний шинэ салбар Кофе шоп Мишээл салбарт 10 дугаар сараас 

эхлэн ажиллуулж, үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай байдлыг сайжрууллаа.  
 
10. Үйлчилгээний танхимын зарим зургийг шинэчлэн сольж, зургийн бутекний 

өрөөнд хүүхдийн живх солих тавцанг шинээр хийлгэж байршуулав. 
  

 2018 ОНДОО ДАРААХ ЗОРИЛТУУДЫГ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.  
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны нэгдмэл 
байдлыг хангах 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг 
чадавхижуулах, сургах, мэргэшүүлэх 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг 
чадавхижуулах, сургах, мэргэшүүлэх 

 


