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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 
 

2019 оны 02 дугаар сар                   Улаанбаатар хот 
   

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг үндэслэл болгон 
үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  
 
 Нийслэлээс 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг 
сайжруулах жил” болгон зарлаж, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас үзүүлж байгаа үйлчилгээг шинэ шатанд гаргаж, шийдвэр гаргах 
түвшинд иргэд, оршин суугчдын саналыг тусган, хотын хөгжил, бүтээн байгуулалт, 
тохижилтын ажилд тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллалаа.  
 
 НЭГ. БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
  Нийслэлийн Засаг даргын даргын Тамгын газар нь Нэгдсэн Үндэстний 
байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Улаанбаатар хотод 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг нутагшуулах” санаачилгыг хэрэгжүүлж, 
Тогтвортой хөгжлийн 2030 оны зорилтуудыг нийслэлээс хангах зорилтот түшинг 
тодорхойлох баримт бичгийн төслийг боловсруулах, шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох, Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилтийн стратеги, үнэлгээ, 
судалгааг хийлгэх, хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
хэрэгжүүлэх журам, гарын авлага боловсруулах чиглэлээр Зөвлөх багуудтай 
хамтран ажиллалаа.  

  
Судалгааны үр дүнд тодорхойлогдсон зорилго, зорилтуудыг салбар 

чиглэлээр багцлан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн захиргааны 
холбогдох байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан баримт бичиг боловсруулах                    
9 Дэд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж, Тогтвортой хөгжлийн зорилтын 15 зорилгын 
хүрээнд 75 зорилт, 267 шалгуур үзүүлэлтийн 2025, 2030 он хүртэлх зорилтот 
түвшинг салбарын бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан, нягтлан боловсрууллаа. 

 
2019 оноос ТХЗ-уудыг хэрэгжилтийг хангах үүднээс дунд болон богино 

хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн уялдааг сайжруулж, үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх механизмыг бий болгох, зорилго бүрийг хангах арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг салбар хооронд уялдуулан төлөвлөх ажлууд хийгдэнэ. 

 

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Японы Олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллагатай /ЖАЙКА/ хамтран хэрэгжүүлсэн “Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
чадавхыг сайжруулах Дэд төсөл-1”-ийн хүрээнд боловсруулан Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016 оны 174 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 
2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2016-2018 оны хэрэгжилтэд мониторинг хийж, 
салбарын яамд, агентлагуудаас санал авч тусган Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй 
уялдуулан тодотгосон жагсаалтыг боловсруулан төслийг амжилттай дуусгалаа. 

 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого” болон 43 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг нийслэлийн 
зүгээс Улаанбаатар хоттой ойр орших Булган, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Сэлэнгэ 
аймгуудтай хамтын ажиллагааны бүтэц бий болгон хэрэгжүүлэхээр зорьж, 
Улаанбаатар хотын хэт төвлөрлийг задлах, эдгээр аймгуудын нийгэм, эдийн засгийн 
боломж, нөөцийг нэмэгдүүлэн харилцан хамтдаа хөгжих боломжийг эрэлхийлэх 
талаар санал боловсруулан Засгийн газарт уламжлахаар Нийслэлийн Засаг даргын 
2018 оны А/236 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулан ажилласан. Энэхүү 
ажлын хүрээнд нийслэл Улаанбаатар хотын хэт төвлөрлийг задлах, эдийн засгийг 
бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний ээлжийн 
тодорхой алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх зорилгоор “Алтан гурвалжин-хөгжлийн бүс” 
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтад нийслэл, Дархан-Уул, Орхон, 
Сэлэнгэ, Төв аймгийн удирдлагууд, Засгийн газрын төлөөллүүд, НИТХ-ын дарга, 
төлөөлөгчид, эрдэмтэн судлаач нар, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн ажилтнууд зэрэг нийт 98 хүн оролцож, талуудын санал, зөвлөмжийг 
танилцуулж хэлэлцэв. 

 
Ажлын хэсгийн санал, аймаг, нийслэлийн удирдлагуудын харилцан 

зөвшилцлийн үндсэн дээр Дархан-Уул, Орхон, Төв, Сэлэнгэ аймгуудтай хамтран 
ажиллах санамж бичгийг 2018 оны 5-р сарын 21-ний өдөр байгуулаад байна. Уг 
санамж бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргахаар 
ажиллаж байна.  

 

• Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дараах эрх зүйн шийдвэр, 
журам, төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд: 

 
• Шилжилт хөдөлгөөнийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01 хүртэлх хугацаанд түр 

зогсоосон; 
 
• Монгол Улсын Засгийн газрын “Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах 

зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар тогтоолыг боловсруулан батлуулсан; 
 
• Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

батлуулж, хэрэгжүүлсэн; 
 
• Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоож, түүнд мөрдөх 

журмыг боловсруулж батлуулсан; 
 
• “Агаарын бохирдлын эсрэг сан”-г байгуулах асуудлаар Агаарын тухай болон 

холбогдох бусад хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл боловсруулан 
УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцүүлэн батлуулсан; 

 
• Улаанбаатар худалдааны танхимтай хамтран Ногоон сан ТББ байгуулсан; 
 
• “Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах, хүн амын эрүүл мэндийг 

хамгаалах зорилгоор импортоор оруулж байгаа агаар цэвэршүүлэгч, амны хаалт, 
бүх төрлийн цахилгаан халаагуурыг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас тус тус чөлөөлөхөөр тогтоолын төслийг боловсруулан батлуулсан; 



4 
 

• Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолоор Түүхий нүүрс хэрэглэхийг 
хориглосонтой холбогдуулан тусгай төлөвлөгөө батлуулан, хэрэгжүүлж байгаа; 

 
• Мэргэжлийн хяналтын газрын бүтцэд агаарын чанарт хяналт тавих үүрэг 

бүхий 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй хэлтэс байгуулсан. 
 

• НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газартай хамтран Улаанбаатар хотын 
гамшгийг тэсвэрлэх чадавхыг онооны аргаар үнэлсэн. Улаанбаатар хотын гамшгийг 
тэсвэрлэх чадавхыг онооны аргаар үнэлэхэд нийт 590 оноо авахаас 297 оноо авсан 
нь Улаанбаатар хот аливаа гамшигт үзэгдэл бэлэн бус, тэсвэрлэх чадвар сул 
байгааг харуулсан. Онооны аргад үндэслэн “Улаанбаатар хотын гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулж 
байна.  

 

• "Нийслэлийн орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр"-
ийг боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж, НИТХ-ын 2018 оны 14/01 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан. 

 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үзүүлэлтүүдэд үндэслэн 
Нийслэлийн дайчилгааны төлөвлөгөөний тодотголыг боловсруулан Батлан 
хамгаалах яаманд хүргүүлсэн. 

 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Улаанбаатар хотыг 
2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх 
хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглүүлэн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн саналд 
үндэслэн, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэртэй 
уялдуулан боловсруулж НИТХ-ын 2018 оны 19/16 дугаар тогтоолоор батлуулсан.  

 
“Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” нийт 

5 бүлгийн 26 зорилтын хүрээнд нийт 445 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  
 

• “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн Нийслэлийн 2019 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөө боловсруулан НИТХ-ын 2018 оны 20/17 дугаар тогтоолоор батлуулаад 
байна.  

 
Нийслэлд ирэх онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 227 тэрбум 47.0 сая 

төгрөгийн, нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 37 тэрбум 670.0 сая төгрөгийн, 
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 тэрбум 640.0 сая 
төгрөгийн, нийт  283 тэрбум 357.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгжүүлнэ.  

 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр 468.9 тэрбум төгрөгийн 331 төсөл, арга хэмжээ, 

гадаадын зээл, тусламжаар 152.8 тэрбум төгрөгийн 24 төсөл, арга хэмжээг тус тус  
хэрэгжүүлнэ.  

 
 



5 
 

• Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн “барих-шилжүүлэх” төрлөөр 
хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн гэрээгээр хүлээсэн эргэн 
төлөлтийг санхүүжүүлэхэд 2018 онд нийслэлийн төсвөөс 11 тэрбум 624.7 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг хийж, концессын өрийг бүрэн төлж барагдуулсан. 

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын               

05-ны өдрийн 20 дугаар чуулганаар "Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн 
жагсаалт"-ыг шинэчлэн батлуулсан. Тус жагсаалтад гэрээ байгуулан хэрэгжиж 3 
төсөл шинээр 9 төсөл багтсан. 

 
1.2 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг 

шийдвэрлэх, арга замыг тодорхойлох зорилгоор томоохон чуулга уулзалт, 
форумуудыг зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд: 
 

• Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
газартай хамтран “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Азийн Сайд нарын II бага                 
хурал”-ыг 2018 оны 07 дугаар сарын 02-05-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион 
байгуулж Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 50 гаруй улс орны 3,000 гаруй зочид, 
төлөөлөгчид оролцлоо.  

 
Тус хурлаар Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ 

баримт бичгийн эхний гурван жил болон Азийн бүсийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр улс орнуудын хүлээсэн үүрэг, амлалт, авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний ахиц дэвшлийг үнэлж дүгнэн, “Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг хэрэгжүүлэх Азийн бүсийн 2018-2020 оны 
төлөвлөгөө” болон “Улаанбаатарын тунхаглал”-ыг баталсан.  

 
 

• Монгол Улсын Засгийн Газар, НҮБ-ын Ази, 
Номхон далайн эдийн засаг нийгмийн хороотой 
хамтран зохион байгуулсан Байгаль орчинд ээлтэй 
тогтвортой тээвэр /EST 2018/ олон улсын форумыг 
амжилттай зохион байгуулав.  
 
 

 

• Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 3, 5 дугаар сард 2 үе шаттайгаар 
зохион байгуулсан Монголын Эдийн засгийн чуулганы “Түлш, утаа,                             
түгжрэл-шийдэл”, “Улаанбаатар хотын эдийн засаг ба хөрөнгө оруулалт” сэдэвт 
салбар хуралдаануудыг тус тус зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын тулгамдсан 
асуудлууд, хотын эдийн засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтын өнөөгийн байдлыг 
хэлэлцүүлж, цаашид нийслэлийн эрх зүйн орчныг сайжруулах, тогтвортой хөгжлийг 
хангах, хүн амын амьдрах ажиллах нөхцөлийг хангасан эрүүл аюулгүй хот болгон 
хөгжүүлэх талаар уриалга гаргалаа. 

 

• Улаанбаатар хотын худалдааны танхимтай хамтран Нийслэлийн эдийн 
засгийн хөгжлийг дэмжих, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 
зорилго бүхий “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018” бизнес чуулга уулзалтыг                 
2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Төрийн ордны Их танхимд зохион байгуулсан.  

 
Тус уулзалтад бизнес эрхлэгчид, Засгийн газрын гишүүд, НИТХ-ын 

төлөөлөгчид, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд, 
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Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын гишүүд, Олон улсын байгууллагын 
төлөөлөгчид, хувийн хэвшлийн төлөөлөл нийт 1000 гаруй оролцогчид оролцож, 
нийслэлд 2018 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын томоохон 
төслүүдийг танилцуулж, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлийнхэнтэй 
хамтран ажиллах талаар  зөвлөлдөн, “Нийслэлд 2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт” товхимол, нийслэлийн хөгжлийн бодлого, бүтээн байгуулалтын талаар 
танилцуулсан “Mongolian Economy” сэтгүүлийн тусгай дугаарыг бэлтгэн гарын 
авлага болгон тараасан. 

 

• Нийслэлийн өдрийг тохиолдуулан Нийслэлийн Бүтээн байгуулалтын дээд 
шагнал Гаруда гардуулах ёслолын ажиллагааг амжилттай зохион байгуулсан.  
 

 
 

1.3. Эдийн засгийн үр ашигтай, хотын хөгжлийн томоохон цар хүрээ 
бүхий төсөл хөтөлбөрийг сурталчлан, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг 
татах үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд: 

 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт 88 байгууллагаас гадаадын зээл, 
буцалтгүй тусламж, техник туслалцаагаар хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилтийг 
мэдээллийг авч төслийн мэдээллийн санг шинэчилсэн. Нийслэлийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний явц, хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 16 дугаар хуралдаанд танилцуулсан. 

 
Нийслэлд 2018 онд гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 51.1 тэрбум 

төгрөгийн 14 төсөл хэрэгжсэн.  
 
Азийн хөгжлийн банк, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд, Европын Холбооны 

Улсуудын Засгийн газар, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Германы олон улсын 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн Банк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагааны хүрээнд уулзалт зохион байгуулж, хамтран хэрэгжүүлж буй 
төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлага, чиглэлээр тогтмол 
хангаж ажилласан. 

 
Эдийн засгийн үр ашигтай, хотын хөгжлийн томоохон цар хүрээ бүхий 

төсөл хөтөлбөрийг сурталчлан, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах үйл 
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ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа. 
Үүнд:  

 

•   Монгол Улс болон БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 500.0 сая 
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр нийслэлээс 7 төсөл, 
арга хэмжээний мэдээллийг боловсруулж БНСУ-ын Экспорт-Импортын банкны 
ажлын хэсэг болон Монгол Улсын Сангийн яамтай уулзалт, хэлэлцээрүүдийг зохион 
байгуулсны үр дүнд “Баянголын амны түрээсийн орон сууцны төсөл”-ийг 
санхүүжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. 

 

•  “Улаанбаатар хотын цэвэр агаар” төслийн 2 дугаар үе шатыг эхлүүлэхээр 
болж 12 сая ам.долларын нэмэлт санхүүжилтийг Дэлхийн банк олгохоор болсон.  

 

•  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Германы Олон Улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг 
сайжруулснаар эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь” төслийн 2 дугаар үе шатны  
4.5 сая швейцар франкийн төслийг 2018-2021 онд хэрэгжүүлэн Баянзүрх, 
Сонгинойхайрхан дүүргийн 20 сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан алдагдлыг 
бууруулах, барилгын засварын ажлыг хэрэгжүүлэхээр болсон. 2018 онд Баянзүрх 
дүүргийн 53 дугаар сургуулийн барилга, Сонгинохайрхан дүүргийн 127, 90 дүгээр 
цэцэрлэгийн барилгуудын дулаан алдагдлыг бууруулах ажлыг гүйцэтгэж 
ашиглалтад хүлээлгэн өгөөд байна. Мөн төслийн хүрээнд нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэн төрийн 
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлж, сайн туршлагыг нэвтрүүлнэ. 

 

• Австрийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 7.0 сая еврогийн зээлээр Цэвэр усны 
хоолойг шуудуу ухалгүйгээр шинэчлэх төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, 
Улаанбаатар хотын цэвэр усны насжилт өндөртэй Ф150-400мм голч бүхий 40 км урт 
шугам сүлжээг доторлохоор гэрээ байгуулсан. Эхний ээлжийн 1.2 сая еврогийн үнэ 
бүхий  авто машинууд, тоног төхөөрөмж, бараа материал нийлүүлэгдэж 2018 онд 
Сүхбаатар дүүрэг Сөүлийн гудамжинд байрлах цэвэр усны 1.7 км шугам хоолойг 
доторлохоос 700 метр цэвэр усны шугам доторлоод байна.  

 

• БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр “Замын цагдаагийн газрын 
ойролцоо гүүрэн гарц барих төсөл”, “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг 
засварлах төсөл”, “Гачууртын уулзвараас Налайх, Чойрын уулзвар хүртэлх 20,9 км 
авто зам”, “Туул гол дээгүүрх Баянзүрхийн  321 у/м гүүр болон Сонсголонгийн 289,4 
у/м гүүр шинээр барих төсөл” зэрэг 132.2 сая. ам долларын томоохон төслүүдийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 

•  Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр, БНСУ-ын КОЙКА байгууллагын 
санхүүжилтээр хэрэгжсэн Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв, Инкубатор төслийн 
нэгдүгээр шат амжилттай хэрэгжиж 5540 эмэгтэй бизнесийн болон хувь хүний 
хөгжлийн сургалтуудад хамрагдан 2100 гаруй эмэгтэй харилцагчаар бүртгүүлж, 
1100 гаруй  эмэгтэйчүүд нэвторкин, туршлага солилцох арга хэмжээнд хамрагдсан. 
Инкубаторын түргэвчилсэн хөтөлбөрт нийт 28 эмэгтэйг сонгон шалгаруулж, эхний 3 
шатанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд хөтөлбөрөө амжилттай дүүргэсэн. 4 дэх шатанд 
шалгарсан эмэгтэйчүүд бизнес хөгжүүлэлтээ хийсэн. Тэдний бизнесийг дэмжиж 
төслийн хамтрагч тал Голомт банкнаас 40 эмэгтэйд бизнесийн зээлийн карт, 19 
эмэгтэйд  Нийслэлийн Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний Ерөнхий газар, Зээлийн 
батлан даалтын сантай хамтран 200 гаран сая төгрөгийн бага хүүтэй зээл олгож, 
тэдний бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжин ажилласан.  Уг төслийг 2 дугаар шатны 
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санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр албан ёсны 
нээлтээ хийсэн.   

 

• Европын сэргээн босголт, хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилтээр 
"Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдал боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх 
төсөл"-ийн төслийн гэрээ, Буцалтгүй тусламжийн гэрээг байгуулж, Зээлийн 
хэлэлцээрийг 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн УИХ-ын нэгдсэн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж соёрхон батлуулсан.   

 

•  ЕСБХБ-ны буцалтгүй тусламжаар Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын 
шинэчлэл, эрх зүйн байдалд дүн шинжилгээ хийж ТЭЗҮ боловсруулах төслийг 
зөвлөх компаниар БН Чех Улсын Мотт Макдоналд компани шалгарч зөвлөхүүд 
НЗДТГ, Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар, Нийтийн тээврийн нэгтгэлүүдийн 
удирдлагуудтай уулзалт семинар зохион байгуулж төслийг 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 5-ны өдөр эхлүүлэв.   

 

•  Дэлхийн Зөн Монгол Олон улсын байгууллагатай хамтран гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 385.0 мян.амдолларын санхүүжилт бүхий “Гамшигт 
тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийг нийслэлийн 9 хороо, Нийслэлийн Засаг Даргын 4 
хэрэгжүүлэгч агентлагийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд НОБГ, НЭМГ-т 
тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн зорилтод хороодын иргэдийг гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр дадлага, сургалт зохион байгуулж нийт шууд ба шууд бус байдлаар 
12,000 орчим иргэд хамрагдсан. Одоогоор төслийн дараагийн шатыг 
хэрэгжүүлэхээр зорилтод хороодын судалгааг гаргаж хороодыг сонгоод байна. 

 

• Дэлхийн Банк болон НЗДТГ хооронд “Улаанбаатар хотын цаг уурын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох чадавхтай зам, тээврийн хөрөнгийн менежмент”-ийн 
чиглэлээр харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан. 

 
НИТХ-ын 2017 оны 02/22, 2018 оны 4/13 дугаар тогтоолоор батлагдсан  

Нийслэлийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний задаргааг нийслэлийн 
Засаг даргын А/170 захирамжаар батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласан.  

 
Нийслэлд 2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр 193.8 тэрбум, нийслэлийн 

төсвийн хөрөнгөөр 137.7 тэрбум, замын сангийн хөрөнгөөр 36.8 тэрбум, орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 16.3 тэрбум нийт 384.6 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээг зохион  байгуулан ажиллаж байна. Мөн 
гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр нийт 51.0 тэрбум төгрөгийн 14 төслийг 
хэрэгжүүллээ.  

 
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 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, 2018 оны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт өөрчлөлт, Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжуудыг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажилласан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж 

буй Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хийгдэх ажилд иргэдийн саналыг авах аппликешнийг хөгжүүлсэн. 2018 
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оны 3 дугаар сард уг аппликешнийг нийслэлийн 9 дүүргийн 19 хороонд туршилтаар 
нэвтрүүлэн ашиглахад санал асуулгад нийт 13,132 иргэн оролцож 73,194 санал 
ирүүлснийг Нийслэлийн 2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөөнд 
тусгасан. Ухаалаг утасны Smart UB аппликэйшнийг бүтээлгэж хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн нь цаг, хөрөнгө, мөнгө хэмнэж, хүн хүчний нөөц бололцоог зөв 
хуваарилах, төрийн үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах, дэвшилтэд шинэ 
технологийг нэвтрүүлэх, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх эерэг 
талтай ажил болсон. 

 
 “Шилэн тендер” журмын боловсруулан батлуулж, 2018 оны 12 дугаар сарын 

байдлаар хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай, худалдан авах 
ажиллагааны эрх шилжүүлэх 319.8 тэрбум төгрөгийн 896 ажлын 72 захирамжийн 
талаарх мэдээллийг мэдээллийн системд оруулан ил тод, нээлттэй мэдээлэн 
ажилласан. 

 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар хотод 

Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг нутагшуулах санаачилгыг хэрэгжүүлж, 
Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, тэргүүлэх чиглэлийг 
тодорхойлох, нийслэлийн төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх, Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтын хүрээнд тулгамдаж буй асуудлууд дүүргүүдэд жижиг төсөл 
хэрэгжүүлнэ. 

 
 Монгол Улсын газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 

байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд зохион байгуулж ажилласан. Мөн Нийслэлийн газар хөдлөлтийн 
гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 
хурлыг 3 удаа хуралдуулж гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад тулгамдаж буй 
асуудлуудыг хэлэлцүүллээ. 

 
 Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

нийслэлээс тусгах саналыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас авч, 
5 зорилтын хүрээнд нийт 1613.0 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 65 төсөл, арга 
хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэл Улаанбаатар хотын өнөөгийн 
байдал, тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, 2020 он хүртэлх хөгжлийн 
төсөөлөл зэргийг  тодорхойлсон танилцуулга, тайлбар үндэслэлийн хамт Сангийн 
яаманд Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/730 
дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 
 Үйлдвэрлэл, технологийн паркт байрших үйлдвэрүүдийг сонгон шалгаруулах 

нийтлэг журмын төслийг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2018 оны 1 дүгээр 
сарын 4-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн НИТХ-д өргөн барьж батлуулахаар 
шийдвэрлэсний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01/849 дүгээр албан 
бичгээр НИТХ-д өргөн мэдүүлсэн. Уг журмын төслийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлээд байна. 

 
- Улсын Их Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын                       

15-ны өдрийн хуралдаанаар нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй арьс ширний 
үйлдвэрүүдийг үйлдвэрийн шинэ бүс рүү шилжүүлэн “Эмээлтийн Хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулах ажлын явцын талаар 
хэлэлцэж, тэмдэглэлээр үүрэг, чиглэл өгөгдсөний дагуу Монгол Улсын Ерөнхий 
сайдын 2017 оны 173 дугаар захирамжаар Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 
байна. Ажлын хэсгийн хүрээнд “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
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технологийн парк”-ийн ажлыг эрчимжүүлэх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу төслийг эрчимжүүлэх 
Ажлын хэсгийн дүгнэлт, ажлын явц, төслийн хөрөнгө оруулалтын талаарх 
мэдээллийг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд паркийн дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалтыг Концессын тухай хуульд нийцүүлэн зохион байгуулах 
боломжийг судалж, санал боловсруулах үүргийг өгсний дагуу “Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн шинэчилсэн техник, эдийн засгийн 
үндэслэлийг өргөн барьж, батлуулахаар боллоо. 

 
- Нийслэлийн инновацыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах 

ажлыг эхлүүлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулсан. 
Инновацын хөгжлийн суурь судалгаа, нийслэлд хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
бодлого, чиглэлийн судалгааг хийлгэхээр Зөвлөх үйлчилгээний баг шалгаруулах 
бэлтгэлийг хангаж, судалгааны багтай байгуулах гэрээний загвар, техникийн 
даалгавар, ажил хүлээлцэх актын төслийг Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацын 
газарт хүргүүлсэн.  

 
Баялаг бүтээгч бүрд хүрсэн бодлого хэрэгжүүлэх, аж үйлдвэрийн нэгдсэн 

системд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг нэгтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
зорилгоор Засгийн газраас хийсэн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг оролцуулсан цахим хурлыг нийслэлд зохион байгууллаа. Мөн аж 
үйлдвэрийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүртгэлийн ажлыг нийслэлд зохион 
байгуулах Ажлын хэсгийг байгуулж ажилласан.  

 
Аж үйлдвэрийн нэгдсэн системд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүртгэх үйл 

ажиллагааг дүүрэг бүрд шуурхай зохион байгуулснаар нийт боловсруулах 2584 
үйлдвэрийн 83.5 хувийг хамруулж, бүрэн бүртгэсэн.  

 
1.4 Үйл ажиллагааны чадавхыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, үр дүн: 
 

-Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хуульд заасны дагуу нийслэлийн нутгийн 
захиргааны албан хаагчдыг мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх 
нөхцөлөөр хангах болон Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн 
тогтолцоог бэхжүүлэх зорилт дэвшүүлж “хөгжлийн бодлого төлөвлөгч нарын 
чадавхыг дээшлүүлэх, ажлын байранд сургах, энэ чиглэлийн боловсон хүчин 
бэлтгэх тогтолцоог бүрдүүлэх” асуудлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийслэл, дүүргийн 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөгч 160 орчим мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтын 
хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн НИТХ-д өргөн бариад байна. 

 
Уг хөтөлбөрийн төслийг боловсруулахын тулд хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн чиглэлээр нийслэл, дүүрэгт ажиллаж буй албан хаагчдаас хэрэгцээг 
тодорхойлох судалгаа авсан. Судалгааны үр дүнгээр шинэ залуу мэргэжилтнүүдээ 
сургах, ажлын байрны онцлогоос хамаарч чухал шаардлагатай байгаа ур чадвар, 
мэдлэг олгоход илүүтэй анхаарах шаардлагатайг харуулж байгаа бөгөөд цаашид 
зохион байгуулах боломжит сургалтын агуулга, сэдвийн жагсаалтыг гаргаж авсан. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018 онд олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр, 
төрийн байгууллагууд, сургалтын төвийн оролцоотой сургалтуудад 
мэргэжилтнүүдийг хамруулж 5 сэдвээр модуль боловсруулах ажил хийгдлээ.                 
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2019 онд нэмж 3-5 модуль боловсруулж, холбогдох чиглэлийн болон мэргэшүүлэх 
сургалтуудыг зохион байгуулна. 

 
- Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр Германы Олон Улсын 

Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгтэй хамтран “Нийслэлийн хөгжлийн бодлоготой 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг уялдуулах нь” сэдэвт сургалт, семинарыг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан 
нийт 100 гаруй ажилтнуудад зохион байгуулж, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлттэй 
уялдуулах талаар сургалт явуулж, чадавхыг бэхжүүлсэн. 

 
- НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газартай хамтран нийслэлийн 

холбогдох газрууд, дүүргүүдийн гамшгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд 3 
удаагийн сургалт зохин байгуулж тэдний гамшгийн эрсдэлийн талаарх мэдлэг, 
ойлголтыг дээшлүүлсэн.  

 
 ХОЁР.НИЙГМИЙН  БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

2.1. Боловсролын чиглэлээр хийгдсэн ажлууд   
 
Сургуулийн өмнөх боловсрол:  

 
 2017-2018 оны хичээлийн жилд нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн өмнөх 
боловсролын хамран сургалтын бохир жин 77,0 хувь, он дамжин баригдаж байгаа 
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 65 хувьтай байгаа үргэлжилж байна.  

 
Нийслэл хотод 2018 онд дараах хөрөнгийн эх 

үүсвэрүүдээр 46 цэцэрлэг, 10 цэцэрлэгийн өргөтгөл 
баригдаж эхэлнэ. Үүнд:  

 
 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 42 цэцэрлэг, 

10 цэцэрлэгийн өргөтгөл; 
 

 НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн хөрөнгөөр 2 цэцэрлэг; 
 

 Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж буй гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийн хүрээнд 2 
цэцэрлэг. 
 

 Өнөөдрийн байдлаар 2018 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах 
болон өргөтгөх цэцэрлэгүүдээс 22 цэцэрлэгийн тендер зарлагдаж, шалгаруулалт 
үргэлжилж, гэрээ байгуулагдаж, ХУД-ийн 46, СХД-ийн 253 дугаар цэцэрлэгийн 
барилгыг ашиглалтад хүлээн авсан.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 16 цэцэрлэг байгуулагдаж, 

цэцэрлэгийн хүүхдийн орны тоог 972-оор, ажлын байрыг дунджаар 54-аар 
нэмэгдүүллээ. Мөн 7 сургууль байгуулагдаж, сургуулийн суудлын тоо 1025-аар 
нэмэгдэх боломж бүрдлээ. 

 
 “Спорт өрөлтийн хөтөлбөр”-ийг Баянгол дүүргийн 6, Баянзүрх дүүргийн 6, 

Налайх дүүргийн 1, Сүхбаатар дүүргийн 5, Сонгинохайрхан дүүргийн 6, Хан-Уул 
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дүүргийн 5, Чингэлтэй дүүргийн 5 цэцэрлэг, нийт төрийн өмчийн 35 цэцэрлэгт 
хэрэгжүүлж байна. 

 
 Албан байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг дэмжиж 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд БГД-ийн 77 дугаар цэцэрлэгийн салбар 
бүлгээр ажиллуулахаар шийдвэрлэж, 2018 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс үйл 
ажиллагаагаа эхлүүллээ.  

 
 Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд зохион байгуулагдсан                             

253 дугаар цэцэрлэгийн нээлтийн арга хэмжээг 2018 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр 
зохион байгуулагдаж, тус цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор тус хорооны 415 хүүхэд 
хамрагдах боломж нээгдэж байна.  

 
 Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдэд “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг 

байгуулан ажиллаж байна.  
 
 2018 оны байдлаар нийслэлийн боловсрол сургалтын байгууллагын                         

32 удирдах ажилтан, 168 багш тус тус гадаадын улс оронд туршлага судлах болон 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан байна.  

 
 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.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/490 

дүгээр захирамжаар Улс, хотын олимпиад, уралдаан тэмцээнд 28 хүүхэд тэргүүн 
байр эзэлж, Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Шилдэг сурагч” гэрчилгээгээр 
шагнагдлаа.  

 
 Нийслэлийн 9 дүүргийн 18 сургуульд Дэлхийн банкны сургуулийн тэтгэлэгт 

хөтөлбөрийн хүрээнд “Монгол зан заншлын өргөө” байгуулсан бөгөөд Монгол зан 
заншлаас суралцах ажлыг зохион байгууллаа.  
 

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 
 
 Нийслэл хотод дараах хөрөнгийн эх үүсвэрүүдээр 2018 онд 18 шинэ сургууль, 

27 сургуулийн өргөтгөл баригдаж эхлэхээр төлөвлөгдсөн. Үүнд:  
 

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 9 сургууль, 25 сургуулийн өргөтгөл;  
 

 БНХАУ–ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 7 сургууль;  
 

 Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 2 сургууль, 2 сургуулийн 
өргөтгөл. 
 

 Өнөөдрийн байдлаар 2018 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах 
болон өргөтгөх сургуулиудаас 16 сургуулийн тендер зарлагдаж, шалгаруулалт 
үргэлжилж, гэрээ байгуулагдаж байна.  
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 2018 онд төлөвлөгдсөний дагуу 3 сургуульд нийслэлийн төсвийн 300.0 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах 
зориулалтын орчинг бүрдүүлсэн тохижилтын ажил хийгдэж байна. 

 
 Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр нийслэл хотод 

2 сургууль, 2 сургуулийн өргөтгөл баригдана. Сургуулийн зураг төслийг батлуулах, 
техникийн нөхцлийг авах зэрэг Монголын талын хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт 
хангагдаж дууссан бөгөөд 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах ажил Япон улсад эхэлсэн. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй 2018 оны 
07 дугаар сарын 06-ны өдөр гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  

 
       Монгол Улсын 2018 оны төсвийн хөрөнгөөр баригдахаар батлагдсан 34 
сургуулиас өнөөдрийн байдлаар 16 сургуулийн худалдан авах ажиллагаа явагдаж, 
гэрээ байгуулсан.  

 
 БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар баригдах 7 сургуулийн 4 

сургуулийн барилга угсралтын ажил 2018 оны 05 дугаар сараас эхэлсэн. 
  
 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн 

ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ЗЦА-тай хамтран "Замын хөдөлгөөний 
цагаан толгой" сургалтын модуль хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 
сургуулиудад хүргүүлж, уг хөтөлбөрт 1-6 дугаар ангийн 1200 сурагч хамрагдсан.  

                     
 ХГБЗХГ, ГССҮТ, "Хүүхэд зорчиж байна" ТББ-тай хамтран ахуйн осол гэмтэл 

болон болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, дадал хэвшилд сургах модуль 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 350 багшийг 
хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа.  

 
 Нийслэлийн болвсролын газраас хийсэн судалгааны дүнгээр сурагчид гэр 

сургуулийн хооронд олон километр алхаж ирдэг Хан-Уул дүүргийн 59, Налайх 
дүүргийн 109, Сонгинохайрхан дүүргийн 74 дүгээр сургуулиудад нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 оны 02 дугаар сард “Эколог бус” ХХК-ийн 
үйлдвэрлэсэн 398,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 3 автобусыг олгосон.  

 
 Баянгол дүүргийн 19 дүгээр сургуулийн 500 хүүхдийг СХД-ийн 42 дугаар 

сургуульд түр шилжүүлэн суралцуулах асуудлаар Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ш.Анхмаа, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал болон холбогдох 
албаны хүмүүс 2018 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр очиж танилцан шийдвэрлэлээ.  

 
 “Нийслэлийн боловсрол-Бидний туршлага” хүндэтгэлийн арга хэмжээг 2018 

оны 4 дүгээр сарын 26-ны өдөр Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа. 

 
 2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр байгуулахаар хүсэлт гаргасан 

ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт магадлан шинжилгээ хийлээ.  
 
 Монголын болон дэлхийн багш нарын өдрийг тохиолдуулан 1000 багшийн 

баярын хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.  
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 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар “Нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий 

боловсролын сургууль, цэцэрлэгт индексийн урамшуулал олгох журам”-ыг 
баталсан.  

 
 Нийслэлийн 379 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан өнөөдөр төрийн өмчийн 

шилдэг ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт индексийн урамшуулал олгох 
ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулав. 

 

 
 
Ёслолын арга хэмжээнд НИТХ-ын дарга С.Амарсайхан, нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, нийслэлийн Засаг даргын 
орлогч Ш.Анхмаа, НИТХ-ын төлөөлөгч С.Мөнхчулуун, Х.Хатанбаатар, нийслэлийн 
Боловсролын газрын дарга Ч.Гантулга болон холбогдох хүмүүс оролцлоо. 

 
 Холбогдох журамд заасны дагуу 48 сургууль, 54 цэцэрлэгийг шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу магадлах ажлыг зохион байгуулж, шалгуур үзүүлэлтээр 80 ба 
түүнээс дээш үнэлэгдсэн 15 сургууль, 17 цэцэрлэг шалгарсан.  
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 Индексийн урамшуулал олгож байгаа нь сургууль, цэцэрлэгийн 
менежментийг сайжруулж, хүүхэд бүрт сурч, хөгжих тэгш боломжийг бүрдүүлсэн, 
боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байна. 
Мөн төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийг байгууллагын менежмент, сурлагын 
амжилт, чанарын ахиц, хүмүүжил төлөвшил гэсэн үндсэн үзүүлэлтийн дагуу шилдэг 
байгууллага, хамт олныг шалгаруулж байгаагаараа онцлогтой. 

 
          2.2. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 

 Эрүүл мэндийн чиглэлээр 2017 онд 
батлагдан гарсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд эрчимжүүлэх, 
салбар дундын оролцоо, хамтын ажиллагааг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлд хэрэгжих үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг НЗД-ын 2018 оны                         
06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/517 дугаар 
захирамжаар батлууллаа.  

 
 Нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдан гарснаар 

НЗДТГ, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагууд захирамжийн хавсралтаар батлагдсан 
ажлуудыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллaгааны 

онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэж байна. 
 

 “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд салбар дундын оролцоог 
нэмэгдүүлье” аян 
 

 Сүрьеэгийн идэвхтэй эрт илрүүлэг үзлэг, эмчилгээний хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд салбар дундын 
оролцоог нэмэгдүүлье” аяныг 2018 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрөөс 10 дугаар 
сарын 19-ны өдрийн хооронд зохион байгуулахаар НЗД-ын А/339 дүгээр 
захирамжийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, харьяа эрүүл мэндийн төвүүдэд 
хүргүүлж, “Сүрьеэгүй дүүрэг”, “Сүрьеэгүй хороо”, “Сүрьеэгүй байгууллага, аж ахуйн 
нэгж” болох аянд нэгдэх мөн иргэдийг сүрьеэгийн эрт илрүүлэгт хамрагдахыг 
уриалсан 2 төрлийн постеруудыг цахим хуудсаар сурталчилсан. Аяны хүрээнд 
сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, үзлэг шинжилгээ, хавьтал илрүүлгийн үйл 
ажиллагаа, сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааг 
нэмэгдүүлэхээс гадна, эрсдэлт бүлгийн иргэдэд сайн дурын үндсэн дээр БЗДХ-ын 
илрүүлгийг хийх, зэрэг бусад төрлийн үзлэг, оношилгоог багцаар хийж байна. 

 
 Төр –Улаан загалмайн хамтын ажиллагаа  

 
Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, нийслэл хотод Улаан 

загалмайн үйлсийг түгээн дэлгэрүүлэх чиг үүрэг бүхий нийслэлийн салбар 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон ажиллах журмыг НЗД-ын 2018 оны 02 дугаар сарын 
26-ны өдрийн А/161 дүгээр захирамжаар батлуулсан. Салбар зөвлөлийн даргаар 
НЗДТГ-ын дарга томилогдож, НИТХ-ийн төлөөлөгч, харьяа агентлаг, төрийн бус 
байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллах юм. Энэ оны 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 чиглэлийн 13 заалтаар батлуулан ажиллаж байна. 
Зөвлөлийн хурлыг журмын дагуу 1 удаа хуралдаж Төр-Улаан загалмайн хамтын 
ажиллагааны зорилго, чиг үүрэг, бүрэлдэхүүн, ажиллах журмын тухай танилцуулж, 
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цаашид хийх ажлаа тодорхойлж, Төр-Улаан загалмайн хамтын ажиллагааг 
эрчимжүүлэх талаар дүүргүүд болон ажлын хэсэгт үүрэг өгч ажилласан. 

 
 Цус цуглуулах шинэ төв  

 
Эрүүл мэнд, спортын сайдын тушаалаар сар бүрийн 3-ны өдрийг “Цусаа 

бэлэглэх өдөр” болгон тэмдэглэн өнгөрүүлж байхаар болсны дагуу 38 дахь удаагийн 
цусаа бэлэглэх өдрийг угтан нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав 
салбарт “ЖиСиАй капитал” байгууллагын дэмжлэгтэйгээр “Дүнжингарав” цус 
цуглуулах шинэ төвийг нээлээ.   

 
 “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүллээ.  

   
"ЭРҮҮЛ ЗҮРХ-ЭРҮҮЛ УЛААНБААТАР" хөтөлбөрийг НЗДТГ, Нийслэлийн 

Эрүүл мэндийн газар, Оном сан ТББ, Швейцарь улсын Новартис сан хамтран 
хэрэгжүүлж байгаа юм. 2017–2020 онд хэрэгжих тус хөтөлбөрийн хүрээнд эхний 
ээлжинд Нийслэлийн 9 дүүргийн бүх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч, 
нийгмийн ажилтныг чадавхжуулах 3 удаагийн цуврал сургалтыг үе шаттай зохион 
байгууллаа.  

 

 
 
Улаанбаатар хотын хүн амын дунд артерийн даралт ихдэлтийн тархалт 

болон түүний талаарх мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлох” суурь судалгааг 
нийслэлийн 52 хорооны 4600 гаруй иргэний дунд хийж, 25 загвар ӨЭМТ болон 
Сүхбаатар дүүргийн бүх ӨЭМТ-ийн төвд эмч, сувилагч нарын тоогоор стандартад 
нийцсэн цусны даралт хэмжих аппаратыг хүлээлгэн өгөв..  
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 “Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр зам, 
тээврийн аюулгүй байдал сайжирна” төслийн нээлт боллоо. 
 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Халдварт бус өвчний элч, Нью-Иорк 

хотын Засаг дарга асан Майкл Р.Блумбергийн санаачилгаар хэрэгжиж буй 
“Хамгаалах бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр зам, тээврийн аюулгүй 
байдлыг сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.  

 

      
       

 Энэхүү төслийг Улаанбаатар хотод Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Замын 
цагдаагийн албатай хамтран хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн хүрээнд хамгаалах бүс, 
малгайн хэрэглээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 
  

     
 

 Сонгинохайрхан дүүрэгт баригдаж буй жишиг нэгдсэн эмнэлгийн 
барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын нээлт боллоо. 
 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Эрүүл мэндийн хөгжил 

хөтөлбөр-4” төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт баригдаж буй жишиг нэгдсэн 
эмнэлгийн барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын нээлтийн арга хэмжээг 2018 оны 
06 дугаар сарын 14-ний өдөр зохион байгууллаа.   

 
“Эрүүл мэндийн салбарын хөгжилт хөтөлбөр-4” төсөл нь нийт 45.1 сая 

ам.долларын төсөвтэй хэрэгжиж байгаа бөгөөд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
АШУҮИС, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвтэй хамтран 17 чиглэлийн 29 эмч, 100 гаруй 
сувилагчийг төрөлжсөн мэргэшлээр, 50 гаруй сувилагчийн туслагч болон бусад 
ажилтныг сурган бэлтгээд байна.  
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 Нийслэлийн наркологийн эмнэлэгт иж бүрэн 5 ханатай гэр гардууллаа.  
 

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа Наркологийн эмнэлэгт НЗДТГ-аас 
иж бүрэн таван ханатай гэрийг хүлээлгэж өглөө. Уг гэрийг эмнэлэгт эмчлэгдээд 
гарсан хүмүүсийн эдгэрлийн байдлыг уртасгах, эмчилгээг баталгаажуулах, өөртөө 
туслах бүлгэм, сэтгэл засал эмчилгээ, мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа явуулахад 
зориулан ашиглах юм.  

 

         
 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар энэ аяныг дэмжин харьяа 
агентлаг, байгууллагуудын хамт Дэлхийн тамхигүй өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүллээ. 
 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн орнууд жил бүрийн 05 дугаар 

сарын 31-ний өдрийг тамхины эсрэг өдөр болгон тэмдэглэн ирсэн бөгөөд 2018 оны 
энэ өдрийг “ТАМХИ ЗҮРХЭНД ХОРТОЙ-ТАМХИЙГ БИШ ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ СОНГОЁ” 
гэсэн нэгдсэн уриан дор тэмдэглэж байгаа бөгөөд “Тамхины ишгүй байгууллага-
Тамхигүй орчин” сэдэвт сарын аяныг 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 06 
дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулсан.  

 
 Нийслэлийн 9 дүүргийн ЕБС-ийн бага ангийн багш нарыг “Амны 

хөндийн эрүүл мэнд”-ийн сургагч багшаар бэлтгэлээ.  
 
Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн нийт 134 сургуулийн 1-5 

дугаар ангийн 3100 багш нарыг “Амны хөндийн эрүүл мэнд” сэдэвт сургалтанд 
хамрууллаа. Тус сургалтыг АШУҮИС-ийн харьяа Нүүр ам судлалын сургууль, “Гүүд 
нэйборс” ОУТББ-ын зохион байгууллаа.  
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Сургалтын гарын авлага нь хүүхдийн шүдний бүтэц, шүд цоорох өвчин, шүдээ 
хэрхэн зөв арчлах талаар тусгасан 10 бүтэц агуулгатай бөгөөд ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бага ангийн багш нарын амны хөндийн эрүүл мэндийн 
чиглэлээр боловсруулсан анхны гарын авлага юм.  

 

          
 

            
 

 “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хоёр дахь үе шат эхэллээ. 
 
 “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шат нийслэлд 2018 оны 

04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн нийслэлд хэрэгжиж 2018 оны байдлаар                        
75584 хүн хамрагдсан байна. 
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 “Нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн 
байдал, хөгжлийн чиг хандлага” зөвлөгөөн зохион байгууллаа.  
 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас 2018 оныг “Өрхийн эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах жил” болгон зарласан. 
Үүний дагуу Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын түүхт 80 жилийн ойн хүрээнд 
НЗДТГ-тай хамтран “Нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний 
өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага” зөвлөгөөнийг 2018 оны 06 дугаар сарын 
15-ны өдөр зохион байгуулав. Уг зөвлөгөөнд ЭМЯ-ны болон нийслэлийн 
удирдлагууд, ДЭМБ, АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгч, нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулж буй 142 ӨЭМТ-ийн удирдлагууд оролцож тусламж, үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, үйлчлүүлэгчийн 
сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, цаашид хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, 
тулгамдаж буй асуудлын талаар хамтран зөвлөлдлөө.  

 

   
 

 Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
интерактив сургалтын гарын авлагатай боллоо. 
 
Эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах, өөрөө 

өөртөө туслах дэмжих бүлгэмийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/987 дугаар захирамжийн дагуу Архи, тамхи, 
мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, сэтгэцийн түгээмэл эмгэг, өөрөө өөртөө 
туслах дэмжих бүлэг, ASSIST гэсэн 6 бүлэг сэдвээр интерактив сургалтын материал 
бэлтгэн, үйл ажиллагаандаа ашиглаж эхэллээ.    
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Нийт PPT хичээл - 40, Хууль эрхзүй - 74, Видео – 63, Гарын авлага -108, 
Онолын нэмэлт мэдээлэл – 37, ASSIST асуумж - 1 сэдэв багтсан агууламж сайтай 
цахим хичээл, сургалтын гарын авлага болсон. 

 
 Нийслэлийн “Автомашингүй өдөр”-ийн арга хэмжээг зохион 

байгууллаа. 
 
Дэлхий даяар жил бүрийн 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийг “Автомашингүй өдөр” 

болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Манай орны хувьд 2009 оноос хойш хүрээлэн буй 
орчин болоод нийгэмд автомашины хэрэглээнээс үүдэн учирч буй сөрөг нөлөөг 
багасгахад олон нийтийн анхаарлыг хандуулах зорилгоор тус өдрийг тэмдэглэдэг 
бөгөөд энэ жил “Автомашинаас татгалзаж, унадаг дугуй, алхалтыг дэмжье” уриан 
дор нийслэлийн хэмжээнд зохион байгууллаа.  

 
Уг арга хэмжээний хүрээнд автомашины хөдөлгөөнийг хязгаарласан зам 

талбайд Оюун ухаан эрдэм мэдлэгийг сорих замын хөдөлгөөний дүрэм, аюулгүй 
байдлын талаарх “АХА” асуулт хариултын тэмцээн, “Хоггүй Улаанбаатар хот–Нэг 
хог, нэг чихэр” хөгжөөнт тоглоом, хүүхэд багачуудыг зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэхэд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх “Хүүхэд бүрийг зам тээврийн ослоос 
хамгаалъя” сэдэвт шохойн зургийн уралдаан, МУЗН-ийн 50 гаруй хүүхэд залуус, 400 
гаруй оюутны зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх хөдөлгөөнт сурталчилгаа, 
флашмоб үзүүлбэр, эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын дасгалын үзүүлбэр, дугуйн 
экстрим үзүүлбэр, эрүүл мэндийн анхан шатны үзлэг, зөвлөгөө, дугуйн парад, эрүүл 
зөв хоолны үзэсгэлэн худалдаа, урлаг спортын олон арга хэмжээнүүдийн зохион 
байгуулсан.   

 

   
 

 Нийслэлийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл мэндээ 
дээдлэгч өрх, иргэн”-ийг тодрууллаа.   
 
Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл, зорилтын 

хүрээнд Нийслэлийн албан байгууллага, хамт олон, өрх, иргэдийн дунд “Эрүүл 
мэндийг дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч өрх, иргэн” бий болгох 
хөдөлгөөн өрнүүлэн ажиллалаа. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийг 
дэмжих бодлогыг хэрэгжүүлэн, хамт олныхоо ажиллах, сурах орчныг сайжруулах 
талаар идэвх зүтгэл, санаачилга гарган, нийгэм, хамт олны төлөө ажиллаж, бусдад 
үлгэр дуурайлал үзүүлэн, архи, тамхигүй хамт олон болсон 10 байгууллага, эрүүл 
аж төрөх зан үйлийг амьдралдаа хэрэгжүүлж хэвшүүлсэн, эрүүл мэндийн мэдлэгээ 
бусадтай хуваалцдаг, энэ чиглэлээр нийгэм хамт олонд дорвитой ажлуудыг 
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санаачлан хэрэгжүүлсэн, эрүүл хооллолт идэвхтэй хөдөлгөөнийг эрхэмлэдэг 20 
өрх, 28 иргэнийг тус тус шалгаруулан урамшуулж, олон нийтэд сурталчиллаа.  

 

 
 

2018 оны нийслэлийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага”, “Эрүүл мэндээ 
дээдлэгч өрх, иргэн”-д шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа явагдсанаар бүл нэмж 
Нийслэлийн хэмжээнд “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага” 107, “Эрүүл мэндээ 
дээдлэгч өрх” 198, “Эрүүл мэндээ дээдлэгч иргэн” 244 болж өргөжсөн. 

 

  
 

 Сүрьеэгийн идэвхтэй эрт илрүүлэг үзлэг, эмчилгээний хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх, БЗДХ, ХДХВ-ын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, 
үйлчлүүлэгчид ээлтэй орчин бүрдүүлэн ажиллалаа. 
 
Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдвар (БЗДХ)-ыг бууруулах томоохон 

зорилтууд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                   
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдлаа. Нийслэлийн хэмжээнд 
сүрьеэгийн идэвхтэй эрт илрүүлэг, үзлэг, эмчилгээний хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/339 дүгээр захирамжаар “Сүрьеэ 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд салбар дундын оролцоог нэмэгдүүлье“ 6 сарын 
аяныг, БЗДХ, ХДХВ-ын халдвараас урьдчилан сэргийлж, БЗДХ илрүүлэх үзлэг, 
шинжилгээ, эмчилгээний хамрагдалтыг сайжруулах, тусламж, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/877 
дугаар захирамжаар “Бэлгийн замаар дамжих халдварыг илрүүлэх, тусламж, 
үйлчилгээнд ээлтэй орчин бүрдүүлье” 3 сарын аяныг тус тус зохион байгуулж 
ажиллалаа. 
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 Энэхүү аяны хүрээнд нийт хүн, үүнд голлон эрсдэлт бүлгийн хүн амыг 
сүрьеэгийн идэвхтэй эрт илрүүлэгт хамруулж, хяналтанд авч, эмчилгээний 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэн ажилласан. Зөөврийн дижитал рентген аппарат ашиглан 
явуулын хэлбэрээр нийт 76421 хүнийг хамруулж, 1932 сүрьеэгийн шинэ тохиолдлыг 
илрүүлэн хяналтанд аваад байна. Өнгөрсөн оны мөн үе буюу эхний 11 сарын 
байдлаар 66039 хүнийг эрт илрүүлэгт хамруулсан нь энэ онд 10382 хүнээр 
нэмэгджээ. Гэвч сүрьеэгийн шинэ тохиолдол өнгөрсөн оны мөн үед 2127 байсан ба 
энэ онд 195 тохиолдлоор буурсан үзүүллэлттэй байна. 

 

     
 
БЗДХ болон хавьтал илрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн эрсдэлт бүлгийн 54000 

хүнд бэлгийн замаар дамжих халдвар илрүүлэх үзлэг хийж зонхилон тохиолдох 
бэлгийн замаар дамжих халдварын 5904 тохиолдол илрүүлсэн. Зонхилон 
тохиолдох бэлгийн замаар дамжих халдварын 6270 тохиолдол илэрч байсан ба 366 
тохиолдлоор буурсан байна. Хавьтал илрүүлэг 80%-тай байгаа нь өмнөх оны мөн 
үеэс 1.1%-иар, нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үед урьдчилан сэргийлэх нийт 
94208 хүнийг үзлэг хамруулсан бол энэ онд 124356 хүнийг урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан нь 30148 хүнээр нэмэгдсэн байна. БЗДХ-аас 
сэргийлэх, хүсээгүй жирэмслэлтийн талаар 4 төрлийн зөвлөмж, 2 төрлийн шторк 
бэлтгэн олон нийтийн цахим сүлжээгээр түгээлээ. 

 

     
 

 Шүд, эрүү нүүрний төвийн барилга, Багахангай дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвийн 40 ортой эмнэлгийг хүлээн авч, Туул тосгоны Эрүүл 
мэндийн төвийн барилгын шав тавьлаа. 
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн эрүүл мэнд” дэд хөтөлбөрт нийслэлд үйл 
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ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилгыг үе шаттайгаар 
шинэчлэх ажил тусгагдан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.  

 
Энэхүү ажлын хүрээнд үйлчлүүлэгч болон ажилчдын цахилгаан шат, нэгдсэн 

агааржуулалтын систем, эмнэлгийн зориулалтаар тохижуулсан өрөө тасалгаа 
бүхий орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, иргэдийг тав тухтай орчинд 
үйлчлүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн Нийслэлийн Шүд, эрүү нүүрний төвийн 
барилгыг хүлээж авсан.  

 

 
 
Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн шинэ эмнэлгийн барилгын нийт 

талбай 2392,6 м2 бөгөөд Дотрын тасаг, Хүүхдийн тасаг, Төрөх тасаг, Уламжлалт 
эмчилгээний тасаг бүхий нийт 40 ортой эмнэлэг болон өргөжсөн.  
 
 

        
  
 Туул тосгоны эрүүл мэндийн төв нь хотоос 52 км алслагдсан зайд тосгоны 
5000-7000 гаруй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлдэг. Одоогийн 
үйл ажиллагаа явуулж буй 15 ортой эмнэлгийн барилга нь ашиглалтын шаардлага 
хангахаа больж, ан цав үүссэн тул мэргэжлийн байгууллагаас үйл ажиллагаа 
явуулахыг хориглосон шийдвэр гарсан. Энэ дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2018 
оны А/88 захирамжийн дагуу нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 32 ортой, дөрвөн 
давхар эмнэлгийн барилга угсралтын ажлын шавыг тавьсан.  
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          2.3. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 
 

           “Нэг өрх-Нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт  
 

“НЭГ ӨРХ-НЭГ АЖЛЫН БАЙР” хөтөлбөрийн 
хүрээнд иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц 
үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх “ХӨДӨЛМӨР 
ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-ийг Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв Дүнжингаравт нээж, 
нээлтийн үйл ажиллагааг 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус төв нь 
ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас 
ажлын байрны захиалга авах, ажил хайгч иргэнийг 
бүртгэх, ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, 
сургалт, арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрт хамруулах, 

дохионы хэлмэрч зэрэг үйлчилгээг нэг дороос үзүүлж, залуучууд, эмэгтэйчүүд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настан, албан бус эдийн засгийн салбарт 
хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин ажиллахаас гадна холбогдох стандарт, шаардлагад 
нийцсэн үйлчилгээний таатай орчныг бүрдүүлснээрээ онцлог юм. 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажил олгогч-ажил горилогч нар ярилцлага 

хийх өрөө, эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн өрөө, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 
болон сэтгэл зүйн ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх өрөө, хүүхдийн өрөө, бүлгийн 
сургалтын өрөө, дундын оффис, гарааны бизнес арга хэмжээний өрөө, мэдээллийн 
булан зэрэг сурч, хөгжих, мэдээлэл, үйлчилгээ авах чөлөөт орчныг бий болгосон.  
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       Тайлант хугацаанд 3497 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, 6240 ажил хайгч 
иргэнийг бүртгэн, 10592 ажлын байрны захиалга хүлээн авч, бүртгэлтэй болон 
шинээр бүртгүүлсэн 8039 ажил хайгч иргэнийг ажилд зуучилснаас 6183 иргэн ажилд 
орсон байна. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 

бүлгээр 7239, ганцаарчлан 2393 иргэнд тус тус хүргэсэн. Хөдөлмөрт бэлтгэх 

чиглэлээр 6 төрлийн бүлгийн сургалтыг 98 удаа зохион байгуулж, 600 гаруй иргэнийг 
хамруулсан байна. Төвийн онцлох үйл ажиллагааны нэг болох ажил олгогчийг 
дэмжих үйлчилгээний хүрээнд хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн аян, ажлын байрны 
нээлттэй өдөрлөг, ажлын ярилцлага зохион байгуулах үйл ажиллагааг ажил 
олгогчидтой хамтран 23 удаа зохион байгуулж 4596 иргэнийг ажлын шууд 
ярилцлагад хамрууллаа. Төвийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй 
болгох, хамрах хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудтай үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулан хамтран 
ажиллалаа. 
 
        Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй 
хөтөлбөрүүд, иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ, арга хэмжээний талаар 526 иргэдээс 
хэрэглэгчийн үнэлгээ, сэтгэл ханамжийн судалгаа авч дүгнэн, үйл ажиллагаандаа 
тусган ажиллаж байна.   
 
        Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем “LMIS” программд 
ажил хайж бүртгүүлсэн, ажлын байранд зуучлагдсан, ажлын байрны захиалга, ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгсөн, мэргэжлийн болон давтан 
сургалтанд хамрагдсан иргэдийн мэдээллийг оруулж байгаагаас гадна 
Job.opensoft.mn бүртгэл мэдээллийн системийг туршин нэвтрүүлж эхэлсэн. 
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 Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа  
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн хуралдааныг 2018 оны 4 дүгээр 

сарын 11-ний өдөр зохион байгуулж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлөөс 
баталсан төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний үйл ажиллагааны төсвийн хуваарийг 
баталлаа.  
 

               
 

      Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлөөс Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний 
зөвлөл, Нийслэлийн ажил олгогч эздийн холбоотой хамтран “Хөдөлмөр эрхлэлт-
нийгмийн түншлэл, ажил олгогчдын оролцоо” нийслэл, дүүргийн зөвлөлийн 
гишүүдэд зориулсан сургалтыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 18-ны  өдөр зохион 
байгууллаа. 

Шинээр бий болсон ажлын байрны тоо 

Ажлын байрны захиалгын тоо

Бүртгүүлсэн иргэдийн тоо

Зуучлагдсан иргэдийн тоо

Ажилд орсон иргэдийн тоо 

1386

8080

11311

6676

4367

Хөдөлмөрийн зах зээлийн төлөв байдал 
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Сургалтад зургаан дүүргийн Засаг даргын орлогч - Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

дүүргийн зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга болон ажил олгогч эзэд, 
үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл оролцлоо.  

 
Сургалтаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэл дүүргийн зөвлөлийн чиг үүрэг, үйл 

ажиллагаа, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого үйл ажиллагаа, хөтөлбөр 
төслүүдийн онцлог, “Нэг өрх нэг ажлын байр” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Албан бус сектороос албан 
секторт шилжүүлэхэд ажил олгогч эздийн орлцоо, олон улсын туршлага, 
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх 
арга зүйн асуудлын талаар ярилцаж, санал солилцлоо. 

 
Мөн сургалтад хамрагдсан зөвлөлийн гишүүдээс хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үндэсний болон нийслэл, дүүргийн зөвлөл уялдаа холбоотой ажиллах, мэдээлэл 
сургалтыг зохион байгуулах, Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээнд 
зарцуулагдах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, Ажлын байрны зуучлал хариуцсан нэг 
хүн ажиллаж байгааг анхаарч дунджаар 3-5 хүнтэй болгох, Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сангийн санхүүжилтээр хийгдэж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй, 
хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх зэрэг саналууд дэвшүүлсэн.  

 
 Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв”-ийн үйл ажиллагаа  

 
НЗДТГ, Азийн сантай хамтран БНСУ-ын КОЙКА олон улсын байгууллагын 

санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв”–ийн төслийг 
“Хөгжлийн шийдэл” ТББ, “Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим”, “Голомт 
банк”, “Капитал банк”-тай хамтран үйл ажиллагааг явуулж байна.  

 
2018 оны 2 дугаар улирлын байдлаар 2116 харилцагч эмэгтэйчүүд төсөлд 

хамрагдсан бөгөөд 17 удаагийн бизнесийн мэдлэг олгох ахисан түвшний сургалт, 
арга хэмжээ, өдөрлөг зохион байгуулсан бөгөөд нийт 163 харилцагч эмэгтэйчүүд 
хамрагдаад байна.  
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Төслийн хүрээнд алслагдсан 3 дүүрэгт явуулын сургалт зохион байгуулж 
байна. Төвд бойжигч эмэгтэйчүүдэд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 
хөнгөлөлттэй зээлийг Голомт банкаар дамжуулан олгосон.  

 
        2018 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв 
төслийн үйл ажиллагаатай Азийн сангийн Ерөнхийлөгч Дэвид Арнолд, Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр, АНУ-ын ЭСЯ-ны хэргийг түр хамаарагч Мануэл 
Микалер нар танилцаж, цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцох 
уулзалтыг зохион байгууллаа. Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 
Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвийн үйл ажиллагаатай танилцав. 
 
        УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын 
хорооноос байгуулагдсан Ажлын хэсэг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль, 
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт, нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
газар, Нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагаатай 2018 оны 4 дүгээр сарын               
24-ний өдөр танилцлаа.  
 
        Тус уулзалтыг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв дээр зохион байгууллаа. 
Уулзалтанд УИХ-ын гишүүн Д.Ганболд, М.Билэгт, Б.Ундармаа, Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогч Д.Энхтөр, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд Н.Мөнгөнчимэг 
болон холбогдох албаны хүмүүс оролцож санал дүгнэлт өгч хуулийн шинэчлэлд 
саналаа ирүүлэхийг үүрэг болголоо.  
 
         Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Төв төслийнхөө хоёрдугаар шатыг эхлүүлж 
байна. Төслийн хоёрдугаар үе шатны хүрээнд Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн 
төв нь мэдээллийн технологийн салбарт бизнес эрхэлж буй эмэгтэйчүүдийг дэмжих, 
мэдээллийн технологийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, мэдлэг ур чадварыг 
дээшлүүлэх замаар хурдацтай хөгжиж буй энэхүү салбарын үр шимээс бизнес 
эрхлэгч эмэгтэйчүүд хүртэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр зорьж байна. БНСУ-ын Хамтын 
Ажиллагааны Нийгэмлэг КОЙКА-ийн санхүүжилтээр 2016 онд тус төв үүд хаалгаа 
нээж байсан юм. Эмэгтэйчүүдэд зориулсан энэхүү төвийг НЗДТГ, Азийн сан 
хамтран дэмжиж ажиллаж байна. 
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Төсөл хэрэгжсэнээс хойш 5540 эмэгтэй бизнесийн болон хувь хүний хөгжлийн 

сургалтуудад хамрагдан 2100 гаруй эмэгтэй харилцагчаар бүртгүүлж, 1100 
гаруй  эмэгтэйчүүд нэтворкин, туршлага солилцох арга хэмжээнд хамрагдсан 
байна. Инкубаторын түргэвчилсэн хөтөлбөрт нийт 28 эмэгтэйг сонгон шалгаруулж, 
эхний 3 шатанд хамрагдсан эмэгтэйчүүд хөтөлбөрөө амжилттай дүүргэсэн. 4 дэх 
шатанд шалгарсан эмэгтэйчүүд бизнес хөгжүүлэлтээ хийгээд явж байна. Тэдний 
бизнесийг дэмжиж төслийн хамтрагч тал Голомт банкнаас 40 эмэгтэйд бизнесийн 
зээлийн карт, 19 эмэгтэйд  Нийслэлийн Хөдөлмөр Халамж Үйлчилгээний Ерөнхий 
газар, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран 200 гаран сая 
төгрөгийн бага хүүтэй зээл олгож, бизнесийн үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллалаа.  

 
 Эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих, орчин үйл явцыг шинэ шатанд 

гаргаж өөрийн бизнестэй эсвэл бизнесээ эхлүүлж буй эмэгтэйчүүдэд төрөл бүрийн 
үйлчилгээг үзүүлж байгаа юм. Үүнд бизнесийн зөвлөгөө, сургалтууд, холбоо, 
танилын хүрээ нэмэгдүүлэх арга хэмжээ, менторинг үйлчилгээ, комьпютерийн 
танхим, санхүүгийн боломжууд, түүнийг хэрхэн олж авах мэдээллээс гадна 
бизнесийн түргэвчилсэн хөтөлбөрт хамруулж бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд бодит 
дэмжлэг үзүүлж байна. Одоогийн байдлаар 5000 эмэгтэй төрөл бүрийн сургалт, 
үйлчилгээнд хамрагдаж, БЭЭТ-ийн гишүүнчлэлийн тоо 2700 хүрсэн.  

 
 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян” зохион 

байгууллаа.  
 

   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал сүүлийн жилүүдэд нэн 
чухлаар тавигдаж байгаатай холбогдуулан жил бүрийн 04 дүгээр сарыг 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян болгон орон даяар зохион 
байгуулсаар ирсэн. 
 
       2018 онд энэхүү сарын аяныг “АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СОЁЛЫГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН 
ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЦГЭЭЕ” уриан дор зохион байгуулж байгаагаар онцлог 
юм. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/340 дүгээр захирамж гарч сарын аяныг 
нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцүүлэн шинэлэг хэлбэрээр зохион байгууллаа.  
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  Аяны хүрээнд Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилга, 
үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгж байгууллага, жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгч, Ерөнхий боловсролын сургууль, их дээд сургууль, мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвийн оюутан залуучууд, зорилтот бүлгийн иргэдэд Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, дүрэм, журмыг мөрдөн ажиллах түүнийг 
хэрэгжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх  сургалт зохион байгуулах,  Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн эмхтгэл, гарын авлага, 
тараах материал боловсруулж хэвлүүлэх, олон нийтэд сурталчлах ажлуудыг 
хийлээ. Мөн дүүрэг бүр өөрсдийн онцлогт нийцүүлэн шинэлэг хэлбэрээр аяныг 
зохион байгуулав. 
 

 “ЭРҮҮЛ АЮУЛГҮЙ АЖЛЫН БАЙР” төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа 
сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2018 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа.  
Хэлэлцүүлэгт төр хувийн хэвшлийн 150 гаруй төлөөлөл оролцлоо. Аяны хүрээнд 
зохион байгуулсан ажлын тайланг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд 
хүргүүлсэн.  

 
 Нэг өрх – нэг ажлын байр “Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” 

 
 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газраас санаачлан нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Карьер хөгжлийн төвтэй хамтран Нэг өрх – нэг ажлын байр 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018” арга хэмжээг өнөөдөр зохион байгууллаа. 
Форумд нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Б.Нямдаваа, НИТХ-ын Тэргүүлэгч Нийгмийн 
бодлогын хорооны дарга Д.Мөнхжаргал, НИТХ-ын төлөөлөгч М.Халиунбат, 
нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг, Карьер хөгжлийн 
төвийн захирал Д.Ерөө болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
төлөөллүүд оролцов. 
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн форум-2018 –д 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал, 
ирээдүйн чиг хандлага”, “Ажлын хандлага нь 
үр чадвар, туршлагаас илүү”, “Хөдөлмөр 
зуучлалын үйлчилгээний инноваци”, 
“Мэргэжил сонголт хөдөлмөрийн 
бүтээмжийн уялдаа”, “Ажиллах хүчний 
хомсдол уу, менежментийн хомсдол уу” 

сэдэвт илтгэл тавигдаж дөрвөн салбар хуралдаан явагдсан.  
 

 
  
 Форумаар хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй 

асуудлуудыг нийгмийн олон талт оролцоонд тулгуурлан шийдвэрлэх боломж, гарц, 
шийдлүүдийг тодорхойлох, хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй бодлогыг орон 
нутагт хэрэгжүүлэх, техник технологийн болоод менежментийн өөрчлөлт шинэчлэл 
хийх шаардлага түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын талаар хэлэлцэж гарсан санал 
зөвлөмжийг холбогдох газруудад хүргэх зорилготой.  

 
 Хамтын ажиллагаа  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын жижиг, дунд үйлдвэр, 

худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал, албан бус хэвшлийн ажилтны үйлдвэрчний 
эвлэлийн холбоотой “НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ”- ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр 
байгуулж, холбогдох газруудад чиглэл өгсөн албан тоотыг хүргүүлээд байна.  

 
 Нийслэлийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний 2020 он хүртэлх 

стратеги төлөвлөгөөнд зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг төлөвшүүлэх, нэмэгдүүлэх, 
тулгарч болзошгүй эрсдлийг даван туулах, салбарын үйл ажиллагааны хүртээмж, 
чанар, үр ашгийг дээшлүүлэх, ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх 
зэрэг 4 үндсэн чиглэлийг тусган, 11 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Үйл 
ажиллагааг нийт 16 арга замын дагуу хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсны дагуу 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Даргын баталсан “Нийслэлийн 

хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын 
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удирдамж”- ийн дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр тус газарт шалгалт хийж 
дүгнэлтийг гарган удирдлагад танилцуулсан.  

  
     Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлогод хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
ядуурлыг бууруулах чиглэлээр ажлуудыг тусган нийслэлд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
боловсруулж байна. 
 
 
 

 “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-
ийн хэрэгжилт  
 

    “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг 
2014 оноос хэрэгжүүлж нийт 152 хороонд Санхүүгийн зохицуулах хорооноос тусгай 
зөвшөөрөл авсан 123 Хадгаламж зээлийн хоршоо байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 
явуулж 3479 иргэний төсөлд 14.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосноор 8810 
ажлын байр бий болсон. 2018 оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт олгосон 
санхүүжилтийн 16,8 хувь буюу 2,3 тэрбум төгрөгийг буцаан төвлөрүүлээд байна.  

 
        Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Өрхийн аж ахуй эрхлэгч, 
ажилгүй иргэдийг бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга 
хэмжээнд хамруулж байна.  Бүлгийн зохион байгуулалтай хүнсний ногоо тариалах 
арга хэмжээнд 795 иргэнийг бүртгэн, 53 бүлэгт хуваан, нэг бүлэгт 1 га газар 
хуваарилан, бүлгийн ахлагч нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, сургалтанд 
хамруулсан. 

 
       2.4.ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ 
 

       Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн “монгол хүүхдүүд” 
баярын арга хэмжээ 
 

 
Нийслэлийн Засаг даргын А/363 дугаар захирамжаар 
Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 2018 оны 
06 дугаар сарын 01-ний өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд 
“Монгол хүүхдүүд” сэдэвтэйгээр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 
Хүүхдийн баярын үйл ажиллагааг 81 заалт бүхий 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 
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Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд зорилтот бүлгийн болон нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа асрамж 
халамжийн төвүүдэд хүмүүжиж буй хүүхдүүд, Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын 
үйлчилгээний ажилтан, албан хаагчдын нийт 1000 хүүхдэд зориулсан “Хувдай 
ишигний паян” урлагийн тоглолт, Нийслэлийн Засаг даргын гарын бэлэг гардуулах 
арга хэмжээг Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа. 
 

   
 
Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө зөвлөл 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдөр 

хуралдаж Нийгмийн салбар дахь хүүхэд хамгаалал, салбар дундын зохицуулалтыг 
хангах талаар холбогдох салбарын байгууллагуудын мэдээллийг сонслоо. Мөн 
сургууль, цэцэрлэгийн дээвэр дээрх үүрэн телефоны антеныг цэгцлэх, хүүхдийн 
эрүүл мэнд, сэтгэл зүйгээр далимдуулан орлого олж буй PC тоглоомын газруудыг 
хаах асуудлыг ярилцаж, холбогдох албаныханд үүрэг өгсөн. Нийслэлийн хүүхдийн 
төлөө зөвлөлийн даргын өгсөн үүргийн дагуу санал боловсруулж, Харилцаа 
холбооны зохицуулах хороонд албан бичиг хүргүүлсэн. Мөн “Цахим тоглоомын үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төсөлд саналаа тусгасан. 
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 “Би хариуцлагатай аав, ээж” 3 сарын аяныг зохион байгууллаа.  
 
2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр “Би хариуцлагатай аав, ээж” 

нийслэлийн зөвлөгөөнийг Монголын Хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа. 
Зөвлөгөөнд нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 
дарга, мэргэжилтэн, ажилтан албан хаагчид, хүүхдийн байгууллагын үе үеийн 
ахмадууд, сургууль, хорооны нийгмийн ажилтнууд, эцэг эхчүүд, хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын байгууллагууд, хүүхдүүдийн төлөөлөл нийт 400 хүн оролцлоо.  

 

 
 
Зөвлөгөөний үеэр Сэтгэл судлалын үндэсний төвийн захирал, сэтгэл судлаач 

Б.Ууганцэцэг “Гэр бүлийн чанартай цаг”, ОУ-ын Улаанбаатарын их сургуулийн Гэр 
бүл судлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор Б.Оюун-Эрдэнэ “Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг 
эхийн үүрэг оролцоо”, МУБИС-ийн Нийгмийн ажил, аргазүйн тэнхмийн ахлах багш 
М.Нямдорж “Гэр бүл дэх хүүхэд хамгаалал” сэдвээр илтгэл тавив. 
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 Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засаг 
даргын А/481 дүгээр захирамжийн биелэлтийн талаар: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын “Хүүхдийн зуслангийн талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” 2018 оны 05-р сарын 24-ны А/481 дугаар захирамжийн хүрээнд 
хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг 
байгуулагдан 2018 оны 06-р сарын 04-наас 06-р сарын 08-ныг хүртэл нийт 20 
хүүхдийн зусланд хяналт шалгалт хийсэн. 

 

  
 
Хяналт шалгалтын нэгдсэн дүгнэлтээр нийт 20 зуслангаас 90%-тай 7 зуслан 

/Найрамдал, Нарс, Нарлаг, Галакси, Хайрын билэг, Мөрөөдөл, Янзага/, 80%-тай 
зуслан 11 /Жавхлант, Чухаг, Цагааннуга, Цоглог, Өгөөмөр, Тэмүүлэл, Сансар, 
Маргаашийн хөгжил, Хараацай, Шонхор, Анар/ байна. 70%-тай үнэлэгдсэн 2 зуслан 
/Баянгол, Сэлбэ/ байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн “Хараа 

хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1016 дугаар 
захирамжийн дагуу Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа гэр орноосоо хөндийрч, урт 
хугацааны турш хараа хяналтгүй амьдарч байгаа хүүхдийг эцэг эх, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид нь хүлээлгэн өгөх, боломжгүй тохиолдолд улсын 
асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах ажлыг нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 
2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс эхлэн зохион байгууллаа. 

 
Хүйтний улиралд хүүхдийг эрсдэлд өртөхөөс сэргийлж  гудамжны нөхцөлд 

амьдарч байгаа болон эцэг эхийн хараа хяналт сул хүүхдийг илрүүлэх, илэрсэн 
хүүхдэд хамгаалах, хариу үйлчилгээ үзүүлэх, хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх, 
цаашид  хяналтанд авч ажиллах, хараа хяналтгүй хүүхдийг дүүргийн хэмжээнд 
тогтоон бүртгэлжүүлж, тогтмол харьяалалтай болгох ажлыг зохион байгуулж 
НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 
газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн 9 Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн 
Боловсролын газар, Нийслэлийн Засаг даргын  дэргэдэх Хүүхэд-залуучуудын 
сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор зэрэг Нийслэлийн төр захиргааны 
байгууллагууд ажиллалаа. 
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Хүүхэд хамгаалал, хариу 
үйлчилгээний түр байрыг Хүүхэд 
залуучуудын сургалт хүмүүжлийн 
тусгай цогцолборт гарган нэгдсэн арга 
хэмжээг 10 хоног зохион байгуулж 
ажиллаж байна. Илрүүлэлт арга 
хэмжээнд 11 сарын 21-ны 12 цагийн 
байдлаар нийт 49   хүүхэд хүлээн авч 
хариу арга хэмжээ авч, үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна. Хүүхдүүдийг хүлээн 
авч бүртгэх, үнэлгээ хийх, усанд 

оруулах, хооллож, дулаан хувцаслаж эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ болон 
сэтгэлзүйн үйлчилгээг үзүүлж гэр бүлд нь эргүүлэн нэгтгэх зэрэг ажлыг авч 
хэрэгжүүлж байна. 
   

  2.5. ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ 
 

 “Нийслэлийн залуучуудын баримтлах 10 зөв дадлыг 
сурталчлах, аян” 
 

“Нийслэлийн залуучуудын баримтлах 10 зөв дадлыг 
сурталчлах, аян”-ыг өрнүүлэн нийслэлийн 152 хороо, их, дээд 
сургуулийн 3000 гаруй залуучуудыг хамруулан зохион 
байгуулсан.  
        

      Оюутан залуучуудыг спортоор хичээллэх, чөлөөт цагаа 

зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын 
бодибилдинг фитнессийн холбоотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, 
нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 22 фитнесс клубуудэд залуучуудыг Даваа 
гарагаас Баасан гарагуудад 10:00-17:00 цагийн хооронд 50 хүртэлх хувийн 
хямдралтай үнээр үйлчлүүлэх боломжийг нээлээ. Тус үйл ажиллагааг Монголын 
Бодибилдинг, Фитнессийн холбоотой хамтран хэрэгжүүлсэн бөгөөд цаашид 
залуучуудад хөнгөлөлттэй үйлчлэх фитнесс клубуудын тоог нэмэгдүүлэхээр 
ажиллаж байна.  
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  Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдыг мэргэжлээ зөв 
сонгоход нь дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллээр хангах зорилгоор “Ирээдүйн эзэд” 
мэргэжил сонголтын аяныг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, дүүргүүдийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс болон нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран хоёр дахь жилдээ зохион 
байгуулж нийслэлийн хэмжээнд нийт 16,796 сурагчид мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн. 
 

 
 
 
 

 “Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих төв”-ийн үйл ажиллагаа  
 
“Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийг дэмжих төв”-ийн дэргэдэх Мэдээллийн 

технологийн сургалтын төв нь мэдээллийн технологийн чиглэлээр 5 төрлийн нарийн 
мэргэжлийн сургалт, компьютерийн үндсэн хэрэглээний 1 сургалтыг залуучуудад 
үнэ төлбөргүй зохион байгуулсан.  

 
Монголын мэдээлэл технологийн мэргэжилтнүүдийн хөгжлийг дэлхийн 

түвшинд хүргэх зорилгоор компьютерын өргөн хэрэглээний программын сургалтаас 
гадна “JAVA” хөгжүүлэгч, вэб хөгжүүлэгч, вэб дизайн, системийн зохицуулагч, 
өгөгдлийн сан зэрэг нарийн мэргэжлийн зургаан төрлийн сургалтыг үнэ төлбөргүй 
явуулж байна.  

 
Мэдээллийн технологийн сургалтын төв нь 72 компьютертэй 4 сургалтын 

танхим, Инкубатор төвөөс бүрдэх бөгөөд өнөөдрийг хүртэл нийт 1825 залуучуудыг 
мэдээллийн технологийн сургалтын төвд хамруулснаас 20 иргэнийг инкубатор 
төвөөр дамжуулан бойжуулж, 150 залуучуудыг нарийн мэргэжил эзэмшүүлж, 45 
залууг ажлын байранд холбон зуучилсан.  
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Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар, “Ногоон хөгжил, цэвэр агаар-нэг 

мод хөдөлгөөн” ТББ-тай хамтран бүтээлч хөдөлмөрт оролцох хүсэлтэй залуучуудыг 
иргэдийн сайн дурын нөхөрлөл дээр тулгуурлан ногоон байгууламжийг бий болгох, 
цэцэрлэг, амралт зугаалгын газрыг тохижуулах, мод, бут, сөөгийг тарьж, арчлан 
ургуулах талаар мэргэшүүлэх сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 
зохион байгуулж 30 иргэнийг хамруулж сертификат олголоо.  

 

 
2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай 

холбогдуулан Хүрээлэн буй орчин, байгаль орчныг хамгаалах, хоггүй хотод 
амьдрахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хог хаягдлаас үүдэлтэй хөрс, усны 
бохирдол, халдварт өвчний тархалтаас сэргийлэх, зорилгоор залуучуудын сайн 
дурын оролцоотой “ГҮЙЕ ТҮҮЕ” аяныг Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагууд, БЗД-ийн ЗДТГ, иргэний нийгмийн оролцоотойгоор Нийслэлийн 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Гачууртын гүүрнээс “Гурван 
модны рашаан”, Маршалын гүүрнээс Баянзүрх хайрхан, Хар усан Тохойгоос 
“Монгол Шилтгээн” цогцолбор хүртэл гол дагуу тархсан, хуримтлагдсан хог 
хаягдлын түүвэр цэвэрлэгээг хийсэн бөгөөд 24 байгууллагын албан хаагчид, 
“Монголын Бодибилдинг Фитнессийн Холбоо” ТББ-ын гишүүд, сайн дурын иргэд 
нийт 1,408 залуучууд оролцож, 54,02 тонн хог цэвэрлэлээ. 
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 Цэргийн алба хааж байгаа залуус, ял шийтгэл эдэлж буй залуучуудад эерэг 

сэтгэлгээний болон амьдралын суурь ур чадварыг дээшлүүлэх, хотын соёлч 
иргэний хандлагыг төлөвшүүлэх сургалтыг ЗХЖШ,  “Эрдэнэ 5 баг” ТББ, Нийслэлийн 
Залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулж, “Эерэг хандлагыг эрүүл 
дадлаас эхлүүлцгээе”, “Нийслэлийн Иргэний дагаж мөрдөх зөв 10 дадал” аяныг 
зохион байгуулж, Сонгинохайрхан дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэстэй хамтран 2018 оны 06-р сарын 08, 15-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 013, 150 
дугаар ангийн нийт 500 гаруй ажилтан, алба хаагчдад гэр бүлийн боловсрол олгох 
сургалт зохион байгууллаа. 
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          2.6. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН 
БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:   

 

 Ахмад настаны нийгмийн хамгаалал   
 

Билгийн тооллын XVII жарны “Тийн 
унжлагат” шороон нохой жилийн сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газраас өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан /76/ ахмадад 2018 оны 02 
дугаар сарын 07-ны өдөр хүндэтгэл 
үзүүлэх арга хэмжээ, нийслэл хотод 
амьдарч байгаа 98, 99 настай 60 ахмадад 

Нийслэлийн Засаг даргын гарын бэлгийг хүргүүлэх ажлыг тус тус зохион 
байгууллаа. 
   Нийслэл хотыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан зарим 100 ахмадын 
төлөөлөлд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг Нийслэлийн Ахмадын хороотой хамтран 
зохион байгуулсан.  

 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгаалал  

 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар зөвлөл”-ийн 

бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
А/229 дугаар захирамжаар шинэчлэн баталсан бөгөөд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар зөвлөл”-ийн 2018 онд хэрэгжүүлэх 38 заалт 
бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулж 
хэрэгжүүлж байна. 

 “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамтай хамтран НЗДТГ-ын 30 албан хаагчдыг хамруулан 2018 оны                 
03 дугаар сарын 06-ны өдөр зохион байгууллаа.  

 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 81 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд амьдарч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
хүрэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль, цэцэрлэгт хүмүүжих боломжийг бүрдүүлэх, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хүргэх, ээлтэй дэд 
бүтэц, нийтийн тээвэр, мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах замаар тэднийг 
нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох оролцоог нэмэгдүүлж эрхийг нь хангах 
ажлуудыг шат дараатай хийж хэрэгжүүлнэ. 
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 Нийслэл хотод ашиглагдаж байгаа гэрлэн дохио, авто замын тэмдэг, 

тэмдэглээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй хүртээмжтэй эсэх талаар ТББ-
тай хамтран үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж холбогдох газруудад зөвлөмжийг 
хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

 
 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах ажлын 

хүрээнд хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газар, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
зэрэг 29 байгууллагын 650 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний судалгааг нэгтгэн 
гаргалаа. 

 
  Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын 2014 оны 
8-р сарын 21-ний өдрийн солилцох захидал болон тус яамтай байгуулсан 2016 оны 
6-р сарын 13-ны өдрийн гэрээний дагуу БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 
30 сая ам долларын хөрөнгөөр “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв”-ийг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн А/576 тоот шийдвэртэй, 
БГД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт, Сонсголонгийн замын зүүн талд Мөрөөдлийн 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талд 2.5 жилийн хугацаанд барьж ашиглалтанд 
оруулах юм.  Барилгын явц 60 хувьтай байна. 
 

Нийслэл хотод ашиглагдаж байгаа гэрлэн дохио, авто замын тэмдэг, 
тэмдэглээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй хүртээмжтэй эсэх талаар                  
ТББ-тай хамтран үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж холбогдох газруудад 
зөвлөмжийг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

 
10 дугаар сарын 23-ны өдөр Гэрлэх ёслолын 
ордон, Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоотой 
хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг хосын 
хуримыг тус ордонд үнэ төлбөргүйгээр зохион 
байгууллаа. 

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

хөдөлгөөний ач тусыг сурталчлан түгээн 
дэлгэрүүлэх, биеийн тамир, спортын дасгал 

хөдөлгөөнөөр бие бялдрыг чийрэгжүүлэх нөхөн сэргээх, биеийн тамирыг өдөр 
тутмын хэрэглээ болгон амьдралын эрүүл хэв маягийг сурталчлах зорилгоор 150 
гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд Спортын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион 
байгуулсан болно.   

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг 
хамгаалах олон улсын өдрийг 
тохиолдуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийг нийслэл Улаанбаатар хоттой 
танилцуулж тэднийг нийгмийн амьдралд 
татан оролцуулах, үе тэнгийн хүүхдүүдтэй 
нөхөрлөх, мэдээлэл, туршлагаа 
хуваалцах зорилгоор 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Тус 
аялалд харааны бэрхшээлтэй, 
тэргэнцэртэй, тулах эрхтний бэрхшээлтэй 
болон тусгай сургалттай 116, 73 дугаар 

сургуулийн хүүхдүүд хамрагдсан болно. 
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           Гэр, оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх  
 
 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 17-ны 

өдрийн 108 дугаар тушаалаар гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг 
нийгэмшүүлэх чиглэлээр санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг 
байгуулагдан төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаатай очиж танилцан дүгнэлтээ 
хүргүүлсэн.   

 
 Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын Сайдын 2018 оны 05 дугаар 

сарын 01-ний өдрийн А/102 дугаар тушаалын дагуу 2018 оны 05 дугаар сарын 04-
ний өдөр гэр оронгүй, тэнэмэл иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгж, төрийн 
бус байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийсэн ба Гэрэлт-Ирээдүй ТББ, Титэм 
констракшн ХХК, Хөгжлийн хэлхээ ТББ, Хаган Богда ХХК зэрэг байгууллагууд нь үйл 
ажиллагаагаа түрээсийн байранд явуулдаг, санхүүжилт байхгүйн улмаас түр 
хаагдсан байна.  

 
 Буцалтгүй тусламжид нийт 600,000 төгрөг, Ахмадын арга хэмжээнд нийт 
89,878,750 төгрөг, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах нийслэлийн салбар 
зөвлөл”-ийн төлөвлөгөөний зарим ажлыг хэрэгжүүлэхэд 25,624,000 төгрөгийг тус 
тус батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 
 

“Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдөр”-ийг 
тохиолдуулан нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн мэргэжилтнүүдийн ажил 
мэргэжлийн “Ур чадвар” 2018 тэмцээнийг нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 
Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газартай хамтран зохион байгууллаа. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1044 захирамжаар тус төвд 5 ханатай 

иж бүрэн 5 гэр болон бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангалаа. 
/30,270,000 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй/ 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1117 захирамжаар нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт амьдарч байгаа гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг тус төвд түр 
хоноглуулан байршуулахад 15,360,000 төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн. 

 
Нийслэлийн 379 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан нийслэл хотынхоо хөгжил 

дэвшил, бүтээн байгуулалтад гар бие оролцож, бусдад үлгэр дуурайлал үзүүлсэн 
шилдэг 9-н өрхийг “Нийслэлийн Тэргүүний өрх”-өөр шалгаруулан 23 дах жилдээ 
Нийслэлийн Ахмадын хороотой хамтран зохион байгууллаа. 
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           2.7. СОЁЛ, УРЛАГ, СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

 “Мөнгөн Улаанбаатар” спорт наадмын “цасны баяр” арга хэмжээ 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/23 дугаар 
захирамжаар нийслэлийн хүн амыг биеийн тамир, 
спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, өвлийн 
спортын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
ажилтан, албан хаагчид, нийслэлийн иргэдийн дунд 
“Цасны баяр” арга хэмжээг 2018 оны 02 дугаар сарын 
24-ний өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд зохион 
байгуулж нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд, агентлагууд, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар, түүний харьяа байгууллагууд зэрэг 200 

гаруй байгууллагын 10000 гаруй ажилтан албан хаагчид, нийслэлийн иргэд оролцож 
амралтынхаа нэг өдрийг эрүүл цэвэр, агаарт спортоор хичээллэн өнгөрүүллээ.      
       

              
 

 Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Улаанбаатар лиг” сагсан 
бөмбөгийн тэмцээн 

 
Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн 

сурагчдын “Улаанбаатар лиг” сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг ОХУ-ын Школьная 
баскетбольная лига “КЭС-БАСКЕТ” Төрийн бус байгууллагатай хамтран IX дэх 
жилдээ бага, дунд, ахлах насны ангиллаар сургууль, бүс, дүүрэг, нийслэл, олон улс 
гэсэн 5 үе шаттайгаар, нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын 121 
сургуулийн охид, хөвгүүдийн 6413 багийн 85000 мянга гаруй сурагч хамруулан 
зохион байгууллаа. 

 
Шигшээ тэмцээний аваргууд ОХУ-ын Нижний Новгород хотноо болсон 

шувтаргын тоглолтод оролцсоноос Багануур дүүргийн эрэгтэй баг нь 5-р байранд 
шалгарсан. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “UB CUP” хөл бөмбөгийн тэмцээн 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн нэрэмжит 
“UB CUP” хөл бөмбөгийн тэмцээнийг байгууллагуудын ажилчин, албан хаагчдын 
дунд зохион байгуулж Улаанбаатар хотын шилдэг 16 багийн 350 орчин хөл бөмбөг 
сонирхогч залуучууд өрсөлдлөө. 

 

 
 

 “ДУУЛИАН” хөл бөмбөгийн тэмцээн 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн нэрэмжит 
ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын “Дуулиан-2020” хөл бөмбөгийн 
тэмцээнийг арван хоёр жилдээ зохион байгуулж 86 сургуулийн давхардсан тоогоор 
30 мянга орчим охид, хөвгүүд оролцлоо. Дүүргийн АШТ-нээс эрхээ авсан нийт 124 
багийн 1490 охид, хөвгүүд нийслэлийн тэмцээнд өрсөлдлөө. 
 

 “УЛААНБААТАР МАРАФОН-2018” олон улсын гүйлтийн тэмцээн 
 
Нийслэлийн Засаг даргын А/147 дугаар захирамжаар “Улаанбаатар 

Марафон-2018” олон улсын гүйлтийг 2018 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр 
Д.Сүхбаатарын талбайд 5 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Гүйлтэд нийслэлийн 
иргэдээс гадна хөдөө, орон нутаг, монгол улсад ажиллаж, амьдарч байгаа гадаадын 
иргэд, хөрш зэргэлдээ орны гүйлт сонирхогчид болон олон улс, тив, дэлхийд 
танигдсан тамирчид зэрэг 30000 гаруй гүйгч, үүнээс 30 орны 400 гаруй гадаад 
тамирчид бүртгүүлэн оролцлоо. Энэ жилийн гүйлтийн онцлог нь 1000, 21095, 42195 
м холын зайн гүйлтэд оролцогчдын тоо өнгөрсөн жилээс 30 хувиар, дэлхийн улс 
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орнуудаас оролцож буй гүйгчдийн тоо 3 дахин, гэр бүлийн буюу 1500 м зайд 
оролцогчдын тоо 2 дахин өссөн байна. 

 

          
 

 Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн уран хөдөлгөөнт гимнастикийн аварга 
шалгаруулах тэмцээн 

 
Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн аварга 

шалгаруулах тэмцээнийг 48 дахь жилдээ 2 үе шаттай зохион байгуулж, анхан 
шатанд 9 дүүргийн 128 цэцэрлэгийн 3840 хүүхэд, багачууд оролцсоноос нийслэлийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнд 9 дүүргийн 27 цэцэрлэгийн 810 хүүхэд багачууд ур 
чадвараа сорин өрсөлдлөө. 

 

      

 
 “Даншиг Наадам-Хүрээ Цам-2018” наадмын үндэсний бөхийн 

барилдааныг зохион байгуулсан тухай 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/665 дугаар захирамжаар “Даншиг 
наадам-Хүрээ цам-2018” наадмын үндэсний бөхийн барилдааныг 2018 оны                              
08 дугаар сарын 04, 05-ны өдрүүдэд Хүй долоон худагт зохион байгууллаа.  

 
Үндэсний бөхийн барилдаанд 256 бөхийг бүртгэсэн. Монголын бурхан 

шашинтны төв гандантэгчилэн хийдийн тэргүүн Хамбын шийдвэрээр 8 давж 
түрүүлсэн Архангай аймгийн Булган сумын харьяат бөх Рэнцэнбямбын Пүрэвдагва 
/Улсын арслан, Даншгийн даян аварга/-д Даншгийн “Дархан аварга” цол, 7 давж 
үзүүрлэсэн Ховд аймгийн Буянт сумын харьяат бөх Оргихын Хангай /Улсын харцага, 
Даншгийн начин/-д Даншгийн “Заан” цолыг олголоо. 
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 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах “Өөрийгөө ялах”12*24 цагийн 
гүйлтийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

 
 Хэт холын марафон гүйлтийг бүх нийтэд хүртээмжтэй, өргөн хүрээгээр зохион 
байгуулах, залуу тамирчдыг өөрийгөө илүү их нээж, шинэ амжилт гаргах, ахмад 
тамирчдаас туршлага судлах зорилготой Өөрийгөө ялах 12*24 цагийн гүйлтийн 
тэмцээнийг Монголын Хэт холын Марафон гүйлтийн холбоотой хамтран 2018 оны 
08 дугаар сарын 04-ний зохион байгууллаа. Тэмцээнд нийт 98 гүйгч оролцсоноос 66 
нь олон улсын болон спортын зэрэгтэй тамирчин оролцлоо.  
 

 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ханан хаданд авиралтын 
тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

 
 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах Ханан хаданд авиралтын тэмцээнийг 
Монголын Уулчдын нэгдсэн холбоотой хамтран Төв аймгийн Сөгнөгөрийн 
амралтанд 2018 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа. Тэмцээнийг 
3 насны ангиллаар эрэгтэй, эмэгтэй тамирчдаар бүртгэж орууллаа.  
 

   
 

 Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ: 
 

2018 онд нийтийн биеийн тамирын 24 арга хэмжээ зохион байгуулж 1801 
байгууллагын 278.331 иргэнийг хамруулан Улсын төсвөөс 45.591.000 төгрөг, 
захирамжаар 266.877.900 төгрөг нийт 312.468.900 төгрөг зарцуулан бол Нийслэл, 
дүүргийн хэмжээнд нийт 316 арга хэмжээ зохион байгуулсан.               
 

 “Үзэсгэлэнт Улаанбаатарын цом” нэг бүс нэг зам өртөөт марафон 
зохион байгууллаа. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Биеийн тамир, 

спортын газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Grand China sports, 
Монголын хэт холын марафон гүйлтийн холбоотой хамтран “Үзэсгэлэнт 
Улаанбаатарын цом” нэг бүс нэг зам Монгол-Хятадын өртөөт марафон гүйлтийг 
2018 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгуулав. Энэ жилийн марафон 
гүйлтийн онцлог нь нийслэл хотынхоо өргөн чөлөөг зөв нэрлэж сурах, хайж олох, 
чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, гүйлтийн спортын ач тусыг ойлгуулахаас 
гадна хөгжилтэй даалгавар биелүүлж, оролцогчдод танин мэдэхүйн боловсрол 
олгох зорилгыг агуулсан болно. Энэхүү өртөөт марафонд онлайнаар гадаад, 
дотоодын нийт 4000 гаруй хүн бүртгүүлснээс 2000 гаруй хүн оролцлоо.  

https://www.facebook.com/hashtag/%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D1%81%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D1%82?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBNu4a-sHXsISPL_t4lcxik4VYynVOq8GxuWtUF3-PziI0xhO7Btfn63ITVHcZ_SitBudzJq7bWuGgQFruiKWvLoN8M35ozR-s3Dqr2HFP4a12neobgNt3oe1EfbrlNUXcIJo4Q7BPEsjG6Dd80RgmEHW7mpH_J0K9c87S5yjf0awPHkSpK2w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D2%AF%D0%B7%D1%8D%D1%81%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D1%82?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBNu4a-sHXsISPL_t4lcxik4VYynVOq8GxuWtUF3-PziI0xhO7Btfn63ITVHcZ_SitBudzJq7bWuGgQFruiKWvLoN8M35ozR-s3Dqr2HFP4a12neobgNt3oe1EfbrlNUXcIJo4Q7BPEsjG6Dd80RgmEHW7mpH_J0K9c87S5yjf0awPHkSpK2w&__tn__=%2ANK-R
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 "АЗ ЖАРГАЛТАЙ ХОТ" соёл урлагийн арга хэмжээнүүд 
 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/240 дүгээр захирамжаар 
“Улаанбаатарын Хавар-2018” олон улсын найрал дууны их наадам, “Гэгээн муза” 
драмын жүжгийн олон улсын наадам, Олон улсын балетын тэмцээн, "Юүби дэйнс" 
чөлөөт бүжгийн олон улсын наадмыг тус тус зохион байгууллаа. 
 

 "СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ" дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт  
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны                 

04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 53 тоот тогтоолоор "Соёлын үйлдвэрлэл" дэд 
хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжсэнээр үндэсний 
соёл уламжлал, монгол хүний оюуны бүтээлийг инноваци, зохиогчийн эрхэд 
тулгуурлан эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 
замаар түүний нөлөөг сурталчлан таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг нийслэлийн 
хэмжээнд өрнүүлэхэд оршиж байгаа юм. Соёлын үйлдвэрлэл дэд хөтөлбөрийг                
2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг 
даргын 2018 оны А/485 дугаар захирамжаар батлан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна.  

 
  “УЛААНБААТАРЫН ХАВАР 2018” олон улсын найрал дууны хоёрдугаар 

наадам 
 

   “Улаанбаатарын Хавар 2018” олон улсын найрал дууны хоёрдугаар наадмыг 
Монголын найрал дууны уран бүтээлчдийн холбоо ТББ-тай хамтран 2018 оны                    
05 дугаар сарын 05-07-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус наадамд дотоод 
гадаадын нийт 1000 орчим уран бүтээлчид оролцсон бөгөөд наадмын нээлтийн үйл 
ажиллагаа 2018 оны 05 дугаар 05-ны өдрийн 12:00 цагт Д.Сүхбаатарын талбайд 
зохион байгууллаа. Мөн 05 дугаар сарын 06-ны өдөр УДБЭТ-т “Учиртай гурван 
толгой” дуурийг уригдаж ирсэн гадаадын хамтлагуудад сонирхуулсан. Тус наадмын 
“Нэгдсэн гала тоглолт”-ыг УДБЭТ-ын тайзнаа зохион байгуулж наадмын шилдэг 
хамтлагууд уран бүтээлээ хүргэсэн.  
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 “ГЭГЭЭН МУЗА 14” олон улсын театрын урлагийн наадам 
 

Театрын урлагийг дэмжих 
зорилгоор “Гэгээн муза 14” 
Олон улсын театрын урлагийн 
наадмыг 14 дэх удаагаа 2018 
оны 05 дугаар сарын 07-13-ны 
өдрүүдэд “Хүүхэд оролцооны 
бүтээл", "Драмын жүжгийн 
төрөл”, "Хөгжимт жүжгийн 
төрөл", "Хүүхдийн жүжгийн 
төрөл", "Нэг хүний жүжгийн 
төрөл"-үүдээр тус тус 
төрөлжүүлэн явуулж нэгдүгээр 

шатанд гадаад, дотоодын нийт 56 гаруй уран бүтээл бүртгэгдэж, 26 бүтээл 
шалгарсан. Хоёрдугаар шатанд наадмын цомын төлөө өрсөлдөж шилдгийн шилдэг 
буюу Гранпри шагналаар Дорнод аймгийн уран бүтээлчдийн "Ярьдаг мод" хүүхдийн 
жүжиг шалгарав. Энэ удаагийн наадамд Монгол, ОХУ, Коссова, БНХАУ-ын Хонконг, 
ӨМӨЗО, АНУ, Аргентин, Украйн зэрэг улсын уран бүтээлчид оролцож уран 
бүтээлээрээ өрсөлдсөн юм.  
 

 “БИДНИЙ ТЕАТР” арга хэмжээ 
 

 Хүүхэд залуучуудын театрын боловсролыг дээшлүүлэх, үзэгчийн соёлын 
боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Бидний театр” жүжгийн уралдааныг 
Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн газар, Монголын үндэсний радио, телевиз, Соёл, 

урлагийн их сургууль, Улсын драмын 
эрдмийн театртай хамтран зохион 
байгууллаа. Тус уралдааныг Нийслэлийн 9 
дүүргийн хэмжээнд 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 08-ны өдрөөс 05 дугаар сарын                 
09-ний өдөр хүртэл 2 үе шаттай зохион 
байгуулсан ба уралдаанд 8 жүжиг 
өрсөлдсөн. “Бидний театр” жүжгийн 
уралдаанд оролцсон жүжгүүдийг нийт                
100 гаруй сургуулийн 10.000 гаруй сурагч 
үзэж, үзэгчийн соёлын талаар сургалтад 
хамрагдсан. Уралдааны шилдгээр Хан-
Уул, Сонгинохайрхан, Баянгол дүүрэг тус 

тус шалгарсан.  
 

 “МОНГОЛ – ОРОСЫН САНААЧИЛГА 2018” арга хэмжээ 
 
“Монгол – Оросын санаачилга 2018” арга хэмжээ Д.Сүхбаатарын талбайд 

2018 оны 6 дугаар сарын 07-09-ний өдрүүдэд хоёр улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор 
зохион байгуулагдлаа. Тус арга хэмжээний нэг хэсэг болох Орос улсын дэвшилтэд 
техник, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн болон, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн 
үзэсгэлэн худалдааны нээлтийн үйл ажиллагааны урлагийн тоглолтыг хариуцан 
ажиллалаа.  
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 2.8. ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, ЖЕНДЭР 
 

Швейцарын хөгжлийн агентлагтай хамтран 
2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний “Жендэрийн 
сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох үнэлгээ” сэдэвт 
сургалтыг зохион байгууллаа. Үүнд нийслэлийн 
харьяа байгууллагын төлөөллүүд оролцлоо. 

 
Үндэсний статистикийн хороо, НҮБ, 

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Australian AID 
хамтран “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл” 
судалгааны үр дүнг танилцуулах сургалт семинарыг 
нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 
болон ТББ, аж ахуйн нэгжийг оролцуулан зохион 

байгууллаа. 
2018 оны 05 сарын 30-нд “Өсөн дэвжих цоглог андууд” ТББ-тай хамтран 

“Жаргалтай гэр бүл” сэдэвтэй гэр бүлд тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн эерэгээр 
шийдвэрлэх арга замд суралцах тухай эцэг эх, хүүхэд залуучуудад зориулсан 
лекцийг СХД-ийн 106-р сургуулийн зааланд хийлээ. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/173 дугаар захирамжаар нийслэлийн 

эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг төрийн болон төрийн бус 
байгууллагууд, иргэдийн оролцоотой шийдвэрлэх, арга замыг тодорхойлж, санал 
боловсруулах зорилго бүхий “Их хотын бүсгүйчүүд 2018” арга хэмжээг 2018 оны                     
3 дугаар сарын 07-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд амжилттай зохион байгууллаа. Арга 
хэмжээнд салбар бүрийн төлөөлөл болсон нийт 1200 эмэгтэй урилгаар оролцлоо.  

 

          
 
Гэр бүлийн болон хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан 

сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах талаар иргэд олон нийтэд мэдээллийг 
хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор хотын захын гэр хорооллын иргэдэд шаардлагатай 
мэдээлэл зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгч, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, 
Жендэрийн үндэсний хороотой хамтран нийслэлийн 3 дүүргийн 5 хороо /Баянхошуу, 
Улиастай, Яармаг, Чингэлтэй, Толгойтын 800 орчим иргэдэд “Гэр хорооллын орчин 
дахь хүчирхийлэл” сэдэвтэй сургалтыг 2018 оны 04 сарын 08 наас 12 хүртэл үе 
шаттай зохион байгууллаа. 
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Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/254, А/400 дугаар захирамжаар                          

15 төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой гэрээ байгуулан зарим ажил, 
үйлчилгээг гүйцэтгүүлж байна. 

 
Нийслэл болон дүүргүүдийн жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын 

хэсэг, зөвлөх багтай хамтран 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 
дотор    НИТХ-аар хэлэлцүүлж, батлуулахаар ажлаа эхлүүлэв. 

 
Тус ажил нь Швейцарын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр Германы 

Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс (GIZ) хэрэгжүүлж буй “Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтыг сайжруулснаар эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь” 
төслийн 2 дугаар үе шатны хүрээнд хийгдэж байна.  

 
Жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийн уулзалт 10 дугаар 

сарын 10-ны өдөр болж, зөвлөх багаас гишүүдэд дэд хөтөлбөр боловсруулах 
хэрэгцээ, шаардлага, ач холбогдол, нийслэлийн бүх дүүргийн оролцоонд 
суурилсан жендэрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний талаарх төлөвлөгөөг 
танилцуулж, санал солилцож, ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллалаа.  

 
 
“Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг сайжруулснаар эрчим хүчний үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх нь” төслийн хүрээнд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын орчныг 
сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, 
төлөвлөхөд жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийн арга зүйг нэвтрүүлэхээр зорин 
ажиллаж байна.  

 
Жендэрийн тэгш байдлыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд тусгах, 

эрчимжүүлэх ажлыг жендэрийн дэд хөтөлбөрөөр дамжуулан хийх боломжтой юм. 
Иймд төслийн зүгээс “Нийслэлийн жендэрийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох нь” 
судалгааг 2018 оны 06 дугаар сард хийж гүйцэтгэсэн. Түүнчлэн Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн /2017-2021/ хэрэгжилтийг 
нийслэлийн түвшинд хэрэгжүүлэх зорилгоор Жендэрийн Үндэсний Хороотой 
хамтран Нийслэлийн жендэрийн салбар хороог дэмжин ажиллалаа.  
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ГУРАВ. ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЗАСАГЛАЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН 

ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
Төрийн захиргааны үйл ажиллагааг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах 

зорилтуудыг дэвшүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулан ажиллаж байна.  
 
Төрийн захиргааны үйл явцад шинжлэх ухааны ололт амжилтыг 

нэвтрүүлэх 
 

1. Төрийн үйлчилгээний загвар боловсруулах, оновчтой хувилбарыг 
тодорхойлох 

2. Төрийн захиргааны үйл явцын загвар боловсруулах, оновчтой хувилбарыг 
тодорхойлох 

3. Чиг үүрэг дахин хуваарилах, чиг үүргийн хийдэл давхардлыг арилгах 
4. Мэдээллийн технологийн хөгжлийг ашиглах 
5. Төрийн үйлчилгээг хороодоос үзүүлэх 

 
Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах 
 

1. Төрийн албан хаагчдын сургалтын төв 
2. Төрийн албан хаагчдын сургалт хөгжлийн хөтөлбөр 
3. Төрийн албан хаагчдыг богино хугацаанд үр дүнтэй сургах, харилцан 

туршлага солилцох үйл ажиллагааг хөгжүүлэх 
 
Мэдээллийн технологийн дэвшилд тулгуурлан удирдлага, хяналтын 

тогтолцоог боловсронгуй болгох 
 

1. Төрийн үйлчилгээнд үнэлгээ хийх, дахин сайжруулах боломжийг тодорхойлж, 
сайжруулах чиглэлээр. 
 

 3.1. Бодлогын зорилтын хүрээнд 
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан дараах арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн талаар:  
 

 “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан 
хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг НИТХ-ийн 
Тэргүүлэгчдийн хуралд өргөн барьж хэлэлцүүллээ. 

 
 

 
/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалтын төв/ 
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Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээнд 

нийцүүлэн онол, арга зүйг сайн туршлагатай хослуулсан сургалтын тогтолцоог бий 
болгох зорилгоор Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Азийн сантай 
хамтран хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 
сургалтын хүрээг тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга боловсруулах” чиг 
үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.   

 

 
Орон нутгийн засаглалын санаачилга ба сүлжээ ТББ (LOGIN) болон энэ 

байгууллагын гишүүн болох Керала мужийн нутгийн захиргааны хүрээлэнгийн 

(KILA) сургалтын системийг судалж, сайн туршлага, мэдлэгийг НЗДТГ-ын түвшинд 

нэвтрүүлэхээр Керала мужийн захиргааны бүтэц, чиг үүрэг, тус мужийн нутгийн 

захиргааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах 

сургалтын тогтолцоотой танилцаж, сургалтын хүрээ боловсруулах аргачлалд 

суралцав. Үүний дараагаар сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахтай 

холбоотойгоор дараах үе шаттай ажлуудыг хийв.  
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Үүнд: 2018.04.27-нд TAF/SDC Төслийн багтай хамтран ажилласан. 
 
•2018.05.04-нд KILA-аас өгсөн зөвлөмжийг тусган эхний хувилбарыг Төслийн 

багт хүргүүлсэн. 
 
•2018.05.20-нд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд хөтөлбөрийн 

төслийг танилцуулсан.  
 
•2018.05.17-24-нд TAF/SDC Төслийн багтай хамтран ажилласан. 
 
•2018.05.31, 06.05-нд төслийн багийн саналыг тусган хөтөлбөрийн 

сайжруулсан хувилбаруудыг боловсруулсан. 
 
•2018.06.28-нд Хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг Төрийн албаны зөвлөл, TAF/SDC 

төслийн баг, Засгийн газарт хэрэгжиж буй төслийн зөвлөх, ННЗБ-уудын хүний нөөц, 
холбогдох ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан. 

 
•2018.08.20-нд хороо, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн хөтөлбөрийн төслийг 

сайжруулан боловсруулж, хавсралтуудыг нэгтгэн эцсийн хувилбар дээр бүх 
талуудын саналыг тусган 08.28-нд TAF төслийн багт хүргүүлсэн. 

 
•2018.09.20-22-нд TAF/SDC Төслийн багтай хамтран ажилласан. 
 
Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Азийн сантай хамтран 

хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийн хүрээнд “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалтын хүрээг 
тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга” боловсруулан Нийслэлийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцүүллээ.  
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Мөн хөтөлбөр боловсруулахтай зэрэгцэн хөтөлбөрт тусгагдсан модуль 
сургалтуудыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Сургалтын                  
төв”-ийг түшиглэн нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг, хэрэгжүүлэгч 14 агентлагийн хүний 
нөөц хариуцсан ажилтнуудад зориулсан “Хувь хүнийг хөгжүүлэх нь” сэдэвт олон 
улсын сертификаттай сургалтыг зохион байгуулав.  

 
Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, бүтээлч санааг дэмжих, хувь хүний цагийн 

менежментийг сайжруулах, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор Герман Монголын хамтарсан Афа академитэй 
хамтран “Төрийн албан хаагчийн хувь хүний хөгжил ба ёс зүй” сэдэвт сургалтыг, 
дүүргийн  хороонд шинээр томилогдсон хорооны Засаг дарга, нийгмийн  ажилтан, 
хорооны зохион байгуулагч нарт зориулсан суурь сургалтуудыг  тус тус зохион 
байгуулав.  

 
Нийслэл нь өөрийн сургагч багш нарыг бэлтгэх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 

өнөөдрийн байдлаар хорооны түвшинд сургалт зохион байгуулах 19 сургагч 
багшийг бэлтгэн, гэрчилгээ олгов. Цаашид модератор багш бэлтгэх ажлыг 
эхлүүлээд байна.   
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 Мөн Азийн сантай хамтран дараах сургалтын модулийг шинээр болон 
сайжруулалт хийлээ. Үүнд:  
 

Шинээр боловсруулсан модуль: 
 
Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ 
Судалгааны арга зүй 
Excel програм /дунд болон ахисан/ 
Ажлын байр ба баг хоорондын үр дүнтэй харилцаа 
Хууль эрх зүй 
 
Сайжруулалт хийсэн модуль: 
 

• Хороодын Засаг даргын сургалт 
• Хороодын Зохион байгуулагчийн сургалт 
• Нийгмийн ажилтны сургалт 
• Хэсгийн ахлагчийн сургалт 
• Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн гишүүдийн сургалтын модуль.  

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны төрийн албан хаагчдад 2018 онд зохион 
байгуулах сургалтын календарчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан, батлуулсан 
бөгөөд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу дараах сургалтуудыг зохион байгуулав. 
Үүнд:   
 
 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр Гадаад харилцааны хэлтэс, Гадаад 
харилцааны яамтай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны 33 агентлаг, 9 
дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон тус байгууллагуудын гадаад 
харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нарт зориулсан хагас өдрийн 
сургалтын Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл танхим”-д зохион байгуулсан. 
Сургалтаар Монгол улсын гадаад бодлого, үйл ажиллагаа, гадаад харилцааны 
нэгдсэн зохицуулалт, Байгууллага хоорондын гэрээний асуудал, Иргэдийн эрх 
ашгийг хамгаалах, консулын үйлчилгээний асуудал, Дипломат ёслолын асуудал 
зэрэг сэдвүүдийг хөндөн ярилцсан.  
 
 Мөн 2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг, 
хэрэгжүүлэгч 14 агентлагийн хүний нөөцүүдэд зориулсан “Хувь хүнийг хөгжүүлэх нь” 
сэдэвт олон улсын сертификаттай сургалтыг Нийслэлийн Төрийн албаны салбар 
зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулсан. Уг сургалтаар дараах сэдвийн ойлголтуудыг 
өгсөн болно. Үүнд: “Сэтгэлгээний 6 малгай”, “Ярих чадвар ба илтгэх урлаг”. 
 
 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, бүтээлч санааг дэмжих, хувь хүний 
цагийн менежментийг сайжруулах, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор Герман монголын хамтарсан Афа 
академитэй хамтран “Төрийн албан хаагчийн хувь хүний хөгжил ба ёс зүй” сэдэвт 
сургалтыг Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын албан хаагчид болон 
нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч зарим  агентлагийн хүний нөөцийн 
ажилтнуудад (ХГБХГ, НАЖГ, НАББГ, НБТСХ, НМЭГ, ННҮГ, НТГ, НХХААГ)  зориулан 
зохион байгуулсан.  
 
 Тагнуулын ерөнхий газрын нийслэл дэх газраас зохион байгуулсан “Төрийн 
болон албаны нууцын тухай” сургалтыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, 
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нийслэлийн 35 байгууллагын нууцын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хууль эрх 
зүйн мэргэжилтэн, нийт 70 албан хаагчийг хамруулан ажиллалаа.  
 
 Авлигатай тэмцэх газартай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдыг төрийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай А3-ийн гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулж, нийт 154 албан 
хаагчийг хамрагдсанаас 50 нь гэрчилгээгээ гардан авсан. НЗДТГ-ын албан 
хаагчдын хувьд 17 албан хаагч хамрагдаж, 12 нь гэрчилгээгээ гардан авсан байна. 
 
 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр шилдэг дүүргээр шалгарсан Чингэлтэй 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрыг түшиглэн “ЧД-ийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай 
танилцах, харилцан туршлага судлах” сэдэвт үзүүлэх сургалтыг, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээр 
туршлага солилцох үзүүлэх сургалтын Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Нийслэлийн Боловсролын газар, Газрын алба зэрэг байгууллагуудыг түшиглэн 
хийсэн болно. Дээр сургалтууд нийслэлийн 33 агентлаг, 9 дүүргийн төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэн, удирдах албан 
тушаалтан нар оролцсон болно.  
 
 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх 
томилогдохоор нэр дэвшигчдэд зориулсан сургалтыг зохион байгуулав. Уг 
сургалтад нийт 27 албан хаагч хамрагдав. 
  
 Азийн нутгийн удирдлагын сүлжээ, БНЭУ-ын Керала мужийн Нутгийн 
удирдлагын институтийн төлөөлөгчидтэй уулзах бэлтгэл ажлыг хангаж, НЗДТГ-ын 
сургалтын талаар баримталж буй бодлогын тухай танилцуулга бэлтгэн, хүний 
нөөцийн мэргэжилтнүүдтэй хийх уулзалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр 
зохион байгуулсан. 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын сургалтын 
хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
албан хаагчдаас онлайн хэлбэрээр авсан бөгөөд уг судалгаанд нийт 1208 албан 
хаагч хамрагдсан нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн 
захиргааны албан хаагчдын 30 хувь болж байна. 
 
 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдын сургалтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх замаар төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах хөтөлбөрийн танилцуулгыг 
хийсэн.  
 
 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан 
хаагчдын сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх замаар төрийн албан хаагчдыг 
чадавхжуулах хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын 
академи, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан хийв.  
 
 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Азийн сантай хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийн хүрээнд “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчдын сургалтын хүрээг 
тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга” боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын 
хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын  даргын  тушаалаар байгуулан, 
ажлын хэсэгт орж ажилласан бөгөөд уг хөтөлбөрийг Нийслэлийн Засаг даргын 
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удирдлагын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн НИТХ-аар батлуулахаар өргөн 
барьсан.  
 
 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй "Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтыг сайжруулснаар эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх нь" 
төсөлтэй хамтран НЗДТГ болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
жендерийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох үнэлгээний ажлыг эхлүүлэн, албан 
хаагчдаас санал асуулгыг цахим хэлбэрээр авч, үр дүнг нэгтгэлээ.  
 
  Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Сургалтын төв”-өө 
өргөжүүлэн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хамруулан 
өргөжүүлэх зорилтын хүрээнд “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг боловсруулах ажлыг 
хийж байгаа билээ. Энэ хүрээнд:  
 
 Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр Азийн сантай хамтран 
хэрэгжүүлж буй “Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”- ийн хүрээнд “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын сургалтын хүрээг 
тодорхойлох, сургалтын хөтөлбөрийн агуулга боловсруулах” чиг үүрэг бүхий ажлын 
хэсэг байгуулж, Сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны асуулгыг гаргаж, 
төрийн захиргааны албан хаагчдаас судалгааг авах, “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадамжийг дээшлүүлэх сургалтын 
хөтөлбөр”-ийн төслийг боловсруулав.  
 
 Үүнтэй холбоотойгоор Орон Нутгийн Засаглалын Санаачилга ба Сүлжээ ТББ 
(LOGIN) болон энэ байгууллагын гишүүн болох Керала мужийн нутгийн захиргааны 
хүрээлэнгийн (KILA) сургалтын системийг судалж, сайн туршлага, мэдлэгийг 
НЗДТГ-ын төвшинд нэвтрүүлэх  аяллын багт орж, Керала мужийн захиргааны бүтэц, 
чиг үүрэг, тус мужийн нутгийн захиргааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, төрийн 
албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын тогтолцоотой танилцаж, сургалтын хүрээ 
боловсруулах аргачлалд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох албан 
хаагчид суралцлаа. 
 

 
 Үр дүн: Сургалтын нэгдсэн тогтолцоотой болж, албан хаагчдыг байнга 
сургах, мэдлэг боловсролыг нь дээшлүүлэх орчин нөхцөлийг бий болгох юм. Мөн 
төрийн албан хаагчдын мэдлэг боловсрол дээшилж, хүний нөөцийн хувьд 
боловсролтой ажлын дадлага, туршлагатай мэргэшсэн хамт олон бүрдэнэ. 
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“Хотын хөгжлийн индекс /Аз жаргалтай хот/ тооцох аргачлал”-ыг 
баталлаа.  

 
 
Аз жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах 

талаар Нийслэлийн Статистикийн газар болон харьяа газар агентлагийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд, дүүрэг, хорооны ажилтнуудын саналыг авч нэгтгэн 
төслийг Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/2253 
тоот албан бичгээр Үндэсний Статистикийн хорооны даргад өргөн барьсан. Тус 
хорооны Үндэсний тооцоо, шинжилгээ, судалгааны газар, Үндэсний шинжилгээ, 
судалгаа, түүврийн албаны холбогдох дарга, мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажлын 
хэсгийн хуралд оролцож аргачлалын төслийг танилцуулсан бөгөөд Үндэсний 
Статистикийн хорооны даргын 2018 оны А/77 дугаар тушаалаар “Хотын хөгжлийн 
индекс /Аз жаргалтай хот/ тооцох аргачлал”-ыг баталлаа.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/185 дугаар захирамжийн дагуу 

аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, нийслэл, дүүрэг, 
хорооны түвшинд үнэлгээ хийх ажлыг гүйцэтгэхэд хамтран ажиллахаар “Статистик 
дэвшил” нийгэмд үйлчилдэг ашгийн бус ТББ-тай дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах 
тухай гэрээ байгуулан ажиллав. 

 
Гэрээний дагуу гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, үнэлгээ мониторинг хийх 

удирдамж, хуваарийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарт хүргүүлэн, хамтран ажиллалаа.  

 
Нийслэлийн хорооны хэсгийн ахлагч, хорооны нийгмийн ажилтнууд болон 

хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/633 дугаар 
захирамжаар баталсан маягтуудыг гаргахдаа мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, 
маягтыг яаж бөглөх талаар сургалт зохион байгуулав.  
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Үнэлгээний дүгнэлтээр 2017 онд Хотын хөгжлийн ерөнхий индекс 0.4397 

болж, өмнөх оноос 0.0197 нэгжээр өссөн байна. Хотын хөгжлийн индексийг бүлгээр 
авч үзвэл хувь хүний аюулгүй байдлын бүлгийн индекс 0.0414 нэгжээр буурсан 
хэдий ч хүрээлэн буй орчин, амьжиргааны зохистой түвшин, боловсрол, эрүүл 
мэндийн бүлгийн индекс 0.0088-0.0909 нэгжээр өссөн байна. 

 
“Хотын хөгжлийн индекс тооцох аргачлал”, “Хотын хөгжлийн индексийн 

тайлан-2017 он” номыг хэвлүүлэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ. Мөн 
нугалбар болгон хэвлүүлж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
төлөөлөгчид, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрын 
удирдлагуудад хүргүүлэн ажиллалаа.   

 

 
 
“Баянгол хөгжлийн түлхүүр” ТББ-тай хамтран Баянгол дүүргийн 23 хорооны 

хувиараа хөдөлмөр эрхлэх, бизнэсээ өргөжүүлэх хүсэлтэй 720 иргэнд мэдлэг, 
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх сургалт зохион байгуулан ажиллалаа.  

 
 Үр дүн: Нийслэл, дүүргийн түвшинд Хотын хөгжлийн индексийг 
тооцсоноор иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл аюулгүй орчинг дүүрэг, хорооны 
түвшинд үнэлж, цаашид нөхцлийн сайжруулах бодлого төлөвлөлтийг 
боловсруулах,шаардагдах мэдээллийг холбогдох яам, агентлаг, газар, хэлтсээс 
нэгтгэн боловсруулж, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, төрийн болон ТББ, 
ОУБайгууллагууд ашиглахад хялбар, ойлгомжтой, тогтвортой мэдээлэлтэй 
болж байна.   

 
 “Хөгжлийн алтан гурвалжин бодлого”-ыг хэрэгжүүлж эхэллээ. 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
санаачилгаар “Алтан гурвалжин-Хөгжлийн бүс” зөвлөлдөх уулзалт 2018 оны                          
05 дугаар сарын 21-ний өдөр боллоо. Уулзалтын гол зорилго нь Улаанбаатар хотын 
төвлөрлийг задалж, хүний нөөц, ажиллах хүчний ашиглалтыг сайжруулах, эдийн 
засгийн болон захиргааны арга хэрэгслийг ашиглан Төвийн бүсэд зэрэгцэн орших 
Төв, Сэлэнгэ, Булган аймаг, Дархан, Эрдэнэт хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд 
олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Алтан 
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гурвалжин” загвараар манлайлсан хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршиж байгаа 
юм. Төв, Сэлэнгэ, Дархан, Эрдэнэт, Булган аймгуудтай хамтран ажиллахаар 
санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна.  

 

   
 
Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задалж, хүний нөөц, ажиллах хүчний 

ашиглалтыг сайжруулах, эдийн засгийн болон захиргааны арга хэрэгслийг 
ашиглан суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Хөгжлийн алтан гурвалжин” 
бодлогыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Батболдын санаачилгаар хэрэгжүүлэн Төв, Сэлэнгэ, Дархан, Эрдэнэт Булган 
аймгуудтай хамтран ажиллахаар санамж бичиг байгуулсны хүрээнд 2018 оны 8, 10 
дугаар саруудад Төв аймгийн Жаргалант сум, Дархан, Сэлэнгэ аймгуудад 
нийслэлийн Засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллалаа. 

 

   
 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                            
2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөрийг 2016 оны 09 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн 3/08 дугаар тогтоолоор баталсан билээ.  
 
 Улаанбаатар хот нь иргэнээ дээдэлсэн, өндөр технологид суурилсан 
үйлдвэрлэл, бие даасан эдийн засагтай, бизнест ээлтэй, ногоон хөгжлийн үзэл 
баримтлал бүхий, олон улсад өрсөлдөх чадвартай, Монгол үндэстний хэв маяг, 
өвөрмөц дүр төрхтэй зүүн хойд Азийн санхүү, бизнес, аялал жуулчлалын төв хот 
болно” гэсэн зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. 
 
 Мөн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр, Олон улсын шилжилт 
хөдөлгөөний байгууллагын удирдан хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын дотоодын 
шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, зохицуулах нь” төслийн хүрээнд “Монгол Улсын 
дотоод шилжилт хөдөлгөөний судалгаа”, “Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг 



62 
 

байдлын судалгаа”-г жил орчим хугацаанд хийж, судалгааны тайлан танилцуулах 
семинар 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулагдав.  
  

 
 Үр дүн: Төвлөрлийг задалж, хүний нөөц, ажиллах хүчний ашиглалтыг 
сайжруулах, эдийн засгийн болон захиргааны арга хэрэгслийг ашиглан суурин 
газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх эхлэл тавигдлаа. 

  
Төрийн албан хаагчдыг "Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт” /KPI/-ээр 
үнэлж, үр дүнг тооцно. 

 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 32 агентлаг, 17 төсөвт үйлдвэрийн 
газруудад Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн боловсруулалт болон өнөөгийн бодит байдал 
дахь ажлын явц гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах аргачлалын 
талаарх сургалт, зөвлөгөөг өгөв. 
 
 Шалгуур үзүүлэлтийг сайжруулах, дээрх сургалтын агуулга, арга зүйг цахим 
хичээл болгож нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын мэргэжилтнүүдэд 
хүргүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны болон төсөвт байгууллагуудын 
үнэлгээний үзүүлэлтийг нэгтгэх, сүүлийн 3 жилийн үзүүлэлтийг үр дүнг тооцон 
ажиллаж байна.  
 
 Шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох арга зүйг сургалт болгон бэлтгэж, дүрс 
бичлэг, үзүүлэн, болон тараах материал хэлбэртэй бэлтгэж khoroo.ulaanbaatar.mn 
байршууллаа. 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн үр дүнгээс хамаарсан албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлалыг сайжруулах ажил хийгдэж байна. 
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 Хүний нөөцийн удирдлага, хяналтын нэгдсэн 
системийн хөгжүүлэлтийг хийнэ. 
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад ашиглагдах нэгдсэн ERP 
платформ систем хөгжүүлэх бөгөөд ERP системд: 

1.Хүний нөөцийн удирдлагын модуль  
2.Цаг бүртгэлийн модуль  
3.Хурлын системийн модуль  
4.Үүрэг даалгаврын модуль  
5.Олон нийтийн сүлжээ  
6.Хяналт удирдлагын модуль  
7.Мэдэгдлийн модуль 
8.ННЗБ-уудад хийгдсэн бусад системүүдтэй уялдан ажиллах API 

 боловсруулах модуль 
9.Тайлан, судалгааны модуль хөгжүүлэх 
10.Өргөдөл, гомдлын модуль хөгжүүлэх 
11.Үйл явдлын модуль хөгжүүлэх 
12.Үндсэн хөрөнгө бүртгэлийн модуль хөгжүүлэх 
13.Хурал уулзалтын системийн модулийг тус тус хийлээ. 

  
 Мөн ННЗБ-ууд үйл ажиллагаандаа ашиглаж буй www.edoc, 
www.open.ulaanbaatar.mn, www.lmonitoring.ub.gov.mn, www.smartcity.mn 
системүүдийг ERP системд нэг логиноор холбох сервисүүдийг холболоо. 

 
 Үр дүн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж буй www.eDoc.ulaanbaatar.mn www.open.ulaanbaatar.mn системүүдийг 
API сервисээр холбон, нэгдсэн  хандалт удирдлага бүхий цогц систем бий болсон. 
Нэгдсэн системтэй болсноор албан хаагчид олон систем рүү нэвтрэхгүйгээр нэг 
логинд нэвтэрч, цаг ашиглалт сайжрах нөхцөл бүрдсэн. 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн 
хуваарилалт, үйл явцад дүн шинжилгээ хийж, хариуцлагын 
тогтолцоог сайжруулна. 
 

 Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Улсын Их Хурлын 2017 оны 75 дугаар, 
Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 53 
дугаар, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2018 оны 
213 дугаар тушаалыг үндэслэл болгон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 08 
дугаар сарын 30-ны өдрийн А/798 дугаар  захирамжаар Төрийн албан хаагчдын 

ажлын байрны шинжилгээ хийх Дэд ажлын 
хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан, албан 
хаагчдын ажлын байрны шинжилгээ хийж, 
шинжилгээний дүнд тулгуурлан байгууллагын 
чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, 
ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог сайжруулах талаар санал 
боловсруулж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт хүргүүлэн ажиллав. 
 

http://www.edoc/
http://www.open.ulaanbaatar.mn/
http://www.lmonitoring.ub.gov.mn/
http://www.smartcity.mn/


64 
 

 Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын анхдугаар зөвлөгөөн 2018 оны 09 
сарын 21, 22-нд Төрийн ордонд зохион байгуулагдав. Уг зөвлөгөөнд нийслэлийн 
удирдах албан тушаалтнууд оролцов.  
 

 Төрийн албаны удирдах ажилтны 
улсын зөвлөгөөн нь Төрийн албаны тухай 
хууль, төрийн албаны шинэчлэлийн 
хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, агуулга, 
тэргүүлэх чиглэлийн талаар төрийн албан 
хаагчдын дунд нэгдсэн ойлголт бий болгох, 
төрийн албаны шинэчлэлийг амжилттай 
хэрэгжүүлж иргэдэд хүргэх үйлчилгээг 
сайжруулсан, үр дүнд хүрсэн улс орнуудын 
туршилга, дэлхий нийтийн чиг хандлагаас 
суралцах, Төрийн албаны тухай хуулийг 

дагалдаж гарах журмуудын төслийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, төрийн 
албан хаагчдын саналыг тусгах зорилготой. Зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрүүдийн 
нэг болох Монгол Улсын Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан төрийн албан хаагчдын мэргэжлийн суурь судалгаа авах ажлын 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 1570 албан хаагч, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 6 яамны 647 албан 
хаагч, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 3 
агентлагийн 4052 албан хаагч, 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 510 
албан хаагчаас онлайнаар тестийн 
сорилт авах ажлыг Нийслэлийн 
Инновацийн төвд зохион байгуулав.  
 
        1. Нийгмийн эгэх хариуцлагаар 
дамжуулж иргэдийг шийдвэр гаргах, 
төрийн үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах үйл явцад оролцох 
боломжийг нэмэгдүүлэх талаар 
нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй 

төсөл хөтөлбөрт иргэдийн оролцоотой 
үнэлгээ хийлгэх, холбогдох арга зүйг 
боловсруулах ажлын хүрээнд  Олон 
Улсын Хөгжлийн Ассоциаци /Дэлхийн 
банк/-тай хамтран дараах 4 хөтөлбөрт 
туршилт, арга зүйн үнэлгээ хийлгэлээ.  
 
 а. Амьдралын буруу хэвшлээс 
үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах 
үндэсний хоёрдугаар хөтөлбөр; 
 б. “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ” сэтгэцийн эрүүл мэндийн хоёр 
дахь хөтөлбөр; 

 
 в. “Сургууль орчны стандартын хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээ” боловсролын 
үндэсний хөтөлбөр; 
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 г. “Ерөнхий боловсолын сургуулийн дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл 
ажиллагаанд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ” боловсролын үндэсний хөтөлбөр. 
 
 2.  Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн хурлаар "Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт 
иргэдийн оролцоотой үнэлгээ хийх"  төрийн захиргааны үйл явц шинээр бий болгох 
ажлын талаар хэлэлцүүлэв.  
 
 Мөн ХШҮХ болон НҮНТ-тэй хамтран “Орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл хөтөлбөрт иргэдийн оролцоотой үнэлгээ хийх" ажлын удирдамж, 
журмын төслийг боловсруулахаар ажиллаж байна. 
 
 Нийслэлийн ЕБС-ийн захирлууд, дүүрэг, агентлагийн холбогдох 
мэргэжилтнүүдэд "Үнэлгээний дагуу авч хэрэгжүүлэх хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулах" сэдэвт  уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний 
өдөр  НБГ-тай хамтран зохион байгууллаа. 
 
 5. НЗД болон Олон улсын ардчилал, сонгуулийн туслалцаа үзүүлэх олон 
улсын хүрээлэнтэй байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд НҮНТ, ШУА-ийн 
Философийн хүрээлэн, олон нийтийн төлөөлөл бүхий хамтарсан баг төрийн 
үйлчилгээний ил тод, хариуцлагатай байдлын үнэлгээ хийх аргачлалыг 
боловсруулж, туршилтын судалгааг хийв. 
 
 6.  Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн хурлаар "Төрийн үйлчилгээний ил тод, хариуцлагатай байдлын үнэлгээ"  
төрийн захиргааны үйл явц шинээр бий болгох ажлын гүйцэтгэлийг хэлэлцүүллээ. 
 
 7. Бусад хэлтсүүдтэй хамтран үнэлгээ хийх стандарт, арга зүй, удирдамж, 
үнэлгээний журам боловсруулж, НЗД-ын 2018 оны А/1125 дугаар захирамжаар 
батлагдав.  
 
 8. НЗДТГ, ШУА-ийн Философийн хүрээлэн болон Ардчилал, сонгуулийн 
дэмжлэг үзүүлэх олон улсын хүрээлэнтэй хамтран 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны 
өдөр “Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн оролцоотой үнэлгээ хийх замаар хариуцлагын 
тогтолцоог сайжруулах нь” зөвлөгөөнийг зохион байгуулав.  
 
 9.Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх, 
зөвшөөрөл олгох, цооног, өрөмдөх зөвшөөрөл, Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох, 
ажилласан жилийн тодорхойлолт лавлагаа олгох үйлчилгээнд ил тод 
хариуцлагатай байдлын үнэлгээ хийлгэж байна.  
 
 Үр дүн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн 
хуваарилалт, үйл явцад дүн шинжилгээ хийснээр албан хаагчдын ажлын чиг 
хуваарилалт оновчтой болж, хариуцлага нэмэгдсэн. Төвлөрлийг сааруулах, 
төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах, үйл ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардал, эсхүл хийдлийг арилгах, бүтээмжийг 
дээшлүүлэх, төрөөс иргэдэд хүргэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан 
ажиллах нөхцөл бүрдсэн. 
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Шударга, хариуцлагатай, ил тод төрийн албыг бэхжүүлэх 
замаар төрийн албан хаагчийн мэдлэг боловсролд 
суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлнэ. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Олон 

Улсын Хөгжлийн Ассоциаци /Дэлхийн банк/-тай хамтран ажиллаж санамж бичгийн 
хүрээнд олон улсад ашиглаж буй төсөл хөтөлбөрийн үнэлгээний аргачлалыг өөрийн 
орны  нөхцөлд туршиж: 
 

1. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж /сэтгэцийн 
эрүүл мэндийн хоёр дахь хөтөлбөр/-ийн үнэлгээг "Стратеги Академи" ТББ; 
 

2. Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний 
хоёрдугаар хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээг "IRIM хараат бус 
судалгааны хүрээлэн" ТББ; 

 
3. Боловсролын үндэсний хөтөлбөр, сургуулийн орчны стандартын 

хэрэгжилтийн үнэлгээг "Тунгаамал төв" ТББ; 
 
4. Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл 

ажиллагаанд хийсэн үнэлгээг "Боловсролын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг" ТББ-аар тус тус гүйцэтгүүлж тайланг хүлээн авав. Энэхүү 
судалгааны үр дүнд тулгуурлан нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй 
төсөл хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж журам боловсруулан, 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар бэлтгэл 
ажлыг хангаж байна. 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад шатлан дэвшүүлэх зарчмаар 
төрийн албан хаагчдыг томилуулах ажил холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
хийгдэж байна. 

 
Төрийн албанд ажиллаж буй төрийн албан хаагчид нь чадахуйн (мерит) 

зарчимд тулгуурлан дэвшихдээ тухайн салбарын бүхий л ажилтай танилцах, 
өөрийн биеэр хийж гүйцэтгэн туршлага судлах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж 
байна. 2018 онд Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын дарга Ч.Батбилэг 
/НГХДБГ-ын орлогч даргаас/, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
дарга Б.Гүндсамбуу /НХААГ-ын хэлтсийн даргаас/, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга Б.Ууганбат /НҮНТ-ийн 
орлогч даргаас/, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Азбаяр /НҮНТ-ийн ажилтнаас/... нарын 20 
албан хаагч нийслэлийн хэмжээнд мерит /чадахуйн/ зарчмаар томилогдон ажиллаж 
байна. 

 
Үр дүн: Албан хаагчдыг үр дүнтэй, үр ашигтай удирдах, ажилтнуудын 

аливаа асуудлыг шийдэхэд ажлын гүйцэтгэлийг харгалзах, ажлын гүйцэтгэлийг 
нь сайжруулахын тулд ажилтнуудыг байнга сургаж хөгжүүлэх, ажлын сайн 
гүйцэтгэлийг урамшуулах, албан тушаал ахиулах тогтолцоо бүрдсэн. 

 
Төрийн зарим үйлчилгээг хороодод үе шаттайгаар 

шилжүүлнэ. 
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  Иргэд Нийслэлийн 7 хороогоор дамжуулан төрийн зарим үйлчилгээг авах 
боломжтой боллоо.  

 
Төрийн заxиргааны үйлчилгээний үр ашиг болон бүтээмжийг сайжруулаx, 

үйлчлүүлэгч болон үйлчилгээ xүргэгчдийн цаг 
зардлыг хэмнэx, төрийн үйлчилгээний 
төвлөрлийг сааруулаx зорилгоор төрийн зарим 
үйлчилгээг xороодод шилжүүлэx ажил үе 
шаттай xэрэгжиж байна. Иргэд үйлчилгээ 
авахдаа олон дахин явах, цаг хугацаа алдах, 
дараалал үүсэх зэрэг асуудлууд их гардаг 
учраас энэхүү ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлж 
байна. 

 
Төрийн үйлчилгээний чанар xүртээмжийг 

дээшлүүлэx, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, дүүрэг, ТҮЦ машинаас xол 
байгаа xороодод үйлчилгээг байршуулаx ажлыг шат дараатай xийж байна. 

 
 Одоогийн байдлаар доорх нэр бүхий үйлчилгээнүүд нийслэлийн 7 хороодод 
шилжээд байна. 
 
 Нийслэлийн Архивын газраас: 
 

• Ажилласан жил тодорхойлох лавлагаа 
• Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа 
•    Нотариатын лавлагаа 
 
  Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газраас: 
 
• Иргэний үнэмлэх шинээр авах 
• Иргэний үнэмлэх шинэчлэх 
• Иргэний үнэмлэх дахин авах 

 
 Иргэд нийслэлийн Архивын газар болон дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвөөр дамжуулан лавлагаа авдаг байсан бол 7 хороодоор дамжуулан лавлагаа 
олгож эхэлсэн. Ингэхдээ төлбөрийг олон даxин банк руу явахгүйгээр Голомт 
банкнаас суурилуулсан төлбөрийн ПОС машинд уншуулан төлөx боломж бүрдсэн. 
Мөн xэрэгтэй лавлагааг урьдчилан заxиалаад тодорхой хугацааны дараа аваx 
боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  
 
 Өмнө нь 16 нас xүрсэн болон анx удаа иргэний үнэмлэx шинээр аваx, 25, 45 
насны сунгалтаа заавал дүүрэг эсвэл Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд очих 
шаардлагатай байсан бол одоо сонгогдсон xороодод харьяалал xаргалзаxгүй аваx 
боломж бүрдэж байгаагаараа давуу талтай. Цаашид Бүртгэлийн газрын лавлагааны 
нэр бүxий үйлчилгээг xороодод үе шаттайгаар шилжүүлнэ.  
 
 Арxивын болон Бүртгэлийн үйлчилгээг сонгоxдоо эрэлт xэрэгцээ, үйлчилгээг 
үзүүлэxэд зарцуулаx хугацаа, иргэдийн зүгээс гаргаж байгаа зардал, шаардагдаx 
бичиг баримтын бүрдэл, хууль, эрx зүйн өөрчлөлт xийx шаардлага багатай 
үйлчилгээнүүдийг сонгон ийнxүү xороодод шилжүүлж байгаа юм. 
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 2018 онд Нийслэлийн 7 дүүргийн 7 xороонд xарьяалал xаргалзаxгүйгээр 
иргэд үйлчилгээ аваxаар сонгосон бол 2019 онд xороодын тоо болон үйлчилгээний 
тоог нэмэxээр төлөвлөж байна. Ингэxдээ иргэдийн xэрэгцээнд нийцсэн, 
үйлчилгээний чанар xүртээмжийг сайжруулаx бодлогыг барьж байгаа юм. 
 
 Дээрх үйлчилгээг нэг төвт хотоос олон төвт xот болгоx зорилгын xүрээнд 
xотын чанартай болон дүүрэг бүсийн төвийн бодлогод үндэслэн дараах 7 xороодыг 
сонгон авсан. Үүнд: 
 

• Баянзүрx дүүргийн 18-р xороо 
• XУД-ийн 7-р xороо 
• Баянгол дүүргийн 5-р xороо 
• СXД-ийн 11-р xороо 
• Сүxбаатар дүүргийн 20-р xороо 
• Чингэлтэй дүүргийн 16-р xороо 
• Налайx дүүргийн 7-р xороо   

 Тус ажлыг Швейцарын xөгжлийн агентлагийн санxүүжилттэй Азийн сангийн 
xэрэгжүүлж байгаа Xотын Засаглалыг сайжруулаx төсөл дэмжин ажиллаж байгаа. 
Ингэснээр програм xөгжүүлэлт, шуудан xолбоог сайжруулаx, ПОС машиныг 
сууриулуулаx, xамгийн чуxал нь албан xаагчдыг сургаx ажлуудыг бүрэн дэмжин явж 
байна. 

  
  
 Мөн Хан-Уул, Баянзүрх, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн Засаг дарга 

нар Мишээл салбартай, Чингэлтэй, 
Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга нар Оргил 
салбартай, Баянгол, Сонгинохайрхан 
дүүргийн Засаг дарга нар Драгон салбартай 
танилцаж, Дүнжингарав салбартай нийт 
хороодын Засаг дарга нар танилцлаа.  
 
 Үр дүн: Иргэд xарьяалал 
xаргалзаxгүй дурдсан 7 xороогоор ирж 
үйлчлүүлэx боломжтой юм. Ингэснээр 

төрийн үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр, түргэн шуурхай хүргэх боломж нэмэгдлээ. 
“Цахим шилжилт өдрөөс өдөрт эрчимтэй явагдаж олон зуун мянган иргэд төрийн 
үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй гар утаснаасаа, гэрээсээ авч байгаа бөгөөд 
богино хугацаанд амжилт үзүүлсэн гол суурь хүчин зүйл нь Иргэдийн оролцоо, 
Хотын удирдлагын цахим манлайлал хамтын ажиллагаа, Мэргэжлийн баг хамт 
олны сайн гүйцэтгэл юм. 
 

http://ulaanbaatar.mn/Files2/46814186_292506204707084_8880041125830721536_n_20181127123007.jpg
http://ulaanbaatar.mn/Files2/46829606_681157502285636_5477976717257605120_n_20181127123016.jpg
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 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 47 үйлчилгээнд 
цахим шилжилт хийлээ. 
 

      
 
 Нийслэлийн “Төрийн үйлчилгээний цахим шилжилт” төслийн хүрээнд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд цахим хэлбэрээр өдөр тутмын үйл 
ажиллагаагаа явуулах, иргэддээ төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн 
хурдан шуурхай, орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарсан үйлчилгээг үзүүлэх 
боломжийг бүрдүүлсэн шинэхэн бүтээгдэхүүнийг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны 
өдөр танилцууллаа. Энэ нь “Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал” юм.  
 
 Уг “Eservice.ulaanbaatar.mn” порталаар төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээ, 
мэдээлэл авах, онлайнаар үйлчилгээний хүсэлт захиалах, төлбөр төлөх, 
үйлчилгээний процесст хяналт тавих, үнэлгээ өгөх зэрэг төрөөс үзүүлж байгаа олон 
төрлийн үйлчилгээг авах бололцоотой юм. 
 
 Нийслэлийн цахим үйлчилгээний Еservice порталаар үзүүлэх 5 байгууллагын 
47 төрлийн дараах үйлчилгээнүүд нэвтрээд байна.Үүнд: 
 
 УБЗАА-ны тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ /16 үйлчилгээ/ 
 Архивын лавлагаа /18 үйлчилгээ/ 
 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ /1 үйлчилгээ/ 
 Нийслэлд газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт /1 үйлчилгээ/ 
 Жуулчин тээврийн автобусны улсын дугаар хязгаарлалтаас чөлөөлөх 
 зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ /1 үйлчилгээ/ 
 Уншлагын танхимын үйлчилгээ /1 үйлчилгээ/ 
 Иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх үйлчилгээ /1 
 үйлчилгээ/ 
 Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл /1 үйлчилгээ/ 
 Газрын төлбөрт тооцоо нийлсэн акт /1 үйлчилгээ/ 
 Аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх /6 үйлчилгээ/ 
  

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах чиглэлээр: 
 
Нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээнд  
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Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн 9 дүүрэг, Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа, нийт 45 байгууллагаас төлөвлөгөөний төсөлд санал 
авч, нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ. 

 
 Нийслэлийн хэмжээнд 2018 онд “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг хамаарах 5 зорилтын хүрээнд 22 үйл ажиллагаа, 
хэрэгжүүлэх 26 арга хэмжээтэй боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
А/237 дугаар захирамжаар батлуулж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
нийслэлийн 9 дүүрэг, хэрэгжүүлэгч 33 агентлаг, харьяа 22 байгууллагад хүргүүлэн 
ажиллалаа.   

 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн 2017 оны тайланг 

нэгтгэн боловсруулах ажлын хүрээнд хөтөлбөрт заасны дагуу тайлан ирүүлэх 
нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа байгууллагыг мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөөгөөр ханган ажиллав. 2017 онд яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэг, 
төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр, Авлигын эсрэг үндэсний чуулганаас гаргасан санал зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх, авлигын эрсдэлийн түвшинг тогтоох ажлын хүрээнд 47 заалт бүхий 
“Авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж”-ийг ирүүлсэн. 

 
  Энэхүү зөвлөмжийн дагуу хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
сайжруулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, төрийн үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хүнд суртал, чирэгдлийг арилгах, нийслэлийн Засаг 
даргын харьяа байгууллага болон нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, төвийн цахим системд Засгийн газрын 
байгууллагуудыг холбох, төвөөс өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих 
эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх, төсвийн орлого бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг 
сайжруулах чиглэлээр хийж гүйцэтгэж байгаа ажлуудын талаарх тайланг 
Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн ажиллалаа.  

 
 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион 
байгууллаа. 

 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 4.1.1.10-т “Нийтийн албаны 

сургалтын институт байгуулах, албан тушаалтныг давтан сургах боломжийг 
бүрдүүлэх” зорилтын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны 1, 2, 4 дүгээр 
улиралд зохион байгуулсан авлигын эсрэг цогц сургалтад нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын захиргаа удирдлагын нэгжийн дарга нар, дотоод хяналт, 
аудитын нэгжийн дарга нар, бусад удирдах албан тушаалтан нийт 1394 албан 
тушаалтныг хамруулан ажиллалаа. 

 
Авлигатай тэмцэх газар, Сангийн яам, 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын  
газраас хамтран зохион байгуулсан 
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн 
ажилтан бэлтгэх А3 сертификат олгох 
сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Нийслэлийн Боловсролын газар, 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар, Нийслэлийн Газрын алба, Нийслэлийн 
Аялал жуулчлалын газар, Нийслэлийн 
Үйлдвэр, инновацийн газар, Нийслэлийн 
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Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Гэр 
хорооллын дэд бүтцийн газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Нийслэлийн Дотоод аудитын алба, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар, 
Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, Нийслэлийн 
Тээврийн газар, Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Статистикийн газар, 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, 
Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, Нийслэлийн Эрүүл мэнд нийгмийн 
даатгалын газар, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, 
Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын хороо зэрэг нийт 25 байгууллагын 154 
албан тушаалтныг хамруулав. 

 
Сургалтаар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Худалдан авах ажиллагааны удирдлага, 
зохион байгуулалт, хяналт зохицуулалт, зөвлөх үйлчилгээний тендер 
шалгаруулалт, үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, тендерийн 
баримт бичиг, тендерийн жишиг баримт бичгийн агуулга түүнийг боловсруулах арга 
зүй, тендерийн үнэлгээний арга техникүүд сэдвээр мэдлэг эзэмшиж, 17 
байгууллагын 48 албан хаагч  Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд орж 
ажиллах эрхтэй болсон. 

 
Засгийн газраас  2018 оныг “Сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх жил” болгон 

зарлаж, “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан 
даалгаврыг батлан гаргаж төрийн бүх шатны байгууллага хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, Ёс зүйн хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд 
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, сахилга хариуцлага” сэдэвт сургалтыг Азийн сантай 
хамтран нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны 
дарга, гишүүдэд зохион байгуулсан. Сургалтаар Төрийн албан хаагчийн 
хариуцлагын тухай хуулийн төслийг танилцуулж, ёс зүйн зөрчлийг шийдвэрлэж буй 
практик, хэрэгжилт, үр нөлөө сэдвээр Удирдлагын академийн эрдэм шинжилгээ, 
зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал, доктор профессор, сэтгэл судлаач 
Ш.Батсүх илтгэл тавьж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан.  
 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад 
танилцуулах, ёс зүйн хорооны гишүүдийг чадваржуулах, арга зүйн туслалцаа 
үзүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар, дүүргүүдийн 
Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Нийслэлийн 
Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар, Нийслэлийн Нийтийн биеийн тамир, спортын 
хороо Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар, Нийслэлийн Нийтлэг 
үйлчилгээний газрын албан хаагчдад  “Төрийн албан хаагчийн хувь хүний хөгжил ба 



72 
 

ёс зүй” “Мэргэжлийн ёс зүй” зэрэг сэдвээр хичээл заасан. Сургалтад нийт 280 орчим 
албан хаагч хамрагдсан. 

 
              (ОСНААУГ-2018.10.29)                                       (НХХААГ-2018.04.26) 

 
(Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар-2018.04.02)             (Биеийн тамир, спортын хороо -2018.11.21) 

 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа байгууллагын 

удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 20-
ны өдөр Азийн сантай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтаар Төрийн албаны 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Төрийн албаны сахилга, хариуцлагын тухай 
хуулийн төслийн үзэл баримтлал, зохицуулалт сэдвээр Удирдлагын академийн 
эрдэм шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан дэд захирал, доктор профессор,  
сэтгэл судлаач Ш.Батсүх, Төрийн албаны удирдах ажилтны ёс зүй, манлайлал” 
сэдвээр Удирдлагын академийн багш Н.Цолмонтуяа, Авлигаас татгалзах, илчлэх, 

авлигын гэрч мэдээлэгчийг хамгаалах 
жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа 
ажил, арга хэмжээний тухай сэдвээр                 
АТГ-ын урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, комиссар 
Т.Баярхүү нар хичээл заав. Сургалтад 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба, нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа байгууллагын 
дарга, удирдах албан тушаалтан 70 орчим 
удирдах албан тушаалтан хамрагдсан. 
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Улсын Их Хурлаас 2017 онд Төрийн албаны тухай хуулийг шинэчлэн баталж, 

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
улс орон даяар дагаж мөрдөхтэй 
холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дэргэдэх Сургалтын 
төвөөс Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны 
албан тушаалтнуудад “Төрийн албаны 
тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 
зохицуулалт, төрийн албаны соёл, 
стандарт, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаа, авах арга 
хэмжээ” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 10, 11 
дүгээр сард зохион байгуулсан. Энэхүү 
сургалтыг Азийн сан, Удирдлагын академи хамтран зохион байгуулсан бөгөөд 
сургалтаар төрийн албаны  тухай хуулийн шинэчлэл ба Төрийн албан хаагчийн 
сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, анхаарах зарим 
асуудал, нийгмийн ёс суртахуун ба төрийн албан хаагчийн ёс зүй, анхаарах 
асуудлын талаар танилцуулсан. Сургалтад нийт 430 орчим төрийн захиргааны 
албан хаагч хамрагдсан. 

 
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөөний 2 дугаар зорилтын 18-д заасан Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаар мэдээлэл авах үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг нэмэгдүүлэх, 
иргэд байгууллагаас өргөдөл, гомдол, мэдээлэл утсаар өгөх боломжийг бүрдүүлэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор ”Авлигагүй Улаанбаатар” дугаарын утсыг 
сурталчлан, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч байна. 2018 онд 
байгууллага албан тушаалтантай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн 5 
гомдлыг хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд уламжилж 
шийдвэрлүүлсэн. 

 
Авлигын эсрэг сурталчилгааг хэвлүүлэх, түгээх ажлын 

хүрээнд “Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа” зурагт хуудсыг 
хэвлүүлж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
хүргүүлэв. 

 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 29.5 дахь заалтыг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
тушаалтнуудын ёс зүйн зөрчлийн мэдээ (нэгдсэн сан)-г  www.ulaanbaatar.mn цахим 
хуудсаар улирал тутам мэдээлэн ажиллалаа.  

 

Судалгааны ажлын чиглэлээр: 
 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар 
гаргасан гомдол, мэдээллийн агуулга, түүнийг 
шийдвэрлэж буй байдал, ёс зүйн зөрчлийн бодит байдал, 
практикт гарч буй зөрчил, хүлээлгэсэн хариуцлага, 
хариуцлагын төрөл, ёс зүйн зөрчилд ногдуулж буй 
хариуцлага хоорондын ялгаа, Төрийн албаны тухай хууль, 
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Төрийн 
захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх 
журмын уялдаа холбоо, зохицуулалтын зарим асуудлыг 
боловсронгуй болгох санал, зөвлөмж боловсруулах 
зорилгоор нийслэлийн ёс зүйн хороодын үйл ажиллагаа, 

зөрчил шийдвэрлэлтэд хөндлөнгийн байгууллагаар судалгаа хийлгэж дүнг төрийн 
байгууллага, албан тушаалтнуудад танилцуулсан. 

 
Энэхүү судалгааг Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Эрдэм сургалт судалгааны 

хүрээлэн” ТББ-ын судлаач Хууль зүйн доктор Б.Өлзийсайхан ахлагчтай судалгааны 
баг 2018 оны 9 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр 
хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  

 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн талаар: 
 
Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын нийт 42 байгууллагаас хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаарх тайлан мэдээг хүлээн авч, 
нэгдсэн дүн, мэдээг гаргасан. 

 
ХАСХОМ-ийг шинэчлэн мэдүүлэх хуулийн хугацаанд буюу 2018 оны 02 

дугаар сарын 15-ны дотор нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 9 дүүрэг, зарим 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа байгууллагын нийт 1637 мэдүүлгээ цахимаар 
мэдүүлж баталгаажуулсан.  2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны байдлаар нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 52 байгууллагад шинээр томилогдож, тухайн албан тушаалд 
томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор (2017*) 375,  хөрөнгө, орлогод нь их 
хэмжээний өөрчлөлт (2017+) орсон 47 албан тушаалтны мэдүүлгийг бүртгэж 
баталгаажуулсан байна. 

 
ХАСХОМ-ын хяналт шалгалтаар хууль тогтоомж зөрчсөн гэх 7 албан 

тушаалтан, Аудитын шалгалтаар хязгаарлалттай дүгнэлт авсан 16 байгууллагын 
удирдах тушаалтанд эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн саналын дагуу сахилгын 
шийтгэл ногдуулав. 

 
Үр дүн: Байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага 

нэмэгдэж, үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирсан.  
 
Авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд  төрийн 

бус байгууллага, олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагаа нэмэгдсэн. 
 
Төрийн албан хаагчийн  авлигын эсрэг боловсрол нэмэгдсэн. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан 
хаагчдын нийгмийн асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэлээ.  
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 Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 
орон сууцны барилга барих бэлтгэл ажлыг 
хангасан.  
 
 ХУД-ийн 16-р хорооны нутаг дэвсгэрт 
тус орон сууцны зориулалтаар 3500м2 газар 
олголт хийгдсэн. Барилгын архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, зургийн 
даалгавар, эскиз зургийг баталсан. 

 
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 
2018 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр 
НХААГ/201801006 дугаартай тендерийг зарлан, 
орон сууцны барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах ажил хийгдэж гүйцэтгэгч компанийг 
шалгаруулж, барилгын ажлыг эхлүүлээд байна.   
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдын орон сууцны 
барилгын шав тавих ёслолын арга хэмжээг 2018 
оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион 
байгууллаа.  
 
 Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албан хаагчийн албан 
тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” 264 дүгээр 
тогтоолыг үндэслэн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын цалинг 
шинэчлэн тогтоосон. 
 
 Үр дүн: Албан хаагчдын нийгмийн асуудал тодорхой хувиар хангагдсан. 
Үүнд: 

• Албан тушаалын чиг үүргээ аливаа нөлөөллөөс ангид хэрэгжүүлэх нөхцөл 
боломж бүрдсэн. 

• Албан хаагчдын үр дүнтэй  ажиллах орчин нөхцөл сайжирсан  
Албан хаагчдын нийгмийн баталгаа, төрийн албаны тасралтгүй, тогтвортой 
ажиллах боломж нөхцөл хангагдсан. 

 
 Нийслэлийн иргэдийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар 
нийтийн сонсголыг улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион 
байгууллаа. 
 

 Нийслэлийн Газрын албаны үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, иргэд, оршин суугчдын санал гомдлыг Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба болон Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвүүдэд 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний 
өдрийн хооронд хүлээн авч, уг асуудлаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 
“Олон нийтийн хэлэлцүүлэг”-ийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
ажлын албатай хамтран Нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа.  
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 Монгол улс дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг дагаж, иргэдийн оролцоогоор 
дамжуулан төр засгаас гарах шийдвэрт санал бодлоо тусгах боломж олгох 

“Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай 
хууль”-ийг Улсын их хурлаас 2017 оны 
2 дугаар сарын 9-ний өдөр батлан 
гаргаж, нарийвчлан зохицуулалт 
хийсэн. 
 
 Тус хуулийн дагуу 2017 онд анх 
удаа Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар 
орон даяар анхдугаар Зөвлөлдөх 
санал асуулга явуулж байсан бол энэ 
удаа Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
нүүрс олборлосны улмаас иргэдийн 
эрүүл мэнд, амь нас хохирч, байгаль 

орчны тэнцвэр алдагдаж байгаа асуудлыг таслан зогсоох, хууль бус олборлолтын 
улмаас үүссэн ам, цооногуудыг дахин ашиглуулахгүй хаах асуудлаар тус дүүргийн 
оршин суугч, иргэдийн дунд зөвлөлдөх уулзалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 16-ны 
өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуульд заасны дагуу 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 
2018 оны  5 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/159 
дүгээр тушаалаар Зөвлөлдөх зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнээр ШУ-ны академийн тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч Г.Чулуунбаатар, Монголын 
Бурхан шашинтны төв Гандантэгчинлин 
хийдийн тэргүүн хамба лам Д.Чойжамц, 
Үндсэн хууль судлаач, Улсын бага хурлын 
гишүүн асан Д.Ламжав, ШУТИС-ийн Геологи, 
Уул уурхайн сургуулийн багш, профессор 
Б.Чинзориг, ШУТИС-ийн Геологи, Уул уурхайн 
сургуулийн ахлах багш Б.Улаанбаатар, 
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Налайх дүүргийн өндөр настан Т.Охобал, 
Монгол улсын Гавьяат уурхайчин, Налайх дүүргийн өндөр настан Л.Дамдинсүрэн 
болон Налайхын тоосго үйлдвэрлэгчдийн холбоо ТББ-ын тэргүүн Н.Алтангэрэл, 
Монголын Байгаль орчны мэргэжилтнүүдийн холбоо ТББ-ийн Удирдах зөвлөлийн 
гишүүн Д.Өлзийбаяр нарын 9 хүнийг томилсон. 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын даргын тушаал, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэж 
буй хууль бус нүүрс олборлолт, түүнээс 
иргэдийн эрүүл мэнд, амь насыг хамгаалах 
зорилгоор тус дүүргийн оршин суугч 
иргэдийн дунд орон нутгийн түвшинд анх 
удаа Зөвлөлдөх санал асуулгыг зохион 
байгуулав. Нэг дэх үеийн санал асуулгыг 
2018 оны 06 дугаар сарын 8-10-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулж, хоёр дахь 
шатыг 06 дугаар сарын 16-ны өдөр Налайх 
дүүрэгт зохион байгуулж, санал асуулгад 380 гаруй иргэд оролцов.  
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 Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/15 дугаар захирамжаар нийслэлийн 
хөгжлийн үзэл баримтлал, стратеги, нийгэм, эдийн засгийн бодлогын асуудлаар 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид зөвлөх үүрэг бүхий 
орон тооны бус зөвлөлийг баталсан бөгөөд уг зөвлөл ажиллаж байна. 
 
 Үр дүн: Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангаснаар /Иргэд 
болон судлаачдын саналыг тусгаснаар/ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, бодит, 
иргэдэд хүрсэн байхаас гадна нийгэмд үр дүнгээ өгөхүйц оновчтой шийдвэрүүд 
гарч,  уг шийдвэр сайн хэрэгжих үндэс бий болсон. 
 
 3.2. ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэдээллийн урсгал 
баталгаажуулалтыг сайжруулах  
 
 1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэдээллийн урсгал, 
тоон мэдээлэллийн бодит байдлыг нягтлан шалгах ажлын хүрээнд дараах үйл 
ажиллагааг явуулж байна. Үүнд: 
 
           1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хороо дүүргийн хэмжээнд 
гаргадаг судалгааны мэдээлэл, судалгааны маягт, холбогдох хууль, эрх зүй 
судалгааг хийж байна.  
 
           2. Хороод, дүүрэг болон агентлагуудаас гаргадаг мэдээллүүдийн алдаа, 
урсгал, баталгаажуулалт, мэдээллүүдийг бодит байдлыг сайжруулах ажлыг НСГ-ын 
холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хамтран хэрэгжүүлж байна.  
 
          3. Засаг захиргааны үндсэн нэгжээс төрийн захиргааны бүх шатны 
байгууллагуудаас албан ёсоор гаргадаг судалгаа, тоон мэдээллийг холбогдох 
хууль, тогтоомжоос шүүх, дахин шинэчлэх ажил хийгдэж байна. 
 
 Байгууллагын үйлчилгээний хөгжүүлэлтийн судалгааны хүрээ, BPM, 
ВРR-ийн мэдлэгээ хөгжүүлэх, практик арга зүйд суралцах  
 
 1. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар болон Азийн сангийн хотын 
засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд, тэдгээрээс үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнд үйл явц (BPR, BPM)-ын 
судалгаа хийх мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт 2018 оны 05 дугаар сарын 15-25 зохион 
байгуулахаар сургалт зохион  байгууллаа. 
 
 2. Нийслэлээс үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг дахин загварчилах мэргжилтэн 
бэлтгэх сулргалтыг зохион байгуулж НАГ -ийн ЗХХэлтсийн дарга Д.Анхбаяр, НУСГ-
ийн АХэлтсийн дарга Ганбаяр, НҮНТ -ийн дарга Б.Ууганбат, НМТГ-ийн мэргэжилтэн 
Ж.Батнасан, Б.Туяацэцэг нарыг харууллаа. 
 
 3. Төрийн үйлчилгээг сайжруулах, дахин загварчилах чиглэлээр ажиллаж буй 
төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын хэрэглэгдэхүүн, гарын авлага 
боловсруулж байна. 
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 4. Дээрх мэргэжилтнүүдийн баг, хотын засаглалыг сайжруулах төсөл хамтран 
нийслэлийн 7 дүүргийн 7 хороонд НАГ-3, НБГ-1 үйлчилгээг 2018 оны 1 дугаар сарын 
12 дугаар сарын дуустал хороодоос үзүүлж буй төрийн үйлчилгээнд  нарийвчилсан 
судалгаа, шинжилгээний ажил хийж байна. 
 

 Нийслэлийн Шилдэг хороо шалгаруулах болзолт уралдаан, 
Манай хороо-Миний гудамж аяныг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албатай хамтран зохион байгуулах 
 

 Нийслэлийн хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах, төрийн албан хаагч, 
хэсгийн ахлагч нарын ур чадвар, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төрийн үйлчилгээний 
чанар, соёлыг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн 
2018 оны “Шилдэг хороо”, “Шилдэг хэсгийн 
ахлагчдын баг” шалгаруулах болзолт уралдааныг 
нийслэлийн 152 хороо, 1480 хэсгийн ахлагчдын 
дунд зарлаж, 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр 
дүнгээ гаргалаа. Хорооны үйл ажиллагааны ажлын 
гүйцэтгэлийг дүгнэхдээ 10 бүлгийн 65 үзүүлэлтээр, 
хэсгийн ахлагч нарын багийн ажлын гүйцэтгэлийг 
дүгнэхдээ 5 бүлгийн 44 шалгуур үзүүлэлтээр 
дүгнэсэн байна.  
 

 “Шилдэг хороо”, “Шилдэг хэсгийн 
ахлагчдын баг” шалгаруулах болзолт 
уралдаан удирдамжид заасны дагуу 
хөндлөнгийн үнэлгээний байгууллага, 
нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 15 
агентлаг, УСУГ, ОСНААУГ зэрэг нийт 18 
байгууллага үнэлгээ өгөх замаар 
нийслэлийн 2018 оны шилдэг хороог 
шалгаруулав. 

Нийслэлийн 2018 оны “Шилдэг хороо” 
болзолт уралдаанд нэгдүгээр байрыг 
Чингэлтэй дүүргийн 16-р хороо, 
хоёрдугаар байрыг Хан-Уул дүүргийн 
13-р хороо, гуравдугаар байрыг 
Чингэлтэй дүүргийн 5-р хороо эзэлсэн 
бол Тусгай байрт Сүхбаатар дүүргийн 5, 
3-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн                  
7-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо, 

Налайх дүүргийн 7-р хороо, Баянгол дүүргийн 6-р хороо, Хан-Уул дүүргийн     1-р 
хороод орсон байна. 
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 Харин нийслэлийн 2018 оны “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг” болзолт 
уралдаанд Хан-Уул дүүргийн 7-р хороо нэгдүгээр 
байрыг, Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо хоёрдугаар 
байрыг, Баянгол дүүргийн 15-р хорооны хэсгийн 
ахлагчид гуравдугаар байрыг эзэлжээ. Түүнчлэн 
СХД-ийн 31, 15-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 2-р 
хороо, Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо, Баянгол 
дүүргийн 7-р хороо, Багахангай дүүргийн 1-р хороо, 
Баянзүрх дүүргийн 4-р хорооны хэсгийн ахлагчид 
тусгай байрын эзэд боллоо.  
 
Төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгуулах 
 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн сул орон тооны 
захиалгын дагуу  төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг 4 удаа /дэс түшмэлийн 
ангиллын 2, туслах түшмэлийн ангиллын 2/ зохион байгуулав. Нийтэд нээлттэй 
зарласан 96 ажлын байранд  2296 иргэн бүртгүүлж, 1606 иргэн тэнцэж, 71 ажлын 
байр нөхөгдсөн байна. 
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Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн 
жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтын үнэлгээ, дүн 
гаргах заавар”-ын дагуу нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
ирүүлсэн сул орон тооны захиалгыг хүлээн авч, нөөцөөс нөхөх нээлттэй зарыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn болон www.Ulaanbaatar.mn сайтад 
тавьж, зарим орон тоог нөхөх арга хэмжээг авч, нөхөгдөөгүй сул орон тоог дахин 
зарлаж, төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтыг 3 удаа 
зохион байгуулав. 

 
ТӨРИЙН АЛБАНД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН  

ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН 
 

  

Мэргэшлийн 
шалгалт зохион 

байгуулсан 
огноо 

Зарлагд- 
сан 

ажлын 
байрны 

тоо 

Бүртгүүлсэн 
иргэдийн тоо 

Тэнцсэн 
хүний тоо 

ТАЗ-ийн 
тогтоолоор 

нэр 
дэвшүүлсэн 
иргэний тоо 

Томил
огд сон 
хүний 
тоо 

1 2017.05.12  59 1904 580 49 49 

  2017 оны дүн 60 1904 580 49 49 

1 2018.05.01 /дэс/ 36 712 313 33 33 

2 
2018.05.01 

/туслах/ 
23 501 141 19 19 

3 2018.06.14 /дэс/ 3 33 2 2 2 

4 2018.12.05 /дэс/ 34 836 316 24 24 

5 
2018.12.05 

/туслах/ 
3 214 35 2 2 

  2018 оны дүн 99 2296 807 80 80 

 
Төрийн албаны тухай хууль, Улсын их Хурлын 2013 оны 13 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг 
сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2017-2018 
онд 6 удаа зохион байгуулж, 71 ажлын байрыг зарлан, 119 иргэн бүртгэгдсэнээс 94 
иргэн тэнцэж, 62 иргэнийг өрсөлдсөн тухайн албан тушаалд нь нэр дэвшүүлж, эрх 
бүхий албан тушаалтнууд шийдвэрээ гарган томилсон байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csc.gov.mn/
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ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ 
НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ  

 
    /2017-2018 он/ 

                         

 
Салбар зөвлөлөөс 2017-2018 онд сонгон шалгаруулалтыг 10 удаа зохион байгуулж, 
175 удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулж, дүгнэлт 
гарган, томилох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлж, томилгоо бүрэн хийгдсэн. 
 

 

 

 

 

 

№ Сонгон шалгаруулалт  
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1 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагийн даргын албан тушаал 
/2017.01.30/ 

16 17 17 16 1 

2 

Дүүргүүдийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн 
дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга, 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга /2017.04.10/ 

6 14 10 4 6 

3 

Багануур дүүргийн ЗДТГ-ын дарга, 
Налайх дүүргийн ИТХТ-ийн нарийн 
бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны 
даргын албан тушаал /2017.05.22/ 

2 2 2 2   

  2017 оны дүн 24 33 29 22 7 

1 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын газар, алба, хэлтсийн 
даргын албан тушаал  /2018.02.08/  

28 47 34 22 12 

2 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын газар, алба, хэлтсийн 
даргын албан тушаал  /2018.04.04/  

10 24 18 10 8 

3 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын газар, алба, хэлтсийн 
даргын албан тушаал  /2018.11.16/ 

9 15 13 8 5 

  2018 оны дүн 47 86 65 40 25 

 2017-2018 оны нийт дүн 71 119 94 62 32 
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НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН НЭГЖИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН  

СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 
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ажлын байр 

б
ү
р

тг
ү
ү
л

с
э
н
  

тэ
н
ц

с
э
н
  

2017.04.22 74 70 66 4 70 70 4 

2017.12.11 39 24 19 15 34 34 5 

2017.12.21 5     5 5 5   

2017 оны дүн 118 94 85 24 109 109 
 

2018.01.10 3 3  3 3 3  

2018.03.16 9 9  9 9 9  

2018.04.09 19 16 10 3 13 13 6 

2018.05.23 23 16 15 7 22 22 1 

2018.11.05 8 8 8  8 8  

2018.11.16 7 7 6  6 6 1 

2018.12.28 6 4 4 1 5 5  

2018 оны дүн 75 63 43 23 66 66  

2017-2018 оны нийт дүн 175 175  

  
 Төрийн захиргааны албан хаагчдын тангараг өргүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгуулах 
 
 Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйл, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны 
албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам”-д заасны дагуу 2018 оны 10 дугаар 
сарын 17-ны өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны 44 байгууллагын 307 төрийн 
захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслол боллоо. 

  
  
Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь илтгэл хэлэлцүүллээ.  
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 Дархан-Уул аймагт 2018 оны 11 дүгээр сард 
зохион байгуулагдсан нутгийн захиргааны болон 
нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудын 
бүтээмж, чанарын удирдлагын өнөөгийн байдлын 
талаар мэдээлэл солилцох, төрийн байгууллагын 
бүтээмжийг хэрхэн сайжруулах талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх судалгааны зорилго бүхий 
хэлэлцүүлэгт “БҮТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” 
сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ.  
 
            Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны ажлын үр 
дүнгээр “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ  авсан 

Мэргэжлийн хяналтын газар, Газрын алба,  
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газарт үзүүлэх сургалт зохион байгуулсан. 
Үзүүлэх сургалтанд нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын 112 төрийн албан 
хаагч оролцов.    

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын сургалтын календарьчилсан 
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу НЗДТГ-ын 
дарга болон Төрийн албаны нийслэл дэх  
салбар зөвлөлийн дарга М.Отгонбаяраар 
батлуулсан нэгдсэн хөтөлбөрийн дагуу “Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын үйл ажиллагаатай танилцан, туршлага судлах” үзүүлэх  сургалтыг 2018 оны 
06 дугаар сарын 15-ны өдөр Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай 
хамтран зохион байгуулав.  

 
Үзүүлэх сургалтад НЗДТГ, БЗД, БГД, БХД, БНД, НД, СБД, СХД, ХУД-ийн  

Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн, архив, бичиг хэргийн ажилтан, нийт 50 гаруй төрийн захиргааны албан 
хаагчид нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2017 оны үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр “Бүрэн хангалттай” үнэлэгдсэн Чингэлтэй 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаатай танилцан, туршлага 
солилцсон болно.   

 

  
 
Сургалтаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Дамцагдорж 

дүүргийн танилцуулга, дүүргийн дотоод ажил үүргийн хуваарь, хэлтэс албадын 
уялдаа холбоо, удирдлага зохион байгуулалт, хороодыг мэргэжил арга зүйгээр 
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хэрхэн удирдаж ажиллах сэдвээр, Архив, бичиг хэргийн тасгийн дарга С.Энхцацрал 
Албан хэрэг хөтлөлт, Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт, Архивын тасгийн үйл 
ажиллагаа сэдвээр тус тус танилцуулга хийсэн. 

 

   
 
Мөн Мэдээлэл технологи олон нийттэй харилцах албаны дарга Б.Лхагваням 

албаны танилцуулга болон бусад дүүргүүдээс ялгарах онцлог ажлынхаа талаар 
танилцуулж, ажлын туршлагаасаа хуваалцсан.  

 

  
 

 

 
 

Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2017 оны үйл 
ажиллагааны үр дүнгээр бүрэн хангалттай үнэлэгдсэн байгууллагуудын ажлын үр 
дүн, арга барил, ололт амжилтыг бусад байгууллагуудад нэвтрүүлэх, туршлага 
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солилцох зорилготой үзүүлэх сургалтыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газартай хамтран зохион байгуулсан.  

 

 
 

Үзүүлэх сургалтад нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, хүний нөөцийн 
мэргэжилтэн, архив, бичиг хэргийн ажилтан, нийт 40 гаруй төрийн захиргааны албан 
хаагчид хамрагдсан болно.  
  

 

 
 
Сургалтаар НМХГ-аас өөрийн байгууллагын дотоод ажил, хүний нөөц, архив, 

албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн чиглэлээр мэдээлэл өгч, 
холбогдох газар хэлтсүүдээр орж туршлагатай нь танилцсан болно.  

 

 
 
Сургалтын явцад оролцогчид өөрсдийн  сонирхож байгаа зүйлүүдээ 

холбогдох мэргэжилтнүүдээс тодруулж, туршлагаасаа хуваалцаж байсан бөгөөд 
байгууллагуудын хүний нөөцийн мэргэжилтний хамгийн ихээр сонирхож байсан 
асуудал нь албан хаагчдын ирцийн бүртгэлийг хэрхэн цахимжуулсан туршлага, 
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албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг нийслэлийн зорилтод 
хугацаанд хэрхэн хүргэх талаар санал бодлоо хуваалцаж байсан бөгөөд 
оролцогчид өөрсдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлаар бусдаасаа туршлага 
судлан, холбогдох байгууллага албан тушаалтнаас тодруулга, тайлбарыг авч 
байсан болно. 

 
 Долоо хоног бүрийн календарчилсан төлөвлөгөөг гаргаж хэвшлээ.  

 Засаг даргын  шийдвэр, захиргааны шийдвэрийн талаар:  
 

Тайлант хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын:  
 - Албан даалгавар    4 

- Засаг даргын захирамж  А- 1140 
            Б- 191 нийт 1332 захирамж  гарч хувийн 

хэрэг  бүрдүүлэн ажиллаж байна.  
 

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

 
Шилэн дансанд байршуулсан захирамжийн тоо: 
 

Сар Тоо 

1-р сар  38 

2-р сар  7 

3-р сар 29 

4-р сар  14 

5-р сар  38 

6-р сар 26 

7-р сар 32 

8-р сар 46 

9-р сар 17 

10-р сар 36 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч болон 
нийслэлийн удирдлагуудын 7 хоног бүрийн календарчилсан 

төлөвлөгөөг гаргаж хэвшлээ.  

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.schilendans.gov.mn/
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11-р сар 14 

Нийт 297 

 
Энэ онд нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, өргөн барих албан бичиг, Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлын тэмдэглэлийн төсөл боловсруулахад нийт 1647 санал авсан байна. 
Хэлтсийн тэмдэг хийлгэж саналын хуудасны эхний хувилбар дээр тэмдэглэж он, 
сар, өдөр бичиж баталгаажуулан ажиллаж байна. 

 
Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу бүрдүүлсэн захиргааны актын хувийн 

хэргийн бүрдлийн  тухай  Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас 1,  Захиргааны хэргийн 
шүүхээс 1  нийт 2 удаагийн үзлэг хийсэн.  

 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Төсвийн шууд захирагчтай байгуулах 

үр дүнгийн гэрээг 
 
•6 удирдлагатай /4 Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Захирагчийн 

ажлын албаны дарга/, 
 
•9 дүүргийн Засаг даргатай, 
 
•Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн даргатай 

байгуулахаас 30 агентлагийн даргатай,  
 
•Нийслэлийн төсөвт 21 байгууллагын удирдлагуудтай гэрээ байгуулахаас 18 

байгууллагын удирдлагатай,  
 
•Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын 21 удирдлагатай 

байгуулахаас 20 байгууллагын удирдлагатай үр дүнгийн гэрээ байгуулж нийт 90 
байгууллагын удирдлагуудаас 83 байгууллагын удирдлагатай 2018 оны 2 дугаар 
сарын 5-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай Үр дүнгийн 

гэрээ байгуулсан 83 байгууллагын удирдлагын гэрээг үнэлж дүгнэх ажил зохион 
байгуулагдаж байна. 

 
Төрийн шагнал болон нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын 

шийдвэрийг боловсруулан баталгаажуулж, зохион байгуулах 
 

  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 
нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг 
судалж, Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 796 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналын төрөл, түүнийг олгох журам”-ын 
дагуу шаардлага хангасан иргэнийг шагнах шийдвэрийн төслийг боловсруулан, 
баталгаажуулж ажилласан. НЗД-ын 2018 оны А/140, А/235, А/518, А/614, А/828, 
А/922, А/1005 дугаар захирамжаар нийт 1057 иргэнийг Нийслэлийн Засаг даргын 
нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшуулсан 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, 
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төрийн бус байгууллага, улс төрийн нам, мэргэжлийн эвсэл, холбоодын орон 
нутгийн ба төв байгууллагын хамтын удирдлагын дүгнэлт, саналыг бичгээр авч 
хавсарган саналаа аймаг, нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлнэ; гэж заасны дагуу материалыг 
хүлээн авч судлан, уламжилж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 10 удаа тогтоолын төслийг 
өргөн барьж, 3646 иргэн, 7 байгууллагын материалыг хэлэлцүүлэн шийдвэрийг 
гаргуулж ажиллав.  

 
  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 

2017 оны 132 дугаар зарлигийн дагуу цолны тэмдэг, одон, медаль, үнэмлэхийг 
нөхөн болон сольж авах тухай хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн материалыг судалж 
журмын дагуу шаардлага хангасан 19 иргэний хүсэлтийг нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд уламжилж ажиллав.  

 
АИХ-ын 1990 оны 148 дугаар зарлигаар батлагдсан “БНМАУ-ын цол, одон 

медалийн тухай дүрэм”, ”МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71-р зарлигаар 
батлагдсан “Монгол Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”, “Олон 
хүүхэд төрүүлж, өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай” хууль болон бусад холбогдох 
дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, нийслэл, дүүргийн шагналын асуудал хариуцсан 
ажилтнуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ажлын туршлага солилцох 
зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албатай хамтран 2018 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр 
Нийслэлийн 9 дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал болон Засаг даргын тамгын 
газрын шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтыг  зохион 
байгуулав. Сургалтад шагналын асуудал хариуцсан 15 албан хаагч оролцлоо. 

 
Сургалтаас шагналын програмын ажиллагаа, програмын хөгжүүлэлттэй 

холбоотой асуудлаар гарсан саналыг нэгтгэж “Able soft” ХХК-д хүргүүлэн холбогдох 
хөгжүүлэлтийг захиалгын дагуу хийлгэж ажиллаж байна.  

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас “Able soft” ХХК-тай хамтран 

зохион байгуулсан аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг 
даргын Тамгын газрын шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
шагналын програмын хөгжүүлэлттэй холбоотой сургалтад хамрагдсан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан Нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагуудад ажиллах ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу 
нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, шалган зааварлах ажлын хэсэгт ажиллав.  

 
 Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын өргөдөл, гомдол, 

хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт, Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт, үр 
дүнтэй танилцаж, арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллав.  
 

Нийслэлийн өдрийг угтан “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагчдын шилдэг баг”-т 
гардуулах Батламжийн үгийн төслийг боловсруулан, баталгаажуулж, шагнал 
гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцов.   

 
Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

1995 оны 109 дүгээр зарлигаар баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн 
тангараг өргөх ёслолын журам”-д заасны дагуу нийслэлийн нутгийн захиргааны 
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байгууллагуудын төрийн захиргааны албан хаагчдын тангараг өргөх ёслолын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахад оролцов.  

 
Нийслэл Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 

тогтоолын төслийг боловсруулан, танилцуулгыг бэлтгэж нийслэлийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 
Хуралдаанаар тус тус хэлэлцүүлэн холбогдох шийдвэрийг гаргуулж ажилласан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын 

хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд улирал тутам дүн шинжилгээ хийж, 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх” ажлын хүрээнд Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
Дүнжингарав салбарт 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр ажиллаж тус салбарын 
үйл ажиллагаатай танилцлаа. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
Дүнжингарав салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой санал, дүгнэлтийг илтгэх 
хуудсаар өгсөн. 

 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа:   
 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем www.edoc.gov.mn-д                                     

2018 оны байдлаар нийт 15070 албан бичиг бүртгэгдсэн байна.  Хариутай 8856 
албан бичиг, хариугүй 6214 албан бичиг ирсэн. Нийт ирсэн албан бичгийн 
шийдвэрлэлт 91,8%-тай байна.  

 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 680 албан бичиг 
- Байгууллага 3958 албан бичиг 
- Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагууд цахимаар илгээсэн 10432 

албан бичиг тус тус бүртгэгдсэн байна.  
 

Байгууллагуудаас ирсэн хугацаатай албан бичиг:  
 

- Хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн 2907 албан бичиг 
- Хугацаа хэтэрч хариу өгсөн 700 албан бичиг 
- Хугацаа хэтэрсэн 5 албан бичиг 
- Судалж байгаа 161 албан бичиг байна.  

 
 Байгууллагуудаас ирсэн хугацаагүй хариу албан бичиг:  
 

- Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 8006 албан бичиг 
- Хугацаа хэтэрч хаасан 687 албан бичиг  
- Хугацаа хэтэрсэн 3 албан бичиг  
- Судалж байгаа 295 албан бичиг байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар 4780, Нийслэл дэх Төрийн албаны 

зөвлөл 425 албан бичиг явуулснаас хариутай 698, хариугүй 4402 албан бичиг 
явуулсан. 

 
Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол нийт 1448 санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлоос 

бүртгэгдсэн байна. Үүнээс: Бүртгэгдсэн өргөдөл, гомдол 316, судлагдаж байгаа 
өргөдөл, гомдол 46, шийдвэрлэсэн хариу өгсөн 1398, шийдвэрлэлтийн байдлаар 
96,55%, хугацаанд шийдвэрлэсэн байдал 87,09% байна. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 12 хоног 23 цаг 51 минут байна.  
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Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн журмын гарын авлагыг 

хэвлэлтэд өгч, бэлэн болголоо.  
 
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт шинэчлэн батлахтай холбогдон хэлтсүүдээс 

санал авч дуусган дахин нягтлан шалгаж Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх 
Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын хурлаар оруулахаар хүлээгдэж 
байна.  

 
Цаасан баримтанд үе шаттайгаар цахим хувь үйлдэх ажлын хүрээнд 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас гадагш явуулсан албан бичгийн                    
2014-2016 оны 212 хадгаламжийн нэгж дэх 12919 баримтын 53000 нүүр хуудсыг 
сканнерт оруулж цахим хэлбэрээр хадгалан, лавлагаа мэдээлэлд ашиглаж эхэлсэн. 

 
Захирамжлалын цахим баримтанд нягтлан шалгалт хийх явцад Archive-e-doc 

программд агуулга, үг үсгийн алдаа, баримтын дугаар буруу бичигдсэн болон цахим 
хувь хавсаргагдаагүй байсан зөрчлийг арилгаж нөхөн засвар хийсэн. 

 
2.  Архивын баримтанд тоо бүртгэл хөтлөх, нэгдсэн тоо бүртгэлд 

хамруулах  үйл ажиллагаа:  
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивын баримтанд нэгдсэн тоо 

бүртгэл хөтлөх ажлын хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг хүснэгтээр харуулбал:  
 
 
ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 
 
Нийт  

Оны хязгаар Данс, бүртгэл батлагдсан 

Б
а

й
гу

у
л

л
а
гы

н
 

а
р
х
и
в
т 

тү
р
 

х
а
д

га
л

а
х
 

х
у
га

ц
а
а
 

д
у
у
с
с
а
н

  
Эхэлсэн 

 
Дууссан 

 
Нийт 

Оны хязгаар 

Эхэлсэн Дууссан 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цаасан суурьтай 
баримт 

11228 1977 2017 5280 1977 2014 
 

Удирдлагын 
баримт  

Байнга  1564 1993 2017 904 1993 2014 1564 

Түр  9408 2006 2017 4259 2000 2014 816 

70 Жил  256 1977 2017 117 1977 2014 - 

Гэрэл зургийн цомог 3 2013 2015 3 2013 2015 - 

Цахим тээгч дээрх 
баримт 

446 2006 2017 63 2006 2015 - 

Гэрэл зургийн баримт  89 2007 2017 24 2007 2015 - 

Дуу авианы баримт  9 2012 2014 9 2012 2014 - 

Дүрс бичлэгийн 
баримт /Видео/ 

348 2006 2017 30 2006 2014 - 

Нийт  11576 1977 2017 5343 1977 2017  

  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивт хадгалагдаж байгаа цаасан 

баримтын байнга хадгалах 2008-2017 оны 1564, түр хадгалах 2006-2017 оны 9408, 
70 жил хадгалах 256 хадгаламжийн нэгжийн 3, тусгай төрлийн баримтын байнга 
хадгалах 446 хадгаламжийн нэгжийн /DVD, гэрэл зургийн цомгийн бүртгэл/ 4 нийт 7 
төрлийн данс, бүртгэл үйлдэж, тоо бүртгэлд хамруулсан. 

 
3. Нягтлан шалгалтын ажлын талаар:   
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивын цаасан баримтад нягтлан 

шалгалт хийх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн                                 
2008-2011 оны 42, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас явуулсан албан 
бичгийн 2000-2017 оны 475, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ирсэн албан 
бичгийн 2000-2017 оны 314 нийт 831 хадгаламжийн нэгжийг байнга, түр, 
хадгалахаар ангилан төрөлжүүлэв. 

 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн 

хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт, Засаг даргын Тамгын газрын хөтлөх 
хэргийн нэрийн үндэслэн 2000-2015 оны нийт 816  хэргийг устгалд ангилан 
төрөлжүүлж, акт үйлдсэн.      

 
4. Байгууллагын архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын 

нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архив байрлаж байсан нийслэлийн 

Өмчийн харилцааны газрын байр нь дуудлага худалдаанд орж өмчлөл 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан баримтыг шилжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 
Засаг захиргааны VI байрны В1 давхарт байрлах өрөөний засварын ажлын зураг 
төсвийг  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлуулан 
гэрээт байгууллагаар хийж гүйцэтгүүлсэн.  

 
Энэхүү ажлын үр дүнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивын 

байрны хадгалалт хамгаалалтын нөхцөл бүрэн хангагдаж “Байгууллагын архивын 
ажлын үндсэн зааврын 4.2.4-т” заасан шаардлагын дагуу өөрчлөн тоноглогдсон 
архивын баримт хүлээн авах өрөө, хадгаламжийн  сан, баримтын ашиглалтын өрөө 
буюу ажилтны өрөө, архивын баримт засварлах буюу устгах баримт бичиг хадгалах 
өрөө зэрэг 4 өрөөнөөс бүрдсэн 103,3 мкв талбай бүхий шинэ байранд 2018 оны 05 
сарын 24-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч, хэлтсийн дарга нараас гаргасан 
шийдвэр, албан бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад нийцүүлэн 
бэлтгэх 
 

-Монгол Улсын Архивын тухай хууль, Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль, 
баримт бичгийн цуврал стандартууд /MNS 5140:2002, MNS 5141:2002, MNS 
5142:2002/ Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхэд 
анхааран ажиллалаа. 

 
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Засаг даргын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газар, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын баримт 
бичгүүдийг хэвлэмэл хуудсанд стандартын дагуу хэвлэж ажиллалаа.  

 
-Дээр дурдсан захирамжлалын болон зохион байгуулалтын /удирдлагын 

тодорхой нэр төрлийн/ баримт бичгийн үг, үсгийн алдааг шалгаж, хэвлэмэл хуудаст 
хэвлэсэн. 

Зарцуулсан хэвлэмэл хуудасны тоо: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж   2553  

 Тамгын газрын даргын Тушаал    393   
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 Нийслэлийн Засаг дарга-А4    1095  
 Нийслэлийн Засаг дарга-А5    822   

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-А4  2430   
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-А5  3127 
Гадаад: Нийслэлийн Засаг дарга-А4            150 
              Тамгын газар     41  
Салбар зөвлөлийн Тогтоол    180 
Салбар зөвлөлийн А-4     427   

    А-5     144 
Албан даалгавар      10 
Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын   
 Тэмдэглэл       - 
 Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын 
 Тэмдэглэлээс 
 
Боловсруулж, илгээсэн албан бичгийн тоо:  10  

 
Нийт 11372 

3.3. НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ТӨВИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР 

 
Үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв нийслэлийн нутгийн захиргааны 28 

байгууллагын 336 нэр төрлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай, 
хүндрэл чирэгдэлгүй үзүүлж байна. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбар 753’422, Мишээл салбар 
337’341, Драгон салбар 458’696, Оргил салбар 240’570, нийт 1’790’029 үйлчилгээг 
иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, 
Дүнжингарав салбарын үйлчилгээний тоо 0.2 хувь, Мишээл салбарын үйлчилгээний 
тоо 16.5 хувь, Драгон салбарын үйлчилгээний тоо 34.6 хувь, Оргил салбарын 
үйлчилгээний тоо 6 дахин өсч, нийт дүнгээр үйлчилгээ үзүүлсэн тоо 25 хувиар 
нэмэгдсэн байна. 2017 онд өдөрт дунджаар 6133 үйлчилгээ үзүүлж байсан бол                 
2018 онд өдөрт дунджаар 7828 үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Өдрийн дундаж хандалт 
27.6 хувиар нэмэгдсэн байна. Нийт үйлчилгээний 43.7 хувийг шуурхай буюу газар 
дээр нь үзүүлсэн үйлчилгээ, 8.4 хувийг богино хугацаанд буюу 1 хоногийн дотор 
үзүүлсэн үйлчилгээ, 11.9 хувийг урт хугацаанд буюу 2-30 хоногт үзүүлсэн үйлчилгээ, 
36 хувийг зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээ тус тус эзэлж байна. 2018 оны жилийн 
эцсийн байдлаар нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар 734’204 үйлчилгээ, 
нийслэлийн Татварын газар 387’602 үйлчилгээ, Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Лицензийн төв 150’848 үйлчилгээ үзүүлсэн нь нийт үйлчилгээний 70 хувийг эзэлж 
байгаа бөгөөд энэ нь дээрх байгууллагуудын үйлчилгээний ачаалал өндөр байгаа 
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нь иргэдийн эрэлт хэрэгцээ их байгааг харуулж байна.Нийт үйлчилгээний 782’089 
/43.7%/-ийг шуурхай буюу газар дээр нь үзүүлсэн үйлчилгээ, 149’863 /8.4%/-ийг 
богино хугацаанд буюу 1 хоногийн дотор үзүүлсэн үйлчилгээ, 213’383 /11.9%/-ийг 
урт хугацаанд буюу 2-30 хоногт үзүүлсэн үйлчилгээ, 644’694 /36%/-ийг зөвлөгөө  

мэдээллийн үйлчилгээ тус тус эзэлж байна.   
 
Үйлчилгээний дундаж хугацаа 16 хоногтой байна. 

 Нийт үйлчилгээний 44.2 хувийг шуурхай, 7.2 хувийг богино хугацаанд, 11.3 
хувийг урт хугацаанд, 37.3 хувь нь зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. Нийт үйлчилгээ 
авч байгаа иргэдийн 3 хүн тутмын 1 нь зөвлөгөө, мэдээлэл авч байна.  

 
2018 онд хамгийн их үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллагуудыг дурдвал:  

1. Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар 734’204 буюу (41%) 
2. Нийслэлийн Татварын газар 387’602 буюу (21.6%) 
3. Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 152’288 буюу (8.5%) 
4. Цагдаагийн Ерөнхий газар Лицензийн төв 150’848 буюу (8.4%) 
5. Нийслэлийн Газрын алба 92’793 буюу (5.1%)  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас үзүүлж буй үйлчилгээ: 
 
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, 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 нийт 70 үйлчилгээг 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид хүлээн авч, холбогдох 
байгууллагад нь шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд нь хяналт тавьж, хариуг иргэнд олгох 
чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2018 
оны байдлаар нийт 62’618 үйлчилгээний хүсэлтийг хүлээн авсан байна. Үүнд: 

• Дүнжингарав салбар – 32’762 

• Мишээл салбар – 7’101 

• Драгон салбар – 15’727 

751914

289333 340725

1421858

464676

178662
265236

145167

1790029

Дүнжингарав салбар Мишээл салбар Драгон салбар Оргил салбар нийт

НИЙТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАНДАЛТ 

2017 онд нийт 2018 онд нийт

24057

2983

1148
1352

5642

2989

1352

1820

158

7103

Дүнжингарав 
салбар

Мишээл салбар Драгон салбар Оргил салбар нийт

ӨДРИЙН ДУНДАЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХАНДАЛТ 

2017 онд нийт 2018 онд нийт
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• Оргил салбар – 7’028 
 
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилгоор дараах 

ажлууд хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:  
 
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/107 дугаар захирамжаар “Төрийн 

үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлэх, үйлчилгээний шат дамжлагыг 
багасгах, хороодоос үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, нийслэлийн 
Нутгийн захиргааны байгууллага хоорондох мэдээлэл солилцох шинэ технологи 
бүхий цогц системийг нэвтрүүлэх”  ажлын хэсэгт үйлчилгээний програм, лавлагаа 
мэдээллийн програм, өргөдөл, гомдлын програмын ажлын даалгаврын төсөл, 
үйлчилгээний  суурь бааз мэдээллийг боловсруулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгч, үйл ажиллагааны процедур, байгууллагын бүтэц, албан хаагчдыг системд 
ажиллах эрх, үйлчилгээний програмын мэдлэг, мэдээллийн сангийн баяжилт зэрэг 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн. Тухайн ажлын үр дүнд нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 5 байгууллагын 47 үйлчилгээ цахим хэлбэрт шилжсэнээр нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн 
үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулах, төр өөрт байгаа мэдээллийг иргэдээс 
шаардахгүй, хүнд сурталгүй, ил тод, түргэн шуурхай хүрч үйлчлэх, төрийн 
үйлчилгээний мэдээллийг цаг алдалгүй авах, цахим үйлчилгээний хүсэлт гаргах, 
шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавих, үнэлгээ өгөх онлайнаар төлбөр хураамж 
төлөх зэрэг олон давуу талтай юм.                                                                    

 
2.2018 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн иргэдээс нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл 
гомдол, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан 
тушаалтантай хийх уулзалтын системийг “UB ERP” төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
протал сайтад холбон хэрэглээнд нэвтрүүлж, 2 дахь шатны програмын хөгжүүлтэд 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, 

Оргил салбараар үйлчлүүлсэн нийт 497 иргэдээс Үйлчилгээний соёл стандартыг 
сайжруулах зорилгоор төрийн үйлчилгээний сэтгэл ханамжийн судалгааг авахад:    

                                                                                                 
- Иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа албан хаагчдын ёс зүй, 
харилцаа хандлагыг сайжруулах                                                     
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үзүүлж байгаа үйлчилгээний 
талаарх мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэдэг байх талаар судалгаанд 
хамрагдсан иргэд санал гарсан байна.     
                                                               

 Дээрх саналын хүрээнд: 
 

1. Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын 2 албан хаагч, 
Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-ий 2 албан хаагчдын ёс зүй, 
харилцаа хандлагыг сайжруулах тухай албан бичиг явуулсан ба тухайн 
байгууллагуудаас албан бичгийн хүрээнд зөрчил гаргасан албан хаагчдад 
сахилгын шийтгэл ноогдуулан ажилласан байна.      
 

2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн 
этгээдэд үзүүлж буй 536 үйлчилгээний /шат дамжлага, баримт бичиг, 
хугацаа, бүрдүүлэх материал гэх мэт/ мэдээллийг төрийн үйлчилгээний 
/Еservice.ulaanbaatar.mn/ сайтад орууллаа.  



95 
 

 
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/1125 

дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэлийн Архивын газрын 2, нийслэлийн 
Аялал жуулчлалын газрын 1, Байгаль орчны газрын 1 үйлчилгээнд 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хараат бус 
судалгааны байгууллагаар хөндлөнгийн үнэлгээг хийлгэж байна.    

   
  Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлэх үйлчилгээний тоог 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:  
 

1. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт 
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийг нээж, 9 төрлийн 37’670 үйлчилгээг 
иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн.  
 

2. Нийслэлийн Татварын газрын “Гэрэгэкиоск” цахим үйлчилгээний машиныг 
Дүнжингарав салбарт байршуулснаар замын хөдөлгөөний торгууль, 
татварын үйлчилгээг түргэн шуурхай авах нөхцөл бүрдсэн.  

 
ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН 

ХҮРЭЭНД 
 

 Өргөдөл, гомдлын бүртгэл, шийдвэрлэлтийн байдал: 
  

 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв нь 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 иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавьж, иргэнд хариу өгөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
 Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем (Smartcity.mn)-д нийслэлийн нутгийн 

захиргааны нийт 427 байгууллагын 1150 нэгж, 7560 албан хаагч өдөр тутам  
өргөдөл, гомдол бүртгэх, шилжүүлэх, шийдвэрлэж хариу өгөх ажиллагаа хийж 
байна.  

 
 Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд 

хандаж 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 39604 өргөдөл, гомдол гаргаснаас 
38914 (98.2 хувь) нь шийдвэрлэгдэж, 690 (1.7 хувь) нь шийдвэрлэх шатандаа байна.  
 

Өргөдөл, гомдлыг төрлөөр харуулбал: 
 

Хүснэгт №1 

Хүсэлт Гомдол Талархал Санал Мэдэгдэл Нийт 

29606 
(74.75%) 

8375 
(21.1%) 

1053  
(2.6%) 

517 
(1.3%) 

53  
(0.1%) 

39604 
(100%) 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй  

харьцуулсан байдал: 
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 Хүснэгт №2 

Хугацаа Нийт 

Шийдвэрлэж хариу  
өгсөн 

Шийдвэрлэх 
шатандаа байгаа 

Шийдвэрлэсэн Хувь 
Судлагдаж 

байгаа 
Хувь 

2017 оны 12 сар 30976 29876 96.4% 1100 3.55% 

2018 оны 12 сар 39604 38914 98.2% 690 1.7% 

 
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 27.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь дараах нөхцөлтэй 
холбоотой байна. Үүнд: 

 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн 2017 оны жилийн эцсийн байдалд дүгнэлт хийж, нийслэлийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, хурлын тэмдэглэлээр гарсан үүргийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлж ажиллалаа. Тус үүргийн 
биелэлтийг хангуулж ажилласны үр дүнд иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол бүрийг нэгдсэн 
систем /smartcity.mn/-д бүртгэдэг болсон нь өргөдөл, гомдлын хандалтыг 
нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн байна.  

 
-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар “Ардчиллын боловсрол төв” төрийн 

бус байгууллагатай хамтран нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж гаргасан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх, 
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдээр үнэлүүлэх зорилготой “Check my 
service” ухаалаг гар утасны аппликэйшнийг иргэдийн хэрэглээнд 2018 оны 01 дүгээр 
сард нэвтрүүллээ. “Check my service” аппликэйшнийг ашиглан иргэдээс нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж хялбар байдлаар 
өргөдөл, гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн нь иргэдийн 
талархал, дэмжлэгийг авч, гар утасны  аппликэйшнээр өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
шийдвэрлэх хандалтыг нэмэгдүүлсэн байна.  

 
-2017 онд хороодоор иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, нэгдсэн системд 

бүртгэх болсонтой холбогдуулан нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 
хороодын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны байдлаар нийт 84 хорооны 635 өргөдөл, 
гомдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 2.2 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа 
бөгөөд үүнээс 631 (98.2 хувь) нь шийдвэрлэгдэж, 4 (1.7 хувь) нь судлагдах шатандаа 
байна.  

 
 Өргөдөл, гомдлын хандалтын эх үүсвэрийг өнгөрсөн оны мөн үетэй 

харьцуулан харуулбал:    
    

         Хүснэгт №3 

№ Эх үүсвэрүүд 

2017 оны  
12 сар 

2018 оны  
12сар 

Тоо Хувь Тоо Хувь 

1 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага 

15720 50.7% 22443 56.6% 

2 Засгийн газрын 11-11 төв 7568 24.4% 8306 21% 
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3 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 3726 12% 3310 8.3% 

4 1800-1200 тусгай дугаарын утас 2337 7.5% 3006 7.6% 

5 ub1200.mn цахим хуудас 862 2.8% 1089 2.8% 

6 “Check my service” аппликейшн 17 0.05% 790 2% 

7 Хороо 298 1% 635 1.6% 

8 Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв 444 1.4% 21 0.05% 

9 131200 дугаарт мессэж 4 0.02% 4 0.01% 

 Нийт 30976 100% 39604  100% 

 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 14 цаг 26 минутаар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. 
 
                  Хүснэгт №4 

Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж 

хугацаа 
Хоног Цаг, минут 

Шийдвэрлэсэн 
өргөдөл, гомдол 

2017 оны 12 сар 11 14 цаг 14 минут 29876 

2018 оны 12 сар 10 23 цаг 48 минут 38915 

 
“Check my service” аппликэйшнээр ирүүлсэн  
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 

гаргасан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, төрийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг иргэдээр үнэлүүлэх зорилготой “Check my service” 
гар утасны аппликейшнийг төрийн бус байгууллагатай хамтран боловсруулж 
шинээр хэрэглээнд нэвтрүүллээ.   

 
Тус аппликэйшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэнээр иргэдээс өргөдөл, гомдлыг 

хүлээн авах эх үүсвэрийг дахин нэгээр нэмэгдүүлсэн бөгөөд иргэд нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж хялбар байдлаар 
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтээ гаргах, шийдвэрлүүлэх, хариу авах мөн дээрх 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа, төрийн үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн юм.   

 
Иргэдээс “Check my service” гар утасны аппликейшн ашиглан нийт 790 

өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 99.5 хувийг шийдвэрлэж, 0.5 хувь нь судлагдах 
шатандаа байна. Нийт өргөдөл, гомдлын 47.5 хувийг гомдол, 32.6 хувийг хүсэлт, 
10.7 хувийг санал, 9 хувийг талархал, 0.1 хувийг мэдэгдэл тус тус эзэлж байна.  

 
 Тус аппликейшнаар өргөдөл илгээх нь дараах давуу талтай байна. Үүнд: 
Иргэн гар утсаа ашиглан өргөдөл илгээхдээ зураг хавсаргах боломжтой. Иргэдийн 
илгээсэн өргөдөл, гомдлын агуулга, шийдвэрлэлтийн байдал нийтэд ил тод 
нээлттэй харагдана. Бусад эх үүсвэртэй харьцуулахад хамгийн хурдан, шуурхай 
илгээдэг тул иргэдийн цаг хугацаа, хөрөнгө санхүүг хэмнэнэ. Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэн үнэлгээ өгөх боломжтой юм.   
 
 “Check my service” гар утасны аппликейшнаар иргэд дараах агуулгын хүрээнд 
өргөдөл, гомдлыг гаргаж, шийдвэрлүүлсэн байна. Үүнд:  
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- Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын үйл ажиллагааны 
тухай-175 /22.1%/ 

- Замын хөдөлгөөний ачаалал, түгжрэл, зохицуулалтын тухай-128 /16.2%/ 
- Явган хүний зам, талбайн тохижилтын тухай-81 /10.2/ 
- Хүрээлэн буй орчны тохижилт, үйл ажиллагааны тухай-60 /7.6%/ 
- Орчны бохирдол хог хаягдлын тухай-43 /5.4/ 
- Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний замыг чөлөөлөх тухай-38 

/4.8%/ 
 

 “Check my service” гар утасны аппликейшн хэрэглээнд нэвтрэхээс өмнө  буюу 
2013-2017 онд “Smart UB” аппликейшн ашиглаж байсан бөгөөд тус аппликейшн   
2017 онд нийт 185 өргөдөл, гомдол ирүүлж байсан бол энэ онд “Check my service” 
гар утасны аппликейшнаар нийт 790 өргөдөл, гомдол буюу аппликейшний хандалт 
4 дахин ихэссэн байна.  
 
 “Check my service” гар утасны аппликейшнаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн хувьд:  

 
1.Иргэний талд шийдвэрлэсэн - 324 буюу 41.2 хувь 
2.Боломжгүй тухай - 271 буюу 34.5 хувь 
3.Бусад - 195 буюу 24.8 хувь тус тус байна.  
 

 “Check My Service” аппликэйшнийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нь нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд иргэдийн хяналтыг бий 
болгох замаар төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн чухал ач 
холбогдолтой юм. Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал сайжирч, ил тод, нээлттэй болсон бөгөөд төрийн 
үйлчилгээнд тавих иргэдийн хяналтыг бий болгож, төрийн албан хаагчдын ажлын 
хариуцлагыг нэмэгдүүлж байна.  
 
 Цаашид тус аппликейшний хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, аппликейшны 
нэмэлт хөгжүүлэлтэд иргэдийн санал санаачилгыг тусган ажиллаж байна. 
 

Өргөдөл, гомдолд хариу өгсөн байдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 
 

        Хүснэгт №5 

Хариу өгсөн хэлбэр 
2017 оны  

12 сар 
2018 оны  

12 сар 

Тоо Хувь Тоо Хувь 

Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 18634 62.4% 25479 65.5% 

Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 5595 18.7% 5667 14.5% 

Бусад 5647 18.9% 7769 20% 

НИЙТ 29876 100% 38915 100% 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтын байдал  

 
Өргөдөл, гомдлын тэргүүлэх 5 хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан 

байдал:  
        

                                                                                                                  Хүснэгт №6 

2017 оны 12 сарын хандалт 2018 оны 12 сарын хандалт 
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Нийгмийн даатгалын 
салбарын үйл ажиллагааны 
тухай 

1233 
(3.98%) 

Нийгмийн даатгалын 
салбарын үйл ажиллагааны 
тухай 

2172 
(5.48%) 

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

893 
(2.88%) 

Санхүү, татварын тухай 
1649 

(4.2%) 

Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний тухай 

738 
(2.4%) 

Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний тухай 

1056 
(2.7%) 

Мөнгөн тусламж хүсэх тухай 
598 

(1.93%) 

Иргэний ахуйн 
зориулалтаар (0.07 га) газар 
эзэмших хүсэлтийн тухай 

839 
(2.1%) 

Иргэний ахуйн зориулалтаар 
(0.07 га) газар эзэмших 
хүсэлтийн тухай 

504 
(1.63%) 

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

719 
(1.8%) 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтаар тэргүүлж буй 5 байгууллага:  

 
Хүснэгт №7 

№ Байгууллагын нэр 

Нийт 
өргөдөл, 
гомдлын 

тоо 

Судлагдаж 
байгаа 

Шийдвэрлэлт  

Тоо Хувь Тоо Хувь 

1 
Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар 

1968 
(5%) 

73 3.7% 1895 96.3% 

2 
Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

1448 
(3.6%) 

50 3.4% 1398 96.5% 

3 Нийслэлийн Газрын алба 
1411 

(3.6%) 
84 5.9% 1327 94.1% 

4 
БЗД-ийн Засаг даргын 
Тамгын газар 

1406 
(3.5%) 

44 3.1% 1362 96.9% 

5 
ЧД-ийн Засаг даргын Тамгын 
газар 

1349 
(3.4%) 

0 0% 1349 100% 

 
Өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлүүлэх 

зорилгоор хэрэгжүүлсэн ажил   
 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд улирал бүр дүн 
шинжилгээ хийж, нийслэлийн Засаг даргын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн, хурлаас гарсан үүрэг, чиглэлийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.   

 
Өргөдөл, гомдлын “Check my service” аппликейшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдэд тус аппликейшнийг 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын                
31-ний өдөр иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэж нийслэлийн 
хаанаас ч өргөдөл, хүсэлтээ ухаалаг гар утасны тусламжтай гаргах боломжийг 
бүрдүүлж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Demo төвтэй хамтран 
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/Ардчиллын боловсрол олгох төв/  “Сheck my service” өргөдөл, гомдол хүлээн авах 
ухаалаг утасны аппликэйшныг  нэвтрүүлж, нээлтийн үйл ажиллагааг Дүнжингарав 
салбар дээр зохион байгууллаа.  

 
2018 онд тус аппликейшнээр нийт 790 өргөдөл, хүсэлт бүртгэгдсэн байна. 

Үүнээс судлагдах шатандаа 4, шийдвэрлэгдсэн 786 өргөдөл байна. 
 

 
 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, холбогдох эрх зүйн акт, өргөдөл, гомдлын 

нэгдсэн систем /Smartcity.mn/-ийн ашиглалтын талаарх сургалтыг 2018 оны 03 
дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд тус сургалтад нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 140 байгууллагын өргөдөл, гомдол, мэдээлэл технологийн 
асуудал хариуцсан 211 албан хаагч хамрагдав.   

 
ЛАВЛАГАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

 АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн 

үйлчилгээг түргэн, шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, тулгамдаж байгаа асуудлыг 
шийдвэрлэх болон хотыг хөгжүүлэх талаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, 
үйл ажиллагаандаа тусгах зорилгоор нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 
тусгай дугаарын утсыг ажиллуулж байна.  

 
Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарт 2018 оны 1 

дүгээр сарын 2-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэл нийт 50’788 
дуудлага хандсаны 42’837 дуудлага буюу 84.3 хувьд нь амжилттай үйлчилсэн 
байна.  

 
2017 оны сарын дундаж дуудлага 4117 байсан бол 2018 оны сарын дундаж 

дуудлага 4708 байгаа нь өмнөх жилтэй харьцуулахад 0.8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 

 

 

Стандарт 
түвшин 

1-р 
улирал 

2018 

2-р 
улирал 

2018 

3-р 
улирал 

2018 

4-р 
улирал 

2018 

 
Нийт 

Нийт дуудлагад 
үйлчлэх хувь 

85% 95% 81.8% 70% 85% 82% 

20 секундийн 
дотор хариу 

өгсөн дуудлагын 
эзлэх хувь 

75% 90.6% 86.1% 75% 80.6% 83% 
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   Мэдээллийн 
үнэн зөв байдал 

98% 100% 100% 90% 100% 97.5% 

 
 Лавлагаа мэдээллийн “Улаанбаатар сонсож байна” 1800-1200 дугаарын 

утсаар 2018 онд 3006 өргөдөл, гомдол бүртгэсэн ба 2948 буюу 98.1 хувийг 
шийдвэрлэн хариу өгч, 58 буюу 1.93 хувь нь шийдвэрлэгдэх шатанд байна.  

 
 Нийслэлийн Лавлагаа мэдээллийн тусгай дугаарын 1800-1200 утас нь 

иргэдэд дараах чиглэлээр мэдээ, мэдээлэл хүргэж байна. Үүнд: 
 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн 

үйлчилгээний талаарх мэдээ, мэдээлэл; 
 
- Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандан өргөдөл, гомдол 

гаргах, өргөдөл, гомдлын явц болон шат дамжлага, шийдвэрлэлт, өргөдөл, гомдлын 
хариуг иргэнд мэдээлэх;  

 
- Зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийг ачиж, журамласан тухай мэдээг бүртгэн авч, 

иргэдийг мэдээллээр хангах. 
 

 Лавлагаа, мэдээлэл авахаар нийт 42’837 дуудлага ирснийг агуулгаар нь 
ангилбал: 
 

1. Зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийг ачиж, журамласан тухай дуудлага-17’458 
 

2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд 
үзүүлж буй үйлчилгээний талаарх дуудлага-11’528 
 

3. Өргөдөл, гомдол гаргах, шийдвэрлэлтийн явц болон хариу авсан дуудлага-
13’529 байна.         

 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫГ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан 
тушаалтнуудын иргэдтэй хийх хуваарьт болон бусад албан уулзалтыг биечлэн 
болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, иргэдийн хүсэлт, мэдээлэл, санал 
санаачилга, шүүмжлэлийг бодлого, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх эдгээр 
үйл ажиллагааг зохион байгуулж, шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих зорилгоор 
уулзалтын журмын төслийг боловсруулсан бөгөөд програм хангамжийн 
гүйцэтгэлийг хийж дуусгасан. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчтай уулзахаар хүсэлт ирүүлсэн нийт иргэдийн 230 буюу 71.2 хувь, 
нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан 
орлогчийн хамаарах асуудлаар 93 буюу 28.7 хувь, 0.1 хувь нь бусад асуудлаар 
ирүүлсэн хүсэлт байна. 2018 онд нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн иргэдтэй хийх уулзалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулж, 
уулзалтаар нийт 13 иргэнтэй уулзаж, нутгийн захиргааны 11 байгууллагад үүрэг 
даалгавар өгч, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 

хариуцсан орлогчтой 44 удаагийн уулзалтаар 2612 иргэн, ААН, Ядуурлыг 
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бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-
Нийслэлийн Засаг даргын орлогчтой 34 удаагийн уулзалтаар 600 иргэн, ААН, 
Нийслэлийн нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-
Нийслэлийн Засаг даргын орлогчтой 45 удаагийн уулзалтаар 911 иргэн, ААН, 
Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогчтой 42 удаагийн 839 иргэн, ААН, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны удирдлагатай 344 иргэн, 312 ААН, 9 дүүргийн 
удирдлагуудтай уулзсан иргэд, ААН нь 1505 нийт 7191 иргэн, аж ахуйн нэгжтэй 
уулзалт хийсэн байна.  

 
Нийслэлийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг 

шуурхай зохион байгуулж, уулзалтын шуурхай байдлын дундаж хугацаа 30 хоног, 
шийдвэрлэлтийн шуурхай байдлын дундаж хугацааг 14 хоногтой байна.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд “UB ERP” 

дотоод удирдлагын системийг нэвтрүүлэн ашиглах болсонтой холбогдуулан 
Уулзалтын програмыг хөгжүүлж, нутгийн захиргааны байгууллагууд үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэхээр боллоо. 

 
АЛБАН БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН  

АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 

Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан 
бичгийн нэгдсэн систем 
/Edoc.ub.gov.mn/-ээр нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 2018 оны 
жилийн эцсийн байдлаар нийт 317 
албан бичиг бүртгэгдсэн байна. 2018 
оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 
ирсэн бичгийн 96 хувь нь 
шийдвэрлэгдэж 4 хувь нь судлагдаж 
байна. 

 
      Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын 

хэлтэс нь үндсэн чиг үүргийн хүрээнд төсөл, хөтөлбөр, захирамж, тушаал, журам, 
дүрмийн төсөл боловсруулж, шийдвэрлүүлэх, Засаглалын шинэчлэл, нийслэл дэх 
Төрийн албаны зөвлөлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах, нийслэлээс 
үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүй, дэг 
журмыг чангатгах, нийслэлийн хэмжээнд мэдээллийн технологийн дэвшлийг 
нэвтрүүлэх, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлын онлайн системийг нэвтрүүлэх,  
чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд томоохон ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллахын 
зэрэгцээ олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулан, албан хаагчдаа тогтмол 
хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.  

 
 

ДӨРӨВ. САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
Төсвийн тухай хуулийн дагуу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл 

мэнд, спортын сайд, Барилга хот байгуулалтын сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн 
хамгааллын сайд нартай Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 

96%

4%

Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн байдал

Шийдвэрлэсэн судлагдаж байгаа
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хэрэгжүүлэх гэрээг байгуулан, гэрээний хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр тайлагнан 
ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргаас 9 дүүргийн Засаг дарга нартай “Засгийн газрын 

зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ”, удирдлагын багийн 6, 
нийслэлийн 74 төсвийн шууд захирагчтай “Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг 2018 
оны 2 дугаар сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж, ажил үйлчилгээг батлагдсан сар 
улирлын хуваарийн дагуу санхүүжүүлэн ажиллаж байна.  

 
1.Төсвийн төлөвлөлт, хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар: 
 
2018 онд нийслэлийн төсөвт 828,5 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 

төсвийн урсгал зардалд 455,2 тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардалд 174,6 
тэрбум төгрөг, улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 
байгууллагын зардалд 364,2 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулж, нийслэлийн 
төсвөөс улсын төсөвт 208,5 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэхээр батлагдсан.  

 
2018 оны эхний 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр нийслэлийн 

төсөвт 754,9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, төсвийн орлогын төлөвлөгөө 7,5 
тэрбум төгрөгөөр буюу 101,0 хувиар давж биелэн, төсвийн урсгал зардалд 368.0 
тэрбум төгрөг, хөрөнгө оруулалтын зардалд 148.4 тэрбум төгрөгийг тус тус 
батлагдсан төсвийн дагуу зарцуулсан дүнтэй байна. 

 
Он дуустал үлдэж буй хугацаанд төсвийн орлого бүрдүүлэх ажлыг 

эрчимжүүлэн, төсвийн зарцуулалт, мөнгөн урсгалд тавих хяналтыг сайжруулснаар 
нийслэлийн хэмжээнд төсвийн урсгал өргүй гарч, төсвөөс санхүүжих урсгал болон 
хөрөнгө оруулалтын ажлыг бүрэн санхүүжүүлж, нийслэлээс улсын төсвийн өмнө 
хуулиар хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.  

 
Дараахь хүснэгтээр нийслэлийн төсвийн орлого зардал, дүүргээс нийслэлийн 

төсөвт, нийслэлээс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, дүүргүүдэд олгох санхүүгийн 
дэмжлэгийн 2018 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг харуулав.  

 
Нийслэлийн 2018 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 

 
 
     ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 

2017 оны 
гүйцэтгэл 

2018 оны                  
Төлөвлөгөө 

     2018 оны ХБГ 

Төсвийн орлого 723494,3 828520,2 859227,6 

Төсвийн урсгал зарлага 398556,6 455156,1 444443,7 

Төсвийн хөрөнгө оруулалт 151114.5 227788.1 179421.3 

Улсад төвлөрүүлэх орлого 151467,3 208528,9 208528,9 

Дүүргүүдэд олгох санхүүгийн 
дэмжлэг 

13790,7 14953,1 14953,1 

Дүүргээс нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэх  орлого 

75507.0 83484,3 83484,3 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/217 дугаар захирамжийн дагуу 

нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажилжааны 12 банктай хамтарч ажиллах 
гэрээ байгуулан нийт 5 удаагийн гүйлгээгээр 33030  иргэний 23 тэрбум 607,5 сая 
төгрөгийн татварын буцаан олголтыг татвар төлөгч иргэдэд бүрэн олгоод байна. 
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Нийслэлийн 2019 оны төсвийн төсөл 2020-2021 оны төсвийн төсөөллийг 

хуулинд заагдсан хугацааны дотор нэгтгэн боловсруулж Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн бөгөөд, төсвийн орлого зардал, байгууллага нэг бүрээр нарийвчилсан 
тооцоо судалгаа хийсний үндсэн дээр төсвийн төслийг хянуулсан.  

 
Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуульд нийцүүлэн нийслэлийн 2019 

оны төсвийн төслийг дахин боловсруулж, Төсвийн тухай хуулийн дагуу төсвийн 
нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр нийслэлийн иргэний 
танхимд зохион байгуулж, нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хорооноос 300 гаруй иргэд 
оролцож, 19 чиглэлийн 821 санал гаргасныг судлан, төсвийн төсөлд тусгасан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргаас 2019 оны нийслэлийн төсвийн төслийг 2018 оны 

11 дүгээр сарын 26-ны өдөр НИТХ-д өргөн мэдүүлж, НИТХ-ын ажлын хороод, 
Тэргүүлэгчид, НИТХ-ын нэгдсэн чуулганаар 2 үе шаттай хэлэлцүүлснээр 12 дугаар 
сарын 05-ны өдөр батлагдсан.  

 
2019 онд нийслэлийн төсөвт нийт 990,3 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, 

667,8 тэрбум төгрөгийн зардлыг санхүүжүүлж, нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт 
289,1 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэхээр батлагдсан.  

Төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хот, дүүргээр нь ангилан авч үзвэл, хотын 
шуудын төсөвт 773,0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн 
орлогын 78.1 хувийг бүрдүүлэхээр, дүүргүүдийн төсөвт 217.3 тэрбум төгрөгийн 
орлого төвлөрч, нийслэлийн төсвийн орлогын 21.9 хувийг тус тус бүрдүүлэхээр 
байна.  

 
Ирэх онд нийслэлийн төсвийн орлогын 84.3 хувь буюу 835,1 тэрбум төгрөгийг 

татварын орлогоор, үлдэх 15.7 хувь буюу 155.2 тэрбум төгрөгийг татварын бус 
орлогоор бүрдүүлэхээр байна. 

 
Төсвийн нийт зардлын 403,1 тэрбум төгрөгийг урсгал зардалд, 227,7 тэрбум 

төгрөгийг төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд зарцуулахаар 
батлагдлаа. 

 
Нийслэлийн төсвөөс Сонгинохайрхан, Багануур, Налайх, Багахангай 

дүүргүүдэд нийт 30,0 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, Баянгол, 
Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргүүд нийслэлийн төсөвт 81,3 тэрбум 
төгрөгийг ирэх онд төвлөрүүлнэ. 

 
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд хуваарилж буй 

шилжүүлгийн орлого 26.5 тэрбум төгрөгөөр батлагдсан нь 2018 онтой харьцуулахад 
10.2 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн дүнтэй байна. 

 
Төрийн сангийн нэгдсэн дансны талаар 

 
Монгол улсын Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 24 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам” болон бусад 
холбогдох журмыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй харилцагч нийслэлийн 

төсвийн болон тусгай шилжүүлгээр санхүүжигч төсөвт байгууллага, 8 салбарын 
сайдын багцад хамаарах улсын төсвийн болон орон нутгийн 96 байгууллагын 96 
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урсгал санхүүжилтын, 52 хөрөнгө оруулалтын, 6 тусгай сангийн, 94 нэмэлт төсвийн, 
орон нутгийн төсвийн орлогын 25,  нийт 286 бүртгэлийн дансны баталгаат гарын 
үсэг бүхий санхүүгийн бүрдэл болсон баримтаар төлбөр тооцоог гүйцэтгэн, 2018 
оны 12 сарын 10-ны байдлаар төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан 752081 
ширхэг авизаар 1 их наяд 220,5 тэрбум төгрөгийн орлого, 329406 ширхэг авизаар 1 
их наяд 293,5 тэрбум төгрөгийн зарлага, санхүүжилтын гүйлгээг нийслэлийн Төрийн 
сан банкаар дамжуулан гүйцэтгэлээ. 

 
Тайлант хугацаанд “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу 

төрийн санд байршиж буй нийт 286 харилцах дансны 2017 оны жилийн эцэс, 2018 
оны эхний хагас жилийн дансны үлдэгдлийн баталгааг гаргуулан, тулган 
баталгаажууллаа. 

 
Нийслэлийн төсвийн орлого, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого болон 

бусад мөнгөн хөрөнгийн сангуудыг төвлөрүүлэн, нэгдсэн дансаар дамжин хийгдэж 
буй нийслэлийн төсвийн мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг төсвийн байгууллагын 
бүртгэлийн данс бүрээр өдөр тутам хөтөлж, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны 
журам, төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, зарцуулах эрхийн хүрээнд 
хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллын дагуу байгууллагын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангахтай холбогдон гаргах зардлуудыг эхний ээлжинд санхүүжүүлэн, 
тайлант хугацаанд 156 боть санхүүгийн баримт бүхий архивын нэгжийг үүсгэн 
байгууллагын архивт хүлээлгэн өглөө. 

 
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, сургалтын талаар 
 
2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 9 дүүргийн 

нэгдсэн тайлан, орон нутгийн 106, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 398, төслийн 
нэгжийн 4,  сангийн 7, зардлын 10, халамжийн сангийн 10, хөгжлийн сангийн 10, 
нийслэлийн өмчит 24, дүүргийн өмчит 34, нийт 603 байгууллагын санхүүгийн тайлан 
балансыг шалган хүлээн авч нэгтгэн, нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг гаргаж, хуулиар заагдсан хугацааны дотор Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн. 2017 оны жилийн эцсийн тайланг Төрийн аудитаар 
баталгаажуулан, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авсан.  

 
2017 оны жилийн эцэст нийслэлийн төсөвтэй харьцагч 1267 аж ахуйн нэгж 

байгууллагын тайлан хүлээн авахаас 1051 аж ахуйн нэгжийн тайланг хүлээн авч, 
тайлангийн ирц 83,0 хувьтай, 2018 оны хагас жилийн байдлаар 1452 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авахаас 1234 аж ахуйн нэгжийн тайланг  
85,0 хувьтай  тус тус хүлээн авч нэгтгэн, мэдээ тайланг Сангийн яаманд хуулинд 
заагдсан хугацаанд хүргүүлэн ажиллалаа. 

 
Улсын үйлдвэрийн газруудын 2018 оны эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх 

зорилтын төслийг хянан, орлогыг 866,7 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэхээр, зардлыг 4 
181,2 сая төгрөгөөр бууруулах, алдагдлыг 5047,9 сая төгрөгөөр бууруулах санал 
боловсруулан, Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, “Зорилт батлах тухай” 
нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/259 дүгээр 
захирамжаар орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын 2018 оны эдийн засгийн үр 
дүнг дээшлүүлэх зорилтыг баталгаажуулсан.   

 
Нийслэлийн төсвийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 

байгууллагуудад улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг 
үе шаттай хэрэгжүүлэх, нийслэл, дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн болон 
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төсөвт байгууллагын санхүү, төсөв, бүртгэлийн ажилтнуудын мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг нийслэлийн Засаг даргын А/528 дугаар 
захирамжаар батлуулан, хуваарийн дагуу сургалтуудыг зохион байгуулж байна.  

 
Тухайлбал: Төсвийн тухай хууль, төрийн сангийн үйл ажиллагаанд 

мөрдөгдөж байгаа журмууд түүнийг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй алдаа дутагдал, 
цаашид анхаарах асуудал, төсвийн төлөвлөлтийн чиглэлээр дүүргийн СТСХ-ийн 
ажилтнууд, төсөвт байгууллагын нягтлангуудыг оролцуулан нийт 7 удаагийн 
сургалтад давхардсан тоогоор 285 хүнийг хамруулсан.  

 
Мөн "Төсвийн захирагч нарын санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь" 

зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 9 дүүргийн төсвийн захирагч, төрийн сангийн 
хэлтсийн 45 ажилтан, 216 төсвийн шууд захирагч, төсвийн ахлах нягтлан бодогч 
нийт 350 хүнийг нарыг хамрууллаа.  

 
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот газруудын санхүүгийн ажилтнуудад 

худалдан авах ажиллагааны сургалтыг 6 дугаар сард зохион байгуулж 42 санхүү, 
бүртгэлийн ажилтныг хамруулсан. 

 
Сангийн сайдын 2018 оны 207 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын 

дагуу төсөвт болон нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших ашиглах 
эрхийг үнэлэх, санхүүгийн тайланд тусгах, орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг 
дахин үнэлэх бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр 9-10 дугаар саруудад төсвийн болон 
орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын 544 байгууллагын нягтлан бодогч нарт үе 
шаттайгаар сургалт зохион байгуулж гарын авлага материалаар хангаж ажиллалаа. 

 
Санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, 

хамт олонч уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын нягтлан нярав, 
бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудыг оролцуулан мэргэжлийн болон олон нийтийг 
хамарсан нийт 4 удаагийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, үр дүнг дүгнэн 
ажиллалаа. 

 
Дотоод хяналт, хяналт шалгалтын ажлын талаар: 
 
Сангийн сайдын 2013 оны 103, 2014 оны 65 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам”-г хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/49 дүгээр захирамжаар батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 9 дүүргийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн давхардсан тоогоор 126 зөвлөмжийг хүргүүлэн, 
биелэлтэд хяналт тавин ажиллалаа.  

 
Нийслэлийн 9 дүүргийн төрийн сангийн үйл ажиллагаанд журмын дагуу 

эрсдлийн үнэлгээ хийж, зураглал гарган ажиллаж байна. 
 
Бусад ажлын талаар: 
 
Нийслэлийн 2018 оны төсвийн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн гүйцэтгэлийн 

сарын мэдээ, 2018 оны хөрөнгө оруулалтын явцын мэдээг www.mayor.mn, 
www.ulaanbaatar.mn веб сайтуудад тогтмол байрлуулж мэдээ мэдээллийн нээлттэй 
байх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна.  

 

http://www.mayor.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
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Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу www.shilendans.mn цахим хуудсаар 
дамжуулан төсвийн байгууллага, ОНӨҮГ, төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж 
байгаа нийслэл, дүүргийн нийт 1156 байгууллага мэдээллээ тогтмол байршуулдаг 
болсон. 

   
Тайлант хугацаанд тус хэлтэст 2159 албан бичиг ирсний 926 нь хариутай, 

1233 нь хариугүй болон хэрэгжүүлэх, дагаж мөрдөн ажиллах албан бичиг байна. 
Хариутай албан бичгийг тухай бүр шийдвэрлэн хариуг өгч ажилласан бөгөөд 
өнөөдрийн байдлаар судлагдаж буй 85 албан бичиг байна. Мөн хэлтэст нийт 8 
өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. 

 
МУ-ын ерөнхийлөгчийн 1 зарлиг, УИХ-ын 1 тогтоол, Засгийн газрын 5 тогтоол, 

ЗГ-ын хуралдааны 3 тэмдэглэл, ЗГ-ын 2 албан даалгавар, НИТХ-ын 4 тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 заалт, эдийн засаг 
нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 7 ажил, Нийслэлийн Засаг даргын 232 
захирамжийн биелэлтийг заагдсан хугацааны дотор гарган, тайлагнасан.  

 
Санхүү төсвийн талаар 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 хэрэгжилтэд тогтмол хяналт 
тавьж, татвар төлөгчийг бүртгэлжүүлэх, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр хамтарсан үзлэг шалгалт зохион байгуулж, татвар төлөгчдийг үе 
шаттайгаар сургалтад хамруулан, цахим төлбөрийн системд холбох ажлыг зохион 
байгуулсны үр дүнд нийслэлийн төсөвт 6,3 тэрбум төгрөгийн орлогыг бүрдүүлэхээр 
байгаа нь өмнөх онтой харьцуулахад 1,5 тэрбум төгрөгөөр буюу 30,2 хувиар өссөн 
дүнтэй байна. 

 
- 2018 онд нийслэлийн хэмжээнд 1088 иргэн, хуулийн этгээдийн үл хөдлөх 

хөрөнгийг татварын баазад шинээр бүртгэн авч 5,5 тэрбум төгрөгийн татварын 
ногдол нэмэгдсэн дүнтэй байна. Мөн Улсын бүртгэлийн газар болон Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газраас шинээр ашиглалтанд орсон үл хөдлөх хөрөнгийн судалгааг 
гаргуулан авч, татварын бүртгэлтэй тулган, татварт хамруулах, татварын бааз 
суурийг өргөжүүлэх чиглэлээр үе шаттай ажил зохион байгуулан ажилласнаар 2018 
оны ХБГ-ээр Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын орлого 7,3 тэрбум төгрөгөөр буюу 
13,6 хувиар давж биелэхээр байна. 

 
- Татварын хөндлөнгийн мэдээллийг сайжруулах, холбогдох төрийн 

байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцож, татварын баазтай тулгах замаар 
шинээр татвар төлөгчийг бүртгэлжүүлэх, татварт нөхөн хамруулах чиглэлээр 
тодорхой ажлыг зохион байгуулж байна. 

 
 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. 

http://www.shilendans.mn/
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 - 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс “Шилэн дансны тухай хууль” хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй болсонтой холбогдуулан Улаанбаатар хотын хэмжээнд бүх дүүрэг 
харьяа газруудыг мэргэжил арга зүйгээр удирдан 1156 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.  

 
    - "Төсвийн захирагч нарын санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь" 
зөвлөгөөнийг зохион байгуулж 9 дүүргийн төсвийн захирагч, төрийн сангийн 
хэлтсийн 45 ажилтан, 216 төсвийн шууд захирагч, төсвийн ахлах нягтлан бодогч 
нийт 350 хүнийг нарыг хамрууллаа. 

 
- Сангийн сайдын 2018 оны 207 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын 

дагуу төсөвт болон нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших ашиглах 
эрхийг үнэлэх, санхүүгийн тайланд тусгах, орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг 
дахин үнэлэх бэлтгэл ажлыг хангах чиглэлээр 9-10 дугаар саруудад төсвийн болон 
орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын 544 байгууллагын нягтлан бодогч нарт 
сургалт зохион байгуулж, нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлыг 
эхлүүлэн удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. 
 
 ТАВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

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

 
1.1 Хууль, тогтоомжийн бүртгэлийн чиглэлээр: 

 
Хууль тогтоомжийн системчлэл, мэдээллийн ажлыг “Легал инфо”, UB Легал 

мэдээллийн сүлжээг тогтмол ашиглан нийслэлийн удирдлага, ажилтан, албан 
хаагч, сонирхсон иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хууль эрх зүйн актын лавлагаа, 
мэдээллийг тухай бүр өгч байна. 

 
Тайлант хугацаанд “Төрийн мэдээлэл”, “Захиргааны хэм хэмжээний актын 

эмхэтгэл” сэтгүүлийг захиалан авч, давхардсан тоогоор 20 гаруй төрлийн 200 ном, 
товхимлыг холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудад түгээн, бүртгэл хөтөлж байна.  

 
1.1.1 НИТХ, НИТХТ-ийн тогтоолууд болон холбогдох бусад дүрэм, журмыг 

нэгтгэн бүртгэж,  лавлагааны сан бүрдүүлж байна. Тухайлбал: 
 
o Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 33 агентлагийн дүрэм;  
o 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. 
1.2 Лавламжийн сан бүрдүүлэлтийн чиглэлээр: 
 

1.2.1. Хууль тогтоомжийн лавлагааны цахим санг 2018 онд шинээр батлагдаж, 
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мөрдөгдөж эхэлсэн хууль, тогтоомж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудаар  тухай бүр баяжилт хийж, 
лавлагаа өгч байна. 
 

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

1.2.3. Нэгдсэн сан ажиллаж эхэлснээс хойш дээрх байгууллагууд нийт 73439 
шийдвэрийг мэдээллийн санд бүртгэсэн байна. Үүнээс нийслэл, дүүргээс 
баталсан захирамжлалын баримт бичгийг авч үзвэл: 
 

o НИТХ-ын тогтоол – 4093; 
o НЗД-ын захирамж – 13928; 
o УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаал – 699; 
o Багануур дүүргийн ЗД-ын захирамж – 2387; 
o Багахангай дүүргийн ЗД-ын захирамж – 4181; 
o БГД-ийн ЗД-ын захирамж – 1096; 
o БЗД-ийн ЗД-ын захирамж – 7911; 
o Налайх дүүргийн ЗД-ын захирамж – 12857; 
o СХД-ийн ЗД-ын захирамж – 735; 
o СБД-ийн ЗД-ын захирамж – 4616; 
o ХУД-ийн ЗД-ын захирамж – 1157; 
o ЧД-ийн ЗД-ын захирамж – 989 байна. 

 
1.3 Иргэд аж, ахуйн нэгжид цахим болон гар сангаас лавлагаа мэдээлэл 

өгсөн талаар: 
 

1.3.1. Нийслэлд Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан хэрэглэж эхэлснээс хойш                   
2018 байдлаар хэрэглэгчдээс хандсан хандалтын тоо 59157 байна. 
 

1.3.2. Гар сангаас иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон шүүхэд 500 гаруй 
захирамжийн лавлагаа, мэдээлэл өгсөн. 
 

1.3.3. Иргэн хуулийн этгээдэд нийт 1123 архивын лавлагаа үйлчилгээ үзүүлснээс 
978 буюу 87 хувийг Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвөөс үзүүлсэн.  

 
Хоёр. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, 
санал дүгнэлт өгөх, тухайн жилд гаргасан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 

шийдвэрийг зохих журмын дагуу хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагад хянуулж, бүртгүүлсэн байдал 

 
2.1  Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг 
хянаж, санал дүгнэлт өгөх чиглэлээр: 

 
2.1.1. Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн 

Засаг даргын А 1126, Б 191 захирамжийн төслийг хянаж, хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн саналаа тусгасан. Тухайлбал, нийслэлийн Газрын албанаас 
ирүүлсэн иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмших эрх 
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шилжүүлэх, баталгаажилт, хугацаа сунгах, зориулалт өөрчлөхөөр 
ирүүлсэн захирамжийн төсөл, иргэн, хуулийн этгээдийн 1400 орчим 
хувийн хэргийг нэг бүрчлэн хянан үзэж, бүрдлийг хангуулж хууль зүйн 
дүгнэлт гаргасан. Үүнээс 1100 орчим газрын материалыг дэмжиж Засаг 
даргын захирамжийн төсөлд оруулсан. 
 

2.1.2. Нийслэлийн Засаг даргаас Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгож байгаа дараах тусгай 
зөвшөөрөлтэй холбоотой материалыг хянаж, санал боловсруулан 
танилцуулсан. Төрийн бус өмчийн шинээр байгуулах хүсэлт ирүүлсэн 66 
аж ахуйн нэгж байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл хүсч ирүүлсэн баримт 
бичгийн бүрдэлд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хууль, Боловсролын тухай хууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
сайдын 2010 оны 353 дугаар тушаалаар батлагдсан бүрдүүлэх баримт 
бичгийн шаардлагад нийцэж байгаа эсэх талаар дүн шинжилгээ хийж, 28 
төслийг буцаах, 38 төслийг дэмжих санал гаргаж, тус бүр дээр нь дүгнэлт 
гарган 2018 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр, 2018 оны 09 дүгээр сарын 
04-ний өдөр тус тус Комисст танилцуулсан. 
 

2.1.3. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/193 дугаар захирамжаар 
байгуулагдсан Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох нийслэлийн Комиссоос санал авч хянуулахаар ирүүлсэн 
2018 оны 04 дүгээр сарын 02, 09 дүгээр сарын 10, 11 дүгээр сарын 19-ний 
өдрийн Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн,Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл хүссэн нийт 115, Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмэлтээр олгох 6 хуулийн этгээд, Тусгай 
зөвшөөрлийн эзэмшигч солих аж ахуйн нэгж, байгууллагын 4 хүсэлтийн 
хувьд нийт 57 хуулийн этгээдийн материалыг хянаж дүгнэлт гарган 
хүргүүлсэн.  
 

2.1.4. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар А захирамж 
1196, Б захирамж 191 батлагдсан байна. Үүнээс 87 захирамжид 
кодификаци хийж, 1999-2018 он хүртэлх нийт 37 захирамжийг бүхэлд нь, 
давхардсан тоогоор 672 захирамжийн холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй 
болгож “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэглэгээг, мөн Нийслэлийн Засаг даргын 11 
захирамжид өөрчлөлт оруулж, “ӨӨРЧИЛСӨН” тэмдэглэгээг тус тус хийсэн 
бөгөөд www.ublegal.mn цахим сайтад захирамжлалын баримт бичиг 
оруулахдаа цахим хэлбэрээр кодификаци хийж ажилласан; 
 

2.1.5. Хууль зүйн үндэслэлтэй, эрх зүйн хүчин чадал бүхий захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулах, баталгаажуулах ажлын хүрээнд 
захирамжлалын баримт бичгийг  нягтлан шалгаж,  төсвийн задаргаанд 
гарын үсэг зурагдаагүй,  үг, үсэг, найруулгын алдаатай, хуулийн үндэслэл, 
албан тушаал буруу бичсэн зэрэг зөрчилтэй захирамжийн төслүүдийг 
буцааж, холбогдох хэлтэс, албадаар зөрчлийг арилгуулах ажлыг тухай 
бүр хийж байна; Тухайлбал: Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 07-ны өдрийн 07/188 дугаар албан бичгээр газрын харилцааг 
зохицуулсан 6 захирамж, 2018 оны 05 дугаар сард 3 захирамж 
засуулахаар Нийслэлийн Газрын албанд албан бичиг явуулж,  хэлбэр 
болон агуулгын алдааг засуулсан болно; 
 

http://www.ublegal.mn/


111 
 

2.1.6. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын мэргэжилтнүүдэд 
захирамжлалын баримт бичигт өөрчлөлт, хөдөлгөөн хийх аргачлалын 
талаар 2018 оны 1 дүгээр улиралд мэдээлэл хүргэсэн бөгөөд нийслэлийн 
мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж буй тушаал шийдвэрийг хянах явцад 
захирамжлалын баримт бичигт өөрчлөлт хөдөлгөөнийг цахим байдлаар 
хийж буй эсэхэд хяналт тавьж, алдаа дутагдлыг тухай бүр залруулж, арга 
зүйн зөвлөгөө өгсөн.  
 

2.1.7. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын мэргэжилтнүүдэд 
захирамжлалын баримт бичигт өөрчлөлт, хөдөлгөөн хийх аргачлалын 
талаар 2018 оны 1 дүгээр улиралд сургалт явуулж, мэдээлэл хүргэсэн 
бөгөөд нийслэлийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж буй тушаал 
шийдвэрийг хянах явцад өөрчлөлт хөдөлгөөнийг цахим байдлаар хийж 
буй эсэхэд хяналт тавьж, алдаа дутагдлыг тухай бүр залруулан ажиллаж 
байна.  
 

2.1.8. 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  хянаж байна. 

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

2.2.1. 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 ажиллаж байна. 
 

2.2.2. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор батлагдсан 26 
журам, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
тогтоолоор баталсан 76 журам, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 
батлагдсан 10 журмын хэрэгжилтэд тус тус хяналт тавьж, үнэлгээ хийсэн. 
Үүнээс НИТХ болон түүний тэргүүлэгчдээс баталсан 13 журам нь эрх зүйн 
үйлчлэлийн хувьд дотогш чиглэсэн захиргааны дотогшоо чиглэсэн акт 
байна. Харин 89 журмын батлан гаргах үндэслэл болгосон хууль хүчингүй 
болсон, эрх зүйн ач холбогдлоо алдсан 19 журам байх тул дээрх тогтоолыг 
хүчингүй болгуулахаар Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
“Тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлэх тухай” албан бичгийн өргөөд бариад 
байна.   
 

2.2.3. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар баталсан нийтээр дагаж 
мөрдүүлэх захиргааны хэм хэмжээний актаас Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд бүртгэлтэй 9 хэм хэмжээний актад хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хийхэд үндэслэл болгосон хууль хүчингүй болсон, эрх зүйн ач холбогдлоо 
алдсан 5 хэм хэмжээний актын Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 20-ны өдрийн А/227, 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 
А/705 дугаар захирамжаар тус тус хүчингүй болгох арга хэмжээ авч 
ажилласан. Үүнд: 
 

• "Журам батлах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 12 дугаар 
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сарын 05-ны өдрийн А/523 дугаар захирамж; 
 

• "Журам батлан төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай" Нийслэлийн Засаг 
даргын 2004 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/49 дүгээр 
захирамж; 
 

• "Улсын төсвийн хөрөнгөөр нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд 
нөөцөлсөн махыг борлуулах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2004 
оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/123 дугаар захирамж; 
 

• "Иргэдээс санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг утсаар хүлээж авах 
үйлчилгээ ажиллуулах тухай" Нийслэлийн Засаг даргын 2004 оны 06 
дугаар сарын 11-ний өдрийн А/287 дугаар захирамж. 

 
Гурав. Дүүргийн Засаг даргын шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд 
хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар авсан арга хэмжээ 

 
3.1 Дүүргийн засаг даргын шийдвэр, хууль тогтоомжид нийцэж буй 

эсэхэд хяналт шалгалт хийсэн талаар: 
 
2018 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн нэр дээр 
ирүүлсэн нийт 1963 албан бичиг Хууль, эрх зүйн хэлтэст ирсэн бөгөөд 1681 нь 
эргэж хариу мэдэгдэх хугацаатай албан бичиг байсан. Ирсэн албан бичигт 
хуулийн хугацаанд албан бичгээр хариу өгч шийдвэрлэсэн байна. Иргэн, аж 
ахуйн нэгжээс нийт 309 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 297 өргөдлийг шийдвэрлэн, 
12 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шалган шийдвэрлэх шатандаа байна.  
 

 3.2.Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар авсан арга хэмжээний талаар: 
  

Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулахад анхаарах асуудал сэдэвт 
сургалтыг тогтмол зохион байгуулснаар захирамж, тушаалд гарч байгаа нийтлэг 
зөрчил алдаа, дутагдал багасаж байгаа хэдий ч төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт 
бус шалгалтаар дараах зөрчлүүд гарсаар байна. Тухайлбал: 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 байна. 
 

 Дөрөв. 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 

 
4.1 Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 

сурталчилгааны талаар: 
 

4.1.1. 2018 онд Хууль, эрх зүйн хэлтсээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажлыг 
18 чиглэлээр зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж ажиллаж байна; 
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4.1.2. УИХурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоол “Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай”, Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоол “Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай”, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 3/08 дугаар 
тогтоол ”Үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” зэрэг бодлогын баримт 
бичгүүд батлагдсан. Дээрх тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
НИТХ-ын 2018 оны  16/08 дугаар тогтоолоор “Нийслэлийн иргэдийн хууль, 
эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр” батлагдсан. Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг  нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/562 дугаар 
захирамжаар батлуулан бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна; 
 

4.1.3. Нийслэлийн иргэдийн Хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд: 
 
4.1.3.1 Иргэн, эрүү, зөрчил, захиргааны хэргийн 2015-2017 оны шүүхээр 

хянан шийдвэрлэгдсэн хэрэгт судалгааны ажил хийсэн; 
 

4.1.3.2 Иргэдийн эрх зүйн ухамсарт нөлөөлөх замаар Хотын соёлыг 
төлөвшүүлэх ажлын хүрээнд 5 төрлийн шторк бэлэн болгосон;  
 

4.1.3.3 “Хотын соёл” сэдвийн хүрээнд Их дээд сургуулийн сэтгүүлч 
мэргэжлээр суралцдаг оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг 
“Алтан үзэг” наадамд ирүүлсэн бүтээлүүдийг шалгаруулж 
урамшуулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд уг бүтээлүүдээс 3 
бүтээлийг олон нийтийн сүлжээгээр цацахаар болсон; 
 

4.1.3.4 Нийслэлийн иргэдэд “Хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх” 
өдөрлөгийг сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гариг бүр 
зохион байгуулж үүнд давхардсан тоогоор 5000 гаруй иргэдэд 
зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлсэн; 
 

4.1.3.5 Цагдаагийн газартай хамтран олон нийтийн сүлжээнд оролцогчдын 
ухамсарт нөлөөлөх “Unfriend” ухуулга, нөлөөллийн ажлыг ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэг, автомашин, нийтийн тээврийн 
хэрэгсэл, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаар 
дамжуулан иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллав. Үүнтэй холбоотойгоор 
эцэг эхчүүд, хүүхдүүдэд зориулсан 11 мянган зурагт хуудас, 10 веб 
сайтад баннер байрлуулсан;   
 

4.1.3.6 ЦЕГазартай хамтран олон нийтийн сүлжээнд гарч буй гэмт хэргээс 
урьдчилан зорилгоор UNFRIEND хөдөлгөөнийг хамтран зохион 
байгуулсан;  
 

4.1.3.7 Шинээр батлагдсан 3 хууль, 1 тогтоолоор иргэдэд зориулсан 
сурталчилгааны хуудас хэвлүүлж тараах ажлыг зохион байгуулсан; 
 

4.1.3.8 Нийслэлийн ИТХ, Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 
захиргааны хэм хэмжээний актыг шинэчлэн нэгтгэх, номын эхийг 
бэлтгэн хэвлүүлэхэд бэлэн болоод байна; 
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4.1.3.9 Хууль зүйн албан ёсны legalinfo вэб сайтад бүртгэлтэй Монгол 
Улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 686 хуульд 
иргэний эрх, үүргийн талаарх судалгаа хийж, нийт 105 хуульд 
иргэний эрх, үүргийг тусгасан бөгөөд үүнээс дахин нийслэлийн 
оршин суугчийн хувиар эдлэх эрх болон хүлээх хариуцлагыг хэрхэн 
тусгасан талаар мөн судалгаа хийсэн болно. Тус судалгааны дүнд 
55 хуулийн 100 зүйлийн 371 заалтад нийслэлийн оршин суугчийн 
хувиар иргэдийн эдлэх эрх, хүлээх үүргийн талаар тусгасан талаар 
тоо мэдээ гарсан; 
 

4.1.3.10 Салбарын хууль тогтоомжийг нэгтгэх ажлыг зохион байгуулж байна;  
 

4.1.3.11 Шинээр батлагдан гарсан хуулиудыг олон нийтэд сурталчлах, 
мэдээлэх зорилгоор нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчдад болон иргэн, хуулийн этгээдэд зориулан Зөрчлийн тухай, 
Хог хаягдлын тухай, Залуучуудын хөгжлийн тухай, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Прокурорын тухай, Арбитрын тухай 
хуулиудаар таниулах сургалтыг хэсэгчлэн зохион байгуулж 8 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 640 гаруй албан хаагч, 
иргэнийг хамруулсан; 
 

4.1.3.12 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын болон харьяа дүүрэг, агентлаг, шүүх, хуулийн 
байгууллагын ажилтнуудад давхардсан тоогоор 700 гаруй зөвлөгөө, 
мэдээлэл, лавлагаа өгсөн; 
 

4.1.3.13 Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион байгуулж буй шалгалтанд бэлтгэх 
зорилгоор шинэчлэн батлагдсан Төрийн албаны тухай хуулиар 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 9 дүүрэг, 33 агентлагийн 
албан хаагчдад сургалт мэдээлэл хийх ажлыг зохион байгуулсан. 
Үүнд давхардсан тоогоор 1500 гаруй албан хаагчдыг хамруулсан; 
 

4.1.3.14 Нийслэлийн хуульчдын удирдах ажилтны зөвлөгөөнийг 2018 оны 11 
дүгээр сарын 27-ны өдөр “Хотын соёлыг төлөвшүүлэх нь” сэдвийн 
дор зохион байгуулж уг зөвлөгөөнд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, соёл урлаг, боловсрол, залуучуудын хөгжлийн асуудал 
хариуцсан агентлагийн удирдлагууд илтгэл тавьж оролцсон. 
Зөвлөгөөнөөс 2019-2020 онд хамтран ажиллах чиглэлийг 
тодорхойлсон.  
 

4.1.3.15 2018 онд Нийслэлийн иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, 
ДЗДТГазарт сар бүрийн Лхагва гаригт нийт 8 удаа  зохион байгуулж 
үүнд давхардсан тоогоор 5000 гаруй иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн.  

 
4.1.4. Дүүргүүдээс зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт сурталчилгааны 

талаар:  
 

Сүхбаатар дүүрэг: 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 16 удаагийн 
сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж  ажилласан. Тухайлбал: дүүргийн 
1-20 дугаар хорооны зохион байгуулагч, нийгмийн ажилтнуудад зориулсан “Хүн 
худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр”, “Архивын нөхөн 
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бүрдүүлэлт хийхэд анхаарах асуудал”, “Баримт бичгийн стандарт, найруулга зүй, 
хороодод ХХНЖ танилцуулах”, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хүүхэд, гэр бүл, 
залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн албан хаагчдад “Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн 
төрийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх” сургалт, Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор 220 гарын авлага, 341 сэрэмжлүүлэг, брошур175 зурагт хуудас нийт 736 
ширхэг тараах материалыг тарааж ажилласан. Мөн Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдад зориулан “Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, Хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус 
хэрэглээ” сургалтуудыг зохион байгуулсан. Дүүргийн цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 
тус дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлаж 22 их дээд сургууль, 23 
ерөнхий боловсролын сургууль, 10 дотуур байрны судалгааг шинэчлэн гаргаж 11 
дээд сургуулийн 570 оюутнуудад яриа таниулга, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгч 
ажилласан.  
 

Сонгинохайрхан дүүрэг: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын эрх зүйн 
сургалт сурталчилгааны 2018 оны төлөвлөгөөг 24 арга хэмжээг зохион 
байгуулахаар батлуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд нээлттэй хаалганы өдөрлөг 8 удаа, сургалт сурталчилгааны ажлыг 9 удаа 
зохион байгуулж үүнд давхардсан тоогоор 5250 хүнийг хамруулсан. Иргэдэд хууль, 
эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх ажлыг тогтмолжуулах зорилготой 3 удаа 
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, харьяа газруудтай хамтран зохион байгуулж 252 
иргэнд зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай, 
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл, Замын хөдөлгөөний дүрэм, 
Тээврийн хэрэгсэл ачих, тээвэрлэх, түр саатуулах журмын шинэчилсэн найруулгын 
төслөөр төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэнийг оролцуулан 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан саналыг нэгтгэн холбогдох байгууллагад 
хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Тус дүүргийн 32 хороодын 1012 өрхийн 
гишүүдэд зориулан “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, өрхийн хөгжлийн 
үнэлгээ хийх арга зүй”, нийгмийн халамжийн багц хуулиудын талаар давхардсан 
тоогоор 14 удаагийн 960 иргэнийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн ял 
шийтгэлтэй 54 иргэдэд Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулиар сургалт, хүүхдийг болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, эцэг эхийн 
үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор сургууль, цэцэрлэгийн багш, эцэг эхчүүдэд 
зориулан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Зөрчлийн тухай, Архины 
тамхины хууль бус хэрэглээ, хор хөнөөлийн талаар сургалт сурталчилгааг тус тус 
зохион байгуулсан.  
 

Хан-Уул дүүрэг: 2018 онд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын албан 
хаагчид, мөн зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулан шинээр гарсан хуулиудыг 
сурталчлах, таниулах сургалтыг голчлон зохион байгуулж ажиллаа. Тухайлбал: 
Захиргааны ерөнхий хуулиар Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн 40 
гаруй албан хаагч, Бүртгэлийн хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний 
хэлтсийн  62 албан хаагчдад  Зөрчлийн тухай хуулийн бүтэц, зарчим, хамрах хүрээ, 
зөрчлийн төрөл, шийтгэл, хянан шалгах харьяалал, зөрчил шалгах хугацаа зэрэг 
сэдвүүдийн хүрээнд, Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай, батлан 
хамгаалах багц хуулиудын шинэчлэл өөрчлөлтийн талаар сургалтыг Гал түймэр 
унтраах, аврах 14, 30, 65 дугаар ангиудын 96 алба хаагч, Худалдаа, үйлчилгээний 
газруудад тавигдах дотоод журмыг танилцуулах сургалтыг Согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 71 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын удирдах ажилтан, менежерүүдэд зохион байгууллаа. Хүнсний тухай 
хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль болон 
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Худалдаа, үйлчилгээний газруудад тавигдах дотоод хяналтын тухай зөвлөмж 
гарган ажиллалаа. 

 
Баянгол дүүрэг: Дүүргийн харьяа газар, хэлтэстэй хамтран 2018 оны жилийн 

эцсийн байдлаар хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. 
Тухайлбал: Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 
ажилласан бөгөөд Монгол улсад Өмгөөллийн байгууллага үүсч хөгжсөний 90 
жилийн ойг тохиолдуулан “Өмгөөлөгч танд тусалъя” хууль эрх зүйн үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд зохион 
байгуулж нийт 1570 гаруй иргэнд үнэ төлбөргүй зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлсэн. Гэр 
бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийг эрхийг хамгаалах чиглэлээр 
зорилтот бүлгийн иргэдэд хороо тус бүрээр хуваарь гарган сургалтуудыг зохион 
байгуулсан бөгөөд үүнд давхардсан тоогоор 520 гаруй иргэнийг хамруулсан. Мөн 
хүүхэд, залуучуудын дунд хэрэглээ нь тархаж буй “Хар тамхи, мансууруулах, 
сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх, түүний хор уршиг” сэдэвт 
сургалтуудыг тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг ерөнхий боловсролын 20 гаруй 
сургуулийн ахлах ангийн 5000 гаруй сурагчдад дүүргийн цагдаагийн хэлтэстэй 
хамтран зохион байгууллаа. 
 

4.1.5. Хууль, эрх зүйн чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, 
сурталчилгааны талаар;  

 
4.1.5.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын эрх зүйн 
ажилтнууд, холбогдох албан тушаалтнуудад  зориулсан нийт 5 удаагийн 
сургалт зохион байгуулагдаж үүнд давхардсан тоогоор 500 гаруй албан 
хаагч нар хамрагдлаа. Тухайлбал: Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах 
зорилгоор сонсох ажиллагаа хийхгүйгээр шийдвэр гаргах, түүнийг 
захиргааны хэргийн шүүх харгалзан үзэх үндэслэл, нөхцөл, Захиргааны 
байгууллагаас  сонсох ажиллагаа хийх талаар Герман улсын туршлага 
сэдвээр хичээл зааж, мэдээлэл өглөө. Түүнчлэн “Иргэний хууль ба Газрын 
тухай хууль дахь өмчийн эрхийн асуудал”, “Захиргааны ерөнхий хууль, 
Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн практик 
хэрэглээ, анхаарах асуудал”, “Захиргааны шийдвэрийн улмаас учирсан 
хохирлыг нөхөн төлүүлэх нь”, “Захиргааны ерөнхий хуулийн шинэлэг 
зохицуулалт, анхаарах асуудал” сэдвээр нийслэл дэх захиргааны хэргийн 
анхан шатны шүүхийн шүүгч, Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхийн шүүгч, МУИС-ийн эрдэмтэн багш, судлаачид сургалт, 
мэдээлэл явууллаа. Тус сургалтад нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын 90 орчим эрх зүйн ажилтан хамрагдлаа.   Мөн Азийн сантай 
хамтран нийслэлийн харьяа байгууллагаас гаргаж буй захиргааны 
шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулах, төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор www.ublegal.mn цахим 
хуудсыг хийлгэж ажиллуулж байна. Уг цахим хуудсанд нийслэлийн харьяа 
бүхий л байгууллагын захиргааны шийдвэрийг байрлуулах бөгөөд 
мэдээллийн санг  тогтмол өөрчлөх, байршиж буй захиргааны шийдвэрийн 
үнэн зөв байдлыг хариуцах талаар мэдээлэл өгөх сургалтыг тус тус зохион 
байгууллаа.  
 
4.1.5.2. Мөн харьяа 5 газрын хүсэлтээр байгууллагын нийт албан 
хаагчдад зориулан Захиргааны ерөнхий, Захирамжлалын баримт бичиг 
боловсруулахад анхаарах асуудал сэдэвт сургалтуудыг зохион байгуулж 
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давхардсан тоогоор 700 гаруй албан хаагчид хамрагдсан.  
  
4.1.5.3. Дүүрэг, хороо, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр 
дамжуулан Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо, Монголын хуульчдын 
холбоо, Монголын нотариатын танхим, 9 дүүргийн ЗДТГазар, 
агентлагуудтай хамтран сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн Лхагва гарагт 
иргэдэд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх ажлыг тогтмол зохион 
байгуулж, одоогийн байдлаар нийт 2500 орчим иргэнд зөвлөгөө өгөөд 
байна.  

 4.2.Шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоол, шийдвэрийн төсөл 
боловсруулах Ажлын хэсэгт орж санал өгч, олон нийтээр хэлэлцүүлэх зэрэг  
ажлыг зохион байгуулсан байдал: 
 
4.2.1. Шинээр боловсруулж буй аливаа хууль, дүрэм, журмын төслүүдийг олон 

нийтээр хэлэлцүүлэх, сонирхогч талуудын оролцоог хангах зорилгоор цахим 
мэдээллийн сүлжээг тогтмол ашиглаж байна. 2018 онд дараах хууль тогтоол, 
шийдвэрийн төсөлд санал боловсруулж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.   

 
4.2.1.1. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төслийг нийслэлийн 9 дүүрэгт хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн барьсан  
 
Дээрх хуулийг дагалдан гарах дараах хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

хуулийн төслүүдийг боловсруулсан:  
 
- Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хууль; 
- Төсвийн тухай хууль; 
- Татварын ерөнхий хууль; 
- Өрийн удирдлагын тухай; 
- Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай; 
- Хувь хүний орлогын албан татварын тухай; 
- Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай; 
- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль; 
- Газрын тухай; 
- Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай. 

 
4.2.1.2. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 

гомдлыг шийдвэрлэх тухай одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
хуульд дүн шинжилгээ хийж, өөрчлөх шаардлагатай эсэх талаар 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас санал авах ажлыг 
эхлүүлээд байна. 
 

4.2.1.3. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас боловсруулсан Төрийн 
байгууллагын орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулсан 
зарим хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд /НЗД-
ын 2018.03.02-ны 01/775/; 
 

4.2.1.4. Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Авто зогсоолын тухай 
болон Хот, суурины газрын ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл; 
 

4.2.1.5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Согтууруулах ундааны 
эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөл 
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/НЗД-ын 2018.06.14-ний 01/2460/; 
 

4.2.1.6. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулсан Засгийн 
газрын тохируулагч агентлаг “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах газар”-
ыг шинээр байгуулахаар тус яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Их 
Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах 
тогтоолын төсөл /НЗД-ын 2018.03.30-ны 01/1185/; 
 
 

4.2.1.7. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас боловсруулсан “Авто тээврийн 
хэрэгслийн ашиглалтаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах зарим 
арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл /НЗД-ын 
2018.04.12-ны 02-01/1369/; 
 

4.2.1.8. Цагдаагийн ерөнхий газрын Замын цагдаагийн албаны боловсруулсан 
“Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам”-ын төсөл/ 
НЗД-ын 2018.05.29-ний 03/2177/; 
 

4.2.1.9. Барилга, хот байгуулалтын яамнаас байгуулсан ажлын хэсэгт ажиллаж 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдан гарах 4 
журмын төсөл боловсруулах, хэлэлцүүлэх, тандан судалгаа хийх ажлыг 
гүйцэтгэсэн. Эдгээр журмын төслүүдээс Гэр хорооллын газрыг дахин 
төлөвлөж барилгажуулах, Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга 
байгууламжийг буулгаж дахин төлөвлөх журмын төслүүд батлагдсан 
бөгөөд Нөхөх олговрын журам, Гэр хорооллыг газрыг дахин зохион 
байгуулах үйл ажиллагааны журмын төслүүдийг Засгийн газарт өргөн 
барьсан.  

 
4.2.2.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор 

батлуулсан журмын төслийг хянасан байдал: 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын харьяа газар,хэрэгжүүлэгч агентлагаас НИТХ-ын 

тогтоолоор батлагдсан дараах журмын төслийг хянаж, санал хүргүүлж ажилласан: 
 

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

мөрдөх журмын төсөл;   
4.2.2.3. Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн сангийн журамд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах төсөл; 
4.2.2.4. Нийслэлийн өмчид үнэ төлбөргүйгээр шилжин ирж буй нийтийн 

эзэмшлийн эд хөрөнгийг бүртгэн авах тухай журамд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах төсөл;   

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

4.2.2.6. Сургууль, цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, боловсролын салбарын багш ажилтнуудын 
хариуцлага, багш нарын хөгжил, нийгмийн хамгааллын асуудалд онцгой 
анхаарал хандуулсан Нийслэлийн боловсрол 2020 дэд хөтөлбөрийн 
төсөл зэргийг тус тус хянаж, саналаа өгсөн  
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Тав. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион  

байгуулсан ажил 
 

 5.1 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр: 
           

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бодлогын баримт бичгийг 
НИТХурлаар батлуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж 
ажиллаж байна. Тухайлбал: 2017 онд “Камержуулалт”, “Эргүүл”, “Гэмт хэргийн 
бүртгэл хяналтын цогц систем” нийслэлийн 3 дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. Уг 3 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  2018 онд НИТХ-ын дэргэдэх Нийслэлийн 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хурлаас 5.2 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгохоор төсвийн асуудлыг шийдвэрлэсэн.             

 
Мөн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “School 

police”, ”Оюутан цагдаа”, ”Бүх нийтийн эргүүл”, ”Урамшилт эргүүл”  арга хэмжээний 
хэрэгжилт, биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан. 

 
НИТХ-ын 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн 16/08 дугаар тогтоолоор 

“Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг 
батлуулсан бөгөөд иргэдийн эрх зүйн ухамсарт нөлөөлөх замаар, хотын соёлыг 
төлөвшүүлэх, цахим ертөнц дэх соёлтой хэрэглээ нэвтрүүлэх, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

 
           Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг орон нутгийн 
төсвөөс дараах арга хэмжээнд төлөвлөж зарцуулж ажилласан.  
 

1. СХД-ийн Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга нийт 1.8 тэрбум 
төгрөг төсөвлөгдөж 2018 онд 877 сая төгрөгийн санхүүжилтийг хийж 
ашиглалтад оруулсан. 
 

2. Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга барих хөрөнгө оруулалтын 
ажилд нийт 2 тэрбум төгрөг төсөвлөгдөж үүнээс 2018 онд 1 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтийг хийгээд байна.  
 

3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг газруудыг 
камержуулах ажлыг санхүүжилтийг жил бүрийн орон нутгийн төсөвт 
батлуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 онд нийт 22 газарт 571.8 сая 
төгрөгийн камержуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.   
 

4. Цагдаагийн газартай хамтран олон нийтийн сүлжээнд оролцогчдын ухамсарт 
нөлөөлөх “Unfriend” ухуулга, нөлөөллийн ажлыг ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг, автомашин, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагаар дамжуулан иргэдэд мэдээлэл өгч 
ажиллав. Үүнтэй холбоотойгоор эцэг эхчүүд, хүүхдүүдэд зориулсан 11 мянган 
зурагт хуудас, 10 веб сайтад баннер байршуулж нийт 5 сая төгрөгийг 
зарцуулсан.    
 

5. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль, 
Монгол Улсын Их сургуулийн сэтгүүл зүйн ангийн оюутнуудыг сонгон авч 
тэдний дунд зохион байгуулагддаг “Алтан үзэг” наадмыг Хүмүүнлэгийн 
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ухааны сургуультай хамтран зохион байгуулах замаар нийтийн сүлжээнд зөв 
боловсон оролцох хандлага болон хотын соёлыг түгээх талаар сургалт, 
сурталчилгаа тогтмол зохион байгуулж, тэдгээр оюутны бэлтгэсэн бүтээлийг 
нийтэд хүргэх замаар хотын соёл, нийтийн сүлжээнд зөв боловсон оролцох 
хандлагыг төлөвшүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. Наадамд оролцсон бүтээл нь 
шалгарсан 3 багийг шалгаруулж нийт 1 сая төгрөгийн шагнал урамшуулал 
олгосон.  
 

6. Нийслэлийн иргэдийн зөрчигдөж буй эрхийн талаарх суурь судалгаа, 
нийслэлийн иргэдэд сар бүрийн Лхагва гаригт хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөөг өдөрлөг, шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах 
зорилгоор сурталчилгааны хуудас, олон нийтийн сүлжээгээр цацах шторк 
зэрэг ажлыг захиалгаар хийлгэхээр Монголын Хуульчдын Холбоотой хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулж гэрээгээр тохирсон ажлын төлбөр болох 20 сая 
төгрөгийг шилжүүлсэн.   
 
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан 

оролцуулж цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин, хамтран ажиллах замаар "Олон 
нийтийн цагдаа", "Оюутан цагдаа" арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж 
байна. "Олон нийтийн цагдаа", "Оюутан цагдаа" арга хэмжээ зохион байгуулахад 
шаардлагатай төсөв хөрөнгийг нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлсэн. 

 
Мөн Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

зөвлөл, дэд зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд орж ажилласан. Дэд зөвлөлөөс 2018 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд саналаа тусгаж, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг гаргаж ажилласан. Тухайлбал: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах дэд  зөвлөлийн 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд Хүүхдийг замын хөдөлгөөн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор аян зохион байгуулахаар тусгасан. Энэ ажлын хүрээнд 
нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Замын цагдаагийн албатай хамтран "Замын 
хөдөлгөөний цагаан толгой" сургалтын модуль хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий 
боловсролын сургуулиудад хүргүүлж, уг хөтөлбөрт 1-6 дугаар ангийн 1200 сурагч 
хамрагдсан. 

 
  "Хүүхэд зорчиж байна" аяны хүрээнд ТББ-уудтай хамтран  ахуйн осол 

гэмтэл болон болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, дадал хэвшилд сургах 
модуль сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 350 багшийг 
хамруулсан сургалтыг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн яам, БСШУСЯ-тай 
хамтран "Ахуйн ослоос урьдчилан сэргийлэх"  нэг  сарын аяныг 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 15-наас 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулсан. Аянд 
нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн 200 гаруй сургуулийн давхардсан 
тоогоор  12378 сурагч, 2493 багш, 4529 эцэг эх, асран хамгаалагч хамрагдлаа. 

 
Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, аюулгүй байдалд тавих хяналтыг 

сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд иргэдийн гэрээт 
зохицуулагчийг ажиллуулах Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалт, аюулгүй 
байдалд хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил, иргэдийн санал, гомдлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор 2018 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2.5 тэрбум төгрөгийг төсөвлөн 
160 гэрээт зохицуулагчийг ажиллаж байна. 
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Авто зам дагуух гэрэлт самбаруудад зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, хөдөлгөөнд соёлтой оролцох зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн 
байршуулахаар нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын 10 гаруй хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэсэн. Уг байгууллагууд Замын 
хажууд байрлах самбар болон автобусны буудал нийт 100 гаруй цэгт сэрэмжлүүлэг, 
зөвлөмжийг хэвлүүлэн байршуулсан. Мөн Нийслэлийн авто замын сангийн 2018 
оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Сэтгэмж” ЦС, 84, 65, 107, 122, 71, 114, 111, 113 
дугаар сургуулиудад шаардлагатай гэрлэн дохио, арал, тэмдэг, тэмдэглэгээ, туузан 
хашлага зэргийг хийхээр төлөвлөн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

 
 Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн 2018 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд 
Улаанбаатар хотруу нэвтрэх даваануудад хяналтын камер байршуулах ажлыг 
судлан ажиллаж байгаа бөгөөд урьдчилсан байдлаар Ар гүнтийн даваанд ажиллаж 
эхлүүлээд байна. Нийслэлийн Засаг даргын А/592 дугаар захирамжийг хангах 
хүрээнд хориглосон бүсэд байгаа малтай иргэдийг зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Чингэлтэй 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Онцгой байдлын албатай хамтран 
байнгын ажиллагаатай пост ажиллуулах нөхцөл боломжийг судлан ерөнхий 
зураглалыг гаргалаа. 
 
 Мөн 2019 оны газар зохион байгуулалтын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнд хотын 
2 талын захын нутаг дэвсгэр болох Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянзүрх дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт алдуул малыг байрлуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 
тусгуулсан.  
 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр цагдаагийн алба хаагч, 
хороодын идэвхтэн, хэв журмын 712 урамшуулалт эргүүлтэй хамтран явган  
эргүүлээр ажиллан давхардсан тоогоор 123,1 мян/цагийн үүргийг гүйцэтгэн гудамж, 
талбай, олон нийтийн газар архидан согтуурч танхайрсан, иргэдийн амгалан тайван 
байдлыг алдагдуулсан нийт 1161 дуудлага мэдээллийг цагдаагийн алба хаагчидтай 
хамтран шалгаж шийдвэрлүүлсэн.   

 
Зургаа. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны талаарх бодлого, 
шийдвэрийг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх, архивын тасгаас хуульд заасан чиг 
үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, 
архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг 
сайжруулах чиглэлээр хийсэн ажил 

 
 6.1.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны талаарх бодлого, 
шийдвэрийг нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх талаар: 
 

6.1.1. “Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн 
ажлын нийтлэг журам”-ыг мөрдүүлэх, сурталчлах ажлын хүрээнд 
сургалтын календарьчилсан төлөвлөгөөний дагуу тайлангийн хугацаанд 
нийт 16 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 512 байгууллагын 1017 албан 
хаагчийг хамруулж арга зүйгээр хангаж ажиллалаа.   
 

6.1.2. Тайлант хугацаанд нийслэлийн байгууллагуудын 210710 албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийг хянаж ажилласнаас 153424 албан бичгийг баталж, 34425   
албан бичгийг цуцалж, 14190 албан бичигт зөрчил тооцож ажилласан. 
Батлагдсан журмын хэрэгжилтийг хангаж, нийслэлийн байгууллагуудад 
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шийдвэрлэгдсэн 24572 албан бичигт шийдвэрлэлтийн, систем 
ашиглалтын 25466 зөрчил тооцсон. 
 

6.1.3. Монгол Улсын Архивын тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай 
хууль, Засгийн газрын 1999 оны 164 дүгээр тогтоол “Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын хяналтын дүрэм”- д заасны дагуу хяналт шалгалт, 
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын Улсын Ахлах байцаагчаар 
батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу нийт 34 байгууллагад 51 удаагийн иж 
бүрэн, 10 удаагийн сэдэвчилсэн хяналт шалгалтыг тус тус явуулсан. 
Хяналт шалгалтын ажлын мөрөөр 22 зөвлөмж, 10 байгууллагад Улсын 
байцаагчийн “Дүгнэлт” хүргүүлж, үр дүнг тооцсон. 
 

6.1.4. Засгийн газрын 2016 оны “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” 141-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамж-Төрийн үйлчилгээ: Нийслэлийн 
үйлчилгээний 4 төв /Дүнжингарав-6205, Мишээл-3636, Драгон-2431, 
Оргил-828/-өөр нийт 336416 албан бичиг хүлээн авч Нийслэлийн 
байгууллагуудад шилжүүлэн ажилласан. Үүнээс хариутай 118960, 
хариугүй 217454, хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 321040, хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэгдсэн 14861, судалж байгаа 12075 бичиг байна. Мөн 
шийдвэрлэгдсэн 12500 албан бичгээс 11539 албан бичгийн 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж баталгаажуулсан. Үүнээс: 340 албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийг цуцлан дахин хаалгасан, 621 албан бичигт 
зөрчил тооцон ажилласан. 
 

6.1.5. Монгол Улсын Архивын тухай хууль, ҮАГ-ын даргын 2003 87-р тушаал 
“Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар”, ҮАГ-ын даргын 2007 59-р тушаал 
“Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”, НЗД-ын 2015 оны А/177 
дугаар захирамжид заасны дагуу тайлангийн хугацаанд нөхөн бүрдүүлэлт 
хийх төлөвлөгөөт 7 байгууллагын байнга хадгалах цаасан суурьт болон 
тусгай төрлийн 1954-2017 оны 1329 ХН, төлөвлөгөөт бус 2 байгууллага 
/ОСНААУГ, УССТөв/-ын байнга, түр, 70 жил хадгалах цаасан суурьт болон 
тусгай төрлийн 1986-2018 оны 690 ХН-ээр төрийн архивын сан хөмрөгийг 
тус тус нөхөн бүрдүүлсэн. 
 

6.1.6. Жил бүрийн 06 дугаар сарын 09-ний “Дэлхийн Архивын өдөр”-өөр энэ 
жилийн хувьд “Засаглал ба ой санамж, өв” уриан доор үйл ажиллагаа 
зохион байгуулж байгаа бөгөөд дээрх өдөрлөгийн үеэр Сонгионхайрхан 
дүүргийн 32 хорооны Зохион байгуулагч, Хэсгийн ахлагч болон бусад 
төрийн байгууллагын ажилтнуудад “Баримт бичгийг боловсруулах арга 
зүй” сэдэвт сургалт явуулж, нийт 47 төрийн албан хаагчдад мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж, заавар зөвлөгөө өгөв. 

 
 6.2.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, нэгдсэн арга зүйгээр хангаж ажиллах 
талаар: 
 

Нийслэлийн хэмжээний баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн тогтолцоонд 
шилжүүлэх зорилготой “Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг 
хөтлөлтийн ажлын нийтлэг журам”-д санал өгсөн. Журмыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
хийгдсэн дараах ажлуудад хамтран оролцсон. Үүнд; 
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6.2.1. Журмыг сурталчилж, мөрдүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Архивын 
газартай хамтран 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж, нийслэлийн 639 
байгууллагын 689 албан хаагчийг хамруулсан. 
 
6.2.2. 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 зохион байгуулсан.  
 

6.2.3. 2018 онд иргэн аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ХЭЗХ-т ирүүлсэн 1963 албан 
бичгийг нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг 
хөтлөлтийн www.edoc.ub.gov.mn  цахимыг ашиглан  хүлээн авч, 1911 албан 
бичгийг хариуг шийдвэрлэж цаасаар болон  архив албан хэрэг хөтлөлтийн 
энэхүү сайтаар дамжуулан хүргүүлсэн.   
 

6.2.4. 2018 онд хөтлөх нэрийн жагсаалтын дагуу 2018 оны баримт бичгийг байнга 
болон түр хадгалагдах баримтаар ангилан нийт 37  хавтаст материалыг 
архивт  хүлээлгэн өгсөн. Үүнд: 
 

- эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн шүүхээр хянан хэлэлцэгдсэн хэрэг 
маргааны; 

- нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас байгуулсан гэрээний 3; 
- хүчин төгөлдөр шийдвэрийн; 
- ирсэн албан бичгийн;  
- хэлтсийн жилийн ажлын тайлан; 
- тогтоол, шийдвэрийн хүрээнд тухайн жилд зарлагдсан зорилтод 

ажил, "Ажлын хэсэг "-үүдийн үйл ажиллагааны баримтууд; 
- хууль сурталчлахтай холбоотой уулзалт зөвлөгөөн, сургалтын 

хөтөлбөрүүд, холбогдох баримтуудын; 
- нийслэлийн байгууллагууд харьяа болон өмчит газруудын дүрэм 

журам, хууль тогтоол, захирамжийн төсөлд өгсөн саналын. 
 

 6.3 Архивын тасгаас хуульд заасан чиг чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр: 
 

Албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн хадгалалтын стандарт шаардлагыг 
хангуулах зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Архивын газартай дараах ажлуудыг 
хамтран хэрэгжүүлсэн.  Үүнд;  

 
6.3.1. Дүүргүүдийн архивын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион 

байгуулах хуваарийг батлуулж шуурхай хурлыг 8 удаа зохион байгуулж, 
үүрэг даалгаврын биелэлт, сарын ажлын мэдээ, тайланг нэгтгэж, хяналт 
тавин, үр дүнг тооцож ажилласан.  
 

6.3.2. Сургалт, арга зүйн ажлын төлөвлөгөөний дагуу 9 дүүргийн архивтай 
хамтран хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын хэмжээнд 138 удаагийн сургалт 
зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 1899 байгууллагын 3606 албан 
хаагчийг хамруулж, бүртгэлжүүлж ажилласан. 
 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
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6.3.3. Дүүргийн архивт хөмрөг үүсгэгч 91 байгууллагын 1989-2017 оныг 
хамарсан 12608 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. 
 

6.3.4. Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу “Хувийн хэрэг хөтлөх, хяналтын 
дагалдах хуудас бүрдүүлэх арга зүйн зөвлөмж”-ийн төслийг НЗДТГ-ын 
Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтнээр хянуулахаар өгсөн. Нийслэлийн 
130 байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтад тушаалын төсөлд 
хувийн хэрэг бүрдүүлэх, хадгалах хугацааны талаар арга зүйн заавар 
зөвлөгөө өгч ажилласан. 
 

6.3.5. “Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийхэд анхаарах асуудал” сэдвээр 
сургалт зохион байгуулахад архивын хууль, эрх зүйн талаар зөвлөгөө 
өгсөн; 
 

6.3.6. Цахим нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуу 283 байгууллагын 327 
дансны 327 хадгаламжийн нэгжийн 24290 захирамжлалын баримтаар 
цахим нөхөн бүрдүүлэлтийг шалгах ажлын хэсэгт орж ажилласан; 
 

6.3.7. Архивын дэргэдэх “Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс”-ын хуралд 
оролцож, гишүүдэд мэдээлэл олгож, арга зүйгээр хангасан.  
 

 6.4.Архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг 
сайжруулах чиглэлээр; 
 

 Архивын сан хөмрөгийн хадгалалт хамгаалалтын ажлын хүрээнд дараах 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд:  

 
6.4.1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн 

хүрээнд програм хөгжүүлэлтийн чиглэлээр Албан хэрэг хөтлөлтийн системд 
2016, 2017 онд бүртгэгдсэн ирсэн, явсан бичгийг архивлах зөвлөмж, ирсэн, 
явсан бичгийн дотоод товьёогны загвар боловсруулав, "Баримт бичиг 
боловсруулах үйл ажиллагаа", "Цахим хэвлэмэл хуудас", тоон гарын үсгээр 
баталгаажуулах, ирсэн бичигт бүртгэл хяналтын карт хөтлөх зэрэг асуудлаар 
програмын хөгжүүлэлтэд нийт 14 санал өгч ажилласан. 
 

6.4.2. Азийн сангийн Хотын Засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд төвлөрлийг 
сааруулах зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж буй “Цахим архив” 
төсөлд саналаа өгсөн;  
 

6.4.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системд бүртгэгдсэн нийслэлийн 1010 
байгууллагыг 19 төрөл бүлэгт  хувааж, харьяаллыг тохируулахад зөвлөгөө 
өгч арга зүйгээр хангасан; 
 

6.4.4. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийн албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 
тайлангийн загварт санал өгсөн; 
 

6.4.5. www.edoc.ub.gov.mn цахим програмын шинэчлэлт боловсруулалтын ажлын 
хүрээнд албан бичиг шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавих аргачлалд 
тусгах саналаа  нийслэлийн Архивын газарт хүргүүлсэн.  

  

http://www.edoc.ub.gov.mn/
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Долоо. Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгавар, хууль сахиулах 
байгууллагуудын харилцан ажиллагааг уялдуулан зохицуулах талаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагааны үр дүн 
7.1 Монгол Улсын Засгийн газар, холбогдох салбарын яамд болон 

Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгаврын талаар: 
 

7.1.1 Нийслэл хотын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох чиглэлээр дараах хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй болгох санал боловсруулж, эрх бүхий этгээдэд 
хүргүүлсэн: 
 

7.1.2 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас боловсруулсан Төрийн байгууллагын 
орон нутаг дахь удирдлагын босоо тогтолцоог зохицуулсан зарим хуулиудад 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд /НЗД-ын 2018.03.02-ны 
01/775/; 
 

7.1.3 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Авто зогсоолын тухай 
болон Хот, суурины газрын ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл; 
 

7.1.4 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Согтууруулах ундааны 
эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөл 
/НЗД-ын 2018.06.14-ний 01/2460/; 
 

7.1.5 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулсан Засгийн газрын 
тохируулагч агентлаг “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах газар”-ыг шинээр 
байгуулахаар тус яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 
12 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тогтоолын төсөл /НЗД-ын 
2018.03.30-ны 01/1185/; 
 

7.1.6 Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас боловсруулсан “Авто тээврийн хэрэгслийн 
ашиглалтаас үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний 
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл /НЗД-ын 2018.04.12-ны 02-01/1369/; 
 

7.1.7 Цагдаагийн ерөнхий газрын Замын цагдаагийн албаны боловсруулсан 
“Тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах журам”-ын төсөл/ НЗД-
ын 2018.05.29-ний 03/2177/. 
 

 7.2. Хууль зүй дотоод хэргийн яамнаас Захиргааны ерөнхий хуулийн 
чадавхижуулах сургалтыг харьяа байгууллагадаа зохион байгуулах, зарим 
аймгуудад хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай чиглэл өгсний дагуу дараах арга хэмжээг 
үе шаттайгаар зохион байгуулж нийт 2500 гаруй төрийн захиргааны албан хаагчид 
хамрагдсан. Үүнд: 
 
7.2.1 Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

ажилтнуудад 3 удаагийн сургалт; 
 

7.2.1. Нийслэлийн бүх хороодын ажилтнуудад 2 удаагийн сургалт; 
 

7.2.2. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын удирдах албан 
тушаалтнуудад 3 удаа очиж зохион байгуулсан.  
 

7.2.3. Нийслэлийн Засаг даргын харьяа 32 агентлаг, 9 дүүргийн ЗДТГазрын албан 
хаагчдад ахисан түвшингийн сургалт зохион байгуулсан.  
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 7.3. Хууль сахиулах байгууллагуудын харилцан ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагааны 
талаар: 
 

7.3.1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2018 оны жилийн 
эцсийн байдлаар ерөнхий төлөвлөгөө, боловсрол, газар өмчлөл, 
хөдөлмөрийн харилцаа, тендер, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, газар 
чөлөөлөлт, Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хороотой 
холбоотой нийт 168 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 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилуулсан. Мөн итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчдийн хариу тайлбарын шүүхэд хүргүүлэх хугацаа болон шүүх 
хуралд оролцож буй эсэхэд хяналт тавьж байна. 
 

7.3.2. Захиргааны хэргийн болон иргэний хэргийн шүүхээс шаардсан нотлох 
баримтыг тухай бүр гаргаж хүргүүлсэн ба нийт 150 гаруй удаагийн албан 
бичгээр шаардсан баримт бичгийг нотлох баримтын шаардлага 
хангуулан шүүхүүдэд хүргүүлсэн. 
 

7.3.3. Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Хурал, Засаг даргын шийдвэрийг 
сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажил нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжиж 
байгаа эсэхэд хяналт тавьж, 2018 онд шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй 
болсон 12 захирамжид ХҮЧИНГҮЙ гэсэн тэмдэглэгээ хийж, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагад  
хүргүүлсэн.  
 

7.3.4. 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх газраас Нийслэлийн Засаг даргад хандан Шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэх тухай 45 мэдэгдэл ирүүлсэн байна. Үүнээс газрын 
харилцаатай холбоотой 23, Хөдөлмөрийн харилцаатай 11, нөхөн төлбөр 
гаргах 4 мэдэгдлүүд ирсэн бөгөөд тухай бүр шүүхийн шийдвэрийг 
биелүүлэх талаар асуудал хариуцсан байгууллагуудад албан бичгээр 
шүүхийн биелүүлэх тухай албан бичгийг  хүргүүлж ажилласан. 2018 оны 
жилийн эцсийн байдлаар  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/353 
дугаар захирамжаар “Тэнүүн-огоо” ХХК-д шүүхийн шийдвэрийн дагуу 
343.789.664 төгрөг, 2018 оны А/561 дүгээр захирамжаар “Тэнүүн-огоо 
гуравдугаар бааз “ХХК-д 142.027.884.00 төгрөгийг тус тус олгосон. Мөн 
ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдсаны  улмаас шүүхийн шийдвэрээр 10 
иргэнд 110.224.685 төгрөгийн нөхөн олговрыг  Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар олгосон. 
 

7.3.5. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай харилцан уялдуулж хамтран 
ажиллах чиглэлээр Телекамер, Гэмт хэргийн хяналтын цогц систем, 
Эргүүл дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж 
байна.  
 

7.3.6. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 57 дугаар тогтоолоор батлагдсан  
Байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах, түүнийг хянах, бүртгэх үйл ажиллагааны 
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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 албан бичгээр авсан. 
 

Найм. Хууль зүй дотоод хэргийн сайд нийслэлийн засаг даргатай хамтран 
ажиллах талаар байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангахад зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авах, гэрээний биелэлтийн тайлан мэдээ, дараа оны гэрээнд  тусгах 

саналыг нэгтгэн ирүүлэх 
 

 8.1 Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Нийслэлийн засаг даргатай хамтран 
ажиллах талаар байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангах талаар авч 
хэрэгжүүлсэн зохион байгуулалтын арга хэмжээ: 
 
8.1.1. Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын Захирагчтай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллахад анхаарч, гэрээний хэрэгжилтийг хангах талаар төлөвлөгөө 
боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллахыг харьяа агентлаг, дүүрэгт албан бичгээр 
зөвлөмж хүргүүлж, тайланг хагас бүтэн жилээр гарган ажиллаж байна. 
 

8.1.2. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, холбогдох 
нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн удирдлага, 9 дүүргийн 
Засаг даргатай байгуулах Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 
төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээнд Хууль зүйн сайдтай байгуулсан гэрээний 
биелэлтийг хангаж ажиллах талаар зохицуулалт тусгаж хэрэгжилтэд нь 
хяналт тавьж байна.  
 
ЗУРГАА. ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
Үндсэн чиг үүрэг, бодлого, зорилт 
 
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, Гадаад бодлогын үзэл 

баримтлал, Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол 
Улсын гадаад бодлоготой уялдуулан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн удирдлагын доор нийслэлийн хэмжээнд гадаад бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, нэгдсэн нэг бодлогоор хангах, гадаад томилолтын үр дүнг нэгтгэж, 
хяналт тавьж хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэгтэйгээр ажиллалаа. 

 
Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд харилцаат 

хотуудтай хамтран ажиллаж, тэргүүний туршлага, техник технологийг хотын бүтээн 
босголтын томоохон ажлуудад нэвтрүүлэх чиглэлээр гадаад харилцааны үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар хотын хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэх, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн сонгуулийн бүрэн 
эрхийн хугацаан дахь Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан гадаад харилцаатай 
холбоотой ажлуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.  
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Монгол Улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл болох ОХУ, БНХАУ-тай 
сайн хөршийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд анхаарч идэвх, 
санаачилгатай ажилласан. Нийслэлийн удирдлагууд БНХАУ-ын Бээжин, Хөх хот, 
Шанхай, ОХУ-ын Москва, Эрхүү, Хабаровск, Красноярск зэрэг хотуудад албан 
томилолтоор ажиллаж, олон улсын хотын дарга нарын форум, аялал жуулчлалын 
үзэсгэлэнд 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.    

 
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 АНУ-ын Денвер, Лос Анжелес, Япон 
Улсын Токио хот, БНСУ-ын Сөүл, ХБНГУ-ын Берлин зэрэг хотуудад албан 
томилолтоор ажиллаж, цэвэрлэх байгууламж, агаарын бохирдол, дэд бүтэц зэрэг 
чиглэлийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тэргүүний техник 
технологи, туршлага судалж, цаашид хамтарч ажиллах чиглэлээр хотуудын 
удирдлагуудтай санал солилцсон болно.  

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 

гадаад харилцааны чиглэлээр тусгагдсан ажлууд: 
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 

үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, Гадаад харилцааны хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан томоохон ажлуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор ах дүү, найрамдалт 
харилцаат хотуудтай хамтран ажиллаж, дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

1.5.4 дүгээр заалтын хүрээнд 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, АНУ, 
Европын Холбоо, Тайландын Вант Улсын 30 гаруй хотуудад олон улсын сургалт, 
семинарт, хурал, туршлага судлах аялалд 270 гаруй албан хаагч тус тус хамрагдсан 
байна.  

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

1.4.5 дугаар заалтын хүрээнд Улаанбаатар хоттой Ах дүүгийн болон найрамдалт 
харилцаат хотууд болох Хөх хот, Эрхүү, Намьянжү, Бангкок, Мияконожо хотуудтай 
хамтран олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөрийг 2018 оны 07, 08, 10 дугаар 
сард хамтран амжилттай хэрэгжүүлэв. Эрхүү, Хөх хот, Намьянжү, Бангкок хотуудын 
нийт 52 төлөөлөгчид 2018 оны 07, 10 дугаар сард Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж, 
Монгол Улсын түүх, соёл, ёс заншилтай танилцлаа. 

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 

5.4.6 дугаар заалтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн санаачилгаар Зүүн хойд Азийн хотуудын өмнө тулгарч байгаа 
асуудлуудыг хэлэлцэж харилцан туршлага солилцох, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор “Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум 2018” 
олон улсын арга хэмжээг “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг 
сайжруулж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 06 
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дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион 
байгуулав. Гуравдахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн форум нь 
“Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд  2 өдөр хуралдлаа.  

  
6.2. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн гадаад айлчлал, бусад арга 
хэмжээ 
 
Нийслэлийн удирдлагуудын албан томилолт:  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2018 онд 5 удаа 

албан томилолтоор гадаадад ажилласан байна. Үүнд:  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч тэргүүтэй 

төлөөлөгчид 2018 оны 02 дугаар сарын 08-11-нд БНСУ-ын Сөүл, 04 дүгээр сарын 
08-12-нд БНХАУ-ын Бээжин, 04 дүгээр сарын 25-30-нд БНХАУ-ын Хөх хот, 03 дугаар 
сарын 03-14-нд АНУ-ын Вашингтон, 10 дугаар сарын 22-25-ны хооронд Бээжин зэрэг 
хотуудад албан томилолтоор ажилласан байна. Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй 
асуудлыг шийдвэрлэх, бүтээн босголтын томоохон төсөл, хөтөлбөрийг 
танилцуулах, гадаад улс орнуудын тэргүүний туршлагаас судлах, хамтран ажиллах 
чиглэлээр харилцаат хотуудын холбогдох удирдлагуудтай уулзаж, санал солилцсон 
байна. Тухайлбал, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-30-ны хооронд Хөх хотод 
айлчлал хийж, албан уулзалт, бизнес форум, урлагийн тоглолт, аялал жуулчлалын 
арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулсан болно.  

 
Түүнчлэн “Улаанбаатарын өдрүүд” арга хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 

22-25-ны хооронд Бээжин хотод зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээний хүрээнд 
“Өнөөгийн Улаанбаатар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн, “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 
2018” бизнес уулзалт, “Улаанбаатарын үдэш” урлагийн тоглолт зэрэг үйл ажиллагаа 
амжилттай болж өндөрлөв.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар, Тамгын дарга, Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга нар 2018 оны байдлаар 
БНХАУ, ОХУ, АНУ, Япон Улс, БНСУ, Европын Холбооны нийт 10 гаруй хотуудад 
албан томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  

 
-Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 

хариуцсан орлогч П.Баярхүү /4 удаа/ БНСУ-ын Инчон /2018.01.22-27/, Йордан 
Хашемын Хаант Улсын Амман хот /2018.05.08-16/, ОХУ-ын Красноярск хот 
/2018.08.01-03/, БНХАУ-ын Бээжин хот /2018.09.01-04/ зэрэг хотуудад албан 
томилолтоор ажиллав. Албан томилолтоор ажиллах хугацаанд дэд бүтэц, хот 
байгуулалтын салбарын холбогдох байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцов.  

 
-Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 

хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан /4 удаа/ БНХАУ-ын Бээжин хот /2018.01.28-31/, 
БНСУ-ын Сөүл хот /2018.02.11-15/,  Япон Улсын Токио хот /2018.05.20-23/, Шведийн 
Вант Улсын Стокгольм /2018.06.10-14/ зэрэг хотуудад албан томилолтоор ажиллав. 
Албан томилолтоор ажиллах хугацаанд агаарын бохирдол, ногоон байгууламж 
зэрэг салбарын холбогдох байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, хотуудын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэв.  
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-Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн 

Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа /2 удаа/ Данийн Вант Улсын Копенхаген хот 
/2018.02.11-15/, ОХУ-ын Москва хот /2018.08.29-09.02/ зэрэг хотуудад албан 
томилолтоор ажиллаж, боловсрол, соёлын салбарын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх талаар  хотын удирдлагуудтай санал солилцов.   

 
-Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан төслүүдийн 

удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр /5 удаа/ БНХАУ-ын Бээжин хот 
/2018.03.25-04.03/, ОХУ-ын Хабаровск хот /2018.05.21-30/, Япон Улсын Фүкүока хот 
/2018.07.31-08.04/, БНСУ-ын Сөүл хот /2018.10.11-20/, ХБНГУ-ын Берлин хот 
/2018.12.06-13/ зэрэг хотуудад албан томилолтоор ажилласан. 

 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 

дарга Т.Гантөмөр Япон Улсын Нагоя хот /2018.01.10-15/, АНУ-ын Вашингтон 
/2018.05.14-23/, БНХАУ-ын Бээжин /2018.10.22-25/ зэрэг хотуудад албан 
томилолтоор ажиллаж, байгаль орчинд ээлтэй газар доорх дулааны насосны 
систем, цэвэрлэх байгууламжийн чиглэлээр туршлага судлав.  

 
-Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр ХБНГУ-ын Берлин /2018.03.04-11/, БНСУ-

ын Сөүл /2018.09.03-07/,  БНФранц Улсын Парис /2018.10.14-23/ зэрэг хотуудад 
албан томилолтоор ажиллаж, хотуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн болно 

 
Нийслэлийн дүүрэг, нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудын 

хамрагдсан сургалт, семинар, бусад арга хэмжээ 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2018 онд 6 дүүргийн удирдлагууд  
гадаадад томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  
 

- Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан 2 удаа /Мусашимураяма, 
Софи/ 
- Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын үүрэг гүйцэтгэгч Т.Баясах 1 удаа /Сөүл/ 
- Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар 2 удаа /Эрээн,Хайлаар/ 
- Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа 1 удаа /Бээжин/ 
- Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат 1 удаа /Бээжин/ 
- Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа 1 удаа /Сочонь/ 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нар 2018 оны 
байдлаар байдлаар БНХАУ, БНЭУ, Япон Улс, ОХУ, АНУ, ХБНГУ, БНСУ нийт 15 
гаруй хотуудад албан томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:  

 
НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд 4 удаа 

/Саппоро, Керала, Токио, Бээжин/ 
 
НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга М.Өлзийбаяр 6 удаа 

/Денвер, Нагоя, Москва, Сөүл, Бээжин, Шанхай/ 
 
НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Э.Ганхүү 3 удаа /Керала, 

Бээжин, Парис/ 
 
НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал 2 удаа /Берлин, 

Сөүл/ 
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НЗДТГ-ын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Төсөл, хамтын ажиллагааны 

тасгийн дарга Г.Мягмаржав 2 удаа /Чанша, Бангкок/ 
 
НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар 5 удаа /Берлин, 

Фүкүока, Улаанцав, Бээжин, Вашингтон/ 
 
НЗДТГ-ыг Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга 

Э.Дагиймаа 2 удаа /Хөх хот, Бээжин/ 
НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга 1 удаа 

/Сөүл/ 
 
НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М. Эрдэнэжаргал 3 удаа 

/Тайпэй, Сөүл, Берлин/ 
 
НЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга хурандаа Ж.Болдбаатар 1 удаа  /Бангкок/ 
 
НЗДТГ-ын Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга Б.Ууганбат 1 удаа 

/Тайпэй/ 
 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2018 онд нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлагууд 20 гаруй хотуудад албан томилолтоор ажилласан байна. 
Үүнд:  

- Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн  удаа /Бээжин 2, 
Хөх хот/ 
 
- Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дарга О.Чинзориг 2 удаа 
/Вашингтон, Кесон/ 
 
- Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Э.Баттулга 4 удаа /Денвер,Москва, 
Шэнянь, Катовиц/ 
 
- Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын дарга Б.Цацрал 3 удаа 
/Бангкок, Токио, Сөүл/ 
 
- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга 2 удаа /Москва, 
Сингапур/ 
 
- Ус сувгийн удирдах газрын дарга Ц.Төрхүү 3 удаа /Москва, Франкфурт, 
Вашингтон/ 
 
- “Багануур Үйлдвэрлэл,технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын дарга Ч.Элбэгсайхан 2 
удаа /Бээжин, Хөх хот/ 
 
- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүх 3 удаа /Хөх хот, 
Бээжин, Токио/ 
 
- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын орлогч дарга Ц.Энхтүвшин удаа 2 
удаа /Эрхүү, Өвөр Байгалийн хязгаар/ 
 
- “Багахангай Мах боловсруулах үйлдвэр” ОНӨААТҮГ-ын дарга Ц.Энхбаатар 1 
удаа /Бээжин/ 
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- Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат 2 удаа /Кимхэ, Хөх 
хот/ 
 
- Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга А.Хаянхярваа 1 удаа /Бээжин/ 
 
- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар 2 удаа /Прага, 
Манила/ 
 
- Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газрын дарга С_Сүх-Очир 1 удаа /Бонн/ 
 
- Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын дарга Н.Батсүмбэрэл 1 удаа /Хөх хот, 
 
- “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дарга Б.Бямбадорж 2 удаа /Хөх хот, 
Чебоксары/ 
 
- Нийслэлийн Газрын албаны дарга Н.Болорчулуун 1 удаа /Истанбул/  
 
-  “Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв”ОНӨҮГ-ын дарга 
Д.Одбаяр 1 удаа /Сөүл/ 
 
- Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын дарга Ж.Тогтохбаяр 1 удаа 
/Красноярск/ 
 
- Нийслэлийн Тээврийн газрын дарга Д.Отгонбаатар 1 удаа / Красноярск/ 
 
- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга Ж.Чүлтэмсүрэн 1 удаа /Шинэ 
Тайпэй/ 
 
- Нийслэлийн Архивын газрын дарга С.Гаваа 1 удаа /Парис/ 
 
- Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга П.Батхүлэг 1 удаа /Берлин/ 
 
- Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газрын дарга Ч.Батбилэг 1 удаа 
/Бангкок/ 
 
- Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасан 1 удаа /Парис/ 
 
- “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын дарга Б.Цолмон 1 удаа /Парис/  
 
- Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Б.Мөнхбат 1 удаа /Бээжин/ 
 
- “Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ОНӨААТҮГ-ын дарга Б.Сүхбаатар 3 
удаа /Истанбул 2, Тайпэй/ 
 
- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
төслийн зохицуулагч Д.Авирмэд 2 удаа /Сөүл, Тайпэй/ 
 
- “Авто худалдааны цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ын дарга О.Мөнгөншагай 3 удаа 
/Бэйхай, Хөх хот, Бээжин/ 
 
- Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга Ө.Ган-Өлзий 2 удаа 
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/АНУ, Сөүл/ 
 
- Нийслэлийн Хүүхэд, залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 
дарга Б.Лхамсүрэн 1 удаа /Берлин/ 
 
- Нийслэлийн “Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв” ОНӨҮГ-ын дарга 
Д.Баярсайхан 1 удаа /Сөүл/ 
 
- Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн дарга          
Ч.Ган-Очир 1 удаа /Бангкок/ 
 
- Нийслэлийн Тээврийн газрын орлогч дарга Х.Булгаа 2 удаа /Денвер, Сөүл/ 
- Нийслэлийн Боловсролын газрын орлогч дарга Ц.Отгончимэг 1 удаа 
/Саппоро/ 
 
- Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын орлогч дарга Б.Индра 1 удаа 
/Шанхай/ 
 
- Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газрын орлогч дарга 
А.Амарсайхан 1 удаа /Бээжин/ 
 
 

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, АНУ, Европын Холбоо, 
Тайландын Вант Улс зэрэг орны 30 гаруй хотуудад олон улсын сургалт, семинарт, 
хурал, туршлага судлах аялалд 360 гаруй албан хаагч тус тус хамрагдсан байна. 

 
Зочид төлөөлөгчид:  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч болон Тамгын 

газрын даргын тушаалаар 2018 онд харилцаат хот болон дипломат төлөөлөгчийн 
газрын нийт 220 төлөөлөгчдийг хүлээн авсан байна.  

 
ОХУ-ын Москва, Эрхүү, Улаан-Үд, Чита зэрэг хотуудаас нийт  40 гаруй 
төлөөлөгчдийг Улаанбаатар хотноо хүлээн авсан болно. Үүнд:  
 
- Москва хотын Байгаль орчны хамгааллын газрын захирал Полина Захарова 
/1 хүн/ 2018 оны 06-р сарын 17-20-ны өдрүүдэд; 
 
- Улаан-Үд хотын захирагч А.М.Голков тэргүүтэй төлөөлөгчид /5 хүн/ 2018 оны 
06-р сарын 17-19-ний өдрүүдэд; 
 
- Чита хотын захирагч Олег Кузнецов тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 06-р 
сарын 17-19-ний өдрүүдэд тус тус айлчилж Зүүн Хойд Азийн хотын дарга 
нарын форумд оролцов. 
 
- Улаан-Үд хотын дарга А.М.Голков тэргүүтэй төлөөлөгчид /8 хүн/ 2018 оны 10 
дугаар сарын 27-ноос 11 дүгээр сарын 03-ны хооронд Улаанбаатар хотод 
зочилж, “Улаанбаатар, Улаанцав, Улаан-Үд хотуудын хамтын ажиллагаа 2018” 
үйл ажиллагаанд оролцов.  
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- ОХУ-ын Эрхүү хотын багш, сурагчид /10 хүн/ 2018 оны 10 дугаар сарын 31-
нээс 11 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зочилж, сурагч 
солилцооны хөтөлбөрт хамрагдав.  
 
- Эрхүү хотын дарга Бердников Д.В. тэргүүтэй төлөөлөгчид /9 хүн/ 2018 оны 11 
дүгээр сарын 12-14-ний хооронд Улаанбаатар хотод зочлов. 
 
БНХАУ-ын ӨМӨЗО, Хөх хотоос 80 гаруй төлөөлөгчдийг хүлээн авсан. Үүнд:  
- БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны удирдлагуудыг /12 
хүн/ хүлээн авч, хүндэтгэлийн зоог зохион байгуулав. 
 
- ӨМӨЗО-ны дэд дарга Ай Лихуа тэргүүтэй төлөөлөгчид /нийт 15 хүн/  2018 оны 
05 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд; 
 
- Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форумд Бээжин, Шэньян, Тяньжин, 
Чанчун зэрэг хотуудын 20 гаруй төлөөлөгчид оролцов.  
 
- Хөх хотын Ардын Засгийн төлөөлөгчид /18 хүн/ 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-
08-ны өдрүүдэд; 
 
- Хөх хотын багш сурагчдын төлөөлөл /13 хүн/ 2018 оны 07 дугаар сарын 23-
30-ны өдрүүдэд; 
 
БНСУ-аас Намянжү, Пусан, Инчон зэрэг хотуудаас 60 гаруй  төлөөлөгчдийг 
Улаанбаатар хотод хүлээн авах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллав. Үүнд:  
 
- Пусан хотын орлогч дарга Пак Жэ Мин тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 03 
дугаар сарын 27-30-ны өдрүүдэд; 
 
- Пусан хотын Урлагийн нэгдсэн Холбооны ерөнхийлөгч тэргүүтэй төлөөлөгчид 
2018 оны 07 дугаар сарын 10-13-ны өдрүүдэд; 
 
- Намянжү хотын дарга И Сог Ү тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 05 дугаар 
сарын 11-14-ний өдрүүдэд;  
 
- Намянжү хотын сурагчид 2018 оны 07 дугаар сарын 23-30-ны өдрүүдэд; 
 
- Кёнсанбүг мужийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч дарга Юн Жун-жин 
тэргүүтэй төлөөлөгчид 2018 оны 08 дугаар сарын 27-31-ний өдрүүдэд тус тус 
айлчлав. 
 
АНУ, Тайландын Вант Улс, Япон, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын  
хотуудаас  35 гаруй төлөөлөгчдийг Улаанбаатар хотноо хүлээн авч, бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллав. Үүнд:  
 

- БНСВьетнам Улсын Ханой хотын төлөөлөгчид 2018 оны 05 дугаар сарын 
09-13-ны өдрүүдэд; 

- Япон Улсын Токио хотын төлөөлөгчид 2018 оны 06 дугаар сарын 17-20-ны 
өдрүүдэд; 

- Тайландын Бангкок хотын сурагчид 2018 оны 07 дугаар сарын 23-30-ны 
өдрүүдэд; 

- Тайландын Бангкок хотын төлөөлөгчид 2018 оны 08 дугаар сарын 05-09-
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ний өдрүүдэд 
- АНУ-ын Денвер хотын төлөөлөгчид 2018 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр 

тус тус айлчлав. 
 
6.3. Гадаад харилцааны чиглэлээр хэрэгжүүлсэн гол арга хэмжээнүүд 
 
“Аз жаргалтай Улаанбаатар” сагсан бөмбөгийн тэмцээн 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын санаачилгаар 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 07-ны өдөр Гадаад харилцааны яам болон Монгол Улсад суугаа Элчин 
сайдын яамд, дипломат төлөөлөгчийн газрууд хооронд жил бүр зохион байгуулдаг 
“Аз жаргалтай Улаанбаатар” сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээн амжилттай болж 
өндөрлөв. Энэ жил 2 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа тус тэмцээнд ОХУ, 
БНХАУ, Япон, Унгар Улс, БНСУ, АНУ, Австрали Улс, ИБУИНВУ, Канад Улс, АНЭУ, 
БНЭУ зэрэг 11 улсын дипломат корпусын газар, ГХЯ, НИТХ, НЗДТГ-ын 22 багийн 
200 гаруй тамирчид өрсөлдөж аваргуудаа тодруулав. 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. 

 
Сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг нээж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, ГХЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын 
газрын дарга Н.Анхбаяр нар тус тус мэндчилгээний үг хэлэв.  

 
Эрэгтэй багийн алтан медалийг НЗДТГ, мөнгөн медалийг АНУ, хүрэл 

медалийг ГХЯ, эмэгтэй багийн алтан медалийг НЗДТГ, мөнгөн медалийг АНУ, хүрэл 
медалийг Австрали, Англи, Канадын нэгдсэн баг тус тус хүртсэн байна. Эрэгтэй 
шилдэг тоглогчоор НЗДТГ-ын тоглогч Х.Азбаяр, эмэгтэй шилдэг тоглогчоор АНУ-ын 
Элчин сайдын яамны ажилтан Г.Халиун нар тодорсон юм.  

 
“Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг 

хангах нь” сургалт 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсийн  

санаачлагчаар Гадаад харилцааны яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газартай 
хамтран нийслэлийн 9 дүүрэг, нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан 
тушаалтан болон гадаад харилцааны  асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан 
сургалтыг жил бүр зохион байгуулдаг.  

 
Энэ жилийн сургалт “Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны 

нэгдмэл байдлыг хангах нь” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн 09:00-12:30 цагийн хооронд Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл” 
танхимд амжилттай болж өндөрлөв.  

 
Сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр, 

Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар болон нийслэлийн 9 дүүрэг, 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын /нийт 54 байгууллага/ удирдах албан 
тушаалтан болон гадаад харилцааны  асуудал хариуцсан нийт 90 гаруй албан 
хаагчид хамрагдав.  

 
Тус сургалтыг нээж Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар үг хэлэв. “Гадаад 
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бодлого нэгдмэл цонхоор гардаг байх ёстой. Дэлхийн бусад улс оронд ч гэсэн өөр 
улс оронтой харилцахдаа гадаад бодлого нь нэгдмэл байдаг. Бид бүхэн яг тэрхүү 
жишгийг дагаж ажиллах ёстой. Нэг бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалтаар ажиллавал 
илүү үр дүнд хүрнэ. Улаанбаатар хот бол Монголын Улсын нийслэл. Нийслэлд ямар 
үйл явдал болж байна тэр бүгд Монгол Улсын үйл явдал болдог” хэмээн онцлон 
хэлэв. 

 
Сургалтаар Гадаад харилцааны яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 

захирал Ш.Одонбаатар “Монгол Улсын гадаад бодлого, үйл ажиллагаа, гадаад 
харилцааны нэгдсэн зохицуулалт”, Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын захирал 
А.Төмөр “Байгууллага хоорондын гэрээний асуудал”, Консулын газрын дэд захирал 
Л.Мөнхтүшиг “Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, консулын үйлчилгээний асуудал”, 
Дипломат ёслолын газрын I нарийн бичгийн дарга О.Эрдэнэсамбуу “Дипломат 
ёслолын асуудал” сэдвээр илтгэл тавьж, албан хаагчидтай харилцан санал 
солилцов.  

 
Сургалтын төгсгөлд хүндэтгэлийн зоогийн ширээний засалт тухайлбал, амны 

алчуур, аяга таваг, хундага зэрэг хэрэгслийн байршуулж ширээ зассан нь 
оролцогчдод тодорхой мэдээллийг өгсөн.  

 
Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

санаачилгаар Зүүн хойд Азийн хотуудын өмнө тулгарч байгаа асуудлуудыг 
хэлэлцэж харилцан туршлага солилцох, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор “Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум 2018” олон улсын арга 
хэмжээг “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 
18-19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулав. 

 
Гуравдахь удаагаа зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн форум нь 

“Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд  2 өдөр хуралдлаа. 

 
Тус форумын гол зорилго нь хотуудын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудын 

талаарх ололттой туршлага, хэрхэн шийдэж ирсэн арга замаас харилцан 
хуваалцахын зэрэгцээ Зүүн хойд Азийн хотууд буюу бүс нутгийн хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх замаар цаашдаа хамтран ажиллах, хамтдаа хөгжихөд ихээхэн түлхэц 
өгөх юм.  

 
Тус форумд Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн 6 улсын, 18 хотын дарга, шийдвэр 

гаргагчид, Монгол Улс дахь ЭСЯ, олон улсын байгууллага, Засгийн газар, УИХ-ын 
гишүүд, нийслэлийн нутгийн захиргаа зэрэг байгууллагуудын 300 гаруй төлөөлөгч 
оролцож, дэлхий нийтийн өмнө тулгарч буй уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үндсэн 
шалтгаан болсон хүлэмжийн хийн ялгарлыг хотуудын төвшинд бууруулах арга 
замуудаа хэлэлцэж, туршлагаа хуваалцлаа.  

 
Улаанбаатар хоттой Ах дүүгийн болон найрамдалт харилцаатай хамтран 

ажилладаг Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн 6 улсын 30 гаруй хотуудад Гадаад 
харилцааны яамаар дамжуулан 2018 оны 03 дугаар сард албан ёсоор урилга 
хүргүүлсэн. Харилцаат хотуудаас БНХАУ-аас 4 хотын 18 /Бээжин 8, Тяньжин 4, 
Чанчун 3, Шэньян 3/, ОХУ-аас 3 хотын 8 /Москва 1, Улан-Үд 5, Чита 2/, БНАСАУ-ын 
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Пхеньян хотын 2, Японы Токио хотын 2, БНСУ-ын 4  хотын 13 /Сөүл 5, Пусан 2, 
Тэжон 4, Сүвонь 2/, Монгол Улсаас 4 хотын /Улаанбаатар, Зуун мод, Дархан, 
Булган/, IGDP,ICLEI зэрэг олон улсын байгууллагаас 3 төлөөлөгч, нийт 50 орчим 
төлөөлөгчид хүрэлцэн ирсэн. 

 
Олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөр – 2018 
 

 Ах дүү, найрамдалт харилцаат хотуудтай уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг 
“Олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд БНХАУ-ын Хөх хот /13 хүн/, 
Тайландын Вант Улсын Бангкок хот /13 хүн/, БНСУ-ын Намянжү /16 хүн/, ОХУ-ын 
Эрхүү /10 хүн/ зэрэг хотуудаас нийт 52 төлөөлөгчдийг 2018 оны 07 дугаар сарын 23-
30 болон 11 дүгээр сарын 01-07-ны хооронд Улаанбаатар хотод хүлээн авав. 
Төлөөлөгчид Монгол Улсын түүх, соёл, ёс заншлыг сурталчилснаас гадна өөр өөр 
хэл, соёлтой хүүхдүүд манай улсад ирж танилцаж найз нөхөд болох, харилцан түүх 
соёл, ёс заншлаас суралцах боломжийг бүрдүүлсэн онцлог бүхий олон улсын 
чанартай арга хэмжээ болж өндөрлөв.  
 
 Хөтөлбөрийн хугацаанд төлөөлөгчид эрийн гурван наадам, монгол хоол, 
үндэсний урлагийн тоглолтууд, музей зэрэг түүхт газруудаар зочилсон. Үүнд: 
Монголын Үндэсний түүхийн музей, Оюун ухааны олон улсын музей, Монголын 
хүүхдийн урлан бүтээх төв, Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчилэн хийд 
зэрэг болно. Монголын Хүүхдийн ордонд авьяаслаг хүүхдүүдийн хамт хамтарсан 
тоглолт хийв. Мөн Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд зочилж монголын уламжлалт 
эрийн 3 наадам болох сурын харваа, үндэсний бөх, морины уралдаан зэрэг  
спортын төрөлтэй танилцсан. Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвд зочилж, зураг, 
уран бичлэг, хайчилбар зэрэг дугуйлангийн үйл ажиллагаатай танилцав. Түүнчлэн 
“Тэрэлж” байгалийн цогцолборт газарт зочилж, морин аялал хийж, ууланд гарч, 
монгол гэрт хонож, байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай танилцаж, монгол айлд 
зочилсон.  Улаанбаатар хотын багш, сурагчдын төлөөлөл 2018 оны 08 дугаар сар 
болон 11 дүгээр сард Эрхүү, Хөх хот, Мияконожо, Намянжү зэрэг хотуудад зочилж, 
сурагч солилцооны хөтөлбөрт хамрагдсан. 
  

Гадаад арга хэмжээтэй холбоотой захирамж, тушаал 
 
2018 онд Гадаад харилцааны хэлтэст Нийслэлийн Засаг даргын 102 
захирамж, Тамгын газрын даргын 45 тушаал тус тус батлагдаж бүртгэгдсэн 
байна. Үүнээс гадаад улс оронд албан томилолтоор ажиллуулах тухай 90 
захирамж, 26 тушаал,  гадаадын зочид хүлээн авах, арга хэмжээ зохион 
байгуулах хөрөнгө гаргах тухай 3 захирамж, 18 тушаал,  гишүүнчлэлийн 
хураамж төлөх тухай 2 захирамж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 4 захирамж, 
форум зохион байгуулах тухай 1 захирамж тус тус батлагдсан байна.  
 
 Захирамж, тушаалаар:  
 

- Сургалт, семинарт 61 ; 
- Олон улсын хурал, чуулга уулзалт, үзэсгэлэнд 212 ; 
- Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх албан айлчлал, соёлын арга хэмжээнд 90 
албан хаагчид тус тус гадаад томилолтоор ажилласан байна. 
 

-Харилцаат хот болон дипломат төлөөлөгчийн газрын нийт 220 
төлөөлөгчдийг хүлээн авсан байна. 
      



138 
 

2018 онд Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болон Тамгын газрын даргын 
тушаалаар нийт 657,179,290 /зургаан зуун тавин долоон сая нэг зуун далан 
есөн мянга хоёр зуун ер/ төгрөгийг гадаад арга хэмжээнд тус тус зарцуулсан 
байна.  
 
Санамж бичиг, гэрээ  
 
Нийслэлийн удирдлагууд 2018 онд Ах дүү болон найрамдалт харилцаат 
хотууд болон гадаадын байгууллагуудтай нийт 6 санамж бичиг байгуулж,  
Гадаад харилцааны хэлтэст бүртгүүлсэн байна.  
 
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 
нийт 2 Санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд:  
 

- БНХАУ-ын Хөх хотын даргатай “Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хот болон БНХАУ-ын Хөх хот хооронд найрамдалт 
хотуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх тухай” санамж бичиг;  
 

- ОХУ-ын Эрхүү хотын даргатай “Ах дүүгийн найрамдалт харилцаа, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх тухай” санамж бичиг. 

 
2.Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч П.Баярхүү 2 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
 

- БНСУ-ын Гёнсанбүг аймгийн захирагч, БНСУ-ын Эрчим хүчний 
агентлагийн Дэгү Гёнсанбүг бүсийн төвийн дарга, ЗХАНЗХ-ны 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нартай хамтарсан “Хамтын 
ажиллагааны тухай” санамж бичиг байгуулсан байна;  
 

- Дэлхийн Банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчтэй “Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг даван туулах, дасан зохицох чадвартайгаар 
Улаанбаатар хотын зам тээврийн дэд бүтцийн хөрөнгийн 
менежмент, төлөвлөлтийг хийх тухай” санамж бичиг байгуулсан 
байна.         

 
3.Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан 1 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд:  
 

- БНСУ-ын Пусан хотын төрийн бодлого, удирдлага эрхэлсэн орлогч 
даргатай “Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон БНСУ-ын 
Пусан хот хоорондын аялал жуулчлалыг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх 
болон харилцаа хамтын ажиллагааны тухай” санамж бичиг 
байгуулсан байна. 

 
4.Нийслэлийн Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-
Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа 1 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
 

- БНСУ-ын Самюк Эрүүл мэндийн сургуулийн захиралтай “Монгол 
Улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон БНСУ-ын Самюк эрүүл 
мэндийн их сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны тухай” 
санамж бичиг байгуулсан байна. 
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  Албан уулзалт 
 
 2018 оны байдлаар нийслэлийн удирдлагуудын нийт 120 орчим гадаад 
албан уулзалтыг зохион байгуулсан байна. Үүнд:  
 
-Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд – 65  
-Нийслэлийн Засаг даргын дэд бүтэц, гэр хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан 
орлогч П.Баярхүү – 10 
-Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан 
орлогч Ж.Батбаясгалан – 13 
-Ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан - Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогч Д.Энхтөр – 5 
-Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч - Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогч Ш.Анхмаа – 10 
-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 – 13 удаагийн 
гадаад албан уулзалтыг тус  тус хийсэн байна. 
 
Уулзалтаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан 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. 

 
2018 оны байдлаар Ах дүү, найрамдалт хотуудын дарга нарын айлчлалыг 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулах, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч болон Засаг даргын орлогч нарын гадаад айлчлал, Олон улсын 
байгууллагуудын уулзалт, зөвлөгөөн, семинар, төрийн албан хаагчдыг богино 
хэмжээний сургалт, туршлага судлах аялалд хамруулах, дүүрэг агентлагуудын 
гадаад үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон арга хэмжээнүүдийг 
амжилттай зохион байгуулав. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцааны хэлтсийн  

санаачлагчаар Гадаад харилцааны яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газартай 
хамтран нийслэлийн 9 дүүрэг, нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан 
тушаалтан болон гадаад харилцааны  асуудал хариуцсан ажилтнуудад зориулсан 
сургалтыг жил бүр зохион байгуулдаг.  

 
“Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг 

хангах нь” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09:00-12:30 
цагийн хооронд Гадаад харилцааны яамны “Зөвшилцөл” танхимд амжилттай болж 
өндөрлөв. Сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр, 
Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар болон нийслэлийн 9 дүүрэг, 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын /нийт 54 байгууллага/ удирдах албан 
тушаалтан болон гадаад харилцааны  асуудал хариуцсан нийт 90 гаруй албан 
хаагчид хамрагдав.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч тэргүүтэй 

төлөөлөгчид 2018 оны 04-р сарын 25-30-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх 
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хотод албан айлчлал хийв. Айлчлалын үеэр “Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалыг 
сурталчлах өдөрлөг”-ийг амжилттай зохион байгуулж, урлагийн тоглолтыг тус хотын 
иргэдэд толилуулав.  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
санаачилгаар 2018 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр Гадаад харилцааны яам болон 
Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамд, дипломат төлөөлөгчийн газрууд хооронд 
жил бүр зохион байгуулдаг “Аз жаргалтай Улаанбаатар” сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг 
тэмцээн амжилттай болж өндөрлөв.  

 
“Монгол, Оросын санаачилга – 2018” арга хэмжээг 2018 оны 06 дугаар сарын 

07-10-ны хооронд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулж, урлагийн 
тоглолт, тайз чимэглэл, худалдаа үйлчилгээ, хотын тохижилт цэвэрлэгээ зэрэг 
ажлуудыг нийслэл хариуцан амжилттай зохион байгуулав.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

санаачилгаар Зүүн хойд Азийн хотуудын өмнө тулгарч байгаа асуудлуудыг 
хэлэлцэж харилцан туршлага солилцох, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор “Зүүн хойд Азийн хотын дарга нарын форум 2018” олон улсын арга 
хэмжээг “Нүүрстөрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд 2018 оны 06 дугаар сарын 
18-19-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулав.  

 
Монгол Улс, ОХУ-ын тэргүүн нарын ивээл дор Улаанбаатар хотноо 2018 оны 

06 дугаар сарын 07-10-ны хооронд зохион байгуулагдсан “Монгол-Оросын 
санаачилга 2018” арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулав.  

 
Ах дүү, найрамдалт харилцаат хотуудтай уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг 

“Олон улсын сурагч солилцооны хөтөлбөр”-ийн хүрээнд БНХАУ-ын Хөх хот /13 хүн/, 
Тайландын Вант Улсын Бангкок хот /13 хүн/, БНСУ-ын Намянжү /16 хүн/, ОХУ-ын 
Эрхүү /10 хүн/ зэрэг хотуудаас нийт 52 төлөөлөгчдийг 2018 оны 07 дугаар сарын 23-
30 болон 11 дүгээр сарын 01-07-ны хооронд Улаанбаатар хотод хүлээн авав. 
Төлөөлөгчид Монгол Улсын түүх, соёл, ёс заншлыг сурталчилснаас гадна өөр өөр 
хэл, соёлтой хүүхдүүд манай улсад ирж танилцаж найз нөхөд болох, харилцан түүх 
соёл, ёс заншлаас суралцах боломжийг бүрдүүлсэн онцлог бүхий олон улсын 
чанартай арга хэмжээ болж өндөрлөв. 

 
Улаанбаатар, Бээжин хотуудын Ах дүүгийн найрамдалт харилцааг 

өргөжүүлэх зорилгоор 2018 оны 10 дугаар сарын 21-25-ны хооронд Бээжин хотод 
“Улаанбаатарын өдрүүд” арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулав. Арга 
хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар, Бээжин хотын дарга нарын албан уулзалтаас 
гадна “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт 2018” бизнес уулзалт, “Улаанбаатарын үдэш” 
урлагийн тоглолт, “Өнөөгийн Улаанбаатар” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг зохион 
байгуулсан болно.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Нийслэл хот 

үүсэн байгуулагдсаны 379 жилийн ойг тохиолдуулан 2018 оны 10 дугаар сарын 27-
ны өдөр Монгол Улсад суугаа Элчин сайд нарыг хүлээн авч, хүндэтгэлийн зоог 
барив. Нийт 25 Элчин сайдад урилга хүргүүлснээс 15 Элчин сайд болон Хэргийг түр 
хамаарагч нар оролцов. 

 
“Улаанбаатар, Улаанцав, Улаан-Үд хотуудын хамтын ажиллагаа 2018” үйл 

ажиллагааны хүрээнд гурван хотын дарга нарын албан уулзалтыг 2018 оны 11 
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дүгээр сарын 02-ны өдөр амжилттай зохион байгуулав. Уулзалтаар хотын 
удирдлагууд эдийн засаг, соёл, урлаг, аялал жуулчлалын салбар болоод бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх боломжийн талаар харилцан санал 
солилцов. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан хотын дарга тэргүүтэй 
төлөөлөгчдөд хүндэтгэлийн оройн зоог барив.   

 
Улаанбаатар хот нь Ах дүү болон харилцаат хотуудтай найрамдалт 

харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр 2019 онд дараах томоохон 
ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Үүнд:  

 
Ирэх жил нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 380 жилийн ой тохиож байгаатай 

холбогдуулан Ах дүү, найрамдалт харилцаат хотуудын дарга нар болоод гадаад 
харилцааны албан хаагчдыг хамруулсан олон улсын хурлыг Улаанбаатар хотноо 
зохион байгуулна.  

 
Харилцаат хотуудтай уламжлал болгон хэрэгжүүлдэг олон улсын сурагч 

солилцооны хөтөлбөрийг Хөх хот, Эрхүү, Намянжү, Мияконожо, Бангкок хотуудтай 
хамтран ирэх оны 3 дугаар улиралд зохион байгуулна. 

 
Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, олон улсын байгууллагуудтай 

хамтран спорт, соёл, урлагийн арга хэмжээг зохион байгуулна.  
 
Улаанбаатар, Бээжин хотууд Ах дүүгийн харилцаа тогтоох хэлэлцээрт гарын 

үсэг зурсны 5 жил, Монгол Улс, БНХАУ дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой 
тус тус тохиож байгаатай холбогдуулан “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээг 3 
дугаар улиралд Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар тус тус төлөвлөн ажиллаж 
байна. 

 
ДОЛОО. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
6.1. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ 
  

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 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.  
 

•  Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 121 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”-нд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
хэрэгжүүлэхээр нийт 230 арга хэмжээ тусгагдсан байна. Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар хэрэгжүүлэх 31 арга хэмжээнээс 2 арга хэмжээ 100 хувийн, 
10 арга хэмжээ 70 хувийн, 12 арга хэмжээ 40 хувийн, 3 арга хэмжээ 0 хувийн нийт 
51.1 хувийн хэрэгжилттэй, хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй 4 арга хэмжээ байна. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Монгол Улсын Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд туссан зорилт арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах зөвлөмжийг 2018 оны 03 дугаар 
сарын14-ний өдөр албан бичгээр хүргүүлэн, 2017 оны хэрэгжилтийн тайланг 
хүлээн авч нэгтгэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газарт хүргүүлж ажиллалаа. 
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•  Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
нийслэлд хамааралтай 230 заалтыг эхний хагас жилийн байдлаар нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 78 байгууллагаас мэдээг нэгтгэн авч, дүн мэдээг 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулж 2018 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний өдөр Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газарт хүргүүлж ажиллалаа. 

• Үндэсний хөтөлбөрүүдийн жагсаалт болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас 
ирүүлсэн тогтоолын дагуу Үндэсний 31 хөтөлбөрийн жагсаалтыг гаргаж 
удирдлагад танилцуулан, нутгийн захиргааны байгууллагуудад үндэсний болон 
дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг, хөтөлбөрийн хэрэгжилт үр дүнг тайлагнах 
чиглэлээр албан бичиг хүргүүлэн ажилласан. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор баталсан журмын дагуу Монгол улсын Засгийн газрын тогтоолоор 
баталсан Үндэсний хөтөлбөрүүдийн нийслэл хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан зорилт, 
арга хэмжээний хэрэгжилтийг “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим 
мэдээллийн сан”  буюу “L-Monitoring” программ дамжуулан Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны болон харьяа байгууллагуудаас авч ажиллаж байна. 

 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн явцын тайланг 50 байгууллагаас авч нэгтгэсэн бөгөөд 97.1 хувийн  
хэрэгжилттэй байсан бөгөөд тайлангийн дүнг, удаашралтай буюу тасалдаж 
байгаа арга хэмжээний түүвэрчилсэн дүнг нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж ажиллалаа. 
 

• Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2017, 2018 оны жилийн 
хэрэгжилтийг “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээллийн сан”  буюу                    
“L-Monitoring” программ дамжуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон 
харьяа 53 байгууллагуудаас  авч нэгтгэн  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ээлжит 19 дүгээр хуралдаанаар Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц 53.41 хувийн  хэрэгжилттэй байгаа 
танилцуулж ажиллаа. 
 

 6.2. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 
         

•  Монгол улсын Их Хурлын 2017 оны 05 дугаар сарын 31 өдрийн 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл”-д тусгагдсан 16 зорилт бүхий 140 заалт ажлаас Нийслэлийн 
Засаг даргын тамгын газрын Үндсэн хэрэгжүүлэлтээр орсон 4 зорилт, 12 заалт 
бүхий ажлыг хяналтад авч 2018 оны хагас жилийн дүн мэдээг  нутгийн  
захиргааны  байгууллагуудаас авч нэгтгэх, хяналт шинжилгээ үнэлгээнд 
боловсруулалт хийж, дүн мэдээг  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж 
ажиллаа. Жилийн эцсийн байдлаар “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д тусгагдсан 16 зорилт бүхий 140 заалт ажлаас 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Үндсэн хэрэгжүүлэлтээр орсон 4 
зорилт, 12 заалтын хэрэгжилтийг “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим 
мэдээллийн сан”  буюу “L-Monitoring” программ дамжуулан Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны болон харьяа 53 байгууллагуудаас  авч нэгтгэн хяналт шинжилгээ 
хийн ажиллаж байна.  

 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 334 
заалтын хэрэгжилтийг нийслэлийн 53 байгууллагаас авч нэгтгэхэд 96.0 хувийн 
хэрэгжилттэй байсан бөгөөд тайлангийн дүнг, удаашралтай буюу тасалдаж 
байгаа арга хэмжээний түүвэрчилсэн дүнг нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж ажиллалаа. 



143 
 

 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 334 
заалтын хэрэгжилтийг нийслэлийн 53 байгууллагаас авч нэгтгэхэд 96.0 хувийн 
хэрэгжилттэй дүнг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж ажиллалаа.  

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн эхний 
хагас жилийн хэрэгжилтийг “Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээллийн 
сан” буюу “L.Monitoring” программ дамжуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
болон харьяа 53 байгууллагуудаас авч нэгтгэн ажиллав. 
 

• Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 19 дүгээр хуралдаанаар 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
биелэлтийг “Хангалттай” үнэлгээ авсан. 
      

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 дараахи 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

• Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжих Улсын Их Хурлын болон Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрүүд, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Ерөнхий сайдын захирамж, Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл 
зэрэг захирамжлалын болон зохион байгуулалтын баримт бичгүүдийг НЗДТГ-ын 
“Захирамжлалын баримт бичгүүдийн нэгдсэн мэдээллийн сан”-д тухай бүрд нь 
бүртгэн хяналтад авч хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан.  
 

• Улсын Их хурлын тогтоол, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, 
Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Ерөнхий сайдын захирамж, НИТХ-ын тогтоол Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл зэрэг баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явц, 
үр дүнд хагас, бүтэн жилээр хяналт шинжилгээ хийж, тогтоол шийдвэрүүдийн 
заалтуудыг хэрэгжүүлэх хугацаа болон үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр үнэлгээ 
өгч ажиллав.  
 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад захирамжлалын баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод сүлжээ 
“Төлөвлөлт үнэлгээ, мониторингийн удирдлагын систем” ашиглан биелэлт 
ирүүлэх тухай зөвлөмжийг албан бичгээр хүргүүлж, биелэлтийг Lmonitoring 
программ ашиглан хүлээн авч нэгтгэн, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт 
тайлбар тодруулгыг авч ажилласан. Хийсэн хяналт шинжилгээний ажлын явцад 
тогтоогдсон ололтыг бататгаж, алдаа дутагдалтай асуудлаар ажил хариуцсан 
байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд зөвлөмж өгөх, хугацаатай үүрэг даалгавар 
өгч хэрэгжилтийг хангуулах, эрх бүхий албан тушаалтанд асуудлыг тавьж 
буруутай этгээдэд хариуцлага тооцуулах зэрэг нөлөөллийн арга хэлбэрүүдийг 
ашиглаж ажиллав. 
 

• Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний хагас 
жилийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ хийсэн танилцуулгыг 
нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
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хурлаар тус тус хэлэлцүүлсэн. Цаашид анхаарч ажиллах зөвлөмжийг 
байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлсэн. Улсын Их Хурлын 2 тогтоол, Засгийн 
газрын 5 тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2 тогтоолын 
хэрэгжилтийг хариуцан ажиллаж байгаа 4 агентлагийн үйл ажиллагаанд 
удирдамжийн дагуу хяналт шинжилгээ хийж, мэдээлэл боловсруулан 
удирдлагад танилцуулсан. 
 

• 2017 оны жилийн эцсээр Монгол Улсын 1 хуулийн 3 заалт, УИХ-ын 3 тогтоолын 
6 заалт, УИХ-ын Байнгын хорооны 4 тогтоолын 24 заалт, Ерөнхийлөгчийн 3 
зарлигийн 4 заалт,  ҮАБЗ-ийн 7 шийдвэрийн 14  заалт, Засгийн газрын 71 
тогтоолын 78 заалт, Ерөнхий сайдын 3 захирамжийн  3 заалт, Засгийн газрын 
хуралдааны 26 тэмдэглэлийн 38 заалт, Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11  
заалтыг, 2018 оны эхний хагас жилд Монгол Улсын 3 хуулийн 5 заалт, УИХ-ын 3 
тогтоолын 4 заалт, УИХ-ын Байнгын хорооны 4 тогтоолын 22 заалт, 
Ерөнхийлөгчийн 5 зарлигийн 6 заалт,  ҮАБЗ-ийн 7 шийдвэрийн 15  заалт, Засгийн 
газрын 23 тогтоолын 43 заалт, Ерөнхий сайдын 2 захирамжийн  6 заалт, Засгийн 
газрын хуралдааны 20 тэмдэглэлийн 35 заалт, Засгийн газрын 1 албан 
даалгаврын 11 заалтыг  тус тус хяналтад авч гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт 
шинжилгээ хийсэн.  Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт 
шинжилгээ хийсэн дүнг тухай бүр нь нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт www.unelgee.gov.mn 
сайтаар болон албан бичгээр цаасан суурьтайгаар тайлагнасан.  
 

• Хяналт шинжилгээний ажлын явцад тогтоогдсон алдаа дутагдалтай асуудлаар 
ажил хариуцсан байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд зөвлөмж өгөх, хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг хангуулах, эрх бүхий албан тушаалтанд 
асуудлыг тавьж буруутай этгээдэд хариуцлага тооцуулах зэрэг нөлөөллийн арга 
хэлбэрүүдийг ашиглаж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн 
ажилласан. 
 

• 2018 оны жилийн эцсээр  Монгол Улсын 2 хуулийн 5 заалт, УИХ-ын 3 тогтоолын 
4 заалт, УИХ-ын Байнгын хорооны 4 тогтоолын 22 заалт, Ерөнхийлөгчийн 5 
зарлигийн 7 заалт, ҮАБЗ-ийн 7 шийдвэрийн 15 заалт, Засгийн газрын 23 
тогтоолын 43 заалт, Ерөнхий сайдын 2 захирамжийн 6 заалт, Засгийн газрын 
хуралдааны 25 тэмдэглэлийн 43 заалт, Засгийн газрын 1 албан даалгаврын 11 
заалт, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 1 тушаалын 13 заалтыг тус 
тус хяналтад авч гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийх ажлыг зохион 
байгуулж байна. 
 

• 2018 онд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны 47 тэмдэглэлийн 185 
заалтыг хяналтад авч, хэрэгжилтийн тайлан мэдээг холбогдох  байгууллага, 
албан тушаалтнуудаар сар бүр гаргуулан хүлээн авч, хэрэгжилтийн явц, үр дүнд 
хяналт шинжилгээ хийсэн. Хяналт шинжилгээний ажлын дүнг удирдлагад тухай 
бүр нь танилцуулж ажиллалаа. 

 

• Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний нэгдсэн сан “L-Monitoring” программаар дамжуулан Нийслэлийн 
Засаг даргын 763  захирамжийн 1284 заалтыг хяналтанд авч  2017 оны жилийн 
эцсийн дүн мэдээг  нутгийн  захиргааны 78  байгууллагуудаас  авч нэгтгэн 
нийслэлийн Засаг даргын 763 захирамжийн 1284 заалтад хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ  хийж дүнг  2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулж ажиллалаа.   
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• Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний нэгдсэн сан “L-Monitoring” программаар дамжуулан нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар гарсан 465  захирамжийн 
665 заалтыг хяналтанд авч  2018 оны эхний хагаж жилийн хэрэгжилтийн явцын 
мэдээг  нутгийн  захиргааны 78  байгууллагуудаас  авч нэгтгэн нийслэлийн Засаг 
даргын 465 захирамжийн 665 заалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийж дүнг  
2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж ажиллалаа.   
 

• Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний нэгдсэн сан “L-Monitoring” программаар дамжуулан нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар гарсан 1136  захирамжийн 2908 
заалтыг хяналтанд авч  2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн явцын мэдээг  
нутгийн  захиргааны 88  байгууллагуудаас  авч нэгтгэн нийслэлийн Засаг даргын 
1136 захирамжийн 2908 заалтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийн ажиллаж 
байна. 
 

• Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалтын “Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний нэгдсэн сан “L-Monitoring” программаар дамжуулан Нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны 02, 03 дугаар албан даалгаврыг нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүүлэгч зарим агентлаг, дүүргүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 
агентлагуудын албан хаагчдын ажлын ачаалал, хөдөлмөрийн бүтээмж, цаг 
ашиглалтад 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдөр 13 байгууллагад шалгалт 
хийж дүнг нийслэлийн удирдлагад танилцуулаа. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 
оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”  А/219 дүгээр захирамжийн дагуу 
Нийслэлийн Тээврийн газар хяналт шалгалт хийж дүнг ажлын хэсгийн ахлагчид 
танилцуулж ажиллаа. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Ажлын хэсэг 
байгуулах тухай”  А/223 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн Газрын албанд 
хяналт шалгалт хийж дүнг ажлын хэсгийн ахлагчид танилцуулж ажиллаа. 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 
Сонгинохайрхан дүүрэг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2018 оны эхний хагас 
жилийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээний ажлыг хийллээ. Нийслэлийн 
Засаг даргын 2017 оны А/805 дугаар захирамжийн биелэлтийг гарган хэлтсийн 
дарга танилцуулж ажиллаа. Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжсэн 99 
захирамжаар 346,778,486.8 мянган төгрөгийн 558 төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагааны явц 71 хувийн хэрэгжилттэй байгаа Нийслэлийн 
Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж ажиллаа. Монгол 
улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны 06 сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээр “Осол, 
гэмтлээс сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” болон Нийслэлийн Засаг даргын 
2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 дугаар “Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд 
өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” албан даалгаврын 
хэрэгжилтийн явцыг нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 
болон Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдад хүргүүлж ажилласан. Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
“Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан 
даалгаврыг хэрэгжилтийн явцыг танилцуулж ажиллаа. Нийслэлийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн “Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 119 дүгээр 
тогтоолын явцын мэдээг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2018 оны                 
09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ээлжит хурлаар танилцуулж ажиллав. 
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Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 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. 

 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай 
зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын дагуу 12 удаагийн шуурхай 
зөвлөгөөний бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийн тайлан, фото зураг, цаг үеийн 
нөхцөл байдлын бичлэг зэргийг бэлтгэж танилцуулж ажиллалаа. 
 

• Нийт нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын 22 
удаагийн шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж ажиллалаа. 
 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын 
шуурхай зөвлөгөөн дээр нийслэлийн Засаг даргаас 181 үүрэг даалгаврыг  
нийслэлийн мэдээллийн www.Ulaanbaatar.mn  сайтад байршуулж, холбогдох 
байгууллагуудад хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн мэдээллийн 
технологийн газар хамтран нийслэлийн мэдээ, мэдээллийн 
www.Ulaanbaatar.mn  сайт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан сайтад байрших 
Шуурхайн үүрэг даалгаврын биелэлт, үр дүнг тооцох, тайлагнах, программ 
хангамжийн техникийн нөхцлийг шинэчлэн боловсруулж,  программ 
хангамжийг сайтад байршуулан, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас шуурхайн үүрэг даалгаврын биелэлтийг сайтаар 
дамжуулан авч, хэвшээд байна.   
 

• Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн 6 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. 
 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд 
шуурхай зөвлөгөөнд оролцсон ирцийн бүртгэлийн тухай товч мэдээллийг 
гаргаж нийслэлийн Удирдлагад танилцуулж ажиллалаа.  
 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд 
шуурхай зөвлөгөөнд дараах ажлуудыг бэлтгэж танилцуулж ажиллаа. Үүнд: 
Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжсэн 99 захирамжаар  346,7 мянган 
төгрөгийн 558 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны явц 71 
хувийн хэрэгжилттэй байгаа танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж 
ажиллаа. Монгол улсын Эрүүл мэндийн сайдын 2018 оны “Осол, гэмтлээс 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” болон Нийслэлийн Засаг даргын 2018 
оны 02 дугаар “Хүүхдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” албан даалгаврын хэрэгжилтийн явцыг 
танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа. Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 
“Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан 
даалгаврыг хэрэгжилтийн явцыг танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр 
хангаж ажиллаа. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар “Агаарын 
бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар 

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
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тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц болон авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар бэлтгэн танилцуулж хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангаж ажиллалаа. Нийслэлийн хэмжээнд 2018-2019 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд цахилгаан дулааны эх үүсвэр 
болон инженерийн хангамжийн байгууллага, харьяа газар, дүүргүүд нийт 
1104 арга хэмжээг төлөвлөснөөс 1064 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 96,3%-ийн 
гүйцэтгэлтэй байгаа танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа. 
Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжсэн 138 захирамжаар 330.2 тэрбум 
төгрөгийн 592 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 93 хувийн 
хэрэгжилттэй байгаа танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа. 
Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 76 дугаар тогтоолоор “Тооллогын тов”-ыг 
2020 оны 08-аас 09-нд шилжих шөнийн 00 цагаар, 77 дугаар тогтоолоор Хүн 
ам, орон сууцны ээлжит тооллогыг зохион байгуулж явуулах Улсын комиссыг, 
Монгол Улсын Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын 2018 оны 02 
дугаар тогтоолоор нийслэлийн тооллогын комиссыг, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2018 оны А/477 тоот захирамжаар дүүргийн тооллогын комиссын 
ажлын явцыг танилцуулж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллаа. 
Нийслэлээс нутгийн захиргааны байгууллагуудынхаа дотоод удирдлагын 
системийг боловсронгуй болгох зорилгоор хийгдэж байгаа “UB-ERP” 
системийг дэмжиж, нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 
зохион байгуулах, бэлтгэл хангах, зар хүргэх зэргийг тус “UB-ERP” системээр 
дамжуулан хүргэж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
баталсан удирдамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүрэг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
газрын 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаа болон Нийслэлийн 
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээний ажлыг хийллээ. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” 258 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Сахилга, 
хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай” 03 дугаар албан даалгаврыг 
хэрэгжилтийг  Улаанбаатар хотын төв номын сан, Нийслэлийн Архивын 
газар, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, 
Нийслэлийн Тээврийн газар зэрэг байгууллагуудын ажлын цаг ашиглалт, 
бүртгэлийн талаар хяналт шинжилгээ хийж ажилласан. 

 
Нийслэлд тухайн онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж 

байгаа ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж удирдлагыг 
цаг үеийн мэдээллээр хангаж ажиллах. 

 

• 2018 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар нийслэл хотод улс, 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө болон орон нутгийн хөгжлийн сан, бусад 
төсвийн эх үүсвэрүүдээр  392,955,373.9 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 
1169 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулагдаж 
байна. Үүнээс: Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжсэн 138 захирамжаар 
330.2 тэрбум төгрөгийн 592 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулагдаж байгаагаас 556 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагаа зарлагдаж, 66 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 
зарлагдаагүй бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд 93,0% хэрэгжилттэй байна.  
 

• 2018 онд улсын төсвөөс 77 төсөл, арга хэмжээний 108.2 тэрбум төгрөгийн 
төсөлд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийн ажиллаж байна. Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл  56%-тай байна. 2018 оны 12 дугаар сарын 01-
ны өдрийн байдлаар нийслэл хотод улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө болон 
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орон нутгийн хөгжлийн сан, бусад төсвийн эх үүсвэрүүдээр 392,955,373.9 
мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1169 төсөл, арга хэмжээний худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулагдаж байна. Үүнээс: Нийслэлийн Засаг 
даргаас эрх шилжсэн 99 захирамжаар   346,778,486.8 мянган төгрөгийн 558 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 
байгаагаас 386 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зарлагдаж, 
172 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зарлагдаагүй бөгөөд 
нийслэлийн хэмжээнд 90 хувийн хэрэгжилттэй байна. 
 

• Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний 
гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлаар холбогдох  байгууллагуудад 
удирдамжийн дагуу түүвэрчилсэн хяналт, шалгалт хийлээ. Тайлант 
хугацаанд нийт 132.4 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 154 төсөл арга 
хэмжээ 80 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Нийт ажлын 50% буюу 115.3 
тэрбум төгрөгийн 89 төсөл арга хэмжээ нь Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр, 
Дүүргийн орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр 5.4 тэрбум төгрөгийн 22 ажил, , 
бусад эх үүсвэрээр 2.9 тэрбум төгрөгийн 9 ажил тус тус хэрэгжиж байгаа 
бөгөөд 100% дуусч бүрэн ашиглалтад хүлээлгэж өгсөн 25 төсөл арга хэмжээ 
байна. 
 

• Засгийн газрын гишүүд, салбарын сайд нартай байгуулсан батламж, санамж 
бичиг, хамтран ажиллах гэрээг 2018 онд  Барилга хот, байгуулалтын яам, 
Хөдөлмөр нийгмийн халамжийн яам, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан, 
спортын яам, Эрүүл мэндийн яамтай байгуулсан байна. Засгийн газрын 2017 
оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу Засгийн газрын гишүүд, 
салбарын сайд нартай байгуулсан батламж, санамж бичиг, хамтран ажиллах 
гэрээний хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ хийж дүнг 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулж, 2018оны 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 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд  
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хийх журам”, Нийслэлийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу Нийслэлийн 9 дүүрэг,  Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 32 
агентлаг, Нийслэлийн Өмчит үйлдвэрийн 22 газар, Захирагчийн харьяа болон 
нийслэлийн төсөвт 23 байгууллага нийт 88 байгууллагын 2017 оны үйл 
ажиллагаанд шалган зааварлах ажлыг зохион байгуулж,  ажлын дүн мэдээг 
удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, гарсан зөвлөмж шийдвэрийг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны 03/418 дугаар албан бичгээр 
нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх байгууллагуудад хүргүүлж, гүйцэтгэл 
сайжруулах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллахыг үүрэг болгож 
ажилласан. Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайланг хагас бүтэн жилээр гаргуулан 
авч хяналт шинжилгээ хийж ажиллаж байна. 
 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон харвяа байгууллагуудын хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтнуудад “Захиргааны байгууллагын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 06 
дугаар сарын 08-ны өдөр Нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгуулж, ажлын 
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чиглэл, зөвлөмж чиглэл, тэдгээрийг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан. 
Тус сургалтаар нийслэлийн нутгийн захиргааны 74 байгууллагуудын Захиргааны 
болон хяналт-шинжилгээний нэгжийн дарга, хяналт-шинжилгээний асуудал 
болон дотоод ажил хариуцсан нийт 92 ажилтан, албан хаагчдыг хамрууллаа. 
Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны болон харьяа байгууллагуудын хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтнуудад өдөр тутамд мэргэжил арга зүйгээр 
ханган ажиллаж байна. 
 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу 
Нийслэлийн Засаг дарга, Тамгын газрын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хийсэн 11 тайлан, мэдээ дүнг Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Үүнд: 
  

№ Үзүүлэлт 

Үр дүнгийн 
үнэлгээ 

хувь оноо 

1 

Бодлогын баримт 
бичгийн 

хэрэгжилтийн 
үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 
хэрэгжилт 

92.6% 4.6 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

100.0% 5.0 

3. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт 

96.0% 4.8 

4. Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

97.1% 4.9 

5. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 
үзүүлэлтийн үнэлгээ 

100.0% 5.0 

Үнэлгээний дундаж оноо 97.1% 4.9 

2 

Байгууллагын чиг 
үүргийн үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын гишүүн аймаг, 
нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан 
гэрээний үүргийн биелэлт 

96.3% 4.8 

2. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах талаар 
байгууллагын тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын 
биелэлт 

100.0% 5.0 

Үнэлгээний дундаж оноо 98.2% 4.9 

3 

Байгууллагын 
нээлттэй байдлын 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод байдлын 
үнэлгээ 

100.0% 5.0 

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 100.0% 5.0 

3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 100.0% 5.0 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 89.0% 4.5 

Үнэлгээний дундаж оноо 97.3% 4.9 

Ерөнхий үнэлгээ 97.52% 4.9 

  
 6.3. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 
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➢ Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нийслэлийн Засаг даргаас Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны болон Захирагчийн харьяа байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нартай 
байгуулсан 2018 оны эхний хагас жилийн “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтийг 
хүлээн авч,  хяналт-шинжилгээ хийж нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулан 
ажиллаа. Мөн 31 агентлаг, 3 дүүрэг, нийслэлийн өмчит төсөвт 14 байгууллага, 
нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот 12 байгууллагын  Төсвийн ерөнхийлөн 
Захирагчаас Төсвийн шууд Захирагч нартай байгуулсан 2018 оны “Үр дүнгийн 
гэрээ”-ний хагас жилийн биелэлтийг хүлээн авлаа. Төсвийн ерөнхийлөн 
Захирагчаас Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар /нийгмийн салбараас бусад/-
ын Төсвийн шууд 21 Захирагчтай байгуулсан 2017 оны “Үр дүнгийн гэрээ”-ний 
биелэлтэд үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүнг Удирдлагад танилцууллаа. Төсвийн 
ерөнхийлөн Захирагчаас Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар /нийгмийн 
салбараас бусад/-ын Төсвийн шууд 21 захирагчтай байгуулсан 2017 оны “Үр 
дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтэд үнэлгээ хийснээс С үнэлгээ авсан 4, D үнэлгээ 
авсан 1 байгууллага байсан бөгөөд захирамжийн төслийг боловсруулсан. 
 

➢ Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар 
/нийгмийн салбараас бусад/-ын Төсвийн шууд 21 захирагчтай байгуулсан 2017 
оны “Үр дүнгийн гэрээ”-ний биелэлтэд үнэлгээ хийснээс С үнэлгээ авсан 4, D 
үнэлгээ авсан 1 байгууллагын биелэлт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зөвлөмж өгч 
ажиллалаа.  
 

➢ Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудад 2018 оны эхний 9 сард 
хэрэгжүүлсэн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хийсэн үйл 
ажиллагааны мэдээлэлд Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолд заасан 
аргачлалын дагуу хяналт шинжилгээ хийж, удирдлагад танилцуулж мэдээллээр 
хангасан. 
 

➢ Нийслэлийн нутгийн захиргааны 27 агентлаг, 8 дүүрэг, нийслэлийн өмчит төсөвт 
15 байгууллага, нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот 16 байгууллагын 2018 оны 
хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан мэдээнээс түүвэрлэн 80 хуудас бүхий 
өнгөт зурагтай, онцлох ажлын Товхимол бэлдэж, 2018 оны 11-р сарын 02-ны 
өдөр хуралдсан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 19 дүгээр 
хуралдааны үеэр 45 төлөөлөгчид танилцуулсан. 
 

➢ Засгийн газрын 143,  411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар 
үүрэг даалгавар өгүүлсний дагуу Нийслэлийн нутгийн захиргааны 32 агентлаг, 9 
дүүрэг, нийслэлийн өмчит төсөвт 18 байгууллага, нийслэлийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот 16 байгууллагын  мэдээллийн ил тод байдлын талаар хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны мэдээг хүлээн авсан. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 32 агентлаг, 
9 дүүрэг, нийслэлийн өмчит төсөвт 18 байгууллага, нийслэлийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот 16 байгууллагын  цахим хуудасны мэдээллийн ил тод байдалд 22 
шалгуур үзүүлэлтээр хийсэн  үнэлгээг 2018 оны 10-р сарын 8-ны өдрийн 
Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулж, 
Зөвлөмжийг 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны 03/4243 дугаартай албан бичгээр 
80 байгууллагад хүргүүлсэн. 
 

➢ Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн хуваарилалт, 
хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын 
төлөвлөгөөнд нийт 15 ажил тусгагдсанаас тайлант улиралд Нийслэлийн Засаг 
даргын удирдамжаар 13 байгууллагад гүйцэтгэл, нийцлийн аудитыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах зөвлөмжийг 
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хүргүүлэн ажилласан. Улсын Их Хурлын 2 тогтоол, Засгийн газрын 5 тогтоол, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2 тогтоолын хэрэгжилтийг 
хариуцан ажиллаж байгаа 4 агентлагийн үйл ажиллагаанд удирдамжийн дагуу 
хяналт шинжилгээ хийж, мэдээлэл боловсруулан удирдлагад танилцуулсан. 
Нийслэлийн нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч- 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжаар "Төрийн өмчийн 
зарим сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх" ажлын 
хэсэгт орж ажилласан. Багахангайн Мах боловсруулах үйлдвэрийн үйл 
ажиллагаанд хийх шалгалтын ажлын хэсэгт орж ажилласан. Нийслэл дэх Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн даргын 2018 оны 05 дугаар тогтоолоор 
байгуулагдсан комисс  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижит, 
нийлтийн аж ахуйн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан иргэний гомдлын дагуу 
2018 оны   02 дугаар сарын   23-наас   03 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд 
ажиллаж, гомдлыг хянан шалгаж хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн ажиллаа. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”  А/219 дүгээр 
захирамжийн дагуу Нийслэлийн Тээврийн газар хяналт шалгалт хийж дүнг 
ажлын хэсгийн ахлагчид танилцуулж ажиллаа.  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 
оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай”  А/223 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн 
Газрын албанд хяналт шалгалт хийж дүнг ажлын хэсгийн ахлагчид танилцуулж 
ажиллалаа.  
 

➢ Төрийн үйлчилгээний лавлагаа мэдээлэл, иргэдтэй хийх уулзалтын бүртгэл 
хяналтын нэгдсэн систем нэвтрүүлж байгаа байдалд хяналт шинжилгээний 
ажлын үр дүнгээр нөлөөлөн ажиллаж байна. Мөн Олон Улсын Хөгжлийн 
Ассоциаци /Дэлхийн банк/-тай хамтран ажиллах санамж бичгийн хүрээнд олон 
улсад ашиглаж буй төсөл хөтөлбөрийн үнэлгээний аргачлалыг өөрийн орны 
нөхцөлд туршиж: Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийх журмыг боловсруулж, батлуулсан.  Мөн "Төрийн 
үйлчилгээний ил тод, хариуцлагатай байдлын үнэлгээ" төрийн захиргааны үйл 
явц шинээр бий болгох ажлын гүйцэтгэлийг хэлэлцүүллээ.  
 

➢ Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах нийтлэг журам"-ын хэрэгжилтийн байдалд хяналт шинжилгээ хийж 
дүнг Нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулж, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад мөрдөх дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг 
журмын төслийг боловсруулсан. Журмын төсөл хянагдаж байна. 
 

➢ Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалт, хэрэгжилтийн 
мэдээлэлд “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан”  буюу “L-Monitoring” 
программийг ашиглах, сайжруулах  талаар Санхүүгийн зохицуулах групптэй 
тогтмол санал солилцож ажилласны дагуу тус программд хяналт тавин нэмэлт 
сайжруулалтыг хийж ажиллаж байна.  
 

➢ Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/160 дугаар захирамжаар Төрийн архивт 
хадгалагдаж буй Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хөмрөг дэх 
баримтаас нийслэлийн түүхэнд холбогдох нэн чухал баримтуудыг судлан 
илрүүлж, судалгааны эргэлтэд оруулах, олны хүртээл болгох зорилгоор эмхтгэл 
бэлтгэх, хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд томилогдож амжилттай ажилласан.  “Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотын түүхэнд холбогдох баримтын эмхтгэл” 3 боть ном хэвлэгдэж 
2018 оны 12 дугаар сарын 04-нд нээлтээ хийсэн. 
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➢ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны А/122 дугаар 

тушаалаар Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан 
хаагчдын ажлын байрын шинжилгээ хийх, шинжилгээний дүнд тулгуурлан 
байгууллагын чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах, ажлын бүтээмж, үйл 
ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэгт 
томилогдон, удирдамж зааврын дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулж 
ажилласан. 
 

➢ Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг 
хөнгөн шуурхай хүргэх тогтолцоог нэвтрүүлэх, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх, төрийн үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн техник, технологийн шилдэг шийдлүүдийг ашиглах боломжийг 
бүрдүүлэх зэрэг зорилгоор байгуулагдсан 4 ажлын хэсэгт, нийт 6 ажлын хэсэгт 
томилогдон ажиллаж, өгөгдсөн үүргүүдийг амжилттай  биелүүлсэн. 
 
  6.3. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ ДОТООД 
АЖИЛ  

 
 

➢ НЗДТГ-ын дотоод сүлжээний “E-office” болон  L-Monitoring  программыг бүрэн 
ашиглаж мэдээ мэдээллийг солилцож, төлөвлөлт болон гүйцэтгэлээ 
байршуулан 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 ажиллалаа. 
 

➢ Нийслэлээс нутгийн захиргааны байгууллагуудынхаа дотоод удирдлагын 
системийг боловсронгуй болгох зорилгоор хийгдэж байгаа “UB-ERP” системийг 
дэмжиж, Мөн хүний нөөцийн бүртгэл мэдээллийг баяжуулан оруулж, нийслэлийн 
Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах, бэлтгэл хангах, зар 
хүргэх зэргийг тус “UB-ERP” системээр дамжуулан хүргэн ажиллалаа. 
 

 НАЙМ.  ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 
 
 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэс нь 2018 оны төлөвлөгөө, 
Нийслэлийн Засаг даргын нийгэм эдийн засгийн зорилт, үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн дагуу нийслэлийн удирдлагын зүгээс барьж буй бодлого, хийж, 
хэрэгжүүлж байгаа ажлыг олон нийтэд мэдээлэх, түгээх, сурталчлан таниулах 
үүргийнхээ дагуу НИТХ-ын чуулган, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал, НЗД-ын 
Удирдлагын зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн шуурхай хуралдаанаас гарсан тогтоол, 
шийдвэр түүний биелэлтийн мэдээ, мэдээллийг өөрийн сайт, Лед дэлгэц болон 
бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар мэдээлэн сурталчлах ажлыг хийж, 
“Нээлттэй Улаанбаатар” зорилтын биелэлтийг ханган ажиллаж байна.   
 

http://www.edoc.ub.gov.mn/
http://smartcity.mn/
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 “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах тухай” А/606 тоот захирамжийн дагуу бүх 
захирамж, шийдвэр, тендерийн болон ажлын байрны зарууд зэрэг нээлттэй 
мэдээллүүдийг цаг тухайд нь www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулж, хэвлэл 
мэдээллийн болон олон нийтийн сүлжээгээр иргэдэд хүргэлээ.  
 
 Нийслэлээс гарч буй бодлого, шийдвэрийн мэдээ, мэдээллийг нээлттэй, 
хүртээмжтэй, ил тод байлгах үүргийн дагуу НИТХ-ын ээлжит 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 дугаар хуралдаануудыг TV-5, UBS, телевизээр шууд дамжуулж, хэлэлцсэн 
асуудал, гарсан шийдвэр бүрээр мэдээ бэлтгэж, сайтуудад өгч нийтлүүлэв. 
 
 Мөн хуралдаан бүрийн явцын мэдээлэл, хэлэлцэж байгаа асуудлаар МҮОНТ, 
Eagle, C1, TV8, MNC, Olloo, TM, TV-5, МН-25, СТАР  зэрэг 10 гаруй телевиз, 
Өнөөдөр, Үндэсний шуудан, Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, Монголын мэдээ зэрэг 
өдөр тутмын сонинуудаар мэдээллээ.   
 
 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг тухай бүрт нь МҮОНТ, UBS, MNC, 
Eagle, TV-5, NTV, Эх орон, Стар зэрэг телевизүүдээр сурвалжлага бэлтгүүлэх, 
мэдээлэх ажлыг зохион байгуулав.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн Пүрэв гараг бүрийн ээлжит 
хуралдааны шийдвэрүүдээр мэдээлэл бэлтгэж www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд 
байршуулав. Хэлэлцэх асуудлаас хамаарч хуралдааныг 2-15 хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага тогтмол сурвалжлав. Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай 
зөвлөгөөнөөс гарсан шийдвэрийг сурталчлах, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг 
мэдээллээр ханган ажиллалаа.  
  
 Тайлант хугацаанд НИТХ-ын дарга болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн нийслэлийн иргэд, олон нийтэд хандсан 2 
мэндчилгээ, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
томоохон арга хэмжээ болон сэтгүүл, сонинд гаргах мэндчилгээ хэлэх үгийг бичиж 
олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Түүнчлэн тайлант хугацаанд нийслэлийн удирдлагын гаргасан шийдвэр, 
хийж хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор “Хотын 
хөгжлийн тойм” 20-40 минутын нэвтрүүлгийн 5, “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газраас үзүүлж байна” 6-20 минутын нэвтрүүлгийн 15, “Хотоо өөрчилье” 5 минутын 
тусгай контент 4 дугаар бэлтгэн хамтран ажилладаг 10 телевизээр дамжуулан 
иргэдэд хүргэлээ. Тайлан хугацаанд 24 нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн байна. 
 
 Тайлант хугацаанд 20-40 минутын “Хотын хөгжлийн тойм”,  5 минутын “Хотоо 
өөрчилье” шинэ контент гаргаж, гэрээт телевизүүдээр дамжуулсан. Мөн нийслэлд 
хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлыг танилцуулсан “Аз жаргалтай Улаанбаатар” 
шторкийг тогтмол бэлтгэн цахим сүлжээгээр олон нийтэд түгээсэн. 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын ХМОНХХ-ээс бэлтгэн хүргэдэг “Засаг цаг” 
мэдээллийн хөтөлбөрт нийслэлийн бүтээн байгуулалт, авто зам, сургууль 
цэцэрлэгийн бүтээн байгуулалтын талаар 10 гаруй удаа дүрстэй мэдээ материал 
нийлүүлж, 21 телевизээр дамжуулан иргэдэд хүргэлээ.  
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 Бүтээн байгуулалтын болон зорилтот, үүрэг даалгаврын хүрээнд телевизийн 
12 шторк бэлтгэж гэрээт телевизүүдээрээ цацуулав. Мөн харьяа газраас өгсөн үйл 
явдлын болон бусад шторкийг гэрээт телевизүүдэд өгч олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Үндсэн чиг үүргийн дагуу НЗДТГ-ын албан ёсны WWW.ULAANBAATAR.MN 
сайтыг хариуцан ажиллаж, тайлант хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын 720 
захирамж, цаг үеийн 655 мэдээ, харьяа байгууллагын 709 мэдээ, 95 хэвлэлийн 
тойм, 13 ярилцлага, 48 фото мэдээ, 267 дүрстэй мэдээ, 63 видео шторк, 16 баннер 
хийж байршуулжээ. 2018 оны 01-р сарын 02-ноос 2018 оны 12-р сарын 05-ны өдрийг 
хүртэл www.ulaanbaatar.mn сайтад нийт 2.474.727 хэрэглэгч хандсан байна.  
 
 “Үндэсний шуудан” сонинтой хамтран “Нийслэлийн шуудан” нүүр, “Улс төрийн 
тойм” сонинтой хамтран “Хотоор сонин юу байна” нүүр, “Монголын үнэн” сонинтой 
хамтран “Хотын мэдээ”  нүүрийг бэлтгэн нийслэлийн мэдээ мэдээллийг түгээж 
байна. Мөн нийслэлд хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын иргэдэд сурталчлан 
таниулах зорилгоор itoim.mn сайттай хамтран “Бүтээн байгуулалт” буланг 
ажиллуулж байна. 
 
 Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn цахим хуудсанд 
нийслэлтэй холбоотой цаг үеийн 990 мэдээ, 7 фото мэдээ, 67 дүрстэй мэдээ 
байршуулж, олон нийтэд хүргэлээ. 
 

8.2.Цаг үеийн нэн шаардлагатай асуудлыг мэдээлэн сурталчлах 
чиглэлээр: 
 
“Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018” бизнес уулзалт 2018 оны 1 дүгээр 

сарын 29-ний өдөр Төрийн ордон болов. Нийслэл хотын хаврын бүтээн 
байгуулалтын өмнөхөн болдог энэхүү бизнес уулзалтын талаар Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд, Улаанбаатар худалдааны 
танхимын удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын хөрөнгө оруулалтын сангийн 
захирал Б.Батсайхан нар хэвлэлийнхэнд мэдээлэл хийж, хэвлэлийн бага хурал 
зохион байгуулав. Хэвлэлийн бага хуралд EAGLE, STAR, TV5, ЭХ ОРОН, MNC, 
TV25, UBS телевиз болон ikon.mn, shuud.mn, news.mn, arslan.mn сайт зэрэг хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагыг оролцуулж мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн. Өдрийн 
сонин, Өнөөдөр, Зууны мэдээ, Үндэсний шуудан, Монголын үнэн сониноор 
сурталчилгааг явуулж, телевизийн шторкийг 5 өдрийн хугацаанд гэрээт 10 
телевизээр түгээсэн. “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018” бизнес уулзалтыг 
МҮОНТВ, Ийгл, TV5 телевиз болон Ikon.mn, newspress.mn, arslan.mn мэдээллийн 
сайт шууд дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. Мөн хөрөнгө оруулалтын форумын 
оролцогчдод зориулсан “Монголиан Экономи” тусгай сэтгүүл хэвлүүлж, түгээсэн. 
Хөрөнгө оруулалтын форумыг Bloomberg, UBS, C-1, ETV, HD Mongol, SBN, NTV, 
MNC, 25-р суваг, TV-9, VTV, TM, TV8, “Өдрийн сонин”, “Үндэсний шуудан”, “Засгийн 
газрын мэдээ”, “Улс төрийн тойм”, “Монголын мэдээ”, “Зууны мэдээ”, “Монголын 
үнэн”, Монцамэ агентлаг, News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг 40 гаруй 
хэвлэлийн байгууллагаас ирж сурвалжлан мэдээлсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу авто тээврийн болон өөрөө 

явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны 
төлбөрийг хураах ажлыг нэгдүгээр сарын 9-нөөс эхлэн явуулахаар болсон. 
Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба, Авто тээврийн үндэсний төв, нийслэлийн 
Татварын газар, Замын цагдаагийн алба, Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний 
удирдлагын төвийн хамтарсан ажлын хэсгээс татвар, төлбөрийн ажлыг хэрхэн ямар 
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хэлбэрээр явуулах талаар хэвлэлийн бага хурлыг Хэвлэл мэдээллийн төвдөө 
зохион байгуулж, уг хуралд ММ, UBS, Eagle, TB-5. MN-25, NTV, Стар зэрэг 
телевизүүд, Өдрийн сонин, Үндэсний шуудан, Өнөөдөр сонин, болон мэдээллийн 
сайтын сэтгүүлчид хүрэлцэн ирж мэдээлэл бэлтгэв. Мөн авто тээврийн болон өөрөө 
явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны 
төлбөрийг хураах ажлын явцын талаар 6 дүрстэй мэдээ, сурвалжлага бэлтгэн 
гэрээт телевизүүдэд өгсөн.  

 
Татвар, төлбөр хураах ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан мэдээ бичиж 

хамтран ажилладаг 20 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон 
нийттэд түгээв. Татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээ, татвар, төлбөрийн 
ногдолын дүн мэдээний тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл бичин өдөр тутмын 5 сонин, 12 
телевиз, 10 сайтаар түгээв. 

 
Татвар, төлбөр хураах ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар нийт 12 

удаагийн мэдээ бичиж, хамтран ажилладаг 20 гаруй хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд түгээв. Татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн 
үйлчилгээний цагийн хуваарь, татвар төлбөр хураах ажлын хугацааг МҮОНТВ-ийн 
Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр, UBS телевизийн CITY NEWS хөтөлбөр, C1 
телевизийн мэдээний хөтөлбөр, Eagle телевизийн мэдээний өрөөний хөтөлбөрөөр 
урсдаг мэдээ хэлбэрээр олон нийтэй түгээлээ. Татвар төлөлтийн хугацаа бүхий 
баннерыг сар бүрээр хийж, сайт болон олон нийтийн сүлжээнд байршуулав. 

 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын гишүүдтэй нийслэлийн 

удирдлагууд нээлттэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулав. “Нийслэлийн өмнө 
тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” уулзалт ярилцлагыг МҮОНТ, 
EAGLE, STAR, TV5, ETV, MNC, UBS, TM, SBN зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, 
Үндэсний шуудан, Өнөөдөр, Монголын Үнэн, Засгийн газрын мэдээ сонин болон 
Монцамэ агентлаг, News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн сайтаар 
сурвалжлага бэлтгүүлэн нийтэд хүргэлээ. 

 
Нийслэл хотын хаврын бүтээн байгуулалт болон нийслэлээс хийж 

хэрэгжүүлж буй ажлын талаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Батболд “Bloomberg Mongolia” телевизийн зочны цагаар орж, 
нийслэлийн удирдлагын баг “Засгийн газрын мэдээ” сонины редакцийн уулзалтад 
орж ярилцлага өглөө. 

 
Сар шинийн өдрүүдийг угтсан зарим арга хэмжээний тухай мэдээлэл өгөх 

хэвлэлийн бага хурлыг Хэвлэл мэдээллийн төвд зохион байгуулав. Хурлыг 40 гаруй 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага ирж сурвалжлан мэдээ мэдээлэл бэлтгэв. 

 
“Блумберг ТВ Монголиа” болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

хамтран “Утаагүй Улаанбаатар” форумыг зохион байгууллаа. Төр, хувийн хэвшлийн 
200 гаруй оролцогчийн хүрээнд зохион байгуулагдсан форум агаарын бохирдлыг 
бууруулах чиглэлээр авч буй арга хэмжээ, цаашид хийх ажлын талаар, гарц 
гаргалгаа, шийдлийг хэлэлцсэн юм. Уг арга хэмжээг “Блумберг ТВ Монголиа” 
телевиз шууд дамжуулж, Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан мэдээллийг түгээсэн. 
МҮОНТ, EAGLE, STAR, TV5, ETV, MNC, UBS, TM зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, 
Үндэсний шуудан, Өнөөдөр, Монголын Үнэн сонин болон Монцамэ агентлаг, 
News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн сайтаар сурвалжлага 
бэлтгүүлэн нийтэд хүргэлээ. 
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Төр, хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх уулзалт буюу Монголын эдийн засгийн 
чуулганы “Утаагүй, түгжрэлгүй Улаанбаатар” салбар хуралдаан Төрийн ордны Их 
эзэн Чингис хааны танхимд болсон. Нийслэлийн Засаг даргын Дэд бүтэц, гэр 
хорооллын хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч П.Баярхүү “Утаагүй, түгжрэлгүй 
Улаанбаатар” сэдвээр илтгэл тавьсан. Илтгэлээр агаар орчны бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ болон Улаанбаатар хотын түгжрэлийг 
бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийг танилцуулав. Энэхүү 
салбар хуралдааныг UBS, TV5 телевиз шууд дамжуулж, МҮОНТ, EAGLE, STAR, 
MNC, TM зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Монголын Үнэн сонин болон 
Монцамэ агентлаг, News.mn, arslan.mn, newspress.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн 
сайт сурвалжлан олон нийтэд хүргэлээ. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд “Цахилгаан тэжээлт автомашины онцгой 

албан татварыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн “тэг” /0/-лэх саналыг 
Монгол Улсын Засгийн газарт хүргүүллээ. Автомашины яндангаас ялгарч байгаа 
хорт утааг багасгаж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эдийн 
засгийн хэмнэлттэй цахилгаан машины хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 
2017 оны А/613 дугаар захирамжийн дагуу цахилгаан тэжээлт автомашиныг 2017 
оны есдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн замын хөдөлгөөнд дугаарын 
хязгаарлалтгүй оролцуулж эхэлсэн. Мөн хотын даргын 2017 оны А/614 дүгээр 
захирамжийн дагуу цахилгаан тэжээлт автомашиныг авто зам ашигласны 
төлбөрөөс 2017 оны есдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн чөлөөлсөн билээ. Энэ 
мэдээллийг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт бүх хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагаар түгээсэн.  

 
Нийслэлийн хаврын бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх гэж байгаатай 

холбогдуулан авто машины дугаарын хязгаарлалтыг 2 өдөр болгох асуудлаар 
санал асуулга явуулсан. Авто зам, гүүрнээс гадна авто зам дагуух инженерийн 
шугам сүлжээний томоохон бүтээн байгуулалтууд ч өрнөх учраас дугаарын 
хязгаарлалт хийх эсэх талаар Замын цагдаагийн албаны фэйж хуудас болон 
ikon.mn, zaluu.com, medee.mn, news.gogo.mn мэдээллийн сайтын санал асуулгын 
булангаар дамжуулан иргэдээс санал авсан. Мөн бүтээн байгуулалтын ажилтай 
холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын орлогч П.Баярхүү, НАЗХГ-ын дэд дарга 
Б.Индра нарын тодруулга ярилцлагыг гэрээт телевиз, өдөр тутмын сонин, сайтаар 
дамжуулан хүргэв. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 

дүүргүүдийн Засаг дарга болон хороодын Засаг дарга нартай уулзалт хийсэн. 
Энэхүү цуврал уулзалтыг тухай бүрт нь гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
сурвалжлуулж мэдээ бэлтгүүлэн олон нийтэд хүргэсэн. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 

төвийн 6 дүүргийн иргэдтэй уулзалт хийж, нийслэлээс гаргасан бодлого шийдвэр, 
хийж хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлаа танилцуулсан. Энэхүү 
уулзалтуудад тухайн дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүд оролцсон. Иргэдтэй 
уулзсан уулзалтыг TV5, UBS, ETV, TM, Стар зэрэг телевизээр сурвалжлага 
мэдээллийг бэлтгүүлэн, www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон гэрээт хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэв. 

 
“Улаанбаатар марафон-2018” гүйлтийн олон улсын тэмцээний 10 минутын 

нэвтрүүлгийг тавдугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 5 хоногийн турш 11 телевизээр 
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цацуулав. Олон улсын уралдааныг UBS, TV-5 телевиз шууд дамжуулж, холбогдох 
мэдээ сурвалжлагыг бусад телевиз мэдээллийн сайтууд хүргэсэн болно. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдын 

санаачлагаар “Алтан гурвалжин-Хөгжлийн бүс” зөвлөлдөх уулзалт боллоо. 
Зөвлөлдөх уулзалтын зорилго нь Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задалж, хүний 
нөөц, ажиллах хүчний ашиглалтыг сайжруулах, эдийн засгийн болон захиргааны 
арга хэрэгслийг ашиглан Төвийн бүсэд зэрэгцэн орших Төв, Сэлэнгэ, Булган аймаг, 
Дархан, Эрдэнэт хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд олон улсын хөгжлийн чиг 
хандлага, суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Алтан гурвалжин” загвараар 
манлайлсан хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршиж байна. Энэхүү “Хөгжлийн 
алтан гурвалжин” зөвлөлдөх уулзалтын мэдээ сурвалжлагыг MNB, EAGLE, TV5, 
MNC, TV9, UBS, ETV, TM, NTV, 25-р суваг, SBN зэрэг 16 телевиз, news.mn, ikon.mn, 
arslan.mn, shuud.mn зэрэг 10 гаруй сайт, “Монголын үнэн”, “Үндэсний шуудан”, 
“Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Засгийн газрын мэдээ” гэсэн өдөр тутмын сонингоор 
нийтэд түгээв. “Хөгжлийн алтан гурвалжин” зөвлөлдөх уулзалтын үр дүн эхнээсээ 
гарч нийслэлийн удирдлагууд Сэлэнгэ, Дархан, Орхон, Төв аймагт ажиллаж, 
хамтын ажиллагаагаа улам эрчимжүүлэх эхлэл тавигдлаа. 

 
Зүүн хойд Азийн хотуудын дарга нарын форум Улаанбаатар хотноо боллоо. 

“Нүүрс төрөгч багатай хотуудын хөгжил: Агаарын чанарыг сайжруулж, хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах нь” сэдвийн дор чуулсан энэхүү форумд Зүүн хойд Азийн 
бүс нутгийн 6 улсын, 18 хотын дарга, шийдвэр гаргагчид, олон улсын байгууллагын 
300 гаруй төлөөлөгч оролцож, дэлхий нийтийн өмнө тулгарч буй уур амьсгалын 
өөрчлөлт, түүний үндсэн шалтгаан болсон хүлэмжийн хийн ялгарлыг хотуудын 
төвшинд бууруулах арга замуудаа хэлэлцэж, туршлагаа хуваалцсан. Уг форумыг 
UBS, Ийгл телевиз болон ikon.mn, arslan.mn шууд дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн. 
Мөн форумын үйл ажиллагааг TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, Star, Эх орон телевиз, 
Монцамэ, Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн газрын мэдээ сонин 
болон Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлан, 
мэдээ мэдээлэл бэлтгэн хүргэсэн.  

 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон БНСУ-ын Намянжү хотын 

хооронд Найрамдалт харилцаа тогтоосны 20 жилийн ой энэ онд тохиож байна. 
Өнгөрсөн онд Намянжү хотын дарга И Сог Ү Монгол Улсад айлчлах үеэр нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболдтой “Намянжү Дасаны 
ой” төсөл хэрэгжүүлэх тухай санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Энэхүү санамж 
бичгийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийн эсрэг “Намянжү Дасаны  
төгөл”-ийг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байгуулж, мод тарилаа. “Намянжү Дасаны 
төгөл”-ийн мэдээ сурвалжлагыг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт телевиз, 
сайтаар түгээсэн. Мөн тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн. 

 
Гэр хорооллын дундын бүсэд хэрэгжүүлэх, агаар, хөрсний бохирдлыг 

бууруулах, иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах бие даасан инженерийн 
хангамжийг нэвтрүүлэх “Дэд бүтцийн төв”-ийн шав тавих ёслол боллоо. Нийслэл 
хотын хамгийн их нягтралтай суурьшлын бүсийн нэг болох Чингэлтэй дүүргийн 7 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 201 нэгж талбарыг хамарсан 14 га газарт эхний 
“Дэд бүтцийн төв”-ийн  шав тавих ёслолын арга хэмжээг UBS, MNB, TV5, TM, SBN, 
STAR телевиз, Монголын радио сурвалж, arslan.mn шууд дамжуулан олон нийтэд 
хүргэсэн.  

 



158 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдын 
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөххотод хийсэн айлчлалын бүрэлдэхүүн багтаж, 
айлчлалын талаар мэдээ сурвалжлага, дүрстэй мэдээ бэлтгэн Ulaanbaatar.mn 
сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар түгээв. Мөн 
айлчлалын талаар тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн UBS, MNB, Eagle, TV5, TM, SBN, MNC, 
25-р суваг, STAR телевизээр олон нийтэд хүргэсэн. 

 
“Эрүүл хотуудын түншлэл” санаачилгын хүрээнд хэрэгжиж буй “Хамгаалах 

бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр зам, тээврийн аюулгүй байдлыг 
сайжруулах” төслийн нээлт Д.Сүхбаатарын талбайд боллоо. Төслийн нээлтийн үйл 
ажиллагаанд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Батболд, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар, ЦЕГ-ын ЗЦА-
ны дарга хурандаа Д.Амарсайхан нар оролцсон бөгөөд Масс телевиз, ikon.mn, 
arslan.mn сайт, “Бидний цөөхөн Монголчууд” төслийн баг шууд дамжуулан олон 
нийтэд хүргэсэн. TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, Star, Эх орон телевиз, Монцамэ, 
Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн газрын мэдээ сонин болон 
Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлан, мэдээ 
мэдээлэл бэлтгэн хүргэсэн. Мөн төслийн сурталчилгааны материалыг автобусны 
буудлын мэдээллийн самбарт байршуулж, 15 автобусанд сурталчилгааны стикер 
наалган, 24 мянган постер бэлтгэн тарааж байна. 

 
Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирсэн жуулчдын тав тух, аюулгүй байдлыг 

хангах, аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанар болон хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 
жуулчдыг татах шинэ аяллын бүтээгдэхүүн бий болгох зорилгоор “Ulaanbaatar City 
Tour” буюу хотын автобустай аяллын үйлчилгээг эхлүүлсэн. Д.Сүхбаатарын 
талбайд нээлтээ хийсэн уг арга хэмжээг Масс телевиз болон ikon.mn, arslan.mn 
сайт, “Бидний цөөхөн Монголчууд” төслийн баг шууд дамжуулалт хийж, гэрээт 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ирж сурвалжлан мэдээлсэн.  

 
МҮХАТ-аас Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах, бизнес 

эрхлэгчдийн санал санаачилгыг төрд уламжлах, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор зохион байгуулдаг “Business breakfast” уулзалт, ярилцлагад Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд уригдан оролцлоо. 
Энэхүү уулзалтын мэдээ, сурвалжлагыг гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
түгээж, ikon.mn, arslan.mn, news.gogo.mn сайтууд шууд дамжуулан олон нийтэд 
хүргэсэн. 

 
Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрс олборлосны улмаас иргэдийн эрүүл 

мэнд, амь нас хохирч, байгаль орчин бохирдож байгаа асуудлыг таслан зогсоох, 
хууль бус олборлолтын улмаас үүссэн ам, цооногуудыг дахин ашиглахгүй байх 
тухай асуудлаар тус дүүргийн оршин суугч, иргэдийн дунд зөвлөлдөх уулзалт, санал 
асуулгыг зохион байгуулсан. Зөвлөлдөх уулзалтын зар мэдээллийг телевиз, сонин, 
сайтаар урьдчилан мэдээлж, тухайн дүүргийн иргэдийн оролцоог хангаж 
ажилласан. Мөн зөвлөлдөх уулзалт, санал асуулга, иргэдийн уулзалт зэргийг тухай 
бүрт нь Ulaanbaatar.mn сайт болон гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
сурвалжлуулан мэдээ бэлтгүүлж олон нийтэд хүргэлээ. 

 
Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд гэр хорооллын бүсэд хэсэгчилсэн буюу 

бие даасан инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх “Дэд бүтцийн төв”-ийн шав тавих 
ёслол боллоо. Дэд бүтцийн төв буюу “Сервес центр”-ийн шав тавих ёслолд 
нийслэлийн удирдлагууд болон тухайн дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүн, НИТХ-
ийн төлөөлөгчид оролцож, уг арга хэмжээг Масс телевиз, ikon.mn, arslan.mn сайт 
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шууд дамжуулан, UBS, MNB, Eagle, TV5, TM, MNC, STAR телевиз, Монцамэ, 
Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн газрын мэдээ сонин болон 
Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлан, мэдээ 
мэдээлэл бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн. 

 
Үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагааг МҮОНТ, UBS, TV-5, SBS телевиз, 

МҮОНР  шууд дамжуулж, баяр наадмын үйл ажиллагааг сурвалжлах эрхийн 
үнэмлэх авсан хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сурвалжлага, нэвтрүүлэг бэлтгэн 
олон нийтэд хүргэлээ. 

 
БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр нийслэлийн Хан-Уул 

дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин 
гүүрийг засварлах” төсөл хэрэгжиж, Яармагийн гүүрийн зорчих хэсгийн Үндэсний их 
баяр наадмын өмнөх өдөр нээлээ. Нээлтийн ажиллагаанд нийслэлийн удирдлагууд 
оролцож, уг арга хэмжээг ikon.mn, arslan.mn, shuud.mn сайтууд шууд дамжуулж, 
МҮОНТ, TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, Star, Эх орон телевиз, Монцамэ, Өнөөдөр, 
Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн газрын мэдээ сонин болон Монголын 
үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлан, мэдээ мэдээлэл 
бэлтгэн хүргэсэн. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Гандантэгчэнлин хийдтэй хамтран 

“Даншиг наадам-Хүрээ цам 2018” шашин соёлын наадмыг дөрөв дэх жилдээ Хүй 
долоон худагт зохион байгууллаа. Наадмыг UBS, TV-5, TV-9 телевиз шууд 
дамжуулан үзэгчдэд хүргэж, ажиллагааг сурвалжлах эрхийн үнэмлэх авсан хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагууд сурвалжлага, нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 

хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөлтэй хийдэг “Хот ба сэтгүүлч” 
уулзалтаараа нийслэл хотод өрнөж буй бүтээн байгуулалт, шинээр хийгдэж байгаа 
ажил, Улаанбаатар хотын төсөв, санхүү, хөрөнгө оруулалтын байдлын талаар 
дэлгэрэнгүй танилцуулан сэтгүүлчдийн сонирхсон асуултад хариулт өглөө.  

 
НҮБ-ын Азийн бүсийн орнуудын Засгийн газар хоорондын 11 дэх удаагийн 

“Байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой тээвэр” чуулга уулзалтыг НЗДТГ холбогдох 
яамтай хамтран зохион байгуулж, телевизийн шууд дамжуулалт, хэвлэл 
сурталчилгаа хариуцсан ажиллав. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 

тэргүүтэй төлөөлөгчид Бээжин хотод ажлын айлчлал хийлээ. Айлчлалын хүрээнд 
зохион байгуулагдсан Бээжин хотод “Улаанбаатарын өдрүүд” арга хэмжээ, хоёр 
хотын бизнесийнхэн оролцсон “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018“ бизнес 
уулзалт, “Өнөөгийн Улаанбаатар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн, концерт зэрэг арга 
хэмжээний мэдээ, сурвалжлагыг гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
дамжуулан олон нийтэд хүргэв.  

 
Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 

орчныг бүрдүүлэх үүднээс нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар “Явган зам” 
аяныг хэрэгжиж, уг аяны явц болон Туушин зочид буудлын өмнөх шат, Өргөө 
амаржих газрын зэрэг зарим арга хэмжээг газар дээрээс нь сурвалжлан олон нийтэд 
хүргэж ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн Богд хааны ордон музейн болон Чойжин ламын 
сүм музейн хамгаалалтын бүсэд зөвшөөрөлгүй газар эзэмшиж байсан компаниудын 
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газрыг чөлөөлсөн зэрэг үйл явцын мэдээ, сурвалжлагыг цаг тухайд нь 
Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан олон нийтэд түгээлээ. 

 
Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт 379 жилийн ойн босгон 

дээр нийслэл хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж бүтээн байгуулалт хийсэн 
байгууллагуудыг тодруулдаг “Гаруда 2018” ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа болж 
шилдгүүдээ шалгарууллаа. Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, Монголын үнэн сониноор 
сурталчилгааг явуулж, телевизийн шторкийг 5 өдрийн хугацаанд гэрээт 10 
телевизээр түгээсэн. “Гаруда-2018” арга хэмжээг С1, MNC телевиз шууд дамжуулж, 
арга хэмжээний мэдээ сурвалжлагыг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт 
хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр түгээсэн.  

 
Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ гурван орны найрсаг харилцаа эдийн засаг, соёлын 

олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгын 
хүрээнд “Улаанбаатар-Улаанцав-Улаан-Үд” хотуудын эдийн засаг, худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны бизнес форум боллоо. Форумын үйл 
ажиллагааг Ийгл, Star, TV5, TV25, UBS телевиз болон ikon.mn, shuud.mn, news.mn, 
arslan.mn сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас ирж сурвалжлан олон 
нийтэд хүргэсэн. 

 
3. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг мэдээллээр хангах үүргийн дагуу 
 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг баримт мэдээллээр хангах ажлыг 

шуурхай болгож, голлох сэдвүүдээр хэвлэлийн мэдээ бэлтгэж тараах, албаны эх 
сурвалжаас төлөвлөгөө гарган ярилцлага, тодруулга өгүүлэх ажлыг зохион 
байгууллаа. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас зохион байгуулсан үйл 
явдлуудыг сурвалжилж, мөн Засаг даргын захирамжийн хүрээнд тайлан хугацаанд 
345 мэдээ бэлтгэж тараажээ.  

 
1. “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018” бизнес уулзалт болох гэж буйтай 

холбогдуулж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Батболд, Улаанбаатар худалдааны танхимын удирдах зөвлөлийн гишүүн, 
Монголын хөрөнгө оруулалтын сангийн захирал Б.Батсайхан нар хэвлэлийнхэнд 
мэдээлэл хийж, хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулав. Хэвлэлийн бага хуралд 
EAGLE, STAR, TV5, ЭХ ОРОН, MNC, TV25, UBS телевиз болон ikon.mn, shuud.mn, 
news.mn, arslan.mn сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар сурвалжлуулан 
мэдээ бэлтгүүлэн олон нийтэд хүргэсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу авто тээврийн болон өөрөө 

явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны 
төлбөрийг хураах ажлыг эхлүүлсэнтэй холбогдуулж Нийслэлийн Захирагчийн 
ажлын алба, Авто тээврийн үндэсний төв, нийслэлийн Татварын газар, Замын 
цагдаагийн алба, Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 
хамтарсан ажлын хэсгээс татвар, төлбөрийн ажлыг хэрхэн ямар хэлбэрээр явуулах 
талаар мэдээлэл өглөө. Хуралд UBS, C1, Eagle, NTV, SBN, MNC, HD Mongol, TV5, 
25-р суваг, Эх орон, СТАР телевиз, Монголын үнэн, Үндэсний шуудан, Өнөөдөр 
сонин зэрэг хэвлэлүүд ирсэн. Мөн Ulaanbaatar.mn болон бусад сайтуудаар 
мэдээлэл түгээсэн.  

 
3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд болон Засгийн газрын гишүүдтэй нийслэлийн 

удирдлагууд нээлттэй уулзалт ярилцлага зохион байгуулав. “Нийслэлийн өмнө 
тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” уулзалт ярилцлагыг МҮОНТ, 
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EAGLE, STAR, TV5, ETV, MNC, UBS, TM, SBN зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, 
Үндэсний шуудан, Өнөөдөр, Монголын Үнэн, Засгийн газрын мэдээ сонин болон 
Монцамэ агентлаг, News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн сайтаар 
сурвалжлага бэлтгүүлэн нийтэд хүргэлээ. 

 
4. “Блумберг ТВ Монголиа” болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

хамтран “Утаагүй Улаанбаатар” форумыг зохион байгууллаа. Төр, хувийн хэвшлийн 
200 гаруй оролцогчийн хүрээнд зохион байгуулагдсан форум агаарын бохирдлыг 
бууруулах чиглэлээр авч буй арга хэмжээ, цаашид хийх ажлын талаар, гарц 
гаргалгаа, шийдлийг хэлэлцсэн юм. Уг арга хэмжээг “Блумберг ТВ Монголиа” 
телевиз шууд дамжуулж, Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан мэдээллийг түгээсэн. 
МҮОНТ, EAGLE, STAR, TV5, ETV, MNC, UBS, TM зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, 
Үндэсний шуудан, Өнөөдөр, Монголын Үнэн сонин болон Монцамэ агентлаг, 
News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн сайтаар сурвалжлага 
бэлтгүүлэн нийтэд хүргэлээ. 

 
5. Монголын эдийн засгийн чуулганы “Утаагүй, түгжрэлгүй Улаанбаатар” 

салбар хуралдаан Төрийн ордны Их эзэн Чингис хааны танхимд болсон. Энэхүү 
салбар хуралдааныг UBS, TV5 телевиз шууд дамжуулж, МҮОНТ, EAGLE, STAR, 
MNC, TM зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Монголын Үнэн сонин болон 
Монцамэ агентлаг, News.mn, arslan.mn, newspress.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн 
сайт сурвалжлан олон нийтэд хүргэлээ. 

 
6. Нийслэл хотын хаврын бүтээн байгуулалт болон нийслэлээс хийж 

хэрэгжүүлж буй ажлын талаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Батболд “Bloomberg Mongolia” телевизийн зочны цагаар орж, 
нийслэлийн удирдлагын баг “Засгийн газрын мэдээ” сонины редакцийн уулзалтад 
орж ярилцлага өглөө. 

 
7. Сар шинийн өдрүүдийг угтсан зарим арга хэмжээний тухай мэдээлэл өгөх 

хэвлэлийн бага хурлыг Хэвлэл мэдээллийн төвд зохион байгуулав. Хурлыг 40 гаруй 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага ирж сурвалжлан мэдээ мэдээлэл бэлтгэв. 

 
8. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 

дүүргүүдийн Засаг дарга болон хороодын Засаг дарга нартай уулзалт хийсэн. 
Энэхүү цуврал уулзалтыг тухай бүрт нь гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
сурвалжлуулж мэдээ бэлтгүүлэн олон нийтэд хүргэсэн.  

 
9. Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд “Цахилгаан тэжээлт автомашины 

онцгой албан татварыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн “тэг” /0/-лэх 
саналыг Монгол Улсын Засгийн газарт хүргүүлсэн тухай мэдээллийг Ulaanbaatar.mn 
сайтаар дамжуулан гэрээт бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар түгээсэн.  

 
10. Нийслэлийн хаврын бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх гэж байгаатай 

холбогдуулан авто машины дугаарын хязгаарлалтыг 2 өдөр болгох асуудлаар 
санал асуулга явуулсан. Авто зам, гүүрнээс гадна авто зам дагуух инженерийн 
шугам сүлжээний томоохон бүтээн байгуулалтууд ч өрнөх учраас дугаарын 
хязгаарлалт хийх эсэх талаар Замын цагдаагийн албаны фэйж хуудас болон 
ikon.mn, zaluu.com, medee.mn, news.gogo.mn мэдээллийн сайтын санал асуулгын 
булангаар дамжуулан иргэдээс санал авсан.  
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11. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 
төвийн 6 дүүргийн иргэдтэй уулзалт хийж, нийслэлээс гаргасан бодлого шийдвэр, 
хийж хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлаа танилцуулсан. Энэхүү 
уулзалтыг TV5, UBS, ETV, TM, Стар зэрэг телевизээр сурвалжлага мэдээллийг 
бэлтгүүлэн, www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон гэрээт хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэв. 

 
12. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 

С.Батболдын санаачилгаар “Алтан гурвалжин-Хөгжлийн бүс” зөвлөлдөх уулзалт 
боллоо. “Хөгжлийн алтан гурвалжин” зөвлөлдөх уулзалтын мэдээ сурвалжлагыг 
MNB, EAGLE, TV5, MNC, TV9, UBS, ETV, TM, NTV, 25-р суваг, SBN зэрэг 16 телевиз, 
news.mn, ikon.mn, arslan.mn, shuud.mn зэрэг 10 гаруй сайт, “Монголын үнэн”, 
“Үндэсний шуудан”, “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Засгийн газрын мэдээ” гэсэн өдөр 
тутмын сонингоор нийтэд түгээв. 

 
13. “Намянжү Дасаны  төгөл”-ийг Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд байгуулж, 

мод тарьлаа. 
 
14. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 

сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногийн мягмар гаригт Нийслэлийн нэгдсэн 
үйлчилгээний төвд иргэдийг хүлээн авч уулзаж байхаар болов. Энэ уулзалтуудыг 
тухай бүрт нь UBS телевиз болон Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан зурагт болон 
дүрстэй мэдээ байдлаар нийтэд түгээж байна. 

 
15. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Эрүүл мэндийн 

салбарын хөгжил хөтөлбөр-4” төслийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүрэгт баригдаж 
буй жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилга угсралт, бүтээн байгуулалтын нээлт боллоо. 

 
16. НИТХ-ын ээлжит хуралдаануудыг UBS телевизээр шууд дамжуулалт 

хийж, хурлын явцын мэдээллийг гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ирж 
сурвалжлан нийтэд мэдээлэв.  

 
17. Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрс олборлосны улмаас иргэдийн эрүүл 

мэнд, амь нас хохирч, байгаль орчин бохирдож байгаа асуудлыг таслан зогсоох, 
хууль бус олборлолтын улмаас үүссэн ам, цооногуудыг дахин ашиглахгүй байх 
тухай асуудлаар тус дүүргийн оршин суугч, иргэдийн дунд зөвлөлдөх уулзалт, санал 
асуулгыг зохион байгуулах гэж байгаа талаар Зөвлөлдөх зөвлөлийн гишүүд 
хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж, мэдээлэл өгөв. 

 
18. “Улаанбаатар марафон-2018” гүйлтийн олон улсын тэмцээний бэлтгэл 

ажил бүрэн хангагдсан талаар ажлын хэсгээс хэвлэлийн бага хурлыг Хэвлэл 
мэдээллийн төвд хийж, гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд ирж сурвалжлан 
мэдээллийг түгээсэн. 

 
19. Зүүн хойд Азийн хотуудын дарга нарын форум Улаанбаатар хотноо 

боллоо. Уг форумыг UBS, Ийгл телевиз болон ikon.mn, arslan.mn шууд дамжуулан 
олон нийтэд хүргэсэн. Мөн форумын үйл ажиллагааг TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, 
Star, Эх орон телевиз, Монцамэ, Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн 
газрын мэдээ сонин болон Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар 
ирж сурвалжлан, мэдээ мэдээлэл бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. 
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20. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Батболдын санаачилгаар нийслэл дэх гарааны бизнесүүдийг бойжуулах, шинэ 
санаа, инновацийг дэмжих, үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн гарааны бизнесүүдийн 
цаашдын хөгжилд үзүүлэх зорилт бүхий Инновацийн төвийн нээлт боллоо. 
Нээлтийн ажиллагааг Масс телевиз болон ikon.mn, arslan.mn сайт, “Бидний цөөхөн 
Монголчууд” төслийн баг шууд дамжуулалт хийж, гэрээт хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагууд ирж сурвалжлан мэдээлсэн. 

 
21. “Эрүүл хотуудын түншлэл” санаачилгын хүрээнд хэрэгжиж буй “Хамгаалах 

бүс, хамгаалах малгайн хэрэглээг хэвшүүлснээр зам, тээврийн аюулгүй байдлыг 
сайжруулах” төсөл Улаанбаатар хотод хэрэгжиж эхэлж буйтай холбогдуулан 
хэвлэлийн бага хурал хийв. 

22. МҮХАТ-аас Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах, бизнес 
эрхлэгчдийн санал санаачилгыг төрд уламжлах, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор зохион байгуулдаг “Business breakfast” уулзалт, ярилцлагад Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд уригдан оролцлоо. 

 
23. БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр нийслэлийн Хан-Уул 

дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин 
гүүрийг засварлах” төсөл хэрэгжиж, үндэсний их баяр наадмын өмнө шинэ гүүрийн 
зорчих хэсгийг нээлээ. Уг арга хэмжээг ikon.mn, arslan.mn, shuud.mn сайтууд шууд 
дамжуулж, МҮОНТ, TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, Star, Эх орон телевиз, Монцамэ, 
Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн газрын мэдээ сонин болон 
Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлав. 

 
24. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 

холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийн хамт боловсролын салбарт хийгдэж буй хөрөнгө 
оруулалт, зарим цэцэрлэг, сургуулийн бүтээн байгуулалт, өргөтгөл, шинэчлэлийн 
ажлын явцтай танилцлаа.  

 
25. Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задалж, хүний нөөц, ажиллах хүчний 

ашиглалтыг сайжруулах, эдийн засгийн болон захиргааны арга хэрэгслийг ашиглан 
суурин газруудыг бүсчлэн хөгжүүлэх “Хөгжлийн алтан гурвалжин” бодлогыг 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболдын 
санаачилгаар хэрэгжүүлэн Төв, Сэлэнгэ, Дархан, Эрдэнэт Булган аймгуудтай 
хамтран ажиллахаар санамж бичиг байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд Төв аймгийн 
Жаргалант сум, Дархан, Сэлэнгэ аймгуудад нийслэлийн Засаг даргаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг ажиллалаа. Сурвалжлага, мэдээллийг Ulaanbaatar.mn сайтаар 
дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд түгээлээ. 

 
26. Улаанбаатар хотын зүүн тийш гарах гол зам Улиастай уулзвараас 

Баянзүрхийн товчоо хүртэлх 3.4 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг 
дуусгаж, зорчих хэсгийг нээлээ. Нээлтийн арга хэмжээг Mass телевиз, ikon.mn, 
arslan.mn, shuud.mn сайтууд шууд дамжуулж, МҮОНТ, TV5, TV8, NTV, TM, SBN, 
VTV, Star телевиз, Монцамэ, Өнөөдөр, Монголын үнэн, Өглөөний сонин, Засгийн 
газрын мэдээ сонин болон Монголын үндэсний радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар 
ирж сурвалжлав. 

 
27. НҮБ-ын Азийн бүсийн орнуудын Засгийн газар хоорондын 11 дэх удаагийн 

“Байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой тээвэр” чуулга уулзалт Улаанбаатар хотноо 
болж, мэдээ сурвалжлагыг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдээд түгээлээ. 
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28. Шүд эрүү нүүрний төв нь шинэ байртай болж орчин үеийн стандартад 

нийцсэн, эмнэлгийн тоноглол бүхий орчинд иргэдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 
үзүүлэх боломжтой боллоо. Тус төвийн шинэ байрны нээлтийн ёслолын 
ажиллагаанд Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ш.Анхмаа, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар нар оролцов. 
Уг арга хэмжээг МҮОНТ, TV5, TV8, NTV, TM, SBN, VTV, Star телевиз, Монцамэ, 
Өнөөдөр, Монголын үнэн, Засгийн газрын мэдээ сонин болон Монголын үндэсний 
радиогийн сэтгүүлч сурвалжлагч нар ирж сурвалжлан, мэдээ мэдээлэл бэлтгэн олон 
нийтэд хүргэлээ. 

 
29. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

концепц боловсруулах уралдааны зарлаж буй талаар Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, Нийслэлийн Ерөнхий архитектор 
бөгөөд Хот, төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дарга Э.Анар нар хэвлэлийн 
бага хурал хийлээ.  

 
30. Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 

орчныг бүрдүүлэх үүднээс нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар “Явган зам” 
аяныг хэрэгжүүлж байна. Энэ талаар болон нийслэлийн бүтээн байгуулалттай 
холбоотой газар чөлөөлөлтийн ажлын талаар нийслэлийн Засаг даргын ахлах 
зөвлөх Д.Мөнх-Эрдэнэ, нийслэлийн газрын албаны дарга Э.Болорчулуун нар 
хэвлэлийн бага хурал хийж, сэтгүүлчдэд мэдээлэл өглөө. 

 
 31. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд 

тэргүүтэй төлөөлөгчид Бээжин хотод ажлын айлчлал хийлээ. Айлчлалын хүрээнд 
зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын өдрүүд” арга хэмжээ, хоёр хотын 
бизнесийнхэн оролцсон “Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт-2018“ бизнес уулзалт, 
“Өнөөгийн Улаанбаатар” гэрэл зургийн үзэсгэлэн, концерт зэрэг арга хэмжээний 
мэдээ, сурвалжлагыг гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр дамжуулан олон 
нийтэд хүргэв.  

 
 32. Нийслэл хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж бүтээн байгуулалт 

хийсэн байгууллагуудыг тодруулдаг “Гаруда 2018” ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа 
болж шилдгүүдээ шалгарууллаа. Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, Монголын үнэн 
сониноор сурталчилгааг явуулж, телевизийн шторкийг 5 өдрийн хугацаанд гэрээт 
10 телевизээр түгээсэн. “Гаруда-2018” арга хэмжээг С1, MNC телевиз шууд 
дамжуулав. 

 
 33. Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ гурван орны найрсаг харилцаа эдийн засаг, 

соёлын олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
зорилгын хүрээнд “Улаанбаатар-Улаанцав-Улаан-Үд” хотуудын эдийн засаг, 
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны бизнес форум боллоо. 

 
 34. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна зам, талбайн 

тохижилтын ажлыг хийж, дуусган ашиглалтад өглөө. Нээлтийн ёслолд нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд, Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр, 
нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар болон ХӨСҮТ-ийн эмч 
ажилчид оролцов. 
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Тайлант хугацаанд цахим сэтгүүл зүй болон сошиал орчинд  мэдээ мэдээллээ 
түгээх, үйл ажиллагаагаа сурталчлах чиглэлд анхаарч ажиллалаа. “Нийслэлийн 
мэдээ”, “Хотын даргыг дэмжигчдийн клуб” зэрэг олон дагагчтай пэйж хуудсаар 
нийслэлд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үйлчилгээ, гаргасан шийдвэр, бүтээн 
байгуулалтын талаар мэдээ мэдээллийг постер байдлаар хийж олон нийтэд 
сурталчлан хүргэлээ.  Мөн тухайн пэйж хуудсуудаар дамжуулан “Зам гүүрийн 
бүтээн байгуулалт”, “Эмнэлгүүдийн гадна талбайн тохижилт”, “Гудамж талбайн 
цэцэрлэгжүүлэлт”, “Боловсролын салбарын бүтээн байгуулалт”, “Явган хүний зам 
чөлөөл аян”, “Орц гарц, газар чөлөөлөх аян” зэрэг богино хэмжээний видео 
шторкуудыг олон нийтийн интернэт сүлжээгээр түгээлээ. Гэрээт байгууллагуудаар 
“Хотоо өөрчилье”, “Жолооны ард утсаар бүү ярь”, “Сайн хөрш”, “Хүүхдэд буруу үлгэр 
дуурайлал бүү үзүүл”, “Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ”, “Ухаалаг утсаа ухаантай 
хэрэглэе” зэрэг тусгай контент бэлтгүүлэн олон нийтийн сүлжээ болон гэрээт 
мэдээллийн сайт, телевизүүдээр түгээв.  

 
 Мониторинг судалгааны “Таймс мониторинг” компанитай хамтран ажиллаж, 

нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг 50 гаруй телевиз, 100 гаруй мэдээллийн сайт, 20 
орчим сонины мэдээ материалд дүн шинжилгээ хийлгэж хоттой холбоотой сөрөг 
мэдээлэл, ойлголтыг багасгаж эерэг ойлголт, мэдээллийг зөв өнцгөөс иргэдэд 
хүргэхэд анхаарч ажиллаж байна. 

 
 Хэвлэлийн төвд нийслэлийн удирдлага, нийслэлийн харьяа газруудын 

хэвлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, олон нийтэд мэдээллийг түгээж байна. 
Тайлан хугацаанд нийт 61 хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан. 

 
 “Иргэнээ дээдэлсэн Улаанбаатар” танилцуулга товхимлыг бэлтгэн, хэвлүүлж 

тараав. Нийслэлээс гаргаж байгаа шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил, үйл 
ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газраас үзүүлж байна” нэвтрүүлгийг 14 хоног тутамд бэлтгэн гэрээт 
телевизүүдээрээ нэвтрүүлэв.  

 
 Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл, Хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран 

ажиллаж, мэргэжил арга зүйн туслалцаа авах, хэлтсийн ажилтнуудыг давтан сургах, 
мэргэшүүлэх талаар анхаарч ажиллаж байна.  Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан 
“Нээлттэй нийслэл-Нэг цогц мэдээлэл” сургалтыг Хэвлэлийн хүрээлэнтэй хамтран 
зохион байгуулав. Сургалтад хэвлэл мэдээлэл хариуцсан 42 албан хаагч 
хамрагдлаа.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас жил бүр уламжлал болгон зохион 

байгуулдаг “Хот ба сэтгүүлч” уулзалтыг 2 удаа зохион байгууллаа.  Энэхүү 
уулзалтад нийслэлийн удирдлагууд болон төвийн хэвлэл мэдээллийн 40 гаруй 
байгууллагын 108 сэтгүүлч оролцов. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн 

эвлэлтэй хамтран 1000 сэтгүүлч оролцуулсан “Хараат бус сэтгүүл зүй” форумыг 
Соёлын төв өргөөнд зохион байгууллаа. Цаашид Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн 
эвлэлтэй хамтран хэлтсийн ажилтнуудаа давтан сургах, гадаад улс оронд мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалт хамруулахаар ажиллаж байна. 

 
 
 



166 
 

 ЕС. ЦЭРГИЙН ШТАБ 
 

  НЭГ. Батлан хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан 
гэрээний биелэлт 

 
Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын захирагч нарын 2016-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг, Батлан 
хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд хамтран ажиллах 
гэрээнд заагдсан ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цэргийн штаб ажлаа үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд жил, сараар нь 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 
2018 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 үйл 
ажиллагааг тусгаж, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг батлуулсан. 

 
Үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд цэргийн насны иргэдэд үзүүлэх эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээний ажлыг сайжруулах, цэрэг татлагын байрыг 
“Иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэх байр” болгож, цэргийн жинхэнэ алба хаасан 
залуучуудыг цэргийн гэрээт албанд элсүүлэх замаар ажлын байртай 
болгох, ”Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтад шаардлага хангасан 
оюутнуудыг элсүүлэх зэрэг ажлуудыг Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох газар, 
хэлтэс, албадуудтай хамтран ажиллалаа.  

 
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 явуулсан. Хугацаат албаны ээлжит 
цэрэг татлагыг явуулах төсөв, санхүүжилтийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабууд гарган зарцуулж, цаг тухайд нь холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд тайлагнаж, ЗХЖШ-аас тогтоосон хяналтын тоог бүрэн биелүүлсэн.  

 
Цэргийн штаб нь хууль тогтоомжоор хүлээсэн төрийн батлан хамгаалах 

үйлчилгээг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдэд хүргэх чиглэлээр цэрэг татлагын 
байрыг “Иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлэх байр” болгож, холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран  ажилласан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь Батлан 

хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд хамтран ажиллах  гэрээ, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус мөрдлөг болгон Цэргийн штабын 2018 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд 47 үйл ажиллагаа төлөвлөснөөс жилийн эцсийн 
байдлаар 100 хувийн биелэлттэй байна. 

 
 ХОЁР. Дайчилгааны бэлэн байдал, төлөвлөгөө, зарлан мэдээлэл, 
тодотгол, бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын талаар 
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2.1  Улсын дайчилгааны талаар  
 
Улсын дайчилгааны нэгдсэн төлөвлөгөөг тодотгох, дайчилгааны мэдээллийн 

системийг програмчлах, мэдээллийн нэгдсэн баазтай болох зорилгоор дүүргүүдийн 
дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй төлөвлөгөө боловсруулан, 
арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж, нууцын шаардлага хангасан ажлын 
компьютерт холбогдох програмыг суулгаж, цаашид ашиглах нөхцлөөр бүрэн 
хангасан.  

 
 Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/100, Төрийн нарийн бичгийн даргын 

2018 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу нийслэл, дүүргүүдийн  Улсын дайчилгааны 
төлөвлөлт хариуцсан ажилтнуудыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 12-13-ны өдрүүдэд 
Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулсан цэргийн бэлтгэл сургалтад 
хамруулсан. Улсын дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтнуудыг “Бөртө” УҮГ-
аас өдөр тутмын эрээн хувцсаар жигдэлж, сургалтад шаардлагатай техник 
хэрэгслэлээр бүрэн хангасан. Тус сургалтын төгсгөлд Баянгол дүүргийн Улсын 
дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтан Г.Бодь-Амар бэлтгэл дэслэгч цол 
олгогдсон.  
 
 Улсын дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтантай мэдээлэл солилцон 
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн нийслэл, дүүргийн улсын дайчилгааны төлөвлөгөөний 
тооцоог холбогдох албан байгууллага, хэлтсүүдээр гаргуулан Цэргийн штабын 
нууцад ИНВ дугаар олгон бүртгэлд авсан.  
 
 Цэргийн дайчилгааны төлөвлөгөө, хавсралт, тооцоо, судалгаануудыг  
хэрэгжүүлэх боломжийг судлан тогтоосон хугацаанд тодотгон баталгаажуулсан. 
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. 

 
Цэргийн штаб нь орон нутгийн хамгаалалтын талаар БХЯ, Батлан хамгаалах 

удирдлагын академитай хамтран хуулийн хэлэлцүүлэгт санал боловсруулан, ажлын 
хэсэгт Цэргийн штабын дарга биечлэн оролцсон. Орон нутгийн хамгаалалтын 
талаар төрийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүрэгт 
хийгдэх төлөвлөгөөт ажлыг Цэргийн штабын дарга, дайчилгааны офицерууд 
нэгдсэн ойлголтод хүрэхээр харилцан дүгнэлт гарган ажиллаж 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 2018 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.  

  
Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны н/08 дугаар захирамжаар дүүргийн 

техник шилжүүлэх байраар “Тэнүүн Огоо” ХХК-ийг сонгон 2018 оны 04 дүгээр сарын 
19-ний өдөр техник шилжүүлэх байрын бүрэлдэхүүнтэй сургалт дадлага, 04 дүгээр 
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сарын 25-ны өдөр “Техник шилжүүлэх байрыг дэлгэх үеийн удирдлага, томилгоот 
бүрэлдэхүүний гүйцэтгэх үүрэг” сэдэвт үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулсан. 

 
Үзүүлэх сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 

захирамжаар бэлтгэл болон сургуулийн үед хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын дарга, хурандаа Ж.Болдбаатар нараар батлуулан ажилласан.  

 
Тус үзүүлэх сургуульд Батлан хамгаалах яамны Орон нутгийн хамгаалалт, 

Улсын дайчилгааны хэлтсийн мэргэжилтэн, дэд хурандаа С.Рагчаадорж, Зэвсэгт 
хүчний Жанжин штабын Дайчлах хэлтсийн мэргэжилтэн, дэд хурандаа Ц.Батболд, 
дүүргийн Батлан хамгаалах товчоо, хорооны Засаг дарга нар буюу хорооны 
Дайчилгаа удирдах хэсгийн ахлагч, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын дарга, дайчилгааны офицерууд оролцсон. 

 
Үзүүлэх сургуулиар бие бүрэлдэхүүнд техник шилжүүлэх байрын үйл 

ажиллагааг онол дадлагын хэлбэрээр зохион байгуулж, Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийн шинэчлэл, Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулиудаар дэд 
хурандаа С.Рагчаадорж, Тагнуулын ерөнхий газрын Төрийн нууцын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн Д.Бат, дэд хурандаа Н.Насанбат  нараар хичээл заалгасан. Үзүүлэх 
сургууль тогтоосон хугацаанд дэвшүүлсэн зорилтоо бүрэн биелүүлж, амжилттай 
зохион байгуулагдсан.   

 
Хан-Уул дүүрэг 2018 оны  09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Дайчилгаа удирдах 

бүлгийн штабын дадлага, сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн дайчилгаа 
удирдах бүлгийн гишүүдийн зарлан мэдээллийн дадлагын дохиогоор ажиллах 
үзүүлэх сургуулийг зохион байгуулсан. Уг сургалтад БХЯ-ны ОНХУДХ-ийн ахлах 
мэргэжилтэн, дэд хурандаа С.Рагчаадорж танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгсөн.  

 
2.2. Цэргийн штабын бэлэн байдал, цэргийн дайчилгааны даалгаврыг хангах 

талаар 
 

Батлан хамгаалахын сайдын 2004 оны оч/мн 400, Зэвсэгт хүчний Жанжин 
штабын даргын 2004 оны оч/мн 400/02 дугаар удирдамж, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2018 оны мн/02 дугаар тушаалуудыг тус тус үндэслэн 
тодотгол явуулах бэлтгэл ажлыг ханган, дайчилгааны даалгавартай бүх ангиудтай 
холбоо барин, зарим шаардлагатай асуудлыг тодруулж, нийслэлийн Засаг даргаас 
өгөгдсөн дайчилгааны даалгаврын дагуу дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн 
бүрэлдэхүүний чанар байдлын судалгааг мэргэжлээр, анги, командаар, байршлаар 
нь, техникийн судалгааг марк, зориулалтаар нь нарийвчлан гаргаж жилд 2 удаа 
тодотгож байна.  

 
Эхний тодотголыг Цэргийн штабууд 2018 оны 06 дугаар сарын 04-нөөс 08-ны 

өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 014, 027, 119, 120, 189, 303, 326 дугаар ангиуд дээр  зохион 
байгуулж, Цэргийн штабын орлогч, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 
штабын Дайчилгааны офицерууд очиж тодотгосон. 

 
Зэвсэгт хүчний 327, 336 дугаар ангиудад оногдуулан данслагдсан 

дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн нэр, татан нийлүүлэх техникийн жагсаалт, тодотгол 
хийсэн тухай тэмдэглэлийг ЗХЖШ-ын нууцын шуудангаар тодотгосон болно. 
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 Тодотголыг тухайн ангийн захирагч, штабын дарга, дайчилгааны 
офицеруудыг байлцуулан ангийн угтах байр, татан нийлүүлэх хугацаа, байршлыг 
тогтоон тодотгол явуулсан тухай тэмдэглэлийг 3 хувь үйлдэн, “Монгол Улсын 
Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журам”-ын дагуу баримт бичгийг хөтлөн 
ажилласан.  

 
 Хоёр дахь удаагийн тодотголыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-30-ны өдрүүдэд 

дүүргүүдэд дайчилгааны даалгавартай Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагуудын 
дайчилгааны офицерууд дүүрэг дээр ирж тодотголыг хийсэн. 

 
  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.  

 
Дайчилгаатай тусгай тактикийн хээрийн сургууль, бэлтгэл нөөцийн сургалтад  

оролцсон бүрэлдэхүүнийг өөрсдийн томилгоот ангид оногдуулан дансалснаар 
Нийслэлийн хэмжээний дайчилгааны чанар байдал 0,8 хувиар нэмэгдсэн. 

 
  Дохионы хадгалалт хамгаалалтын байдалд 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Цэргийн штабт офицеруудын ажил хүлээлцэх үеэр Цэргийн штабын орлогч, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын офицерын хамт шалгахад хадгалалт, хамгаалалт 
хэвийн байлаа. 

 
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. 2018 онд нийслэлээс 
2 удаа зарлан мэдээллийн дохио өгч дүүргүүдийн Цэргийн штабууд улирал бүр 
дайчилгааны зарлан мэдээллийн дохиогоор ажилласан талаар тэмдэглэл хөтлөн 
цаг хугацааны байдалд 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.  
 
 2.3. Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтын талаар 
 

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 29.1 дэх заалт, Батлан 
хамгаалахын сайдын 2018 оны н/01 дугаар тушаал, ЗХЖШ-ын даргын 2018 оны н/14 
дугаар тушаал, Батлан хамгаалахын сайдын нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд 
хамтран ажиллах гэрээ, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
даргын 2018 оны А/18 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн бэлтгэл офицерын 
сургалтыг Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуультай хамтран 10 дугаар сарын 
01-нээс 24-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт сургалтад 

оролцуулах цэргийн үүрэгтнүүдийн хуваарийг хүргүүлсний дагуу холбооны болон 
инженер мэргэжилтэй 26-35 хүртэлх насны иргэдийг судлаж, холбогдох баримт 
бичгийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт ирүүлсэн. 
Сургалтад хамрагдах иргэдийг цэргийн хээрийн хувцсаар хангуулсан. 
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Сургалтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
төлөвлөлт, сургалтын офицер, ахмад Ц.Энхтайван, Багануур дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын төлөвлөлт, сургалтын офицер, дэд 
хурандаа М.Мөнгөнтулга нар хариуцан ажилласан.  

 
Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны н/01 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг 

даргын 2018 оны н/01 дүгээр захирамж, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Сургалт зохион 
байгуулах тухай” А/04 дүгээр тушаалын дагуу дайчилгааны бэлтгэл нөөц, цэргийн 
бэлтгэл үүрэгтэнд цэргийн бага мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтуудыг 2018 оны 03 
дугаар сарын 28-наас 05 дугаар сарын 23-ныг дуустал хугацаанд Зэвсэгт хүчний 
011, 027, 337 дүгээр ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгууллаа. 
 

Дайчилгааны I зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийг цэргийн бага мэргэжлээр 
сургаж онол, дадлагын мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлж, бэлэн байдлын 
бэлтгэлжилтийг хангах зорилго тавин ажилласан.   

 
Сургалтанд хамрагдсан цэргийн үүрэгтнүүдээс батлагдсан хөтөлбөр, 

хичээлийн хуваарийн хүрээнд сорилын шалгалтыг томилогдсон комиссын 
бүрэлдэхүүн зохион байгуулан, шалгагдсан цэргийн үүрэгтнүүд 100 хувийн 
амжилттай дүн үзүүлсэн. 
 

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтад оролцсон 
бүрэлдэхүүнээс онол, дадлагаар шалгалт авахад чанар 81,8 хувьтай шалгагдлаа. 
Төгсөлтийн арга хэмжээнд Зэвсэгт хүчний 011, 027, 337 дугаар ангийн захирагч нар, 
нийслэл, дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга нар, 
төлөвлөлт, сургалт хариуцсан офицерууд  оролцож, төгсөгчдөд эзэмшсэн цэргийн 
мэргэжлийн үнэмлэх гардуулав.  

 
  Сургалтад хамрагдсан бүрэлдэхүүнийг офицер, ахлагч нарын цайны газарт 
14 өдрийн халуун хоол,  цайгаар цагийн хуваарийн дагуу үйлчилсэн. 
 

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтуудыг батлагдсан  сургалтын 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу хариуцан цаг хугацаанд нь сахилгын ямар нэгэн 
зөрчилгүй, онол, дадлагын мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлж, бэлэн байдлын 
бэлтгэлжилтийг хангаж зохион байгуулсан. Сургалтын хугацаанд онол, дадлагаар 
олж авсан ур чадвар, мэдлэгээ баталгаажуулах зорилгоор нормативын уралдаан 
тэмцээн зохион байгуулсан нь үр дүнтэй сургалт болсон. Сургалтад хамрагдаж 
мэргэжил эзэмшсэн бэлтгэл үүрэгтнүүдийг анги, командад мэргэжлийн дагуу 
оногдуулан дансалсан.   
 
  ГУРАВ. Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагааг сурталчлах талаар 

 
Нийслэлийн иргэдэд Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл 

ажиллагааг сурталчлах зорилгоор “Батлан хамгаалахын хуулиудыг сурталчлах 
өдөрлөг”-ийг 2018 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн 11.00-17.00 цагийн хооронд 
Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулсан. 

 
Өдөрлөгт нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 

сурагчид, цэргийн албан хаагчид, ахмад дайчид, нийслэлийн иргэдийн төлөөллийг 
урилгаар оролцуулсан. Үйл ажиллагаанд Батлан хамгаалахын дэд сайд 
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Т.Дуламдорж, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан, Батлан хамгаалах 
яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, бригадын генерал 
Г.Сайханбаяр, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын орлогч дарга, хошууч генерал 
Ж.Бадамбазар, Хуурай замын цэргийн штабын дарга, бригадын генерал 
Б.Ганбаатар, Агаарын цэргийн штабын дарга, бригадын генерал Б.Батбаяр, 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр нар оролцон баяр 
хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас ерөнхий 

боловсролын сургуулиудын 10-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Монгол цэргийн 
алдар”  сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг хоёр үе шаттайгаар зарлаж, болзлыг 
дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаар дамжуулан сургуулиудад хүргүүлсэн. 
Нэгдүгээр шатны уралдааныг дүүргүүд удирдамжийн дагуу зохион байгуулж,  тус 
бүр эхний 3  байрт шалгарсан зохион бичлэгүүдийг ирүүлснээс хоёрдугаар шатны 
шалгаруулалтыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, Нийгмийн 
бодлогын хэлтсийн болон нийслэлийн Боловсролын газрын мэргэжилтнүүд 
шалгаруулж, тэргүүн байрт Баянгол дүүргийн 93 дугаар сургуулийн 10б ангийн 
сурагч Э.Халиун, дэд байрт Багануур дүүргийн Сод бүрэн дунд сургуулийн 10а 
ангийн сурагч Б.Энхтулга, гуравдугаар байрт Сүхбаатар дүүргийн 31 дүгээр 
сургуулийн 10д ангийн сурагч Г.Тэмүүлэн нар шалгарч, Нийслэлийн Засаг даргын 
өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 
 

Энэ жил 18 нас хүрч иргэний цэргийн үүрэг биелүүлэх насанд хүрсэн 
залуучуудын төлөөлөл болгож, Баянгол дүүргийн иргэн БАнхбаяр, Баянзүрх 
дүүргийн иргэн Б.Мөнх-оргил, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Э.Мөнхбат, 
Сүхбаатар дүүргийн иргэн М.Цасцэцэг, Хан-Уул дүүргийн иргэн Б.Ганболд, 
Чингэлтэй дүүргийн иргэн Б.Чингис, Налайх дүүргийн иргэн А.Мишээл, Багануур 
дүүргийн иргэн С.Цэнд-Очир, Багахангай дүүргийн иргэн Х.Эрдэнэбат нарт цэргийн 
үүрэгтний үнэмлэх, дурсамж гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо. 

 
Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд “Батлан хамгаалах хуулиудыг сурталчлах 

өдөрлөг”-өөр иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүргэж, Цэргийн дуу 
бүжгийн Эрдмийн чуулга, Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчдийн хамтарсан 
тоглолтыг сонирхууллаа. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, Батлан хамгаалахын сайдын 
зөвлөлийн гишүүдтэй ажил хэргийн уулзалтыг 2018 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр 
зохион байгуулсан нь санал бодлоо солилцож, хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн үр 
дүнтэй ажил болсон. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас Монгол цэргийн 

өдрийг тохиолдуулан Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчлах ажлын хүрээнд МҮОНТ-ийн “Өглөө хөтөлбөр”, “Ням гараг нэг сая” 
цэнгээнт нэвтрүүлэг, NTV телевизийн “Болзоо” нэвтрүүлэг, UBS телевизийн “Кофе 
юу? Цай юу?”, “Тодруулга”,  Монгол HD телевизийн “Зочин”, MNC телевизийн 
“Ярилцах цаг”, VTV телевизийн “Зочны цаг” нэвтрүүлгүүдийн шууд ярилцлагад 
оролцож, иргэдтэй санал бодлоо хуваалцлаа.  

 
Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын дарга С.Амарсайхан, Засаг дарга С.Батболд нарын баярын мэндчилгээг  
вэб сайтуудад байрлуулж, ТВ-5 телевизээр цацсан.  
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Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын ажилтнуудын дунд спортын хийн буудлагын уламжлалт 
тэмцээн зохион байгуулж, эрэгтэйчүүдийн төрөлд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Ганбаатар, эмэгтэйчүүдийн 
төрөлд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны хэлтсийн 
мэргэжилтэн Л.Баттогтох нар тэргүүн байр эзлэв. 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн баяраар эрхэлсэн 

ажилдаа амжилт гаргаж, Улаанбаатар хотын хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулж 
байгаа Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль, Цэргийн төв эмнэлэг, Цэргийн 
дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, Үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжим, Хил, Онцгой 
байдлын офицер, ахлагч нарт шагнал гардуулах үйл ажиллагааг 2018 оны 3 дугаар 
сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга С.Амаржаргал, нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ж.Батбаясгалан, Д.Энхтөр, П.Баярхүү, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга 
Б.Батбямба, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр нар 
оролцсон. 

 
Батлан хамгаалахын сайдаас цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнийг жил бүр зохион 

байгуулж байх тухай өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт 
хүчний 97 жилийн ойн хүрээнд дүүргүүдэд зохион байгуулж, 80 сургуулийн 1035 
сурагч оролцсон байна. 

 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын Цэргийн штабт  ажиллаж байгаад 

тэтгэвэр, чөлөөнд гарсан 37 ахмад дайчдыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг 
2018 оны 2 дугаар сард зохион байгуулсан. 

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабуудаас  иргэд, олон 

нийтэд хүрсэн дараах сурталчилгааны ажлуудыг зохион байгууллаа. 
 
- Баянгол дүүрэг хүүхэд залуучуудад цэрэг, эх оронч хүмүүжил олгох 

зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр “Эх орон-36” хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд “Бид ирээдүйн эр цэрэг” тойрон аялалыг дүүргийн ИТХ-тай 
хамтран ЗДТГ-Монгол цэргийн музей-Зэвсэгт хүчний 084 анги-ЗДТГ гэсэн 
маршрутаар зохион байгуулж, 100 гаруй сурагчдыг оролцуулсан.  

 
Баруун хилийн тулгаралтад оролцсон тус дүүргийн 13 ахмад дайчныг хүлээн 

авч хүндэтгэл үзүүлэн, дүүргийн Засаг даргын өргөмжлөл, тус бүр 200 000 төгрөгийн 
тусламж үзүүлсэн байна. 

 
“Иргэн цэргийн бахархалын өдөр” хүндэтгэлийн үйл ажиллагааг 2018 оны 3 

дугаар сарын 15-ны өдөр Улаанбаатар төмөр замын Соёлын ордонд Зэвсэгт хүчний 
015, Батлан хамгаалахын төв архив, Монгол цэргийн музей, Хилийн 0164, дүүргийн 
Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн 
нэгдэл, Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж, 400 гаруй иргэдийг 
оролцуулан төрийн үйлчилгээг хүргэсэн.  

 
- Баянзүрх дүүргээс “Андуудаа одонгоо зүүцгээе” хүндэтгэлийн цэнгүүнийг 

Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулга, Үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжим, Зэвсэгт 
хүчний 032 анги, Монгол цэргийн музей, Хилийн цэргийн музейтэй хамтран 2018 
оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр “Монгол бөхийн өргөө”-д зохион байгуулж, 2200 
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гаруй иргэдэд батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчилсан.  

 
 Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангитай хамтран 2018 оны 3 дугаар сарын 14, 18-
ны өдөр дүүргийн Тамгын газрын алба хаагчид, бэлтгэл болон чөлөөнд байгаа 
хурандаа нарын дунд буудлагын тэмцээн зохион байгуулсан. 
 

- Сонгинохайрхан дүүрэг  2018 оны 3 дугаар сарын 03-ний өдөр Зэвсэгт 
хүчний 017 дугаар ангийн спорт зааланд “Цэргийн алдар” спорт тэмцээн зохион 
байгуулж, 13 багийн 130 гаруй тамирчид оролцсон.  

 
“Бид эх орны хүү” сэдэвт уулзалт өдөрлөгийг 2018 оны 3 дугаар сарын 09-ний 

өдөр “Ирээдүй цогцолбор сургууль”-д зохион байгуулж, Үндэсний батлан 
хамгаалахын их сургуулийн багш, бэлтгэл хурандаа, дэд профессор Ч.Энхтөрөөр 
“Эх оронч үзэл, зөв төлөвшил” хүмүүжил” сэдвээр лекц, харилцан ярилцлага зохион 
байгуулсан. 

Их засаг олон улсын их сургуулийн Чингис соосэ сургуулийн оюутнуудад 2018 
оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр  батлан хамгаалахын багц хуулиуд, “Оюутан цэрэг” 
сургалтыг сурталчилсан өдөрлөг зохион байгуулсан. 

 
Мөн 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Онцгой байдлын Аврах тусгай 

ангийн Соёлын төвд Сонгино цэргийн хүрээ, дүүргийн иргэдийн төлөөллийг 
оролцуулсан “Эх орон-Эр цэрэг” сэдэвт уулзалт, урлаг соёлын үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж, ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлж, дурсгалыг зүйл гардуулсан. 

 
- Сүхбаатар дүүрэгт Цэргийн яамны сайд бүх цэргийн жанжин Дамдины 

Сүхбаатарын мэндэлсний 125 жилийн ойг тохиолдуулан түүний нэрэмжит ерөнхий 
боловсролын 2 дугаар сургуулийн талбайд байрлах хөшөөнд цэцэг өргөх 
хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулан оролцсон. Цэцэг өргөх 
ажиллагаанд  Монгол улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх 
ухаан, Спортын яамны сайд Ц.Цогзолмаа,  дүүргийн Засаг дарга Х.Болормаа, 
Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид, Засаг даргын Тамгын 
газрын удирдлага дотоод нэгжийн дарга нар болон 2 дугаар сургуулийн удирдлага, 
багш сурагчид оролцлоо. 

 
Цэргийн штабын офицер, ахлагч нарын уламжлалт спортын тэмцээнийг 

Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчний 97 жилийг ойг тохиолдуулан нийслэл, дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб-уудаас гавъяаны амралтандаа суусан 
ахмадууд ажиллаж байгаа офицер, ахлагч нарын дунд спортын таван төрлөөр 2018 
оны 02 дугаар сарын 21, 23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  
 

Дүүргийн ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургуулийн 4-6 дугаар ангийн 240 
сурагчдад 03 дугаар сарын 19-ний Монгол цэргийн музейг үзүүлэн өөрийн эх орон 
цэрэг эрсээрээ бахархах, түүх дурсгалтай танилцуулах мэдлэг олгох ажлыг 4 дэх 
жилээ зохион байгуулсан. 

 
Энэ жил 18 нас хүрч байгаа 20 иргэнд дүүргийн Засаг даргын талархал 

“Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх” гардуулах ёслолын ажиллагааг 2018 оны 03 дугаар 
сарын 13-ны өдөр зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээнд дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын Газрын дарга Н.Энхболд, Засаг даргын орлогч Ц.Шижир, бэлтгэл хошууч 
генерал Б.Баярмагнай нар оролцсон. 
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 - Чингэлтэй дүүрэг Тусгаар тогтнолын талбайд 2018 оны 3 дугаар сарын 20-
ны өдөр “Эх орон-Тусгаар тогтнолын эзэд” сэдэвт  ёслол, хүндэтгэлийн үйл 
ажиллагаа зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагаанд Зэвсэгт хүчний 032 дугаар 
ангийн хүндэт харуулын цэргүүдийн жагсаалын үзүүлэх тоглолт, ҮБХИС-ийн 
Цэргийн хөгжмийн сургуулийн сонсогчдын үзүүлэх тоглолт, Онцгой байдлын 10 
дугаар ангийн алба хаагчдын үзүүлэх тоглолтыг үзүүлсэн.  
 Үйл ажиллагааг дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсүүд, Замын 
цагдаагийн тасаг, Онцгой байдлын хэлтэс, Боловсролын хэлтэс болон бусад 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгууллаа.  
 
 “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 иргэний андгай өргөв. 

 
 Чингэлтэй дүүргээс цэргийн жинхэнэ албанд татагдан Зэвсэгт хүчний 013, 
015 дугаар ангиудад алба хааж байгаа дайчдаа эргэж, дүүргийн тус ангиудад 
сурталчилсан. 
 
 Дүүргийн хороодод 3 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 алдаршуулсан.  
 
 Бэлтгэл чөлөөнд байгаа ахмад 19 ахмад дайчдад тус бүр 100 000 төгрөгийн 
тусламж үзүүлсэн байна. Мөн цэргийн албаа сайн хааж буй 6 байлдагчийн арга гэрт 
тус бүр 500 000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлжээ. 
 

- Хан-Уул дүүрэгт “Монгол цэргийн бахархал” сэдэвт өдөрлөгийн үйл 
ажиллагааг Зэвсэгт хүчний 011, 303, 120, 326 дугаар ангиуд, Монгол цэргийн 
музейтэй хамтран “ХҮННҮ МОЛЛ” соёл амралт, үйлчилгээний төвд 2018 оны 3 
дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр олон төрлийн 
арга хэмжээ зохион байгуулснаас 6 эрэгтэй хүүхдээ цэргийн алба хаалгасан алдарт 
эх Ж.Хандсүрэнг алдаршуулсан байна. 

 
Дүүргийн Тамгын газрын алба хаагчдын дунд 2018 оны 3 дугаар сарын 10,13-

ны өдрүүдэд гар бөмбөг, боулингийн тэмцээн зохион байгуулжээ. 
 

 - Багануур дүүргийн удирдлага Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадад цэргийн 
алба хааж байгаа дайчдыг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга  
С.Даваасүрэн, Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир нар эргэж, дүүргийнхээ үйл ажиллагааг  
сурталчилсан байна. 
 

Ахмад дайчдаар ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад 
цэрэг-эх орон сэдвээр яриа, танилцуулга хийсэн байна.  
 

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.  
 
 Дүүргийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагын алба хаагчид дүүргийн төв замаар ёслолын жагсаалаар явж, Их 
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зохиолч Дашдоржийн Нацагдоржийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Уг үйл 
ажиллагаанд Хилийн 0252 дугаар ангийн дайчид үзүүлэх тоглолт үзүүлж, 18 нас 
хүрсэн 8 иргэнд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх гардуулсан байна. 
 
 - Багахангай дүүрэг штабаас 2018 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр ХУРД 
хамтлагийн “UB place”-д болсон “Цэргийн Бодол” урлагын тоглолтыг хурандаа 
С.Пүрэвдорж захирагчтай Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийн 6 офицер, 210 түрүүч, 
байлдагч,  хурандаа Ц.Батсайхан захирагчтай Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн  6 
офицер, 40 түрүүч, байлдагч, дүүргийн Тамгын газрын ажилчин албан хаагч болон 
түүний гэр бүл, марш-тактикийн тэмцээнд оролцсон ШШГЕГ-ын 415 дугаар хаалттай 
хорих анги, Онцгой байдлын хэлтэс, ШШГЕГ-ын харьяа албадан эмчилгээ, 
Цагдаагийн хэлтсийн баг тамирчдад үнэ төлбөргүйгээр нийт 490 гаруй иргэдэд 
үзүүлсэн байна. 
 

Дүүргийн хэмжээнд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Марш-тактик”-
ийн аварга тасаг шалгаруулах тэмцээнийг 2018 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 
зохион байгуулж, тэмцээний үеэр батлан хамгаалах хуулиудыг сурталчилжээ. 

“Эх орон танаа” урлагийн тоглолтыг цэрэг эх орны сэдвээр “Хангай цогцолбор 
сургууль”-ийн багш, сурагч нартай хамтран дүүргийн Соёлын ордонд 2018 оны 3 
дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулжээ. 

 
Энхийг дэмжих ажиллагааны оролцоо, ач холбогдол, энхийг сахиулагчдын 

үйл хэргийг сурталчлах зорилгоор “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” сэдэвт 
сурталчилгааны ажлыг 2018 оны 5 дугаар сарын 04-22-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулж, нийслэлийн 59 сургуулийн 6393 оюутан, сурагчдыг оролцууллаа. 

 
 Уг үйл ажиллагааг Зэвсэгт хүчний ангиудын 28 бүлгийн 140 офицер, ахлагч 
нартай хамтран зохион байгуулсан болно. 

 
ДӨРӨВ. 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 нэгжид дүүргүүдийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжаар Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн 
үүргийн биелэлтийн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу шалгалаа. 

 
Төлөвлөгөөний дагуу 2018 онд 90 аж ахуйн нэгж, байгууллагад  Батлан 

хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн 
байдлыг шалгаж, 18-50 насны 4264  цэргийн бэлтгэл үүрэгтнийг хамруулснаас 1364 
зөрчилтэй бэлтгэл үүрэгтэнг илрүүлэн хуулийн зөвлөгөө өгч, сануулах арга хэмжээ 
авсан. Удаа дараа цэрэг татлагаас зайлсхийсэн болон цэргийн тоо бүртгэл 
завсардсан иргэдэд Зөрчлийн тухай Монгол Улсын хуулийн 15.17 дахь заалтын 
дагуу арга хэмжээ авсан. 

 
  Үзлэгээр илэрсэн цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн, 

цэргийн алба биеэр хаагаагүй 747 иргэнд хуулийн дагуу мөнгөн төлбөр тогтоосноос 
258 иргэнээр 109,1 сая төгрөг төлүүлж, Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд 
төвлөрүүлж, 50 хувийг нь Зэвсэгт хүчний хөгжлийн санд шилжүүлсэн. 

 
 Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрөө барагдуулаагүй 489 иргэний 

цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг төлүүлэхээр шалгалтад хамрагдсан 
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байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад зохион байгуулалттай арга хэмжээ авах 
талаар үүрэг чиглэл өгч, хамтран ажиллахаар шалгалтын тайланд тусган, 
байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. 
 

ТАВ. Цэргийн бүртгэл 
 

Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 
2017 оны “Цэргийн бүртгэл явуулах тухай” А/331 дүгээр журмыг удирдлага болгон 
нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/932 дугаар  захирамжаар нийслэлийн 
хэмжээнд 2018 оны 01 дүгээр сарын 04-нөөс 20-ны өдрүүдэд цэргийн бүртгэлийн 
ажлыг зохион байгууллаа. 

 
Дүүргийн цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санд цэргийн мэргэжлийн дугаар 

шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан журамд орсон өөрчлөлтүүдийг мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран шинэчлэн завсарлаж,  мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
ханган  нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хороонд  суурилуулан, сургалт зохион байгуулж, 
цэргийн бүртгэлийг мэдээллийн санг ашиглан зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг 
хангасан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулах 

ажлын хэсгийг байгуулж, цэргийн бүртгэлийн бэлтгэлийг хангах төлөвлөгөөний 
дагуу дүүрэг, хороодод зохион байгуулсан.   

 
 Цэргийн бүртгэлийг дүүргүүдийн хүн амын тоо бүртгэлтэй нягт уялдуулан 
зохион байгуулж, байнгын оршин суугч оюутнуудыг оршин суугаа хаягаар нь, 
дүүргүүдийн цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын  бүртгэлийн дүнг 2017  оны 
жилийн эцсийн хүн амын статистик суурин мэдээтэй харьцуулсан судалгаагаар 
гаргалаа.  
 

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай болон зорилго, ач холбогдол, хаана ямар 
баримт бичигтэй очиж бүртгүүлэх болон бүртгэлийн явцын талаар  UBS, MN-25, TV-
5, TV-9, NTV, TM, TV-10, SBN, Монгол HD ТV зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээ, сурвалжилга өгч, шууд ярилцлагад оролцсон.   

 
Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Нийслэл таймс зэрэг сонинуудад ярилцлага өгч, 

нийслэлийн Улаанбаатар радио, богино долгионы радио /FM/, UBS телевиз болон 
зар сурталчилгааны LED дэлгэцийг ашиглан зар сурталчилгааг тогтмол явуулсан. 
Мөн цэргийн бүртгэлийн талаар сурталчилгааны дүрс бичлэг шинээр хийлгэж, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб сайтуудаар сурталчилсан. 

 
 Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийг 96,2 хувийн хамралттай зохион 
байгуулсан.  
 
 Цэргийн бүртгэлийг дүүрэг тус бүрээр нь гаргавал Баянгол дүүрэг 93,1 хувь, 
Баянзүрх дүүрэг 97 хувь, Сонгинохайрхан  дүүрэг 96  хувь, Сүхбаатар дүүрэг 98,3 
хувь, Чингэлтэй дүүрэг 97,1 хувь, Хан-Уул дүүрэг  95,1 хувь, Налайх дүүрэг 98,8 
хувь, Багануур дүүрэг 97,5 хувь, Багахангай дүүрэг 92,5 хувьтай тус тус хамрагдсан 
байна. 

 
Цэргийн бүртгэлд ажлын хэсгийн гишүүд болон нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Цэргийн штабын офицерууд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
хяналт тавин ажилласан. 
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2018 оны цэргийн бүртгэлийг журмын дагуу зохион байгуулж, мэдээлэл, 

сурталчилгааг олон төрлийн хэлбэрийг ашиглан зохион байгуулсан нь бүртгэлийн 
чанарт сайнаар нөлөөллөө. 

 
ЗУРГАА. Цэрэг халалт, таталт,  эрүүл мэндээр тэнцээгүй иргэдийг 

эрүүлжүүлэх ажлын талаар 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны мн/213 дугаар тогтоол, ЗХЖШ-ын 
даргын 2018 оны н/46 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/292, 
А/860 дугаар захирамжуудын дагуу Улаанбаатар хотод цэргийн насны залуучуудын 
нэгдүгээр ээлжийн эрүүл мэндийн үзлэгийг 2018 оны 05 дугаар сарын 04-нөөс 06-
ны өдөр, хоёрдугаар ээлжийн эрүүл мэндийн үзлэгийг 2018 оны 10 дугаар сарын 21-
23-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, эрүүл мэндээр тэнцсэн иргэдээс цэргийн ангид 
хуваарилан, Зэвсэгт хүчний  Жанжин штабаас өгөгдсөн хугацаат цэргийн албанд 
татагдах тоон  даалгаврыг бүрэн биелүүллээ. 
 

 Монгол Улсын "Цэргийн албаны тухай" хууль, ЗХЖШ-ын даргын 2018 оны 
н/46 дүгээр тушаалын заалтуудаас  Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Цэргийн 
жинхэнэ албаны ээлжит татлага, халалт зохион байгуулах тухай А/292, А/860 дугаар 
захирамжуудад тусган цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, ажил 
үүргийн хуваарийг тодотгон, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 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 жинхэнэ албанд зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдэд төрийн батлан 
хамгаалах үйлчилгээг үзүүллээ. 

 
"Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн 

албан хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох  журам"-д заагдсаны дагуу 
цэргийн албанд тэнцүүлэн татсан иргэдийг датгалд хамруулж, 8 төрлийн 
шинжилгээ, оношилгоо хийх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажилд дүүргүүдийн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 26,1 сая төгрөг зарцуулсан.  
 
 Хугацаат цэргийн албаны татлага, халалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж, Цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулан ажилласан бөгөөд 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд бүрэн биелсэн. Энэ удаагийн татлагаар хугацаат 
цэргийн албанд татагдагчдын 23,5 хувь нь дээд, тусгай дунд, 75,6 хувь нь бүрэн,  
бүрэн бус дунд, 0,9 хувь нь  бага боловсролтой иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд 
татаж, Зэвсэгт хүчин болон Хилийн цэрэгт өгсөн.  
 

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 гардуулж өгсөн.  

 
Зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдийн 5,3 хувь нь цэрэг татлагын байранд 

ирэлгүй Зөрчлийн тухай Монгол Улсын хуулийг зөрчсөн байна. Уг зөрчлийг Цэргийн 
штабын дарга нар шалган шийдвэрлэж, хуулийн дагуу хариуцлага тооцсон болно.  

 
Нийслэлийн цэрэг татлагын товчоо цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл чийрэг бие 

бялдартай, зохих боловсролтой,  зан суртахууны хувьд төлөвшиж яваа, ар гэрийн 
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гачигдалгүй иргэдийг хуулийн дагуу татаж өгөх үндсэн зорилтоо мөрдлөг болгон 
ажиллалаа.  

 
“Улаанбаатар цэргийн хүрээний ёс журам сахиулах ангид иргэнийг хугацаат 

цэргийн алба хаагчаар сонгон авах журам”-ын хэрэгжүүлэн ажиллахаар 
томилогдсон Зэвсэгт хүчний 032 дугаар ангийн алба хаагч нартай хамтран ажиллан 
шаардлага  хангасан иргэдийг тус ангид тэнцүүлэн хуваарилсан. 

 
Цэрэг татлагын байруудад “Мэдээлэл сурталчилгааны цэг” ажиллуулан 

батлан хамгаалах хууль тогтоомжууд, цэргийн жинхэнэ болон цэргийн гэрээт алба, 
дүйцүүлэх цэргийн албыг сурталчлан, “Лэд” дэлгэцээр анги, байгууллагуудад 
хуваарилагдсан иргэний мэдээллийг тухай бүр хүргэж ажилласан.  

 
Цэрэг татлагын явцтай Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболд болон албаны 

бусад хүмүүс 2018 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр явж танилцсан. 
 
Хугацаат цэргийн албанд тэнцсэн залуучуудад гэнэтийн ослын даатгалыг 

“Хаан даатгал ХХК”-иар хийлгэсэн. 
 

 2018 оны ээлжит 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.  

 
“ЭРҮҮЛ МЭНД-ЦАХИМ БҮРТГЭЛ” сургалтыг нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Цэргийн штабаас 2018 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион 
байгуулсан. 

 
Сургалтын зорилго нь: 
а/ Нийслэлд шинээр хийгдсэн цэргийн насны залуучуудын “Эрүүл мэндийн 

мэдээллийн сан”-г танилцуулах; 
б/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлж, 

цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн байдал, цаашид хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны талаар санал солилцох; 

в/ Цэргийн албанд татагдаж байгаа иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион 
байгуулж, эрүүл мэндийн мэдээллийн санг үүсгэх нэгдсэн ойлголтод хүрэх; 

г/ Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн улмаас цэргийн албанаас 
чөлөөлөгдсөн иргэдийг эрүүлжүүлэх ажлыг дээшлүүлэх. 

 
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас цэргийн насны 
залуучуудын “Эрүүл мэндийн мэдээллийн сан”-г мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтран 2 жилийн хугацаанд боловсруулсан. 
 

Цэргийн жинхэнэ албаны татлагын эрүүл мэндийн үзлэгээр “Эрүүл мэндийн 
мэдээллийн сан”-г бүх дүүргүүдэд ашиглалаа. Мэдээллийн сан ашигласнаар 
цэргийн насны /18-25/ эрүүл мэндэд тавих хяналт сайжирч, өвчлөлийн мэдээ, 
судалгаа түргэн шуурхай гарч байна. Уг мэдээллийн санг Батлан хамгаалах яамаар 
дамжуулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газруудад үнэ төлбөргүй хүргүүлсэн 
болно. 
 

Эрүүл мэндийн мэдээллийн санг ашигласнаар дараах ач холбогдолтой. Үүнд: 
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• Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд, түүнд тавих хяналт сайжирч, 
нэгдсэн мэдээллийн сантай болно; 

• Эрүүл мэндийн үзлэгээр өдөр тутмын мэдээг гаргахад хялбар болно; 

• Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар хорооны өрхийн 
Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран эрүүл мэндээр цэргийн албанаас түр 
чөлөөлөгдсөн иргэдийн мэдээллийг солилцсоноор хороотой ажлын уялдаа 
холбоо сайжирч, цэргийн насны залуучуудын эрүүлжилтийн хувь нэмэгдэхэд 
нөлөөлнө. 

 
ДОЛОО. Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр 

орлуулан хаасан байдал, төлбөрийн зарцуулалт 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 79 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 58 дугаар тогтоолын дагуу цэргийн 
албыг биеэр дүйцүүлэн хаах хүсэлт гаргасан 56 иргэнийг элсүүлсэн. 

 
7.1. Анхан шатны бэлтгэл сургалт 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/395 дугаар захирамж, Тамгын газрын 

даргын 2018 оны А/62 дугаар тушаалаар дүйцүүлэх алба хаагчдад цэргийн анхан 
шатны мэдлэг эзэмшүүлэх зорилгоор сургалтыг Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн 
материаллаг баазыг түшиглэн 2018 оны 5 дугаар сарын 12-25-ны өдрүүдэд 14 
хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. 

 
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 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 2018 онд анхны жилийн 

дүйцүүлэх албан хаагчид 10-15 хоногийн, хоёр дахь жилдээ алба хааж байгаа 
бүрэлдэхүүн 80-100 хоногийн үүргийг тус тус гүйцэтгэсэн байна. 

 
7.2. Тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/819 дүгээр захирамжийн дагуу цэргийн 

дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалтыг гурван хэсэгт 
хуваарилан зохион байгуулсан. Үүнд: 

 
 -Нэгдүгээр хэсэг- Баянгол, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг 
 -Хоёрдугаар хэсэг- Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэг 
 -Гуравдугаар хэсэг- Налайх, Багахангай, Багануур дүүрэг 
 
 Нэгдүгээр хэсгийг Хан-Уул, хоёрдугаар хэсгийг Чингэлтэй, гуравдугаар 
хэсгийг Багануур дүүрэг хариуцах ажил үүргийн хуваарь гаргаж, үүрэг даалгавраар 
хангасан. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 
захирамж, Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалууд гарсан. 
 
 Батлан хамгаалах сайдын 2018 оны А/211 дугаар тушаалаар батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу Чингэлтэй, Хан-Уул, Багануур дүүрэг сургалтын хөтөлбөрийг  
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар батлуулж, 
сургалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулсан. 

 
Сургалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн 

штабын төлөвлөлт, сургалтын офицерууд дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл 
шатны сургалтад хамрагдах алба хаагчдад хувцасны үзлэг хийж, хувийн бэлтгэлийг 
хангуулсан. 

 
 Сургалтад хамрагдаж байгаа бүрэлдэхүүн ангийн дотоод журам, 7 хоногийн 
товчийн дагуу хичээл сургуульд хамрагдаж байна. Тусгай үүргийн бэлтгэл сургалтад 
хамрагдаж байгаа бүрэлдэхүүнд өдрийн нэг удаагийн хоёр халуун хоол, унааны 
мөнгө олгосон. 
 
 Сургалтыг хөтөлбөрийг дагуу аюулгүй байдлыг хангуулан зохион байгуулж, 
дүйцүүлэх алба хаагчдад тусгай үүргийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлсэн. 
 
 7.3. Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын үнэмлэх 
 

Нийслэлд цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагч иргэний алба хааж байгааг 
батлах, биедээ байнга авч явах бичиг баримттай болгох, үүрэг гүйцэтгэлтэд хяналт 
тавих зорилгоор дүйцүүлэх алба хаагчдын үнэмлэхийн загвар, хэрэглэх зааврыг  
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 2018 он А/21 
дүгээр тушаалаар баталгаажуулсан. 

 
Үнэмлэхийг цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдад үнэмлэх гардуулах 

ажиллагааг Нийслэлийн “Иргэний танхим”-т 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 08.50-
11.30 хооронд зохион байгуулсан.  
 

Уг ажлын хүрээнд цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдад залуучуудын хөгжлийн 
үүсэл үндсэн ойлголт, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх  гэсэн сэдвээр 2 
цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
Сургалтын төгсгөлд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 80 дугаар 

тогтоол “Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын  газрын Цэргийн штабын даргын 2018 оны А/21 дүгээр тушаал “Цэргийн 
албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын үнэмлэхний загвар, заавар батлах тухай” уншиж 
танилцуулан, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн алба хаагчдад үнэмлэх гардуулж 
гарын үсэг зуруулсан. 

 
Дүйцүүлэх албан хаагчдын бэлэн байдал дээшилж, дуудсан хугацаанд заасан 

газар цугларах, нийслэл болон дүүргийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, хорио цээрийн 
дэглэм тогтоох, гоц халдварт өвчний үед үүрэг гүйцэтгэх зэргээр хувь нэмрээ 
оруулан ажиллаж байна. 
 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг 2018 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 
2148 бэлтгэл үүрэгтний нэрийн жагсаалтыг дүүргүүд Засаг даргын захирамжаар 
батлуулснаас 2115 иргэнээр цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр 
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орлуулан хаалгаж, нийслэлийн төрийн санд 1.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн. Уг 
төлбөрийн 50 хувийг “Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хууль”-ийн 31.8 дахь 
заалтын дагуу улсын төсөвт шилжүүлсэн. 

 
НАЙМ. “Оюутан-цэрэг мэргэжил олгох сургалт”-ын талаар 

 
 Цэргийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны “Журам 

батлах тухай” 32 дугаар тогтоол /“Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох 
сургалтын журам/, Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/10 дугаар тушаал, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/346  дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дараах ажлуудыг зохион 
байгуулсан. Үүнд: 

 

• Сурталчилгааны ажил           2-р сарын 26 

• Бүртгэлийн ажил            3-р сарын 1-12 

• Эрүүл мэндийн үзлэг           3-р сарын 20.21 

• Биеийн тамирын шалгалт           3-р сарын 23.24 

• Нэрийн жагсаалт хүргүүлэх        3-р сарын 25 

• Нээлтийн ажиллагаа                   3-р сарын 30   

• Оюутнуудыг хүлээлгэн өгөх        3-р сарын 31 

• Нэрийн жагсаалт хүргүүлэх 3 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд  
зохион байгуулж, 3 дугаар сарын 31-ний өдөр шаардлага хангасан оюутнуудыг 
сургалт зохион байгуулах ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. 
  
   2018 оны 04-р сарын 28-ны өдөр Монгол  Улсын Их Хурал, Засгийн газрын 
гишүүн, Батлан хамгаалахын сайд болон Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, 
Спортын сайд, холбогдох албан тушаалтнууд МУИС, МУБИС, ШУТИСургуулиудад 
хичээллэж байгаа “Оюутан цэрэг” сургалтын үйл ажиллагаатай танилцсан. 
 

   Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн захирлын 2018 оны А/192 
дугаар тушаалаар сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн хангасан оюутнууд цэргийн 
тангараг өргөсөн.  Сургалтад амжилттай хамрагдсан оюутнуудын цэргийн үүрэгтний 
үнэмлэхэд  тэмдэглэл хийх ажлыг нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын тоо 
бүртгэлийн офицерууд 2018 оны 8 дугаар сарын 08-ны  өдөр сургалтын төвд очиж, 
тэмдэглэл хийн баталгаажуулсан.  

 
2018 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр цэргийн тангараг өргөсөн 1 дүгээр 

зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнг хүлээн авч, мэдээллийн санд бүртгэн авч, мэргэжлийн 
дагуу оногдуулан дансласан. 

 
 ЕС. Цэргийн ар гэрт үзүүлэх халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын 
байраар хангасан талаар  

 
 Зэвсэгт хүчин болон Хилийн анги, байгууллагад  алба хааж байгаа дайчдын 

ар гэрийн амьжиргааны түвшинг тогтоож, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс 
доогуур айлд нийгмийн халамж, үйлчилгээг Нийгмийн бодлогын хэлтэс, 
Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, судалгааны дагуу халамж үйлчилгээ үзүүллээ. 

  
Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн гишүүдээс ажлын байранд 7,8 

хувийг зуучлан оруулж, мэргэжил олгох сургалтад 3,1 хувийг суралцуулан, 
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дүүргүүдийн болон хороодын өрхийн эмнэлгийн үзлэгт 3,2 хувийг үнэ төлбөргүй 
хамруулж, 3,1 хувьд нь хувцас, эд материалын тусламж, 2,3 хувьд нь 14 сая 
төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн. 

 
 Гэр хорооллын 121 өрхөд нийт 138,1 тн  нүүрс, 4 айлд гэрийн давхарга болон 

утаагүй зуух олгуулж, амьжиргааны баталгаажих түвшинөөс доогуур орлоготой 39 
өрхийг хогны төлбөрөөс 3-6 сараар чөлөөлүүлэн, бусад олон улсын болон сайн 
дурын хандивлагч, халамжийн байгууллагуудын тусламжид хамруулсан нь цэргийн 
алба хааж байгаа нийт дайчдын 69,9 хувийнх нь ар гэрт дээрх халамж үйлчилгээг 
хүргэсэн байна. 

 
 Цэргийн жинхэнэ албанд татагдан хугацаа дуусган халагдаж ирсэн түрүүч, 

байлдагч нарыг угтан авч ажлын байр, мэргэжил олгох сургалтад хамруулах ажлыг 
зохион байгуулж, 33,6 иргэнийг ажлын байранд, мэргэжил олгох сургалт, дамжаанд 
бүртгүүлэн гэрээ байгуулж, эд материалын тусламж үзүүлсэн нь нийт халагдаж 
ирсэн дайчдын 65,1 хувь болж байна. 

 
Энэ жилийн цэрэг хүлээн авах ажлын үеэр “Магнай трейд” ХХК, “Жигүүр гранд” 

ХХК, “Эко констракшн” ХХК, Арвайн үндэс ХХК, “Номин холдинг” ХХК, Сод Монгол 
групп,  Орчлон констракшн, “Буян” ХХК, “Шилэн хийц” ХХК,  “Юни сервис” ХХК, 
“Хүчит зам” ХХК, “Шайда цонх” ХХК, Хөдөлмөрийн бирж, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
нийтлэг үйлчилгээний төв, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар 
төв, “Алтан боломж” сургалтын төв, Герман-Монголын мэргэжил сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төв, “Тэнгэрлэг бамбай” ХХК, “Бамбай секьюрити хамгаалалтын 
алба”, “Эрдэнэс” ХХК, “Аравт секьюрити сервис  хамгаалалтын алба, “Гэрэлт 
ирээдүй” мэргэжил олгох сургалтын төв, “Цахилгаан механик үйлдвэр” ХХК, “Их 
чонос” ХХК, “Уурхайчин” СӨХ, “Содон суварга” СӨХ, “Тэлүүн ач” ХХК, “Хан хэрлэн” 
ХХК, “Өрнө өрнөх” ХХК зэрэг ажил олгогч байгууллагуудыг урьж, халагдсан дайчдыг 
ажлын байранд зуучилсан. 

 
 АРАВ. Албан тушаалтны цэргийн сургалт бэлтгэлийн талаар  
 
 10.1. Дүүргийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт 
 

Дүүргийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг Дайчилгааны тухай 
хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 дахь заалтын дагуу Батлан хамгаалах бодлого, 
үйл ажиллагааг танилцуулах, салбарын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 
сурталчлахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэх хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 11 дүгээр 
сарын 16-17-ны өдрүүдэд Батлан хамгаалах яам, Үндэсний батлан хамгаалахын их 
сургууль, Зэвсэгт хүчний 084 дүгээр ангитай хамтран зохион байгууллаа. 

 
Дүүргийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр 

сарын 16-ны өдөр Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөлийн танхимд Батлан 
хамгаалах яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, бригадын 
генерал Г.Сайханбаяр нээж, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан 
сургалтад оролцогчдод хандаж үг хэлсэн.  

 
Дүүргийн Засаг дарга нарын Цэргийн бэлтгэл сургалтыг сахилга дэг 

журамтай,  аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан нөхцөлд  зохион байгуулсан. 
 
10.2. Офицер, ахлагч нарын мэргэжлийн бэлтгэл сургалт 



183 
 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2018 онд  зохион 

байгуулах сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөө, Сүхбаатар дүүргийн Засаг 
даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 16 өдрийн А/358 дугаар захирамжийн дагуу    
Нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын офицер, 
ахлагч нарын  цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр  
Зэвсэгт хүчний 011 дүгээр ангийн сургалтын баазыг түшиглэн явууллаа. 

 
Цэргийн  штабын дайчилгааны бэлэн байдал,  бэлтгэлжилтийн түвшинг 

хангах, цэргийн албаны чадавхыг дээшлүүлж, цэргийн дүрмийг чанд сахин 
биелүүлэх, ажлын хариуцлага, ёс зүй хэм хэмжээг баримтлан бүтээлч, 
санаачилгатай, үр дүнтэй ажиллах, бие бүрэлдэхүүнд Орон нутгийн хамгаалалтын 
тухай хуулийн талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх зорилгыг дэвшүүлэн 90,3 хувийн 
хамралттай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын сургалтын 
хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа.   

 
             Сургалтаар Батлан   хамгаалах  багц хуулийн тухай танилцуулах “Орон 
нутгийн хамгаалалтын тухай  хуул”-ийн талаар Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөх 
бэлтгэл дэслэгч генерал Ц.Дашзэвэг, Угийн бичгийн тухай сэдвээр  доктор 
Ш.Биндэръяа,  Дайчилгааны тухай ойлголт сэдвээр Орон нутгийн хамгаалалт, Улсын 
дайчилгааны хэлтсийн дарга, дэд хурандаа Ч.Ванчинхүү нар лекц, яриа таниулга 
явуулж, харилцан ярилцаж, цэргийн хэргийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх сургалтыг 
зохион байгуулсан.   

 
10.3. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын сургалт 
 
Цэргийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.10 дахь хэсэг, дайчилгааны 

тухай хуулийн 28 дугаар зүйл, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас баталсан 2018 
онд явагдах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг  үндэслэн Аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын дарга нартай явуулах “Цэрэг-стратегийн бэлтгэл” сургалтыг 
Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургууль, Зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төв 311 
дүгээр ангийг түшиглэн 2018 оны 08 дугаар сарын 23-24-ны өдрүүдэд БХЯ-наас 
зохион байгуулсан сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
М.Отгонбаяр оролцсон. 

 
Нийслэл болон дүүргүүдээс Цэргийн штабын үйл ажиллагааг орон нутагт зохион 

байгуулж байгаа талаар үзэсгэлэн гаргаж, дайчилгааны бэлэн байдал, Батлан 
хамгаалах үйл ажиллагааг сурталчлах, мэдээлэл аюулгүй байдлыг хангах, цэргийн 
албаны төрлүүд, дүйцүүлэх алба хаагчдын хувцас, багаж хэрэгсэл, Дөл тоглолт, 
сурталчилгааны материал зэргийг дэлгэн харуулсан. 

 
10.4. Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт 
 
Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг Дайчилгааны тухай 

хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.3 дахь заалтын дагуу Батлан хамгаалах бодлого, 
үйл ажиллагааг танилцуулах, салбарын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 
сурталчлахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг 
иргэдэд хүргэх хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 2 дугаар 
сарын 07-09-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 

 
Сургалтын нээлтийн ажиллагаанд Батлан хамгаалахын дэд сайд 

Т.Дуламдорж, Төрийн нарийн бичгийн дарга, бригадын генерал Х.Батбилэг, 
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр, бригадын генерал 
Г.Сайханбаяр нар оролцсон. 

 
 Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2018 оны 02 дугаар 
сарын 08-09-ний өдрүүдэд дүүргүүд өөрсдийн сургалтын төлөвлөгөөгөөр зохион 
байгуулсан. 
 

Онолын хичээлээр Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, орон нутгийн 
хамгаалалт, дайчилгаа, бэлэн байдлын дохиогоор ажиллах журам, танин мэдэхүйн 
болон батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа 
асуудлуудаар харилцан санал солилцох зэргээр сургалтыг зохион байгуулсан 
байна. 
  Дадлагын хичээлээр Бэлэн байдлын “Цугларах” дохиогоор ажиллах, биеийн 
тамир, жагсаал, буудлага, ҮОХЗХБ-ийн нормативын хичээлүүдийг орсон. 
 
 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 97,4 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 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.  

 
Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт сахилга дэг журамтай,  

аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан нөхцөлд  зохион байгуулагдсан. 
 
 10.5. Цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалт 
 

 Цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд цэргийн анхан шатны бэлтгэл 
олгох  сургалтыг Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 33 дугаар зүйлийн 
33.8 дахь хэсэг, Зэвсэгт хүчний Жанжин Штабын даргын 2018 оны н/14 дүгээр 
тушаал, Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд хамтран 
ажиллах гэрээ, Тамгын газрын даргын 2018 оны А/62 дугаар тушаалаар цэргийн 
хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд цэргийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг 
Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн 2018 оны 5 дугаар 
сарын 12-25 өдрүүдэд 14 хоногийн хугацаатай зохион байгууллаа. 

 
Цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтний тоог Баянгол, Баянзүрх, 

Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг тус бүр 7, Хан-Уул дүүрэг 6, Налайх 
дүүрэг 5, Багануур дүүрэг 4, Багахангай дүүрэгт 2, Нийслэлийн хэмжээнд нийт 52 
иргэнийг цэргийн анхан шатны сургалтад хамрууллаа. 

 
Цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд цэргийн анхан шатны мэдлэг 

олгох сургалтад хамрагдаж байга иргэдийн 78.8 хувь нь дээд, 1.9 хувь нь тусгай 
дунд, 19.2 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой иргэд байлаа. 
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Батлан хамгаалахын сайдын нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд хамтран 

ажиллах гэрээ, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2018 онд 
зохион байгуулах сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөрийн 
дагуу цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтний цэргийн анхан шатны бэлтгэл 
сургалтыг ямар нэгэн хэрэг зөрчилгүй зохион байгуулсан.  

 
 Цэргийн тоо бүртгэлийн чанар байдлын судлагааг үндэслэн дүүргүүдэд дутуу 

байгаа шаардлагатай нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн нөөц 0.4 хувиар 
нэмэгдсэн. 
 
 Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, 
Чингэлтэй дүүргийн хэсгийн ахлагч нарт нийслэлийн батлан хамгаалах хууль 
сурталчлах ажлын хэсгээс батлан хамгаалах хууль, тогтоомж, цэргийн алба хаах 
хэлбэрүүдийн талаар сургалтыг зохион байгуулсан нь засаг захиргааны анхан 
шатны нэгжийн албан тушаалтнуудын батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн мэдлэг 
дээшилсэн ач холбогдолтой сургалт болсон. 

 
АРВАН НЭГ. Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалтын 

талаар 
 
Монгол Улсын нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 2.2.12-д заасны 

дагуу 2018 оны нууц бичиг, хэрэг, данс бүртгэлийн ангиллыг Цэргийн штабын 
даргаар батлуулж, 2017 оны нууц бичиг, хэрэг данс бүртгэлийн ангиллыг хааж, 15 
хавтаст хэргийг архивлан, хадгаламжийн нэгжийг Цэргийн штабын архивт 
шилжүүлэн архивын данс бүртгэлд авсан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар 

дайчилгааны  болон  нууц  баримт  бичигтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтны  
жагсаалтыг батлуулан, Монгол Улсын Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, 
Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын холбогдох зүйл, заалтыг танилцуулан 
зааварчилгаа өгч, 17 албан тушаалтнаас нууцын баталгаа авч, хяналт тавин 
ажиллаж байна. 
 

Цайдам дохионы хадгалалт, хамгаалалтыг сард 2 удаа Цэргийн штабын 
даргаар шалгаж, “ЗХ-550” лацны бүрэн бүтэн байдалтай танилцан гарын үсгээр 
баталгаажуулж хэвшсэн.  

 
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 ТЕГ-аас ирүүлсэн зөвлөмжийг 
нийслэлийн ЗДТГ-ын харьяа 32 байгууллага, 9 дүүрэгт албан бичгээр өгч, ирүүлсэн 
судалгааг нэгтгэн тагнуулын байгууллагад хүргүүлсэн. 

 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албаны нууцын жагсаалтын 

саналыг холбогдох албан тушаалтнуудаас албан бичгээр авч нэгтгэн, албаны нууц 
хамгаалах ажилтнуудын саналыг тусган, гарсан шийдвэрийг боловсруулж санал 
авахаар Тагнуулын байгууллагад хандсан.  

 
Үндэсний аюулгүй байдлыг мэдээ, мэдээллээр хангах журмын дагуу 

нийслэлийн Засаг даргыг энэ талын мэдээ, мэдээллээр хангах үүрэг бүхий Тамгын 
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газрын хэлтсийн болон харьяа газрын удирдах албан тушаалтнуудыг томилсон 
захирамжийг батлуулан, жилд 2 удаа тайланг ҮАБЗ-д хүргүүлж ажилласан. 

 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 

2.1.2-ыг үндэслэн нийслэлээс баталсан удирдамжийн дагуу дүүргүүдийн ЗДТГ-ын 
Цэргийн штабууд компьютер, техник хэрэгсэлдээ дотоодын үзлэгийг 2018 оны 01 
дүгээр сарын 10-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  

 
Дүүргүүд Тамгын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, мэдээллийн 

технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран 4 чиглэлээр 
үзлэгийг явуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг зассан тухай илтгэх хуудсыг албан 
бичгээр ирүүлснийг нийслэл, дүүргүүдийн Цэргийн штабын 2018 оны нэгдүгээр 
сарын шуурхай хуралд танилцуулсан. 
 

БХЯ-ны нууцаас ирүүлсэн “Цэргийн тактикийн таних тэмдэг, тэмдэглэгээ, 
тэдгээрийг хэрэглэх заавар”-ыг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабуудад 2018 оны 
01 дүгээр сарын 30-ны өдөр н/03 дугаартай дагавар бичгээр хүргүүлж, гарын үсгээр 
олгосон. 

  
Штабын тэмдэг түших албан тушаалтныг Тамгын газрын даргын тушаалаар 

баталгаажуулж, эрх үүргийн талаар ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн 
хуваарьт тусгаж, штабын болон нууцын тэмдэг түшигчийг ээлжийн амралттай үед 
тамга, тэмдэг бүртгэх бүртгэлээр олгосон байна. 
 

Аймаг, нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга, орон нутгийн 
хамгаалалтын офицер, төлөвлөлт, сургалтын офицеруудын цугларалт, 
дүүргүүдийн хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтын үеэр хошууч 
Б.Чимэд Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Монгол Улсын төрийн болон 
албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам, Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг 
хамгаалах журмын холбогдох заалтуудаар танилцуулга бэлтгэж, хичээл орсон. 
 
 АРВАН ХОЁР. Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн талаар 

 
2018 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулан ББНШК-ын 

хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, жагсаалтын дагуу албан хэрэгцээний 10 хавтаст 
хэрэг зааврын дагуу хөтлөгдөж, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хавтас 
хэргүүдийг нэг бүрчлэн хуудас тус бүрээр дотоод товъёогтой нь тулган шалгаж 
тооллого хийсэн.  

 
Хадгаламжийн нэгжийн бодит тоог тогтоох, тоо бүртгэлийн баримт бичигт 

тусгагдсан эсэх, механик болон биологийн гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, сэлбэн 
засах шаардлагатай баримтыг илрүүлэхээр тооллого явуулахад штабын архивт 
байнга болон түр хадгалах нууц хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлээр 2011-2017 оны 
52, илтийн 2005-2017 оны байнга хадгалах 45, түр хадгалах 2006-2017 оны 41 
хадгаламжийн нэгж тус тус хадгалагдан ашиглагдаж байгааг хадгаламжийн нэгжийн 
бүртгэлтэй тулгасан.  

 
2018 оны нэгдүгээр улиралд багтаан архивын шаардлага хангасан 2017 оны 

21 хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авч, данс бүртгэлд бүртгэж, хадгаламжийн 
нэгжийн түр олгосон баримтын бүртгэлээр олгосон. 
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 Баянзүрх, Сүхбаатар, Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын архивын 
баримтыг ББНШК-ын дараагийн хурлаар оруулахад бэлэн болгосон.  

 
Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, иргэдээс цахимаар болон бичгээр 

ирүүлсэн ирүүлсэн 5 төрлийн 45 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч АТГ-т 1, БХЯ-нд 4, 
ХХЕГ-т 6, ЗХЖШ-т 30 өргөдлийг тус тус уламжлан, 2 өргөдлийн хариуг эзэнд, 2 
өргөдлийн асуудлыг дотооддоо шийдвэрлэсэн. 

 
 Тушаал захирамжийн бүртгэлээр Засгийн газрын 3 тогтоол,  Батлан 
хамгаалахын сайдын 14 тушаал, БХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 7 тушаал,  
албан даалгавар 1, ЗХЖШ-ын даргын 11 тушаал, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 
2, нийслэлийн Засаг даргын 6 захирамж, Тамгын газрын даргын 6 тушаалыг бүртгэж, 
Цэргийн штабын дарга, холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулан 
шийдвэрлүүлж, офицерууд үйл ажиллагаанда мөрдлөг болгон ажиллаж байна.  
  
 Цэргийн штабын даргын 25 тушаал гарсныг дүүргүүдийн Цэргийн штабт 
хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа ба явсан бичгийн бүртгэлээр 114 
баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулан, баримт бичиг дугтуй тараах 
дансаар олгосон.  

 
 Ирсэн баримт бичгийн бүртгэлээр 74 баримт бичиг ирснийг бүртгэлд авч, 
хариутай 25 баримт бичгийн хариуг хугацаанд нь холбогдох албан байгууллага, 
тушаалтанд хүргэж ажилласан. 
 

Архивын Ерөнхий газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжлийн 
сургалтад нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй 
байдлын офицерууд 2018 оны 04 дүгээр сарын 03-13-ны өдрүүдэд суралцаж, 
төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын онол, арга зүйн үндэс, албан хэрэг хөтлөлт, 
архивын мэдээллийн технологи хичээлүүдээр онолын 82 цаг, дадлага, семинарын 
82 цагийн хичээлийг тус тус судлаж, “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн мэргэжил” 
эзэмшсэн. 

 
АРВАН ГУРАВ. Бусад ажлын талаар 

 
 Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг жилийн бүрийн 01 дүгээр сард 
байгуулж, биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнаж хэвшсэн байна. Цэргийн 
штабын офицерууд Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Батлан хамгаалах яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын албан даалгавруудыг хэрэгжүүлэн төрийн албан хаагчийн 
болон Зэвсэгт хүчний байнгын бүрэлдэхүүний ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөн, хувийн 
сахилга зохион байгуулалтад анхаарч, багаар хамтран ажиллаж дадсан. 

 
Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа “Тэмүүжин өрлөг” бүрэн 

дунд сургуулийн хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох хөгжлийн чиг 
хандлагыг тодорхойлж, санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ш.Анхмааг ажлын хэсгийн ахлагчаар оролцуулан Батлан 
хамгаалах, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт, Нийслэлийн Засаг даргын 
хамтарсан тушаал, захирамж гаргаж, санал дүгнэлт боловсруулан ажиллаж байна. 
 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны хуралдаанаар “Түүхий нүүрсийг 
хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолоор батлагдаж, Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар цэргийн хүрээний уурын зуухаар галладаг 
Зэвсэгт хүчний 124, 084, 065, 015, 310 дугаар ангиуд, Зэвсэгт хүчний Жанжин 
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штабын 36 айлын орон сууцны барилгад техникийн нөхцөл болон шинээр зураг 
төсөв боловсруулах ажлыг холбогдох байгууллагуудаар хийлгэх төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбуулах саналыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 
шийдвэрлүүлэн шаардагдах төсвийг батлуулж, дулаанд холбуулсан. 

 
Цэргийн төв эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, Үндэсний Батлан хамгаалахын их 

сургуулийн харьяа “Тэмүүжин өрлөг” бүрэн дунд сургуульд тус бүр 30 ширхэг агаар 
цэвэршүүлэгчийг суурьлуулан хүүхэд, сурагчдын сурч боловсрох, эрүүл амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд нийслэлийн төр захиргааны байгууллага, газар хэлтсүүдтэй 
хамтран ажилласан. 

 
Энхийг дэмжих ажиллагааны оролцоо, ач холбогдол, энхийг сахиулагчдын 

үйл хэргийг сурталчлах зорилгоор “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” сэдэвт 
сурталчилгааны ажлыг 2018 оны 5 дугаар сарын 04-22-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулж, нийслэлийн 59 сургуулийн 6393 оюутан, сурагчдыг оролцууллаа. Уг үйл 
ажиллагааг Зэвсэгт хүчний ангиудын 28 бүлгийн 140 офицер, ахлагч нартай 
хамтран зохион байгуулсан болно. 

 
            Зэвсэгт хүчний Жанжин штабтай хамтран БНХАУ-ын Жи линь мужийг 
сурталчлах соёлын өдөрлөгийг нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулж, 
нийслэлийн Хүүхэд, залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн тусгай цогцолборын 150 
хүүхдүүдэд хичээлийн хэрэгсэл олгох ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Дүгнэлт: 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь Батлан 

хамгаалахын сайдын нийслэлийн Засаг даргатай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээ, 
нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2018 оны зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус мөрдлөг болгон Цэргийн штабаас дэвшүүлсэн 
“Хууль, тогтоомж – дайчилгааны бэлэн байдлыг хангах жил” гэсэн зорилгыг 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

 

2019 онд хэрэгжүүлэх томоохон бүтээн байгуулалтын 
ажлуудыг товч дурдвал: 

 
Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсчилсэн хөгжлийн 

үзэл баримтлал, хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн үзэл баримтлалын 
дагуу “Монгол улсын Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г боловсруулна. 

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн төсөл хөтөлбөрүүдийг гадаад, дотоодын 

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх, санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох ажлын хүрээнд 
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр "Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, 
дахин боловсруулах төсөл", "Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох 
чадвар бүхий хотын шинэчлэл төсөл", Европын сэргээн босголт, хөрөнгө 
оруулалтын банкны санхүүжилтээр "Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдал 
боловсруулах байгууламжийг шинэчлэх төсөл", АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн 
буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл, 
ХБНГУ-ын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамны санхүүжилтээр 
"Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, 
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засвар шинэчлэл хийх техник туслалцааны төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.  

 
Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, 

нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах зорилгоор Улаанбаатар хоттой 
таталцан хөгжих боломжтой Булган, Дархан-Уул, Орхон, Төв, Сэлэнгэ аймгуудтай 
хамтран 2019 онд аймгуудад төрийн байгууллага, төрийн өмчит их, дээд 
сургуулиудыг нүүлгэн шилжүүлэх асуудлаар санал боловсруулан Засгийн газартай 
хамтран ажиллана. 

 
Хотын хэт төвлөрлийг задалж нэг төвөөс олон төвт суурьшлын зохистой 

тогтолцоонд суурилсан хотыг байгуулах зорилтын хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй  Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдэд баригдаж 
буй нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралтын 
ажлыг бүрэн дуусгаж ашиглалтад оруулан, Дэнжийн мянга, Дамбадаржаа дэд 
төвүүдийн дэд бүтцийн барилга угсралтын ажлуудыг эхлүүлнэ.  

 
Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах 

ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон төр 
захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын 1, 2 дугаар ээлжийг барьж, 
ашиглалтад оруулна. 

 
Яармагийн спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын бүс, Ханын  

материал орчимд орлогод нийцсэн орон сууцыг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж 
гадна инженерийн шугам сүлжээг ашиглалтад оруулна. БНХАУ-ын Засгийн газрын 
буцалтгүй тусламжийн “1008 айлын түр суурьшуулах орон сууц” төслийг 
хэрэгжүүлж, орлогод нийцсэн орон сууц, түрээсийн орон сууцтай холбоотой дүрэм, 
журмыг салбар хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран 
боловсруулж мөрдөж эхэлнэ. 

 
 Хотын гэр хорооллын төвийн бүсийн дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн 

дэд бүтцийн инженерийн шугам сүлжээний ажлуудыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
3600 айлын орон сууц ашиглалтад оруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

 
Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжгүй гэр хорооллын  дундын 

бүсэд “Дэд бүтцийн төв”-ийн төслийг 5 байршилд хэрэгжүүлж 1000 орчим айл өрхийг 
инженерийн шугам сүлжээнд холбон агаар, орчны бохирдлыг бууруулна. 

 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 

барилгын судалгааг 15 байршилд загвар зураг төсөл боловсруулж, барилгажуулах 
төсөл сонгон шалгаруулах ажлыг үргэлжлүүлэн, дэд бүтцийн гадна инженерийн 
шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, айл өрхийг эрүүл аюулгүй 
орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангана. 

 
Угсармал орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулж, нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасад, цахилгаан шатыг шинэчлэх ажлыг улс, 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

 
Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн 

байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар 
хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих ажлыг эхлүүлж, лагийг цэвэрлэж 
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үнэр дарах  ажлыг үргэлжлүүлэн, ариутгах татуургын Туул-1 коллекторын 4 дүгээр 
ээлжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. 

 
Нийслэлийн иргэдийг үер усны аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж 

инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө, өндөржилтийн зураг 
төслийг боловсруулна. Мөн үерийн хамгаалалтын 6.0 км барилга, байгууламжийг 
шинээр барих, ус ихээр тогтдог байршлуудад нийт 15 км урт ус зайлуулах шугамыг 
барьж ашиглалтад оруулна. 

 
Улаанбаатар хотын эрчим хүчний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах 

зорилгоор Амгалан дулааны станцын үр ашгийг  дээшлүүлэх, дулааны төв шугамтай 
холбох ажлыг эхлүүлж, Цахилгааны “Их тойруу 110” сүлжээг ашиглалтад оруулан, 
Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн дамжуулах, түгээх сүлжээний өргөтгөл, 
шинэчлэлтийг хийж, гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулна.    

 
Нийслэлийн Авто замын сүлжээг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн 

нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн явган хүний зорчих хэсгийн орон зайг 
нэмэгдүүлэн, нөхцөлийг сайжруулж, “Дугуйн зам” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж гол болон туслах гудамж замуудад дугуйн замыг шинээр барьж, 
түгжрэлийг бууруулна. 

 
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн 13,000-аас доошгүй зорилтот бүлгийн 

айл өрхийг сайжруулсан түлшээр хангах дэмжлэг үзүүлэх, сайжруулсан түлш 
нөөцлөх, түгээх, борлуулалтын цэгүүдийг байгуулж, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх, 
шөнийн цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлтөд 150,000 гэр хорооллын айл өрхийг 
хамруулах, халаалтын 70 зуухыг буулгаж, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбох, Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 20,602 айл өрхийг 2.5кВт, 
4кВт-ын чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх  
ажлуудыг салбарын яамдтай хамтран зохион байгуулна.  

 
Туул, Сэлбэ, Дунд голын урсахыг сайжруулах, иргэдийн чөлөөт цагаа 

өнгөрөөх ая тухтай орчныг бүрдүүлэхээр голын дагуу олон нийтийн соёл амралтын 
тохилог орчин бий болгож тохижуулах төслийг гадаадын зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлнэ. 

 
2019 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын 29 

сургууль, БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ерөнхий боловсролын 
6 сургууль, нийт 35 сургууль ашиглалтад орсноор нийслэлийн хэмжээнд сургуулийн 
хүчин чадал 16,010-аар нэмэгдэнэ.  

 
Мөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төр, хувийн түншлэлийн хүрээнд 27 

бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй 
тусламжаар ерөнхий боловсролын 4, Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 
ерөнхий боловсролын 8 сургууль, БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 
ерөнхий боловсролын 1 сургуулийн барилга угсралтын ажил үргэлжлэнэ. 

 
Хүүхэд бүр цэцэрлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд 9 мянга 115 хүүхдийн ор 

бүхий 66 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орно. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 11 цэцэрлэгийн барилга, Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй 
зээлээр 21 цэцэрлэг тус тус баригдаж эхэлнэ. 
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 2019 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд 20 ерөнхий боловсролын сургууль 2 
ээлжид шилжиж, төрийн өмчийн цэцэрлэггүй хорооны тоо 12 болно.  

 
 Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бий болгох, 

сургалтын орчны шинэчлэлийн хүрээнд жишиг ариун цэврийн байгууламжтай 
болгох, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурах орчныг бүрдүүлэх төслийг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулааны алдагдлыг 
бууруулах төслийг Германы хөгжлийн агентлаг, Дэлхийн банктай хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 

 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын 

хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр баригдаж буй оношилгоо, 
эмчилгээний орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан Сонгинохайрхан 
дүүргийн загвар нэгдсэн эмнэлгийг ашиглалтад оруулан, үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.  

 
Эмнэлгүүдийн ачааллыг бууруулах зорилтын хүрээнд 2019 онд улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар 7, Турк Улсын хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг 
(ТИКА)-ийн тусламжтайгаар 6 анхан шатлалын эмнэлгийн барилгыг барина.  

 
Мөн эрүүл мэндийн байгууллагуудын орчин нөхцөлийг сайжруулах ажлын 

хүрээнд барилгын засвар, түргэн тусламжийн автомашины парк шинэчлэлтийг 
хийхээр төлөвлөөд байна. Дүүргүүдийн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг 
оношилгоо, эмчилгээний багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

 
Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, гамшигт үзэгдлээс авран хамгаалах, 

бэлтгэл, бэлэн байдлыг сайжруулах ажлын хүрээнд Багануур, Багахангай, 
Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга, Баянгол дүүргийн Замын 
цагдаагийн хэлтсийн барилга, Сүхбаатар дүүргийн 19 дүгээр хорооны Хуурай 
Мухарын амны аврах, гал унтраах ангийн барилгыг ашиглалтад оруулна.  

 
Инновацын төвийн ажлыг улам эрчимжүүлж 2019 онд хотын дэд төвүүдэд бий 

болох бизнес инкубатор төвд салбарыг нээн ажиллуулна. 
 

Нийслэлийн хүн амыг эрүүл, баталгаатай хүнсээр хангах,  мал, амьтны 
халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилтын хүрээнд махны 
нийлүүлэлтийг хянах, тогтворжуулах “Малын худалдааны төв”-ийг хотын зүүн, 
баруун бүсэд барьж ашиглалтад оруулан, мал  эмнэлгийн  хяналт, ариутгал 
халдваргүйтгэлийн цэгийг ачаалал ихтэй 2 газарт байгуулна. 

 
 

---оОо--- 


