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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай”                           
100 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь 10 хэлтэс, 4 тасаг,                          
1 төвтэй, 129 хүртэл орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  
   
 Нэг. Бодлого, төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд: 
  

• НЗДТГ нь НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр “Улаанбаатар хотод 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг нутагшуулах” санаачилгыг хэрэгжүүлж, Тогтвортой 
хөгжлийн 2030 оны зорилтуудыг нийслэлээс хангах зорилтот түвшин, шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох 9 дэд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж, Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтын 16 зорилгын хүрээнд 83 зорилт, 168 шалгуур үзүүлэлтийн 2030 он хүртэлх 
зорилтот түвшинг салбарын бодлого, хөтөлбөртэй уялдуулан, нягтлан боловсруулж, Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, НИТХ-аар батлуулахаар ажиллаж байна. 

  

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны А/160 дугаар тушаалаар  
“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг-2050” төслийг   
боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж, төслийг боловсруулан Засгийн газарт 
хүргүүлсэн.  

  

•  УИХ-ын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд 
хугацааны зорилтот хөтөлбөрийн 2010-2016 оны  хэрэгжилтийн тайланг гаргаж, Засгийн 
газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, иргэд, хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй санал солилцсон. 
“Шинэ бүтээн байгуулалт-2030” дунд хугацааны стратеги бодлогын баримт бичгийн төслийг 
боловсруулж, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн. 

  

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 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 2020 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 2019 оны 28/27 дугаар тогтоолоор батлуулсан. 
“Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” нь нийт 5 бүлгийн 
26 зорилтын хүрээнд нийт 493 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

  

• “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг 
хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэн Нийслэлийн 2020 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан НИТХ-ын 2019 оны 9/36 дугаар тогтоолоор батлуулаад байна. Нийслэлд 
2020 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 249.3 тэрбум төгрөгийн, нийслэлийн замын 
сангийн хөрөнгөөр 51.7 тэрбум төгрөгийн, Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр 19.1 тэрбум төгрөгийн, нийт 320.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг 
хэрэгжүүлнэ.  

 

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй 
Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд нийслэлийн 6 дүүргийн 42 хороонд Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг иргэдээс 
ухаалаг гар утасны аппликейшн ашиглан авахад 176,300 иргэн оролцож саналаа өгснийг 
2020 оны төсөвт тусгасан. 
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• Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалаар “Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл ажиллагааны журам 
болон аргачлал”-ууд батлагдсанаар төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн 
эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач холбогдлыг тооцож, эрэмбэлсний үндсэн дээр цахим 
системээр хүлээн авч төсвийн төсөлд тусгадаг болсон. Аргачлалын дагуу төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөг 2 үе шаттай төлөвлөж, 2020 онд шинээр эхлэх төсөл, арга 
хэмжээний саналуудыг Улсын хөрөнгө оруулалтын удирдлагын системд 2019 оны 06 дугаар 
сарын 01-ний дотор, шилжих төсөл, арга хэмжээг 8 дугаар сарын 01-ний дотор оруулж, 
салбарын яамдад хүргүүлсэн.  

  

• Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд нийслэлд хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтад тусгуулахаар салбарын 12 сайдад 2,121.9 
тэрбум төгрөгийн 715 төсөл, арга хэмжээний саналыг хүргүүлж, нийслэлээс сонгогдсон 
УИХ-ын гишүүдтэй 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулан, нийслэлийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэх хөрөнгийн эх үүсвэрийг улсын төсөвт тусгуулах, нийслэлээс 
улсад төвлөрүүлэх орлогыг багасгах талаар хамтран ажилласны үр дүнд Монгол Улсын 
2020 оны төсөвт 383.9 тэрбум төгрөгийн 336 төсөл, арга хэмжээг батлуулсан. 

 

• Нийслэлийн Засаг даргын А/569 дугаар захирамжаар “Эдийн засгийн                               
форум-2019”-ийг зохион байгуулах Ажлын хэсэг байгуулагдан ажилласан. Форумыг                     
2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, НИТХ-ын төлөөлөгчид, 
Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын гишүүд, олон улсын байгууллагын төлөөлөгч, 
бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчид болон эрдэм шинжилгээний байгууллагын 
төлөөлөгчид нийт 450 гаруй оролцогч оролцож, нийслэлийн тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэх томоохон төсөл хөтөлбөрийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр             
бизнесийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны зарчмаар хэрэгжүүлэх, хөрөнгө оруулах 
боломжийг хэлэлцлээ. “Улаанбаатар эдийн засгийн форум - 2019” арга хэмжээний үеэр 
“Х.О.Т концепци”, “Залуусын хот”, “Замын хөдөлгөөн, тээврийн шинэчлэл”, “Хотын хүн амын 
хүнс, хэрэглээ”, “Улаанбаатар хотын эдийн засгийн чөлөөт бүс” гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд 
илтгэл хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж, хувийн хэвшил, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудын төслүүдийн танилцуулга, хамтын ажиллагааны хэлбэр, нөөц 
боломжуудын талаар хэлэлцэж, үзэсгэлэн гаргаж, 30 аж ахуйн нэгж төслөө танилцуулсан.  

 

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн Банк, Германы хамтын 
ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "Нийслэлийн иргэдийн төсөв - 2019" 
эмхэтгэлийг анх удаа боловсруулан иргэдэд хүргэсэн. Эмхэтгэлд нийслэлийн 2019 оны 
батлагдсан төсөв, түүнд туссан төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөрийг иргэдэд 
хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр зурагжуулан, тайлбартайгаар хүргэснээрээ онцлогтой. Тус 
иргэдийн төсвийн эмхэтгэлийг цахим хэлбэрээр www.ulaanbaatar.mn цахим хуудаснаас 
татах боломжтойгоор байршуулсан.   

 

• Нийслэлд 2019 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 259.3 тэрбум төгрөгийн                      
1018 төсөл, арга хэмжээ, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2018-2019 онд он дамжих                       
48.2 тэрбум төгрөгийн 209 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр 18.6 тэрбум төгрөгийн 249 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018-2019 он дамжих  2.6 тэрбум төгрөгийн 67 төсөл, арга 
хэмжээ, Монгол Улсын 2019 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 190.3 тэрбум  төгрөгийн               
184 төсөл, арга хэмжээ, нийт 519.1 тэрбум төгрөгийн 1727 төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

 

• 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                      
2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
нэмэлт өөрчлөлт, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудыг олон нийтэд нээлттэй ил тод 
мэдээлэн ажилласан.  

http://www.ulaanbaatar.mn/
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• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч салбарын сайд нартай 
хамтран ажиллах Санамж бичиг, Үр дүнгийн гэрээний төслийг боловсруулан, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулан, хагас, бүтэн жилээр хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллалаа.  

 

• Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр нийслэл, дүүрэгт ажиллаж буй албан хаагчдаас хэрэгцээг 
тодорхойлох судалгааг авч,  шинэ залуу мэргэжилтнүүдээ сургах, ажлын байрны онцлогоос 
хамаарч чухал шаардлагатай байгаа ур чадвар, мэдлэг олгоход илүүтэй анхаарах 
шаардлагатай боломжит сургалтын агуулга, сэдвийн жагсаалтыг гаргаж авсан. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд олон улсын байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр, төрийн 
байгууллагууд, сургалтын төвийн оролцоотой сургалтуудад мэргэжилтнүүдийг хамруулж                
5 сэдвээр 3 модуль боловсруулж, холбогдох чиглэлийн болон мэргэшүүлэх сургалтуудыг 
зохион байгууллаа. 

 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгч, 
эдийн засагч нарын 1 өдрийн сургалтыг Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
газартай хамтран зохион байгуулж, нийт 90 хүнийг хамруулан чадавхжуулсан.    

 
ХОЁР. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА,  

ЗАСАГЛАЛЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Төрийн албаны тухай хууль, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд ажиллалаа. 
 
 Мөн Нийслэл, дүүргийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг, үйл ажиллагаа, 
бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, 
албан хаагчдын мэргэшлийн ур чадвар, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах талаар 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг зохион 
байгуулах, Тамгын газарт орж, гарах бичиг хэргийг эрхлэх, хэлтсүүдийн ажлын уялдаа 
холбоо, хамтын ажиллагааг зохицуулах үндсэн чиг үүрэгтэй. 
 
 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дэргэд Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төв ажиллана. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв нь нийслэл, дүүргийн захиргааны 
байгууллагуудаас иргэн, хулуийн этгээдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээнд зөв оновчтой 
менежментийг нэвтрүүлэх, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг шинэ шатанд гаргах, төрийн 
захиргааны байгууллагуудтай хамтран үйлчилгээг нэг цэгээс хурдан, тэгш, нээлттэй үзүүлэх 
чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.  
 
 Монгол Улсын Засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон 
зарласан. Үүний хүрээнд Нийслэлээс 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил” 
болгон зарласан бөгөөд 106 арга хэмжээ төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж ажиллалаа.  

 

 2.1. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН 
ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД ТУСГАГДСАН 
АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:  
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 5.1.1. Олон улсад ашиглагддаг “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох 
аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон  индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч 
ажиллана. 

  
 Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2018 оны                      
20 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн индекс тооцох аргачлал" зэргийг 
үндэслэн нийслэл хотын тав тухтай, эрүүл аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдээс 
хотын хөгжлийн индексийг тооцож байна. Хотын хөгжлийн индексийг нийслэл, дүүргийн 
статистикийн мэдээ болон судалгаа, тайланд үндэслэн иргэдийн тав тухтай, эрүүл, 
аюулгүй, тайван орчинд аж төрөх нөхцөлийг хэрхэн хангаж буйг илэрхийлэх бодлогын                        
6 хүрээний 30 шалгуур үзүүлэлтээр тооцож байна.  
 
 ХХИ-ийн 2018 оны дата мэдээлэлд үнэлгээ хийх, сургалт зохион байгуулах ажлын 
тендерт “Вивамандуул” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажилласан.  
 

Хотын хөгжлийн индексийн 2018 оны мэдээлэлд хийсэн үнэлгээгээр хотын хөгжлийн 
ерөнхий индекс 2018 онд 0.5037 болж өмнөх оноос 0.0250 нэгжээр өссөн байна. Хотын 
хөгжлийн индексийг бүлгээр авч үзвэл, дэд бүтцийн бүлгийн индекс 0.0178 нэгжээр буурсан 
хэдий ч хүрээлэн буй орчин, амьжиргааны зохистой түвшин, боловсрол, эрүүл мэндийн 
бүлгийн индекс 0.0051 – 0.0784 нэгжээр өссөн байна.       

 
ХХИ-ийн ач холбогдол: 

 

➢ Нотолгоонд тулгуурласан бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах;   
➢ Хэсэг, хороо, дүүргийн хөгжлийн ерөнхий түвшинг тогтоох, үнэлэх; 
➢ Төр, хувийн хэвшил олон нийтийн хамтын ажиллагаа сайжрах; 
➢ Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хуваарилах, үр дүнтэй зарцуулах; 
➢ Шинэ санал, санаачилга бүхий хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх, турших;  
➢ Бодлогын бичиг баримтуудын хэрэгжилтийг хангах. 

 

 Цаашид Улаанбаатар хотын хэмжээнд хотын хөгжлийн ерөнхий болон бүлгийн 
индексийг сайжруулахын тулд баталгаат ус түгээх цэгийг нэмэгдүүлэх, төвлөрсөн дулаанд 
холбогдсон өрхийн тоог нэмэгдүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга 
хэмжээг сайжруулах, гудамж, талбай, зам, орцонд суурилуулах теле хяналтын камерын 
тоог нэмэгдүүлэх, бүрэн ажиллагааг хангах, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн 
байрны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, нэг үндсэн багшид ногдох суралцагчдын тоог бууруулах, 
үндсэн багшийн тоог нэмэгдүүлэх, Хог хаягдлын тархалтыг бууруулах ажлуудыг 
шийдвэрлэх, Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс хийсэн 
судалгаагаар Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээс эдийн засгийн индекс 



7 
 

0.624, амьдралын чанарын индекс 0.623, аюулгүй байдлын индекс 0.552, засаглалын 
индекс 0.508, амьдрах орчны индекс 0.490 байна. Дээрх мэдээллүүдээс харахад хотын 
амьдралын чанар, амьдрах орчин, аюулгүй байдлын индексийг сайжруулахад анхаарах 
шаардлагатай байна.   

 

 Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэл, дүүргийн түвшинд Хотын хөгжлийн 
индексийг тооцсоноор иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл аюулгүй орчинг 
дүүрэг, хорооны түвшинд үнэлж, цаашид нөхцөлийг сайжруулах бодлого 
төлөвлөлтийг боловсруулах, шаардагдах мэдээллийг холбогдох яам, 
агентлаг, газар, хэлтсээс нэгтгэн боловсруулж, мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх ашиглахад хялбар, ойлгомжтой, тогтвортой мэдээлэлтэй 
боллоо. 
 

 5.1.2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, төрийн албан 
хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг “Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт”                       
/KPI/ -ээр үнэлж, хүний нөөцийн бүртгэл, хяналт, удирдлагын нэгдсэн санг бий 
болгоно. 
  
 “UB ERP” дотоод удирдлагын систем, түүний дэд системүүдтэй уялдан ажиллах 
төрийн байгууллагуудын гадаад болон дотоод үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулах зорилгоор Өргөдөл, гомдлын хяналтын карт, үүрэг даалгаврын хяналтын 
картыг хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллалаа.  
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод удирдлагын UB ERP 
систем нь 13 дэд системтэй нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 1121 байгууллагын 23014 гаруй 
албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа 
ашиглаж байна. 
 
 Шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцох 
аргачлалыг цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг 
/дүрс бичлэг, үзүүлэн, тараах материал/ агуулгыг 
бэлтгэж, khoroo.ulaanbaatar.mn цахим хуудаст  
байршуулж, аргачлалын дагуу нийслэлийн 
нутгийн захиргааны болон харьяа                                         
57 байгууллагуудын шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
боловсруулав.  
 
 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Төрийн албаны тухай 
хууль, Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам” Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, 
гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тайлан гаргах журам”, Засгийн газрын 
2019 оны 38 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх” 
журамд нийцүүлэн Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэж “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд, хэлтэс нэгж, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, гүйцэтгэлийн үнэлгээг тооцох, нэгтгэх, тайлагнах програм хангамж”-ийг 
боловсрууллаа.  

https://erp.ulaanbaatar.
mn 
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Хөгжлийн Х.О.Т концепцийг дэвшүүлэн ажиллаж байна.  
 
Энэ нь Х буюу хүн төвтэй хот, О буюу орчин төвтэй шийдэл, Т 
буюу төлөвлөлт төвтэй хөгжил гэсэн гурван үгээр 
тайлбарлагдах, аливаа хот хүн рүүгээ, иргэн рүүгээ чиглэсэн 
бодлоготой, орчноо сайжруулсан шийдэлтэй, төлөвлөлтөө зөв 
зохион байгуулснаар хөгжил бидэнд ирнэ гэсэн томъёоллыг 
агуулсан.  

 

 Хүн төвтэй, Орчин төвтэй шийдэл, төлөвлөлт төвтэй хөгжил бүхий хотыг бий 
болгохын тулд бид нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад сайн 
төлөвлөлт, өндөр  хариуцлага, үр дүнтэй гүйцэтгэлтэй байх шаардлагыг тавин ажиллаж 
байна.  
 
 Улаанбаатар хот 2020 онд стандарттай байх чиглэлээ тодорхойлсон хот байх ёстой. 
Энэ ч утгаараа Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрыг 
2019 онд шинээр байгуулагдан Иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчныг бүрдүүлэх, 
Хотын стандартын бичиг баримтыг боловсруулах, мөрдүүлэх, хяналт тавих, Мэргэжлийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, зохион байгуулах үндсэн 
үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд дараах гарын авлагуудыг 
боловсруулан, иргэдэд хүргээд байна. 
 

   
 -Улаанбаатар хотод тогтвортой хөгжлийн 
стандарт, техникийн зохицуулалтын баримт бичгийн 
тогтолцоог бий болгох, улмаар мөрдүүлж, хэвшүүлэх 
зорилгоор “Нэг хот - Нэг стандарт” нийслэлийн 
анхдугаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. 
Зөвлөгөөнд Нийслэлийн хороодын 1290 Засаг дарга, 
хэсгийн ахлагч, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 501 удирдах албан тушаалтан 
оролцов. 
 

 Үр дүн, үр нөлөө: Бодлого төлөвлөлтийн нэгдмэл байдлыг хангах, 
байгууллагын үйл ажиллагааны хариуцлага, гүйцэтгэлийн үр дүн, хяналтын үр 
нөлөө нэмэгдэв.     
                        

 5.1.3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг судалгаанд 
үндэслэсэн оновчтой бүтцээр ажиллуулж, чиг үүргийн давхардлыг арилган, 
холбогдох эрх зүйн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулна.  
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал 
батлах тухай” 22 дугаар тогтоолын дагуу нийслэл, дүүрэг хорооны Засаг дарга, нийслэл 
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон хорооны иргэний нийтийн хуралд хуулиар 
олгогдсон чиг үүргийн шинжилгээг хийж байна.  
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 Байгаль орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийн чиг үүргийг дахин хуваарилах 
чиглэлээр дүүрэг, хорооны түвшинд 2 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Барилга хот 
байгуулалтын яаманд хуулиар олгогдсон чиг үүргийн шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан 
нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар болон Газар зохион байгуулалтын албаны чиг 
үүргийн давхцал, уялдаа холбоо, хийдлийг тодорхойлох судалгааны ажлыг хийж, 
хэлэлцүүлэв. 
 
 “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” орон 
нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын 
зорилт, үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бүтэц 
зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулан Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2019 оны  
07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 116 дугаар 
тогтоолоор Хот төлөвлөлт, судалгааны институтыг 
байгууллаа.  
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай”                          
100 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах 
агентлагийг 34 болгон тогтоож, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар болон Залуучуудын 
хөгжлийн газрыг нэгтгэн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар болгон нэгтгэж, 
Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар, Хотын стандарт, 
орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар байгуулан ажиллаж байна. 
 
 Мөн Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар, Газар зохион байгуулалтын алба, 
Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар, 
Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, Орон 
сууцны дэд бүтцийн газар, Дотоод аудитын газар, Спортын хороо, Агаарын бохирдолтой 
тэмцэх газруудын чиг үүргийн шинжилгээ хийж, дүрмийг шинэчлэв.  
 
 Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны үр дүн дээшилж, чиг үүргийн давхардал, хийдэл арилж, албан хаагчдын 
ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлсээр ирлээ.  
 

 5.1.4. Засаг захиргааны анхан шатны нэгж-хорооны төсөв санхүү, үйл 
ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлнэ. Дүүргийн зарим чиг үүргийг хороодод 
үе шаттайгаар шилжүүлнэ. 
 

1.Нийслэлийн төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэх, 
иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулахад хороодын 
Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарын үйл ажиллагааг 
чиглүүлэх, албан ёсны болон захиргааны тоон   
мэдээллийн чанар, 
бодит байдлыг 
нэмэгдүүлэх, төрийн 
албан хаагч, хэсгийн 

ахлагч нарын ур чадвар, ажлын бүтээмжийг эрчимжүүлэх 
замаар иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төрийн 
үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах зорилгоор 
Нийслэлийн “Шилдэг хороо”, “Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг 
баг” шалгаруулах болзолт уралдааныг жил бүр зохион 
байгуулан ажиллалаа.    
 
  “Шилдэг хороо” хэсгийн ахлагч нарын “Шилдэг баг” шалгаруулах болзолт 
уралдааныг зохион байгуулж, шалгарууллаа. 2019 оны  “Шилдэг хороо”-оор  
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Шагналт байр   - Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо, 
   - Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо  
   - Хан-Уул дүүргийн 7-р хороо 
Тусгай байр   - Хан-Уул дүүргийн 8-р хороо,  
   - Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо 
   - Чингэлтэй дүүргийн 9-р хороо 
   - Баянзүрх дүүргийн 9-р хороо 
   - Баянгол дүүргийн 8-р хороо 
   - Налайх дүүргийн 2-р хороо 
   - Багануур дүүргийн 4-р хороо 
Тэргүүлэгч хороод - Сүхбаатар дүүргийн 7-р хороо 
   - Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо 
   - Сонгинохайрхан дүүргийн 16-р хороо 
   - Баянгол дүүргийн 14-р хороо 
   - Чингэлтэй дүүргийн 13-р хороо 
   - Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо 
   - Сүхбаатар дүүргийн 20-р хороо 
   - Баянзүрх дүүргийн 16-р хороо  
   - Баянгол дүүргийн 16-р хороо 
   - Багахангай дүүргийн 1-р хороо 

 
“Нийслэлийн  2019 оны хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг”-аар 
 
Шагналт байр   - Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо 
   - Баянгол дүүргийн 23-р хороо 
   - Сүхбаатар дүүргийн 5-р хороо  
Тусгай байр  - Чингэлтэй дүүргийн 11-р хороо 
   - Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо 
   - Налайх дүүргийн 3-р хороо 
   - Сонгинохайрхан дүүргийн 25-р хороо  
   - Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо 
   - Сонгинохайрхан дүүргийн 15-р хороо 
   - Сүхбаатар дүүргийн 6-р хороо  
Тэргүүлэгч хороод - Баянзүрх дүүргийн 27-р хороо  
   - Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо  
   - Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо 
   - Баянгол дүүргийн 8-р хороо 
   - Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо  
   - Сонгинохайрхан дүүргийн 2-р хороо 
   - Чингэлтэй дүүргийн 17-р хороо 
   - Баянгол дүүргийн 14-р хороо  
   - Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо тус тус шалгарсан.  

 
 2. Иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06-р 
сарын 10-ны өдрийн 25/21 дүгээр тогтоолоор 
хороодын өрх, хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээг 
харгалзан Налайх, Сонгинорхайрхан, Хан-Уул 
дүүргүүдэд шинээр 17 хороо байгууллаа. 
 
 3. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 

“Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр тогтоолын 
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/510 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг 
байгуулж, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, иргэн, хуулийн этгээдийн хэрэгцээ шаардлагад 
нийцүүлэн төрийн үйлчилгээний зохион байгуулалтын хэлбэрийг өөрчлөн шинэчлэх, 
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”, ”Нэг цонхны үйлчилгээ”-г операторын горимд 
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шилжүүлж, “Үйлчилгээний нэгдсэн төв” болгон өөрчлөх, төрийн үйлчилгээнд шинэчлэл хийх 
ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж байна.  
  
 4. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр орон нутагт хийх хөрөнгө оруулалтын 
санал авах ухаалаг гар утасны аппликэйшнийг Хотын Засаглалыг сайжруулах төслийн 
хүрээнд хөгжүүлсэн бөгөөд 2019 онд 6 дүүргийн 42 хороонд туршилтаар хэрэгжүүлж, санал 
асуулгыг 4-р сарын 8-ны өдрөөс 5-р сарын 8-ны хооронд явуулсан. Цахим санал асуулгад 
нийт 42 хорооны 176,300 иргэд оролцохоос 42.9 % буюу 75,769 иргэн оролцов. 
 

Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд Азийн сантай хамтран өнөөдрийн 
байдлаар хорооноос төрийн 3 байгууллага /Нийслэлийн бүртгэлийн газар, Нийслэлийн 
Халамжийн газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар/-ын нийт 75 нэр төрлийн 
үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.   
   
 Үр дүн үр нөлөө: Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж 
дээшилж, шинээр 4 төрлийн үйлчилгээг хороодод шилжүүлэх эхлэл тавигдсан. Иргэд 
төрийн үйлчилгээг анхан шатны нэгжээс чирэгдэлгүй, шуурхай авах боломж 
бүрдлээ. 

 
5.1.6. “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, авлигаас ангид 

төрийн албыг бэхжүүлсэн тунгалаг хот болно.  
 

Төрөөс авлигын эсрэг баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах 
ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөрт 
туссан зорилтыг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  
 
 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны жил бүрийн төлөвлөгөөг нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар баталж, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн 9 дүүрэг, 
хэрэгжүүлэгч 34 агентлаг, харьяа 22 байгууллагад хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллалаа.  
 
 Төрийн албан хаагчыг чадваржуулах, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд 
богино дунд хугацааны сургалтуудыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Монгол Улсын 
Төрийн албаны Зөвлөл, Авлигатай тэмцэх газар, Удирдлагын академи, “Бүгд 
Найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн”, АНУ-ын “Азийн сан” зэрэг байгууллагуудтай 
хамтран ажиллалаа. 

 
➢ Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
Хотын засаглалыг сайжруулах төслийг 4 дэх 
жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
төслийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын 4000 /давхардсан 
тоогоор/ орчим албан хаагчийг чадваржуулах 
болон чиглэлийн сургалтуудад хамруулсан 
байна.   

 
 
Зарим сургалтаас товч дурдвал;  
 

• “Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн зохицуулалт, төрийн албаны 
соёл, стандарт, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, авах арга 
хэмжээ сэдэвт сургалтыг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн хороодын 
албан хаагчдад; 
 

• “Ажлын байр ба хамт олны хоорондын үр дүнтэй харилцаа”, “Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүй-сахилга хариуцлага” сэдэвт хэлэцүүлгийг 9 дүүргийн Засаг дарга нар болон 
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нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв, харьяа байгууллагын угтах үйлчилгээ, өргөдөл 
гомдол, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдад; 
 

• Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын албан хаагчдын Ёс зүйн форумыг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 12 байгууллагын 110 албан хаагчдад зохион 
байгуулсан байна.   

 
Төрийн албаны тухай хууль, 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 Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын  төрийн албан хаагчийн гаргасан ёс зүйн зөрчилд дүн 
шинжилгээ хийх ажлыг Азийн сантай хамтран “Эрдэм сургалт 
судалгааны хүрээлэн” ТББ-аар гүйцэтгүүлж, дүнг нийсэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын холбогдох албан хаагчдад 
танилцуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 

 
Нийтийн албан тушаалтнуудын ёс зүйн зөрчлийн 

мэдээ (нэгдсэн сан)-г нийтэд ил тод болгох ажлын хүрэнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн мэдээг хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар мэдээлж, тайланг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн 
ажиллалаа.   

 
Үр дүн, үр нөлөө: Ёс зүйн зөрчил гаргасан албан тушаалтны нэр, түүнд 

оногдуулсан сахилгын шийтгэлийн мэдээлэл ил тод болж албан хаагчдын үүрэг, 
хариуцлага нэмэгдэсэн, төрийн албан хаагчийг өөр ажилд шилжин ажиллах болон 
дэвшин ажиллахад шалгуур үзүүлэлт болох боломж нэмэгдэж, ёс зүйн 15 хувиар 
зөрчил буурсан. 

          
 5.1.7. “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн 
оролцоог хангах чиглэлээр нийслэлийн хэмжээнд “Иргэдийн хяналтын зөвлөл”-ийг 
байгуулан ажиллана. 
  

 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 
хүрээнд иргэд, олон нийтээс төрийн 
байгууллага, албан тушаалтны хүнд 
сурталтай үйлчилгээ, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил, авлигын гэмт хэргийн 
талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, эрх 
зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, сургалт 
сурталчилгаа явуулах зорилго бүхий 
“Иргэний хяналтын төв”-ийг 2019 оны 
нэгдүгээр сарын 25-ны өдөр Дүнжингарав 

худалдааны төв, Драгон, Мишээл экспо, 6 буудал дахь Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн 
төвүүдэд нээж, үйл ажиллагаагааг эхлүүлсэн. Иргэний хяналтын зөвлөл нь авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн улмаас төрийн үйлчилгээнд тулгарч буй хүнд суртал, чирэгдэл, 
иргэдэд учирч буй хүндрэл, бэрхшээлийг нээн илрүүлэх, иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
байна. Цаашид нийслэлийн 9 дүүрэг, бусад байгууллагын дэргэд Иргэний хяналтын төвийг 
байгуулахаар ажиллаж байна. 
  
 Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 дугаар “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах 
журам”-ын дагуу нийслэлийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтад 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын UВ erp.mn нэгдсэн 
системээр хяналт тавин ажиллаж байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 17 байгууллагын 
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удирдах албан тушаалтан 253 иргэнийг хүлээн авч уулзан иргэдээс гарсан санал 
санаачлагыг байгууллагын бодлого үйл ажиллагаанд тусгаж хүсэлтийг шийдвэрлэж 
ажиллалаа. 

 
➢ Төрөөс авлигын эсрэг баримталж буй бодлого үйл 
ажиллагаа, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, Авлигын 
эсрэг нийслэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах, хамтран ажиллах, 
олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн хяналтыг сайжруулах, 
авлигын гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авах АТГ-
ын 110 тусгай дугаарын утсыг иргэдэд таниулах зорилгоор 
Баянзүрх дүүргийн 22, Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар 
хорооны иргэдэд Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 

сурталчлах “Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөр”-ийг  Авлигатай тэмцэх газартай хамтран 
зохион байгуулсан. Энэ өдөрлөгт Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн 200 орчим иргэн, 
байгууллагын төлөөлөл хамрагдаж, авлига ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар мэдлэг 
мэдээлэлтэй болсон.   

 
 Үр дүн, үр нөлөө: Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны үйл 
ажиллагаанд иргэдийн тавих хяналт сайжирлаа. 
  
 5.1.8. Хууль тогтоомж болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин 
бусдад хохирол учруулсан албан тушаалтан хохирлыг өөрөө хариуцан төлж 
барагдуулах, өөрт ногдуулсан шийтгэлийн талаарх мэдээллийг өөрийн зардлаар 
нийтэд мэдээлэх журам хэрэгжүүлнэ. 
 
 Иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 
өргөдөл, гомдлыг 

 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага,  

• Засгийн газрын 11-11 төв,  

• Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв,  

• 1800-1200 тусгай дугаарын утас, 

•  www.ub1200.mn цахим хуудас, 

• “Check my service” аппликейшн,  

• Дүүргийн хороод,  

• Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв,  

• 131200 дугаар зэрэг нийт 9 эх үүсвэрээр хүлээн авч шийдвэрлэж байгаас гадна 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд байгуулагдсан АТГ-ын дэргэдэх “Иргэний 
хяналтын төв”, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх зорилгоор  “Авлигыг 
мэдээлэх утас” (11-326678)-аар тус тус хүлээн авч байна. 

   
 Үр дүн, үр нөлөө: Төрийн үйлчилгээний талаар иргэдийн санал хүсэлтийг 
шуурхай хүлээн авах боломж нэмэгдэв. 
 
 5.1.9. “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, нийгмийн 
баталгааг нь хангах хөтөлбөр” боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх “Сургалтын төв”-ийг 2017 онд 
байгуулан ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалтын 
төв нь нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудад нэгдсэн цогц 
сургалтуудыг зохион байгуулах, тэдний захиалгаар судалгаа шинжилгээ хийх, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдын албан хэрэгцээнд 
зориулсан судалгаа шинжилгээний ном, товхимол, сургалтын гарын авлага бэлтгэн гаргах 
үндсэн үйл ажиллагаагаа эрхлэн ажиллаж байна. 
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Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан 
хаагчдыг тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэх замаар 
иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг чанар 
хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай хүргэх зорилгоор 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2019 оны  
“Хөтөлбөр батлах тухай” 21/03 дугаар 
тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж байна.  

  
 Хөтөлбөрийн зорилго нь нийслэлийн нутгийн захиргааны  
багууллагуудын албан хаагчдыг “чадахуйн зарчим” /мерит/-д 
суурилан тасралтгүй сургаж хөгжүүлэх замаар иргэдэд үзүүлж буй 
төрийн төрийн үйлчилгээг чанар хүртээмжтэй, хөнгөн шуурхай 
хүргэх чадавх бүхий төрийн албыг бэхжүүлэхэд оршиж байгаа юм.
   
 2019 онд Азийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын 
засаглалыг сайжруулах төслийн хүрээнд боловсруулсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 15 төрлийн гарын авлагыг боловсруулах, хянан 
тохиолдуулахад оролцсон.   

Хүснэгт 1. Гарын авлага, сургалтын хөтөлбөр    

№ 
Сургалтын хөтөлбөр, гарын 

авлага 
Хэвлэгдсэн 

он 
Төлөв 

1 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
албан хаагчдад зориулсан 
Судалгааны арга зүй сургалтын 
гарын авлага 

2019 

2019 оны 3 дугаар сард сургалт 
зохион байгуулсан. 

2 
Сургагч багш нарт зориулсан 
Судалгааны арга зүй сургалтын 
гарын авлага 

2019 

3 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
албан хаагчдад зориулсан MS 
Excel программын сургалтын 
гарын авлага 

2019 

4 
Сургагч багш нарт зориулсан MS 
Excel программын сургалтын 
гарын авлага 

2019 

5 
Хорооны Засаг даргын үндсэн 
сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 Эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

6 

Сургагч багш нарт зориулсан 
Хорооны Засаг даргын үндсэн 
сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 Эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

7 
Хорооны Зохион байгуулагчийн 
үндсэн сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 

2019 оны 5 дугаар сард сургалт 
зохион байгуулсан 

8 

Сургагч багш нарт зориулсан 
Хорооны Зохион байгуулагчийн 
үндсэн сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 

9 
Хорооны Нийгмийн ажилтны 
үндсэн сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 Хэвлэгдсэн. 
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10 

Сургагч багш нарт зориулсан 
Хорооны Нийгмийн ажилтны 
үндсэн сургалтын гарын авлага 
/шинэчилсэн/ 

2019 Хэвлэгдсэн. 

11 
Хороодын Хөдөлмөр, 
халамжийн мэргэжилтнүүдийн 
үндсэн сургалтын гарын авлага 

2019 Хэвлэгдсэн. 

12 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
албан хаагчдад зориулсан Эрх 
зүйн сургалтын гарын авлага 

2019 Хэвлэгдсэн. 

13 
Сургагч багш нарт зориулсан 
Эрх зүйн сургалтын гарын 
авлага 

2019 Эх бэлтгэл хийгдсэн. 

14 Сургагч багшийн гарын авлага 2019 Эх бэлтгэл хийгдсэн. 

15 
Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ 
хийх гарын авлага  

2019 Эх бэлтгэл хийгдсэн. 

16 

Удирдах түвшний албан 
хаагчдад зориулсан Манлайлал 
ба манлайлах ур чадвар 
сургалтын гарын авлага  

2019 Хэвлэгдсэн 

17 
Төрийн албан хаагчдад 
зориулсан манлайллын гарын 
авлага  

2019 Эх бэлтгэл хийгдэж байна. 

 
 Дээрх боловсруулсан гарын авлагыг төрийн албан хаагчдад хүргэх сургагч багш 
нарыг бэлтгэх 8 удаагийн сургалт зохион байгуулж, нийт 62 хүн сургагч багшаар 
бэлтгэгдсэн. Үүний  54  албан хаагч нь нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчид байна.   
 
 2019 онд нийт нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад 
зориулсан 113 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 9 дүүрэг, 169 хороо, нийслэлийн 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын нийт 2384  орчим албан 
хаагчийг  сургалтад хамруулаад байна.   

 
Хүснэгт 2. Сургалт, судалгааны төвийн 2019 оны сургалтын хуваарийн дагуу зохион 

байгуулсан сургалтууд 

Сургалтууд Зорилтот бүлэг 

Оролцогчийн тоо 
Сургалт 
болсон 
огноо 

Төлөв-
лөсөн 

Хамрагд-
сан 

1. Хороодын алан хаагчдад зориулсан сургалт  

Үндсэн 

Засаг дарга 
Сонгинохайрхан 

дүүргийн Хорооны 
Засаг дарга 

16 43 
2019 оны 

10 сар 

Зохион 
байгуулагч 

Зохион байгуулагч 53 54 
2019 оны 5 

сар 

Нийгмийн 
ажилтан 

Нийгмийн  
ажилтан 

44 44  

Халамжийн 
нийгмийн 
ажилтан 

Халамжийн 
нийгмийн ажилтан 

161 161 
2019 оны 6 

сар 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс 

зүй, харилцаа 

Хороо, дүүргийн 
бүртгэлийн 
ажилтнууд 

170 370 
2019 оны 

11 сар 
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Сэдэвчилсэн 
сургалт 

Ажлын байр ба 
баг хамт олны 

харилцаа 

Хорооны Засаг 
дарга, Нийгмийн 

ажилтан 
304 336 

2019 оны 1 
сар 

Хүн төвтэй 
төрийн 

үйлчилгээ 

Хорооны Засаг 
дарга, Нийгмийн 
ажилтан, Зохион 

байгуулагч 

514 375 
2019 оны 1 

сар 

Судалгааны 
арга зүй 

Хорооны зохион 
байгуулагч 

220 168 
2019 оны 2 

сар 

Excel 
Зохион 

байгуулагч, 
нийгмийн ажилтан 

362 318 
2019 оны 
3-4 сар 

Хууль, эрхзүйн 
сургалт 

Хорооны Зохион 
байгуулагч/Нийгми

йн ажилтан 
362 195 

2019 оны 
11 сар 

Манлайлал ЗБ - 220 220 0  

    2021  

2. Бодлого төлөвлөгч мэргэжилтнүүдэд  

Болдлого 
төлөвлөлтий

н сургалт 
/PIE2/ 

2.1 Бодлого 
төлөвлөгч 

мэргэжилтнүүд
эд зориулсан 

сургалт 

Нийслэл, дүүрэг, 
агентлагийн 

бодлого төлөвлөгч 
170 мэргэжилтэн 

170 55 
2019 оны 6 
сар болон 

12 сар 

Сэдэвчилсэн 
Ажлын байр ба 
баг хамт олны 

харилцаа 
170   

3. Бусад 

Сэдэвчилсэн 

Ажлын байр ба 
баг хамт олны 

харилцаа 

Дүүрэг, 
агентлагийн 300 

албан хаагч 

120 

27 
2019 оны 5 

сар 

64 
2019 оны 
6-7 сар 

Excel 50 50 
2019 оны 6 

сар 

Судалгааны 
арга зүй 

75 17 
2019 оны 6 

сар 

Хүн төвтэй 
төрийн 

үйлчилгээ 
100 9 

2019 оны 6 
сар 

Удирдах 
түвшний 

манлайлал 

9 дүүргийн ахлах 
мэргэжилтнүүд 

100 22 
2019 оны 

11 сар 

Бусад 

Төрийн 
албаны 

шинэчилсэн 
хууль 

34 агентлагийн 
дарга нар 

34 46 
2019 оны 7 

сар 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс 

зүй, харилцаа 

9 дүүрэг 21 
агентлагийн угтах 

үйлчилгээ, 
өргөдөл гомдол 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

30 30 
2019 оны 7 

сар 

    265  

НИЙТ   3275 2384  

 

1. Сургалтын төвийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, ажилтан, сургагч багш нарыг 
чадавхжуулах чиглэлээр Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төслийн 
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дэмжлэгтэйгээр сургалтын төвийн ажилтнууд, сургагч багш нарт зориулан “Үр дүнтэй баг 
бүрдүүлэх” сэдэвт сургалтыг Прайсуотерхаус олон улсын сургалтын академитай хамтран 
зохион байгуулсан. Сургалтад  сургалтын төвийн  2 ажилтан,  3 гэрээт сургагч багш,               
НЗДТГ-ын  ХБТХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Мягмарсүрэн нар хамрагдсан.  

 
2. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 21/03 дугаар тогтоолоор 

батлагдан хэрэгжүүлж буй “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 
чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 2019 оны                           
4 дүгээр сард Бүгд Найрамдах Сингапур улсын Төрийн албаны коллежийн туршлага судлах 
сургалтад оролцож, төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ хийх, сургалт 
төлөвлөх, зохион байгуулах, сургалтын хяналт, үнэлгээ хийх талаар мэдлэгээ дээшлүүлсэн.   

 
3. Сургалт, судалгааны төвийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажилд оролцож, 

2019 оны 11 дүгээр сард байгууллагын үнэлгээ, чадамжид суурилсан сургалтын хүрээ 
боловсруулахад зориулж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын 
чадамжийн судалгааг хийсэн судалгаанд нийт 2590 албан хаагч хамрагдсан. Мөн                                 
6 удаагийн бүлгийн ярилцлага зохион байгуулсан.  

 
4. Сургалт, судалгааны төвийн цахим хуудас, цахим сургалтын систем хөгжүүлэхэд 

мэдээллийг бэлтгэх, сайжруулж ажилласан. trc.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон цахим 
сургалтын системийг бүрэн ашиглалтад оруулсан. Бодлогын баримт бичиг боловсруулах 
арга зүй сэдэвт цахим сургалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр эхлүүлэн, удирдаж 
байна. Нийт 9 дүүргийн 26 албан хаагч цахим сургалтад хамрагдаж байна. 

 
5. Сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны тоон мэдээллийг үүлэн системд байршуулах, 

баяжуулах, ашиглах ажлыг хийж байна.  
 
6. Сургалтын төвийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах зорилтын хүрээнд 

Боловсролын байгууллагын удирдлага, менежментийн олон улсын ISO 21001 стандартыг 
англи хэлнээс орчуулсан.  

 
7. 2019 оны 9 дүгээр сард Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар,  Темасек сантай хамтран 

хэрэгжүүлж буй  төслийн хүрээнд “Сургалтын дизайн боловсруулах”, “Кэйс бичих арга зүй” 
сэдэвт 5 өдрийн сургалтад амжилттай оролцож, үргэлжлүүлэн зайны сургалтад хамрагдаж 
байна.  

 
8. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавхжуулах 

“Харилцан суралцах арга зүй”-н гарын авлагыг боловсруулж, стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулсан.  

 
9. 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Сургагч багш нарын хэлэлцүүлэг, туршлага 

солилцох, 2019 оны сургалтуудыг дүгнэх, цаашид сургалтуудаа сайжруулах, сургагч багш 
нарыг хөгжүүлэх  талаар хэлэлцэх арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт 30 сургагч багшийг 
хамрууллаа.  
  

 Үр дүн, үр нөлөө: 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 бүрдэх нөхцөлийг бий болголоо.  
 
 5.2.1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг үйлчлүүлэгчийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, эрх зүйн зохицуулалтыг шинэчилнэ. 
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➢ Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж 
буй төрийн үйлчилгээг шинэ шатанд гаргах, 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, 
төвлөрлийг сааруулах зорилгоор нийслэл дэх 
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 4 төвийг 
Улаанбаатар хотын хойд /Оргил                               
салбар-Сүхбаатар дүүрэг/, өмнө /Мишээл салбар 
Хан-Уул дүүрэг/, баруун /Драгон салбар-
Сонгинохайрхан дүүрэг/, зүүн /Дүнжингарав 
салбар-Баянзүрх дүүрэг/ зүгт хотын зах хэсгээр 
хүн ам ихээр төвлөрөн суурьшсан дүүргүүдийн 
нутаг дэвсгэрт томоохон худалдаа, үйлчилгээний 
төвүүдийг түшиглэн байгуулж, үйл ажиллагаа 
явуулж байна.  
 

 Түүнчлэн иргэд, оршин суугчдын төрийн үйлчилгээг авах эрэлт хэрэгцээнд 
тулгуурлан Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Баянгол /иргэдийн төвлөрөл ихтэй бүс 
болох 3, 4-р хорооллын эцэс/, Сонгинохайрхан /Баянхошуу гэр хороооллын бүс/ 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт тус тус шинэ салбаруудыг байгуулах бэлтгэл ажлыг хангалаа.   
 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг хөгжлийн дараагийн 
шатанд гаргаж, үйлчилгээг оператор тогтолцоонд шилжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 84 дүгээр тушаалаар “Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны журам”-ыг шинэчлэн батлууллаа.   

 
Мөн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын 

иргэдтэй хийх уулзалтад нэгдсэн хяналт тавих, иргэдийн хүсэлтийг шийдвэрлэх, иргэдээс 
гаргасан санал санаачилга, шүүмжлэлийг бодлого,  үйл ажиллагаандаа тусгаж, шийдвэр 
гаргахад иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны                 
А/1212 дугаартай захирамжаар "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах 
албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах журам”-ыг, 2019 оны 
А/682 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын явуулын ажлын 
байрны үйл ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна.  
 
 Үр дүн, үр нөлөө: Төрийн үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгаж, 
үйлчилгээний хугацааг бууруулан, үйлчилгээний хүртээмж чанар сайжирч, төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдал хангагдан, шийдвэр 
гаргах үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдэв.   
  

5.2.2. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж байгаа төрийн 
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, яамд, 
Засгийн газрын агентлагуудтай хамтран ажиллана. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийг 2016 онд байгуулж, 287 нэр, төрлийн 

төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байсан бол өнөөдрийн байдлаар төрийн үйлчилгээг авч 
буй иргэн, хуулийн этгээдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан дээд шатны төрийн 3 
байгууллагын 13 үйлчилгээ, нийслэлийн нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 312 
үйлчилгээг нийт 132 цонхоор 225 албан хаагч нэг дороос иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж 
байна.   

 
Үйлчилгээний хандалт жил ирэх тусам эрс нэмэгдэж байгаа бөгөөд дээрх хандалтыг 

оноор авч үзвэл, 2016 онд 1 000 049, 2017 онд 1 520 954, 2018 онд 1 917 929, 2019 онд 
1,618,626 үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд тус тус үзүүлсэн байна. Үйлчилгээний өдрийн 
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дундаж хандалтыг авч үзвэл, 2016 онд 3 745, 2017 онд 5701, 2018 онд 7636 болж өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

 
Засгийн газрын харьяа болон нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгуулагуудтай хамтран нэгдсэн төвөөс 
иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний 
нэр төрлийн нэмэгдүүлэх ажлыг байнга авч хэрэгжүүлж 
байгаа бөгөөд сүүлийн байдлаар газар эзэмших, өмчлөх 
эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулах “Газрын биржийн 
цахим төв”-ийг 2019 оны 7 дугаар сард шинээр байгуулж, 
үйл ажилагааг эхлүүллээ.    

 
Тус төвийг нээснээр иргэд гар утас, таблет, компьютер ашиглан өөрийн оролцохыг 

хүссэн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтад орон зай, цаг хугацаанаас үл 
хамааран хамрагдахын зэрэгцээ газрын харилцаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг нэг 
дороос авах, дуудлага худалдаа, түрээсийн зар оруулж, арилжаалах, иргэд газрын үнэ, 
кадастрын зураг, гэрчилгээний хуулбар, тѳлбѳрийн баримт авах гэх мэт бүхий л үйлчилгээг 
цахимаар авахаас гадна түрээсийн бүртгэл хийх, газрын барьцааны талаар болон зах 
зээлийн үнийн бодит мэдээллийг нэг дороос авах боломж бүрдэж байна.    

 

 Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн 
үйлчилгээг шинэ шатанд гаргах, төрийн үйлчилгээг иргэд түргэн, шуурхай авах, 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүллээ. 
 

 5.2.3. Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлж, 
хороодоос үзүүлэх төрийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж 
буй төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүлэх ажлын хүрээнд                               
7 байгуулллагын 51 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлээд байгаа бөгөөд иргэн, хуулийн 
этгээдээс 18334 үйлчилгээг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Үүнд:  
 
 - УБЗАА-ны тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээ 16 үйлчилгээ,  
 - Архивын газрын 19 үйлчилгээ,  
 - Байгаль орчны газрын 2 үйлчилгээ,  
 - Газар зохион байгуулалтын албаны  2 үйлчилгээ,  
 - Аялал жуулчлалын газрын 7 үйлчилгээ,  
 - Татварын газрын 3 үйлчилгээ,  
 - Цагдаагийн ерөнхий газрын 1 үйлчилгээг тус тус цахимаар үзүүлж байна.  
 
  Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газраас авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэд 
ухаалаг утасны SMARTCAR аппликейшн болон тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим 
үйлчилгээний smartcar.mn цахим хуудсаар цаг хугацаа хэмнэн, авто тээврийн хэрэгслийн 
албан татвар, агаарын бохирдол, зам ашигласны төлбөр, торгуулийг төлөх үйлчилгээг 
нэвтрүүлээд байна. 
 

 Цаашид төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд нэмэлт хөгжүүлэлт хийхгүйгээр 
цахимаар төлбөр тооцоог хийх боломжтой үйлчилгээнүүдийн судалгааг гаргаж, цахим 
төлбөр тооцооны системтэй нэгтгэхээр ажиллаж байна.  
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 Төрийн үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулж, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд  Хотын засаглалыг сайжруулах (ХЗС) 
төсөлтэй хамтран гэр хорооллын НД-ийн 7, СХД 11, СБД-ийн 20 

дугаар хороодын нийт  3 байршилд 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад 
настнуудад зориулсан налуу замыг 
барьж ашиглалтад орууллаа. Эдгээр 
налуу замын барилгын ажлаас гадна 
ХЗС төсөл Монголын Тэргэнцэртэй 
Иргэдийн Үндэсний Холбоотой хамтран налуу замын 
стандартын тухай гарын авлагыг боловсруулж байна. Уг гарын 
авлага нь 2020 онд бүрэн эцэслэгдэх бөгөөд Улаанбаатар хотын 
үйлчилгээг илүү тэгш хүртээмжтэй, болгоход чухал хувь нэмэр 
болох юм. 

  
 Үр дүн, үр нөлөө: Хорооноос үзүүлэх төрийн үйлчилгээний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлснээр төрийн үйлчилгээг иргэд түргэн, шуурхай авах, иргэдийн өргөдөл, 
гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэв. 
 

 5.2.6. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн програм хангамжийг хөгжүүлж, 
цахим мэдээллийн нэгдсэн сантай холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ. 
 

 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 
төрийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан системийн 
шинэчлэлийг хийж, хэрэглээнд нэвртүүлэв. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 

төрийн үйлчилгээний процессыг дахин шинэчилж, 25 байгууллагын 312 үйлчилгээний 
жагсаалтыг erp.ulaanbaatar.mn дотоод удирдлагын системийн Мэдлэг, мэдээллийн сангийн 
шинэчлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү ажлын хүрээнд нэмэгдүүлэх боломжтой 72 нэр 
төрлийн төрийн үйлчилгээг судалж, зураглалыг гаргав.  

 
Мөн нийслэл, дүүрэг, хороодоос үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалтыг гарган 

үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалт, баримт бичгийн бүрдэл, шат дамжлага, төлбөр тооцоо, 
зөвлөгөө, мэдээллийг нэгтгэн, иргэдэд хүндрэл, чирэгдэлгүй үйлчлэх, үйлчилгээний шат 
дамжлагыг багасгах судалгааг хийгээд байна.  

 
-Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудад иргэдэд зориулсан цахим 

үйлчилгээний танхимд ухаалаг дэлгэц, цахим төлбөр тооцооны киоск, мөн пос 
төхөөрөмжийг суурилууллаа.  
 
 -Түүнчлэн үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, НҮНТ-д “Цахим 
үйлчилгээний танхим”-ыг тохижуулан иргэд интернет орчинд өөртөө үйлчлэх боломжийг 
бүрдүүллээ.  
 

➢ Нийслэлээс иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд төрийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттай шилжүүлж, 
үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын хооронд мэдээлэл солилцох 
шинэ технологи бүхий нийслэлийн цахим үйлчилгээний 
нэгдсэн портал  eservice.ulaanbaatar.mn системийг 2018 онд 
хэрэглээнд нэвтрүүллээ. Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР 
нэгдсэн систем, танилт нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн системтэй 
холбож, төрийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл 
солилцох нөхцлийг үе шаттай бүрдүүллээ.   

http://www.eservice.ulaanbaatar.mn/
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Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/330 дугаар 

захирамжийн дагуу Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн               
1800-1200 тусгай дугаарын лавлах утсыг өргөжүүлж, 
“Нийслэлийн дуудлагын төв”-ийн программ хангамж, техник 
хангамжийг хөгжүүлэх ажил хийгдэж байна. “Нийслэлийн 
нэгдсэн дуудлагын төв”-ийн ажил хийгдсэнээр лавлах утасны 
операторын тоо, шугамын тоо нэмэгдэж нэгдсэн дуудлагын 
программ хангамж, техник хангамж /утас чихэвч/-аар 
хангагдаж төсвийн урсгал зардал буурах, иргэдэд түргэн 

шуурхай, тэгш хүртээмжтэй, үнэн бодит мэдээлэл түгээх боломж нэмэгдэнэ. 
 
 Үр дүн, үр нөлөө: Төрийн үйлчилгээний шат дамжлага багасч, иргэн, 
хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлдэг боллоо.  
  
 5.2.7. Төрийн үйлчилгээнд цахим төлбөр тооцооны систем, тоон гарын 
үсгийг нэвтрүүлнэ.  
 

➢ Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж 
буй 325 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээнээс 171 буюу 
52.6 хувийг төлбөртэй үйлчилгээ эзэлж байна. Иргэн, 
хуулийн этгээд нь дээрх төлбөртэй үйлчилгээг авахад 
зайлшгүй банкны үйлчилгээг давхар авах шаардлага 
үүсдэг бөгөөд энэ нь үйлчилгээний шат дамжлага болон 
банкны ачааллыг нэмэгдүүлэн, үйлчилгээний хугацааг 
ихэсгэж, иргэдийг чирэгдүүлэх зэргээр үйлчилгээний 
чанарт сөргөөр нөлөөлж байна.   

 
Дээрх асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор нэгдсэн төвөөс 
үзүүлж буй төлбөртэй үйлчилгээнд цахим төлбөр, 
тооцооны системийг нэвтрүүлэх ажлыг 2019 оноос үе 
шаттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 
нийслэлийн Үйлчилгээнийн нэгдсэн төвийн 4 салбарт                
7 байгууллагын /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн Архивын газар,  Нийслэлийн Бүртгэлийн 
газар, Нийслэлийн Татварын газар, Хот байгуулалт, 

хөгжлийн газар, Цагдаагийн Ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төв/ 39 цонхонд пос 
төхөөрөмж, киоскийг суурилуулан, 79 нэр 
төрлийн үйлчилгээг цахим төлбөр, 
тооцооны системийг ашиглан иргэдэд 
үзүүлж байна.  
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвөөс төрийн 28 байгууллагын 325 нэр 
төрлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн 
этгээдэд үзүүлж байгаагаас 16 

байгууллагын 157 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээ /нийт үйлчилгээний 48.3 
хувь/ нь иргэдээс иргэний үнэмлэх шаардаж байна.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 16 байгууллагын 130 албан 
хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлыг Үндэсний 
Дата төвтэй хамтран хэрэгжүүлж, үйлчилгээний 109 цонхонд 
хурууны хээ уншигч төхөөрөмжийг суурилуулав. Өнөөдрийн 
байдлаар нэгдсэн төвийн 4 салбарын 109 цонхоор дээрх 157 
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нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг хурууны хээ уншигч төхөөрөмж ашиглан иргэдэд үзүүлж 
байна. 
 

 Үр дүн, үр нөлөө: Төрийн үйлчилгээний шат дамжлага багасч, иргэн, 
хуулийн этгээдийн мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн сангаас авч,  төрийн 
үйлчилгээг шуурхай үзүүлдэг болов.   
 
 5.2.9. Төрийн үйлчилгээнд иргэдийн /оноо/ үнэлгээний картын систем, 
үйлчилгээний соёл, стандартыг нэвтрүүлнэ. 
 

 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 
нэвтрүүлсэн бөгөөд тус аппликэйшнээр иргэдийн илгээсэн өргөдөл, гомдлын агуулга, 
шийдвэрлэлтийн байдал нийтэд ил тод нээлттэй харагддаг юм. Тус аппликэйшнийг 
ашиглан иргэд өргөдөл, гомдлыг илгээхдээ зураг хавсарган баталгаажуулах боломжтой 
бөгөөд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд "Check my service" аппликейшнээр 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхдээ холбогдох баримтуудыг /шийдвэр, албан бичиг, 
зураг гэх мэт/ хавсаргаж, баталгаажуулан хариу өгч байна.  

 
 Өргөдөл, гомдлын бусад эх үүсвэртэй харьцуулахад дээрх аппликэйшн нь 
хэрэглэхэд хялбар, энгийн ойлгомжтой тул иргэдийн цагийг хэмнэн, төрийн үйлчилгээнд 
тавих иргэдийн хяналтыг бий болгож, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж байна.  
 

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор нийслэлийн нутгийн захиргааны                                            
2 байгууллагын 4 нэр төрлийн үйлчилгээнд хөндлөнгийн 
үнэлгээг хийлгэлээ. Дээрх үнэлгээний дагуу 3 нэр төрлийн 
төрийн үйлчилгээний процессыг дахин загварчилж 
сайжруулсан. Төрийн үйлчилгээнд гарч буй хүндрэл 
бэрхшээлийг оролцоотой бодитой үнэлж, төрийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа, албан хаагчдын ажлын 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэн, төрийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулах ач холбогдолтой. Түүнчлэн төрийн үйлчилгээг оператор 
тогтолцоонд шилжүүлэн иргэдээр төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг 
үнэлүүлэх үнэлгээний дэд системийн урьдчилсан тооцоо судалгааг боловсруулсан. 
 

 Үр дүн, үр нөлөө:  Иргэд төрийн үйлчилгээнд хяналт тавих боломж 
нэмэгдэж, иргэдийн санал, хүсэлтийг үйл ажиллагаандаа тусгах, иргэд гар 
утсаараа өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтээ ирүүлэх боломж бүрдэж, иргэд, 
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэлэх боломжийг бүрдүүлэв.  
 

 5.3.4. Нийслэлд тулгамдаж буй асуудал, зарим хэрэгжүүлэх төсөл арга 
хэмжээг зөвлөлдөх ардчиллын зарчмаар шийдвэрлэн, нийтийн сонсголыг 
зохион байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын дэргэд Экспертүүдийн зөвлөл 
ажиллуулна. 
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➢ “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж буй 
сайжруулсан шахмал түлшний хэрэглээ, анхаарах зарим 
асуудал” сэдэвт ерөнхий хяналтын сонсгол 2019 оны                   
11 дүгээр сарын 04-ний өдөр Нийслэлийн Иргэний 
танхимд зохион байгууллаа.  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч  АТГ-ын эзэмшилд байсан 0.23 га талбайн эрхийг 
цуцалж, “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн эзэмшилд 
буцаан, тус байгууллага дээрх газарт ямар нэгэн обьект 

барихгүй бөгөөд, ногоон байгууламж хэлбэрээр тохижуулж, цэцэрлэгжүүлэх үүрэг хүлээж 
байгаа юм. Энэ нь хот төлөвлөлтийг сайжруулж, иргэдийн амьдрах орчныг дээшлүүлэхэд 
ихээхэн нөлөөтэй юм. 
 
 Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах зорилгоор 2019 оны               
08 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн авто замын хөдөлгөөнийг “A, B, C” 
бүсчлэлд хувааж, шат дараатай арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд уг 
зохицуулалтыг дэмжих, эсэх тал дээр холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу иргэдийн 
дунд нээлттэй санал асуулгыг шат дараатай явуулахад нийт 13 мянга орчим иргэд оролцов.  
 
 "Буянт-Ухаа 2" 972 айлын түрээсийн орон сууцанд хамрагдах иргэдийн сонгон 
шалгаруулалтыг нээлттэй, шударга зохион байгуулах ажлын хүрээнд түрээсийн орон 
сууцанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэлийг цахимаар хийх ажлыг зохион байгуулсан. 
Сонгон шалгаруулалтын комиссоос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүсэлтийг 
нээлттэйгээр хэлэлцэж, энэхүү хэлэлцүүлэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл 
болон төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдийг хамруулсан. Түрээсийн орон сууцанд 
цахимаар 8 ангилалд нийт 35058 иргэнийг бүртгэж, сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулсан. 
 
 “Ил тод Улаанбаатар - Зөвлөлдөх ардчиллын танхим”-аас нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчдыг чавдаржуулах, ёс зүйг дээшлүүлэх 
чиглэлээр төрийн төв болон олон улсын байгууллагуудтай хамтарсан сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус танхимаас Азийн сан, Бүгд Найрамдахчуудын Олон 
Улсын Хүрээлэн, Удирдлагын академитай хамтран хууль тогтоомж сурталчлах, төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 70 орчим сургалт зохион байгуулж,                                      
3 удаагийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан байна. 
  
 Үр дүн, үр нөлөө: 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. 
 

 5.3.5. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан 
тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр дүнг тооцох, 
хяналт тавих тогтолцоог бий болгож, нээлттэй засаглалын бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 
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Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй 
хийх уулзалтад нэгдсэн хяналт тавих, иргэдийн 
хүсэлтийг шийдвэрлэх, иргэдээс гаргасан санал 
санаачилга, шүүмжлэлийг бодлого, үйл ажиллагаандаа 
тусгаж, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 
дугаар захирамжаар "Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй 
хийх уулзалтыг зохион байгуулах журам”, 2019 оны 
А/682 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын явуулын ажлын байрны үйл 
ажиллагааны журам”-ыг тус тус баталлаа.  

 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 

хотын Захирагчтай уулзах хүсэлт гаргасан иргэдийн 
хүсэлт 2016 оноос 2019 оны хагас жилд нийт 1,260 
иргэний хүсэлт бүртгэгдсэнээс 24 удаагийн уулзалтаар 
нийт 161 иргэнийг хүлээн авч уулзсан байна. Мөн 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын явуулын 
ажлын байр дүүргүүд, хороод, томоохон худалдааны 
төвүүдэд, цаг үеийн шинжтэй асуудлуудаар хуваарийн 
дагуу нийт 15 удаа ажилласан. Энэхүү ажлын үр дүнд 

иргэд тухайн байршилд тулгамдаж буй асуудлуудыг газар дээр нь шийдвэрлүүлж, Засаг 
даргад хандаж гаргасан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
ажиллалаа.  

Дээрх арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлсэнээр 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагааг иргэд, олон нийтэд 
сурталчилан таниулж, иргэдийн санал, хүсэлтийг 
нийслэлээс гаргах бодлого шийдвэрт тусган, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд ойртуулж, төрийн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг зохих түвшинд 
сайжруулж байна. 

 
➢ Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” зуслангийн 
орчимд үүсээд буй газар олголтын асуудлаар 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч, Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Ц.Тулга,  Нийслэлийн 
Газар зохион байгуулалтын албаны дарга 
А.Энхманлай болон бусад албаны төлөөлөл  2019 оны 
5-р сарын 31-ний өдөр газар дээр нь ажиллалаа. 
“Найрамдал” цогцолборын эзэмшлийн 1220 га газраас 
124 аж ахуйн нэгжид газар олгогдсон байгаа бөгөөд 
дээрх нөхцөл байдалтай танилцан, одоогоор барилга, 
байгууламж бариагүй байгаа зарим аж ахуйн нэгжийн 
газрын зөвшөөрлийг цуцлах шийдвэр гаргав.    

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн “Хууль бус 

захирамжуудыг хүчингүй болгох тухай” А/902 дугаар захирамжаар Олон улсын хүүхдийн 
“Найрамдал” зуслангийн орчимд “Газрын тухай хууль” зөрчин газар эзэмшүүлсэн 24 иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудын газар эзэмших эрхийг хүчингүй болголоо.  
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➢ Цахим орчинд Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэр буюу олны мэдэхээр тэмээтэй 
хөшөөний баруун хойд талын зам дагасан ногоон 
байгууламж бүхий цэцэрлэг талбайд Номин групп 
барилга барихаар төлөвлөж, газар хөндөх болсонтой 
холбогдуулан тухайн орчмын айл өрхүүд, иргэдийн 
эсэргүүцэлтэй тулгарсан тухай мэдээлэл түгсэнтэй 
холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Явуулын ажлын байр /автобус/, газар дээр нь очиж 
ажиллан, иргэдтэй уулзаж санал бодлыг сонслоо. 

 
➢ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын захирагч 2019 оны 10 дугаар сарын 16-17-нд 
шилжих шөнө 00:00 цаг орчимд Баянзүрх дүүргийн 9 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Шар хадны эцэс орчимд 
байрладаг Сайжруулсан түлш борлуулах цэг дээр очиж, 
түлшний тээвэрлэлт, түгээлт, нөөц, иргэдийн худалдан 
авалтын талаар борлуулагчтай уулзаж, мэдээлэл 
сонслоо. Энэ үеэр Шар хадны эцсийн буудал орчимд 
иргэн Х.Хишигцэвэгийнд зочиллоо. Үүний дараа Хотын 
захирагч С.Амарсайхан Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт байрладаг хаалттай байсан 

сайжруулсан түлшний борлуулалтын 161 цэг дээр очиж, борлуулагчтай нь ярилцан, түлш 
авахаар ирсэн иргэдэд шөнийн цагаар үйлчлэхэд анхаарч ажиллахыг уламжлав.   
 

 Үр дүн, үр нөлөө: Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдах албан тушаалтнуудтай уулзахаар гаргасан хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд 
нэгдсэн хяналт тавьж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод 
байдал хангагдан, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэв. 
 

 5.3.7. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хороодоор болон хуульд заасан 
бүхий л хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 
иргэддээ ил тод нээлттэй шийдвэрлэнэ. 

 
➢ Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод удирдлагын UB-ERP 
нэгдсэн системийн Өргөдөл, гомдлын дэд системийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 1148 байгууллага, 
2461 нэгж, 25580 албан хаагч өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна.  

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авах эх үүсвэрийг цахим 
(Eservice.ulaanbaatar.mn, “Check my service” 
аппликейшн), утас (Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын газрын 70128012 шуурхай дуудлагын утас), биечлэн (Хороо) гэсэн 3 төрлийн 4 эх 
үүсвэрээр өргөжүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар иргэдээс 9 эх үүсвэрээр өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авч, нэгдсэн системд бүртгэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллаж 
байна.  
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Мөн олон нийтийн сүлжээг ашиглан Фэйсбүүкийн 
“Нийслэлийн Мэдээ”, “Бидний Хот” хуудсаар дамжуулан 
Нийслэлийн Засаг даргад хандсан иргэдийн санал, хүсэлт, 
өргөдөл, гомдлыг нэгдсэн системд бүртгэн, хяналтад авч 
ажиллаж байна.  

 
  

 
➢ Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлын хандалт болон шийдвэрлэлтийн дундаж 
хугацааны үзүүлэлт буурсан байна (2016 онд 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 хоног 18 цаг 21 
минут, 2017 онд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 
хоног 15 цаг 14 минут, 2018 онд шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 10 хоног 23 цаг 04 минут).    

   
   Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх иргэдийн мэдээлэл, өргөдөл, 
гомдолд суурилсан хяналтыг сайжруулах зорилгоор Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн 
1800-1200 тусгай дугаарын үйл ажиллагааг 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 
өргөжүүлж, “Хотын дарга сонсож байна 1800-1200” дуудлагын төв болголоо.  

 
Өргөдөл, гомдлын Eservice.ulaanbaatar.mn 

системийн хэрэглэгч нь өөрийн гаргасан өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн явцыг хянах бүрэн 
боломжтой байдаг. Мөн иргэд Лавлагаа, мэдээллийн 
1800-1200 тусгай дугаарын утсаар өөрийн гаргасан 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт, явцын мэдээллийг 
өдөр тутам авч байна. Дээрх эх үүсвэрүүдийг 

нэмснээр иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, гомдлын хандалт өмнөх онуудтай харьцуулахад 2 дахин нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй байна. 

 
Нийслэлийн нутгийн Захиргааны байгууллагуудын Өргөдөл, гомдол хариуцсан албан 
хаагчдад өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэх журам болон програмын талаарх сургалтуудыг 
тухай бүр хийж, зөвлөн тусалж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь мэргэжил арга зүйгээр 
хангаж ажиллалаа. 
  
 Үр дүн, үр нөлөө: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэхийн төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирч байна. 

 
2.2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА, ТӨРИЙН АЛБАНЫ  

ЗӨВЛӨЛИЙН НИЙСЛЭЛ ДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 
 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг Улсын Их Хурал 2017 онд 
баталж, төрийн албыг мэргэшсэн, тогтвортой, хариуцлага, ёс зүйтэй, үр ашигтай 
тогтолцоонд шилжүүлэх үндэс суурь болсон мерит зарчмыг хуульчилсан билээ. 

 
Төрийн албаны шинэчлэлийн шинэ үе шатны гарааны жил Салбар зөвлөл чиг 

үүргийнхээ хүрээнд шинэ хуулийн үзэл баримтлал, зорилго, зарчим, хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
чухал ач холбогдол бүхий дагалдан гарсан дүрэм, журам, стандартыг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллага, төрийн албан хаагчдад сурталчлан таниулахад гол анхаарлаа 
хандуулан ажиллаж байна. 
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Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”, 
нийслэлээс “Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил” болгон дэвшүүлсэн зорилтот жилийн 
нээлтийн ажиллагаа, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчдын 
зөвлөгөөнийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Соёлын төв өргөөний Их танхимд 
зохион байгууллаа.  

 
Төрийн албаны шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх, төрийн албанд чадахуйн зарчмыг бүрэн 

хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчдын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, ёс зүйтэй, хариуцлагатай, 
ил тод, мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг төлөвшүүлэх, төрийн бүх шатны байгууллагад 
сахилга хариуцлагыг сайжруулахад энэхүү зөвлөгөөний зорилго чиглэгдлээ.  

 

           
 
Зөвлөгөөнд Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлүсүх, Монгол Улсын Төрийн 

албаны Зөвлөлийн орон тооны гишүүн С.Цэдэндамба, Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан 
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, нийслэлийн 
удирдлагууд оролцож, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах болон 
гүйцэтгэх 1100-аад төрийн албан хаагчид хамрагдлаа.             
  

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР: 
 
Төрийн байгууллагын болон төрийн албан хаагчийн чиг үүргийн 
шинжилгээ хийх, бүтэц орон тоог оновчтой болгох талаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ; 
 

  Төвлөрлийг сааруулах, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, бүтээмжийг 
дээшлүүлэх, төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, төрөөс иргэдэд хүргэх үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах, чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгах зорилгоор Засгийн 
газрын 2018 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан “Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал”-ын 
дагуу чиг үүргийн шинжилгээ хийж, дахин хуваарилах санал боловсруулах дараах ажлын 
хэсгүүдийг байгуулан ажиллаж байна.  
 
 1. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 36 дугаар 
тогтоолоор байгуулагдсан Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Хорооны 
иргэдийн нийтийн хурал, Нийслэл, дүүрэг, хорооны Засаг даргад хуулиар ногдуулсан чиг 
үүргийн шинжилгээг хийж чиг үүрэг дахин хуваарилах талаар санал боловсруулах үүрэг 
бүхий Ажлын хэсэг байгуулсан. 
 
 Энэхүү ажлын хэсэг нь нийслэл, дүүрэг, хорооны Засаг даргад хуулиар ногдуулсан 
чиг үүргийн шинжилгээ хийхэд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй нийт хуулийн 
хүрээнд хийсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргад хамааралтай 138 хуулийн 920 зүйл, 
Дүүргийн Засаг даргад хамааралтай 127 хуулийн 869 зүйл, Хорооны Засаг даргад 
хамааралтай 75 хуулийн 277 зүйлд бүрэн эрх олгогдсон байна.   
 
 2. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/183 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээг батлагдсан аргачлалын дагуу 
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шинжлэх ухааны үндэслэлтэй иж бүрэн дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулан 
ажиллаж байна.  
 
 Ажлын хэсэг нь Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Нийслэлийн Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газартай хамтран Барилга, хот байгуулалтын яамны чиг үүргийг, 
нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Нийгмийн даатгалын газар, Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран Хөдөлмөр нийгмийн 
хамгааллын яамны чиг үүргийг шинжлэн орон нутгийн түвшинд судалж, давхцал хийдлийн 
талаар тодорхой санал боловсруулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулаад байна. 
 
 Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, Нийслэлийн Халамж үйлчилгээний газар, Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын газар, Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газартай хамтран Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын салбарын хамрах хүрээний 84 хуулийн хүрээнд боловсруулсан (1) 
Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, (2) нийгмийн хамгаалал, (3) мэргэжлийн 
боловсрол, сургалт, (4) хүн амын хөгжил, хамгаалал гэсэн 4 ерөнхий чиг үүрэг, 11 үндсэн 
чиг үүрэг, нийт 203 дэд чиг үүрэгт орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх боломжтой байж болох 
болон яам, агентлаг, орон нутгийн түвшинд давхардсан, хийдэл үүсгэж байна гэж үзсэн дэд 
чиг үүргүүдэд шинжилгээ хийж санал дүгнэлт боловсруулав.  
 
 Газар зохион байгуулалтын алба, Хот байгуулалт хөгжлийн газартай хамтран 
Барилга, хот байгуулалтын салбарын хамрах хүрээний 84 хуулийн хүрээнд боловсруулсан 
(1) Барилга, хот байгуулалт, (2) Газрын харилцаа гэсэн 2 ерөнхий чиг үүрэг, 5 үндсэн чиг 
үүрэг, нийт 43 дэд чиг үүрэгт орон нутгийн төвшинд хэрэгжүүлэх боломжтой байж болох 
болон яам, агентлаг, орон нутгийн түвшинд давхардсан, хийдэл үүсгэж байна гэж үзсэн дэд 
чиг үүргүүдэд шинжилгээ хийж санал дүгнэлт боловсруулав. 
 
 1.2. Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт, суурьшлын бүсийн тэлэлт, түүнээс 
шалтгаалан бий болсон агаар орчны бохирдол, хог хаягдлын асуудал, дулаан цахилгааны 
хүрэлцээ хангамж, усны эх үүсвэрийн хомсдол, нийтийн тээврийн хэрэгцээ, зохицуулалт, 
автозамын хэт ачаалал зэрэг нь нийслэлийн төлөвлөлт удирдлага хяналтыг мега хотуудын 
түвшинд хүрэх шинэлэг удирдлага, зохион байгуулалттай ажиллахыг шаардах болсон. 
 
 Энэ үүднээс Үндсэн хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.4, Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.2, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2019 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын 
алба, хэрэгжүүлэгч агентлагийн бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарын батлах тухай” 100 
дугаар тогтоолыг гарч, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба, хэрэгжүүлэгч агентлагийн бүтэц шинэчлэгдсэн. 
 
 Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар тогтоолоор нийслэлийн удирдлагын бүтцийг 
дараах байдлаар тогтоосон байна. 
 

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч; 
2. Нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч (Хөгжлийн бодлогын асуудал 

хариуцсан); 
3. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч (Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал 

хариуцсан);  
4. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга; 
5. Нийслэлийн ерөнхий архитектор бөгөөд Хот байгуулалт хөгжлийн газрын дарга;  

 Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан, Агаар, орчны бохирдлын асуудал 
хариуцсан, Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагчийг Нийслэлийн Засаг 
даргын орлогчтой дүйцэхүйц түвшинд ажиллахаар шийдвэрлэсэн. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийг тогтоохдоо өмнөх батлагдсан 
орон тоонд багтаан дараах зохион байгуулалтын нэгжүүд шинээр бий болсон. 
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1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь Хүний нөөцийн удирдлагын тасагтай, 
2. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс нь Бодлого судалгааны тасагтай,  
3. Нийгмийн бодлогын хэлтэс нь Соён гэгээрүүлэх тасагтай,  
4. Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс нь Олон нийттэй харилцах тасагтай  
5. Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны тасаг нь Төсөл хөтөлбөрийн хяналт, 

зохицуулалтын хэлтэс болсон байна. 
 

 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтцийг тогтоохдоо өмнөх орон 
тоонд багтаан зохион байгуулалтын нэгж 5 байсныг 6 болгож, Тохижилт, хог хаягдлын 
удирдлагын хэлтсийг Хот тохижилт, цэцэрлэгжилтийн хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага, 
зохицуулалтын хэлтэс болгон хувааж өөрчилсөн. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд ажиллах агентлагийг 34 болгон 
тогтоож, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар болон Залуучуудын хөгжлийн газрыг нэгтгэн 
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар болгон нэгтгэж, Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, 
зохицуулалт, инженерчлэлийн газар, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт 
зохицуулалтын газар байгуулагдаад байна. 
 
  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, Төрийн 
албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын 3.2-т заасныг тус тус үндэслэн Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/226 дугаар захирамжаар 
агентлагийн даргын албан тушаалын тодорхойлолтын төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг 
11 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилж, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга ахалж,  
нарийн бичгийн даргаар Салбар зөвлөлийн орон тооны нарийн бичгийн дарга ажиллав. 
 
 Төрийн албаны зөвлөлөөр хянуулж, 34 /тэргүүн, эрхэлсэн, ахлах түшмэл/ албан 
тушаалын тодорхойлолтыг батлах зөвшөөрөл авав. 
 
 Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 106 төрийн захиргааны албан 
тушаалын тодорхойлолтын төслийг боловсруулав.  
 

Засгийн газрын тогтоолоор нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
шинээр байгуулагдсан 2 агентлаг, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсон                                     
23 байгууллагын дүрмийг боловсруулахад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар шинээр баталсан байгууллагын 
дүрэм: 

 
1. Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар 
2. Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар шинэчлэн баталсан байгууллагын 
дүрэм:  
 

1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 
3. Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар 
4. Автозамын хөгжлийн газар 
5. Архивын газар 
6. Аялал жуулчлалын газар 
7. Байгаль орчны газар 
8. Боловсролын газар 
9. Газар зохион байгуулалтын алба 
10. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар 
11. Дотоод аудитын газар 
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12. Мэдээлэл, технологийн газар 
13. Спортын хороо  
14. Соёл урлагийн газар 
15. Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар  
16. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар 
17. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар  
18. Хот байгуулалт хөгжлийн газар 
19. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 
20. Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар 
21. Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 
22. Худалдан авах ажиллагааны газар  
23. Орон сууцны дэд бүтцийн газар 
 

 Төрийн албан тушаалын зорилго, зорилт, чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх төрийн 
албан хаагчид тавигдах шаардлагыг чадахуйн /мерит/ зарчимд нийцүүлэн албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах ажлыг зохион байгуулсан талаар: 
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ыг баримтлан нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүлэгч агентлагийн дарга нарын албан тушаалын тодорхойлолтыг  “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах мэдээлэл цуглуулах асуулга”-ыг үндэслэн 
байгууллагын үндсэн зорилго, зорилт, хууль тогтоомжид тусгагдсан чиг үүргүүдийг албан 
тушаалын тодорхойлолтод бүрэн тусган боловсруулж дууслаа.  
 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын 4-т заасны дагуу Замын 
хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар, Хотын стандарт, орчны 
аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар, Дотоод аудитын газрын дарга нарын албан 
тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлж, тус зөвлөлийн 2019 оны                  
05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 22 дугаар тогтоолоор дээрх 3 агентлагийн даргын албан 
тушаалын тодорхойлолтыг батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/429 дүгээр захирамжаар баталсан байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/1968 дугаар 

албан бичгээр шинээр байгуулагдсан Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, 
инженерчлэлийн газар, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын 
газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй 
зарлуулахаар захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлээд байна. 

 
Газар зохион байгуулалтын алба (2019.04.24.14/46), Автозамын хөгжлийн газар 

(2019.04.24.14/47), Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар, Нийтийн тээврийн газар  
(2019.05.15.14/49), Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга (2019.05.15.14/50)-ын, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 15 байгууллагын туслах, дэс түшмэлийн ангилалд 
хамаарах /нэн яаралтай нөхөх/ 35 сул орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн 
албаны зөвлөлд хянуулахаар хүргүүлээд байна.  

 
СУЛ ОРОН ТООНЫ СУДАЛГАА 

Хүснэгт №1 

  
Байгууллагын нэр   Нэгжийн нэр 

Сул албан тушаалын 
нэр 

Ангилал 
зэрэглэл   

1 
ЧД-ИТХ-АА 

2019.04.30.2/131 

Иргэний 
оролцоо, олон 

нийттэй 
харилцах хэлтэс  

1, 3, 12 дугаар 
хорооны Иргэний 

танхимын ажилтан 

ТЗ-3          
туслах түшмэл 

2 
СБД-ЗДТГ  

2019.05.01.3/864 

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний 

хэлтэс  

Худалдаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 
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3 
СБД-ЗДТГ  

2019.05.01.3/864 

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс 

Дэд бүтэц, орон сууц, 
Нийтийн аж ахуйн 

үйлчилгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

4 
СБД-ЗДТГ  

2019.05.01.3/864 

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс 

Сууц өмчлөгчдийн 
холбоо хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

5 
СБД-ЗДТГ  

2019.05.01.3/864 
2 дугаар хороо Зохион байгуулагч 

ТЗ-3 туслах 
түшмэл 

6 
БГД-ЗДТГ     

2019.05.01.01/989 

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс 

Байгаль орчин, орчны 
бохирдол хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

7 
БГД-ЗДТГ     

2019.05.01.01/989 

Хүнс, худалдаа, 
үйлчилгээний 

хэлтэс 

Худалдаа хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

8 
БГД-ЗДТГ     

2019.05.01.01/989 
хороо 

9, 17, 7 хорооны 
Зохион байгуулагч 

ТЗ-3 туслах 
түшмэл 

9 
БГД-ЗДТГ     

2019.05.01.01/989 
хороо Нийгмийн ажилтан 

ТЗ-3     туслах 
түшмэл 

10 
БХД-ИТХ-АА 

2019.05.02.02/73 
Ажлын алба 

Мэдээллийн 
технологи хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

11 
СХД-ийн ЗДТГ 

2019.05.20.03/1156 

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс 

Тохижилт хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

12 
СХД-ийн ЗДТГ 

2019.05.20.03/1156 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

Хөрөнгө оруулалт, 
орон нутгийн өмч 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

13 
СХД-ийн ЗДТГ 

2019.05.20.03/1156 

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс 

Байгаль орчин, ногоон 
байгууламж 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

14 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

Бүртгэлийн 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

15 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 
Хороо Зохион байгуулагч 

ТЗ-3 туслах 
түшмэл 

16 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс 

Гадаад харилцаа, 
хамтын ажиллагаа 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

17 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 
хороо Нийгмийн ажилтан 

ТЗ-3 туслах 
түшмэл 

18 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс 

Сүлжээ хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

19 
БХД-ийн ЗДТГ  

2019.05.03.3/284 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс 

Гадаад харилцаа, 
өргөдөл гомдол 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

20 
БХД-ийн ЗДТГ  

2019.05.03.3/284 
Санхүү, төрийн 
сангийн хэлтэс 

Хөрөнгө оруулалт, 
өмч хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

21 
БХД-ийн ЗДТГ  

2019.05.03.3/284 
Тохижилт, 
худалдаа 

Хүнс, худалдаа, 
үйлдвэрлэл 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 
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үйлчилгээний 
хэлтэс 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

22 
БЗД-ийн ЗДТГ    

2019.05.01.02/947 
Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтэс 

Эрүүл мэнд, нийтийн 
биеийн тамир 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

23 
ЧД-ийн ЗДТГ 

2019.05.01.3/786 

Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 

хэлтэс 

Мэдээллийн 
технологи хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-4              
дэс түшмэл 

24 
ЧД-ийн ЗДТГ 

2019.05.01.3/786 
7, 18 дугаар 

хороо 
Зохион байгуулагч 

ТЗ-3  туслах 
түшмэл 

25 
ЧД-ийн ЗДТГ 

2019.05.01.3/786 
10, 17 дугаар 

хороо 
Нийгмийн ажилтан 

ТЗ-3 туслах 
түшмэл 

26 
БХД-ийн ЗДТГ  

2019.05.03.3/284 
Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтэс 
Хэлтсийн дарга 

ТЗ-7 Ахлах 
түшмэл 

27 

Нийслэлийн 
Худалдан авах 

ажиллагааны газар 
2019.05.01.01/489 

Мэдээллийн 
технологийн 

хэлтэс 

Вэб програм 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

28 
Нийслэлийн 

Архивын газар  
2019.05.01.01/205 

Захиргааны 
алба 

Хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

29 
Нийслэлийн 

Архивын газар  
2019.05.01.01/205 

Захиргааны 
алба 

Дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

30 
Байгаль орчны 

газар 
2019.05.01.01/512 

Хүрээлэн буй 
орчин, 

байгалийн 
нөөцийн хэлтэс 

Ногоон хөгжил, цэвэр 
технологийн асуудал 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

31 
Байгаль орчны 

газар 
2019.05.01.01/512 

Захиргааны 
хэлтэс 

Хууль, эрх зүйн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

32 
Байгаль орчны 

газар 
2019.05.01.01/512 

Захиргааны 
хэлтэс 

Байгаль хамгаалагч 
ТЗ-2 туслах 

түшмэл 

33 
Нийслэлийн Соёл 

урлагийн газар 
2019.05.29.01/315 

Урлагийн хэлтэс 

Соёлын баримтат өв, 
хамтын ажиллагаа 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

34 
Нийслэлийн Соёл 

урлагийн газар 
2019.05.29.01/315 

Соёлын хэлтэс 

Соёлын үйлчилгээ, 
оюуны өмчийн 

асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн 

ТЗ-5              
дэс түшмэл 

35 
Мэргэжлийн 

хяналтын газар  
Агаарын 

чанарын хэлтэс 
Байгаль орчны 

хяналтын байцаагч 
ТЗ-6  дэс 
түшмэл 

 
Салбар зөвлөлд ирүүлсэн 7 байгууллагын 224 албан тушаалын тодорхойлолт 

одоогоор хянагдаж, Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхээр бэлэн болсон.  
Хүснэгт №2 

   
Байгууллагын нэр   

Албан тушаалын 
тодорхойлолт 

1 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 48  

2 Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 46 

3 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 45 
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4 Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар 6 

5 Орон сууцны дэд бүтцийн газар 21 

6 Байгаль орчны газар 25 

7 Боловсролын газар 33 

  Хянагдсан албан тушаалын тодорхойлолт 224 

 
Төрийн албаны зөвлөлөөр хянуулж, 34 албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах 

зөвшөөрөл авав. 
Хүснэгт №3 

№ Байгууллагын нэр 

Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулж,                                                                  
ТАЗ-өөр хянуулахаар бэлэн болсон 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

1 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга  Тэргүүн түшмэл ТЗ-14 

2 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга  Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

3 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

4 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга  Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

5 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга  Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

6 
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 
хэлтсийн дарга  

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

7 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга  Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

8 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн 
дарга  

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

9 
Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын 
хэлтсийн дарга  

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

10 
Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
хэлтсийн дарга  

Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

11 Хүний нөөцийн удирдлагын тасгийн дарга  Ахлах түшмэл ТЗ-9 

12 Бодлогын судалгааны тасгийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-9 

13 Соён гэгээрүүлэх тасгийн дарга Ахлах түшмэл ТЗ-9 

14 Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга  Ахлах түшмэл ТЗ-9 

15 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга  Ахлах түшмэл ТЗ-9 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР БӨГӨӨД  
ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 

16 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга  

Тэргүүн түшмэл ТЗ-14 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД ДАРААХ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ 

17 Агаарын бохирдолтой тэмцэх газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

18 Архивын газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

19 Аялал жуучлалын газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

20 Авто замын хөгжлийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

21 Байгаль орчны газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

22 Боловсролын газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

23 Спортын хороо Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

24 Хот байгуулалт, хөгжлийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

25 Орон сууцны дэд бүтцийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

26 Мэдээлэл, технологийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

27 Нийслэлийн нийтлэг үйчлилгээний газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

28 Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

29 Соёл, урлагийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

30 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

31 Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

32 Худалдан авах ажиллагааны газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

33 Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 
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34 Эрүүл мэндийн газар Эрхэлсэн түшмэл ТЗ-11 

Албан тушаалын тодорхойлолт ТАЗ-өөр хянуулж,                                                
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 

1 Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газар 

2 Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар 

3 Дотоод аудитын газар 

 
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 
бүрдлээ. 
 

“Төрийн албаны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Төрийн албаны 
зөвлөлөөс төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудын томилох эрх бүхий албан 
тушаалтанд ирүүлсэн 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө гарган баталж, нийслэлийн нутгийн захиргааны бүх 
байгуулллагуудад Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 11-ний 01 дүгээр 
албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллахыг Салбар зөвлөлийн 2019 оны 14/35 дугаар албан 
бичгээр мэдэгдэн, тайланг 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 14/40 албан тоотын 
хавсралтаар хүргүүлсэн. 
       
 “Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох зарим журмын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах тухай” сургалтыг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Удирдлагын академитай 
хамтран 2019 оны 03 дугаар сарын 12, 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, уг сургалтад 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 
дарга, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн нийт 84 албан 
хаагч оролцсон. Дараах чиглэлээр сургалт явагдсан болно. Үүнд: 

 

• Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”, түүнийг хэрэгжүүлэх 
аргачлал;  
 

• Төрийн байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал; 
                             

• Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн зорилт, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын талаар  

 

• “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн зорилт, гүйцэтгэлийн 
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах аргачлал; 

 
  Удирдлагын Академид улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх сургалт, судалгааны 
ажлын 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж байгаа “Төрийн албан хаагчийн 
хөдөлмөрийн харилцаа, эрх зүйн зохицуулалт”, “Архив албан хэрэг хөтлөлт”, “Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй”, “Төрийн албан хаагчийн манлайлал” сэдэвт мэргэшүүлэх богино 
хугацааны зорилтот зайн сургалтад 7 албан хаагч хамрагдаж  сертификат авсан.  
 

Төрийн албаны зөвлөлийн санаачилгаар НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн-төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” 
төслийн хүрээнд дараах сургалтуудыг хамтран зохион байгуулав. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудад 

зориулсан “ХХI зууны төрийн албаны менежер” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 
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22-ны өдөр зохион байгуулав. Энэхүү сургалтад нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дарга, хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн нийт 95 албан хаагч оролцов. 
Сургалт дараах чиглэлээр явагдсан болно. 
 

• “21 дүгээр зууны VUCA ертөнцийн төрийн албаны менежер” Төрийн албаны 
мотиваци” сургалтыг Төслийн бодлогын зөвлөх Раэйн Орэнж; 
 

Төрийн албаны мэргэшүүлэх сургалтыг  2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр 

Удирдлагын акавемийн байранд зохион байгуулав. Дараах чиглэлээр сургалтууд 
явагдсан болно.  

• Төрийн албаны шинэчлэлийн бодлогын үзэл баримтлал  

Д.Зүмбэрэллхам Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн 
• “Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол журам”  

М.Алтанбагана, ТАЗ-ийн референт  

• “Төрийн жинхэнэ албан нөөц бүрдүүлэх журам”  
О.Болор-Эрдэнэ, ТАЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн 

• “Төрийн албан тушаалд шатлан дэвшүүлэх журам”, Төрийн жинхэнэ албан 
тушаалын сул орон тоог нөхөх асуудал  

Э.Эрдэнэхишиг, ТАЗ-ийн референт 

• “Төрийн албаны тусгай шалгалт /тухайн албан тушаалын/ өгөх болзол, журам”
   А.Ханджамц, Төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч 

• “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”  
Б.Ууганбаяр, ТАЗ-ийн ахлах мэргэжилтэн 

• “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх эрх зүйн 
зохицуулалт”  

Б.Бундхорол ТАЗ-ийн Ажлын албаны референт 

• “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох үндэслэл 
журам”  

Б.Оюуннасан ТАЗ-ийн шинжээч 

• Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах 
эрх зүйн зохицуулалт  

Г.Батжаргал ТАЗ-ийн сургагч багш 

• Төрийн албан хаагчийн ёс зүй хэм хэмжээ;  
Д.Дэмчигсүрэн ТАЗ-ийн ажлын албаны ажилтан 

• Сахилгын шийтгэл ногдуулах, түүнд гомдол гаргах эрх зүйн зохицуулалт;   
Э.Мөнхгэрэл Төрийн албаны зөвлөлийн шинжээч  

• Маргаан хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх журам, анхаарах асуудал;  
Г.Зоригтбаатар ТАЗ-ийн Ажлын албаны ахлах референт 

 
Сургалтад Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Захиргаа удирдлагын 

хэлтсийн дарга, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн, дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ажлын албаны дарга, Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн нийт 110 албан хаагч 
хамрагдлаа.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын тухайн чиг үүрэг хариуцсан 

мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Стратеги болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг төрийн захиргааны 
байгууллагуудад нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтад  14 албан хаагчийг хамруулав.   

 
Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны болон төрийн өмчит, аж ахуйн тооцоот, 

сургууль, цэцэрлэг, төрийн бус сургууль, эмнэлэг зэрэг нийт 1278 байгууллагад “Төрийн 
байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-ийг 
явуулахаар шийдвэрлэсэн. 

 
Улсын үзлэгийг нийслэлийн хэмжээнд чанартай зохион явуулах, амжилттай 

дүгнүүлэх бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг баталж, нийслэлийн 1278 байгууллагын 2350 албан 
хаагчийг хамруулсан нэгдсэн сургалтыг таван удаа хэсэгчлэн зохион байгуулж байна. 
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Энэхүү сургалтаар “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан 

хэрэг хөтлөлт”-ийн шалгуур үзүүлэлтийг орон нутгийн хэмжээнд хэрхэн хангаж, 
хэрэгжилтийг тооцон, хүрсэн үр дүн болон биелэлтийг үнэлүүлж шалгуулахад мэргэжил 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлж арга зүй, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахаар Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Архивын газраас  заавар, зөвлөгөө өгч, зөвлөмж 
хүргүүллээ. 

 
Нийслэлийн хэмжээнд нийт 1307 байгууллага 90,4 хувийн үзүүлэлттэй дүгнэгдсэн 

байна.  
 

✓ Улсын үзлэгт Нийслэлийн салбар комиссоос шалгагдсан 1259 байгууллага 
✓ Төв комиссоос шалгагдсан 48 байгууллага 
✓ Улсын үзлэгийн зохион байгуулалтад 12 салбар комиссын 47 ажлын хэсгийн 218 

төрийн албан хаагч оролцов.  
 
 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Төв комиссын дарга Ц.Нямдоржийн 2019 оны                      
05 дугаар сарын 15-ны өдөр баталсан Орон нутагт төрийн байгууллагын ажлын зохион 
байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явуулах хуваарь, Албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагааг дүгнэх, үзүүлэлт, аргачлалын дагуу  Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2019 оны  А/97 дугаар тушаалаар Төрийн байгууллагын ажлын 
зохион  байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзллэгийг Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын хэмжээнд  батлагдсан удирдамж, үзүүлэлтийн дагуу бэлтгэн зохион 
байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллав.  
 
 Архивын улсын үзлэгийн комиссын бүрэлдэхүүн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газарт 2019 оны 10 дугаар сарын 04, 07, 08, 09-ний өдрүүдэд ажиллаж,  газар 96.2% буюу                           
“А” үнэлэгдлээ. 

 
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БУЙ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЗЭРЭГ ДЭВ, ТҮҮНИЙ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ АЖЛЫГ 
ХОЛБОГДОХ ЖУРМЫН ДАГУУ ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, 
МЭРГЭШИЛ, АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ: 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.2.3, 21.3, Улсын Их Хурлын 

2019 оны 21 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/491 дүгээр 
захирамжаар нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, нийслэл, 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 950 төрийн захиргааны 
албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг олгоод байна.  

 
Улсын Их Хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын 2019 оны Б/36 дугаар тушаалаар 54 зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 
ахиулав. 
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ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАЙЛАН, МЭДЭЭ: 
 

            Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний нэгдсэн тайланг “Хүний нөөцийн 
удирдлагын мэдээллийн систем” /HRMS-Human resource management system/-ын 
тусламжтайгаар гаргав. Бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 2018 оны тайланг гаргахын өмнө 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагад албан тоотоор  төрийн албан 
хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөнийг бүрэн тусгаж,  мэдээллийг үнэн зөв оруулан баталсан 
хуваарийн дагуу ирүүлэх зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
 
           Салбар зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайлан ирүүлэх тухай” 14/460 дугаар албан бичгийг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад хүргүүлж, тайланг шалгаж хүлээн авах ажлыг дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас харьяа 
доод шатны байгууллагууд болон харьяалах нутаг дэвсгэрийн нэгж тус бүрийн тайланг 
нэгтгүүлэн авах хуваарийг гаргаж, Төрийн албаны зөвлөлд 2019 оны 01 дүгээр сарын 20-ны 
өдөр хүлээлгэн өгөв.   

                                               

 
              
 Гүйцэтгэх ажилтан (24513)  
           Туслах ажилтан Туслах ажилтан (7200)  
           Удирдах ажилтан Удирдах ажилтан (1723) 
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                      Эмэгтэй (25231)                                        Эрэгтэй (8205) 

             

 
             

 
              
 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 дүгээр зүйлийн 111.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй албан хаагчдын судалгааг 
гарган тогтоосон хугацаанд нь Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэв. 
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           Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 255 дугаар албан бичгийн дагуу “Хүний нөөцийн 
нэгдсэн систем” /hr.csc.gov.mn/-д мэдээлэл шинэчлэн оруулах ажлыг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд зохион байгуулав.  
 

ОРОН НУТАГ, САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ХУУЛЬ ЖУРАМ, ЗААВАР, ТӨРИЙН 
АЛБАНЫ СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОН БҮРЭН ЭРХТ ХАМААРАХ АСУУДЛААР 
АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ ӨГСӨН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН: 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, 

зэрэглэл, төрийн үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох, цалин 
хөлсийг цагаар тооцох ажлын байрны жагсаалт батлах тухай” Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамны тогтоолын төсөлтэй танилцаад, тодорхой саналыг уламжлаад 
байна. 

 
Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн гол агуулга болох чадахуйн 

/мерит/ зарчимд үндэслэсэн шатлан дэвшүүлэх карьерийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх, Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох 
хуулиар тусгайлан олгосон үндсэн чиг үүрэг, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, 
нийгмийн цогцолбор, тусгай статус бүхий бие даасан хотын онцлогийг харгалзан “Төрийн 
захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн 
тогтоох тухай”  Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолд өөрчлөлт оруулах дараах 
саналыг хүргүүлэв. 

 
Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын 

тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар тусгайлан олгосон үндсэн чиг үүрэг, өөрийн 
удирдлага бүхий засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн цогцолбор бөгөөд 
тусгай статус бүхий бие даасан хот гэдгээрээ онцлог юм. 

 
Нийслэлийн онцлог, хүн амын механик өсөлтөөс үүдэлтэй төрийн үйлчилгээний нэр 

төрөл, цар хүрээ, ажлын ачаалал нэмэгдэж байна. 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны шат шатны байгууллагуудаас ирүүлж буй албан 

тушаалын ангилал, зэрэглэлийг ахиулах санал, хүсэлтийг судлан холбогдох 
байгууллагуудад тодорхой саналыг уламжилж ирсэн билээ.  

 
Тухайлбал: Засаг захиргааны үндсэн нэгжид бодлого боловсруулахад дэмжлэг 

үзүүлэх суурь судалгаа, мэдээллийг гаргах, төрийн хууль тогтоомжийг иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүрэгтэй  Зохион байгуулагч, 
Нийгмийн ажилтны албан тушаал нь туслах түшмэл (ТЗ-3)-ийн ангилал, зэрэглэлд 
хамаарагдаж байхад хороонд ажиллаж байгаа Улсын бүртгэгч (улсын байцаагч ТЗ-6), 
хөдөлмөрийн болон халамжийн мэргэжилтэн нь дэс түшмэл (ТЗ-4)-ийн ангилал, зэрэглэлд 
хамаарч байна.   

 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны боловсруулсан “Яам, агентлаг, нутгийн 

захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл”-ийг 
өөрчлөх тогтоолын төслийг Засгийн газрын 2007 оны “Төрийн захиргааны болон төрийн 
үйлчилгээний албан  тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох” тухай 354 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан албан тушаалын ангилал, зэрэглэлтэй харьцуулан үзэхэд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны зарим албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэлийг 1-3 шатлалаар бууруулсан байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нь нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээнд бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, байгууллагын ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүнг төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцаж, Тамгын газрын төсвийн болон 
санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг, мөн Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар 
зөвлөлийн даргаар ажилладаг нь яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан тушаалтай 
дүйцэхүйц албан тушаал юм.   
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Албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн өөрчлөлтийг өнөөгийн мөрдөгдөж буй 
Засгийн газрын  2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан  тушаалын цалингийн сүлжээ, 
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 дүгээр тогтоолоор олгож буй цалингийн сүлжээтэй 
дүйцүүлж, одоогийн хүрсэн түвшнээс бууруулахгүй, нийгмийн баталгааг дордуулахгүй байх 
зарчим, мөн Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн бариад байгаа Нийслэлийн эрх зүйн 
байдлын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийн 34 дүгээр зүйлийн 
34.1./Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба болон Засаг даргын 
Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн хэмжээг 
яамны албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалинтай ижил тогтооно/, 
36 дугаар зүйлийн 36.3./Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба болон 
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, 
цалингийн хэмжээг Засгийн газрын агентлагийн албан хаагчдын албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэл, цалинтай ижил тогтооно/ дахь заалтуудыг “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоохдоо тусгах хүсэлтийг 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд албан бичгээр хүргүүлээд байна. 

 
Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

зохицуулсан стандартын хэрэгжилтийг нутгийн захиргааны байгууллагуудад шалган 
зааварлах ажлыг зохион байгуулах, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах:    

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/09 дүгээр 

захирамжаар батлагдсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа газрууд болон орон нутгийн өмчит 
үйлдвэрийн газруудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 07-оос 21-ний өдрүүдэд зохион байгуулав.  

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 

2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан журмыг тус тус үндэслэл болгон 
ажилласан. Батлагдсан удирдамжийн дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Улаанбаатар хотын Захиргачийн ажлын алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, орон нутгийн өмчит төсвийн тооцоот болон аж ахуйн 
тооцоод байгууллагуудад 5 ажлын хэсэг ажилласан бөгөөд 2018 оны үйл ажиллагааны үр 
дүнг үнэлэх ажилд нийслэлийн нутгийн захиргааны 90 байгууллага, нэгж хамрагдсан.   

 
 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхдээ байгууллага, нэгжүүдийн үйл 
ажиллагаа, зохион байгуулалт, бодлогын болон захирамжлалын баримт бичиг, холбогдох 
материалуудтай танилцаж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүн, ажлын ололт амжилт, 
гарч байгаа зөрчил дутагдал, анхаарах зүйлсийн талаарх зөвлөмжийг тухайн байгууллага, 
албан тушаалтанд танилцуулж, зөвлөмж өгч ажиллалаа.  
 
 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж,  Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг дүгнэх тухай” А/52 дугаар захирамж 
гарсан. /Хүснэгт №8/ 
 
 Ажлын хэсгүүдийн үнэлгээг нэгтгэн авч үзвэл нийт байгууллага, нэгжүүдийн 97.8% 
нь үйл ажиллагаагаа зохих түвшинд хэрэгжүүлж байна гэж үзжээ. Энэ нь 2017 оны үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээтэй харьцуулбал 3.9%-иар ахисан үзүүлэлттэй байна.                                                                                            

 
 НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  

2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭ     
     

2018 оны 
үнэлгээ 

Бүрэн 
хангалттай 

Хангалттай 
Ажил 

сайжруулах 
шаардлагатай 

Нийт 

Дүүрэг 3 6  9 

Агентлаг 9 22 1 32 
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ОНӨҮГ /Төсөвт/ 4 15  19 

ОНӨҮГ /Аж ахуйн/ 7 8 1 16 

Хэлтэс 6 8  14 

Нийт дүн 
29 59 2 90 

33.3% 64.4% 2.2% 100.0% 

  
 Үнэлгээний ажлын явцад байгууллагуудад дараах нийтлэг зөрчил дутагдал оршиж 
байгаа нь тогтоогдсон. Үүнд: 
 

1. Байгууллагын хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнд хийх өөрийн үнэлгээний чанарын 
асуудал шаардлагын түвшинд хүрээгүй; 
 

2. Байгууллагаас иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн байдал дутмаг; 
 

3. Захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн улирал, хагас, бүтэн жилийн дүн 
мэдээг холбогдох журмын дагуу байгууллагын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэж, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажил зохион байгуулах ажил олонх 
байгууллагуудад дутагдалтай; 
 

4. Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааг явуулж, 
хувийн хэргийг бүрдүүлэх асуудал шаардлагын хэмжээнд хэвшээгүй; 
 

5. Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүрд 
шинэчлэх, байгууллагын даргын тушаалыг байршуулах ажил бүрэн хийгддэггүй; 
 

6. Байгууллагын даргын тушаалд үндэслэж буй хуулийн бүтцийг зөв тодорхойлоогүй, 
зүйл дурдаагүй  зэрэг техникийн алдаатай тушаал гаргасан, захиргааны актын 
хувийн хэрэг бүрэн хөтлөөгүй, томилгооны тушаалд төрийн албан тушаалын 
ангилал, зэрэглэлийг бичээгүй; 
 

7. Мэдээ тайлан гаргахдаа өмнө тайлагнасан мэдээллээс зөрүүтэй тайлагнасан. 
Тайлан мэдээг боловсруулахдаа хийсэн ажлыг бүрэн тусгах, товч тодорхой бичих, 
үр дүнг оновчтой тодорхойлох шаардлагыг анхаарахгүй орхигдуулсан; 
 

8. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхдээ өдөрт нь багтаан хүлээн авдаггүй, өдөрт нь 
багтаан шилжүүлдэггүй, явцын тэмдэглэл хөтөлдөггүй. Өргөдөл гомдол шийдвэрлэх 
хугацааны зөрчлийг багасгаж, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг богиносгох талаар 
санаачилга муутай ажилласан; 
 

9. Боловсруулсан баримт бичиг үг, үсгийн болон найруулга зүйн алдаатай; 
 

10. Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт /5140:2011/-ын  
холбогдох бүрдлийг буруу хэрэглэж зөрчсөн; 
 

11. Тушаалын хавсралтын тухай тэмдэглэл буруу үйлдэх, хавсралтад боловсруулсан, 
хянасан албан хаагч нэмэлтээр гарын үсэг зурсан; 
 

12. Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc програмд байгууллагын бүтэц болон хүний нөөцийн 
мэдээллийг буруу оруулснаас байгууллагын ирсэн, явсан бичгийн шийдвэрлэлтийн 
тайлан буруу гарсан; 
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13. Байгууллагын удирдлага, нэгжийн удирдлага хүлээн авсан бичигтэй танилцаж 
дараагийн шатны ажилтанд шилжүүлдэггүй удааснаас их хэмжээний зөрчил 
тооцогдсон; 
 

14. Бичиг хэргийн ажилтнаас хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг гаргаж 
танилцуулдаг ч түүний мөрөөр байгууллагын удирдлагуудаас дорвитой арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлдэггүй, албан хаагчдад шаардлага тавьж ажилладаггүй, үр дүнг 
тооцдоггүй; 
 

15. Баримт бичгийн боловсруулалт, шийдвэрлэлтийн талаар дотоод хяналт, зохион 
байгуулалт муу, ялангуяа албан хэрэг хөтлөлтийн журамд хариутай бичгийн 
шийдвэрлэлтийг удаа дараа хоцорч шийдвэрлэсэн, огт шийдвэрлээгүй хэлтэс, нэгж, 
албан тушаалтанд хариуцлага тооцох зохицуулсан заалт байхгүй, хариуцлагын 
тогтолцоо сул; 
 

16. Архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулдаггүй, 
дараагийн албан тушаалд шилжих дамжлага хэлбэрээр ашигладаг, мэргэшиж, 
сургалтад хамрагдсан болон мэргэжлийн ажилтныг авч ажиллуулдаггүй зэрэг 
зөрчил дутагдал оршиж байна. 
 
Үнэлгээний ажлын хэсгээс байгууллага тус бүрт 2019 оны үйл ажиллагаандаа 

анхаарч, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах 
үүрэг бүхий зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад албан даалгаврын хэрэгжилтийг 

шалгах удирдамжийг салбар зөвлөлийн даргаар батлуулан 2019 оны 03 дугаар сарын                   
26-29-ний өдрүүдэд явуулахаар төлөвлөж байсан боловч Монгол Улсын 2019 оны 100 
дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Засаг 
даргын эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн бүтэц, орон тооны  хязгаарыг 
шинэчлэн баталсантай холбогдуулан шалган зааварлах ажлыг түр хойшлуулаад байна. 

 
Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн дүүргүүдийн хорооны 
хүн амын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор өрх, хүн ам, газар нутгийн хэмжээг харгалзан засаг захиргааны анхан шатны нэгж 
зарим хороодын  цэст өөрчлөлт оруулах саналыг Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухайн хуулийн   4  дүгээр зүйл /Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах/-ийг үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд  өргөн барьж, хуралдаанаар хэлэлцэн тогтоол гарган шийдвэрлэв. 

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн “Хороодыг бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах тухай” 25/21 дүгээр 
тогтоолоор Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Налайх дүүргийн зарим хороодын хилийн цэст 
өөрчлөлт оруулсан болно. 

 
 Энэхүү тогтоолоор дээрх 3 дүүрэгт шинээр 17 хороо байгуулагдсанаар нийслэл 169 
хороотой боллоо. 
 

• Сонгинохайрхан дүүрэгт шинээр 12 хороо;  

• Хан-Уулдүүрэгт шинээр 4 хороо;  

• Налайх дүүрэгт шинээр 1 хороо; 
 

 Үр дүн: Засаг захиргааны анхан шатны нэгж хороодын цэст өөрчлөлт оруулж, 
шинээр хороо байгуулснаар иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг шуурхай, саадгүй 
хүргэж, ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжид ахиц дэвшил гарна. 
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 САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ: 
 

Салбар зөвлөл нь Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 06 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн 128 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 
ажиллах журам”-ын дагуу 5 бүлэг 35 заалт бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг оны эхэнд 
баталж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж, эхний хагас жилийн тайланг гаргаж, Төрийн албаны 
зөвлөлд хүргүүлж байна.  

 
Тайлангийн хугацаанд Салбар зөвлөлд байгууллага, иргэдээс  330 албан бичгийг 

хүлээн авч, 57 албан бичиг гадагш явуулсан байна.  

 
• Төрийн албаны зөвлөл болон бусад төрийн байгууллагаас ирсэн    19 

• Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас ирсэн                       311 
-Албан даалгаврын биелэлт, тайлан хүргүүлэх                      62 
-Албан бичгийн хариу                                                                   50 
-Судалгаа хүргүүлэх                                                                     95 
-Сул орон тооны захиалга хүргүүлэх                                          17 
-Хүсэлт, тодруулга, лавлагаа  хүсэх                                            34 
-Албан тушаалын тодорхойлолт хянуулах  тухай                      18 

                        -Албан тушаалын зэрэг дэвийн санал хүргүүлэх                       40 
                        -Шагналд тодорхойлох тухай                                                        2 
                        -Өргөдөл хянуулах тухай                                                              12 

 
 ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ, МАРГААН, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, ҮР ДҮН: 
 

Салбар зөвлөлийн бүрэн эрхэд хамаарах төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ 
албан хаагч, уг албанд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар 
албан тушаалтан, иргэдээс гаргасан нийт 16 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч ёс зүйн 
зөрчлийг шалгуулахаар ирүүлсэн 3 өргөдлийг  харьяаллын дагуу тухайн байгууллагын ёс 
зүйн хороонд шилжүүлж, 13 өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг холбогдох хууль, журмын дагуу 
хянан шийдвэрлэв.  

/Хүснэгт №9/  

д/д Албан тушаал  Овог нэр 
Өргөдөл, гомдлын 

үндэслэл 
Шийдвэрлэсэн 

байдал 

 
 

1 

Нийслэлийн Архивын 
газрын Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Т.Солонго 
Үндэслэлгүйгээр 

албан тушаал 
бууруулсан тухай 

Өргөдлөө буцааж 
авсан 

2 
Нийслэлийн Эрүүл 

мэндийн газрын 
хэлтсийн дарга 

Н.Долгорм
аа 

Хүүхэд асрах 
чөлөөний хугацаа 

дуусч ажилдаа 
орох гэсэн боловч 
томилохгүй байгаа 

тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.01.23.14/19 
албан бичгээр 

3 
Нийслэлийн Хот 

байгуулалт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар 

Б.Батцэцэг 

Мэргэжил, 
мэдлэгээ 

дээшлүүлэх эрхийг 
хязгаарлаж байгаа 

тухай  

Салбар зөвлөлийн 
2019.03.12.14/32 
албан бичгээр 

4 
Баянгол дүүргийн          
12 дугаар хорооны 

иргэн  
Б.Солонго 

Сул орон тоонд нэр 
дэвшүүлэхгүй 
байгаа тухай 

ННБТСХ-ны 
мэргэжилтний албан 

тушаалд нэр 
дэвшүүлэв. 

/ТЖАТАОИН-д 
бүртгэсэн ТАЗ-ийн 
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тогтоол гараагүй 
хүлээгдэж байсан/ 

5 
Багахангай дүүргийн 

Газрын албаны 
мэргэжилтэн 

М.Отгонжа
ргал 

Ажлаас 
үндэслэлгүй халсан 

тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.02.26.14/28 
албан бичгээр 

6 

ХУД-ийн 10 дугаар 
сургуулийн захирлын 

албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 

Д.Хоролгар
ав 

Сонгон 
шалгаруулалт 
шударга бус 

явагдсан тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.02.26.14/26 
албан бичгээр 

7 

БЗД-ийн 97 дугаар 
сургуулийн захирлын 

албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч 

Д.Эрдэнэц
ог 

Сонгон 
шалгаруулалтад 
бүртгээгүй тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.02.26.14/27 
албан бичгээр 

8 
ХУД-ийн ЗДТГ-ын 

НХХ-ийн дарга 
Б.Булган 

Хүүхэд асрах 
чөлөөний хугацаа 

дуусч ажилдаа 
орох гэсэн боловч 
томилохгүй байгаа 

тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.02.26.14/29 
албан бичгээр 

9 
БЗД-ийн 2 дугаар 

хорооны иргэн 
Б.Элбэг Ажилд орох тухай 

Сул орон тоог 
нөөцөөс нөхөх журам 

батлагдаагүй тул 
боломжгүй хариуг 

утсаар өгөв 

10 
СБД-ийн ХААА-ны 

мэргэжилтэн 
Д.Сайнзаяа 

Хүүхэд асрах 
чөлөөний хугацаа 

дуусч ажилдаа 
орох гэсэн боловч 
томилохгүй байгаа 

тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.03.19.14/39 
албан бичгээр 

11 
ХУД-ийн ЗДТГ-ын 

НХХ-ийн дарга 
Б.Булган 

Хүүхэд асрах 
чөлөөний хугацаа 

дуусч ажилдаа 
орох гэсэн боловч 
томилохгүй байгаа 

тухай 

Өөрийнх нь хүсэлтээр 
ХУД-ЗДТГ-ын даргын 

2019.05.01.Б/127 
тушаалаар чөлөөлсөн 

12 
БГД-ийн 7 дугаар 

хорооны иргэн  
Л.Сэлэнгэ 

Зэрэг дэв олгосон 
захирамжийн 

хуулбар авах тухай 
хүсэлт 

Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийн 
хуулбарыг архиваас 
баталгаажуулж өгөв 

13 
СБД-ийн 10 дугаар 

хорооны иргэн 
Э.Өнөржар

гал 

Ар гэрийн 
гачигдалтай 

байдлыг харгалзан 
хорооны Нийгмийн 

ажилтнаар 
ажиллуулах талаар 

Төрийн захиргааны 
албан тушаалын 

ангилалд холбогдох 
хууль журмын дагуу 
томилогдох талаар 

утсаар зөвлөгөө өгөв. 

14 БЗД-ийн иргэн  
Н.Эрхэмба

яр 

Нийслэлийн шүд, 
эрүү, нүүрний 

төвийн захирал 
Л.Хэнтийн тухай 

Салбар зөвлөлийн 
2019.03.19.14/39 
албан бичгээр 

харьяаллын дагуу 
НЭМГ-ын Ёс зүйн 

хороонд шилжүүлэв. 

15 
БГД-ийн Боловсролын 

хэлтсийн дарга 
Л.Жаргал 

Нийслэлийн 
Боловсролын 

газрын удирдлага, 
зарим албан 

Салбар зөвлөлийн 
2019.03.18.14/38 
албан бичгээр 

харьяаллын дагуу 
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хаагчдын ёс зүйн 
үйлдлийг шалгуулж 

хариуцлага 
тооцуулах тухай 

Нийслэлийн Ёс зүйн 
хороонд шилжүүлэв. 

16 
БЗ-ийн ГБХЗХХ-ийн  
нэр бүхий 10 албан 

хаагчдаас 

Нэр бүхий 
10 албан 
хаагчаас 

Хэлтсийн дарга 
М.Цэцгээгийн ёс 

зүйг зөрчсөн 
талаар 

ЧД-ийн ёс зүйн 
хороонд харьяаллын 

дагуу шилжүүлэв. 

 
 Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан 
сургалтын үеэр оролцогчдоос тавьсан асуулт болон санал: 

 
1. Хороонд Засаг дарга, Зохион байгуулагч, Нийгмийн ажилтан гэсэн 3 албан 

тушаалтан ажилладаг бөгөөд сул буюу эзгүй орон тоог дотроосоо түр орлон нөхөж 
ажиллах боломжгүй байдаг. Үндсэн нэгжид ажиллах хүн олдохгүй, орж ирсэн нь 
удалгүй цалин бага, ажлын ачаалал их гээд хаяад гардаг. Хамгийн доод шатны 
ангилал /туслах түшмэл/-ын сул орон тоог тусгай шалгалтгүйгээр төрийн жинхэнэ 
албаны нөөцөөс нөхөх боломжийг олгох; 

2. Байгууллага, нэгж дотроо өөр албан тушаалд томилоход сэлгэн, шилжүүлэх 
заалтын алийг нь баримтлах вэ?  Төрийн албаны тухай хуулийн 44.1-ээр шилжүүлж 
болох уу? Төрийн албаны тухай хуулийн 44.2-т байгууллага буюу тухайн 
байгууллагын нэгж хооронд сэлгэн ажиллуулах тохиолдолд хэрэглэхээр байна. 
Байгууллага дотроо шилжүүлэх тохиолдолд ямар заалтыг үндэслэх вэ? 

3. Ёс зүйн нэг төрлийн зөрчил удаа дараа гаргаад байхад ёс зүйн зөрчил гэж үзээд 
сахилгын шийтгэл дахин дахин ногдуулах нь зөв үү?, эсвэл өөр арга хэмжээ авах уу? 

4. ТАТХ-ийн 50.1-д Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг хууль бусаар төрийн албанаас 
чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөн, халсныг ТАЗ, шүүх тогтоосон бол төрд учруулсан 
хохирлыг шийдвэр гаргасан албан тушаалтан төлнө гэсэн байгаа. Тэгвэл хууль 
зөрчин шалгалт өгөөгүй буюу сонгон шалгаруулалтад ороогүй иргэнийг ТЗ-ны албан 
тушаалд томилсон нь тогтоогдвол хууль бусаар томилогдон ажилласан хүний цалин 
хөлсийг хэн төлөх вэ? Энэ хохирлыг хэрхэн барагдуулах вэ? 
 
1.Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулахад тухайн албан тушаал төрийн 

захиргааны албан тушаалын ямар төрөл, ангилал, зэрэглэлд хамаарах нь тодорхой болсон 
байх шаардлагатай байна. Иймд төрийн захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг 
ойрын хугацаанд батлан мөрдүүлэх; 

 
2.Нийслэлийн нутгийн захиргааны шат шатны байгууллагуудаас ирүүлж буй албан 

тушаалын ангилал, зэрэглэлийг ахиулах санал, хүсэлтийг судлан Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамад тодорхой саналыг удаа дараа уламжилж ирсэн билээ.  

 

 Монгол Улсын нийт хүн ам /2018 оны статистик тоогоор/ 3238479, нийслэлийн хүн 
ам 1 491 375, нийт 21 аймгийн хүн ам 1 747 104 байна. Нийт хүн амын 46.5% нь нийслэл 
хотод амьдарч байна. 

№ Байршил Хүн амын тоо 
Төрийн албан 
хаагчийн тоо 

1000 хүнд 
ногдох төрийн 
албан хаагчийн 

тоо 

1 Улаанбаатар хот 1491375 33436 44.2 

2 Аймгууд  1747104 94976 18.3 

 Нийслэлийн иргэдийн 1000 хүн тутамд 44.2 төр албан хаагч, аймаг орон нутгийн 
иргэдийн 1000 хүн тутамд 18.3 төрийн албан хаагч ногдож байгаа нь нийслэлийн төрийн 
албан хаагчид ногдох ачаалал 2.4 дахин их байгааг харуулж байна.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны 
ерөнхий шалгалт өгөх болзол журам”-ын дагуу нийслэлд Төрийн албаны ерөнхий шалгалт 
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өгөхөөр бүртгүүлсэн 3683 иргэнээс төрийн албаны ерөнхий шалгалт авах ажлыг 
нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны  11 дүгээр сарын 16, 17, 19, 21-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулав. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгч 558 иргэн тэнцсэн. Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 359 дүгээр тогтоолоор 558 иргэний 
Улаанбаатар хотын төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэсэн. 
 

Түүнчлэн: Засаг захиргааны үндсэн нэгжид бодлого боловсруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх суурь судалгаа, мэдээллийг гаргах, төрийн хууль тогтоомжийг иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хүргэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах чиг үүрэгтэй  Зохион байгуулагч, 
Нийгмийн ажилтны албан тушаал нь туслах түшмэл (ТЗ-3)-ийн ангилал, зэрэглэлд 
хамаарагдаж байхад хороонд  ажиллаж байгаа Улсын бүртгэгч (улсын байцаагч ТЗ-6), 
Хөдөлмөрийн болон халамжийн мэргэжилтэн нь дэс түшмэл  (ТЗ-4)-ийн ангилал, зэрэглэлд 
хамаарч байна.   

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нь нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх 

асуудлын хүрээнд бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, байгууллагын ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүнг төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн өмнө хариуцаж, Тамгын газрын төсвийн болон 
санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлдэг, мөн Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар 
зөвлөлийн даргаар ажиллаж байгаа нь яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын албан 
тушаалтай дүйцэхүйц албан тушаал юм.   

 
Албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн өөрчлөлтийг өнөөгийн мөрдөгдөж буй 

Засгийн газрын  2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан  тушаалын цалингийн сүлжээ, 
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 24 дүгээр тогтоолоор олгож буй цалингийн сүлжээтэй 
дүйцүүлж, одоогийн хүрсэн түвшнээс бууруулахгүй, нийгмийн баталгааг дордуулахгүй байх 
зарчим, мөн Засгийн газраас Улсын Их Хуралд өргөн бариад байгаа Нийслэлийн эрх зүйн 
байдлын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн төслийн 34 дүгээр зүйлийн   

 
34.1./Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба болон Засаг даргын 

Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн хэмжээг 
яамны албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалинтай ижил тогтооно/,  

 
36.3./Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба болон Засаг даргын 

Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, цалингийн хэмжээг 
Засгийн газрын агентлагийн албан хаагчдын албан тушаалын ангилал, зэрэглэл, 
цалинтай ижил тогтооно/ дахь заалтуудыг харгалзан “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтооход анхаарах;   

 
3.Салбар зөвлөлийн ажлын ачааллыг харгалзан ажлын албатай байх;   
 
Нийслэлийн салбар зөвлөлд хамаарч буй төрийн захиргааны албан хаагчийн тоог 

орон нутгийн буюу аймгуудын салбар зөвлөлд хамаарагдах төрийн захиргааны албан 
хаагчийн тоотой харьцуулахад 8 дахин их ачаалалтай байгаа нь судалгаанаас харагдаж 
байна. 

 

 

Байршил 

Төрийн 
албан 

хаагчийн 
тоо 

Төрийн 
захиргааны 

албан хаагчийн 
тоо 

Салбар 
зөвлөлд 
ноогдох 
Төрийн 

захиргааны 
албан хаагч 

/дундаж/ 

1 Улаанбаатар хот 33436 4297 4197 

2 Аймгууд /нийт дүнгээр/  94976 11191 532 

 
 4. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлтээр 

оруулсан “сум, дүүргийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн гуравны нэг нь төрийн жинхэнэ 
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албан хаагч байж болно” гэсэн заалт нь Төрийн албаны тухай хуулийн 39.1.5, 39.1.6 дахь 
заалттай илт зөрчилдөж байгаа тул хүчингүй болгох. 
 

2.3. ТОМИЛОЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 
 

Улаанбаатар Москва хотуудын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Москва 
хотын Засгийн газрын Удирдлагын их сургуулийн үйл ажиллагаа, төрийн албан хаагчдын 
сургалтын хөтөлбөр, төрийн цахим үйлчилгээ болон нэгдсэн үйлчилгээний төвийн үйл 
ажиллагаатай тус тус танилцаж, туршлага солилцох зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/50 дугаар захирамжаар батлагдсан бүрэлдэхүүн 
/нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга 
Ү.Ганболд, мэргэжилтэн Ц.Нямдэлгэр, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга 
Б.Ууганбат, Гадаад харилцааны хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Болд, нийслэлийн Мэдээллийн 
технологийн газрын дарга О.Чинзориг/ 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2019 оны 
02 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд тус хотод томилолтоор ажиллалаа. 

 

• Москва хотын Засгийн газрын 
Удирдлагын их сургууль-Иргэний төрийн албанд 
боловсон хүчин бэлтгэх бодлого, сургалтын 
хөтөлбөр  

 

• Москва хотын мэдээллийн технологийн 
газар - Цахим төрийн үйлчилгээ /ONLINE center/ 

 

• “Ухаалаг хот” Мэдээлэл технологийн төв 
 

• Москва хотын төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв /OFFLINE center/ болон түүний 
сургалтын төвийн үйл ажиллагаатай тус тус танилцаж, туршлага солилцлоо.    

 
Москва хотын Засгийн газрын Удирдлагын их сургуулийн 

 үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл  
 
Москва хот нь 12 бүстэй бөгөөд үндсэн оршин суугч 12 сая иргэнтэй, байнгын бус              

6 сая оршин суугчтай. Хорин мянган төрийн албан хаагчтай бөгөөд дундаж нас 39 юм. 
Үүнээс 44 хувийг 35 хүртэлх насны албан хаагчид, 89 хувь нь дээд мэргэжилтэй, 12 хувь нь 
эрдмийн зэрэгтэй, ¾-ийг эмэгтэй албан хаагч тус тус эзэлдэг.    

 
Москва хотын Засгийн газрын Удирдлагын Их сургуулийн гол зорилго нь төрийн 

албан хаагчдын ажлын үр дүнг дээшлүүлэх юм.                                                             
 

         
Тус сургууль нь 3 үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:   
  
Нэгдүгээрт, Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд зориулсан сургалт явуулдаг 

бөгөөд нийт төгсөгчдийн 70 хувь нь төрийн албанд ажилладаг.  
 
Хоёрдугаарт, Төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг тогтмол 

явуулдаг. Богино хугацааны сургалтуудаас гадна 2 жил хүртэлх хугацааны магистрын 
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сургалттай. Жил бүр давхардсан тоогоор 50 мянган албан хаагчдад зайны /орон зай болон 
цаг хугацааны маш давуу талтай сургалтын хэлбэр юм/ болон хосолсон хэлбэрээр 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулдаг.  

 
Гуравдугаарт, Үнэлгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үнэлгээ хийхдээ 

төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүнг үнэлэх, албан хаагчдыг оношлох /Мэдлэг, ур 
чадварын түвшинг бодитой тогтоох, үнэлэх. Ингэснээр сургах, чадавхжуулах албан 
хаагчдыг мэдэх, мөн шатлал ахиулах, урамшуулах албан хаагчдыг ч үнэлж, дүгнэх 
бололцоотой болдог/ гэсэн 2 үндсэн чиглэлээр ажилладаг. Мөн төрийн албан хаагчдын 
сэдэлжүүлэх асуудлыг судлах, залуу албан хаагчидтай ажиллах, төрийн үйлчилгээг 
автоматжуулахад /хүний оролцоо, нөлөөллийг багасгаж авлигаас ангид байх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх/ анхаарч ажилладаг.    

 
Мөн үнэлгээг 3 өнгөөр ялгадаг: Улаан-эрсдэлтэй /тухайн ажлын байранд тэнцэхгүй, 

тохирохгүй, эсвэл мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай/, Шар-хэвийн, Ногоон-
Ажлын өндөр бүтээмжтэй /урамшуулах, албан тушаал ахиулах/; 

 
Нэг жилд 3000 орчим албан хаагч шалгаруулалт болон үнэлгээнд ордог. Үүний гол 

зорилго нь албан хаагчдын ажлын үр дүнг дээшлүүлэх асуудал байдаг.  
 
Үнэлгээний төв нь мөн боловсон хүчний талаарх шийдвэр гаргахад тусалдаг. 
 
Тухайн албан тушаалд нэр дэвшигч тэнцэх эсэх, ер нь аль албан хаагч нь ямар 

албан тушаалд илүү тохирч, илүү үр дүнтэй ажиллах вэ? гэдгийг үнэлгээ хийж тогтоодог. 
Мөн тухайн албан хаагчийн ямар ур чадварыг хөгжүүлэх шаардлагатай байна вэ гэдгийг 
тодорхойлж гаргадаг. Байгууллагад бүхэлд нь үнэлгээ хийж болдог бөгөөд боловсон хүчний 
хэтийн төлөвлөгөө гаргахад мөн зөвлөгөө өгч ажилладаг.  

 
Түүнчлэн иж бүрэн байдлаар боловсон хүчний үнэлгээг ч мөн хийдэг /албан хаагчид 

үнэлгээ гэдгийг шалгалт гэж хүлээн авдаг байсан ойлголтыг халсан/. Үүнд: Ажил хэрэгч 
тоглоомын аргуудыг ихэвчлэн ашигладаг-дасгал ажиллуулах, сэдэв өгч хэлэлцүүлэх, 
шийдвэрлүүлэх. Мөн уламжлалт тестийн сорил авах, оффисын программын мэдлэг 
тогтоох, ярилцлага, хувийн зохион байгуулалт, сэтгэл зүй, төлөвшил, багаар ажиллах 
чадвар зэргийг үнэлж тогтоодог /үүнийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч 
боловсруулдаг/. Ингэж үнэлгээ хийснээр тухайн албан хаагч удирдан зохион байгуулах 
ажилд илүү тохирох уу, эсвэл дүн шинжилгээ хийдэг ажлын байранд илүү тохирох уу 
зэргээр шинжилж, дүгнэдэг. Мөн шилдэг боловсон хүчний эрэл хайгуулын судалгааг 
тогтмол хийхээс гадна ер нь бүхий л түвшний үнэлгээний датанд байнга боловсруулалт 
хийж, түүнийг ашигладаг.   

     
Үүнээс гадна удирдах албан тушаалд нэр дэвшигч заавал үнэлгээгээр ордог бөгөөд 

түүнд үнэлгээний хуудас олгодог. Харилцаа, ажлын бүтээмж, удирдан зохион байгуулах 
чадваруудыг голчлон үнэлдэг. Түүнчлэн удирдах албан тушаалтнуудад зорилгоо олж 
харах, тодорхойлох чадвар, оновчтой хяналт бий болгох, асуудлыг эрэмбэлэх чадвар, 
албан хаагчдыг сэдэлжүүлэх чадвар, хүнд асуултуудад хэрхэн унахгүй байх зэрэг 
чадваруудыг эзэмшүүлдэг.     

 
Үнэлгээ нь дараах хэлбэрүүдтэй байдаг. Үүнд: багаар ажиллах чадвар, бодлогын 

асуудлыг анхаарах чадвар, асуудлын голыг харах чадвар, залуучуудын оролцоог хангах гэх 
мэт;  

 
Сургуулийн үйл ажиллагааны санхүүгийн эх үүсвэр нь Москва хотын захиргаа болон 

төлбөртэй сургалтаас бүрддэг.     
 

Иргэний төрийн албанд боловсон хүчин бэлтгэх бодлого,  
сургалтын хөтөлбөрийн онцлог 
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Орчин үеийн төрийн албан хаагч нь дараах 3 чадварыг зайлшгүй эзэмших ёстой гэж 
үздэг. Үүнд: Коммуникацид орох чадвар /хүнтэй харилцах/; ажлын үр дүнд чиглэсэн байдал; 
шийдвэр гаргах явцад задлан шинжилгээ хийх чадвар; Өөрөөр хэлбэл: иргэнээ дээдэлсэн, 
ажлын бүтээмжтэй, мэргэжлийн ур чадвартай байх юм. 

Сургалтыг дараах 3 түвшинд явуулдаг. Үүнд: Топ менежерийн /хотын даргаас шууд 
томилогддог менежер/; Дунд түвшний албан хаагчдын; Залуу албан хаагчдын; 

 
Сургалтын үр дүнд мэргэжлийн болон харилцааны өндөр түвшний ур чадвартай 

боловсон хүчин бэлтгэхийг зорьдог.  
 
Сургалтын зохион байгуулалтын хэлбэрүүд нь-салбарын дагнасан сургалт; ажлын 

байран дээрх сургалт; гадаадын ижил төстэй сайн туршлагыг газар дээр нь очиж судлах 
зэрэг юм. 

  
Түүнчлэн мэргэжлийн ур чадвар олгохоос гадна харилцааны ур чадвар олгох 

сургалтыг онцгой анхаарч явуулдаг. Хүнтэй зөв, зохистой харилцах, хүнийг сонсох, хүнд 
энгийн ойлгомжтой, хүрэхүйц байдлаар аливаа асуудлыг ойлгуулж, тайлбарлах ур 
чадварыг эзэмшүүлэх нь маш чухал гэж үздэг.  

 
Зайны сургалтын 130 хөтөлбөр гаргасан бөгөөд 2018 оны байдлаар дээрх 

хөтөлбөрүүдэд 4500 тест хийжээ.   
 
Зайны сургалтын агуулгад эрх зүйн зохицуулалтууд, бүрдүүлэх материалын 

жагсаалт, шийдвэрлэлтийн хугацаа, хүнтэй хэрхэн харилцаж, биеэ зөв авч явах талаар гэх 
мэт ордог. Зайны сургалтын хөтөлбөр боловсруулахад хөндлөнгийн болон тухайн 
байгууллагын шинжээчдийн саналыг тусгадаг. Эцэст дизайны төсөл дээр мөн санал аваад 
эцсийн тестэд бэлтгэдэг. Зайны сургалт нь шинэ албан хаагчид ажилдаа зүгшрэхэд их тус 
болдог юм. Мөн энэхүү зайны сургалтын хөтөлбөр ажлын явцад албан хаагчдын гарын 
авлага ч болдог.   

  

 
 
Сургалтын хөтөлбөр нь шинэлэг байхаас гадна хүний сонирхлыг татахуйц байхад их 

анхаардаг. Янз бүрийн хөгжөөнт тоглоом хэлбэрээр, бодит жишээ зэргийг ашигладаг. Дээрх 
байдлаар семинар бэлдүүлж, ур чадварыг нь нээн харуулах сэдэл төрүүлж, өөрийн 
чадвараа бусдад харуулах бололцоог олгодог. Мөн хувь хүний хөгжлийн /илтгэх урлагийн ч 
юм уу/, багийн менежментийн /албан хаагчдыг хэрхэн сэдэлжүүлэх/, хэрхэн сайн PPT 
бэлдэх, мэргэжлийн программ ашиглалт, холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг судлах 
зэргийг сургалтын хөтөлбөрт оруулсан байдаг. Дээрх сургалтуудыг лекцийн бус хэлбэрээр, 
сонирхолтой байдлаар хийж болно. Жишээ нь, илтгэх урлагийн сургалт-камераар бичээд 
дараа нь алдаа дутагдлыг нь хэлж өгдөг. Сургалтыг илүү үр дүнтэй болгохын тулд 
сонирхолтой байдлаар, оролцоог хангаж зохион байгуулах хэрэгтэй гэж үздэг.  Мөн өдрийн 
тал хэсэгт нь мэдлэг олгох сургалт явуулаад үлдсэн хугацаанд түүнийг хэрхэн ашиглаж 
байгааг шинжилдэг.   

 
Мөн сургалтуудыг албан тушаал ахихтай уялдуулдаг. Тухайн албан тушаалд 

зайлшгүй эзэмших ёстой мэдлэгийг оруулах /жишээ нь, удирдах ажилтнуудад илтгэх 
урлагийн, албан хаагчдыг хэрхэн сэдэлжүүлэх, хэрхэн сайн PPT бэлдэх гэх мэт/, мөн 
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сургалтыг ирцийг сайн хөтөлж, бусад холбогдох мэдээллийг удирдлагуудад нь тогтмол өгч, 
хамтран ажилладаг.   

 
Сургалтаар эдийн засгийн үр ашигтай байх асуудлыг чухал судлагдахуун болгодог. 

Мөн дэлхийн шинэ, шинэлэг туршлагыг үргэлж судалж, нэвтрүүлэхийг эрмэлздэг.     
 

Москва хотын мэдээллийн технологийн газар 
Цахим төрийн үйлчилгээ 

 
Цахим төрийн үйлчилгээг 2011 оноос хөгжүүлж эхэлжээ. 2018 оны байдлаар 7,9 сая 

хэрэглэгчтэй болоод байгаа бөгөөд 930 сая үйлчилгээг үзүүлээд байна. Эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын 80 орчим хувь нь цахим порталд /www.mos.ru/-д бүртгэгдээд байна. Анх 
11 үйлчилгээг цахим болгож байсан бол өнөөгийн байдлаар 260 гаруй үйлчилгээг 
цахимжуулаад байна. Өнгөрсөн хугацаанд 19 тэрбум рублийн төлбөр тооцоог цахимаар 
хийжээ.  

  
Москва хотын мэдээллийн технологийн газар нь дараах 3 үндсэн чиг үүргийн 

хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнд: цахим үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэх, боловсронгуй 
болгох, автомат мэдээллийг шинэчлэх; Цахим үйлчилгээ авахад иргэдэд туслах, зөвлөгөө 
өгөх; Байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах; 

 
Иргэдийг биечлэн ирж үйлчилгээ авахыг болиулах, бүрдүүлэх материалын тоог 

багасгах гэсэн 2 үндсэн зарчим барьж ажилласан бөгөөд зайлшгүй эх хувиар бичиг баримт 
шаардлагатай, хариуг биечлэн авах, мэргэжлийн зөвлөгөө авах шаардлагатайгаас бусад 
тохиолдолд үйлчилгээг цахим болгох боломжтой гэж үздэг. 

 

 
 

 “Цахим сургууль” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Хүүхдийнхээ гэрийн 
даалгавар, дүнг эцэг, эхчүүд харах боломжтой. Мөн хүүхэд хэдэн цагт сургуулийн хаалгаар 
орж, гарсан, хоолоо хаана идсэн зэрэг мэдээллийг харж болдог.  

 
Иж бүрэн цахим үйлчилгээг нэвтрүүлсэн бөгөөд байрны болон утасны гэх мэт бүхий 

л төлбөр тооцоог цахим порталаар хийх нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Мөн төрийн байгууллага, 
албан хаагчдыг иргэдээр цахим хэлбэрээр үнэлүүлж болдог. Өнөөдрийн байдлаар газар, 
барилгын үйлчилгээг цахимд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.  

 
Үйлчилгээ тус бүр дээр зааварчилгаа болон түгээмэл асуулт, хариулт байдаг. Мөн 

дээрх портал хэрэглэгчийн мэдээлэл бүр хадгалагдаж байдаг. Эмчид хандсан түүх, 
торгууль, СӨХ-ны болон ус, цахилгааны төлбөр гэх мэт. Түүнчлэн цахим портал нь санах 
цэстэй бөгөөд иргэдэд захиалсан үйлчилгээг сануулахаас гадна бусад төрлийн холбоотой 
үйлчилгээнүүдийг санал болгодог байна.  
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Нийгмийн суурь үйлчилгээ болох эмнэлгийн үйлчилгээг цахимжуулсан байна. 
Жишээ нь, эмчид үзүүлэх. Цаг авахдаа байршил болон ачааллыг харгалзах боломжтойгоос 
гадна эмчийн хувийн мэдээлэл байдаг учир хэн гэдэг эмч дээрх үзүүлэхийг ч сонгох 
боломжтой.      

 
Мөн иргэдээс гаргаж буй гомдол, хүсэлт бүрийг онцгой анхаарч, байнгын шинжилгээ 

хийдэг.  
 
Иргэдийн ахуйн асуудал болон нийгмийн суурь үйлчилгээг /эрүүл мэнд, 

боловсролын салбар/ цахимжуулсан нь дээрх порталыг өргөн хэрэглээнд оруулахад гол 
хөшүүрэг болжээ. 

 
“Ухаалаг хот” Мэдээлэл технологийн төв  

 

  

   
 

Москва хотын Төрийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаа, 
Сургалтын төвийн онцлог  

 
Москва хот нь төрийн үйлчилгээний 129 төвтэй, 7000 албан хаагчтай, 6500 

үйлчилгээний цонхтой, 180 нэр төлийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Москва хотын төрийн 
үйлчилгээний төв нь үйл ажиллагаандаа дараах 8 стандартыг мөрдөж ажилладаг. Үүнд: 
Үргэлж үйлчлүүлэгчийн зөв; Үйлчлүүлэгчийн цагийг хэмнэх; Сонсох, туслах; Сэтгэл 
ханамжтай байх; Найрсаг байх; Чин сэтгэлээсээ үйлчлэх; Мэргэшсэн байх; Хариуцлагатай 
байх;   

 
Москва хотын дарга дээрх стандартыг баталсан юм. Москва хотын төрийн 

үйлчилгээний төв нь хотоос үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг нэгтгэж нэг дороос иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлдэг, цаашлаад хотын удирдлагын нүүр царай болж, хотын удирдлагыг 
төлөөлж  иргэдтэй шууд харилцаж, үйлчилгээ үзүүлж ажилладаг фронт оффис учир хотын 
удирдлага маш анхаарч, дэмжиж ажилладаг. Нөгөө талаар хотоос хийж, хэрэгжүүлж буй 
бодлого, үйл ажиллагааг төвөөр дамжуулж иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг байнга 
зохион байгуулдаг.   
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Дээрх стандартын хүрээнд: Үйлчлүүлэгчтэй 
үргэлж хүндэтгэлтэй харилцаж, албан хаагч бүр 
асуудалд иргэний өнцгөөс хандаж, иргэдийн сэтгэл 
ханамжийг ямагт чухалчилдаг. Өөрөөр хэлбэл, 
үйлчилгээний чанар-албан хаагчдын харилцаанаас 
эхэлдэг. Эелдэг найрсаг, хүндэтгэлтэй харилцаж-
иргэний өнцгөөс асуудалд ханддаг. Иргэний 
хүсэлтийг давуулан биелүүлэхийг эрмэлздэг буюу 
хэрвээ үйлчлүүлэгч 1 үйлчилгээ авахаар ирсэн бол 

холбогдох мэдээллийг бүрэн дүүрэн хэлж, үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна, өөр бусад төрлийн 
холбоотой үйлчилгээг нэмж хэлэх, зөвлөх, иргэнд байгаа боломжийг тайлбарлан ойлгуулах 
зэргээр үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг ямагт өндөрт байлгахыг хичээнгүйлэн зорьдог. 
Иргэдийн сэтгэл ханамж ч өндөр буюу 98 хувьтай байдаг. Сэтгэл ханамжийн үнэлгээг төв 
бүр дээр иргэдэд харагдахуйц дэлгэц дээр байрлуулсан бөгөөд үнэлгээ нь шууд автоматаар 
тооцогдон боловсруулагдаж байдаг.  

 
Үйлчлүүлэгчийн цагийг хэмнэх: Үйлчилгээний дундаж хугацаа 3 минут бөгөөд энэ 

үзүүлэлтээр дэлхийд тэргүүлдэг. Хэрэв 15-аас дээш минут хүлээлгэвэл кофегоор дайлдаг. 
Үйлчилгээний хугацаа бага байх, дараалал үүсгэдэггүй гол шалтгаан нь мэргэшсэн албан 
хаагч буюу албан хаагч нь аль нэг байгууллагын л үйлчилгээг үзүүлдэг бус төвөөс үзүүлж 
буй бүхий л төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой байдагт оршино.   

 
Мэргэшсэн, хариуцлагатай байх: Мэдэхгүй, чадахгүй, үгүй гэж иргэнтэй огт харилцаж 

болохгүй. Төвийн үйл ажиллагаатай хамааралгүй асуудал байсан ч иргэний өмнөөс учрыг 
нь олж өгч, тусалдаг.  

 
Мэргэшсэн байдал нь нэг талаар төвийн албан хаагчдын албан тушаал ахих 

тогтолцоо болдог. Мөн урамшууллын болон албан тушаал ахих тогтолцоо нь маш 
тодорхой, ойлгомжтой байдаг. Албан тушаалын шатлал нь мэргэжилтэн, ахлах 
мэргэжилтэн, универсал мэргэжилтэн буюу зохион байгуулагч, дарга гэсэн дараалалтай 
/шатлал хоорондын цалингийн зөрүү 150 доллар/ байдаг. Өөрөөр хэлбэл албан хаагчид 
үйлчилгээ бүрээр мэргэшсэн байх нь төвийн үйлчилгээний тогтолцооны амин сүнс нь юм. 
Төвөөс үзүүлж буй 180 үйлчилгээг нэг бүрчлэн эзэмшихэд мэдлэг чадвар, тодорхой хугацаа 
шаардагдах бөгөөд үүнийг сургалт болон туршлагаар эзэмшдэг /Жишээ нь, 
Үйлчилгээнүүдийг багцалдаг. Халамжийн үйлчилгээнүүдийг багцалсан байдаг. Учир нь 
халамжийн үйлчилгээнүүд хоорондоо уялдаа холбоотой байдаг. Албан хаагч ч энэ багцаар 
мэргэшихэд дөхөм, 1 үйлчлүүлэгч халамжийн хэд хэдэн үйлчилгээг авах тохиолдлууд 
цөөнгүй байдаг/. Түүнээс гадна албан хаагчдыг зайны сургалтад тогтмол /москва хотын 
хэмжээнд өдөр бүр/ хамруулж, ажил бүр үнэлгээний оруулдаг байна. Мөн өглөө бүр ажил 
эхлэхийн өмнө албан хаагчдыг цуглуулж сэдэлжүүлэх, урам зориг өгөх арга хэмжээг авч 
ажилладаг. Багийн зохион байгуулалтыг байнгын ажиллагаатай /амьд/ байлгадаг. Жишээ 
нь, ажилтнууддаа өдөр бүр үндсэн ажлаас гадна зохион байгуулалтын шинжтэй /багийн 
хүрээнд/ үүрэг хариуцуулж, тэднийг идэвхтэй байлгадаг.  

 

  
 
Үйлчилгээ үзүүлэх нэгдсэн загвар /үйлчилгээний нэгдсэн процесс/ гаргасан нь их үр 

дүнтэй хүрсэн байна. Мөн бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг олон нийтэд нээлттэй 
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байлгадаг /сайт, лавлах утас, гарын авлага гэх мэт/-аас гадна иргэд цахимаар дарааллын 
захиалга өгөх боломжийг бүрдүүлжээ. Ингэхдээ иргэд төвүүдийн ачааллыг харах харгалзаж 
үзээд захиалга өгөх бололцоотой. 

 
 Үйлчлүүлэгчтэй байнгын эргэх холбоо тогтоож ажилладаг бөгөөд энэ нь ч 

үйлчилгээний сэтгэл ханамжид өндөр нөлөөтэй байдаг. Үүнд: Үнэлгээ өгөх /үйлчилгээний 
чанар, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж/, Утсаар холбогдох, Сошиал, Гар утас,                         
ONLINE-асуулт, хариулт, Санал хүсэлтийн дэвтэр;  

 
 Түүнээс гадна хуулийн зөвлөгөөг тогтмол өгч ажилладаг.  
 
 Мөн үйлчлүүлэгч тав тухтай үйлчлүүлэх орчин бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч 

ажилладаг. Жишээ нь, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эмнэлгийн оношилгоо, зөвлөгөөг 
өгдөг. Мөн цусны даралт, биеийн жин, өндрийн зохистой харьцааг үзэж, холбогдох 
зөвлөгөөг өгдөг. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрэн 
хангасан, унадаг дугуйн зогсоолтой, хүүхдийн өрөөтэй /бага насны хүүхдийн хүмүүжил, 
төлөвшилд чиглэсэн шторкуудыг байнга явуулдаг/ гэх мэт. 

  
 Москва хотын Төрийн үйлчилгээний төвийн Сургалтын төв нь Москва хотын Засгийн 

газрын Удирдлагын их сургуультай нягт хамтран ажилладаг бөгөөд тус төвийн удирдлагаас 
эхлээд бүхий л түвшний албан хаагчид маш идэвхтэй, нээлттэй, эрч хүчтэй хамт олон 
бөгөөд суралцагчдад бүхий л талаар урам зориг өгөх орчин бүрдүүлж байдаг.  

 
 Дээрх төвөөс шинэ албан хаагчдад зориулсан мэргэжлийн болон харилцааны ур 

чадвар олгох үндсэн сургалтыг хийхдээ харилцан идэвхтэй /интерактив/ байх буюу 
суралцагчдын оролцоог хангасан, сонирхлыг татахуйц олон төрлийн, үр дүнтэй сургалтын 
арга зүйд тулгуурлаж хийдэг. Жишээ нь, оролцогчдыг 2 багт хувааж, нэг хэсэгт нь иргэдэд 
үйлчилгээ үзүүлэхэд тав тухтай орчин бүрдүүлэх зүйлсийг сонголтуудаас сонгуулна. Нөгөө 
хэсэгт нь үйлчлүүлэгчийг сэтгэл ханамжтай байлгахын тулд ажилтны хийх үйлдлүүдийг 
сонгуулна. Дээрх зүйлүүдийг журамласан байдаг бөгөөд хөгжилтэй тоглоомын үр дүнд 
шинэ албан хаагчид дээрх 2 төрлийн мэдлэгтэй болно.  

 
 Мөн үйлчилгээнд шинэ программ нэвтрүүлэхтэй холбоотой түүний ашиглалтын 

нэгдсэн сургалт, шинэ ажилтнуудад ажлын дадлага, туршлага суухад зориулсан зайны 
сургалтуудыг өдөр бүр хийдэг байна. Зайны сургалт нь орон зайн /хэдэн ч хүнийг хамруулах 
боломжтой/ болон цаг хугацааны /хоногийн 24 цагийн хэзээд ч хийх боломжтой/ давуу 
талтай сургалтын хэлбэр юм.  

 
 Түүнчлэн Төрийн үйлчилгээний төвийн албан хаагчдын шатлал ахих болон шинэ 

ажилтны шалгаруулалтыг зохион байгуулдаг. Шинэ ажилтнууд нь тест, ярилцлага, 3 сарын 
туршилтыг давж байж төвийн ажилтан болдог байна. Шалгалтад орж буй иргэнд үнэлгээний 
хуудас олгох бөгөөд дээрх 3 шалгуурын дараа төвийн холбогдох албан хаагчдаар үнэлгээ 
хуудсыг бөглүүлдэг байна. Ихэвчлэн залуу хүмүүсийг ажилд авдаг. Учир нь залуу хүмүүс 
хурдан суралцдаг. Мөн сургалтын төв нь чин сэтгэлээсээ ажиллах ажилтнуудыг бэлдэхийг 
зорьдог. Үүнийг баталгаажуулсан дүрэмтэй байдаг. Үүнд: шударга, иргэнтэй зөв зохистой, 
чин сэтгэлээсээ, тэгш харилцах гэх мэт.  

 
Сургалтын хөтөлбөрт иргэнтэй харилцах харилцааг нарийн тогтоож баталсан 

үйлчилгээний стандартыг оруулсан байдаг. Жишээ нь, өглөө, өдөр, оройн мэндийг хэдээс 
хэдэн цагийн хооронд зааглаж хэлэх, иргэнийг хүлээлгэсэн тохиолдолд заавал уучлалт гуйх 
гэх мэт. Төрийн үйлчилгээний төвийн албан хаагчдаас заал зохион байгуулагч буюу 
универсал мэргэжилтний үүрэг маш чухал бөгөөд тэрхүү албан тушаалтанд бүхий л 
үйлчилгээний албан ёсны мэдлэгийг эзэмшүүлэхээс гадна практикт байдаг жишээ /case/ 
бүрээр хувилбар гаргаж, түүнд тохирсон ур чадварыг эзэмшүүлдэг. Ямар ч тохиолдолд 
зохион байгуулагч иргэнтэй үгүй, мэдэхгүй, чадахгүй гэж харилцаж болохгүй бөгөөд таатай 
сэтгэгдэл төрүүлэх ёстой. Төрийн үйлчилгээний төвийн хэмжээнд үзүүлж болох дээд 
бололцоогоор тусалж ажилладаг. Мөн хамгийн гол албан хаагч болох зохион байгуулагч 
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буюу универсал мэргэжилтнүүдийн тодорхой хугацаанд давтамжтайгаар цуглуулж, 
туршлага солилцуулах ажлыг зохион байгуулдаг.    

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн  

үйл ажиллагааг сайжруулж, шинэ шатанд гаргах,  
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 
Нийслэлийн дэх төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг байгуулснаар төрийн 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр тодорхой үр дүнд хүрсэн хэдий ч 
үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтыг өөрчлөн шинэчилж, сайжруулах, үйлчилгээг шинэ 
шатанд гаргах хэрэгцээ, шаардлага байгааг дэлхийн бусад хотын төрийн үйлчилгээний 
хөгжлийн туршлага харуулж байна.   

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах буюу 

операторын тогтолцоонд шилжих ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Дээрх 
зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дунд хугацаанд холбогдох эрх зүйн зохицуулалтуудыг 
судалж, өөрчлөлт оруулах замаар үйлчилгээний хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх, шилжүүлэх, 
зарим боломжтой үйлчилгээг шийдвэрлэх эрхийг байгууллагуудаас нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвд авах, оператор ажилтнуудыг сургах сургалтын баазыг бий 
болгох /сургагч багш, сургалтын модуль болон техник хэрэгсэл бэлдэж, гарын авлага 
боловсруулах/, цахим төлбөр тооцоог үйлчилгээнд бүрэн нэвтрүүлэх, төрийн үйлчилгээний 
процессын зураглал хийх зэрэг ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. Харин ойрын 
хугацаанд үйлчилгээний түр журам, стандарт, дотоод журмуудыг шинэчлэх батлуулах, 
үйлчлүүлэгчийн тав тухтай орчин бүрдүүлэх ажлуудыг хэрэгжүүлэх, иргэдийн үнэлгээний 
системийг нэвтрүүлэх бололцоотой байна.         

 
 Нийслэлийн нутгийн албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр 
 
“Нийслэлийн захиргааны албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар боловсруулж, 2019 оны                                         
1 дүгээр сард Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
тогтоолоор батлуулав. Уг хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дэргэдэх “Сургалт, судалгааны төв”-ийг бэхжүүлэх үүднээс 
төрийн албаны шилдэг тогтолцоотой Сингапур улсын Төрийн 
албаны коллежийн туршлага судлах ажлыг Хотын засаглалыг 
сайжруулах төслийн хүрээнд төлөвлөсөн. Туршлага судлах 
сургалтын багийн бүрэлдэхүүнд төслийн санхүүжүүлэгч тал 
Швейцарын хөгжлийн агентлаг, төсөл хэрэгжүүлэгч Азийн сан, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын төлөөллүүд, чадавх 

бэхжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх “Сургалт, судалгааны төв”-ийн Удирдах зөвлөлийн 
гишүүн болох Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн 
бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга, бодлогын хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх талаас 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга нар оролцлоо. 

 
 Сургалтын зорилгын хүрээнд дараах хоёр чиглэлд анхаарсан. Үүнд: 
 

- Төрийн захиргааны албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа, хөгжүүлэлт; 
 
- Сургалт, судалгааны төвийг бэхжүүлэх, тогтвортой хөгжүүлэлт.  

 
 Сингапурын Төрийн албаны коллежийн зүгээс энэхүү хоёр чиглэлийн хүрээнд: 
 

1. Сингапур улсын засаглал, төрийн албаны бүтэц, зохион байгуулалт, өөрчлөлт 
шинэчлэлт; 

2. Төрийн албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэхэд Төрийн албаны коллежийн үүрэг 
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3. Сургалтын хөтөлбөрүүд, чадамжид суурилсан хөтөлбөр боловсруулалт, зохион 
байгуулалт; 

4. Сургалтын хөтөлбөр /сэдэв, агуулга бүрээр/-ийг боловсруулах зарчмууд, 
хэрэгжүүлэх загварууд; 

5. Сургалтад шинэ технологи, инноваци ашиглан хэрэгжүүлсэн загварыг бодитоор 
танилцах, бодлогын тоглоомоор суралцах аргачлал; 

6. Сургалтын зохион байгуулалт, үнэлгээний аргачлалууд, дүн шинжилгээ; 
7. Сургалт, судалгааны байгууллагын судалгаа хөгжүүлэх боломжууд, бодлогын 

кейс судалгааг ашиглах, бусад судалгааны аргууд; 
8. Манлайллын сургалтын агуулга, зохион байгуулалт, ач холбогдол; 
9. Төрийн албаны коллежийн хүний нөөцийн хөгжүүлэлт, сургагч багш нарын нөөц 

бүрдүүлэлт; 
10. Сингапурын туршлагыг ашиглан “Нийслэлийн захиргааны албан хаагчдын 

чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх боломжууд зэрэг сэдвээр хичээл, 
илтгэл танилцуулсан. 

 

 
  
 Сургалтын үр дүнд төрийн албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд дараах зүйлсийг анхаарч ажиллах талаар суралцлаа. Үүнд: 
 

• Цаашид албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа 
чадамжид суурилсан сургалтын хүрээ боловсруулах аргын талаар анхан шатны, тодорхой 
ойлголттой болсон ба түүнийг нэвтрүүлэх, үүний тулд дүүрэг, агентлагуудын хүний нөөцийн 
мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах;  

 

 
 

• Сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах ADDIE, 6D болон Түргэвчилсэн сургалтын 
аргуудын талаар ойлголттой болон бөгөөд сургалт зохион байгуулахдаа холимог буюу 
албан хаагчдын ажлын байран дээрх сургалт, зайн, онлайн сургалтыг хослуулж хэрэглэх 
аргыг нэвтрүүлэх, бодлогын тоглоомын аргыг ашиглах;  

 

• Сургалтын үнэлгээг хийхэд онлайн хэлбэрийг ашиглах, ялангуяа үнэгүй цахим 
програм, аппликейшнийг хэрэглэх, ингэснээр цаг хугацаа хэмнэгдэх; 
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• Манлайлал, харилцаа гэх мэт хувь хүний хандлагатай холбоотой сургалтуудын 
үнэлгээг хийхдээ амжилттай кэйсийн аргыг ашиглах; 

 

• Шинээр томилогдож буй албан хаагчдад зориулсан багц сургалтын агуулгыг 
боловсруулах, ажлын байран дээр нь чиглүүлэх, халамжлан хөгжүүлэх хүн томилж 
мэдээллээр хангаж, зөвлөн туслах, ингэснээр суурь анхан шатны мэдлэг авч, богино 
хугацаанд чадавхжих;  

 

• Зөвхөн албан хаагчдыг төдийгүй удирдах албан тушаалтнуудыг сургаж, хөгжүүлэхэд 
илүүтэй анхаарах, манлайллын сургалтыг зайлшгүй авах; 

 

• Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдыг ажлын байран дээр гаргах өөрчлөлт, 
гүйцэтгэлийг сайжруулах бололцоогоор хангах, дэмжлэг үзүүлэх, эргээд үнэлэх, дүгнэх 
тогтолцоог бий болгох; 

 

       
 

• Төрийн албан хаагчдын, ялангуяа удирдлагын түвшний албан хаагчдад зориулсан 
сургалтад зориулж аливаа үйл ажиллагаа, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад амжилттай 
болон амжилтгүй хэрэгжсэн үйл ажиллагааны түүх, сургамжийг цуглуулах, сургалтад 
оруулах;  

 

• Нийслэлийн хувьд албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтод сургалтын 
төвөөс зохион байгуулж буй сургалтад заавал хамрагдаж агуулга эзэмшсэнийг батлах 
гэрчилгээг авсан байх шаардлагыг тусгах, ингэснээр албан хаагчдын гүйцэтгэлийг 
сайжруулах, түүнийг үнэлэх үзүүлэлт болно; 

 

• Сургалтын төвийн ажилтнуудыг сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургалтын 
үнэлгээ хийх чиглэлээр сургах, чадавхжуулах тогтолцоо бий болгох, сургалтын төвийн урт 
хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах;  

• Сургалтын хэрэгцээний үнэлгээг уламжлалт аргуудаас гадна чадамжид суурилсан 
хэлбэрээр хийх, чадамжийн хүрээг тодорхойлохдоо албан тушаал бүрээр хийхээс илүүтэй 
тухайн салбар, нэгж, чиг үүргээр хийх нь оновчтой бөгөөд залгамж холбоотой байх зэрэг 
тодорхой асуудлуудыг тусган нэвтрүүлэх боломжтой байна. 
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  Энэхүү сургалт айлчлалын үеэр Засгийн газрын түвшинд хэрэгжиж буй төрийн 
албаны чадавх бэхжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн захиргааны албан 
хаагчдын чадавх бэхжүүлэх асуудал, Сургалт, судалгааны төвийг бэхжүүлэх, тогтвортой 
хөгжүүлэхэд нэгдсэн бодлогын дор авч үзэхээр талууд хэлэлцсэн. 
 
  Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн эхний үе шатын дүгнэлт, дараагийн шатны 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг дээрх багийн бүрэлдэхүүний хүрээнд хэлэлцэн чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2019-2022 онд хэрэгжүүлэх ажлуудыг дараах чиглэлээр 
тодорхойлсон. Үүнд: 
 
 2019 онд 
 

1.  “Сургалтын төв”-ийг байгууллагын түвшинд бэхжүүлэх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх; 
 

2. Чадавх бэхжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх /хөгжлийн бодлого төлөвлөгч  
170 мэргэжилтнүүдийн, хорооны 109 албан хаагчын/, чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөрийг сайжруулах; 

 
3. Дүүрэг, агентлагуудын 300 албан хаагчийг чадавхжуулах сургалтуудыг зохион 

байгуулах; 
 

4. Шинээр 5 хүртэлх сургалтын агуулга, модуль боловсруулах. 
 

 
 
  2020-2022 онд 
 

1. “Сургалтын төв”-ийг бэхжүүлэхдээ сургалт, судалгааны байгууллага болгох, 
төвийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, чадамжид суурилсан сургалтын 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах; 
 

2. Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийг 
тусгайлан чавахжуулснаар чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр, жил бүрийн 
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх; 
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3. “Сургалтын төв”-д сургалтын шинэ технологиудыг нэвтрүүлэх /цахим сургалт, 
холимог сургалт, ажлын байран дээрх сургалт, харилцан суралцах арга, бодлогын 
тоглоомын арга гэх мэт/, төвийн санхүүжилтийг бүрдүүлэхэд шинэ эх үүсвэр бий 
болгох /захиалгатай төлбөртэй сургалт зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх гэх мэт/; 

 
4. Сургагч багш нарын нөөцийг бүрдүүлэх, багш бэлтгэх үйл ажиллагааг 

сайжруулах; 
 
5. Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зураглалын дагуу бүх үе шатанд явцын 

болон эцсийн үнэлгээг хийх, хөтөлбөрт бүхэлд нь хяналт шинжилгээ хийх, хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний чадавх бий болгох; 

 
6. Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийн эхний үе шатыг дүгнэж дараагийн шатны 

хөтөлбөр /2021-2024 он/-ийг боловсруулах. 
 

  Нийслэлийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
асуудлыг өндөр хөгжилтэй улс орнууд, хотуудын жишигт хүргэхэд дээрх төсөл ихээхэн хувь 
нэмэр оруулж байгаа бөгөөд 2019 оны 4-р сарын 15-19-ний өдрүүдэд төслийн дараагийн үе 
шатны төлөвлөгөө, зураглалыг гаргахад санхүүжүүлэгч, хэрэгжүүлэгч талууд дээрх 
чиглэлүүдээр санал солилцон зөвшилцлөө. 
 

2.4. Зохион байгуулалт, дотоод ажлын талаар: 

 
           Засаг даргын  шийдвэр, захиргааны шийдвэрийн талаар:  

 
Тайлангийн хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын захирамж 
 
-  А- 1395 
-  Б- 196 нийт 1591 захирамж  гарч хувийн хэрэг  бүрдүүлсэн.   
Засаг даргын шийдвэрийг www.ulaanbaatar.mn, www.schilendans.gov.mn  сайтууд  

дээр байршуулсан.  
 
Тайлант хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол, өргөн барих албан бичиг, Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 
тэмдэглэлийн төсөл боловсруулахад 2086 саналын хуудас авсан байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн агуулгын тухай танилцуулгыг 7 хоног бүр 

хийж хэлтсийн даргад танилцуулсан.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны захирамжийн саналын хуудас 48, захирамж 18  

нийт 66 боть архивын материал эмхэлж архивт хүлээлгэн өгсөн.  
 
 Тайлант хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 92 “А”, 102 “Б” тушаалд 
дугаар өгч, 96 “Б” тушаалын төслийг боловсруулан баталгаажууллаа.  
  
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудад 2019 оны  02 дугаар сарын 
02-ны өдөр Бямба гаригт (ажлын өдөрт шилжүүлсэн) ХАСХОМ-ын урьдчилсан мэдүүлэг 
гаргахад анхаарах асуудлын мэдээлэл өгч, “Мэдээллийн цаг”-ийн арга хэмжээг зохион 
байгууллаа.  

Төрийн шагнал, нийслэлийн Засаг даргын шагнал 
  
 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71-р зарлигаар батлагдсан “МУ-ын цол хүртээх, 
одон, медалиар шагнах журам”-ын дагуу төрийн шагналд тодорхойлогдон ирсэн иргэдийн 
материалыг судлан 4072 иргэнийг Төрийн шагналд, Цолны тэмдэг, одон медаль үнэмлэхийг 
нөхөн авах 23 иргэний хүсэлтийг уламжилж хэлэлцүүлэн шийдвэрийг гаргуулж ажиллав.  

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.schilendans.gov.mn/
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 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигаар батлагдсан “Монгол 
Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах журам”-ын 2.9-д заасныг үндэслэн төрийн 
шагналд тодорхойлогдон ирсэн хүмүүсийн материалыг төрийн шагналд уламжлах эсэх 
асуудлаар харьяалах дээд байгууллагаас нь санал, дүгнэлт авахаар 72 иргэний 
материалыг холбогдох яамдуудад хүргүүлсэн. 
 
 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.  Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/683, А/1030, А/1217 дугаар захирамжаар 
нийт 1080 иргэнийг шагнаж урамшуулсан байна. 
 

Байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 33.1.1; 33.1.2; 33.1.3; 33.1.4; 33.1.5; 
33.1.6; 33.1.7-д заасан үндсэн 7 чиг үүргийн хүрээнд “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн 
үзэл баримтлал 2030”, Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Улаанбаатар хотыг 2020 оны хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он 
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Төрийн албаны тухай хуулийн 
53.2 дахь хэсэг; Засгийн газрын 2019 оны 36 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн стратеги 
төлөвлөгөөг боловсрууллаа.  

 
 “Тунгаамал” ТББ нь стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг 

хангах журмын хүрээнд тогтоосон үе шатны дагуу шаардлагатай судалгаа, шинжилгээг 
гүйцэтгэж дараах бүрдэл хэсгүүдийг боловсруулсан. Үүнд: 

 
 1.Байгууллагын чиг үүргийн шинжилгээ хийх 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын чиг үүрэг Монгол Улсын засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаас бусад хуулиуд, УИХ-ын 
болон Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан 
байдлаар түүвэр хийхэд бүгд 43 баримтад 63 чиг үүрэг туссан байна. Үүнээс: 15 хуулинд 
28,  УИХ-ын 2 тогтоолд 2, Засгийн газрын 12 тогтоолд 18, Сайдын 2 тушаалд 2, Бодлогын 
13 баримт бичигт 13 чиг үүрэг туссан байна.  

 
 Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуульд заасан Тамгын газрын үндсэн 7 чиг үүргийн хүрээнд нэгжүүдийн үйл ажиллагааны 
үндсэн чиг үүргийг авч үзэн, шинэ бүтэц, зохион байгуулалтын диаграм гаргах, уг 7 чиг 
үүргийг Тамгын газрын гадагш болон дотогш харилцах чиглэлийн дагуу 5 гол чиг үүргийн 
хүрээнд шинжилсэн. 

 
 2.Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго тодорхойлох 
 
 Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго тодорхойлох аргачлалын дагуу мандатын 

шинжилгээнд үндэслэн тус бүр гурван хувилбарыг тодорхойлсон бөгөөд үүн дээр Тамгын 
газрын нийт албан хаагчдаас судалгаа авч, нэгтгэн алсын хараа, эрхэм зорилгын 
томъёололд санал болгосон хувилбаруудаас албан хаагчдын ихэнх хувийн саналыг авсан 
агуулгыг хооронд нь уялдуулан сонгож, нэмэлт саналыг тусган томъёолсон. 

 
 3.Стратеги төлөвлөгөөний үндэслэл тодорхойлох 
 
 Үндэслэлд нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн талаар баримталж буй бодлого, 

чиглэлийг авч үзэхээс гадна төрийн үйлчилгээний шинэ чиг хандлага, төрийн захиргааны 
байгууллагын өмнө тавигдсан асуудал, сорилтуудыг тусгасан. 
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 4.Байгууллагын дотоод, гадаад орчны шинжилгээ хийх 
 
Тамгын газрын дотоод ба гадаад орчны өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох, 

судалгааны үр дүнд тулгуурлан Нийслэлийн ЗДТГ-ын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулах суурь мэдээлэл болгон ашиглах зорилгоор Нийслэлийн ЗДТГ-ын дотогш 
болон гадагш чиглэсэн харилцааны хүрээнд нийт 182 хүнийг хамруулан санал асуулгын 
хэлбэрээр судалгаа авч, ярилцлага хийсэн. 

 
Дотогш чиглэсэн харилцааны хүрээнд Тамгын газрын нийт 73 албан хаагч, гадагш 

чиглэсэн харилцааны хүрээнд нийт 109 хүн (Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Ажлын алба, Дүүргүүд, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлагууд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд)-ийг уг судалгаанд хамруулсан. 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлохдоо дараах 5 
ерөнхий чиглэлийг баримтлав. Үүнд: 

1. Засаг даргад туслах 
2. ИТХ-ын хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
3. Төрийн байгууллагуудыг бодлогын удирдамжаар хангах 
4. ЗДТГ-ын дотоод үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжруулах 
5. Иргэдэд үйлчлэх 

 
 Судалгааны үр дүнд шугаман регрессийн болон корреляцийн аргаар шинжилгээ 

хийж, гарсан үр дүнгээ зарим асуултаар бататган дүгнэлт хийсэн. Гадаад орчны шинжилгээ 
хийхэд PESTLE аргачлалыг ашигласан бөгөөд дотоод, гадаад орчны хүрээнд судалгааны 
үр дүнгээр SWOT шинжилгээг хийсэн болно. 

 
5. Байгууллагын стратегийн зорилтуудыг тодорхойлох 
 

Орчны шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн стратегийн зорилтуудаа Тамгын газрын 
харилцах 5 чиглэлийн хүрээнд тодорхойлсон. Стратегийн 5 зорилтын 2 нь судалгааны үр 
дүнгээр илүү анхаарах шаардлагатай асуудлаар томъёологдсон. Өөрөөр хэлбэл, Тамгын 
газрын үйл ажиллагааны дотоод үр ашгийг сайжруулах болон нутгийн захиргааны 
байгуллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнг 
дээшлүүлэхэд илүү анхаарсан.  

 
Стратегийн 5 зорилт дэвшүүлсний дотор гүйцэтгэлийн 7 зорилго, холбогдох 

зорилтуудыг SMART аргачлалаар томъёолж 2019-2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
хэтийн төлвийн 4 чиглэл тус бүр дээр төлөвлөсөн болно. 

 
6.Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад анхаарах зүйлсийг тодорхойлох 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх ажлыг  Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд задлан 
тусгаж зохион байгуулах бөгөөд нэгжүүдийн болон албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн анхаарал 
татсан асуудлуудаа эргэн харж сайжруулах гэх мэт анхаарах асуудлаар зөвлөмж бэлтгэсэн. 

 
 Үр дүнд нь стратеги төлөвлөгөө батлагдсанаар цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж байна. 
 
 Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж, Зөвлөх 

багштай ажлын хэсгийн гишүүд уулзаж ярилцлага зохион байгуулсан. Ярилцлага 
хэлэлцүүлгээр байгууллагын “Алсын хараа”, “Эрхэм зорилго”-ыг тодорхойлов.  
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 Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, Хүний нөөцийн 
бодлогын ил тод байдлын тайланг нэгтгэн, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 
хүргүүлэв. 
 2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 89 байгууллагын 659 саналыг нэгтгэн 
боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний 
өдрийн 03 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусган, 
төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үүрэг 
гүйцэтгэгчээр батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын цаг ашиглалтыг шалган 
ажиллаж байна.  
 

 Төрийн албан тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, хэлтсийн дүрмээр 
хүлээсэн чиг үүргийн дагуу Нийслэл, дүүргийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг, үйл 
ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, төрийн үйлчилгээг иргэдэд 
ойртуулах, албан хаагчдын мэргэшлийн ур чадвар, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлг зохион байгуулах, Тамгын газарт орж, гарах бичиг хэргийг эрхлэх, хэлтсүүдийн ажлын 
уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг зохицуулах үндсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 
ажиллалаа.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал  
 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2019 онд 
хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөнийн төслийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас нэгтгэн, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчаар батлуулав.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2019 онд 27 
удаа хуралдаж, тэмдэглэлийг хөтөлж баталгаажуулсан ба 

давхардсан тоогоор 166 асуудал хэлэлцсэн байна. 29 асуудлыг дахин боловсруулж, 
хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн, Нэмэлтээр 14 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Хэлэлцсэн 
асуудлуудтай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 28,  зөвлөлийн хурлын 
тэмдэглэлээр -  94, албан даалгавар-1 тус тус  гарсан байна. Хурлаас гаргасан шийдвэрийг 
тухай бүр холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд оролцогчдийн нэрсийг хурал тухай 
бүрээр гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан ажиллаж байна. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын үйл ажиллагаанд  нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын нэгдсэн ERP систем ашиглан,  зар хүргэж QR кодыг уншуулж 
бүртгэж хэвшсэн.  

 
Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг хуралд оруулсан зөвлөлийн 

гишүүд, хэлтсээр нь авч үзвэл: 
 

 1.Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч - 16 
 2. Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогч -11 
 3. Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч- 6 
 4. Нийслэлийн Инновац, технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч- 8 
 5. Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч-8 
 6. Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч -20 
 7. Засаг даргын Тамгын газрын дарга - 11 
 8. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын алба -26 
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 9. Нийслэлийн  Хот байгуулалт, хөгжлийн газар- 7 
 10. Нийслэлийн  Цагдаагийн удирдах газар - 1 
 11. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс  -18  
 12. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс - 2  
 13. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс - 5 
 14. Хууль, эрх зүйн хэлтэс - 7 
 15.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс - 4 
 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хот төлөвлөлт, гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлт, төсөв, хөрөнгө оруулалт,  журам, дүрмийн төсөл, газрын харилцаа төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах, хог хаягдлын менежмент, хот тохижилт, хөтөлбөр, төсөл, гэрээ, 
төлөвлөгөөний төсөл хэрэгжилт агаарын бохирдлыг бууруулах, нийтийн тээврийн 
үйлчилгээ,   замын хөдөлгөөн түгжрэлийг бууруулах болон цаг үеийн бусад асуудлаар 
хэлэлцсэн. 
 
 Албан бичгийн шийдвэрлэлт 
 
 2019 онд 20729 албан бичиг ирсэн бөгөөд 2018 онтой харьцуулахад 22,4 хувиар 
өссөн байна. 
 
 2019 онд 6472 албан бичгийг явуулсан бөгөөд 2018 онтой харьцуулахад 14,5 хувиар 
өссөн байна. 

Д/д Хэлтсийн нэр 
Ирсэн 

бичгийн тоо 

Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн 

хувь 

Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 

1 ТЗУХ 3406 83,77% 13 хоног 

2 ХБТХ 3376 94,64% 9 хоног 

3 СТСХ 2123 99,46% 8 хоног 

4 ХШҮХ 2420 95,77% 3 хоног 

5 ХМХХ 160 75,82% 26 хоног 

6 ЦШ 146 95,06% 4 хоног 

7 ТХХЗХ 379 93,31% 11 хоног 

8 ХЭЗХ 2722 88,05% 11 хоног 

9 НБХ 1134 93,21% 10 хоног 

10 ГХХАХ 460 98,98% 6 хоног 

 

           Хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын талаар  
  
 Нийслэлийн удирдлагууд, нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын албан тушаалтнуудаас үйл ажиллагааны тодорхой зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд гарч буй албан бичгүүдийг Албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын дагуу доорх 
хэвлэмэл хуудсанд хэвлэсэн. Нийт 20,764 ширхэг хэвлэмэл хуудас зарцуулсан байна. 

 

№ Хэвлэмэл хуудасны нэр Хэмжээ 
Тоо, 

ширхэг 

1 Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж А4 6006 

2 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
Тушаал  

А4 1100 

3 Нийслэлийн Засаг даргын Албан даалгавар А4 21 

4 Нийслэлийн Засаг дарга /Албан бичиг/ А4 2119 

5 Нийслэлийн Засаг дарга /Албан бичиг/ А5 1646 

6 
Нийслэлийн Засаг дарга /Гадаад/ 
/Албан бичиг/ 

А4 92 

7 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
/Албан бичиг/ 

А4 4780 
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8 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
/Албан бичиг/ 

А5 4602 

9 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын /Гадаад / 
/Албан бичиг/  

А4 203 

10 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн  
Салбар зөвлөл Тогтоол 

А4 7 

11 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн  
Салбар зөвлөл /Албан бичиг/ 

А4 121 

12 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн  
Салбар зөвлөл /Албан бичиг/ 

А5 67 

13 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын 
Тэмдэглэл 

А4 36 

14 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын 
Тэмдэглэлээс 

А4 521 

Нийт 20,764 

 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хориглох тухай” 62 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “Таван толгой түлш” ХХК-ийн үйлдвэрээс 
сайжруулсан түлшийг нийслэлийн дүүрэг, хороо, борлуулалтын цэгүүдэд тээвэрлэх, түгээх 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих нийслэлийн удирдлагууд болон хэлтсийн дарга нарын 
хуваарийг батлуулан ажиллалаа.  
 
 “Таван толгой түлш” ХХК-ийн үйлдвэрээс сайжруулсан түлшийг нийслэлийн дүүрэг, 
хороо, борлуулалтын цэгүүдэд тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаанд хяналт тавих 
нийслэлийн удирдлагууд болон хэлтсийн дарга нарын хуваарийг албан бичгийн хамт 
боловсруулан батлуулж удирдлагуудад хүргүүлж ажиллалаа.  
  
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран 
нийслэлд анх зохион байгуулж буй нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн 
нээлт 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдав. 
Үүний дараа Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн Танхимын команд штабын дадлага-
сургууль “Crocus event hall”-д үргэлжилж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар зохион 
байгуулагдав. 
    

 
2.5. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс хийж 

хэрэгжүүлсэн ажлууд 
 

Төрийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг оператор 
тогтолцоонд шилжүүлэх: Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн 
үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/149 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын А/510 дугаар захирамж 
болон НЗДТГ-ын даргын А/85 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нийслэл, 
дүүргүүдийн “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”, “Нэг цонхны үйлчилгээг”-г “Үйлчилгээний 
нэгдсэн төв” болгон өөрчлөх, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйлчилгээг 
оператор ажилтнууд үзүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлж, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
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эрхлэх газрын даргын 2019 оны 84 дүгээр тушаалаар “Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл 
ажиллагааны журам”-ыг батлууллаа.  

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 

нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 312 үйлчилгээнээс 24 байгууллагын 265 төрийн 
үйлчилгээ буюу 84.9 хувийг оператор хэлбэрээр үзүүлэх боломжтой гэсэн судалгааг 
гаргалаа. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 4 байгууллагын 11 нэр төрлийн болон төрийн 
захиргааны төв болон нийслэлийн нутгийн захиргааны 18 байгууллагын 187 нэр төрлийн 
үйлчилгээний сургалтын модулийг гаргаж, оператор ажилтнуудад 2 удаагийн сургалтыг 
зохион байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны 15 байгууллагын 
147 нэр төрлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд оператор хэлбэрээр үзүүлж байна.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын ажлын байр: Төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, шуурхай үйлчлэх, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, 
тулгамдаж байгаа асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэх, төрийн байгууллагуудын бодлого, 
үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах, нийслэлийг хөгжүүлэх бодлого, шийдвэрт иргэдийн 
санал, хүсэлтийг тусгах зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын 
ажлын байрыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2019 
оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын ажлын байрны үйл ажиллагааны 
журам”- ”-ыг А/682 дугаар захирамжаар баталж, Явуулын ажлын байр нь дүүргүүд, хороод, 
томоохон худалдааны төвүүдэд, цаг үеийн шинжтэй асуудлуудаар хуваарийн дагуу нийт 15 
удаагийн 40 байршилд ажиллаж, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч, тулгамдсан 
асуудлыг газар дээр нь судлан, шийдвэрлэж ажиллалаа.  

 
 И-токен, хурууны хээ уншигч: Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс                                  

28 байгууллагын 325 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж 
байгаагаас 16 байгууллагын 157 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээ /нийт үйлчилгээний 48.3 
хувь/ нь иргэдээс иргэний үнэмлэх шаардаж байна. Нийслэлийн цахим үйлчилгээний 
нэгдсэн портал http://eservice.ulaanbaatar.mn систем нь ХУР систем, танилт нэвтрэлтийн 
ДАН системтэй мэдээлэл солилцон ажиллаж байгаа бөгөөд НҮНТ-ийн салбаруудын албан 
хаагч нар иргэний мэдээллийг ХУР системээс авч, иргэний үнэмлэх шаардахгүйгээр 
хурууны хээг уншуулж үйлчилгээ үзүүлж байна.  

 
 Дээрх төхөөрөмжийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 16 байгууллагын 130 албан 

хаагчид тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох ажлыг Үндэсний Дата төвтэй хамтран 
хэрэгжүүлж, үйлчилгээний 109 цонхонд хурууны хээ уншигч төхөөрөмжийг суурилуулан, 
албан хаагчдад дээрх төхөөрөмжийг ашиглах хэрэглээний мэдлэг олгох сургалтыг зохион 
байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар нэгдсэн төвийн 4 салбарын 109 цонхоор дээрх 157 нэр 
төрлийн төрийн үйлчилгээг хурууны хээ уншигч төхөөрөмж ашиглан иргэдэд үзүүлж байна.    

 
 Пос төхөөрөмж, цахим төлбөр, тооцоо: Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 

нь банкны ачааллыг бууруулж, иргэдийн цагийг хэмнэн нэг цонхноос цогц үйлчилгээ авах 
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай хамтран 
цахим төлбөр тооцооны систем /пос төхөөрөмж/-ийг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 7 байгууллагын /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар-
2, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба-21, Нийслэлийн Архивын газар-20,  
Нийслэлийн Бүртгэлийн газар-24, Нийслэлийн Татварын газар-3, Хот байгуулалт, хөгжлийн 
газар-8, Цагдаагийн Ерөнхий газрын Бүртгэл хяналтын төв-1/ 39 цонхонд пос төхөөрөмж, 
киоскийг суурилуулан, 79 нэр төрлийн үйлчилгээг цахим төлбөр, тооцооны системийг 
ашиглан иргэдэд үзүүлж байна. Мөн авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэд ухаалаг утасны 
SMARTCAR аппликейшн болон тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний 
smartcar.mn цахим хуудсаар цаг хугацаа хэмнэн, авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, 
агаарын бохирдол, зам ашигласны төлбөр, торгуулийг төлөх үйлчилгээг 2019 онд бүх 
банкны онлайн гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн карт, QPay үйлчилгээ ашиглан 25,085 иргэн, 
3.3 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн үзүүлэлттэй байна.    
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Төрийн цахим үйлчилгээ: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар 
шилжүүлэх ажлын хүрээнд 7 байгуулллагын 51 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, 
http://eservice.ulaanbaatar.mn системээр дамжуулан хүлээн авч байгаа бөгөөд нийт 29,065 
үйлчилгээг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: УБЗАА-ын тусгай 
зөвшөөрлийн үйлчилгээ 16 үйлчилгээ, Архивын газрын 19 үйлчилгээ, Байгаль орчны газрын 
2 үйлчилгээ, Газар зохион байгуулалтын албаны  2 үйлчилгээ, Аялал жуулчлалын газрын 7 
үйлчилгээ, Татварын газрын 3 үйлчилгээ, Цагдаагийн ерөнхий газрын 1 үйлчилгээ зэрэг 
үйлчилгээнүүдийг цахимаар үзүүлж байна.  

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж буй 

үйлчилгээнүүдийг дахин загварчлах: Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулан үйлчилгээний шуурхай, чирэгдэлгүй байх нөхцлийг хангаж, баримт бичгийн 
бүрдэл, шат дамжлага, төлбөр, хураамж, эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээллүүдийг 
шинэчилж, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттайгаар шилжүүллээ. Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлж буй нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 312 нэр төрлийн үйлчилгээний мэдээллийг шинэчилж, 
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал http://eservice.ulaanbaatar.mn системд, оператор 
хэлбэрээр үзүүлэх боломжтой төрийн захиргааны төв болон нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 25 байгууллагын 181 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг үйлчилгээний нэгдсэн 
www.mgov.mn системд мэдээллийг тус тус иргэдэд нээлттэйгээр байршууллаа.  

 
 Үйлчилгээний тав тухтай орчин: Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр 

ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх үйлчилгээний орчинг бүрдүүлж, 
төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр “Түгээмэл хөгжил төв” төрийн бус 
байгууллагатай хамтран Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үйлчлүүлж буй хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээний хүртээмжийн үнэлгээг хийлээ. Үүнээс гадна НҮНТ-өөс 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих зорилгоор ажлын талбайг гаргаж, ХБИ-ийн 
үйлдвэрлэж буй бараа, бүтээглэхүүнийг борлуулах цэгийг ажиллуулж байна.  

 
 “Гэрэгэ” Киоск: Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвөөр үйлчлүүлж буй 

иргэдийн өөртөө үйлчлэх цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлж, цахим төлбөр тооцооны “Гэрэгэ” 
Киоскыг үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд дээрх киоскоор иргэд тээврийн хэрэгслийн 
татвар, торгуулийг татварын болон банкны үйлчилгээ авахгүйгээр маш хялбар байдлаар, 
шуурхай төлөх боломжтой боллоо.  

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв нийт 6 салбартай боллоо:  
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
үйлчүүлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн салбаруудыг гэр хорооллын зарим хэрэгцээт байршилд шинээр байгуулж 
байгаа юм. Мөн шинэ салбаруудыг байгуулахтай холбогдуулаад төсөв тооцооны судалгааг 
цаг алдалгүй гаргаж удирдлагуудад танилцуулсан. Үүнд: Баянгол дүүргийн 8, 13-р хорооны 
нутаг дэвсгэрт /3,4-р хорооллын эцэс/, Баянзүрх дүүргийн 13,14,16,22-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт /Офицеруудын ордон/, Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 8, 9, 10, 21-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт /Баянхошууны  тойргийн зүүн талд/ тус тус шинэ салбаруудыг байгуулах 
боломжтой гэж үзэж иргэд, оршин суугчдын төрийн үйлчилгээг авах эрэлт хэрэгцээнд 
тулгуурлан Нийслэлийн Үйлчилгээний Нэгдсэн Төвийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Баянгол /иргэдийн төвлөрөл ихтэй бүс 
болох 3, 4-р хорооллын эцэс/, Сонгинохайрхан /Баянхошуу гэр хороооллын бүс/ 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт тус тус шинэ салбаруудыг байгууллаа. 

 

http://eservice.ulaanbaatar.mn/
http://eservice.ulaanbaatar.mn/
http://www.mgov.mn/
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Азийн хөгжлийн банк, Европын хөгжлийн 

банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
төсөл, хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 
“Бизнес инкубатор төв”- ийн 1 дүгээр давхрын 186.4 м.кв талбай, Баянгол дүүргийн 12 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Соломолл худалдааны төвийн 4  дүгээр давхрын 
384  м.кв талбай бүхий байгууламжид нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 2 шинэ 
салбарыг нээж ажиллуулах, холбогдох тооцоо, судалгааг урьдчилсан байдлаар гаргаж, үйл 
ажиллагааг эхлүүллээ.  

 
Үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд 

хяналт тавих ажлын хүрээнд 
 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс МУ-ын Авлигатай тэмцэх газар, Засгийн 
газрын 2 байгууллагын 13 нэр төрлийн үйлчилгээ, нийслэлийн нутгийн захиргааны 25 
байгууллагын 312 нэр төрлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд түргэн шуурхай, хүндрэл 
чирэгдэлгүй үзүүлж байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбар 764’391, Мишээл салбар 391’988, Драгон салбар 
554’577, Оргил салбар 260’043, нийт 1’970’999 үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн 
бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал, Дүнжингарав салбарын үйлчилгээний тоо 5.2 
хувиар буурч, Драгон салбарын үйлчилгээний тоо 12.6 хувь, Мишээл салбарын 
үйлчилгээний тоо 8.1 хувь, Оргил салбарын үйлчилгээний тоо 1.4 хувиар өсч, нийт дүнгээр 
үйлчилгээ үзүүлсэн тоо 2.8 хувиар өссөн байна. 2018 онд өдөрт дунджаар 7636 үйлчилгээ 
үзүүлж байсан бол 2019 онд өдөрт дунджаар 7808 үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Өдрийн 
дундаж хандалт 2.3 хувиар өссөн байна. Нийт үйлчилгээний 38.7 хувийг шуурхай буюу газар 
дээр нь үзүүлсэн үйлчилгээ, 6.3 хувийг богино хугацаанд буюу 1 хоногийн дотор үзүүлсэн 
үйлчилгээ, 20 хувийг урт хугацаанд буюу 2-30 хоногт үзүүлсэн үйлчилгээ, 34.9 хувийг 
зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээ тус тус эзэлж байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
нийслэлийн Бүртгэлийн газар 839’779 үйлчилгээ, нийслэлийн Татварын газар 354’079 
үйлчилгээ, Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 186’062 үйлчилгээ үзүүлсэн нь нийт 
үйлчилгээний 70 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь дээрх байгууллагуудын үйлчилгээний 
ачаалал өндөр байгаа нь иргэдийн эрэлт хэрэгцээ их байгааг харуулж байна. 
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Нийт үйлчилгээний 763’478 /38.7%/-ийг шуурхай буюу газар дээр нь үзүүлсэн 
үйлчилгээ, 125’171 /6.3%/-ийг богино хугацаанд буюу 1 хоногийн дотор үзүүлсэн үйлчилгээ, 
394’052 /20%/-ийг урт хугацаанд буюу 2-30 хоногт үзүүлсэн үйлчилгээ, 688’298 /34.9%/-ийг 
зөвлөгөө мэдээллийн үйлчилгээ тус тус эзэлж байна.  

 
Нийт үйлчилгээний 38.7 хувийг шуурхай, 6.3 хувийг богино хугацаанд, 20 хувийг урт 

хугацаанд, 34.9 хувь нь зөвлөгөө мэдээлэл авсан байна. Нийт үйлчилгээ авч байгаа 
иргэдийн 3 хүн тутмын 1 нь зөвлөгөө, мэдээлэл авч байна. 2019 онд хамгийн их үйлчилгээ 
үзүүлсэн байгууллагуудыг дурдвал:  

 
1. Нийслэлийн Бүртгэлийн газар 839’779 буюу (42.6%) 
2. Нийслэлийн Татварын газар 354’079 буюу (18%) 
3. Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 186’062 буюу (9.4%) 
4. Цагдаагийн Ерөнхий газар Лицензийн төв 134’549 буюу (6.8%) 
5. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 95’730 буюу (4.9%)  

 
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 2019 оны байдлаар нийт 95’730 үйлчилгээний 
хүсэлтийг хүлээн авсан байна. Үүнд: 

 

• Дүнжингарав салбар – 29’384 

• Мишээл салбар – 10’269 

• Драгон салбар – 47’703 

• Оргил салбар – 8’374 
 

 Засгийн газрын харьяа болон нийслэлийн нутгийн захиргааны байгуулагуудтай 
хамтран нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний нэр 
төрлийн нэмэгдүүлэх ажлыг авч хэрэгжүүллээ. Төрийн 3 байгууллагын 14 нэр төрлийн 
үйлчилгээ, хувийн хэвшлийн 3 байгууллагын 5 нэр төрлийн үйлчилгээг нэмэгдүүллээ. Үүнд: 
 

- Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг 
цахимаар явуулж, газрын харилцааг нээлттэй, ил тод зохион байгуулах зорилгоор 
Нийслэлийн Газрын биржийн цахим төвийг нээж, газрын барьцааны талаар болон зах 
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зээлийн үнийн бодит мэдээллийг нэг дороос авах, иргэд гар утас, таблет, компьютер 
ашиглан хүссэн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжийг 
бүрдүүллээ. 

 
- Нийслэлийн Бүртгэлийн газрын Шинээр хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах, 

Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэх, Хуулийн этгээдийн хаягийн өөрчлөлт, Хуулийн 
этгээдийн татан буугдах бүртгэл зэрэг нийт 4 үйлчилгээ; 

 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудад Авлигатай тэмцэх газрын 

“Иргэний хяналтын төв”-ийг 2019 оноос ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд   иргэдээс өргөдөл, 
гомдол хүлээн авч, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа.  

 
- “Гэрэгэ Системс” ХХК-тэй хамтран цахим төлбөр тооцооны “Гэрэгэ” Киоскыг 

үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд дээрх киоскоор иргэд тээврийн хэрэгслийн татвар, 
торгууль болон Улсын бүртгэлийн 20 нэр төрлийн үйлчилгээний төлбөрийг шуурхай төлөх 
боломжтой боллоо.  

 
- Төрийн үйлчилгээний дагалдах үйлчилгээ болох даатгалын бусад төрлийн 

үйлчилгээг тус тус нэмэгдүүлж ажиллалаа. 
 

 
 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 

төрийн үйлчилгээний шат дамжлага, цаг хугацаа, зардлыг хэмнэн, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ 
шаардлагад тулгуурлан цахим орчинг бий болгон, систем, төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг 
хийж, цахим төлбөр, тооцооны үе шаттайгаар шилжүүллээ. Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвөөс үзүүлж буй 325 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээнээс 171 буюу 52.6 хувийг 
төлбөртэй үйлчилгээ эзэлж байгаа бөгөөд иргэд төрийн үйлчилгээний төлбөр хураамжийг 
банкинд оочирлох, банк оролгүйгээр шууд үйлчилгээний ажилтанд ирж картаа уншуулаад 
төлбөрөө төлөх, цахим төлбөрийн системийг нэвтрүүлж, иргэдийн цаг хугацаа, шат 
дамжлагыг багасгах зорилгоор дараах ажлуудыг хийж, гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

 

    
 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 312 нэр төрлийн үйлчилгээнээс                 

7 байгуулллагын 51 үйлчилгээг https://eservice.ulaanbaatar.mn системээр үйлчилгээ 
үзүүллээ.  

 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 7 байгууллагын 79 нэр төрлийн үйлчилгээг пос, 

киоск төхөөрөмжөөр үйлчилгээ үзүүллээ.  
 
- Иргэдээс иргэний үнэмлэх шаардахгүйгээр хурууны хээгээр 16 байгууллагын 157 нэр 

төрлийн төрийн үйлчилгээг и-токен төхөөрөмжөөр үйлчилгээ үзүүллээ. 

https://eservice.ulaanbaatar.mn/
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- Төрийн 106 нэр төрлийн үйлчилгээг "Цахим төлбөрийн баримтын систем" /ebarimt/ 
аппликэйшнээр үйлчилгээ үзүүллээ.  

 
- Үндэсний их баяр наадмын 4212 ширхэг тасалбарыг https://eservice.ulaanbaatar.mn/ 

системээр бүх банкны онлайн гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн карт, QPay үйлчилгээ ашиглан 
төлбөр төлөлтийг хийж, иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүллээ.  

 
- Мөн авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид 41,325 

иргэн 4 нэр төрлийн үйлчилгээг SMARTCAR аппликейшн 
болон https://smartcar.mn цахим хуудсаар думжуулан 
онлайнаар төлбөрөө төлсөн бөгөөд 3.4 тэрбум төгрөгийг 
төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 
 

- 2019 оныг Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний 
жил болгон зарласантай холбогдуулан “Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газар, Гэрэгэ системс компанитай 
хамтран улсын тэмдэгтийн хураамжийг КИОСК 
машинаар төлөх үйлчилгээг шинээр нэвтрүүллээ.  Иргэд 

өмнө нь улсын бүртгэлийн үйлчилгээний төлбөрийг төлөхийн тулд банкинд дугаарлан цаг 
хугацаа алддаг байсан бол одоо машины 
тусламжтайгаар 10-20 секундын хугацаанд хураамжаа 
төлдөг боллоо. Төлбөрийн карт л байхад КИОСК машин 
ашиглан улсын бүртгэлийн 18 төрлийн лавлагаа, 
үйлчилгээний болон тэмдэгтийн хураамжийг төлөх 
боломжийг бүрдүүлж, Дүнжингарав салбарт 2019.07.08-
ны өдөр албан ёсоор нээлтээ хийлээ. Нээлтэд Улсын 
бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандорж, 
Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч М.Халиунбат, “Гэрэгэ системс”     

ХХК-ийн захирал Ц.Эрдэнэбат зэрэг удирдлагууд оролцлоо. Тайлант хугацаанд тус 
киоскоос 5000 гаруй иргэн, хуулийн этгээд үйлчилгээ авсан байна.  

 
Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг 

цахимаар зохион байгуулдаг “Газрын биржийн цахим 
төв”-ийн 2019 оны 7-р сарын 26-ны өдөр Дүнжингарав 
салбарт  албан ёсоор нээлтээ хийн үйл ажилагаагаа 
эхэллээ. Нээлтэд Барилга, хот байгуулалтын яамны 
дэд сайд Б.Мөнхбаатар, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан, 
нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны дарга 
А.Энхманлай болон бусад холбогдох албаны 
төлөөлөл  оролцов. 

 
Тус төвийг нээснээр иргэд гар утас, таблет, 

компьютер ашиглан өөрийн оролцохыг хүссэн 
дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтад 
байршил харгалзахгүй, хүссэн үедээ  хамрагдахын 
зэрэгцээ газартай холбоотой мэдээ мэдээллийг нэг 
дороос авах, дуудлага худалдаа, түрээсийн зараа 
оруулж, арилжаалах боломж бүрдэж байгаа юм. Мөн 
иргэд газрын үнэ, Кадастрын зураг, гэрчилгээний 
хуулбар, тѳлбѳрийн баримт авах гэх мэт бүхий л 
үйлчилгээг цахимаар авдаг болохоос гадна түрээсийн 
бүртгэл хийх, газрын барьцааны талаар болон зах 

зээлийн үнийн бодит мэдээллийг нэг дороос авах зэргээр газрын харилцаатай холбоотой 
бүх мэдээллээ авах боломж олдож байна. 

  

https://eservice.ulaanbaatar.mn/
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Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих  
ажлын хүрээнд 

 
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 гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, иргэнд хариу өгөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын UB ERP 

систем дэх өргөдөл, гомдлын дэд системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 1148 
байгууллага, 2461 нэгж, 25580 албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.  

 
Хүснэгт №1 

Хугацаа Нийт 
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Шийдвэрлэх шатанд байгаа 

Шийдвэрлэсэн Хувь Судалж байгаа Хувь 

2019 оны 
жилийн эцэс 

49970 48747 97% 1223 3% 

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 

гаргасан өргөдөл, гомдлын хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 26.5 хувиар 
өссөн үзүүлэлттэй байна.  

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтын эх үүсвэрийг харуулбал: 

           Хүснэгт №2 

№ Эх үүсвэрүүд 
2019 оны жилийн эцэс 

Тоо Хувь 

1 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага 29176 58.4% 

2 1800-1200 тусгай дугаарын утас 7408 14.8% 

3 Засгийн газрын 11-11 төв 3558 7.1% 

4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 3200 6.4% 

5 НМХГ-ын тусгай дугаар 3931 7.8% 

6 Хороо 1144 2.2% 

7 “Check my service” аппликейшн 710 1.4% 

8 Eservice.ulaanbaatar.mn цахим хуудас 561 1.1% 

9 Явуулын ажлын байр /7712-0000/ 61 0.1% 

10 131200 дугаарт мессэж 6 0.0% 

11 Фэйсбүүк 144 0.2% 

12 Нийслэлийн Засаг даргад хандсан 71 0.1% 

Нийт 49970 100.0% 
    
 Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, 2019 онд 3 эх үүсвэр шинээр нэмж, нийт 3 төрлийн 12 эх үүсвэрээр өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авч байна. Дээрх ажлын хүрээнд нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
70128012 тусгай дугаарыг, нийслэлийн Засаг даргад хандсан, фэйсбүүкийн “Нийслэлийн 
Мэдээ”, “Хот” хуудсыг тус тус холболоо.  

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

         Хүснэгт №3 
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Хариу өгсөн хэлбэр 
2018 оны жилийн 

эцэс 
2019 оны жилийн 

эцэс 

Тоо Хувь Тоо Хувь 

Иргэний талд шийдвэрлэсэн өргөдөл 23836 62% 28290 58% 

Боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл 6667 17% 5445 11% 

Бусад 8138 21% 15012 31% 

Нийт 38641 100% 48747 100% 

 
Өргөдөл, гомдолд хариу өгсөн байдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

боломжгүй тухай хариу өгсөн өргөдөл, гомдол 18.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  
 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа: 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 11 хоног 07 цаг 06 минут байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 07 цаг 18 минутаар өссөн байна.   

  
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулбал:              
Хүснэгт №5 

Хугацаа Хоног Цаг  Минут Шийдвэрлэсэн 

2018 оны жилийн эцэс 10 23 48 38641 

2019 оны жилийн эцэс 11 07 06 48747 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтын агуулга:  

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл, гомдлын агуулгыг тэргүүлэх хандалтаар харуулбал:                                  
    Хүснэгт №6 

№ Агуулга Тоо Хувь 

1 Барилгын техникийн хяналтын тухай 1474 3.00% 

2 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тухай 1157 2.35% 

3 Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналтын тухай 985 2.00% 

4 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын тухай 932 1.90% 

5 Газар чөлөөлөх тухай 783 1.59% 

 
Өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлүүлэх 

зорилгоор хэрэгжүүлсэн ажил:   
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах мөн дотоод ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон дүрэм журам, үйл ажиллагаа, програм хангамжийн 
сургалтуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулах” тухай заалтын хүрээнд өргөдөл, гомдлын 
UB ERP нэгдсэн системийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг 
сайжруулах зорилгоор 9 удаагийн сургалт зохион байгуулж, нийт 798 албан хаагчийг 
хамрууллаа. Үүнд:  

 
- 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 40 харьяа, хэлтэс, албадын 

өргөдөл, гомдол хариуцсан 38 албан хаагчдад сургалт хийж ажилласан; 
 
- 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр нийслэлийн Мэргэжлийн хяналт газрын                

7012-8012 тусгай дугаарын өргөдөл, гомдол хүлээн авах дуудлагын 4 операторт UB ERP 
өргөдөл, гомдлын системийн сургалт хийж ажилласан;     
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- 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын харьяа, хэлтэс албадын өргөдөл, гомдол хариуцсан 35 албан хаагчдад сургалт 
хийсэн;                        

 
- 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр нийслэлийн Засаг дарга болон Засаг даргын 

орлогч, зөвлөхүүдийн туслахуудад UB ERP системийн өргөдөл, гомдлын дэд системийн 
талаарх мэдээлэл өгч ажилласан; 

 
- 2019 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Налайх дүүргийн хороодын 46 хэсгийн ахлагч 

болон хорооны зохион байгуулагч нарт сургалт хийсэн;   
 
- 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн хороодын 99 хэсгийн 

ахлагч нарт сургалт хийсэн;                
 
- 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 380 хэсгийн ахлагч 

нарт сургалтыг тус хийж ажилласан. 
 
- 2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн 156 албан хаагчид сургалт 

зохион байгуулсан. 
 
- 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

харьяа хэлтэс алба, хороодын Өргөдөл, гомдол хариуцсан 32 албан хаагчдад сургалт 
зохион байгуулсан. 

 
Түүнчлэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр Баянгол 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 
нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын 
төв, Зорчигч тээврийн нэгтгэл гэсэн 5 байгууллага дотооддоо сургалт зохион байгуулж 
ажилласан байна.  

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлж байна. Дээрх ажлын хүрээнд нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 
70128012 тусгай дугаарыг 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс, нийслэлийн Засаг 
даргад хандсан 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс, фэйсбүүкийн “Нийслэлийн Мэдээ”, 
“Хот” хуудсыг 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн өргөдөл, гомдлын системд тус 
тус холбож, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, бүртгэн шийдвэрлэлтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

 
Мөн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, шийдвэрлэлтийг 

сайжруулах, хугацаа хэтрэлтэд анхаарах, зөрчил гаргахгүй байх тухай холбогдох 
зөвлөмжийг тухай бүр, нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлээс  
гарсан үүрэг, даалгаврыг улирал бүр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
хүргүүлж ажиллалаа. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 2019 оны 

жилийн эцсийн байдлаар нийт 49970 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 173 байгууллагын 696 
албан хаагч 1963 өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг нийт нийслэлийн нутгийн захиргааны                                       
99 байгууллага ирүүлэхээс 68 байгууллага ирүүлж, 31 байгууллага ирүүлээгүй байна. Дээрх 
тайлан мэдээ ирүүлсэн 68 байгууллагаас өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтрүүлж 
шийдвэрлэсэн албан хаагчдад 23 байгууллага нь арга хэмжээ аваагүй, 36 байгууллага нь 
168 албан хаагчид байгууллагын дотоод журмын дагуу хариуцлага тооцсон байна. Үүнд,                   
64 албан хаагчид анхааруулах хуудас олгосон, 1 албан хаагчид зөрчлийн оноо тооцсон,                       
3 албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг дүгнэхэд харгалзсан, 100 албан хаагчидтай хурал хийн 
сануулга өгч, анхааруулсан байна.    
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Лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээний 
 ажлын хүрээнд 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг 

хөнгөн, шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, тэдний санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн 
авах, хотын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх болон хотыг хөгжүүлэх талаар 
иргэдийн санал бодлыг хүлээн авч, үйл ажиллагаандаа тусгах зорилгоор Нийслэлийн 
лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарын лавлах утсыг 2012 оны 10 дугаар сараас 
ажиллуулж байна.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас төрийн 

байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаарх иргэдийн мэдээлэл, өргөдөл, 
гомдолд суурилсан хяналтыг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн 
1800-1200 тусгай дугаараар 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс “Хотын дарга сонсож 
байна” лавлагаа, мэдээллийн төв болгон өргөжүүлж, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
эхэллээ. 

 
Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарт 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл нийт 71,024 дуудлага хандсаны 
52,473 дуудлага буюу 73,9%-д амжилттай үйлчилсэн байна.  

 
Өмнөх оны сарын дундаж дуудлага нь 4,232 байсан бол энэ оны сарын дундаж 

дуудлага нь 5,919 байгаа нь өмнөх оноос 28%-р өссөн үзүүлэлттэй байна. 
 
Лавлах шугам руу хандсан нийт дуудлагын үзүүлэлт сараар: /мянгаар/ 
 

 
 
Сарын дундаж хандалт 2018 оны мөн үед 4,232 байсан бол 2019 онд 5,919 болж 

өссөн байна. Дуудлагын стандарт гүйцэтгэл: 
 

 
 

2019 онд нийт 11 лавлагаанд тухайн үед тодорхой хариу өгөх боломжгүй тохиолдол 
гарсан байна. Үүнээс хариуг тодруулж өгсөн 6, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын тухай, тэдгээрийн ажил үйлчилгээний чиглэлд хамааралгүй, бусад 
асуудлаар 5 хандалт ирсэн байна. Агуулгаар нь авч үзвэл:  

 
1.  Татварын ерөнхий газар, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн тухай 
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2.  Буянт Ухаа-2 хорооллын 972 түрээсийн орон сууцны бүртгэлийн тухай 
3.  Сургуулийн хүүхдээс анги засварын мөнгө, хандив, зугаалгын тухай   
4.  Гадаад паспортын захиалга хүлээн авах, бүрдэл материал, нийслэлийн 

Татварын газраас олгож буй тэмдэгтийн хураамжийн нэхэмжлэлийн тухай 
5.  Багш нарын шалгалтын хоолны мөнгө, хандивын мөнгө хураалтын тухай  
6.  Авто машины татварыг дүүрэг харгалзахгүй, НҮНТ-үүдээр авч байгаа тухай 
7.  Уурын зуух, сайжруулсан шахмал түлшний утааны тухай  
8.  Смарт кар аппликейшний тухай 
9.  Төлбөртэй авто машины зогсоолын тухай 
10. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа, хөнгөлөлттэй эмийн жор 

бичилтийн тухай 
11.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хаяг байршил, утасны дугаар 

асуух зэрэг. 
Нийт амжилттай үйлчилсэн 52,473 дуудлагыг агуулгаар нь ангилбал:  
 

Лавлагааны ангилал Тоо /хувь/ 

Машин ачилтын талаарх лавлагаа 21,450 /40,9%/ 

Төрийн үйлчилгээний талаарх лавлагаа, мэдээлэл 12,414 /23,6%/ 

Өргөдөл, гомдлын явц, хариу сонсох 10,187 /19,4%/ 

Өргөдөл, гомдол бүртгэж шилжүүлэх 6,551 /12,5%/ 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн талаарх мэдээлэл  1,871 /3,6%/ 

Нийт 52,473 /100%/ 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гаргасан 

6,551 дуудлагаар 7,461 өргөдөл бүртгэсэн байна. Үүнээс шийдвэрлэсэн өргөдөл 7,323, 
судлагдах шатандаа 138 өргөдөл байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын А/330, А/507 дугаар захирамжийн дагуу “Нийслэлийн 

Дуудлагын төв” байгуулах ажлын хүрээнд дуудлагын төвийн програм хангамж, техник 
хангамжаар тоноглогдон ажиллаж байна.  Лавлагаа, мэдээллийн төв нь цаашид түрээсээр 
тоног, төхөөрөмжөө ашиглахгүй өөрийн техник хэрэгсэлтэй болсноор төсвийн зардлыг 
хэмнэх боломж бүрдэж байна. Шинэ дуудлагын төвийн програмын сургалт 2019 оны 12 
дугаар сарын 06-ны өдөр болж дуудлагын төвийн албан хаагчид бүрэн хамрагдсан. 

 
НҮБ-ын Олон Улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагаас зохион байгуулж буй 

“Оролцоотой төлөвлөлт ба чадавхыг хөгжүүлэх нь” семинарт 2019 оны 12 дугаар сарын                
17-ны өдөр нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн төвөөс оролцож “Хотын дарга сонсож байна” 
1800-1200 тусгай дугаарын лавлах утсанд хандаж ирүүлдэг өргөдөл, гомдол, иргэдийн талд 
гарч буй эерэг сайн шийдвэр, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэхээр зорьж байгаа 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн мэдээллийг хүргэн ажилласан. Энэхүү 
семинараар дамжуулан шилжин ирэгсдэд тулгамдаж байгаа асуудлууд, дутагдаж буй 
мэдээлэл, үйлчилгээг таньж мэдэх зорилготойгоор зохион байгуулагдсан. 

 
“Хотын дарга сонсож байна” 1800-1200 тусгай дугаар 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчаас иргэдийн 
мэдээлэл, санал, гомдолд суурилсан хяналтыг 
сайжруулах зорилгоор 2019 оны 04 дүгээр 
сарын 15-ны өдрөөс нийслэлийн лавлагаа, 
мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарын үйл 
ажиллагааг өргөжүүлэх байдлаар “Хотын 
дарга сонсож байна” шууд утсыг үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэн ханган ажиллалаа. Мөн өргөдөл, 

гомдлын нэгдсэн системд “Z” эх үүсвэрийг шинээр нээж, нийслэлийн Засаг даргад хандсан 
иргэдийн санал, хүсэлтийг дээрх эх үүсвэрээр хүлээн авч, шийдвэрлэх нөхцөлийн 
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бүрдүүллээ. Түүнчлэн нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаараар 
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид хандаж иргэдээс                             
71 өргөдөл, гомдол гаргаснаас 71 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж, хариуг иргэнд хүргэж 
ажилласан байна. 

 
Өргөдөл, гомдлыг салбараар нь авч үзвэл:  
 

➢ Барилга, хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний тухай - 18 буюу 34,6% /Барилгын 
чанар стандартын тухай, Газар чөлөөлүүлэх тухай, сургууль, цэцэрлэг барилга барих 
газрын тухай, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх тухай Дугаарын хязгаарлалтын бүсчлэлийн тухай, 
Төлбөртэй зогсоолын тухай/ 

 
➢ Төрийн үйлчилгээ, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай - 12  буюу 23,1% 

/Нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албаны тухай, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын албан хаагчийн ёс зүйн тухай, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 
албан хаагчдын харилцаа, хандлагын тухай/ 

 
➢ Зам тээвэр, дэд бүтэц, инженерийн байгууламжийн тухай - 11  буюу 21,1% /Авто 

замын эвдрэл гэмтэл, засварын тухай, Халаалт, дулааны тухай/ 
 

➢ Нийгмийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын тухай-5 буюу 9,6% /сүрьеэгийн өвчлөлийн 
тухай, сургуулийн бүртгэлийн тухай/  

 
➢ Хүрээлэн буй орчин, тохижилт үйлчилгээний тухай-3  буюу 5,8% / Гэрэлтүүлэг, худаг 

усны тухай/ 
 

➢ Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний тухай - 2 буюу 3,8% /ТҮЦ-ийн үйл ажиллагааг 
зогсоох, баар, рестораны ажиллах цагийн хуваарийн тухай/ 

 
➢ Орон сууц, нийтийн аж ахуй, сууц өмчлөгчдийн холбооны тухай - 1 буюу 2% /СӨХ-

ны үйл ажиллагааны тухай/ 
 

Дээрх ажлын хүрээнд нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар Мобиком корпорацитай “Тоног төхөөрөмж 
түрээслэх тухай” гэрээг 2019 оны 04 дүгээр сарын                           
12-ны өдөр шинэчлэн байгуулж, 6 шугам, оператор 
ажилтны иж бүрэн тоноглол бүхий 4 
аппаратыг нэмж суурилуулснаар 1800-1200 тусгай дугаар 
нь 12 шугам, 8 оператор ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж 
байна.   

 
   Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн “Хотын дарга 
сонсож байна” 1800-1200 тусгай дугаараар нийслэлийн Засаг даргад хандсан иргэдийн 
санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг erp.ulaanbaatar.mn дотоод удирдлагын нэгдсэн системд 
бүртгэн ажиллуулж байна. Түүнчлэн НМТГ болон  “ЭНЖИНЕКС” ХХК-тай хамтран программ 
болон техник хангамжийг хөгжүүлэн шинэчилж, лавлах утасны оператор, шугамын тоог 
нэмэгдүүлж ажиллалаа. Үүнд:  
 

- Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвд иргэн асуудлынхаа хүрээнд 1. “Хотын дарга 
таныг сонсож байна” лавлагаа, мэдээллийн төв, 2. ННЗБ, албан тушаалтанд хандаж 
өргөдөл, гомдол гаргах тухай, 3. Машин ачилтын талаар, ННЗБ-даас иргэн, хуулийн 
этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээ, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар 
мэдээлэл авах гэсэн сонголтыг хийж, мэдээ, мэдээллийг авч эхэллээ.  

 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт 6 байгууллага /Улаанбаатар хотын шуурхай 
удирдлага зохицуулалтын төв, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар 
Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, ОСНААУГ, УСУГ, Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар/-
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ын дуудлага хүлээн авдаг тусгай дугааруудыг нийслэлийн Лавлагаа мэдээллийн 1800-1200 
тусгай дугаарт холбож, иргэд ажлын бус цагаар буюу 7/24 холбогдож, мэдээ, мэдээллийг 
авах боломжийг бүрдүүллээ. 

 
- Ажлын бус цагаар иргэд өргөдөл, гомдлоо дуут шуудангаар илгээж, бүртгүүлэх 

боломжтой боллоо. 
 
- Автомат хариулагчаар иргэнд холбогдох мэдээллийг өгөх, оператор ажилтанг 

үнэлэх зорилгоор иргэдээс үнэлэгээ авах мессежийг илгээх зэрэг ажлууд хийгдэж байна.  
 

Нийслэлийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг  
зохион байгуулах ажлын хүрээнд 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 тоот захирамжаар “Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион 
байгуулах журам”-ийн дагуу Нийслэлийн нутгийн Захиргааны байгууллагын удирдах албан 
тушаалтантай уулзахаар гаргасан иргэний хүсэлтийг 15 байгууллага /агентлаг, дүүрэг, 
хороо/ erp.ulaanbaatar.mn програмд тогтмол бүртгэл хийж байгаа бөгөөд тогтмол 
мэдээллээр хангаж, хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн 2019 оны 01 дугаар сарын 02-ны 
өдөр нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2019 онд иргэдтэй 
хийх уулзалтын хуваарийг батлуулан ажиллалаа.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай уулзахаар нийт             

110 иргэн хүсэлт гаргасан бөгөөд 106 иргэний хүсэлтийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд саналаа ирүүлж, 32 иргэний хүсэлтэд хариу өгч, шийдвэрлэсэн бөгөөд                   
74 иргэний хүсэлт уулзалтын жагсаалтад бүртгэлтэй байна.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч болон Засаг даргын 

орлогч, төслүүдийн удирдагч нартай нийт 4398 иргэн уулзсанаас боловсролын асуудлаар 
582 иргэн, ахмадын болон түрээсийн орон сууцны асуудлаар 615 иргэн, хот байгуулалт, 
дахин төлөвлөлтийн асуудлаар 402 иргэн, агаарын бохирдлын асуудлаар 480 иргэн, Хүний 
хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудлаар 1418 иргэн, авто зам, нийтийн тээврийн зөрчлийн 
асуудлаар 401 иргэн, бусад асуудлаар 500 иргэнтэй уулзсан байна. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтантай 

уулзах 420 хүсэлтийн 420 нь шийдвэрлэгдсэн ба иргэний талд шийдвэрлэгдсэн хүсэлт 55 
хувь, боломжгүй тухай хариу өгсөн хүсэлт 12 хувь, бусад байдлаар шийдвэрлэсэн хүсэлт 
33 хувийг тус тус эзэлж байна. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай уулзахаар гаргасан 

иргэдийн хүсэлтийг чиглэлээр харуулбал:  
 

 

49%

4%
13%

15%

15%
4%

Барилга, хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний 
тухай
Зам тээвэр, дэд бүтэц, инженерийн 
байгууламжийн тухай
Хүрээлэн буй орчин, тохижилт үйлчилгээний тухай

Нийгмийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын тухай

Төрийн үйлчилгээ, төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны тухай
Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний тухай
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Иргэдээс гаргасан санал санаачилга, шүүмжлэлийг бодлого, үйл ажиллагаандаа 
тусгаж, шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын явуулын ажлын байрны үйл 
ажиллагааны журам”-ыг А/682 дугаар захирамжаар баталсан бөгөөд Явуулын ажлын байр 
нь дүүргүүд, хороод, томоохон худалдааны төвүүдэд, цаг үеийн шинжтэй асуудлуудаар 
хуваарийн дагуу нийт 15 удаагийн 40 байршилд ажиллаж, иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн 
авч, тулгамдсан асуудлыг газар дээр нь судлан, шийдвэрлэж ажиллалаа. Үүнд: 

 
- 2019.05.25-нд ХУД-ийн 1-р хороо  
 
- 2019.05.31-нд СХД-ийн 32-р хороо, 

Найрамдал 
 
- 2019.06.05-нд БЗД-ийн Эрүүл мэндийн 

нэгдсэн төвд 
 
- 2019.06.10-нд СХД-ийн 24-р хороо, 

Улаанчулуут хогийн цэг, Нарантуул зах 
 
- 2019.06.15-нд Зам гүүрийн төслүүд-Налайх-Чойрын 20.9 км зам, Баянзүрхийн гүүр, 

Хайлааст-Дарь Эхийг холбосон гүүр зам, Олимпын 
гудамжны гүүр,  

 
- 2019.06.21-нд Хөшигийн хөндий  
 
- 2019.07.22-нд БГД-ийн 12-р хороо, СБД-ийн 

12-р хороонд 
 
- 2019.08.09-нд БЗД-ийн 8-р хороонд 
  
- 2019.09.01-нд ЧД-ийн 15-р хороо, 72-р сургууль, ЧД-ийн 15-р хороо, ГХДТ-өөр 

баригдаж буй барилга, 
 
- 2019.09.25-нд Налайх дүүрэгт: Налайх-

Чойрын 20.9 км замд, Соёлын ордонд иргэдтэй 
хийсэн уулзалт, Голомт, Эрдмийн-Оргил, 109, 103, 
119-р сургуулиуудад, НДЗДТГ-т хурал,  

 
- 2019.10.01-нд БЗД-ийн 22-р хороо, 
 
- 2019.10.04-нд СХД-ийн 7-р хороо Хилчин 

хотхон, СХД-ийн 10-р хороо, СХД-ийн 28-р хороо,  
 
- 2019.10.08-нд СХД-т “ТТТ” ХХК,  
 
- 2019.11.01-нд Хайлааст-Дарь Эх, БЗД-ийн 26-р хороонд Баянмонгол нүхэн гарц, 

Олимп, Sun shine, Парк вийв, Олонлог сургууль орчим, Энканто хотхонуудын хажуугаар зам 
тавих, ХУД-ийн 11, 17, 15-р хороонуудын байршилд, 

 
- 2019.11.04-нд Налайх-Чойрын 20.9км замын нээлтэд тус тус ажиллалаа. 
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Мөн олон нийтийн сүлжээг ашиглан Фэйсбүүкийн 

“Нийслэлийн Мэдээ”, “Бидний Хот” хуудсаар дамжуулан 
Нийслэлийн Засаг даргад хандсан иргэдийн санал, хүсэлт, 
өргөдөл, гомдлыг нэгдсэн системд бүртгэн, хяналт тавин 
ажиллаж байна. “Нийслэлийн Мэдээ”, “Хот” фэйсбүүкийн 
хуудсаар 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 115 удаагийн 
шууд дамжуулалт (FACEBOOK LIVE), 123 мэдээ, мэдээлэл 
оруулсан бөгөөд шууд дамжуулалт болон мэдээ, 

мэдээллийн хариуд иргэдээс 1277 сэтгэгдэл, зурвас илгээснийг хяналтанд авч ажиллалаа.  
 
 Дээрх ажлын хүрээнд иргэдээс “Нийслэлийн Мэдээ”, 

“Хот” фэйсбүүкийн хуудсуудаар дамжуулан 1035 асуулт, 
санал, хүсэлт ирүүлснээс холбогдох зөвлөгөө, мэдээллийг 
иргэдэд өгсөн бөгөөд дээрх иргэдээс ирүүлсэн сэтгэгдлийн 
багагүй хувийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжсэн 
талархал эзэлж байна.  

 
Мөн өргөдөл, гомдлын шинжтэй 242 хүсэлтийг нэгдсэн системд бүртгэж, холбогдох 

төрийн байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. Бүртгэгдсэн 242 өргөдөлийн гомдлын 239 өргөдөл гомдол шийдвэрлэгдэж, 3 
өргөдөл гомдол судлагдаж байна.   

 
Өргөдөл, гомдлын төрөл 

 

Хүсэлт Гомдол Санал Талархал Нийт 

183 28 17 3 242 

79.2% 12.3% 7.3% 1.2% 100% 

 
Өргөдөл, гомдлын агуулга  

  

№ Чиглэлээр Тоо Хувь 

1 Зам тээвэр, дэд бүтэц, инженерийн байгууламжийн тухай 79 34.2% 

2 Барилга, хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний тухай 72 31.2% 

3 Хүрээлэн буй орчин, тохижилт үйлчилгээний тухай 32 13.8% 

4 
Төрийн үйлчилгээ, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
тухай 

21 9% 

5 Нийгмийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын тухай 13 5.7% 

6 Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний тухай 9  3.8 % 

7 
Орон сууц, нийтийн аж ахуй, сууц өмчлөгчдийн холбоодын 
тухай 

4 1.9% 

8 Эдийн засаг, банк, санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай 1 0.4% 

Нийт  242 100% 

 
2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн нийслэлийн Засаг даргын туслах болон  

нийслэлийн Засаг даргын орлогчийн шуурхай ажил хариуцсан туслах нарт “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалт” 
сургалтыг зохион байгууллаа.  

 
Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн  

ажлын хүрээнд 
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Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан бичгийн нэгдсэн систем 
/Edoc.ub.gov.mn/-ээр нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
ирсэн нийт 598 албан бичгээс нийт ирсэн бичгийн 
91,65 хувийг шийдвэрлэж ажилласан байна. 
Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа  7 цаг 56 минут 
байна.  

 
 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дотоод үйл ажиллагаа 
 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагчид Засаг даргын Тамгын 
газраас, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн болон салбаруудаас зохион байгуулсан 
олон нийтийн ажил, сургалт, семинар, эрүүл мэнд, спортын арга хэмжээ зэрэг үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцон ажиллаж байна. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
шуурхай хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаварын хүрээнд нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн 4 салбарын менежерүүд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
албан хаагчдын  шуурхай хурлыг тухай бүр зохион байгуулан ажиллаж байна. 
  
 Сургалт: 
 

 НҮНТ-ийн нийт албан хаагчдын дунд албан хаагчдыг идэвхижүүлэх, хөгжүүлэх 
зорилгоор “Ажлын байран дээрээ сурч хөгжье” уриан дор Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төв салбарууд 7 хоног бүр сургалт явуулж байна. Албан хаагчид багаар ажиллаж 
сурах эхлэл тавигдан албан хаагч бие даан сургалт явуулах чадвар чадамжид суралцаж 
байна.   

Иргэдээс иргэний үнэмлэх шаардахгүйгээр үйлчилгээний шат 
дамжлагыг багасгаж, түргэн шуурхай үзүүлэх зорилгоор нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 18 байгууллагын 31 албан хаагчид хурууны хээ 
унших төхөөрөмж олгож, Үндэсний Дата төв, нийслэлийн Мэдээлэл 
технологийн газартай хамтран тоон гарын үсэг буюу Э-токен 
төхөөрөмжийг, 11 албан хаагчид ПОС  буюу карт уншдаг төхөөрөмж 
суурилуулан хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. Нийт албан хаагчдад 2 
удаа сургалт орсон.  

 
НҮНТ-ийн 4 салбарын ННЗБ-ууд болон хувийн хэвшлийн ажилтнуудыг гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ биелүүлж, ажлын цагийн хуваариар ажиллах, стандартын дагуу хувцаслах, 
түргэн, шуурхай үйлчилэхийг анхааруулж, хяналт тавин ажиллаж байна. НҮНТ-ийн дүрэм, 
журам стандартын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр одоогийн мөрдөгдөж буй Нийслэлийн 
Засаг даргын 2016 оны А/01 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны түр журам”, “Үйлчилгээний стандарт”, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн дотоод журам”-ын хэрэгжилтийг дүгнэх, мэдлэгийг шалгах зорилгоор 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4 салбарын нийт 28 албан хаагчдаас 2019 оны 
03 дугаар сарын 14-ний өдөр  тест болон уламжлалт бичих аргачлалаар 50 асуулттай 
шалгалт авч, албан хаагчдын ур, чадвар, мэдлэгийг сорилоо. Шалгалтын үр дүнд албан 
хаагчдын стандарт мөрдөлт, журмын хэрэгжилтийг хангуулах, мэдлэгийг дээшлүүлэх, 
чадавхжуулах чиглэлээр холбогдох сургалтуудыг зохион байгуулах шаардлагатай ба 
НЗДТГ-ын дэргэдэх Сургалтын төвтэй хамтран зохион байгуулахаар ажиллаж байна.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй танилцах арга хэмжээ:  

Шийдвэрлэсэн

91,65%

судлагдаж байгаа…

Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийн байдал
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➢ 2019 оны 05 дугаар сарын 15-нд NGNEX ХХК-ийн 
Genesys Inc., компаний байгууллагуудад зориулсан 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, нээлтийн үйл 
ажиллагаанд оролцсон. Тус компаний шинэ технологи 
болох орчин үеийн contact center-ийн шийдлүүд, call center-
ийн үйл ажиллагаанд зориулсан тусгай чихэвчийн талаар 
мэдээллүүдийг авч, цаашид нэвтрүүлэх боломжийг судалж 
ажиллалаа. 
 

 
➢ Монгол Улсын Засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн 
үйлчилгээний жил”, нийслэлээс “Иргэдийн оролцоотой 
хөгжлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулж, 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс, Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо,  НҮНТ  хамтран 
иргэдийн хууль, эрх зүйн  мэдлэгийг дээшлүүлэх, иргэн, 
хуулийн этгээдэд зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг  НҮНТ-ийн 4 
салбарт сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гарагт үнэ 
төлбөргүй зохион байгуулж байна. 

 
➢ Удирдлагын академиас сонсогчдоо НҮНТ-тэй 
танилцуулах аялал хийлгэхээр  албан бичгээр тавьсан 
хүсэлтийн дагуу 3 удаагийн танилцуулга зохион байгууллаа. 
Нийт 60 гаруй сонсогчдод салбарын үйл ажиллагаа болон 
НҮНТ-ийн үйлчилгээний шат дамжлага, чанар хүртээмж, 
сүүлийн үед хийгдэж үйлчилгээний системийн 
хөгжүүлэлтийн талаарх мэдээллийг өглөө. НҮНТ 
байгуулагдсанаас хойш 3 жил гаруйн хугацаанд нийтдээ                             
200 гаруй сонсогчдод нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааг 

танилцуулсан байна.                
           

Төрийн үйлчилгээг операторын сисмемд шилжүүлэх 
Засгийн газрын тогтоолын дагуу Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газар, УИХ-ын Тамгын газар, нийслэлийн 
удирдлагуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг Дүнжингарав салбар 
дээр ажиллаж, үйлчилгээний явцтай танилцаж, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчидтай 
уулзаж, иргэдэд түргэн шуурхай, хүнд сурталгүй үйлчилгээ 
үзүүлэхийг сануулан үүрэг өглөө.  

 
Монгол улсын Засгийн газрын урилгаар албан ёсны 
айлчлал хийж буй Швейцарын холбооны улсын Үндэсний 
зөвлөлийн дарга болон холбогдох албаны бүрэлдэхүүн 
2019 оны 7 дугаар сарын 03-нб өдөр Дүнжингарав 
салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Гол зорилго нь 
НҮНТ-ийг анх Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хөрөнгө 
оруулалтаар байгуулсан тул төслийн үйл ажиллагаа хэрхэн 
хэрэгжиж буйтай газар дээр нь танилцаж, үйлчилгээг шинэ 
шатанд гаргасан нь зөв зүйтэй ажил болсон байна 
хэмээгээд төсөл маш амжилттай хэрэгжиж буйд талархал 

илэрхийллээ.  
Бутан улсын Парламентын гишүүд 2019 оны 9 дүгээр  сарын 03-ны өдөр Дүнжингарав 
салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Гол зорилго нь тус улс манай Нэгдсэн Төв шиг 
үйлчилгээний төв байгуулахаар зорьж буй бөгөөд ажлын хэсэг томилон ирүүлж, манай 
төвийн үйлчилгээний журам, стандарт, техник  тоног төхөөрөмж зэрэгтэй танилцан, 
мэдээллийг авлаа.       
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн байгууллагаас 
үйлчилгээ авахад гардаг хүндрэл бэршээлийг багасгах, 
тэдгээр иргэдийн сэгтгэл санаа биеийн хөгжлийн байдлыг 
төрийн албан хаагчдад ойлгуулах үүднээс хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд хэрхэн яаж үйлчилгээ, зөвлөгөө 
мэдээлэл өгөх талаар олон улсын “Жайка” байгууллага, 
НҮНТ хамтран  албан хаагчдад 2019.11.09-нд сургалт 
явууллаа. Сургалт маш үр дүнтэй болж албан хаагчид 

хоорондоо санал солилцож тэдгээр иргэдэд яаж тусалж болох талаар олон ажлуудыг 
хийхээр төлөвлөж, НХГ-т зарим асуудлыг шийдүүлэхээр хүсэлт гаргалаа. талаар Тус 
сургалтад 30 гаруй албан хаагч хамрагдлаа.  

 
 Монгол Улсын Засгийн Газрын 296-р тогтоолын хүрээнд 
"Эрдэнэс-Таван толгой" ХК-аас зохион байгуулж буй 1072 
хувьцаа болон хөрөнгийн зах зээлийн талаарх анхан шатны 
мэдлэг олгох сургалтыг Дүнжингарав салбарын албан 
хаагчдад 2019 оны 12. 09-ны өдөр явууллаа. Албан хаагчид 
тус сургалтад хамрагдсанаар Хөрөнгийн зах зээлийн үр ашиг, 
боломж, 1072 хувьцааны захиран зарцуулах эрх, үнэ ханш, 
дансан дахь үлдэгдэл, ногдол ашиг, цэнхэр тасалбарын 
талаар мэдээлэл авлаа.  

 
ГУРАВ. САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 

 
Төсвийн тухай хуулийн дагуу Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл 

мэндийн сайд, Барилга хот байгуулалтын сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 
нартай Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээг 
байгуулан, гэрээний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр тайлагнан ажилласан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргаас 9 дүүргийн Засаг дарга нартай “Засгийн газрын зарим чиг 

үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ”, нийслэлийн 90 төсвийн шууд захирагчтай 
“Үр дүнгийн гэрээ” байгуулах ажлыг зохион байгуулан, санхүүгийн үйлчилгээг батлагдсан 
сар, улирлын хуваарийн дагуу үзүүлэн ажиллаж байна.  

 
1.Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны  

өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Нийслэлийн 2019 оны төсвийг хэлэлцүүлэн, НИТХ-ын                               
20/17 дугаар тогтоолыг батлуулсан. 

 
Тайлант жилд: 
 
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагийн бүтцэд өөрчлөлт орсон,   

/НИТХ-ын 2019 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 23/15 дугаар тогтоол/ 
 
- Нийслэлийн 2018 оны санхүүгийн нэгдсэн тайлан төрийн аудитын байгууллагаар 

баталгаажсантай холбогдуулан хотын шуудын төсвийн орлогын давалт, төсвийн 
зарлагын хэмнэлт нийт 26 тэр бум 179.0 сая төгрөгийн дансны үлдэгдлийг                   
2019 оны төсвийн жилд нэмж зарцуулах шаардлага гарсан,     
 

/НИТХ-ын 2019 оны 06 сарын 27-ны өдрийн 26/23 дугаар тогтоол/ 
 
- Хотын шуудын 2019 оны төсвийн ХБГ-ээр өмч хувьчлалын орлого 39 тэрбум 

880.0 сая төгрөгөөр тасрах нөхцөл үүссэн,     
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/НИТХ-ын 2019 оны 12 сарын 02-ны өдрийн 29/34 дүгээр тогтоол/ зэрэгтэй 
холбогдуулан НИТХ-ын 3 удаагийн нэгдсэн хуралдаанаар нийслэлийн 2019 оны батлагдсан 
төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тогтоолын төслийг боловсруулан 
хэлэлцүүлэн батлуулсан. 

 
Ингэснээр 2019 онд хотын шуудын төсөвт 733.2 тэрбум төгрөгийн орлого 

төвлөрүүлж, төсвийн урсгал зардалд 302.3 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын зардалд 307.5 тэрбум төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтын зардалд 29.9 тэрбум төгрөг, улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 
санхүүжих байгууллагын зардалд 398.3 тэрбум төгрөгийг тус тус зарцуулж, нийслэлийн 
төсвөөс улсын төсөвт 289.1 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 

 
Мөн Төсвийн тухай хуулийн дагуу Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын                      

29 дүгээр нэгдсэн хуралдаанаар Нийслэлийн 2020 оны төсвийг хэлэлцүүлэн батлууллаа.  
 
2020 онд нийслэл, дүүргийн төсөвт нийт 1 их наяд 199.5 тэрбум төгрөгийн орлого 

төвлөрүүлж, 815.8 тэрбум төгрөгийн зардал санхүүжүүлэн, нийслэлийн төсвөөс улсын 
төсөвт 319.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 

 
Нийслэлийн төсвөөс Сонгинохайрхан, Багануур, Налайх, Багахангай дүүргүүдэд 

нийт 31.4 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг олгож, Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-
Уул, Чингэлтэй дүүргүүд нийслэлийн төсөвт 110.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлнэ. 

 
  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 орлого бүрдүүлэгч байгууллагуудыг тухай бүр мэргэжлийн удирдлагаар 
ханган орлогын төлөвлөгөөний биелэлтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд 
орлогын төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах чиглэлээр албан шаардлага, чиглэл, 
нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх 
байдлаар хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.  

  
2.Төсвийн хэрэгжилт, төрийн сангийн нэгдсэн дансны талаар 
 
Монгол Улсын Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор 

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

  
Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй харилцагч нийслэлийн төсвийн 

болон тусгай шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллага, 8 салбарын сайдын багцад 
хамаарах улсын төсвийн нийт 94 төсөвт байгууллагын 94 урсгал санхүүжилтийн, 52 хөрөнгө 
оруулалтын, 5 системийн, 89 нэмэлт төсвийн, орон нутгийн төсвийн орлогын 36,  нийт 276 
бүртгэлийн дансны баталгаат гарын үсэг бүхий санхүүгийн бүрдэл болсон баримтаар 
төлбөр тооцоог гүйцэтгэн, тайлант жилд төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан 
849.122 ширхэг авизаар 1 их наяд 317.0 тэрбум төгрөгийн орлого, 339.506 ширхэг авизаар 
1 их наяд 339.0 тэрбум төгрөгийн зарлага, санхүүжилтийн гүйлгээг гүйцэтгэлээ. 

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

байршиж буй нийт 276 бүртгэлийн дансны 2018 оны жилийн эцэс, 2019 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 
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дагуу эхний ээлжинд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдон гаргах 
зардлуудыг санхүүжүүлэн, тайлант хугацаанд 195 боть санхүүгийн баримт бүхий архивын 
нэгжийг үүсгэн ажиллалаа. 

 
3.Төсвийн гүйцэтгэл, тайлагнал, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, сургалтын 

талаар 
 
Нийслэлийн төсвийн орлого, зарлага, дүүргээс нийслэлийн төсөвт, нийслэлээс 

улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого, дүүргүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэгийн 2019 оны 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг хүснэгтээр нэгтгэн харуулъя.  

 
Нийслэлийн 2019 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл 
 

ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 
2018 оны 
гүйцэтгэл 

2019 оны 
төлөвлөгөө 

2019 оны 
ХБГ 

Төсвийн орлого 872,309.3 733,209.5 733,209.5 

Төсвийн урсгал зарлага 996,830.5 302,277.3 302,277.3 

Төсвийн хөрөнгө 
оруулалт 

175,829.9 307,458.9 170,513.3 

Улсад төвлөрүүлэх 
орлого 

208,528.9 289,146.9 289,146.9 

Дүүргүүдэд олгох 
санхүүгийн дэмжлэг 

13,790.7 29,884.2 29,884.2 

Дүүргээс нийслэлийн 
төсөвт төвлөрүүлэх  
орлого 

75,507.0 81,265.3 81,265.3 

 
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12 дахь 

заалтын дагуу 2019 онд 29.925 иргэний 20 тэрбум 905.4 сая төгрөгийн татварын буцаан 
олголтыг нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа арилжааны 12 банктай хамтарч ажиллах 
гэрээ байгуулан нийт 5 удаагийн гүйлгээгээр татвар төлөгч иргэдэд бүрэн олгоод байна. 

 
Нийслэлийн төсөвтэй шууд харилцагч болон 9 дүүргийн төрийн сантай харилцагч 

нийт 99.441 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг 
урьдчилсан байдлаар 78 хувьтай нэгтгэн Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын газарт хүргүүлэн ажилласан.  

 
2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд нийслэлийн төсөвтэй харилцагч                    

1726 аж ахуйн нэгж байгууллагын тайлан хүлээн авлаа.  
 
Нийслэл, дүүргийн төсөвтэй харилцагч 532 төсвийн байгууллага, нийслэлийн өмчит 

23 ОНӨААТҮГазар, дүүргийн өмчит 32 ОНӨААТҮГазар, 10 төрийн сан, 6 төсөл, сан нийт 
603 байгууллагын 2018 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг УСНББОУСтандартын дагуу 
шалган хүлээн авч нэгтгэн, Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн 
гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлт 
гаргуулсан.  

 
Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

2018 оны төсвийн гүйцэтгэл болон санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг "Үнэн зөв" гаргасныг 
баталгаажуулан “Стандарт” дүгнэлт өгсөн.  

 
Нийслэл, дүүргийн 2018 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн 

тайланд нийт 603 төсвийн байгууллага, ОНӨААТҮГазруудын санхүүгийн тайланг нэгтгэн 
аудитын дүгнэлтийн хамт Сангийн яаманд хуулийн хугацаанд хүргүүлэн ажиллалаа. 



84 
 

 
Төрийн Аудитын байгууллагаас 3 дүүргийн нэгдсэн тайлан, 11 төсөвт байгууллага,  

3 ОНӨААТҮГ-ын санхүүгийн тайланд "Хязгаарлалттай" санал дүгнэлт ирүүлсний дагуу 
нийслэлийн удирдлагаас 22 байгууллагын төсвийн захирагч нарт хариуцлага тооцон, 
төсвийн захирагч, нягтлан бодогч нарт зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 
ажиллалаа. 

 
4.Төрийн сангийн дотоод хяналт, шалгалтын ажлын талаар. 
 
Төсвийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.6, Сангийн сайдын 65 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны дотоод хяналтын журам”, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/90 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн Чингэлтэй, 
Баянгол, Хан-Уул, Баянзүрх, Сүхбаатар, Багахангай, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн төрийн 
сангийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, нийт 42 зөвлөмж хүргүүлэн, өмнөх 
онд өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг тооцон, эрсдлийн судалгаа авч зөрчлийг арилгах чиглэл 
өгч ажиллалаа.  

 
-Бусад ажлын талаар: 
 
Нийслэлийн 2019 оны төсвийн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын 

мэдээ, 2019 оны хөрөнгө оруулалтын явцын мэдээг www.mayor.mn, www.ulaanbaatar.mn веб 
сайтуудад тогтмол байрлуулж, мэдээ мэдээллийн нээлттэй байх зарчмыг баримтлан 
ажиллаж байна.  

 
-2019 онд шинээр санаачлан хийж хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн 
 

• Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг хангах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, 
бааз суурийг өргөтгөх чиглэлээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажлууд: 

 
- Нийслэл хотын албан татварт хамрагддаггүй татвар төлөгчийг бүртгэлжүүлж, 

татварын ногдол төлөлтийг бүрэн хийж, төсөвт төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол банк 
болон арилжааны банкинд 2017-2018 онуудад алт, мөнгө тушаасан 1.7 тэрбум төгрөгийн 
борлуулалтын орлоготой 242 татвар төлөгчийн мэдээллийг, АМНАТ-аар 44.1 тэрбум төгрөг 
төлсөн судалгааг дүүргээр ангилан дүүргийн татварын хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажилласан. 
Татвар төлөлтийн байдлаар 105 татвар төлөгчид 224.4 сая төгрөгийн албан татвар 
ноогдуулснаас 208.3 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлсэн. 

 
- НӨАТатварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаснаар төсөвт төвлөрүүлэх 

орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зорилгоор нийслэл, дүүргийн татварын албадаас ажлын 
хэсэг томилогдон нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон зах худалдааны төвүүдэд 
нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж, e-barimt олгох ажлыг эхлүүлсэн. Үүний дагуу 
НӨАТТХууль зөрчсөн 712.244.303 төгрөгийн зөрчилд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 
хариуцлага хүлээлгэж 14.244.886 төгрөгийн төлбөр ноогдуулж, төсөвт төвлөрүүлсэн. 

 

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

- “Иргэдийн оролцоотой төсөв” хэлэлцүүлгийг нийслэлийн хэмжээнд 2014 оноос 
эхлэн тогтмол хийж, иргэдээс гаргасан саналыг нийслэлийн төсвийн эх үүсвэрийн хүрээнд 
тусган төлөвлөж, анх удаа нийслэлийн иргэдэд зориулсан “Иргэдийн төсөв-2019” 
товхимолыг хэвлүүлэн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргэхийн зэрэгцээ, төсвийн 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлийг сар бүр Ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар дамжуулан нээлттэй 
мэдээлж хэвшлээ. 

 
- 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.  

 

http://www.mayor.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
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- Улсын хэмжээнд үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажил хийгдэж дууссантай 
холбогдуулан орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг 
үнэлснээр биет бус хөрөнгө 872.6 тэрбум төгрөгөөр, үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр 
барилга байгууламж 607.7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн дүнтэй байна. 

  
 - 2019 онд санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудад зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөөг нийслэлийн Засаг даргын А/200 дугаар захирамжаар батлуулж, төлөвлөгөөт 
сургалтуудыг зохион байгууллаа. Үүнд:  

 
➢ Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөж буй заавар, журамд орох 

өөрчлөлтийн талаарх хэлэлцүүлэг, 
➢ Нийслэл дүүргийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх 

сэдэвт сургалт, 
➢ Монгол Улсын Засгийн газрын захиалгаар "Төсвийн төлөвлөлтийн 

шинэчлэлт" талаарх сургалт, 
➢ Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний сургалт, 
➢ УСНББОУСтандартыг үе шаттай нэвтрүүлэх сургалт, 
➢ Төрийн сангийн дотоод хяналтын сургалт, 
➢ Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, аудит, хяналт шалгалтаар илэрсэн 

нийтлэг зөрчлийн талаарх сургалт  
 
 Дээрх сургалтуудад  давхардсан тоогоор 204 санхүү, бүртгэлийн ажилтанууд,                        

9 дүүргийн санхүү, төрийн сангийн хэлстийн 111 мэргэжилтэн,  нийслэл, дүүргийн төсвийн 
зарлага хариуцсан мэргэжилтэн болон  боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын 19 төсвийн 
мэргэжилтнүүдэд орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтөд тулгарч буй асуудлаар санал тусгах 
хэлэлцүүлэгт тус тус хамруулаад байна. 

 
ДӨРӨВ. ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР  
 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай”                    
2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 100 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Төсөл, хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны 
тасаг нь одоогийн Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс болж, байгуулагдсан.  

 
Тасгийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа нийт 4 мэргэжилтэн (3-төсөл, хөтөлбөр 

хариуцсан мэргэжилтэн, 1-төр, хувийн хэвшлийн түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн)-тэй 
ажиллаж байгаад, хэлтэс болж өөрчлөгдөхдөө төсөл, хөтөлбөр хариуцсан 1 мэргэжилтний 
орон тоо хасагдаж, нийт 3 мэргэжилтэн 1 даргын бүтэцтэй болсон. Нийт 3 мэргэжилтний 
орон тоотой ажиллаж байна.  

 
Чиг үүргийн хувьд Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс нь нийслэлд 

тулгамдаад буй байгаль орчин, нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх 
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын байгууллага, Хувийн хэвшилтэй хамтран 
ажиллаж, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа болон хөгжлийн санхүүжилтээр төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг мэргэшил, арга зүйн зөвлөгөө, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж төслийн хэрэгжилтийг хангуулах үндсэн үүрэгтэй. 

 
Үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд дараах хууль, журмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. Үүнд: 
 

• Өрийн удирдлагын тухай хууль; 
• Төсвийн тухай хууль; 
• Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Засгийн 

газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга 
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хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх 
журам”; 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 176 дугаар тогтоолын хавсралтаар 
батлагдсан “Засгийн газрын гадаадын тусламж авах, зарцуулах, удирдах, бүртгэх, 
тайлагнах журам”; 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 185 дугаар тогтоолын хавсралтаар 
батлагдсан “Гадаадын зээлийн хөрөнгийг дотоодод дамжуулан зээлдүүлэх 
журам”; 

• Бусад холбогдох хууль, журам, олон улсын гэрээ, санамж бичиг. 
 

Дээрх хууль, журмаас төсөл, хөтөлбөрийг шинээр хэрэгжүүлэх, Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгж, байгууллагыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж төслийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд 
дараах чиг үүргийн хүрээнд ажиллаж байна. Үүнд: 

 
• Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний үйл ажиллагааг өмнө хэрэгжсэн 

төслүүдтэй уялдуулах, давхардуулахгүй байх; 
• Гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээр хийх ажлын хэсэгт ажиллах; 
• Шаардлагатай тохиолдолд гадаад зээлийн гэрээ, хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах санал боловсруулан холбогдох судалгаа, баримтын хамт Сангийн яаманд 
хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх; 

• Төслийн гэрээ, хэлэлцээрийг УИХ-аар соёрхон батлуулах, зээлийн гэрээ, 
хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох арга хэмжээг Сангийн яамтай хамтран зохион 
байгуулах; 

• Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын ТЕЗ-ийн шийдвэрээр ТУХ-г байгуулах; 
• ТХН-ийн бүтэц, орон тооны саналыг боловсруулах; 
• Төслийн зохицуулагч болон ажилтныг нээлттэй сонгон шалгаруулж томилох, 

чөлөөлөх; 
• Төсвийн хязгаар, төсвийн төсөл, төсвийн тодотголын төсөл, төсвийн хуваарийг 

боловсруулахад гэрээ, хэлэлцээрийн дагуу гадаад, дотоод хөрөнгийн эх үүсвэрээс 
бүрдүүлэх санхүүжилтийн талаарх саналд ТХН-ийн саналыг тусган, Төсвийн тухай 
хуульд нийцүүлэн боловсруулж Сангийн яаманд хүргүүлэх; 

• Ажлын даалгаврын биелэлтийг хангалтгүй гэж үзсэн тохиолдолд гүйцэтгэгчтэй 
байгуулсан гэрээг өөрчлөх, шаардлагатай тохиолдолд цуцлах саналыг Сангийн 
яаманд хүргүүлж, зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэх; 

• Зөвлөхийн үйл ажиллагааг хангалтгүй гэж үзсэн тохиолдолд зөвлөхтэй байгуулсан 
гэрээг өөрчлөх, шаардлагатай тохиолдолд цуцлах саналыг Сангийн яаманд 
хүргүүлж, зөвшилцсөний үндсэн дээр шийдвэрлэх; 

• ТХН-ээс төслийн үйл ажиллагааны эцсийн тайлан, аудит хийгдсэн санхүүгийн 
тайлан, төслийн хэрэгжилттэй холбоотой бүх баримт бичгийг архивд хүлээн авах; 

• Төслийн хэрэгжилтэд явцын үнэлгээ хийх; 
• Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, зөвлөмжид үндэслэн төслийн 

хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэх, хэрэгжилтийг хангах. 
• Төслийн ажилтны төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын төсвийн шууд захирагчтай 

байгуулсан хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлтэд хяналт тавих; 
• Төслийн хүрээнд зохион байгуулагдах арга хэмжээний төлөвлөгөө (үүнд: сургалт, 

семинар, гадаад, дотоод томилолт), удирдамж, чиглэлийг тухай бүр төслийн 
захирлаар батлуулах; 

• Гэрээ, хэлэлцээр, батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу төслийн хэрэгжилтийг 
хангуулах; 

• Төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд өдөр тутмын хяналт тавих, төслийн үр дүнг 
хариуцах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд ТХН-
ийг удирдан зохион байгуулах, төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар ТУХ-д 
тайлагнах; 

• Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагыг төлөөлөн төслийн санхүүгийн зарцуулалтад 
хяналт тавих, санхүүжилтийг хянан баталгаажуулах; 



87 
 

• Төслийн ажилтнуудын хөлсөөр ажиллах гэрээний хэрэгжилтийг хянах, дүгнэх, 
гэрээг сунгах, цуцлах болон тухайн ажилтныг урамшуулах, хариуцлага тооцох 
талаар санал боловсруулах, асуудлыг ТУХ, Сангийн яаманд танилцуулах. 

 
4.1. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах,  

хамтын ажиллагааг дэмжиж, шинээр төсөл, хөтөлбөр  
хэрэгжүүлэх хүрээнд 2019 онд хийгдсэн ажил 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2019 оны байдлаар олон улсын албан 
ёсны хөгжлийн санхүүжилтийн хүрээнд нийт хөнгөлөлттэй зээлийн 10, техник туслалцааны 
7 төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллав. Мөн хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэн ажиллаж, нийт 5 төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж ажилласан 
болно. 
  

Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Засгийн 
газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-ын дагуу төсөл, 
хөтөлбөртэй холбоотой санхүүжилт, томилгоо, татвараас чөлөөлөлт, албан уулзалт зэрэг 
чиг үүргийг Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс нь хариуцаж хийдэг ба                         
2019 онд нийт 252.2 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий гүйцэтгэл, 27.5 тэрбум төгрөгийн 
үнийн дүн бүхий бараа, материалын гааль болон НӨАТ-ын чөлөөлөлтийг тус тус хянан 
баталгаажуулж, Сангийн яаманд хүргүүлсэн байна. 

 
Төсөл, хөтөлбөр шинээр хэрэгжүүлэх хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд Сангийн яам, 

Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк зэрэг оролцогч талуудтай 100 гаруй албан уулзалт, 
зөвлөгөөнийг хийж, 25 гаруй харилцан ойлголцлын санамж бичиг, албан ёсны хэлэлцээр, 
хурлын тэмдэглэл, гэрээг байгуулан ажилласан. 
  
Хүснэгт 1: Хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд 
 

№ Төслийн нэр Донор 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Нийт 
санхүүжилт 

Хэрэгжилтийн 
түвшин 

Дүн Валют 

1 
Улаанбаатар хотын цэвэр 
агаар төсөл 

ДБ 
2012-
2019 

9.7 SDR 99% 

2 
Замын цагдаагийн газрын 
ойролцоох гүүрэн гарцын төсөл 

БНХАУ 
2016-
2019 

42.4 USD 85% 

3 
Яармагийн шинэ гүүр барих, 
хуучин гүүрийг засварлах төсөл 

БНХАУ 
2016-
2019 

30.3 USD 98% 

4 

Туул гол дээгүүрх Баянзүрхийн 
281.2 у/м болон Сонсголонгийн 
289.4 у/м төмөрбетон гүүрийг 
шинээр барих төсөл 

БНХАУ 
2018-
2020 

21.3 USD 85% 

5 

Гачууртын уулзвараас Налайх-
Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 
км авто замын өргөтгөл, 
шинэчлэлтийн төсөл 

БНХАУ 
2018-
2020 

38.2 USD 72% 

6 

Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр-
Төсөл 1, 2 

АХБ, 
МУЗГ 

2014-
2023 

230 USD 

Төсөл 1-
74.26% 

Төсөл 2- 
12% 

7 
Нийслэлийн нийтийн тээврийг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр төсөл 1 

АХБ 
2015-
2022 

61.4 USD 17.5% 

8 
Улаанбаатар хотын цэвэр усны 
хоолойг шуудуу ухалгүйгээр 

БНАУ 
2018-
2021 

7.0 EUR 64.3% 
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шинэчлэх технологийг 
нэвтрүүлэх төсөл 

9 

Улаанбаатар хотын орлогод 
нийцсэн ногоон орон сууц ба 
дасан зохицох чадвар бүхий 
хотын шинэчлэл салбарын 
төсөл 

АХБ, 
МУЗГ 

2019-
2026 

263.0 USD 1% 

10 
Улаанбаатар хотын хатуу хог 
хаягдлын байгууламжийг 
шинэчлэх төсөл 

ЕСБХБ 
2019-
2021 

16.7 USD 1% 

 
Үүнээс Азийн хөгжлийн банк, Европын хөрөнгө оруулалтын банкны хөнгөлөлттэй 

зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл-1, 2”, “Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл-1” болон Европын сэргээн босголт, хөгжлийн 
банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын хатуу хог 
хаягдлын байгууламжийг шинэчлэх төсөл”-ийн хүрээнд нийт 9 эх үүсвэрт Сангийн яамтай 
дамжуулан зээлийн гэрээг байгуулан хэрэгжүүлж байна.  

 
Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс нь 2019 онд нийт 4 дамжуулан 

зээлдүүлэх гэрээний төсөлд санал боловсруулж, Сангийн яамтай хамтран ажиллан 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр                
төсөл-2” болон “Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын байгууламжийг шинэчлэх төсөл”-
ийн хүрээнд 4 гэрээг байгуулж, санхүүжилтийн эрхийг нээсэн болно.  

 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр 

төсөл-2”-ийн хүрээнд байгуулсан Дамжуулан зээлийн гэрээнд тус холбогдох саналыг 
тусгаж, нийт 613,000.0 зээлжих тусгай эрх болон 2,480,000.0 ам.долларын хүүгийн төлбөр 
төлөх үүргээс чөлөөлөгдсөн болно. 

 
Үүнтэй холбогдуулан 2020 онд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр, төсөл 1”-ийн хүрээнд байгуулагдсан дамжуулан 
зээлдүүлэх гэрээг шинэчлэн байгуулж, мөн адил хүүгийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх, 
“Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий 
хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийн хүрээнд нийт 3 дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг шинээр 
байгуулахаар төлөвлөсөн болно. 

 
Хүснэгт 2: Техник туслалцаагаар хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд 

№ Төслийн нэр Донор 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Нийт 
санхүүжилт Хэрэгжилтийн 

түвшин 
Дүн Валют 

1 
Бизнес эрхлэгч 
эмэгтэйчүүдийн төв, 
инкубатор төсөл-2 

КОЙКА 2016-2020 1.4 USD 20% 

2 

Улаанбаатар хотод 10 
өрхийн эрүүл мэндийн төв, 
нэг гемодиализийн төв 
барих төсөл 

ТИКА 2018-2020 10.0 USD 55% 

3 

Монгол дахь барилга, 
байгууламжийн эрчим 
хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх нь төсөл 

ХБНГУ, 
ШХА 

2019-2021 7.6 EUR 45% 

4 
Ногоон хотын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 
боловсруулах төсөл 

ЕСБХБ 2019-2020 0.3 USD 100% 
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5 

Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлын 
хяналтын чадавхыг 
бэхжүүлэх төсөл-3 

ЖАЙКА 2019-2023 4.2 USD 15% 

 
Хүснэгт 3: Шинээр хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн төсөл, хөтөлбөр 
 

№ Төслийн нэр Донор 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Нийт 
санхүүжилт 

(сая 
ам.доллар) 

1 
Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг 
дахин боловсруулах төсөл 

АХБ, 
ЯБЯС 

2020-2023 3.0 

2 
Гэр хорооллын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг сайжруулах төсөл 

АХБ, 
ЯБЯС 

2020-2023 2.0 

3 
Баянголын ам орчим 2,007 айлын түрээсийн 
орон сууц барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлүүлэв 

БНСУ 2020-2024 115.3 

4 Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл ДБ 2020-2021 12.0 

5 
Монгол дахь барилга, байгууламжийн эрчим 
хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх нь төсөл 

ХБНГУ, 
ШХА 

2020-2021 25.0 

 
“Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл”-ийг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны холбогдох албан тушаалтнуудтай удаа 
дараагийн уулзалтыг зохион байгуулж, бүхий л чиглэлээр дэмжлэгийг үзүүлж, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлж, ажилласан ба 2019 оны 07 дугаар сард буцалтгүй тусламжийн 
гэрээний хэлэлцээрийг зохион байгуулж, тус төслийг Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн 
3.0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар Азийн хөгжлийн банктай хамтран Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн болно. 

 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах 

төсөл”-ийн хэрэгжүүлэх хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны холбогдох албан тушаалтнуудтай 
удаа дараагийн уулзалтыг зохион байгуулж, бүхий л чиглэлээр дэмжлэгийг үзүүлж, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлж, ажилласан ба 2019 оны 12 дугаар сард буцалтгүй тусламжийн 
гэрээний хэлэлцээрийг зохион байгуулж, тус төслийг Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн 
2.0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар Азийн хөгжлийн банктай хамтран Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн болно. 

 
 Бүгд Найрамдах Найрамдах Солонгос Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 
Засгийн газарт олгох хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр “Баянголын ам орчимд 2,007 айлын 
түрээсийн орон сууц барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлж, тус төслийн Техник 
эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/-ийн судалгааг БНСУ-ын Эскпорт-Импорт /Эксим/ банкны 
стандартад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулахаар ирсэн судалгааны багийг дэмжиж 
ажилласан. 
 

ТЭЗҮ, санхүүжилт, төслийн удирдлагын болон бусад холбогдох нөхцөлийг тохирч,  
Хурдын тэмдэглэл (MOD)-ны төслийн хүрээнд Сангийн яам болон төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгууллагуудтай зөвшилцөх үүрэгтэйгээр 2019 оны 11 дүгээр сард ирсэн ажлын хэсэгтэй 
хамтран ажиллаж, хурлын тэмдэглэл (MOD)-г 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр 
Сангийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон БНСУ-ын Экспорт-Импортын 
банкны төлөөллүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. 

 
“Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл”-ийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

Дэлхийн банкны 15.0 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр 2012 оноос 
хэрэгжүүлж байгаа ба 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, 
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан, Дэлхийн 
банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч Андрей Михнев нар “Улаанбаатар хотын цэвэр агаар 
төсөл”-ийн Нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурж баталгаажуулсан. 

 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 

ажиллагааны яам болон Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 7.65 сая еврогийн буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр “Монгол дахь барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх нь төсөл”-ийг Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран 
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. 

 
“Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төсөл”-ийг 2019 

оны 12-р сарын 25-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, дэмжлэг авсан. Тус 
төслийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Бүгд Найрамдах Франц 
Улсын Пома групп хамтран нийслэлийн нийтийн тээврийн хүртээмж хамгийн бага 
Сонгинохайрхан дүүргийн Баянхошуу орчмын нийтийн тээврийн үндсэн сүлжээнд 3 
зогсоолтой 4.9 км шугам, мөн байнгын өндөр ачаалалтай Энхтайваны гүүр, Чингисийн өргөн 
чөлөөний замын түгжрэлийг бууруулах зорилгоор 3 зогсоолтой 2.6 км шугам бүхий дүүжин 
тээврийн төслийн техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Төсөл 
хэрэгжсэнээр Баянхошуунаас Ард Аюушийн өргөн чөлөө хүртэл зорчих хугацааг 4 дахин 
багасгаж 16 минут, Зайсангаас хотын төв рүү зорчих хугацааг хоёр дахин багасгаж 8 
минутад зорчих боломжтой болно. 

 
“Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал – Garuda 2019” арга хэмжээг 7 дахь 

жилдээ уламжлал болгон зохион байгуулж, нийт шаардлага хангасан 20 байгууллагын 
бүтээн байгуулалтаас 4 төрөлд дээд болон тусгай байрыг шалгаруулж, 250 гаруй хүн 
хамарсан ёслолын хүлээн авалтыг зохион байгуулсан. 
 

4.2. Төсөл, хөтөлбөрийн удирдлагыг сайжруулах хүрээнд 
хийгдсэн ажил 

 
Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хяналтын тогтолцоог 

сайжруулах, Сангийн сайдын 2015 оны 196 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан 
“Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журам”-
ын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд холбогдох тушаал, шийдвэрийг гаргуулсан. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/115 дугаар захирамжаар Төсөл, хөтөлбөрийн 

хүрээнд бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, холбогдох 
үнэлгээний хороог байгуулах эрхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт төвлөрүүлж, 
худалдан авах ажиллагаанд нэгдсэн хяналт тавих боломжийг бүрдүүлсэн. 

 
 Мөн төслийн тусгай дансанд 2 дугаар сарын үсэг зурах Нийслэлийн Засаг даргын  

2019 оны А/547 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад 
шилжүүлж, төслийн санхүүжилтэд хяналт, тавих тогтолцоог сайжруулсан. 

 
 Хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудыг сонгон 
шалгаруулж, эрх бүхий этгээдэд уламжлах үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай Ажлын 
хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны А/102 дугаар тушаалаар 
байгуулсан болно. Мөн сонгон шалгаруулалтын зарын хүртээмжтэй байдлыг анхаарч олон 
сувгаар нийтэд хүргэх, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон холбогдох 
Санхүүжүүлэгч байгууллагаар хянуулж, зөвшөөрөл авсны дараагаар зарыг нийтлэх, сонгон 
шалгаруулалтад хүсэлтээ илэрхийлж байгаа иргэний материалыг Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газарт хүлээж авах зэрэг зохицуулалтыг хийж, ажилласан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Сангийн яам хооронд төсөл, хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх хүрээнд байгуулдаг дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулах процессийг 
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хялбарчлах, нэгдсэн байдлаар санал өгөх тогтолцоог бүрдүүлж, Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/1217 дугаар захирамжаар ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус ажлын хэсэг нь 
Сангийн яамтай байгуулах дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний төсөлд нэгдсэн байдлаар санал 
өгөх, Сангийн яамтай байгуулсан дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний зээлийн үлдэгдэлд 
тооцоо нийлэх, Нийслэлийн өрийн удирдлагыг сайжруулах зэрэг үүрэгтэй болно. 

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 06 дугаар 

сарын 25-ны өдрийн 109 дугаар тогтоолоор НИТХ-ийн 2018 оны 20/20 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулан 
баталсан. Тус нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд нийт 2 төсөл, арга хэмжээ шинээр жагсаалтад 
нэмэгдэж нийт жагсаалт 14 болсон. 

 
Мөн Нийслэл дэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг зохицуулах, өргөжүүлэх, хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх зорилго бүхий дэд хөтөлбөр болон журмыг Нийслэлийн Шинжлэх 
ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар болон Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацитай 
хамтран боловсруулаад байгаа ба 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулж, батлуулсан болно. 

 
Тус дэд хөтөлбөр нь нийт 6 заалт, 22 зүйлтэй бөгөөд концесс болон төр хувийн 

хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааны механизмийг 
бүрдүүлэх юм. 
 

ТАВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 
 

5.1. 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 www.ublegal.mn 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. 

 
-2019 онд “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлээс 5 ширхэгийг захиалан захиалгат хугацаанд 

240, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-ээс 5 ширхэгийг захиалан өнгөрсөн 
хугацаанд 144 ширхэг, нийт 384 ном, товхимлыг холбогдох нэгж, албан тушаалтнуудад 
тухай бүр хүргүүлэн, бүртгэл хөтөлж байна.  

 
1.1.1 НИТХ-ын тогтоол, НЗД-ын захирамж болон холбогдох бусад дүрэм, журмыг 

нэгтгэн бүртгэж,  лавлагааны сан бүрдүүлж байна. Тухайлбал: 
➢ Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 34 агентлагийн дүрэм;  
➢ Орон нутгийн төсөвт болон аж ахуйн тооцоот 39 үйлдвэрийн газрын дүрэм; 
➢ Нийслэлийн удирдлагаас баталсан журам, төлбөр, хураамжийн хэмжээ 

тогтоосон шийдвэрүүдийг санд бүртгэсэн. 
 
Лавламжийн сан бүрдүүлэлтийн чиглэлээр: 
 
-Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны захирамжийг тухай бүр ublegal.mn мэдээллийн 

нэгдсэн сан байршуулж байгаа бөгөөд 2019 оны 12 дугаар сарын байдлаар уг  мэдээллийн 
санд нийт 77.606 шийдвэр хадгалагдаж, 62.881 удаагийн  хандалттай байна.   

-Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар баталсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-д www.ublegal.mn цахим хуудсыг 
эрхлэн хөтлөх талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж, тухайн байгууллагыг үнэлэх шалгуур 
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үзүүлэлтийн нэг болгосон бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Хууль, эрх зүйн хэлтэс хамтран уг эрх зүйн мэдээллийн 
нэгдсэн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.  

 
-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.  

 
-Нэгдсэн сан ажиллаж эхэлснээс хойш дээрх байгууллагууд нийт 77.606 шийдвэрийг 

мэдээллийн санд бүртгэсэн байна.  
 
-Үүнээс нийслэл, дүүргээс баталсан 2019 оны жилийн эцсийн 

захирамжлалын баримт бичгийг авч үзвэл: 
 
o НИТХ-ын тогтоол – 36; 
o НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол - 203; 
o НЗД-ын захирамж – 1344; 
o Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаал – 416; 
o Багануур дүүргийн ЗД-ын захирамж – 406; 
o Багахангай дүүргийн ЗД-ын захирамж – 244; 
o Баянгол дүүргийн ЗД-ын захирамж – 798; 
o Баянзүрх дүүргийн ЗД-ын захирамж – 590; 
o Налайх дүүргийн ЗД-ын захирамж – 356; 
o Сонгинохайрхан дүүргийн ЗД-ын захирамж – 612; 
o СБД-ийн ЗД-ын захирамж – 467; 
o ХУД-ийн ЗД-ын захирамж –448; 
o ЧД-ийн ЗД-ын захирамж – 792 байна. 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яаманд бүртгэлтэй Захиргааны хэм хэмжээний актын салбарын санг бүрдүүлэн 
ажиллаж байна. 

 
1.2 Иргэд аж, ахуйн нэгжид цахим болон гар сангаас лавлагаа мэдээлэл өгсөн 

талаар: 
 
-Нийслэлд Нэгдсэн сан хэрэглэж эхэлснээс хойш тайлант хугацаанд хэрэглэгчдээс 

хандсан хандалтын тоо 62.881 байна. 
 
-Гар сангаас иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон шүүхэд газрын харилцааг 

зохицуулсан давхардсан тоогоор 1300 гаруй захирамжийн лавлагаа, мэдээлэл өгсөн.  
  

5.2. 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 

 
5.2.2. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, санал 

дүгнэлт өгөх чиглэлээр: 
 
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, албадуудаар зөрчлийг арилгуулах ажлыг тухай бүр хийж байна. 
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Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан нийт А/1344 захирамж, Б/190 

захирамжийн төслийг тухай бүр хянаж, холбогдох саналыг тусгасан. Мөн Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар олгогдож буй тусгай зөвшөөрлийн хувийн хэргийг нэг бүрчлэн хянаж, 
саналыг тусгаж байна. Тухайлбал: 

 
Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

хүссэн 26, сургуулийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн 6, тусгай 
зөвшөөрлийн хугацаа сунгах 67, тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх 2, Төрийн бус өмчийн 
сургуулийн 7, цэцэрлэгийн 13 тусгай зөвшөөрөл олгох, нийт 121  хүсэлт материал.Эрүүл 
мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох 142 хуулийн этгээд, 
нэмэлтээр олгох 12, тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх 24, хүчингүй болгох 42, чиглэл хасах 
11, тусгай зөвшөөрөл сэргээх 52 нийт 283 материал. 

 

• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой                             
42 материал хянасан.  

 

• Газрын харилцаатай холбоотойгоор газар эзэмших, ашиглах эрхийн 2912 
материалыг хянасан бол газрын өмчлөлтэй холбоотой 1963 материалыг тус тус хянаж, 
санал өгсөн. 

 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын А захирамж 1344, Б 

захирамж 190 батлагдсан байгаагаас 650 гаруй захирамжид кодификаци хийж, 1992-2019 
он хүртэлх нийт 106 захирамжийг бүхэлд нь, давхардсан тоогоор 349 захирамжийн 
холбогдох хэсгийг тус тус хүчингүй болгож “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэглэгээг хийсэн бөгөөд 
www.ublegal.mn цахим сайтад захирамжлалын баримт бичиг оруулахдаа цахим хэлбэрээр 
кодификаци хийж ажилласан. 

 
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: 
 
-Нийслэлийн Засаг даргын “Цагийн хязгаар тогтоох тухай” А/504 дүгээр захирамжаар 

баталсан захиргааны хэм хэмжээний актыг Захиргааны ерөнхий хуулинд заасан 
бүрдүүлбэрийг хангаж Хууль зүй, дотоод хэргийн яамаар хянуулахаар хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн Засаг даргын А/504 дүгээр захирамж нь захиргааны хэм хэмжээний актын 
улсын бүргэлийн 4394  дүгээрт бүртгэгдэж, хүчин төгөлдөр болоод байна. 

 
-Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/398 дугаар 

захирамжийг Захиргааны ерөнхий хуульд заасан бүрдүүлбэрийг хангаж, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яаманд хүргүүлсэн боловч бүртгэгдээгүй. 

 
-Захиргааны ерөнхий хууль батлагдсанаас хойш Нийслэлийн Засаг даргын 

захирамжаар батлагдсан гарсан захиргааны хэм хэмжээний актын талаарх судалгааг 
гаргасан.  

 
Мөн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдээс батлан 

гаргасан 1993-2018 оны нийт 4.600 гаруй тогтоолоос нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр хэм 
хэмжээ тогтоосон нийт 102 тогтоол байна гэсэн судалгааг гаргаад байна. 

 
-Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр үйлчилж буй захиргааны хэм хэмжээний 

актуудад хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, холбогдох байгууллагуудаас санал авсны 
үндсэн дээр эрх зүйн ач холбогдлоо алдсан, үндэслэл болсон хууль хүчингүй болсон зэрэг 

http://www.ublegal.mn/
http://www.legalinfo.mn/
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үндэслэлээр НИТХ-ын 5, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 17 /нийт 22/ тогтоолыг хүчингүй 
болгуулахаар тогтоолын төслийг НИТХ-д өргөн мэдүүлсэн. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
хурлаар 17, НИТХ-аар 5 тогтоолыг хүчингүй болгуулах асуудлыг хэлэлцүүлж 
шийдвэрлүүлсэн.  

 
-Улсын Их Хурлын Тамгын газраас 2019 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулсан 

“Нутгийн удирдлагын тогтолцоо, эрх зүйн шинэчлэл” чуулганд оролцож, Монгол Улсын 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд санал өгсөн.  

 
-Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсэгтэй 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 
уулзалт хийж, нийслэлээс өгөх саналыг тусад бэлтгэж, танилцуулж, өгсөн. 

 
-Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны 

өдрийн хуралдаанд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай болон Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг танилцуулж, төлөөлөгчдийн саналыг авсан. 

 
-2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хуулийн тасаг, эрх зүйн ажилтнуудыг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг 
нэгтгэн Ажлын хэсэгт дахин хүргүүлсэн. 

 
-Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийг боловсронгуй болгох тухай саналаа Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 01/5130, 
01/5329 албан бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

 
-Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд Нийслэлийн Засаг даргын 

Зөвлөлийн Хурал, НИТХ-ын төлөөлөгчид, Намын бүлгүүд, НИТХ-ын Хороодоос гарсан 
саналыг тусган дахин боловсруулж, Засгийн газарт өргөн барьсан. 

 
-Нийтийн эдэлбэрийн газрын ашиглалт, хамгаалалт, хил заагийг тогтоох 

зохицуулалтыг Газрын тухай хуульд нэмж оруулахаар хуулийн төсөл боловсруулж Хууль 
зүйн, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

 
5.3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэр, 
 хууль тогтоомжид нийцэж буй эсэхэд хяналт шалгалт хийж,  

илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар авсан арга хэмжээ 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зөрчлийг арилгуулах талаар дараах 

байгууллагад хандан албан бичиг хүргүүлсэн байна. Үүнд: 
 
➢ Нийслэлийн Газрын албанд 2019 оны 01 дугаар сарын 31-ний өдрийн 07/372 

дугаар албан бичгээр “Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”-д заасны дагуу 
иргэний газар өмчлөх эрхээсээ татгалзах хүсэлтийг хууль, журмын дагуу шийдвэрлэх 
талаар; 

 
➢ Мөн Нийслэлийн Газрын албанд 2019 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 07/399 

дүгээр албан бичгээр Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2018 оны 401 дүгээр тогтоолын 
шийдвэрийг биелүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх талаар болон тус 
албанд энэ оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 07/820 дугаар албан бичгээр иргэний 
гаргасан гомдлыг судлан үзэж, хууль тогтоомжид нийцүүлэн холбогдох арга хэмжээг авах 
талаар; 
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➢ Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 2019 оны 02 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 07/713 дугаар албан бичгээр Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2018 оны 
508 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлж, холбогдох арга хэмжээг авах талаар албан бичиг 
хүргүүлсэн.  

 
5.4. 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 
 

5.4.1. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт,  
сурталчилгааны талаар: 

 

• 2019 онд Хууль, эрх зүйн хэлтсээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажлыг 6 чиглэлээр 
зохион байгуулахаар төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллалаа. 

 

• НИТХ-ын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөрийг батлуулсан бөгөөд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.   

 

• 2019 оны 04 дүгээр сарын 14, 15-ны өдрүүд болон 05 дугаар сарын 01-ний 
өдрүүдэд нийслэлийн алслагдсан Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн иргэд, өсвөр 
насны хүүхдүүдэд зориулсан хууль, эрх зүй, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж, газрын 
харилцаа зэрэг,сэдвээр сургалт, үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөг зохион байгуулж нийт 
600 орчим иргэд хамрагдсан. Мөн дээрх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдад Бэлэн гоймон, Хийжүүлсэн ундаа, Хуванцар савны сөрөг нөлөөллийн талаар 
ХИС-тай хамтран 450 орчим сурагчдад сургалт зохион байгуулсан. 

 

• Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газартай хамтран “1 хором” ухуулга нөлөөллийн 
арга хэмжээний хүрээнд JCDeaux Mongolia компанийн гудамжны 30 жижиг самбарт 1 сарын 
хугацаанд баннер байрлуулсан. Мөн Зайсан, 7 буудал, Хайлаастын уулзварт гудамжны том 
самбарт “1 хором тэвчье” мэдээлэл байрлуулсан. 

 

• 2019 оны 04, 05 дугаар сард Нийслэлийн алслагдсан Багануур, Багахангай, 
Налайх дүүргүүдэд тус бүр 1 удаа сургалт зохион байгуулж иргэдэд эрүүл ахуйн сургалт 
зохион байгуулж мэдлэгийг бататгах үүднээс АХА танин мэдэхүйн тэмцээн зохион 
байгуулсан. Мөн хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналт, Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн газар, 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар, ХИС зэрэг 
байгууллагуудаас албан хаагчид оролцож иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

 

• Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран 2019.05.01-ний өдөр жанжин 
Д.Сүхбаатарын талбайд хуульчдын “Про-Боно” өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт 
Монголын Хуульчдын холбооны бүтцийн байгууллага, гишүүн хуульчдаас гадна 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий 
прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Татварын ерөнхий газар, Хууль зүйн 
туслалцааны төв, Нотариатчдын танхим, “Санхүүгийн зөвлөх”, “Хамаг монгол” “Батбаяр энд 
партнерс”, “Ананд адвокатс” зэрэг өмгөөллийн нөхөрлөлүүд хамтран оролцсон бөгөөд 
өдөрлөгт 800 гаруй иргэд хамрагдсан.   

 

• Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг хэлэлцүүлж байгаа энэ цаг үед Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас дээрх хуулиудтай холбоотой 
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хэлэлцүүлгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 
Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулж 
байгаатай холбогдуулан нийслэл, дүүргээс өгсөн саналын талаар хэлэлцэж, нэгтгэн ажлын 
хэсэгт хүргүүлэхээр болсон. Тус хэлэлцүүлэгт нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон 9 дүүргийн Хуулийн тасгийн нийт 40 гаруй албан хаагчид 
хамрагдлаа.   

 

• Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны академийн Философийн хүрээлэнтэй хамтран 
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1, 17, 23 дугаар сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагчид 
болон МУИС, МУБИС, ХИС-ийн 3 ангийн оюутнуудыг сонгон авч хууль, эрх зүйн мэдлэг, 
олон нийтийн сүлжээн дэх хандлага, хотын соёлын мэдлэг ойлголтын талаарх тандалт 
судалгааг 506 сурагч, оюутнуудын дунд хийсэн.  

 

• Судалгаанд үндэслэн Үндсэн хууль, Замын хөдөлгөөн, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
Олон нийтийн сүлжээн дэх эерэг хандлага, хотын соёл зэрэг сэдвээр нийт 2200 орчим 
сурагчдад сургалт зохион байгууллаа.  

 

• Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд ТВ5 телевизийн “Соёлжьё” булантай хамтран 
2019.09.02-2019.10.31-ний өдрийг хүртэл нийт 60 хоногийн турш өдөр бүр “Хотын соёл” 
сэдвийн хүрээнд 2 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэж нийт 60 удаа телевиз үзэгчдэд хүргэсэн. 
Мөн 400 гаруй мянган дагагчтай “TВ5-Mongolia” фэйж хуудсанд давхар байршуулсан бөгөөд 
80.000 гаруй иргэдэд хүргэсэн. 

 

• Иргэдийн эерэг хандлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019.09.30-2019.11.30-ны 
өдрийг хүртэл “Эм Жи Эл радио 88.3”-тай хамтран 20 сэдвийн хүрээнд “Хотын соёл” радио 
зөвлөгөө нэвтрүүлгийг өдөрт 6 удаагийн дамтамжтайгаар 2 сарын хугацаанд нийт 380 удаа 
радио сонсогчдод хүргэсэн. Өнгөрсөн хугацаанд нийт 1.500.000 орчим радио сонсогчдод 
хүргэсэн. 

 

• Бүжинд тохиолдсон явдлууд төслийнхөнтэй хамтран “Бүжингийн цэцэрлэг” нэртэй 
багш, эцэг эх, бага насны хүүхдүүдийн гурвалсан холбоонд зориулсан сургамжит комик 
номыг зохиож, хэвлүүлэн нийт 5.800 ширхэгийг нийслэлийн 14 цэцэрлэгийн 5.800 
хүүхдүүдэд үнэ төлбөргүй олгосон.  

 

• Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолын хүрээнд ХЗҮХ-тай хамтран 4, 5, 11 
дүгээр сард нийт 3 удаагийн Эрх зүйн хөтчийн сургалт зохион байгуулсан. 11 дүгээр сарын 
50 албан хаагчийг Эрх зүйн хөтчийн 11 сарын сургалтыг нийслэлийн хөрөнгөөр зохион 
байгуулсан бөгөөд сургалтад нийслэл, дүүрэг, хорооны нийгмийн ажилтнуудаас нийт               
103 албан хаагч хамрагдсан.  

 

• 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр нийслэл, дүүрэг, нутгийн захиргааны 
байгууллагын хууль, эрх зүйн 65 албан хаагч оролцсон Хуульчдын зөвлөгөөнийг зохион 
байгуулсан.  

 

• Олон нийтийн сүлжээнд оролцогчдын эрх зүйн ухамсар, эерэг хандлагыг 
дээшлүүлэх чиглэлийн хүрээнд 2 төрлийн богино хэмжээний видео шторк хийлгэсэн.   

 

• НЗДТГ-аас сэтгүүл зүйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй сургуулиудын дунд 
зохион байгуулдаг “Алтан үзэг” улсын уралдаанд олон нийтийн сүлжээн дэх эерэг хандлага, 
хотын соёл сэдвээр 2 дахь жилдээ хамтран зохион байгууллаа. 2019.11.30-ны өдөр зохион 
байгуулагдсан уралдаанд шалгарсан 3 бүтээлийг шагнаж урамшуулан олон нийтэд 
хүргэхээр ажиллаж байна. 

 

• Мөн дээрх ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд 
Олон Улсын Хүний эрхийн өдөрт зориулан Үндсэн хууль, хүний эрх, нийслэл хотын түүх, 
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соёл, танин мэдэхүйн сэдвийн хүрээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр “АХА” танин 
мэдэхүйн уралдаант тэмцээнийг ТВ9 телевизийн “Тэнхлэг” студитэй хамтран орон даяар 
нэвтрүүллээ.  

 
5.4.1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс зохион 

байгуулсан сургалт, сурталчилгаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн 
арга хэмжээ 

 

• Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдөрт зориулан МУИС, Шихихутуг их сургууль, 
Отгонтэнгэр их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн 1-4 дүгээр курсын оюутнуудыг 
оролцуулсан “АХА” танин мэдэхүйн, цэнгээнт нэвтрүүлгийг ТВ9 телевизээр дамжуулан орон 
даяар 2019 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулан явууллаа.    

 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүх 
нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнтэй хамтарч “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх сургалтыг хорооны нийгмийн 
ажилтнуудын дунд 2019 оны 02 дугаар сарын 25-26, 03 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулав. Сургалтад нийт 41 хорооны нийгмийн ажилтнууд хамрагдсан бөгөөд ирэх 
хагас жилийн төлөвлөгөөнд 50 хорооны нийгмийн ажилтнийг дээрх сургалтад хамруулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна.   

 

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас, Монголын хуульчдын холбоотой 
хамтран НИТХ-ын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн иргэдийн 
хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сар бүрийн 3 дахь 7 
хоногийн Лхагва гарагт иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх 
өдөрлөгийг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус өдөрлөгийг дүүрэг, Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Драгон, Мишээл, Оргил салбаруудаар 
дамжуулан зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2019 оны байдлаар нийт 2228 иргэнд хууль, эрх 
зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн байна.  

 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/563 дугаар “Өдөрлөг зохион байгуулах 
тухай” захирамжаар Нийслэлийн иргэдэд “Хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх” 
өдөрлөгийг сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн Лхагва гаригт мөн Нийслэлийн 9 дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газарт давхарт зохион байгуулагдлаа.  

 

• Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран гудамжинд 
байрлах сурталчилгааны самбараар дамжуулан иргэдэд “Нэг хором” тэвчие ухуулга, 
нөлөөллийн арга хэмжээг сурталчиллаа. Уг арга хэмжээний хүрээнд иргэд ихээр зорчдог 
Зайсан, 7 буудал, Хайлааст чиглэлд 3 том самбар, хотын төвийн зам дагуу 30 гаруй жижиг 
JCDeaux сурталчилгааны самбараар дамжуулан ухуулга, нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулав.  

 

• “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн алслагдсан Багануур, Налайх, Багахангай дүүргийн 
ЗДТГ-тай хамтран иргэдэд зориулсан төрийн үйлчилгээ, эрх зүй, эрүүл ахуйн боловсрол 
олгох сургалт, зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Өдөрлөгт нийслэлийн 
хэрэгжүүлэгч агентлагуудаас мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, Монголын Хуульчдын холбооны 
гишүүн Хуульч иргэдэд хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх, Хүмүүнлэгийн Ухааны 
их сургуулийн багш, оюутнууд иргэдэд  /бэлэн гоймон, хийжүүлсэн ундаа, хуванцар сав, 
гялгар уут, аяга таваг угаагч зэрэг бүтээгдэхүүний сөрөг нөлөөллийн талаарх/ сургалтыг 4, 
5 дугаар сард зохион байгуулан явууллаа. Мөн энэ үеэр иргэдийн дунд сургалтын мэдлэгийг 
бататгах үүднээс танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг 3 дүүргийн иргэдийн дунд зохион 
байгуулсан. Сургалт, өдөрлөгт нийт 800 орчим иргэд, 450 гаруй өсвөрийн сурагчид 
хамрагдсан үр дүнтэй сургалт болсон.  

 

• “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” дэд 
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хөтөлбөрийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн дэргэдэх Хууль зүйн клиник 
сургалтын төвтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулав. Ирэх хагас жилд оюутан, сурагчдад 
хууль эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл олгох ажилд НЗДТГ-тай хамтран ажиллаа. Уг ажлын 
хүрээнд дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сонгон авсан ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдад Замын хөдөлгөөний дүрэм, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Хар тамхи, Сонгууль зэрэг 
сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.    

 

• Монголын Хуульчдын холбоо, Монголын Нотариатчдын танхимтай хамтран 2019 
оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд “Хуульчийн Про-Боно” 
өдөрлөг зохион байгуулсан. Өдөрлөгт Монголын Хуульчдын холбооны бүтцийн 
байгууллага, гишүүн хуульчдаас гадна Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл, Улсын Ерөнхий прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 
Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Хууль зүйн туслалцааны төв, 
Нотариатчдын танхим, “Санхүүгийн зөвлөх”, “Хамаг монгол” “Батбаяр энд партнерс”, “Ананд 
адвокатс” зэрэг өмгөөллийн нөхөрлөлүүд хамтран оролцож, үйл ажиллагаагаа танилцуулж, 
иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө, нотариатын үйлчилгээ, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, өр 
төлбөртэй эсэх лавлагаа, Шүүхийн төрөлжсөн архивын үйлчилгээг 1050 иргэнд үнэ 
төлбөргүй үзүүлсэн болно.   

 

• Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл болон Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газартай хамтран хөтөч, 
тайлбарлагч нарт зориулан “Хөтөч тайлбарлагчдын ур чадвар, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх нь” сургалтыг 2019 оны 05 сарын 11, 12-ны өдрүүдэд нийслэлд анх удаа зохион 
байгуулав. Сургалтыг аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, жуулчдыг гэмт 
хэрэг, зөрчилд өртөхөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, Улаанбаатар хотын түүх, соёл болон 
явган аялал, автобустай аяллын онол, арга зүй гэсэн сэдвийн хүрээнд явууллаа. Сургалтад 
Францын Луврын музейн тайлбарлагч Г.Оюунтунгалаг уригдан оролцож хөтөч, тайлбарлагч 
нарт олон улсын чиг хандлагын талаарх шинэ мэдлэг, мэдээллийг олгосон бөгөөд сургалтад 
80 гаруй хөтөч, тайлбарлагч хамрагдсан. 

 

• Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд 
оюутан, сурагчдад зориулан хууль эрх зүйн мэдлэг, олон нийтийн сүлжээн дэх хандлага, 
хотын соёл сэдвийн хүрээнд судалгааны асуулга боловсруулан, судалгаа авч нэгтгэсэн. 
Судалгааг үндэслэн Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 1, 24, 17 дугаар сургуулийн                          
10 дугаар ангийн сурагчдын дунд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн талаарх ойлголт сэдвээр 
МУИС-ийн Хууль зүйн клиникийн сургагч багш нарын хамтаар сургалт зохион байгуулав.   

 

• Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг 
“Хаалганы цаана нэвтрүүлэг” болон нийгмийг цочроож буй “Хар тамхи”-ны эсрэг 
нэвтрүүлгийг бэлтгэн 2019 оны 03, 04 дүгээр сард ETV телевизээр олон нийтэд түгээсэн.  

 

• Мөн “Хотын соёл”, “Орчны цэвэрлэгээ”, “Суудлын бүсээ зүүж хэвшицгээе” зэрэг 
богино хэмжээний шторкуудыг бэлдэж youtube.com, олон нийтийн сүлжээгээр иргэдэд 
хүргэсэн.  

 

• Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Ulaanbaatar.mn болон “Иргэдийн эрх зүйн боловсрол-
Хотын соёл” фейж хуудаст өөрсдийн ажил үүрэгтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл, видео 
контентийг тогтмол байршуулан ажиллаж байна.  

 

• Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг хэлэлцүүлж байгаа энэ цаг үед Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас дээрх хуулиудтай холбоотой 
хэлэлцүүлгийг 2019 оны 06 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

 
  Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас Монгол Улсын 
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Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг 
боловсруулж байгаатай холбогдуулан нийслэл, дүүргээс өгсөн саналын талаар хэлэлцэж, 
нэгтгэн ажлын хэсэгт хүргүүлэхээр болсон.    

 
Тус хэлэлцүүлэгт нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс 

болон 9 дүүргийн Хуулийн тасгийн нийт 40 гаруй албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд 
сургалтын үеэр санал бодлоо солилцон, харилцан туршлага судалсан.  

 

• “Иргэдийн эрх зүйн боловсрол-Хотын соёл” нэртэй фэйж хуудсыг ажиллуулж, 
хотын соёлыг түгээх, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх нөлөөллийн ажлыг хийж гүйцэтгэж 
байна.  

 

• Иргэд оршин суугаа газраасаа хууль, эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө авах 
боломжийг хангах үүднээс ХЗҮХ-ээс зохион байгуулсан “Эрх зүйн хөтөч” бэлтгэх 3 удаагийн 
сургалтад нийслэл, дүүргийн эрх зүйн албан хаагчид болон хорооны нийгмийн ажилтнуудыг 
хамруулсан. 2019 онд нийт 103 албан хаагч хамрагдсанаас 50 хорооны нийгмийн ажилтныг 
нийслэлийн төсвөөр сургалтад хамруулсан. 

 

• Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуультай хамтран сэтгүүл зүйн ангийн оюутнуудыг 
дунд “Алтан үзэг” улсын наадмыг 2019.11.30-ны өдөр хамтран зохион байгууллаа. 
Уралдаанд оюутнууд хууль эрх зүй, олон нийтийн сүлжээн дэх зөв хандлага, хотын соёлыг 
түгээх талаар өөрсдийн бүтээлээр өрсөлдлөө.   

 

• Бүжинд тохиолдсон явдлууд төслийнхөнтэй хамтран “Бүжингийн цэцэрлэг” нэртэй 
багш, эцэг эх, бага насны хүүхдүүдэд зориулсан сургамжит комик номыг зохиож, хэвлүүлэн 
нийт 5800 ширхэгийг нийслэлийн цэцэрлэгүүдэд үнэ төлбөргүй тараасан.   

 

• ТВ5 телевизийн  “Соёлжьё” булантай хамтран өдөр бүр Хотын соёлын талаарх 
төрөл бүрийн сэдэвтэй 2 минутын нэвтрүүлгийг бэлтгэж ТВ5 телевизийн 21 цагийн “Цаг” 
хөтөлбөрөөр нийт 60 удаагийн 7200 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэж иргэдэд хүргэсэн. Мөн 
400.000 дагагчтай “ТВ5 Монголиа” фейж хуудаст байршуулж нийт 80 гаруй мянган иргэдэд 
хүргэсэн. 

 

• “Эм Жи Эл радио 88.3”-тай хамтран “Хотын соёл” радио зөвлөгөө нэвтрүүлгийг 
өдөрт 6 удаагийн дамтамжтайгаар 2 сарын хугацаанд нийт 380 удаа радио сонсогчдод 
хүргэх. Нийт 1.500.000 радио сонсогч иргэдэд хүргэсэн. 

 

• Олон Улсын Хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан 2019.12.10-ны өдөр ахлах ангийн 
сурагчдын дунд зохион байгуулсан “АХА” танин мэдэхүйн тэмцээнийг ТВ9 телевизтэй 
хамтран орон даяар нэвтрүүлсэн. Уг арга хэмжээг 3.2 сая төгрөгөөр зохион байгуулж, 
шалгарсан сурагчдыг шагнаж урамшуулсан. 

  
5.4.2. Шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоол, шийдвэрийн төсөл боловсруулах 

Ажлын хэсэгт орж санал өгч, олон нийтээр хэлэлцүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулсан 
байдал: 

 
4.2.1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2019 онд 

дараах Ажлын хэсэгт орж ажиллалаа. Тухайлбал: 
 
- Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 

хуралд сууж “Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин төлөвлөх, 
нийтийн эдэлбэрийн газрыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл ажиллагааны журам”-ын 
төслүүдэд санал өгсөн; 

 
- Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийг зохион 

байгуулах Нийслэлийн Сонгуулийн хороо; 
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- Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан НЗДТГ-ын 

албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг;  
 
- Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн 126 

дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн гишүүнээр ажиллаж “Орон сууцны тухай 
хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд холбогдох саналаа Барилга хот байгуулалтын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад 2019.05.31-ний өдрийн 01/2208 
дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/64 

дүгээр тушаалаар байгуулагдсан “Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төслийг 
боловсруулах” үүрэг бүхий ажлын хэсэгт гишүүнээр ажиллаж байна. Хуулийн төсөл, 
танилцуулга, үзэл баримтлалын төсөл, хуулийг дагалдан гарах, өөрчлөлт орох хуулийн 
төсөл бэлэн болсон бөгөөд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас санал авахаар ирүүлсэн 
бөгөөд нийслэлээс тус хуулийн төсөлд өгөх саналыг нэгтгэн холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

 
- Засгийн газрын тогтоолыг  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2019 оны 03 

дугаар сарын 22-ны өдрийн А/228 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 
гишүүнээр ажилласан. 

 
-  Монгол Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай хуулийн төсөл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг хэлэлцүүлж байгаа энэ цаг үед Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас дээрх хуулиудтай холбоотой хэлэлцүүлгийг 2019 
оны 06 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

 
-Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас Монгол Улсын Засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулж 
байгаатай холбогдуулан нийслэл, дүүргээс өгсөн саналын талаар хэлэлцэж, нэгтгэн ажлын 
хэсэгт хүргүүлэхээр болсон.    

 
- Улсын Их Хурлын Тамгын газраас 2019 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулсан 

“Нутгийн удирдлагын тогтолцоо, эрх зүйн шинэчлэл” чуулганд оролцож, Монгол Улсын 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд санал өгсөн.  

 
-Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн төсөл боловсруулах Ажлын хэсэгтэй 2019 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр 
уулзалт хийж, нийслэлээс өгөх саналыг тусад нь бэлтгэж, танилцуулж, өгсөн. 

 
-Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны 

өдрийн хуралдаанд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай болон Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг танилцуулж, төлөөлөгчдийн саналыг авсан. 

 
 -2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хуулийн тасаг, эрх зүйн ажилтнуудыг хамруулсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, саналыг 
нэгтгэн Ажлын хэсэгт дахин хүргүүлэхээр болсон.Тус хэлэлцүүлэгт нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс болон 9 дүүргийн Хуулийн тасгийн нийт 40 
гаруй албан хаагчид хамрагдсан.  

 
-Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/927 дугаар захирамжаар Нийслэлийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дахин боловсруулах Ажлын 
хэсгийг байгуулсан.  
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-Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийг зохион 
байгуулах Нийслэлийн Сонгуулийн хороо, 

 
-Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан НЗДТГ-ын 

албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг 
 
-Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүрэг, чиг үүргүүдийн 

давхцал, хийдлийг тодорхойлох судалгаа хийх ажлын хэсэг /судалгааны ажил хийгдэж 
байгаа 

 
-2019.11.04-ний өдөр зохион байгуулагдсан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж 

буй сайжруулсан шахмал түлшний хэрэглээ, анхаарах зарим асуудал сэдэвт Ерөнхий 
хяналтын сонсголын ажлын хэсэгт орж ажилласан.  

 
-“Хот төлөвлөлт судалгааны институт байгуулах” талаар холбогдох хууль, 

тогтоомжийн хүрээнд судлан санал дүгнэлт, шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий 
ажлын хэсэг байгуулагдсан.   

 
- НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт, хууль зүйн үр 

дагаварт үнэлэлт, дүгнэлт хийж тухайн харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомж 
шинэчлэгдсэн тул уг тогтоолыг хүчингүй болгож, орон сууцны сан бүрдүүлэх үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлж байгаа нутгийн захиргааны байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог хангах, чиг 
үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан тогтоосон дотоод журам батлан гаргах санал дүгнэлт гаргаж 
НИТХ-аас байгуулагдсан Ажлын хэсэгт танилцуулсан.  

 
- 2 дугаар улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн иргэдийн 

орлогод нийцсэн орон сууц, түрээсийн орон сууцны санг бүрдүүлэх, тэдгээртэй холбоотой 
дүрэм, журам батлах эрх зүйн орчны судалгаа хийж Ажлын хэсэгт танилцуулж, НОСК-д 
хүргүүлсэн. 

 

- Түрээсийн орон сууцны асуудлыг олон агентлаг, харьяа байгууллага, хэлтэс, нэгж, 
дүүрэг хариуцаж байгаа боловч үйл ажиллагаа уялдаа холбоогүй, эргэх холбоо байхгүй, 
хяналт, хариуцлага тооцох тогтолцоогүй, түрээсийн орон сууцны санг эрхлэн хөтлөх 
байгууллага тодорхой бус байгаагаас түрээсийн орон сууцны сангийн бүрдүүлэлт, тэдгээрт 
иргэдийг хамруулах асуудал хяналтгүй явж байгааг харгалзан “Нийслэлийн түрээсийн орон 
сууцны сан бүрдүүлэх, иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах үйл ажиллагааны 
журам”-ын төсөл боловсруулж нутгийн захиргааны болон орон сууцны асуудал хариуцсан 
харъяа байгууллагуудын чиг үүргийг хуваарилж, давхардлыг арилгах, хяналт, хариуцлагын 
тогтолцоог тодорхойлсон. Уг журмын төслийг нийслэлийн Засаг даргад танилцуулсан ба 
батлагдаагүй хүлээгдэж байна.  

 
 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй баригдсан барилгын судалгаа гаргаж, 

холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага тооцох, ерөнхий төлөвлөгөөнд 
нийцэж байгаа орон сууцны барилгуудыг түрээсийн зориулалтаар ашиглуулах, тухайн орон 
сууцны талбайн 2 хувьтай тэнцэх орон сууцыг нийслэлийн түрээсийн орон сууцны санд үнэ 
төлбөргүй, эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэн өгөх нөхцөлтэйгээр 
зөвшөөрөлгүй баригдаж зогссон барилгуудад зөвшөөрөл олгох зохицуулалт бүхий 
шийдвэрийн төсөл бэлтгэж Засаг даргын Зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. 
 

5.4.3.  Шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоол,  
шийдвэрийн төсөлд санал өгсөн байдал: 

 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Монгол Улсын Засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл; 
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- Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Орон сууцны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг дагалдан гарах хуулиудын төсөл; 

 
- Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Хот байгуулалтын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөл; 
 
- Газрын төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл; 
 
- Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай; 
 
- Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай; 
 
- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай; 
 
- Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас боловсруулсан Зөвшөөрлийн тухай, 

Зөвшөөрлийн жагсаалт батлах тухай хуулийн төсөл; 
 
- Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулсан “Ус бохирдуулсны 

төлбөрийн хэмжээ тогтоох, журам батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл; 
 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс боловсруулсан 

Эрх зүйн хөтчийн ажиллах журам, Эрх зүйн хөтөчтэй байгуулах гэрээний загвар, Эрх зүйн 
хөтчийн өдөр тутмын ажлын бүртгэлийн болон ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн загварын 
төсөл; 

- Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас боловсруулсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан болон түүний төрөлжсөн санг хөтлөх, уг сангаас 
мэдээлэл, лавлагаа өгөх журам”-ын төсөл; 

 
- Сангийн яамнаас боловсруулсан “Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан 

шийдвэрлэх журам”-ын төсөл; 
 
- Сангийн яамнаас боловсруулсан Тендер оролцогчдын материалыг тендерт 

оролцогчдод ил болгох журмын төсөл;  
 
- Сангийн яамнаас боловсруулсан “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн   

бүртгэлийг хөтлөх журам” “Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн дүрэм”-ийн 
төсөл; 

 
- “Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин төлөвлөн 

байгуулах үйл ажиллагааны журам”-ын төсөлд 
 
- Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Төрийн албаны 

зөвлөлөөс боловсруулсан журмын төслүүдэд; 
 
- Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн хамтран баталсан Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, түүнд 
мөрдөх журмын төсөл; 

 
- Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанаас боловсруулсан “Нийслэлийн 

нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах журам”-ын төсөл; 
 
- Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс боловсруулсан “Бидний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал” 

өдөрлөг зохион байгуулах журам”-ын төсөл; 
 



103 
 

- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс боловсруулсан “Нийслэлийн Засаг даргын 
шагналын төрөл, түүнийг олгох журам”-ын төсөл; 

 
- Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс боловсруулсан “Улаанбаатар хотын орлогод 

нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл” 
хэрэгжүүлэх нэгжийн дүрмийн төсөл; 

 
- Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт зохицуулалтын хэлтсээс боловсруулсан “Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлээр нийслэлд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам”-ын төсөл; 
 
- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас боловсруулсан Нийслэлийн нутаг 

дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журмын төсөл, согтууруулах ундаа худалдах, 
түүгээр үйлчлэх газруудын цагийн хуваарь батлах захирамжийн төсөл; 

 
- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

хэлэлцүүлэхээр боловсруулж ирүүлсэн “Сүм, хийдийн журам”-ын төсөл; 
 
- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс боловсруулсан Явуулын ажлын байрны 

үйл ажиллагааны журмын төсөл; 
 
- Нийтийн тээврийн удирдах газраас боловсруулсан Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

салбарын санхүүжилтийн журмын шинэчилсэн найруулга; 
 
- Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас боловсруулсан Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудын нэгдсэн цахим хуудсын талаарх журам;   
 
- Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газраас боловсруулсан Нийслэлийн 

өмчийг түрээслүүлэх журмын төсөл.   
- “Түрээсийн орон сууцанд хамруулах журам”, “Нийслэлийн түрээсийн орон сууцны 

сан бүрдүүлэх, иргэдийг түрээсийн орон сууцанд хамруулах үйл ажиллагааны журам”-ын 
төсөл; 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын албанаас боловсруулсан “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам”-ын төсөл; 

 
- Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газраас боловсруулсан “Нийслэлийн цахим 

үйлчилгээний нэгдсэн системийг ашиглах журмын төсөл, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журмын төсөл, 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдах журмын төслүүдэд санал өгсөн. 

 
5.4.4. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор 

 батлуулсан журам: 
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд Засаг даргаас өргөн барьж буй 

тогтоолын төслийг тухай бүр хянаж, холбогдох санал, дүгнэлтийг өгч ажилласан.  
 
2019 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын хуралдаанаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах” 
журмыг батлуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

 
2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

хуралдаанаар “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам”-ыг 
шинэчлэн баталсан. Нийслэлийн Засаг даргын “Цагийн хязгаар тогтоох тухай”  А/504 дүгээр 
захирамжаар баталсан захиргааны хэм хэмжээний актыг Захиргааны ерөнхий хуулинд 
заасан бүрдүүлбэрийг хангаж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хянуулан бүртгүүлсэн.  
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• Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдан гарах журмуудын 
төсөл боловсруулах, хэлэлцүүлэх, тандан судалгаа хийх, эрх бүхий албан тушаалтнаар 
батлуулах  ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэж байна. Тухайлбал: 

 

• Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж барилгажуулах журам БХБСайдын 2018 
оны 46 дугаар тушаалаар; 

 

• Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журам 
Засгийн газрын 2018 оны 222 дугаар тогтоолоор; 

 

• Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч 
газраар хувь нийлүүлэх журам Засгийн газрын 2018 оны 341 дүгээр  тогтоолоор тус тус 
батлагдсан. 

 

• Дараах 2 журмын төслийг боловсруулах, хэлэлцүүлэх, Хот байгуулалтын 
тушаалаар батлуулах ажил хийгдэж байна. Үүнд: 

 
- Нийтийн эдэлбэрийн газрыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл ажиллагааны журмын 

төсөл; 
 
- Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй болсон барилгажсан хэсгийг дахин 

төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журмын төсөл; 
 
Мөн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот байгуулах, хаяа болон дагуул хотыг бий болгох 

асуудлыг Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгах ажил 
хийгдэж байна 

 
5.5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгавар,  

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

 
5.5.1. Монгол Улсын Засгийн газар, холбогдох салбарын яамд болон Хууль зүй, 

дотоод хэргийн яамнаас өгсөн үүрэг даалгаврын талаар: 
 
- Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 2019 онд 26 албан бичиг ирүүлсний дагуу 

холбогдох байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа. 
 
- УИХ-ын 2016 оны Байнгын хорооны Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 

03 дугаар тогтоолын дагуу Эргүүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Туул голын эрэг орчмоор 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газраас Баянзүрх дүүргийн 
Гачуурт тосгон-Зайсангийн гүүр-Яармагийн гүүр-Нисэх маршрутаар хөдөлгөөнт эргүүл 
ажиллаж байна. Мөн БОАЖЯ-ны харьяа Туул голын сав газрын захиргаа Туул голын 
хамгаалалтын асуудлыг хариуцан ажиллаж байна.    

 
- Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан “Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд зохион 

байгуулсан 2019.01.16-ны өдрийн 03-1 дүгээр тэмдэглэлийн дагуу  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-аас баталсан 5, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс баталсан 19 тогтоолыг 
хүчингүй болгуулахаар НИТХ-д НЗДТГ-ын 2019 оны 02-02/672 дугаар албан бичгээр 
тогтоолын төсөл өргөн мэдүүлсэн.    

 
- “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд  

нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны 
мэргэжилтнүүд болон 23 хорооны нийгмийн ажилтнуудад гэмт хэрэг, зөрчил, нийгмийн 
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хамгаалал, хөдөлмөрийн харилцаа зэрэг сэдвээр 2019 оны 2, 3 дугаар сард “Эрх зүйн хөтөч” 
бэлтгэх сургалтыг Хууль зүйн Үндэсний хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан. 

 
- ХЗДХЯ, Ханнс Зайделийн сангаас зохион байгуулсан Захиргааны ерөнхий хуулийн 

сургагч багшийн сургалтанд хамрагдаж ХЗДХЯ-ны томилолтоор орон нутагт, Дүүргүүдийн 
Засаг даргын Тамгын газар, харъяа байгууллагуудын хүсэлтээр Захиргааны ерөнхий 
хуулийн талаар сургалт тогтмол хийж байна. 

 
- “Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг” гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 

арилгах, урьдчилан сэргийлэх, ухуулга нөлөөллийн “Нэг хором” аяныг Нийслэлийн 
Цагдаагийн газартай хамтран өрнүүлж байна.   

 
- ҮАБЗ-ийн зөвлөмжөөр: Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль 2015 онд 

батлагдсантай холбогдуулан уг хуулийг дагаж гарах 6 дүрэм, журмын төслийг боловсруулж 
санал өгсөн. Үүнээс дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх талбай сонгох үлгэрчилсэн 
журам, Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг буулгаж дахин төлөвлөх 
үйл ажиллагааны журам, гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загварыг тус тус БХБ-ын сайдын 
тушаалаар баталсан, бусад журмын төслүүдэд санал авч сайдын Зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан, олон нийтээр хэлэлцүүлэх ажлыг эхлүүлсэн. 

 
- БОАЖЯ-аас боловсруулж ирүүлсэн “Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ тогтоох, 

журам батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөлд санал өгч хүргүүлсэн. “Нийслэлийн 
хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн 
ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөр”-ийг холбогдох байгууллагатай хамтран 
боловсруулж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 17 дугаар тогтоолоор 
батлуулсан.                               

       
5.5.2. Хууль сахиулах байгууллагуудын харилцан ажиллагааг уялдуулан зохицуулах 

талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, хамтын ажиллагааны талаар: 
 
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс 2019 оны бүтэн жилийн 

байдлаар газар, барилга, хөдөлмөр, төрийн алба,  гэм хор, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, 
зэрэг нийт 179 гаруй нэхэмжлэлийг харьяалах шүүхээс Засаг даргын итгэмжлэлээр гардан 
авсан. Гардан авсан итгэмжлэлүүдийг холбогдох харьяа байгууллагуудаас саналыг авч 
Нийслэлийн Засаг даргын итгэмжлэлийг батлуулан асуудал хариуцсан байгууллагуудын 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилон ажиллалаа. 

 
Засаг даргын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч хуульд заасан хугацаанд хариу тайлбараа 

гаргах, Давж заалдах, Хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргах болон шүүх хуралдаан 
оролцож буй эсэхэд хяналт тавих, мөн 7 хоног бүрийн даваа гаригт Нийслэлийн Засаг 
даргын ахлах зөвлөхөд Анхан болон Давж заалдах, Хяналтын шатны шүүхэд болох                    
5 хоногийн хуралдааны мэдээ зэргийг гарган өгч ажиллаж байна. 

 
Захиргааны, Иргэний, Эрүүгийн шатны шүүхээс 2019 оны бүтэн жилийн байдлаар 

шаардсан 327 гаруй нотлох баримтуудыг дурдсан хугацаанд хүргүүлж ажилласан. 
 
2019 бүтэн жилийн байдлаар хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийн дагуу нэр бүхий  

18 иргэнд ажилгүй байсан хугацаааны нөхөн олговорт нийт  91.858.302. төгрөг,   “Усан спорт 
сургалтын төвийн даргаар ажиллаж байсан иргэн Г.Арсланд нийгмийн даатгалын нөхөн 
олговорт 1.723.887.36  төг нийт 92.582.189 төгрөгийн нөхөн олговрын хөрөнгийг Засаг 
даргын нөөц хөрөнгөөс  олгох захирамжийг батлуулсан. 

 
Нийслэлийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас Нийслэлийн Засаг даргад хандаж 

шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай 29 албан бичиг ирүүлсэн байна. Үүнээс Газрын 
харилцаатай холбоотой 18, Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой 8, Нөхөн олговор 
гаргуулах тухай 2, Төрийн албатай холбоотой 1 мэдэгдлүүд ирүүлсэн бөгөөд тухай бүр 
шүүхийн шийдвэрүүдийг биелүүлэх талаар албан бичгийг боловсруулан асуудал хариуцсан 
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байгуулагуудад шилжүүлэн ажиллалаа. 
 
Хууль тогтоомж, Засгийн газар, УИХ, Засаг даргын шийдвэрийг сурталчлах, 

хэрэгжүүлэх, нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд хэрэгжиж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, 2019 онд 
шүүхийн шийдвэрээр хүчингүй болсон 6 захирамжид ХҮЧИНГҮЙ гэсэн тэмдэглэгээ хийж, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага болон бусад холбогдох байгууллагад  хүргүүлсэн.  

 
5.6. 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 
 

5.6.1 Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Нийслэлийн Засаг даргатай хамтран 
ажиллах талаар байгуулсан гэрээний биелэлтийг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ: 

 
-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 боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллахыг 
харьяа агентлаг, дүүрэгт албан бичгээр хүргүүлж, тайланг хагас бүтэн жилээр гарган 
ажиллалаа. 

 
2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 03/2902 дугаартай албан бичгээр эхний 

хагас жилийн биелэлт, 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 04-02/6392 дугаар албан 
бичгээр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Нийслэлийн засаг даргатай Хамтран 
ажиллах гэрээний жилийн эцсийн тайлангийн биелэлтийг хүргүүлсэн болно. 

 

ЗУРГАА. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 
 

6.1. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, 
ЗОРИЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 

хэлтэс нь 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 
үүрэг бүхий нэгж юм.  

 
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.  

 
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, Чунчин, Чэндү, 
Шэньжэнь, ОХУ-ын Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Эрхүү, Улаан-Үд, Бүгд 
Найрамдах Казахстан Улсын нийслэл Нурсалтан зэрэг хотуудад албан томилолтоор 
ажиллаж, олон улсын хурал, аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцож, хотуудын цаашдын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар харилцан санал солилцов. Түүнчлэн нийслэлийн 
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өмнө тулгамдаж буй асуудлууд болох агаарын бохирдол, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, 
дэд бүтцийн чиглэлээр туршлага судалж, цаашид хамтарч ажиллахаар болсон байна.  
 

АНУ, Япон, Европын холбоо, БНСУ 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 БНСУ-ын Сөүл, ХБНГУ-ын Берлин, Тайландын Хаант Улсын 
Бангкок, БНЭУ-ын Шинэ Дели, Унгар Улсын Будапешт зэрэг хотуудад албан томилолтоор 
ажиллаж, цэвэрлэх байгууламж, агаарын бохирдол, дэд бүтэц зэрэг салбарын төсөл 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тэргүүний техник технологи, туршлага судалж, 
цаашид хамтарч ажиллах чиглэлээр хотуудын удирдлагуудтай санал солилцсон болно.  

 
 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн                                  
1.5.4 дүгээр заалтын хүрээнд нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй агаар, ус, хөрсний бохирдол 
зэрэг сэдвээр гадаад улс орнуудаас туршлага судлах хамтран ажиллах зорилгоор БНХАУ, 
БНСУ, Япон Улс, Энэтхэг,Тайвань,Тайландын Хаант Улс, Азейрбажан, Сингапур, Австрали, 
ИБУИНВУ, ХБНГУ, Унгар, Болгар зэрэг улс орны 30 гаруй хотуудад олон улсын сургалт, 
семинарт, хурал, туршлага судлах аялалд 300 гаруй албан хаагч тус тус хамрагдсан байна.  
  
 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн                         
1.4.5 дугаар заалтын хүрээнд Улаанбаатар хоттой Ах дүүгийн болон найрамдалт харилцаат 
Хөх хот, Эрхүү, Бангкок, Мияконожо хотуудтай хамтран олон улсын сурагч солилцооны 
хөтөлбөрийг 2019 оны 01, 07-08 дугаар саруудад тус тус амжилттай хэрэгжүүлэв.  
Улаанбаатар хотын багш, сурагчдын 13 төлөөлөгчид 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-наас                 
02 дугаар сарын 07-ны хооронд Бангкок хотод зочилж, тус улсын түүх, соёл, ёс заншил, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцав. Эрхүү, Хөх хот, Мияконожо 
хотуудын нийт 37 төлөөлөгчид 2019 оны 07 дугаар сарын 20-29-ний хооронд Улаанбаатар 
хотод хүрэлцэн ирж, Монгол Улсын түүх, соёл, ёс заншилтай танилцана. Түүнчлэн 
Улаанбаатар хотын багш, сурагчдын 13 төлөөлөгчид 2019 оны 08 дугаар сарын 02-09-ний 
хооронд Хөх хотод, 12 төлөөлөгчид 2019 оны 08 дугаар сарын 12-19-ний хооронд Эрхүү 
хотод зочилж, тус улсын түүх, соёл, ёс заншил, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл 
ажиллагаатай танилцав. 
  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.4.6 
дугаар заалтын хүрээнд энэ жил нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 380 жилийн ой тохиож 
байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар хоттой Ах дүү болон найрамдалт харилцаат 
хотуудтай хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 20-22-нд “Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 
2019” арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулав.  
  
 6.2. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн гадаад айлчлал, бусад арга хэмжээ 
 
 Нийслэлийн удирдлагуудын албан томилолт  
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2019 оны байдлаар                 
4 удаа албан томилолтоор гадаадад ажилласан байна. Үүнд:  
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч тэргүүтэй төлөөлөгчид 
2019 оны 04 дүгээр сарын 24-27 болон 06 дугаар сарын 14-16-нд БНХАУ-ын Бээжин хотод 
ажилласан байна. Нийслэлийн Засаг дарга 04-р сарын 25-нд БНХАУ-ын Бээжин хотод 
зохион байгуулагдсан “Нэг бүс, нэг зам” олон улсын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний 
форумын “Орон нутгийн хамтын ажиллагаа” салбар хуралдаанд оролцов. Хуралдааны үеэр 
Хятадын Үндэсний хурлын танхимд Бээжин хотын дарга Чень Жинэнтэй уулзаж, хоёр хотын 
найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг бүхий л салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар 
харилцан санал солилцсон байна.  

 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад 2019 

оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд хийсэн албан ёсны айлчлал үеэр Нийслэлийн 
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Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан Нур-Султан хотын дарга 
Алтай Сейдирович Кульгинов нар хотуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх 
зорилгоор  ах дүү хотын харилцаа тогтоох хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан  байна.  

 
Мөн Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ОХУ-д 2019 оны 12 дугаар сарын 

03-06-ны өдрүүдэд хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч Москва хотын Думын удирдах албаны гишүүдтэй уулзсанаас 
гадна Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 1956 онд гаргасан Гипрогор институтээр 
зочлон хамтын ажиллагааны шинэчилсэн санамж бичгийг боловсруулан Москва хотод 
Улаанбаатарын хот төлөвлөлтийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг тодорхой хугацаагаар 
сургаж дадлагажуулах, зураг төсөлд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр хамтран 
ажиллахаар тохиролцов.   

 
  Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар, Тамгын дарга, Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга нар 2019 оны байдлаар БНХАУ, ОХУ, 
Япон Улс, БНСУ, Тайланд, АНУ, ХБНГУ, Унгар, Энэтхэг, Азейрбажан, БНКУ нийт 20 гаруй 
хотуудад албан томилолтоор ажилласан байна. Үүнд:   
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 
Ж.Батбаясгалан 2 удаа /Улаан-Үд, Вашингтон/; 

- Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогч – Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа 3 удаа /Шилийн гол, Улаанцав, 
Мияконожо, Сөүл/; 

- Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
М.Халиунбат 5 удаа /Токио, Баку, Тайбэй, Шинэ Дели, Берлин/; 

- Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
О.Мөнгөншагай 4 удаа /Хөх хот, Улаанцав, Норильск, Будапешт, Казань/; 

- Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргал 1 удаа /Сөүл/; 

- Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүх 3 
удаа /Шэнжэнь, Семей, Берлин/  

- Нийслэлийн ядуурлыг бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Д.Энхтөр 1 удаа /Берлин/; 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр 2 удаа /Сөүл, 
Дюссельдорф/; 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц 2 удаа /Москва, Хөх 
хот, Улаанцав/; 

- Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
Т.Гантөмөр 2 удаа /Бангкок, Нур-Султан/; 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудын албан томилолт 

 
Нийслэлийн дүүргийн Засаг дарга нар 2019 оны байдлаар Австрали, БНХАУ, БНСУ, 

Япон, Болгар зэрэг улс орнуудад албан томилолтоор ажиллаж, дүүргүүдийн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. Үүнд: 

 
- Багануур дүүргийн Засаг дарга Ц.Сандаг-Очир /Чунчин/ 
- Багахангай дүүргийн Засаг дарга С.Эрдэнэбаяр 1 удаа /Токио/  
- Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар  3 удаа /Гоулбоурн, Хайлаар, Чанша/ 
- Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан  3 удаа /Токио, Софи, Гёнгсан/ 
- Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат  /Яизү/ 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс болон  харьяа газрын дарга нар 

2019 оны байдлаар БНХАУ, БНСУ, БНЭУ, ОХУ, Япон Улс, Балба, БНКУ, Тайланд, Малайз, 
Сингапур, Филиппин, ИБУИНВУ, ХБНГУ, Австрали, Финланд, Чех, ӨАБНУ зэрэг орны 30 
гаруй хотуудад гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, хот байгуулалт, цэвэрлэх байгууламж, хот, 
суурины ус хангамж, хог хаягдал дахин боловсруулах, боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, 
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нийтийн тээвэр, ухаалаг авто зогсоолын систем, бизнес форум, экспо, эдийн засгийн чөлөөт 
бүсийн үйл ажиллагаа, аж үйлдвэрийн парк, мэдээлэл технологи, цахим засаглал, 
хяналтын систем, архив, гамшгийн эрсдэлийн удирдлага, хот тохижилт, цэцэрлэгжилт, 
ногоон байгууламж, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин зэрэг чиглэлээр олон улсын үзэсгэлэн, 
хурал, сургалтад хамрагдсан байна. Үүнд:  
 

- НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд 2 удаа 
/Москва, Сингапур/ 

- НЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Отгонбаяр 1 удаа 
/Сөүл/ 

- НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал 1 удаа /Красноярск/ 
- НЗДТГ-ын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга Х.Гантулга 2 удаа 

/Бангкок, Юньань/  
- НЗДТГ-ын Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн дарга Б.Пүрэвжав 1 

удаа / Лондон/ 
- НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга А.Даваажаргал 1 удаа /Шэнжэнь/ 
- НЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Сүхбаатар 1 удаа /Бээжин/ 
- НЗДТГ-ын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Д.Чинзориг 4 

удаа /Москва, Семей, Нур-Султан/ 
- Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн дарга Б.Ууганбат 1 удаа /Москва/ 
- НЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн дарга Ц.Мөнхбаатар 1 удаа 

/Москва/ 
- НЗДТГ-ын Бодлогын судалгааны тасгийн дарга С.Мягмаржав 3 удаа / Дюссельдорф, 

Улаан-Үд, Хельсинки/ 
- Нийслэлийн Агаарын Бохирдлыг бууруулах газрын дарга Б.Цацрал 2 удаа / 

Дюссельдорф, Сөүл/ 
- Нийслэлийн Архивын газрын орлогч дарга З.Алтанцэцэг 1  удаа /Будапешт/ 
- Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүх 1 удаа /Эрхүү/ 
- Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Э.Баттулга 3 удаа /Шинэ Дели, Пенанг, 

Саураха/ 
- Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга 2  удаа /Москва, Сөүл/ 
- Нийслэлийн Бүртгэлийн газрын дарга Г.Анхныбаяр 1 удаа /Баку/ 
- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч 

А.Энхманлай 1 удаа /Лондон/ 
- Нийслэлийн "Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв" ОНӨҮГ-ын дарга Д.Одбаяр 1 

удаа /Ханжоу/ 
- Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч О.Чинзориг 3 

удаа / Москва, Тайбэй, Соннам/ 
- Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын даргын үүргийг гүйцэтгэгч 

Ч.Сайханбаяр 2 удаа / Шэнжэнь, Семей/ 
- Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэн 1 удаа / 

Манила/, тус газрын тэргүүн дэд дарга Н.Нямхорлоо 1 удаа / Инчон/  
- Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК-ийн захирал Б.Сүхбаатар 3 удаа /Бангкок, 

Бээжин, Сингапур/ 
- Нийслэлийн "Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-ын дарга 

Ч.Мэндбаяр 2 удаа /Сөүл, Канберра/ 
- Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга Ч.Однасан 1 удаа /Сингапур/ 
- Нийслэлийн Спортын хорооны дарга Ж.Ганболд 1 удаа /Тольятти/, 
- Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга Б.Ууганбаяр 2 удаа /Бээжин, 

Сөүл/ 
- Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат 2 удаа / Улаан-Үд, Хөх 

хот, Улаанцав/ 
- Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын дарга Б.Бат-Эрдэнэ 1 

удаа /Чэндү/ 
- Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар 2 удаа / Хөх хот, Сөүл/,  
- "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын дарга Г.Төмөрбаатар 1 удаа /Шаньдун/  
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- "Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк" ОНӨТҮГ-ын дарга 
С.Батжаргал 1 удаа /Бангкок/ 

- "Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорац" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Билэгсайхан 2 
удаа /Эрээн, Токио/ 

- Улаанбаатар хотын музейн захирал С.Цацралт 1 удаа /Санкт-Петербург/ 
- Ус сувгийн удирдах газрын дарга Ц.Төрхүү 3 удаа / Хоккайдо, Бангкок, Прага/ 
- Хот тохижилтын газрын дарга Б.Бямбадорж 3 удаа /Сөүл, Дурбан, Москва/ 

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1.5.4 

дүгээр заалтын хүрээнд нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй агаар, ус, хөрсний бохирдол, гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлт, хот байгуулалт, цэвэрлэх байгууламж, хот, суурины ус 
хангамж, хог хаягдал дахин боловсруулах, боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, нийтийн тээвэр, 
ухаалаг авто зогсоолын систем, бизнес форум, экспо, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн үйл 
ажиллагаа, аж үйлдвэрийн парк, төрийн захиргааны удирдлага, бодлого зохицуулалт, төсөв 
санхүү, цахим засаглал, мэдээлэл технологи, хяналтын систем, архив, гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлага, хот тохижилт, цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламж, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин 
зэрэг сэдвээр гадаад улс орнуудаас туршлага судлах хамтран ажиллах зорилгоор БНХАУ, 
БНСУ, Япон Улс, Энэтхэг, Тайвань, Тайландын Вант Улс, Азейрбажан, Сингапур, Австрали, 
ИБУИНВУ, ХБНГУ, Унгар, Болгар, Малайз, Балба, БНКУ, АНУ, ӨАБНУ, БНЧУ, Филиппин, 
Латви улсуудын 40 гаруй хотуудад олон улсын сургалт, семинарт, хурал, туршлага судлах 
аялалд 300  гаруй албан хаагч тус тус хамрагдсан байна.   
  
 Зочин төлөөлөгчид  

 
Улаанбаатар хоттой Ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудын хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор БНХАУ, БНСУ, ОХУ, Япон, Тайландын Вант Улс, Бутан, 
АНУ, Швейцар зэрэг улс орнуудаас 181 гаруй албан төлөөлөгчдийн хүлээн авч, нийслэлийн 
холбогдох удирдлагуудтай албан уулзалт зохион байгуулж, нийслэлд хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон болно.  
 

Тухайлбал, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Улс төрийн зөвлөлдөх хорооны дэд 
дарга тэргүүтэй төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 27-30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар 
хотод зочилсон. Хөх хотын төлөөлөгчид 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн 
Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалантай албан уулзалт хийж, хоёр хамтын 
ажиллагааны талаар харилцан санал солилцов. Улаанбаатар худалдааны танхим, Хөх 
хотын Худалдааг дэмжих хороо хамтран бизнес уулзалтыг 2019 оны 06 дугаар сарын 28-
ны өдөр амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа 
нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцож, үг хэлэв.  

 
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд дипломат харилцаа 

тогтоосны 70 жил, Улаанбаатар, Бээжин хотууд Ах дүүгийн харилцаа тогтоох тухай 
хэлэлцээрт гарын үсэг зурсны 5 жилийн ойг тохиолдуулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар болон Бээжин хотын Ардын Засгийн газар хамтран 2019 оны 07 дугаар сарын                          
19-20-ны өдөр Улаанбаатар хотноо “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээг зохион байгуулав. 

 
 Тус арга хэмжээний хүрээнд Бээжин хотын Намын хорооны Нарийн бичгийн даргын 
орлогч Ли Биюу тэргүүтэй Бээжин хотын албаны 6 төлөөлөгч, Бээжин хотын Шичөн 
дүүргийн Засаг даргын орлогч Ли И тэргүүтэй Шичөн дүүргийн албаны 5 төлөөлөгч, Бээжин 
хотын Эрчим хүч, байгаль орчныг хамгаалах төвийн 5 төлөөлөгч болон урлаг, соёлын нийт 
60 гаруй төлөөлөгчид Улаанбаатар хотод айлчилсан.  
 

6.3. ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН  
ГОЛ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

 
 “Аз жаргалтай Улаанбаатар” сагсан бөмбөгийн тэмцээн 
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн санаачилгаар 
Гадаад харилцааны яам, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Улаанбаатар 
дахь дипломат корпусын хооронд “Аз жаргалтай Улаанбаатар" сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг 
тэмцээнийг 2019 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр 3 дахь удаагаа  амжилттай зохион 
байгууллаа. 

 
Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагааны өмнө Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч хүрэлцэн ирсэн хүндэт Элчин сайд нарыг Тамгын газрын "В" 
танхимд хүлээн авч уулзав. БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Шин Хаймин, 
Канад Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Дэвид Спрул, Австрали Улсаас Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайд Дэйв Воусан зэрэг 10 гаруй яамны төлөөлөгчид оролцов.  

 
Дотоод, гадаадын байгууллага хоорондын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, албан 

хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, албан бус чөлөөт харилцаагаар иргэд 
хоорондын нөхөрлөл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор нөхөрсөг сагсан 
бөмбөгийн тэмцээнийг  3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байгаа бөгөөд  энэ 
жилийн тэмцээнд 13 эрэгтэй, 8 эмэгтэй баг нийт 21 баг хүч авьяас чадвараа сорьсон билээ. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан 

тэмцээнийг нээж үг хэлсэн бөгөөд Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал 
Л.Мөнхтүшиг тамирчдад амжилт хүсэж, мэндчилгээ дэвшүүлсэн.  

 
Хүрэлцэн ирсэн Элчин сайд, Элчин зөвлөх, НИТХ, ГХЯ, нийслэлийн удирдлагуудад 

хүндэтгэл үзүүлж, хотын даргын нэрэмжит босоо хүлээн авалт зохион байгуулсан. Түүнчлэн 
тэмцээнд оролцсон нийт 180 гаруй тамирчдын өдрийн хоолны хуваарь гаргаж, амжилттай 
зохион байгуулсан.  

 
Тэмцээнд эрэгтэй 13 баг дөрвөн хэсэгт хуваагдаж, нэг хэсгээс 2 баг шалгаран гарч, 

финалд 8 баг үлдсэнээс аваргын нэг дүгээр байрны төлөө АНУ-аас Монгол Улсад суугаа 
ЭСЯ-ны баг НЗДТГ-ын багтай, гурав дугаар байрны төлөө АНЭУ-аас Монгол Улсад суугаа 
ЭСЯ-ны баг Канад, Австрали Улсаас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны хамтарсан багтай тус 
тус шалгаран үлдсэн. Нэгдүгээр байрыг АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны баг, 
хоёрдугаар байрыг НЗДТГ-ын баг, гуравдугаар байрыг Канад, Австрали Улсаас Монгол 
Улсад суугаа ЭСЯ-ны баг тус тус эзэлсэн. 

  
Тэмцээний дундуур холын зайн шидэлтийн уралдаан зохион байгуулагдаж, 2 үе 

шаттай явагдсан бөгөөд эхний үеэс шалгарсан 3 тоглогч, төгсгөлийн 2 дугаар үед оролцож, 
БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны ажилтан шалгарсан байна. 

  
Эмэгтэй нийт 8 баг хоёр хэсэгт хуваагдаж, финалд 4 баг ялалт байгуулж үлдсэнээс 

аваргын нэг дүгээр байрны төлөө АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны баг НЗДТГ-ын 
багтай, гурав дугаар байрны төлөө АНЭУ-аас  Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны баг Канад, 
Австрали Улсаас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны хамтарсан багтай тус тус тоглож, нэг дүгээр 
байрыг АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны баг, хоёр дугаар байрыг НЗДТГ-ын баг, гурав 
дугаар байрыг АНЭУ-аас Монгол Улсад суугаа  ЭСЯ-ны баг тус бүр эзэлсэн байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга М.Отгонбаяр шалгарсан баг 

тамирчдад баяр хүргэж, шагналыг Канад Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Дэвид 
Спрул болон Тамгын газрын хэлтсийн дарга нар гардуулж өгөв.  

 
“Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого,  

үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах нь” сургалт 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргүүдийн удирдах албан 
тушаалтан болон гадаад харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчдад зориулсан 
сургалт, семинарыг Гадаад харилцааны яам болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
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хамтран 2019 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 09:00-13:30 цагт амжилттай зохион 
байгууллаа. 

 
Сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын удирдлага болон гадаад харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчид 
болох 76 хүн оролцсон.  

 
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар тус сургалтыг нээж, Монгол Улсын гадаад 

харилцааны салбарын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлсэн томоохон арга хэмжээ, хүрсэн үр 
дүн, цаашдын зорилтын талаар товч мэдээлэл хийв. 

 
Энэхүү арга хэмжээнд анх удаа Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч С.Амарсайхан оролцсон бөгөөд нээлтийн үеэр хэлсэн үгэндээ тэрээр гадаад 
харилцааны асуудал хариуцаж буй ажилтан бүр эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагатай, 
санаачилгатай, үр бүтээлтэй хандахын чухлыг онцлон тэмдэглэв. Түүнчлэн Засаг дарга 
хэлсэн үгэндээ даяаршлын өнөө үед гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа байхгүйгээр хот 
болоод хувь хүний хөгжлийг ярихын аргагүй юм. Нийслэл хот дэлхийн 40 гаруй хотуудын ах 
дүүгийн болон найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж байна. 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнууд болон 
төрийн албан хаагчид харилцаат хотуудад суралцах, хурал семинарт оролцох, туршлага 
судлах зэрэг урт болон богино хугацаанд томилолтоор ажиллах боломж улам бүр өсөн 
нэмэгдэж байна. Гадаадад томилолтоор ажиллахдаа дур мэдэн өөрийн байр суурийг 
илэрхийлдэг, хөтөлбөрийн дагуу үйл ажиллагаанд оролцдоггүй, гэрээ, санамж бичгийг аль 
нэгэн байгууллага, иргэнтэй байгуулдаг, захирамж, шийдвэргүй гадаадад дураараа зорчдог 
гэх мэт зөрчлүүд байсаар байна. Улаанбаатар хотын цаашдын хөгжилд гадаад харилцаа, 
үйл ажиллагааны үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд асуудал хариуцсан албан хаагч бүр холбогдох 
дүрэм, журмаа баримтлан, хариуцлагатай, идэвх санаачилга гарган ажиллах нь нэн чухал 
болохыг дурдлаа.  

 
Монгол Улсын гадаад бодлого, үйл ажиллагаа, гадаад харилцааны нэгдсэн 

зохицуулалт, байгууллага хоорондын гэрээ байгуулах журам,, гадаад худалдаа, эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, консулын 
алба болон дипломат ёслол, зоогийн ширээ засах, бэлэг дурсгалын зүйлс солилцох, 
нийслэлийн нутгийн захиргаан байгууллагуудын гадаад харилцаа, үйл ажиллагааны журам 
зэрэг асуудлаар холбогдох газар, нэгжийн удирдлага мэдээлэл хийж, оролцогсдын 
сонирхсон асуултад хариулж, 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.  
 
 “Бүс ба зам” олон улсын арга хэмжээ  
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/29 тоот тушаалын дагуу НЗДТГ-
ын ГХХАХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Н.Отгонсүрэн, ТЗУХ-ийн ажилтан С.Болормаа нар 2019 
оны 04 дүгээр сарын 12-25-ны хооронд БНХАУ-ын Шанхай, Чунчин, Чэндү, Жухай хотуудад 
албан томилолтоор ажиллав.  

 
“Нэг бүс, нэг зам” санаачилгын хүрээнд олон улсын хүүхдийн арга хэмжээ энэ сарын 

12-25-ны өдрүүдэд 2 дахь жилдээ БНХАУ-д зохион байгуулагдлаа. Шанхай, Чунчин, Чэндү, 
Жухай хотуудад зохион байгуулагдсан уг арга хэмжээнд Хятад, ОХУ, Монгол, Камбож, 
Вьетнам, Лаос, Мьянмар, Тайланд, Казахстан, Пакистан зэрэг 10 улсын ерөнхий 
боловсролын сургуулийн бага ангийн 90 гаруй сурагчид оролцов. 

 
БНХАУ-ын “Сайн үйлсийн нийгэмлэг”-ээс зохион байгуулж буй энэхүү арга хэмжээнд 

Монгол Улсаас Б.Амирлан, Б.Энхзул, Т.Мөнхжавхлан, Э.Элдэв-Очир, С.Ананд, Б.Марал, 
Б.Норовсүрэн, М.Бишрэлт нар оролцсон юм. Энэ онд Улаанбаатар хотноо зохион 
байгуулагдсан “Монгол, Хятадын найрамдалт харилцаа”,“ “Хятад дууг хэн сайн дуулах вэ?”, 
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“Миний бүтээл” зэрэг сэдэвт зураг, дуу, гар бүтээлийн уралдаанд шалгарсан “Монголын 
Хүүхдийн ордон”, “Хүүхдийн урлан бүтээх төв”, “Хүүхэд, залуучуудын Сургалт хүмүүжлийн 
тусгай цогцолбор” болоод нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 насны 
сурагчид оролцсон юм.  

 
Уг арга хэмжээнд оролцсон сурагчид БНХАУ-ын Шанхай хотын “Шинжлэх ухаан, 

технологийн музей”, “Чибао” эртний түүхт хотхон, Чунчин хотын “Ардын их танхим”, “Дундад 
иргэн улсын гудамж”, орон сууцны дундуур тавигдсан метроны бүтээн байгуулалт, Чэндү 
хотын “Панда үржүүлгийн газар”, “Байгалийн музей”, Жухай хотын “Чанлун” аялал 
жуулчлалын төв, “Хонконг-Жухай-Макаог” холбосон далай дээрх гүүр зэрэг олон түүхт 
дурсгалт газруудад зочилж, Хятадын түүх, соёл, эдийн засгийн хөгжил, өндөр технологийн 
хурдацтай танилцав.  

 
БНХАУ-ын дунд сургуулиудаар зочилсон сурагчид маань үе тэнгийн найз нартайгаа 

хамтран зураг зурж, гар урлалын бүтээл хийж, урлагийн тоглолт үзүүлж, спортын арга 
хэмжээнд оролцож, өөр өөрсдийн түүх соёл, ёс заншлаас харилцан суралцаж явлаа. 
Түүнчлэн “Миний эх орон, миний мөрөөдөл” сэдэвт олон улсын форумд “Орхон-Эмпати” 
сургуулийн 6-р ангийн сурагч Б.Норовсүрэн илтгэл тавьж, эх орныхоо талаар танилцуулга 
хийж, өөрийн хүсэл мөрөөдлөө хүүхдүүдтэй хуваалцсан. 

 
 “Хөх хотын өдрүүд”  
 

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд дипломат харилцаа 
тогтоосны 70 жилийн ойг тохиолдуулж Улаанбаатар, Хөх хотын эдийн засаг, худалдаа, 
ногоон байгууламжийн салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Хөх хотын Улс 
төрийн зөвлөлдөх хорооны дэд дарга Юнь Күй тэргүүтэй албаны 6 төлөөлөгчид 2019 оны 
06 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо 
айлчилж, “Хөх хотын өдрүүд” арга хэмжээг зохион байгуулав.  

 
Тус арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хотын Худалдааны танхим, Хөх хотын 

Худалдааг дэмжих хороо хамтран “Улаанбаатар-Хөх хотын Худалдаа, эдийн засгийн бага 
хурал–2019” арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын хүний 
хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ш.Анхмаа уг арга хэмжээний 
нээлтэд оролцож үг хэлсэн. Арга хэмжээнд Хөх хотоос 28 аж ахуйн нэгж, Улаанбаатар 
хотоос 60 гаруй аж ахуйн нэгжүүд оролцож, хамтын ажиллагааны 4 санамж бичгийг 
байгуулсан байна.  

 
Түүнчлэн төлөөлөгчид Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ болон Сонгинохайрхан 

дүүргээр зочилж, Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, хот тохижилттой танилцаж, 
туршлага судлан, хоёр хотын дүүргүүд хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
асуудлаар санал бодлоо солилцов. 

 
Мөн тус айлчлалын үеэр Нийслэлийн Засаг даргын хөгжлийн бодлогын асуудал 

хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалан төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж хоёр хотын 
харилцааг хөгжүүлэх асуудлаар  харилцан санал бодлоо солилцсон болно. 

 
 “Бээжин хотын өдрүүд”  
 

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд дипломат харилцаа 
тогтоосны 70 жил, Улаанбаатар, Бээжин хотууд Ах дүүгийн харилцаа тогтоох тухай 
хэлэлцээрт гарын үсэг зурсны 5 жилийн ойг тохиолдуулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар болон Бээжин хотын Ардын Засгийн газар хамтран 2019 оны 07 дугаар сарын 19-20-
ны өдөр Улаанбаатар хотноо “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээг зохион байгуулав. 

 
 Тус арга хэмжээний хүрээнд Бээжин хотын Намын хорооны Нарийн бичгийн даргын 
орлогч Ли Биюу тэргүүтэй Бээжин хотын албаны 6 төлөөлөгч, Бээжин хотын Шичөн 
дүүргийн Засаг даргын орлогч Ли И тэргүүтэй Шичөн дүүргийн албаны 5 төлөөлөгч, Бээжин 
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хотын Эрчим хүч, байгаль орчныг хамгаалах төвийн 5 төлөөлөгч болон урлаг, соёлын нийт 
60 гаруй төлөөлөгчид Улаанбаатар хотод айлчилсан.  
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан                   
2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр Бээжин хотын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзаж, 
хотуудын харилцааны өнөөгийн болон хэтийн төлөвийн талаар ярилцлаа. Уулзалтад 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц, Нийслэлийн Чингэлтэй 
дүүргийн Засаг даргын Ж.Эрдэнэбат, БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын 
яамны Элчин зөвлөх Ян Чиндун болон бусад холбогдох албан тушаалтнууд оролцов.  

 
Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой, 

Улаанбаатар, Бээжин хотуудын хооронд найрамдалт харилцаа тогтоосны 5 жилийн ой 2019 
онд тус тус тохиож байна. Энэхүү тэмдэглэлт ойн хүрээнд хоёр улс болон хоёр улсын 
нийслэлийн найрсаг харилцааг өргөжүүлж, орон нутгийн найрсаг харилцааг сайжруулах 
зорилгоор Улаанбаатар хотын Чингэлтэй болон Бээжин хотын Шичөн /цаашид талууд гэх/ 
дүүргүүд найрсаг хамтын ажиллагааны тухай санамж бичигт гарын үсэг зурав. 

 
“Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд 2019 оны 07 дугаар сарын 20-ны 

өдөр Соёлын төв өргөөнд Бээжин хотын биет бус соёлын өвийн үзэсгэлэнг зохион 
байгуулав. Үзэсгэлэнд цаасан хайчилбар, элсэн урлал, хөөрөг, өвсөн сүлжмэл зэрэг 
Хятадын өв соёлыг илтгэсэн олон сонирхолтой соёлын өвийг дэлгэж, нийслэлийн иргэдэд 
толилуулав. Байгаль орчныг хамгаалах, шинэ дэвшилтэт технологийг сурталчлах 
зорилгоор “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээний хүрээнд 2019 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдөр Соёлын төв өргөөнд байгаль орчинд ээлтэй эко ногоон гэрэлтүүлгийн технологийн 
үзэсгэлэнг зохион байгуулав. 

 
Тус үзэсгэлэнг Бээжин хотын Эрчим хүч, байгаль орчныг хамгаалах төвийн 

төлөөлөгчид хариуцан ажилласан бөгөөд төлөөлөгчид айлчлалын үеэр Нийслэлийн 
Байгаль орчны газарт зочилж, байгаль орчныг чиглэлээр хамтран ажиллах асуудлыг 
хэлэлцсэн. Бээжин хотын Эрчим хүч, байгаль орчныг хамгаалах төвийг БНХАУ-ын Засгийн 
газар, БНФранц Улсын Засгийн газар болон НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн байгууллага 
хамтран бүс нутгийн эрчим хүчийг хэмнэх, байгаль орчныг хамгаалах ажлыг өргөжүүлэх 
зорилгын хүрээнд 1982 онд байгуулсан. Тус байгууллага нь эрчим хүчийг хэмнэх, байгаль 
орчныг хамгаалах цогц ажлуудыг гүйцэтгэдэг мэргэжлийн байгууллага юм. 

 
“Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээний урлагийн тоглолтыг 2019 оны 07 дугаар 

сарын 20-ны өдөр Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулав. Бээжин хотын залуу уран 
бүтээлчдийн бэлтгэсэн дуурь, бүжиг, уран нугаралт, элсэн зураг болон исгэрээ зэрэг олон 
гайхамшигт үзүүлбэрүүд багтсан уг тоглолтыг нийслэлчүүд талархан хүлээн авав. 

 
Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүх, 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц, БНХАУ-аас Монгол Улсад 
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Шин Хаймин, Бээжин хотын намын хорооны 
нарийн бичгийн даргын орлогч Ли Биюу болон бусад албаны төлөөлөгчид уг тоглолтыг үзэн 
сонирхов. 

 
 “Олон улсын сурагч солилцоо 2019” хөтөлбөр  
 

Улаанбаатар хот нь дэлхийн 40 орчим хотуудтай Ах дүүгийн болон найрамдалт 
харилцаатай хамтран ажиллаж, харилцан айлчлал хийх, туршлага судлах, сургалт 
семинар, олон улсын хуралд оролцох зэрэг олон үйл ажиллагааг хамтран зохион 
байгуулдаг. Үүний нэг нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас сүүлийн 10 гаруй жил 
харилцаат хотуудтай хамтран зохион байгуулж буй “Сурагч солилцоо” олон улсын хөтөлбөр 
юм. 

 
 Энэ жил 3 улсын 3 хот болох БНХАУ-ын Хөх хотоос 12 хүн, ОХУ-ын Эрхүү хотоос  

12 хүн, Япон Улсын Мияконожо хотоос 13 хүн буюу нийт 37 төлөөлөгчдийг 2019 оны 07 
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дугаар сарын 20-29-ний хооронд хүлээн авч, томоохон арга хэмжээ зохион байгуулж, 
Монгол Улсын түүх, соёл, ёс заншлыг дэлхий нийтэд сурталчлахаас гадна өөр өөр хэл, 
соёлтой хүүхдүүд манай улсад ирж танилцах, найз нөхөд болох, харилцан түүх соёл, ёс 
заншлаас суралцах боломжийг бүрдүүлсэн нь онцлог бөгөөд олон улсын чанартай арга 
хэмжээ болж өндөрлөв. 

 
Гурван хотын сурагчдын нислэг харилцан адилгүй байсан ба эхний ээлжид ОХУ-ын 

Эрхүү хотын сурагчид хүрэлцэн ирж, Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчилэн хийд, 
“Чингис Хааны Хүрээ” аялал жуулчлалын цогцолбор, "Хүннү Молл" худалдаа үйлчилгээний 
цогцолбор төв дэх Заврапол, нугасан хошуут Завралофтой үлэг гүрвэлийг сонирхов.  

 
Дараагийн ээлжид БНХАУ-ын Хөх хотын сурагчид хүрэлцэн ирж Эрхүү хотын 

сурагчидтай хамт Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн дэх Боулингийн төвөөр зочлон 
хотуудын холимог 4 багт хуваагдаж авхаалж самбаагаа сорив. Үүний дараагаар Өргөө кино 
театрт "Хүн аалз" киног үзэж сонирхов.  

 
Япон Улсын Мияконожо хотын төлөөлөгчид 2019 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдөр 

хүрэлцэн ирснээр 07 дугаар сарын 24-ний өдөр гурван улсын төлөөлөгчдийг Нийслэлийн 
Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Ш.Анхмаа хүлээн авч уулзаж, 
цаашид харилцаат хотуудтай хамтран зохион байгуулдаг энэхүү сурагч солилцооны 
хөтөлбөрийг улам өргөжүүлэн хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлэв. 
Өдрийн хоолны үеэр төлөөлөгчид бууз, хуушуур хийж монгол хоолны урлагтай танилцав. 
Үдээс хойш Үндэсний түүхийн музей мөн Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвд авьяаслаг 
хүүхдүүдийн уран бүтээлийн үзэсгэлэнтэй танилцаж, уран бичлэгээс суралцсан.  

 
Гурван улсын төлөөлөгчид Оюун ухааны олон улсын музейгээр зочилж Монгол 

хүний оюуны чадавхыг харуулсан төрөл бүрийн оньсон тоглоом, оньсон болон сийлбэртэй 
шатрууд, уран зураг зэрэг үзмэртэй танилцав. Үдээс хойш Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 
зочилж Монголын уламжлалт эрийн 3 наадам болох нум сум харвах, бөх барилдах, шагай 
харвах наадмыг үзэж сонирхсоноос гадна өөрсдийн биеэр нум сум харван шагайгаар 
наадаж Монголын түүх, ёс заншлыг сурталчлан таниулах арга хэмжээнд хамрагдав.  

 
Мөн төлөөлөгчид Чингис Хааны хөшөөт цогцолбор, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 

цогцолборт газраар зочилж, үзэсгэлэнт байгальтай танилцах морин аялал хийн, ууланд 
гарч, монгол гэрт хонож, малчин айлаар зочлон монгол ахуйтай танилцаж орой нь галын 
наадамд оролцож гитар тоглон, дуулж бүжив. 

 
Хөтөлбөрийн сүүлийн өдөр "Үдэлтийн оройн зоог" арга хэмжээний үеэр гурван улсын 

сурагчид Монголын Хүүхдийн ордны авьяаслаг хүүхдүүдтэй хамтарсан тоглолт хийж, бэлэг 
дурсгалын зүйл солилцон хаалтын үйл ажиллагаанд оролцлоо. 

 
Арга хэмжээний үеэр Улаанбаатар телевиз болон Мияконожо хотын хамтарсан         

BТV-ийн сурвалжлах баг багш, сурагчдын төлөөллөөс ярилцлага аван "Өнөөгийн Монгол" 
тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэв. Тус нэвтрүүлэг нь энэ оны 09 дүгээр сард Монгол орон даяар 
болон Мияконожо хотын үзэгчдэд монгол, япон хэлээр хүрнэ. Мөн МОНЦАМЭ агентлагийн 
зурагчин хөтөлбөрийн үеэр дагалдан явж зургийн цомгийг төлөөлөгчдөд хаалтын 
ажиллагааны үеэр гардуулав.  

 
 “Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 2019” 
 

Нийслэлийн Засаг даргын А/1080 дугаар захирамжийн дагуу нийслэл Улаанбаатар 
хотын 380 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх бүтээлч ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотноо 
2019 оны 10 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд “Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 2019” арга 
хэмжээг зохион байгууллаа. 
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 Тус арга хэмжээнд Улаанбаатар хоттой харилцаатай 6 орны 16 хотын албаны болон 
урлаг, соёлын 60 гаруй төлөөлөгчид оролцож, өөрийн орны хөгжлийн туршлагаас 
хуваалцан илтгэл тавьж, хамтарсан урлагийн тоглолтыг нийслэлчүүдэд толилуулсан. 
  
 Түүнчлэн хурлын арга хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, НИТХ, 
НЗДТГ, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд болон Монгол Улс дахь Элчин 
сайдын яамд, олон улсын байгууллагуудын 150 гаруй гадаад, дотоодын төлөөлөгчид 
оролцсон болно. 
 
  “Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 2019” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын А/896 дугаар захирамжаар Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга Э.Содномжамцаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан.  
 
 Ажлын хэсэг 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Тамгын газрын хурлын А танхимд 
хуралдаж, харилцаат хотуудын төлөөлөгчдийн оролцоо, хурал, албан уулзалт, хүлээн 
авалт, хамтарсан урлагийн тоглолт, фото зургийн үзэсгэлэн, сурталчилгаа болон аюулгүй 
байдал, хамгаалалт, тээврийн зохицуулалт, хэвлэл мэдээлэл зэрэг холбогдох асуудлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Арга хэмжээний үеэр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан Улаан-Үд хотын дарга Шутенков Игорь 
Юрьевич, Улаан-Үд хотын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Балжинимаев Чимит 
Валерьевич, Мияконожо хотын орлогч дарга Ивасаки Тору, Сөүл хотын иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч бөгөөд Хот байгуулалтын хорооны дарга Ким Ин Жэ, 
UCLG Олон улсын байгууллагын Евразийн бүсийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Расих 
Кадимович Сагитов зэрэг төлөөлөгчдийг тус тус хүлээн авч уулзан, талуудын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх асуудлаар санал бодлоо солилцсон. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогч Ш.Анхмаа Чөндү хотын орлогч дарга Ню Чинбао тэргүүтэй төлөөлөгчдийг хүлээн 
авч уулзан, хоёр хотын өндөр түвшний харилцан айлчлалыг нэмэгдүүлж, эдийн засаг, 
худалдаа, соёл, боловсрол, спорт, эрүүл мэнд, аялал жуулчлал зэрэг олон салбарын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр харилцан тохиролцож, Улаанбаатар, Чөндү хотуудын 
хооронд найрамдалт харилцаа тогтоох тухай санамж бичигт гарын үсэг зурав. Мөн 
Новосибирск хотын орлогч дарга Шварцкопп Валерий Александрович, Элстэй хотын орлогч 
дарга Эрднеев Батр Владимирович зэрэг төлөөлөгчидтэй уулзав. 

 
“Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 2019” арга хэмжээний хурал нь 2019 оны 10 

дугаар сарын 21-ний өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд Шангри-Ла зочид буудлын хурлын 
танхимд зохион байгуулагдсан. Хурлын нэгдүгээр хуралдааныг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц даргалсан бөгөөд Монголын эрдэмтэн, судлаачид 
нийслэл хотын үүсэл хөгжил, түүхэн замнал, хотын гадаад харилцаа, хот байгуулалт, соёл, 
аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн тухай илтгэл хэлэлцүүлсэн. 
 
 Үдээс хойших хоёрдугаар хуралдааныг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн 
дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга Б.Батбямба даргалсан бөгөөд харилцаат хотуудын 
төлөөлөгчид өөрийн хотын хөгжлийн бодлого, шинэ технологи шийдэл, аялал жуулчлал, 
гадаад харилцааны салбарын хамтын ажиллагаа, цаашдын хөгжлийн талаар илтгэл тавьж, 
туршлагаасаа хуваалцав. Харилцаат хотуудын соёл урлагийн төлөөлөгчид, Улаанбаатар 
чуулгын уран бүтээлчдийн хамт урлагийн хамтарсан тоглолтыг бэлтгэн нийслэлчүүдэд 
хүргэсэн.  

 
“Найрамдалт хотуудын аялгуу”  хамтарсан урлагийн тоглолтыг Соёлын төв өргөөнд 

зохион байгуулсан бөгөөд уран бүтээлчид Улаанбаатар, Улаан-Үд, Бусан, Намянжү, 
Бангкок, Элстэй, Эрхүү, Чөндү, Мияконожо зэрэг хотуудын үндэсний хэв шинжийг агуулсан 
урлагийн үзүүлбэрүүдээ толилуулсан юм. 
  
 “Улаанбаатар олон улсын өдөрлөг 2019” арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн гадаадын 
зочид төлөөлөгчдөд зориулсан Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
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Захирагч С.Амарсайханы хүндэтгэлийн хүлээн авалт 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ны 
өдрийн 19:30 цагт Шангри-Ла зочид буудлын хүлээн авалтын танхимд зохион байгуулагдав. 
Хүлээн авалтын үеэр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Амарсайхан харилцаат хотуудын төлөөлөгчдөд олон улсын өдөрлөг арга хэмжээний 
дурсгалын хангардийг гардуулан өгсөн. 
 
 Гадаад арга хэмжээтэй холбоотой захирамж, тушаал 
 

2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар Гадаад харилцааны хэлтэст 
Нийслэлийн Засаг даргын 96 захирамж, Тамгын газрын даргын 45 тушаал тус тус батлагдаж 
бүртгэгдсэн байна. Үүнээс гадаад улс оронд албан томилолтоор ажиллуулах тухай                          
79 захирамж, 25 тушаал, гадаадын зочид хүлээн авсан хөрөнгө гаргах тухай 17 тушаал,  
гишүүнчлэлийн хураамж төлөх тухай 2 захирамж, ажлын хэсэг байгуулах тухай 2 захирамж, 
гэрээ сунгах, ажилд томилох, чөлөөлөх тухай 13 захирамж тус тус гарсан байна.  

 
 Захирамж, тушаалаар:  

- Айлчлал 12 
- Сургалт, Туршлага судлах 104, 
- Олон улсын хурал, үзэсгэлэн, семинарт 80; 
-  Гадаад томоохон арга хэмжээ, сурагч солилцоо 98; 

зэрэг хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх албан айлчлалд 300 гаруй албан хаагчид тус тус 
гадаад томилолтоор ажилласан байна.  
      

2019 оны байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болон Тамгын газрын 
даргын тушаалаар нийт  491,188,916 /дөрвөн зуун ерэн нэгэн сая нэг зуун наян найман 
мянга есөн зуун арван зургаа/ төгрөгийг гадаад арга хэмжээнд тус тус зарцуулсан болно. 
  
 Санамж бичиг, гэрээ  
 

2019 оны байдлаар Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэст нийслэлийн 
удирдлагуудын гадаадын байгууллагуудтай байгуулсан нийт 14 гэрээ, санамж бичиг 
бүртгэгдсэн байна.  

 
1.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан                         

2 гэрээ, хэлэлцээр байгуулсан байна. Үүнд:  
 

• БНХАУ-ын Синохайдро Корпорейшн Лимитед компанитай байгуулсан 
Улаанбаатар хотын Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 
20.9 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн төслийн барилгын ажлыг 
гүйцэтгэх тухай шинэчилсэн гэрээ /2019 оны  03 дугаар сарын         12-ны өдөр 
Улаанбаатар хотод байгуулав./ 

• Ах дүү хотын харилцаа тогтоох тухай Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар 
хот, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын нийслэл Нур-Султан хот хоорондын 
хэлэлцээр. /2019 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Нур-Султан хотод 
байгуулав./ 
 

2. Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 
Ж.Батбаясгалан 1 санамж бичиг байгуулсан байна.  
 

• Япон Улсын Комотек корпорацитай байгуулсан Дизель автобусны 
тоосонцрын ялгаралтыг бууруулах Японы технологийг түгээх судалгааны 
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн тухай баталгаажуулалтын гэрчилгээ. /2019 оны 08 
дугаар сарын 01-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

3. Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогч Ш.Анхмаа 1 санамж бичиг байгуулсан байна. 
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• Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, БНХАУ-ын хотын Чөндү хот хооронд 
найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх тухай санамж бичиг. 
/2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

4. Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
М.Халиунбат 1 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
 

• Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Пенжаб мэргэжлийн их сургуультай 
байгуулсан Улаанбаатар хотын сургуулийн багш, сурагчдад мэдээллийн 
технологийн мэдлэг олгох сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 
хамтран ажиллах санамж бичиг. /2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр    
БНЭУ-д байгуулав./ 
 

5. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц 1 санамж бичиг 
байгуулсан байна. Үүнд: 
 

• БНХАУ-ын Төрийн өмчит “CETC” компанитай байгуулсан Хамтран ажиллах 
тухай санамж бичиг. /2019 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар 
хотод байгуулав./ 
 

6. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 
дарга Ү.Ганболд 1 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд:  
 

• Москва хотын Засгийн газрын дэргэдэх Москва хотын Удирдлагын Их 
Сургуультай байгуулсан Хамтын ажиллагааны санамж бичиг /2019 оны 02 
дугаар сарын 01-ний өдөр Москва хотод байгуулав./ 
 

7. Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар 1 хэлэлцээр байгуулсан 
байна. Үүнд: 
 

• Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг, Австрали Улсын 
Шинэ Өмнөд Уэльс мужийн Гоулбоурн Мулвэри хот хооронд найрамдалт 
харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох тухай хэлэлцээр /2019 оны 02 дугаар 
сарын 27-ны өдөр Шинэ Өмнөд Уэльс мужийн Гоулбоурн хотод байгуулав./ 
 

8. Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат 1 санамж бичиг 
байгуулсан байна. Үүнд: 
 

• Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэг, БНХАУ-ын 
нийслэл Бээжин хотын Шичөн дүүрэг хоорондын найрамдалт хамтын 
ажиллагаа өргөжүүлэх тухай санамж бичиг. /2019 оны 07 дугаар сарын  19-
ний өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

9. Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Д.Баянбат 1 гэрээ байгуулсан байна. 
Үүнд:  
 

• Нийслэлийн Хүнс, хөдөөд аж ахуйн газар болон “Ногоон Ази Сүлжээ”   ТББ 
хооронд байгуулсан Жимс, жимсгэнийн боловсруулах үйлдвэр байгуулан 
иргэдийн бие даах чадварыг дээшлүүлэх төслийн хамтын ажиллагааны гэрээ 
/2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

10. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга Л.Төмөрбаатар 1 санамж бичиг 
байгуулсан байна. Үүнд: 
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• Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, БНСУ-ын Чүнбүг мужийн Эрүүл мэнд, 
нийгмийн хамгааллын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг. 
/2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

11. Нийслэлийн Байгаль орчны газрын дарга Э.Баттулга 1 санамж бичиг байгуулсан 
байна. Үүнд: 
 

• Нийслэлийн Байгаль орчны газар, АНУ-ын Азийн сангийн хооронд 
Улаанбаатар хотын Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжих төсөл 
санаачилгууд дээр хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж бичиг. 
/2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 

12. Улаанбаатар хотын Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж ОНӨТҮГ-ын дарга 
Г.Галдөл 1 санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд: 
 

• Бэлчээрийн менежмент төслийн нэгж ОНӨТҮГ, Өвөр Монголын Сайкошин 
малын үүлдэр болон үржүүлгийн биотехнологийн судлалын хүрээлэн ХК 
хоорондын Хамтын ажиллагааны санамж бичиг. /2019 оны 08 дугаар сарын 
26-ны өдөр байгуулав./ 
 

13. Улаанбаатар, Хөх хотын бизнес эрхлэгчдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор хоёр хотын удирдлагуудын албан уулзалтын хүрээнд Монгол Улсын 
Номадик Контент ХХК нь Өвөр Монголын Анд Соёл Медиа ХХК-тай Дижитал уран 
бүтээлийг хөгжүүлэх тухай хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 2019 оны 08 дугаар 
сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хотод байгуулав. 
 

 Албан уулзалт 
 

2019 оны байдлаар Нийслэлийн удирдлагуудын гадаадын байгууллагуудтай хийсэн 
нийт 104 албан уулзалтыг зохион байгуулсан байна. Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан – 66 
- Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 

Ж.Батбаясгалан – 10 
- Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 

орлогч Ш.Анхмаа -  12 
- Нийслэлийн Инноваци, технологийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 

М.Халиунбат – 3 
- Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүх – 3 
- Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 

О.Мөнгөншагай – 1 
- Нийслэлийн Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 

Д.Мөнхжаргал – 1 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э.Содномжамц – 2  
- Нийслэлийн бусад удирдлагуудын 6 гадаад албан уулзалтыг тус тус зохион 

байгуулсан байна. 
 

Уулзалтаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан эдийн засгийн өсөлт, хот байгуулалт, дэд 
бүтэц, байгаль орчин, ногоон хөгжил, нийгмийн хөгжил, засаглалын чиглэлээр Монгол 
Улсад суугаа Элчин сайдын яамд, олон улсын байгууллагууд, ах дүү болон найрамдалт 
хотууд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдтэй 
уулзаж, харилцан санал солилцож, нийслэлд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
танилцуулсан болно.  
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 Албан бичиг 
 
 2019 оны байдлаар Гадаад харилцааны яам, харилцаат хотууд болон бусад 
байгууллагаас ирсэн нийт 569 албан бичгийг шийдвэрлэж, хариу бичгийг төлөвлөн 
холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн болно. 

 
 Гадаад паспорт 

 
2019 оны байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу Гадаад харилцааны яаманд албан бичиг хүргүүлж нийт 62 албан хаагчдад 
албан паспортыг шийдвэрлэсэн болно.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн сонгуулийн бүрэн 

эрхийн хугацаан дахь Засаг даргын 2016-2020 оны  үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан гадаад 
харилцаатай холбоотой ажлууд, мөн 2019 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны эхний хагас 
жилийн гүйцэтгэл нь 90 хувьтай байна.  

 
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 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 санаачилгаар 2019 оны 03 дугаар сарын 

23-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.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан 2019 

оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Бээжин хотод зохион байгуулагдсан “Бүс ба зам” олон 
улсын арга хэмжээний орон нутгийн салбар хуралдаанд амжилттай оролцов. Тус арга 
хэмжээний үеэр Бээжин хотын дарга Чэнь Жинэньтэй уулзаж, хоёр хотын хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцов.  

 
Монгол улс, БНХАУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойн 

хүрээнд “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээг 2019 оны 07 дугаар сарын 20-22-ны хооронд 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулав.  

 
Түүнчлэн нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 380 жилийн ойн хүрээнд “International 

Day – 2019” олон улсын арга хэмжээг Улаанбаатар хотноо 2019 оны 10 дугаар сарын 20-
22-ны өдөр зохион байгуулав.  

 
Ирэх жил Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жил 

тохионо. Ойн хүрээнд Улаанбаатар, Сөүл хотуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
чиглэлээр бодит ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 

 
ДОЛОО. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 
 7.1. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлууд 
 
 “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.  
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 Нийслэлээс гарч буй бодлого, шийдвэрийн мэдээ, мэдээллийг нээлттэй, 
хүртээмжтэй, ил тод байлгах үүргийн дагуу НИТХ-ын ээлжит 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 дүгээр хуралдаануудыг UBS телевизээр шууд дамжуулж, хэлэлцсэн асуудал, гарсан 
шийдвэр бүрээр мэдээ бэлтгэж, сайтуудад өгч нийтлүүлэв.   
 
 Мөн хуралдаан бүрийн явцын мэдээлэл, хэлэлцэж байгаа асуудлаар МҮОНТ, Eagle, 
TV8, MNC, Olloo, TM, TV-5, МН-25, СТАР зэрэг 10 гаруй телевиз, Өнөөдөр, Үндэсний 
шуудан, Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, Монголын Үнэн зэрэг өдөр тутмын сонинуудаар 
мэдээллээ.   
 
 Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдааны 
шийдвэрүүдээр мэдээлэл бэлтгэж www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулав. 
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 5 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 цаг” 10-20 
минутын нэвтрүүлгийн 3, “Хотын хөгжлийн төлөө хүчээ нэгтгэе” тусгай контент бэлтгэн 
хамтран ажилладаг 9 телевизээр дамжуулан иргэдэд хүргэлээ. Тайлант хугацаанд 5-20 
минутын “Бидний хот”, “Нээлттэй хот”, “Хот 100 хоногт”, “Хотын хөгжлийн төлөө хүчээ 
нэгтгэе”, “Хотын шийдэл” шинэ контент гаргаж, гэрээт телевиз болон сайт, пэйж 
хуудсуудаар дамжуулан хүргэлээ. Мөн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн томилогдсоноос хойш хийсэн гол 10 ажлыг танилцуулсан “Хот 100 хоногт”, 
“Хот 200 хоногт” шторк болон постер бэлтгэн цахим сүлжээгээр олон нийтэд түгээсэн. 
Бүтээн байгуулалтын болон зорилтот, үүрэг даалгаврын хүрээнд телевизийн 20 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, энэ оны 01 дүгээр сарын 1-нээс 12 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл 
нийслэлийн Засаг даргын 963 захирамж, цаг үеийн 970 мэдээ, харьяа байгууллагын 651 
мэдээ, 109 хэвлэлийн тойм, 9 ярилцлага, 45 фото мэдээ, 282 дүрстэй мэдээ, 56 видео 
шторк, 12 баннер хийж байршуулжээ. 2019 оны 01-р сарын 02-ноос 2019 оны 12-р сарын 
15-ны өдрийг хүртэл www.ulaanbaatar.mn сайтад нийт 1.771.226 хэрэглэгч хандсан байна.  
 
 Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn цахим хуудсанд нийслэлтэй 
холбоотой цаг үеийн 1270 мэдээ, 3 фото мэдээ, 2 дүрстэй мэдээ байршуулж, олон нийтэд 
хүргэлээ. 
 
  7.2. Цаг үеийн нэн шаардлагатай асуудлыг мэдээлэн сурталчлах чиглэлээр 
 
 Нийслэлийн удирдах ажилтны өргөтгөсөн шуурхай зөвлөгөөн 3 удаа зохион 
байгуулагдав. Соёлын төв өргөө, Хүүхдийн ордонд зохион байгуулагдсан энэхүү 
зөвлөгөөнийг МҮОНТВ, STAR, TV5, MNC, TМ, UBS, NTV, ETV телевиз болон ikon.mn, 
shuud.mn, newspress.mn сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар сурвалжлуулан 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 нэгдүгээр сарын 9-нөөс эхлэн явуулахаар болсон. Нийслэлийн Захирагчийн 
ажлын алба, Нийслэлийн Татварын газар, Тээврийн цагдаагийн алба хамтарч татвар, 
төлбөрийн ажлыг хэрхэн ямар хэлбэрээр явуулах талаар хэвлэлийн бага хурлыг Хэвлэл 

http://www.zasag.mn/
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мэдээллийн төвдөө зохион байгуулж, уг хуралд ММ, UBS, Eagle, TB-5. MN-25, NTV, Стар 
зэрэг телевизүүд, Үндэсний шуудан, Өнөөдөр сонин болон мэдээллийн сайтын сэтгүүлчид 
хүрэлцэн ирж мэдээлэл бэлтгэв. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөрийг хураах ажлын явцын 
талаар дүрстэй мэдээ бэлтгэн гэрээт телевизүүдэд өгсөн. Мөн олон нийтийн сүлжээгээр 
мэдээллийг тараасан. 
 
 Татвар, төлбөр хураах ажил эхэлж байгаатай холбогдуулан мэдээ бичиж хамтран 
ажилладаг 20 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд түгээв. 
Татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээ, онлайнаар татвараа хэрхэн төлөх тухай 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл бичин гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон хамтран 
ажилладаг мэдээллийн сайтуудын пэйж хуудсаар түгээлгэв. 
 
 Татвар, төлбөр хураах нэг цэгийн үйлчилгээ, онлайнаар татвараа төлөх боломжтой 
болсон тухай МҮОНТВ-ийн Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр, UBS телевизийн CITY 
NEWS хөтөлбөр, ТВ-5 телевизийн мэдээний хөтөлбөр, Eagle телевизийн мэдээний 
хөтөлбөрөөр урсдаг мэдээ хэлбэрээр олон нийтэй түгээлээ. Татвар төлөлтийн хугацаа 
бүхий баннерыг Ulaanbaatar.mn сайт болон олон нийтийн сүлжээнд байршуулав. 
 
 Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулагдсан “Их хотын бүсгүйчүүд-2019” арга хэмжээг 
2 телевизээр шууд дамжуулан үзэгчдэд хүргэлээ. Мөн МҮОНТ, EAGLE, STAR, TV5, ETV, 
MNC, UBS, TM, SBN зэрэг телевиз, Өдрийн сонин, Үндэсний шуудан, Өнөөдөр, Монголын 
Үнэн, болон Монцамэ агентлаг, News.mn, gogo.mn, shuud.mn, ikon.mn зэрэг мэдээллийн 
сайтаар сурвалжлага бэлтгүүлэн нийтэд хүргэлээ. 
 
 Нийслэл хотод анх удаа зохион байгуулагдсан “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн 
сургууль”-ийн Сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын хэсэгт хэлтсээрээ ажиллаж, 
сургуультай холбоотой мэдээлэл сурталчилгааг олон нийтэд хүргэн ажиллалаа. 
Нийслэлийн гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн талаар ОБЕГ-ын дэд дарга, 
сургуулийн удирдагч, хурандаа Б.Ууганбаяр, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ж.Батбаясгалан, УБ хотын Ерөнхий менежер Ж.Гантөмөр, НОБГ-ын дарга, хурандаа 
Ж.Чүлтэмсүрэн, НОБГ-ын дэд дарга дэд хурандаа Б.Мягмардорж нарыг оролцуулан 
хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж, уг хэвлэлийн хурлыг 11 телевиз (МҮОНТ, UBS, 
EAGLE, STAR, TV5, MASS, NTV, MNC, C1, TV8, TV6) ирж сурвалжлан иргэд, олон нийтэд 
хүргэж ажилласан. 
 
 Мөн хэвлэлийн хурлын мэдээллийг 26 (nobg.ub.gov.mn, nema.gov.mn, 
Ulaanbaatar.mn, ikon.mn, ub.life.mn, niisleltimes.mn, updown.mn, udriintoim.mn, news.mn, 
ugluu.mn, itoim.mn, nova.mn, mass.mn, montsame.mn, khanuul.mn, gogo.mn, arslan.mn, 
zaluu.com, och.mn, wikimon.mn, zaluu.mn, 24tsag.mn, fact.mn, shuud.mn, medee.mn, 
newspress.mn) цахим хуудсаар дамжуулж иргэдэд хүргэсэн. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргаа бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан болон 
холбогдох албан тушаалтнуудыг МҮОНТ-ийн “Нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т, ОБЕГ-ын дэд дарга, 
сургуулийн удирдагч, хурандаа Б.Ууганбаяр нарын албан тушаалтнуудыг “Ийгл” 
телевизийн “Хэлэлцүүлэг”-т оролцууллаа. Мөн холбогдох албан тушаалтнуудыг “UBS” 
телевизийн “тодруулга, зочны цаг”, “TV-5” телевизийн “зочны цаг”, “MN-25” телевизийн 
тодруулга, “MNC” телевизийн “зочны цаг”, “TM” телевизийн “зочны цаг”, “Macc” телевизийн 
тодруулга, “ETV” телевизийн “зочны цаг”, “SBN” телевизийн “Оргил цаг”-ийн тодруулгад 
оролцуулав. Түүнчлэн өдөр тутмын “Өдрийн сонин”, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”, “Үндэсний 
шуудан”, “Засгийн газрын мэдээ”, “Монголын Үнэн” сонин болон мэдээллийн сайтуудад 
ярилцлага, тодруулга өгүүлсэн. Гамшгаас хамгаалах сургууль болох гэж буйтай 
холбогдуулж хийсэн шторк, постер, баннерийг гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар 
болон “Нийслэл дэлгэц” зэрэг сурталчилгааны самбараар олон нийтэд түгээлээ. Мөн иж 
бүрэн сургууль болохтой холбогдуулж хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч, 
сурвалжлагч нарыг оролцуулсан сургалт зохион байгуулж, ОБЕГ-ын дэд дарга, сургуулийн 
удирдагч, хурандаа Б.Ууганбаяр, Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал 
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хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалан, УБ хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга Ж.Гантөмөр, НОБГ-ын дарга, хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэн, 
НОБГ-ын дэд дарга, дэд хурандаа Б.Мягмардорж нарыг оролцуулж мэдээлэл хүргэлээ. 
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуультай холбоотой бүх мэдээллийг багтаасан СиДи-г 
бэлтгэн сургалтад ирсэн сэтгүүлчдэд тараасан болно.  
 
 “Улаанбаатар марафон-2019” гүйлтийн олон улсын тэмцээнийг МҮОНТВ-ын 
спортын суваг, MNC телевизээр шууд дамжуулан хүргэж, холбогдох мэдээ сурвалжлагыг 
UBS, SBN, ETV, TM, Mass зэрэг телевиз, мэдээллийн сайтууд хүргэсэн болно. 
“Улаанбаатар марафон-2019” гүйлтийн олон улсын тэмцээний хэвлэлийн бага хурлын 
зохион байгуулж, холбогдох албан тушаалтнуудыг UBS, SBN, MNC, ETV, ТМ телевизийн 
тодруулга ярилцлагад орууллаа. 
 
 “Улаанбаатар марафон-2019”-ын шторкийг UBS, ТВ-5, ТМ, SBN, MNC, ETV, МАСС, 
Ийгл телевизээр болон “Нийслэл дэлгэц”-ээр түгээж олон нийтэд хүргэсэн. Мөн 
“Автомашингүй өдөр”-ийн сурталчилгааны шторкийг UBS, ТВ-5, ТМ, Стар, MNC, ETV, Ийгл 
телевизээр болон Gogo.mn, Ikon.mn, Zaluu.com, News.mn зэрэг сайтаар түгээлээ.  
 
 Нийслэлд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол 
хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулж Нийслэлийн Засаг даргын Агаар, орчны бохирдлын 
асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргал болон НМХГ, ЦЕГ, “Таван толгой 
түлш” ХХК-ийн төлөөллийг Ийгл телевизийн нэвтрүүлэг, ТВ-5, ТМ, Стар телевизийн 
ярилцлага тодруулгад зочноор оролцуулж, холбогдох бусад мэдээллийг Ulaanbaatar.mn 
сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. Мөн Засгийн 
газрын 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг сурталчлах ажлын хүрээнд бэлтгэсэн 21 
шторкийг гэрээт телевиз, мэдээллийн сайтууд болон нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан ёсны пэйж хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Түүнчлэн сайжруулсан шахмал түлштэй холбоотой цаг үеийн асуудлаар НМХГ, 
НОБГ, НАОБТГ, НЭМГ-ийн албан тушаалтнуудыг оролцуулсан хэвлэлийн бага хурлыг 
“Хэвлэл мэдээллийн төв”-д 10 дугаар сараас эхлэн долоо хоног бүрийн даваа, пүрэв гаригт 
зохион байгуулж олон нийтэд мэдээлэл хүргэлээ. Хэвлэлийн бага хурлыг МҮОНТВ, UBS, 
NTV, TV-5, Mongol HD, Eagle, C1, SBN, TV25, TM, Star, VTV, ETV, Live TV, МАСС зэрэг 
телевиз, ikon.mn, gogo.mn, zarig.mn, mpa.mn, itoim.mn, olloo.mn зэрэг мэдээллийн сайтаас 
ирж сурвалжлан олон нийтэд хүргэлээ. Мөн сайжруулсан шахмал түлшний зөв хэрэглээ, 
пийшин зуухны аюулгүй ажиллагаа, галлагаатай холбоотой зөвлөмж мэдээлэл бүхий 5 
төрлийн шторкийг Ulaanbaatar.mn сайт болон гэрээт 10 телевиз, 25 мэдээллийн сайт, 
тэдгээрийн пэйж хуудсаар дамжуулан түгээлээ.  
 
 Нийслэлд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол 
хэрэгжилт, сайжруулсан шахмал түлштэй холбоотой цаг үеийн асуудлаар Нийслэлийн 
Засаг даргын Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргал, НМХГ-ын дэд дарга С.Даваасүрэн, НОБГ-ын ГУСХ-ийн дарга, хурандаа 
Г.Нэргүй зэрэг холбогдох албан тушаалтнуудыг МҮОНТ-ийн “Зочны цаг”, “Олон нийтийн 
цаг”, Ийгл телевизийн “Хэлэлцүүлэг”, “Зочны цаг”, TV-5, Star, TM телевизийн “тодруулга”, 
“зочны цаг”-т оролцууллаа. 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн томилогдсоноос 
хойш 100 хоног тохиосонтой холбогдуулж тусгай нэвтрүүлэг бэлтгэн гэрээт 9 телевизээр 
нэвтрүүлэв. Онцлох 10 ажлаар тусгай контент бэлтгэн гэрээт телевиз, сайт, сониноор 
нийтэллээ. Мөн постер бэлтгэн олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан иргэдэд хүргэв.  
 
 Иргэдэд төрийн үйлчилгээг илүү ойртуулах, түргэн шуурхай үйлчлэх, төрийн 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч газар 
дээр нь шуурхай авах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Явуулын 
оффис” ажиллуулж эхэлсэн. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Амарсайхан, нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар “Явууллын оффис”-т ажилласан 
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талаарх сурвалжлага, мэдээллийг цаг бүрт нь гэрээт телевиз, сайтаар сурвалжлуулан олон 
нийтэд түгээлээ. 
 
 “Улаанбаатар эдийн засгийн форум-2019” арга хэмжээг UBS, ИЙГЛ телевиз, 
gogo.mn сайт шууд дамжуулж, форумтай холбоотой мэдээ, мэдээллийг Ulaanbaatar.mn 
сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээлээ. 
 
 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. 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан болон 
холбогдох бусад албан тушаалтнуудын “Замын цагдаагийн гүүрэн гарц”, Гачууртын 
уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто замыг шинэчлэн засах ажлын 
явцтай танилцаж, холбогдох албан тушаалтнуудад замын ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд 
хурдан шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх үүрэг чиглэл өгч ажилласан талаар сурвалжлага, 
мэдээллийг тухай бүрт нь гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурвалжлуулан, 
“Нийслэлийн мэдээ” пэйж хуудсаар шууд дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Олимпийн гудамжнаас Нарны зам болон төмөр зам дээгүүр дамнуулан Их Монгол 
улсын гудамж руу буух Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын хөдөлгөөнийг нээх нээлтийн 
ажиллагаанд  Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Зам тээврийн хөгжлийн сайд Б.Энх-Амгалан, 
БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Шин Хаймин болон 
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан тэргүүтэй 
нийслэлийн удирдлагууд оролцсон. Энэхүү нээлтийн арга хэмжээг МҮОНТВ, UBS, NTV, TV-
5, Mongol HD, Eagle, C1, SBN, TV25, TM, Star, VTV, ETV, Live TV, МАСС зэрэг телевиз, 
ikon.mn, gogo.mn, zarig.mn, mpa.mn, itoim.mn, olloo.mn зэрэг мэдээллийн сайтаас ирж 
сурвалжлан олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто замын өргөтгөл, 
шинэчлэлийн ажил дуусч, зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг нийслэлийн ойн өмнөхөн нээв. 
Нээлтийн ажиллагаанд Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Зам тээврийн хөгжлийн сайд Б.Энх-
Амгалан, БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Шин Хаймин 
болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан 
тэргүүтэй нийслэлийн удирдлагууд оролцсон. Энэхүү нээлтийн арга хэмжээг МҮОНТВ, UBS, 
NTV, TV-5, Mongol HD, Eagle, C1, SBN, TV25, TM, Star, VTV, ETV, Live TV, МАСС зэрэг 
телевиз, ikon.mn, gogo.mn, mpa.mn, itoim.mn, olloo.mn зэрэг мэдээллийн сайтаас ирж 
сурвалжилж, “Нийслэлийн мэдээ” пэйж хуудсаар шууд дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. 
Мөн үеэр хотын Захирагч С.Амарсайханы урилгаар Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын ажлын байранд урилгаар зочлож, Баянзүрхийн шинэ 
гүүрнээс Төрийн ордон хүртэл хамтдаа зорчив. Уг үйл явцыг “Нийслэлийн мэдээ” пэйж 
хуудас болон зарим мэдээллийн сайт шууд дамжуулан хүргэлээ. 
 
 Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойн 
хүрээнд “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээ Улаанбаатар хотод анх удаа зохион 
байгуулагдлаа. Уг арга хэмжээний үеэр Бээжин хотын өв соёлын үзэсгэлэн болон эко 
ногоон гэрэлтүүлгийн үзэсгэлэнг Соёлын төв өргөөнд олон нийтэд дэлгэн үзүүлж, урлагийн 
тоглолт болсон. Зохион байгуулагдсан арга хэмжээ, үйл ажиллагааг Ulaanbaatar.mn 
сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар түгээн олон нийтэд хүргэж 
ажиллалаа. 
 
 Нийслэлийн түгжрэлийг бууруулах ажлын хэсэг хотын төвийг “A, B, C” гэсэн гурван 
бүсчлэлд хуваах шийдвэр гаргасан холбогдуулж Замын хөдөлгөөн төлөвлөлт, зохицуулалт, 
инженерчлэлийн газрын дарга С.Энхтөр, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ-ын 
дарга Д.Одбаяр, Авто замын хөгжлийн газрын орлогч дарга Б.Индра нарыг оролцуулсан 
хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж, иргэд олон нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. 
Мөн уг асуудлаар Нийслэлийн Зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 



125 
 

Б.Отгонсүх, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөн төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн 
газрын дарга С.Энхтөр нарыг МҮОНТ, TV-5, Eagle, SBN, Mass, TM зэрэг телевизийн “Зочны 
цаг” нэвтрүүлгээр оруулж мэдээллийг хүргэлээ. 
 
 Монгол Улсад зохион байгуулж буй Азийн төлөөх Боао форумын анхны арга хэмжээ 
болох “Улаанбаатарын Бага хурал” Шангри-Ла зочид буудал зохион байгуулагдсан. Монгол, 
Хятад, Өмнөд Солонгос, Пакистан зэрэг 10 гаруй орны 300 орчим Засгийн газрын болон 
хувийн хэвшлийн төлөөлөл оролцсон уг арга хэмжээний мэдээ сурвалжлагыг 
Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр түгээсэн.   
 
 Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Засгийн газрын гишүүд болон Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан нар бизнес эрхлэгчидтэй 
уулзлаа. МҮХАҮТ-д болсон энэхүү “Бизнес уулзалт”-д 250 гаруй бизнес эрхлэгч, 10 гаруй 
ТББ-ын төлөөлөл оролцсон юм. Уг уулзалтыг Ulaanbaatar.mn сайт болон “Нийслэлийн 
мэдээ” пэйж хуудсаар дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ.  
 
 Халхын голын байлдааны ялалтын түүхт 80 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд ОХУ-ын Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, Хойд Осетын Ардын жүжигчин, уран сайхны 
удирдаач, хурандаа Геннадий Саченкюкээр ахлуулсан 132 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
А.В.Александровын нэрэмжит ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний Эрдмийн чуулгын хүндэтгэлийн 
тоглолт Соёлын төв өргөө болон Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайд болсон. Уг тоглолтыг 
UBS, ИЙГЛ телевиз шууд дамжуулж, мэдээ сурвалжлагыг Ulaanbaatar.mn сайтаар 
дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээлээ. Мөн Халх голын байлдааны 
ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд МОНЦАМЭ агентлаг, ОХУ-ын олон улсын мэдээллийн 
“Россия сегодня” агентлагийн “Спутник” радиотой хамтран нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр Монголын уран зургийн галлерейд “ХОЁР АРД ТҮМЭН-НЭГ 
ЯЛАЛТ” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг гаргасан.  
 
 Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт 380 жилийн ойн босгон дээр 
нийслэл хотын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж бүтээн байгуулалт хийсэн 
байгууллагуудыг тодруулдаг “Гаруда 2019” ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа болж 
шилдгүүдээ шалгарууллаа. Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, Монголын үнэн сониноор 
сурталчилгааг явуулж, телевизийн шторкийг 5 өдрийн хугацаанд гэрээт 10 телевизээр 
түгээсэн. Уг арга хэмжээг UBS телевиз шууд дамжуулж, арга хэмжээний мэдээ 
сурвалжлагыг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийг хэрэгслээр 
түгээсэн.  
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайханы 
санаачилгаар зохион байгуулагдсан “Нэг хот-Нэг стандарт” нийслэлийн 
анхдугаар зөвлөгөөнийг МҮОНТ, TV5, TM, UBS, STAR, EAGLE, МАСС телевиз болон 
ikon.mn, shuud.mn, news.mn, arslan.mn сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар 
сурвалжлуулан мэдээ бэлтгүүлэн олон нийтэд хүргэсэн. 
 
 7.3. 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 байгуулллаа. Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагаас зохион байгуулсан үйл явдлуудыг сурвалжилж, тайлан 
хугацаанд 970 мэдээ бэлтгэж тараажээ.  
 
 1. Сар шинийн баяртай холбогдуулан дугаарын хязгаарлалт болон зарим арга 
хэмжээний талаар нийслэлийн Засаг даргын орлогч П.Баярхүү болон НЦГ, НМХГ-ын 
төлөөлөл хэвлэлийнхэнд мэдээлэл хийж, хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулав. 
Хэвлэлийн бага хуралд МҮОНР, TV5, TM, MM, UBS, STAR, EAGLE телевиз болон ikon.mn, 
shuud.mn, news.mn, arslan.mn сайт зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар сурвалжлуулан 
мэдээ бэлтгүүлэн олон нийтэд хүргэсэн.  
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 2. 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. Нийслэл хотод Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдахтай 
холбогдуулж нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан, Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяр, Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын дарга, 
хурандаа Ж.Чүлтэмсүрэн нар хэвлэлийн хурал хийсэн. Тус хэвлэлийн хурлыг МҮОНТ, UBS, 
EAGLE, STAR, TV5, MASS, NTV, MNC, C1, TV8, TV6 гэсэн 11 телевизээс ирж сурвалжлан 
иргэд, олон нийтэд хүргэж ажилласан. Хэвлэлийн хурлын мэдээллийг Ulaanbaatar.mn, 
ikon.mn, ub.life,  montsame.mn, arslan.mn, zaluu.com зэрэг 26 мэдээллийн сайтаар дамжуулж 
иргэдэд хүргэсэн. 
 
 Мөн “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль ба хэвлэл мэдээллийн оролцоо” сэдэвт 
сургалт ярилцлагыг хэвлэл мэдээллийн 20 гаруй байгууллагын сэтгүүлч, зураглаачдыг 
хамруулан зохион байгуулж зохих мэдээллийг өглөө.  
 
 4. Хаврын шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх талаар Ерөнхий менежер 
Т.Гантөмөр, ГУББ-ын газар Цэрэнноров нар хэвлэлийн бага хурал хийлээ. Уг хэвлэлийн 
бага хурлыг UBS, TM,  LIKE, NTV, МҮОНР-ын сэтгүүлч ирж сурвалжлан Ulaanbaatar.mn 
сайтаар дамжуулан мэдээллийг түгээсэн.  
 
 5. Замын цагдаагийн гүүрэн гарцын барилгын ажлын явц болон барилгын ажил 
эхлэхтэй холбогдуулж зарим замын хөдөлгөөнийг тодорхой хугацаанд хаах талаар НАЗХГ-
ын орлогч дарга Б.Индра, Тээврийн цагдаагийн албаны хурандаа Н.Бөхбат нар мэдээлэл 
хийсэн. Уг мэдээллийг Масс телевиз шууд дамжуулж, TM, VTV, MM, MN25, MNC, EAGLE, 
Өлзий, ETV, STAR, TV5, SBN телевиз 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.Амарсайхан 
Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн “Цаг үе, үзэл бодол”, “MN25” телевизийн “Ам 
нээвэл” нэвтрүүлгийн зочны цагаар орж ярилцлага өглөө.   
 
 7. “Улаанбаатар марафон-2019” 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. Мөн хурлаар 
“Автомашингүй өдөр”-өөр нийтийн тээврийн чиглэлүүдэд ингэж өөрчлөлт орох талаар 
мэдээлэл хийсэн. Уг хэвлэлийн хурлыг MASS телевиз,  Zarig.mn сайт шууд дамжуулан 
хүргэсэн бол TM, MM, MN25, MNC, EAGLE, Өлзий, ETV, STAR, TV5, SBN, C1,  VTV, Mongol 
HD, NTV, TV9 телевизээс ирж сурвалжилж олон нийтэд мэдээллийг хүргэсэн.  
 
 8. Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд “Экспресс” чиглэлийн 
автобус иргэдэд үйлчилж эхэлсэн. Аль аль чиглэлд ямар маршрутаар “Экспресс” автобус 
явах болсон талаар Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
Х.Булгаа мэдээлэл хийсэн. Уг мэдээллийг TM, MM, MN25, MNC, EAGLE, Өлзий, ETV, STAR, 
TV5, SBN, C1,  VTV, MASS телевизээс сурвалжлан иргэдэд хүргэсэн.  
 
 9. Нийслэлд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол 
хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулж Нийслэлийн Засаг даргын Агаар, орчны бохирдлын 
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асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргал болон НМХГ, ЦЕГ, “Таван толгой 
түлш” ХХК-ийн төлөөллийг Ийгл телевизийн нэвтрүүлэг, ТВ-5, ТМ, Стар телевизийн 
ярилцлага тодруулгад зочноор оролцуулж, холбогдох бусад мэдээллийг Ulaanbaatar.mn 
сайт болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. Мөн өдөр 
тутмын сонингуудаар дамжуулан сурвалжлага, нийтлэл, ярилцлага бэлтгүүлж иргэдэд 
мэдээлэл хүргэсэн. Түүнчлэн Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын талаар видео шторк, 
постер бэлтгэн мэдээллийн сайт болон олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан түгээлээ. 
 
 10. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, буулгах, ашиглах журам”-ын 
төсөлд иргэдээс мэдээллийн сайтаар дамжуулан санал авсан. Мөн журмын төслийн 
танилцуулга видео шторкийг TV5, UBS, ETV, TM, Стар, SBN, MNC телевизээр 14 хоногийн 
турш өдрийн 3 удаагийн давтамжтайгаар иргэдэд хүргэсэн.  
 
 11. НИТХ-ын ээлжит хуралдаануудыг UBS телевизээр шууд дамжуулалт хийж, 
хурлын явцын мэдээллийг гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгуулагууд ирж сурвалжлан нийтэд 
мэдээлэв.  
 
 12. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Амарсайхан нар Багануур, Налайх дүүрэгт ажиллалаа. Уг үйл явдлыг МҮОНТ, 
TV5, UBS, ETV, TM, Стар, SBN, VTV зэрэг телевизээр сурвалжлага мэдээллийг бэлтгүүлэн, 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар 
дамжуулан олон нийтэд хүргэв. 
 
 16. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн IX хороонд БНХАУ-ын Энхтайван хөгжлийн 
сангийн дэмжлэгтэйгээр баригдсан 50 ортой эмнэлэг нээлтээ хийв. Нээлтийн арга хэмжээг 
МҮОНТ, TV5, NTV, TM, SBN, MNC, Star телевиз сурвалжлан мэдээлэл түгээлээ. 
 
 17. Нийслэлийн ЗДТГ-аас донор байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр Улаанбаатар 
хотын иргэдэд зориулсан төсвийн эмхэтгэлийг анх удаа боловсруулан гаргаснаа олон 
нийтэд танилцууллаа. Дэлхийн Банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Германы хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран боловсруулсан тус эмхэтгэл нь нийслэлийн 2019 оны 
батлагдсан төсөв, түүнд туссан төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөрийг иргэдэд 
хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр зурагжуулан, энгийн тайлбартайгаар хүргэж буйгаа төслийн 
багийнхан болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
С.Амарсайхан нар хэвлэлийн бага хурал хийж мэдэгдсэн юм. Хэвлэлийн бага хурлыг 
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. 
  
 18. Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв” нээлтээ хийлээ. Шинээр нээгдсэн 
энэхүү төв нь 250 өвчтөн хүлээн авах ортой, мөн тооны хүүхдэд гадуур амбулатори 
эмчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтайгаас гадна хөдөө орон нутаг, алслагдсан дүүргээс ирсэн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд эцэг, эхийн хамтаар 14-21 хоногоор хэвтэн эмчлүүлэх 
боломжтой. Уг төвийн нээлтэд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч С.Амарсайхан оролцож үйл ажиллагаатай нь танилцсан. Нээлтийн арга хэмжээг 
UBS, ETV, TM, Стар зэрэг телевизээр сурвалжлага мэдээллийг бэлтгүүлэн, 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар 
дамжуулан олон нийтэд хүргэв. 
 
 19. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан 
хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, олон жил барилга байгууламж бариагүй, орон сууцны 
хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайд газар авсан зэрэг хууль зөрчсөн газрын 
зөвшөөрлүүдийг цуцалж байгаа. Энэ хүрээнд Д.Сүхбаатарын талбайн урд хэсгийн 2.5 га, 
Улаанбаатар зочид буудлын өмнөх талбай, Хөрөнгийн биржийн залгаа газар, Хан-Уул 
дүүргийн нэгдүгээр хороонд байрлах нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж бүхий талбайд 
авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр 
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гаргасан. Уг шийдвэрүүдийг гарсан даруйд www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон гэрээт 
хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэв. 
 
 20. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын явуулын байрт Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан ажиллаж олон улсын хүүхдийн 
“Найрамдал” зуслан дахь газар олголттой танилцаж зохих шийдвэр гаргасан.  Найрамдал” 
цогцолборын тусгай хэрэгцээнд эзэмшүүлсэн 1220 га газраас 124 аж ахуйн нэгжид газар 
олгогдсон байсныг хотын Захирагч зарим аж ахуйн нэгжийн газрын зөвшөөрлийг цуцалсан 
юм. Уг үйл явдлыг Mass телевиз газар дээрээс нь шууд дамжуулж, UBS телевизийн 
сурвалжлах баг сурвалжилсан. Мөн мэдээ сурвалжлагыг www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас 
болон гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар дамжуулан түгээлээ. 
 
 21. “Улаанбаатар эдийн засгийн форум-2019” арга хэмжээг UBS, ИЙГЛ телевиз, 
gogo.mn сайт шууд дамжуулж, форумтай холбоотой мэдээ, мэдээллийг Ulaanbaatar.mn 

сайтаар дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээлээ. 
 
 22. 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. 
23. Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойн хүрээнд 
зохион байгуулагдсан “Бээжин хотын өдрүүд” арга хэмжээнүүдийг Ulaanbaatar.mn сайтаар 
дамжуулан гэрээт хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар түгээн олон нийтэд хүргэж 
ажиллалаа. 
 
 24. Нийслэл Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 
хүрээнд зохион байгуулагдсан бүх арга хэмжээг гэрээт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
сэтгүүлчдийг оролцуулж мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллалаа. 
Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулагдсан “Хүндэтгэлийн концерт”-ыг МҮОНТ, TV-5 
телевизээр, Бөхийн өргөөнд зохион байгуулагдсан үндэсний бөхийн барилдааныг МҮОНТ, 
TV-9 телевизээр, Мэлхийт хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлэх, Нийслэлийн туг цэнгүүлэх,                  
“Гаруда-2019” арга хэмжээнүүдийг UBS телевизээр тус тус шууд дамжуулан хүргэлээ.  
 
 4. Тусгайлан хэрэгжүүлсэн ажил 
 
 Тайлант хугацаанд цахим сэтгүүл зүй болон сошиал орчинд мэдээ мэдээллээ түгээх, 
үйл ажиллагаагаа сурталчлах чиглэлд анхаарч ажиллалаа. “Нийслэлийн мэдээ”, “Хотын 
мэдээ”, “Иргэдийн дуу хоолой”, “Нийслэлчүүдийн дуу хоолой” 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 “Хотын даргын 100 хоног”, “Хот 200 
хоногт”,  “Автомашингүй өдөр”, “Явган хүний зам чөлөөл аян”, “Орц гарц, газар чөлөөлөх 
аян”, “Хүн төвтэй хот”, “Орчин төвтэй шийдэл”, “Төлөвлөлт төвтэй шийдэл” зэрэг тусгай 
контент, богино хэмжээний видео шторкуудыг бэлтгэн олон нийтийн сүлжээгээр түгээлээ.  
 
 Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсан 380 жилийн ойг угтан “Нийслэл 
Улаанбаатар хотын 380 жил”, “Сайн жишээ” зэрэг богино хэмжээний видео шторкуудыг 
бэлтгэн олон нийтэд хүргэлээ. Мөн “Хийморь тэтгэсэн Улаанбаатар”, “Үл тасрах гал 
голомт”,  “Хөгжилд тэмүүлсэн Улаанбаатар”, “Хотын соёл”, “Шинэ Улаанбаатар” зэрэг 25-44 
минутын баримтат кино, нэвтрүүлгийг бэлтгэн гэрээт телевизүүдээр үзэгчдэд хүргэлээ. 
 
 Монголын гэрэл зурагчдын нэгдсэн холбоотой хамтран “Улаанбаатарын нэг өдөр” 
гэрэл зургийн уралдаан зохион байгуулж, шилдэг бүтээлээр үзэсгэлэн гаргав. Мөн 
“УЛААНБААТАР” гэрэл зургийн цомог, “УЛААНБААТАР” ил захидал хэвлүүлэв. 
 
 Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойн хүрээнд өдөр тутмын “Өдрийн сонин”, 
“Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ”, “Үндэсний шуудан”, “Засгийн газрын мэдээ”, “Монголын Үнэн” 
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сонинд нийслэлийн түүх, бүтээн байгуулалттай холбоотой сурвалжлага, нийтлэл бичиж 
нийтлүүллээ. Мөн ойн хүрээнд “Нийслэл Улаанбаатар 380” тусгай сэтгүүл бэлтгэн 
хэвлүүлсэн. 
 
 Нийслэлийн 380 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд арга хэмжээнүүдтэй 
холбогдуулан хийсэн “Олон улсын өдөрлөг-2019”, “Их нүүдэл” шатрын тэмцээн, Иргэдийн 
спортын VIII их наадам, “Бидний бүтээл сансарт” “CREATIVE DESIGN” “хотын аялал”, 
“Улаанбаатар 380” зэрэг постеруудыг гэрээт 25 сайтын пэйж хуудсаар олон нийтэд түгээж 
50 гаруй зарын чанартай пэйжүүдэд нийтэллээ.  
 
 Хэвлэлийн төвд нийслэлийн удирдлага, нийслэлийн харьяа газруудын хэвлэлийн 
бага хурлыг зохион байгуулж, олон нийтэд мэдээллийг түгээж байна. Тайлан хугацаанд 
нийт 79 хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан. 
 
 Нийслэлээс гаргаж байгаа шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил, үйл ажиллагааг 
олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор “Хотын шийдэл” нэвтрүүлгийг 14 хоног тутамд 
бэлтгэн гэрээт телевизүүдээрээ нэвтрүүлэв.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлтэй 
хамтран 1000 сэтгүүлч оролцуулсан “Хараат бус сэтгүүл зүй” форумыг Соёлын төв өргөөнд 
зохион байгууллаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын 380 жилийн ойг угтан хэвлэл мэдээллийн 
байгууллага, чөлөөт уран бүтээлчдийн дунд “Бидний хот” сэдэвт телевиз, радиогийн 
нэвтрүүлэг, сонин, сэтгүүл, сайтын нийтлэл, цахим контентын уралдаан зарлаж, 
шилдгүүдийг шалгаруулан дүгнэлээ. Мөн “Марса” Монголын сансар судлалын 
хөгжүүлэлтийн төвтэй хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн 12-15 насны 
сурагчдын дунд “Бидний бүтээл сансарт” уралдаан зарлаж, амжилттай зохион байгууллаа. 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын лэд дэлгэцийг шинэчлэн сайжруулж байнгын 
ажиллагаатай болгосноор нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 
ажиллагааг сурталчилсан болон зорилтот шторкуудыг нэвтрүүлж олон нийтэд хүргэж 
байна. Нийслэл хотын тэгш ойн үеэр ашиглалтад оруулсан лэд дэлгэцээр нийт 21 шторкийг 
нэвтрүүллээ. 
 

НАЙМ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  
ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

 
 “ХҮҮХДИЙН ХАРШИЙН СҮЛД МОДНЫ НААДАМ” 2019 
 

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 

газраас шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан асрамж, халамжийн  төвд амьдарч буй болон 

зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд тоглолт үзүүлэн Нийслэлийн Засаг даргын гарын бэлгийг 

гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнд:   

Нэг. Олон улсын хүүхдийн “Найрамдал” төвийн харшийн сүлд модны наадам             

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 

газар, ОУ-ын хүүхдийн Найрамдал төв хамтран жил бүр уламжлал болгон шинэ жилийн 

баярыг тохиолдуулан асрамж, халамжийн төвд амьдарч буй хүүхдүүдэд ОУ-ын хүүхдийн 

“Найрамдал” төвийн харшийн сүлд модны наадмыг үзүүлэн Нийслэлийн Засаг даргын 

гарын бэлгийг гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг уламжлалтай.  
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Уг үйл ажиллагаанд НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга М.Эрдэнэжаргал, 

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга Н.Мандуул болон албаны бусад 

хүмүүс хүндэтгэл илэрхийлэн хүрэлцэн ирж оролцлоо. Хүүхэд багачууддаа урмын сайхан 

үгээ хэлж, шинэ жилийн мэндчилгээ дэвшүүлэхийн ялдамд амжилт бүтээлээрээ бусдыгаа 

манлайлсан хүүхдүүдэд бэлэг гардуулан өглөө.   

Уламжлаллын дагуу харшийн сүлд модны наадам хүүхэд багачуудын дуу хуур, баяр 

хөөр, гэнэтийн бэлгүүдээр дүүрэн амжилттай зохион байгуулагдлаа.   

 

Уг харшийн сүлд модны наадам “Ам цагаан хулгана эрдэнэсийн эрэлд” нэртэйгээр 

тоглогдлоо. Тоглолтонд Улаанбаатар хот, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Дорноговь, 

Баянхонгор,Сүхбаатар, Хэнтий, Хөвсгөл зэрэг аймгуудын 100 гаруй урлагийн авъяаслаг 

хүүхдүүд оролцож үеийн найз нөхөддөө шинэ жилийн мэндчилгээ дэвшүүллээ.         

Хоёр. Монголын хүүхдийн ордны Харшийн сүлд модны наадам    

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 
газар, Монголын хүүхдийн  ордонтой хамтран жил  бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг 
Зорилтот бүлгийн хүүхдийн “Харшийн сүлд модны наадам”-ыг 2019 оны 12 сарын 27-ны 
өдөр Монголын хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа.  Харшийн сүлд модны наадмын 
нээлтэд нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын дарга С.Амарсайхан, 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх М.Мэнд-Очир,   НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 
дарга М.Эрдэнэжаргал, нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга Н.Мандуул 
, Монголын Хүүхдийн ордны захирал Б.Цэнгэлмаа болон бусад албаныхан хүрэлцэн ирж, 
хүүхэд багачуудад мэндчилгээ дэвшүүллээ.   
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Харшийн сүлд модны наадмыг нээж, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч С.Амарсайхан хэлсэн үгэндээ “Сурлага хөдөлмөрөөрөө манлайлж, авьяас 
билгээрээ тэргүүлэн, анги хамт олон, сургуулийн хүүхэд багачуудаа үлгэрлэн дагуулдаг 
хүүхэд бүрийн зорин ирэх дуртай “Харшийн шинэ жил”-ийн баярт хүрэлцэн ирсэн эрхэм 
хүндэт хүүхэд багачууд та бүхэндээ чин сэтгэлийн угаас халуун баяр хүргэе. Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газраас жил бүр улс орны хойч ирээдүй болсон хүүхэд багачуудаа 
урамшуулах, тэднийхээ авьяас билэг, сурлага хөдөлмөрийг дэмжих зорилгоор энэхүү арга 
хэмжээг тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн. 

 “УЛААНБААТАРЫН МӨНГӨН ШӨНӨ”  

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуулийн дагуу 
Нийслэлийн Засаг даргын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/1240 дугаар захирамж, “Хөрөнгө 
гаргах тухай” А/1334 дугаар захирамжийн хүрээнд нийслэлийн иргэдэд зориулсан 
“Улаанбаатарын мөнгөн шөнө” шинэ жилийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулан 
ажиллалаа. Баярын үйл ажиллагааны Сүлд модны гэрэл асаах ёслол болон “Цэвэр 
агаартай хот” аяны нээлтийг 12 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан. 

 
Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  

А зааланд 2 удаа хурал хийж бэлтгэл зохион байгуулалтын тухай хэлэлцэж, ажлын хэсгийн 
дарга Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч 
Ж.Батбаясгалан баталсан 30 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.  

 
    Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар “Улаанбаатарын 

мөнгөн шөнө” шоу тоглолт болон “Цэвэр агаартай хот” аяны хүрээнд хийгдэж буй  мөсөн 
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хотхоны бэлтгэл зохион байгуулалтад хяналт тавин ажиллаж тус газрын мэргэжилтнүүд 
2019 оны 12 дугаар сарын 26-31-ны өдрүүдэд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ ажиллалаа.   
 
 “Улаанбаатарын Мөнгөн шөнө” шоу тоглолт  
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас 
нийслэлийн иргэдэд зориулан “Улаанбаатарын мөнгөн шөнө” шоу тоглолтыг 2019 оны 12 
дугаар сарын 31-ний 18:00-01:00 цагийн хооронд Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулан 
ажиллалаа.   

 
Энэ жилийн шоу тоглолтыг МУСТА Ц.Батнайрамдал найруулж, тоглолтонд Улсын 

драмын эрдмийн театрын уран бүтээлчид, Монголын хүүхдийн ордны найрал дууны 
хамтлаг, СУИС-ын театр урлагийн сургуулийн оюутнууд, Монголын нийтийн бүжгийн 
холбооны бүжигчид, Улсын филармоны симфони найрал хөгжимчид, Цэргийн Дуу бүжгийн 
эрдмийн чуулга, МҮОНРТ-ийн дэргэдэх “Улаан бүч”  чуулгын найрал дуучид, Дуучин 
С.Наран, МУГЖ Чингис хаан хамтлагийн дуучин Д.Жаргалсайхан, УДБЭТ-ын дуучин МУГЖ 
С.Мөнгөнцэцэг, МУГЖ Б.Эрдэнэтуяа, МУГЖ Ш.Наранчимэг,МУСТА Б.Гомбо-Очир, МУСТА 
Д.Батжаргал, Улсын филармоны Баянмонгол чуулгын гоцлол дуучин Б.Дэлгэрбаяр, дуучин 
Г.Тэмүүжин, “The voice” шоуны шилдэг оролцогч Б.Одмандах, Драм 3, Увертюра, MC 
collection, Far away, Take off зэрэг хамтлаг дуучид оролцон ая дуугаа хүргэж, өвлийн 
өвгөнөөр МУГЖ Б.Жаргалсайхан, цасан охидууд, СУИС-ын бүжгийн ангийн оюутан залуус 
оролцож, хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны хөтлөгчөөр МУСГЗ Д.Цоодол, Монгол HD 
телевизийн нэвтрүүлэгч С.Чимгээ, шоу үйл ажиллагааны хөтлөгчөөр МҮОНРТ-ийн хөтлөгч 
Ц.Шижир нар хөтлөн явууллаа.  

 
Тус баярын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч С.Амарсайхан, Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалан, Агаар орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн 
удирдагч Д.Мөнхжаргал, НИТХ-ын ажлын албаны дарга Б.Батбямба, НЗДТГ-ын даргын 
тамгын газрын дарга Э.Содномжамц болон бусад нийслэлийн удирдлагууд оролцов. Шинэ 
оноо угтах мөчид Нийслэлийн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Амарсайхан мэндчилгээ дэвшүүлсэн юм.   
 

 

http://ulaanbaatar.mn/
http://ulaanbaatar.mn/
http://ulaanbaatar.mn/
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 ХӨДӨЛМӨРИЙН АВАРГА 2019 

Хөдөлмөр бүтээлээрээ хамт олноо манлайлж, Улаанбаатар хотын хөгжилд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулсан нийслэлийн 2019 оны “Хөдөлмөрийн аварга”-ууд өнөөдөр тодорлоо. 
Хөдөлмөр бүтээлээрээ бусдыгаа манлайлж, идэвх санаачлагатай ажиллаж байгаа иргэдийг 
алдаршуулах зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Монголын Үйлдвэрчний 
эвлэлүүдийн холбоо, Ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо хамтран нийслэлийн 
“Хөдөлмөрийн аварга”-уудыг тодруулдаг уламжлалтай. Энэ жил төрийн захиргаа, банк 
санхүү, хууль  сахиулах, батлан хамгаалах, хэвлэл мэдээлэл зэрэг 16 салбарын 31 
ажилтан, албан хаагч нийслэлийн “Хөдөлмөрийн аварга” боллоо. 

Нийслэлийн 2019 оны “Хөдөлмөрийн аварга”-аар “Хот тохижилтын газар” 
ОНӨААТҮГ-ын зам талбайн үйлчлэгч Н.Батмөнх,“Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Хог 
тээврийн машины жолооч В.Чулуунбаатар, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Алтансувд, “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-
ын Хоёрдугаар баазын жолооч С.Батсүх, Баянгол дүүргийн Гал түймэр унтраах, аврах 18 
дугаар ангийн жолооч Ж.Мөнхбаяр, СХД дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын гуравдугаар 
хэлтсийн эрүүгийн цагдаагийн жолооч, жижүүрийн цагдаа Б.Буянбат, Сүхбаатар дүүргийн 
1 дүгээр сургуулийн Физикийн багш Н.Оюунчимэг, нийслэлийн Авто зам хөгжлийн газрын 
мэргэжилтэн М.Ганбаатар, Амгалан амаржих газрын Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний 
эмч Ц.Байгалмаа нарын 31  иргэн хөдөлмөр, бүтээлээрээ бусдыгаа манлайллаа. 
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ЕС. ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 
 
  9.1. 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 2019 онд хамтран ажиллах гэрээнд заагдсан ажил, 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цэргийн штаб ажлаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
жил, сараар нь тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

 
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 хэрэгжүүлсэн.  

 
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 
биелүүлсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь Батлан хамгаалахын 

сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран ажиллах  гэрээ, Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус 
мөрдлөг болгон Цэргийн штабын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 52 үйл 
ажиллагаа төлөвлөснөөс 98 хувийн биелэлттэй байна. 

 
9.2. Дайчилгааны бэлэн байдал, төлөвлөгөө, зарлан мэдээлэл, тодотгол, 

бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын талаар 
 

 Улсын дайчилгааны талаар  
 

 Улсын дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтан Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Ж.Эрдэнэчимэгтэй мэдээлэл солилцон 
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө, 
хавсралт тооцоог холбогдох албан байгууллага, хэлтсүүдээр гаргуулан авч ашиглаж байна. 
 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. 
 



135 
 

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 2019 онд хамтран ажиллах гэрээнд заагдсан ажил, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх 
тусгай төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын тушаал гарган хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.  

  
9.3. 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 2019 оны мн/01 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн тодотгол явуулах бэлтгэл ажлыг 
ханган, дайчилгааны даалгавартай бүх ангиудтай холбогдож, 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 
тодотгосон.  

 
 Хүн, техникийн тодотголыг 2019 оны 06 дугаар сарын 03-наас 14-ний өдрүүдэд 

Зэвсэгт хүчний 014, 016, 119, 120, 314, 326, Дорноговь аймгийн нутагт байрлах Зэвсэгт 
хүчний 336 дугаар ангиудад зохион байгуулж, нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 
орлогчоор ахлуулж, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дайчилгааны 
офицерууд очиж тодотгосон.  

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб дээр Зэвсэгт хүчний 31 анги 

байгууллагын 117 командад офицер 3383, түрүүч 4091, байлдагч  60109 үүрэгтнийг 
оногдуулан дансалж чанар байдлын судалгаа гарган, Зэвсэгт хүчний дайчилгааны офицер, 
дайчлах тасгийн дарга нар ирж тодотгол хийсэн.  

 
 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.  

 
  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. Ангиудын харилцан ажиллагааны 
төлөвлөгөөг тодотгох явцад ангийн угтах байрны байршил тогтоогдоогүй байгаа асуудал их 
байна. Зарим ангийн тогтоосон байршил суурьшлын бүс, зам,  нийтийн эзэмшлийн талбай 
болсон байна. 

 
  Бэлэн байдлын дохиог “ЗХ-550” лац бүхий дугтуйг Цэргийн штабын нууцын өрөөнд 

зориулалтын төмөр сейфэнд тусгайлан бэлтгэсэн хайрцагт “Хэвийн” хадгалагдах нөхцлийг 
бүрдүүлэн дүүрэг бүрт нэгдсэн журмаар олгож, хадгалалт хамгаалалтад хуваарийн дагуу 
Цэргийн штабын дарга сард 2 удаа үзлэг шалгалт биечлэн хийж, тэмдэглэл хөтөлж 
хэвшсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны мн/01 дүгээр албан бичгээр нийслэлийн 

хэмжээнд 2019-2020 онд хэрэглэгдэх дохиог шинэчлэн баталж, зарлан мэдээллийг 2-оос 
доошгүй суваг ашиглан ажиллахаар зохион байгуулсан. 2019 онд нийслэлээс 3 удаа зарлан 
мэдээллийн дохио өгч дүүргийн Цэргийн штабууд улирал бүр дайчилгааны зарлан 
мэдээллийн дохиогоор ажилласан талаар тэмдэглэл хөтлөн цаг хугацааны байдалд 
дүгнэлт хийн ажиллаж байна. Жижүүрт гарах бүрэлдэхүүнтэй сургалт дадлага явуулсан. 
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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.  

  
 9.4. Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтын талаар 

 
Дайчилгааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3, 29.2, Батлан хамгаалахын 

сайдын 2019 оны н/01 дүгээр тушаал, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны мн/02 дугаар 
захирамжаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ээс 18-
ны  өдрүүдэд мэргэжил тус бүрээр 4 хэсэг болгон бүсчлэн,  Зэвсэгт хүчний 013, 015, 029, 353 
дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгууллаа. Үүнд: 

 
 - Нэгдүгээр хэсэг- Баянзүрх, Сүхбаатар дүүрэг;  
 - Хоёрдугаар хэсэг- Баянгол, Сонгинохайрхан дүүрэг; 
 - Гуравдугаар хэсэг- Чингэлтэй, Хан-Уул дүүрэг; 
 - Дөрөвдүгээр хэсэг- Налайх, Багануур, Багахангай.  
 
 Нэгдүгээр хэсгийг Баянзүрх, хоёрдугаар хэсгийг Сонгинохайрхан, гуравдугаар 

хэсгийг Чингэлтэй, дөрөвдүгээр хэсгийг Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабт хариуцуулахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
даргын тушаалаар баталж, ажил үүргийн хуваарь гарган, үүрэг даалгавраар хангасан. 

 
 Сургалтад хамрагдах цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Цэргийн штаб тодотгож, дайчлах хуудсаар дуудан, төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжид ажилладаг иргэдийг хуулийн дагуу ажлаас нь түр чөлөөлүүлэх 
албан бичгийг хүргүүлэн, бэлтгэл үүрэгтэн бүртэй гэрээ байгуулж, жигд хувцсаар хангах 
ажлыг зохион байгуулсан. 

 
 а/ Зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд: 
 

д/д Дүүрэг 
Хамрагдах 
хүний тоо 

Хариуцах 
эзэн 

Зэвсэгт 
хүчний анги 

Мэргэжил 

1. 
Баянзүрх 15 Дэслэгч   

 Д.Ариун-Эрдэнэ 
ЗХ-ний 027 
дугаар анги 

Мэс заслын 
боолтын сувилагч Сүхбаатар 15 

 2. 

Сонгино 
хайрхан 

15 Дэд хурандаа 
Ч.Гансүх 

ЗХ-ний 015 
дугаар анги 

Мотобуудлагын 
ЯЦБМ-ны мэргэн 

буудагч Баянгол 15 

 3. 
Чингэлтэй 15 Ахмад 

Н.Лхамжав 
ЗХ-ний 013 
дугаар анги 

Радио техникийн 
механикч Хан-Уул 15 

 4. 
  

Налайх 10 
Хошууч 

Л.Ганхуяг 
ЗХ-ний 353 
дугаар анги 

Радио холбооны 
телефончин 

Багануур 6 

Багахангай 4 

  
 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Цэргийн штабын дарга, Зэвсэгт хүчний 013, 015, 027, 353 дугаар ангийн захирагч нарын 
хамтран баталсан хөтөлбөрийн дагуу онолын хичээлийг 40 хувь, дадлагын хичээлийг                    
60 хувьтайгаар явууллаа. 

   
 Сонгинохайрхан, Баянгол, Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн 

штабууд нь дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүнийг сургалтад хамрагдах хугацаанд 
Зэвсэгт хүчний 015, 353 дугаар ангид цэргийн албыг зохион байгуулах зааврын дагуу 
байрлуулан, өдрийн 3 удаагийн 4 халуун хоолоор хооллосон. 

 
Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабууд 

дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг өдрөөр буюу ажлын 8 цагаар явуулж, өдрийн                       
1 удаагийн 2 халуун хоол ирж буцах унааны мөнгө олгон ажилласан. 
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 Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангийн захирагчийн 2019 оны А/103 дугаар тушаалаар  
Мотобуудлагын ЯЦБМ-ны мэргэн буудагч мэргэжлээр суралцсан цэргийн нэгдүгээр зэргийн 
бэлтгэл үүрэгтнүүд галын бэлтгэл хичээлийн буудлагыг Хужирбулан дахь буудлагын 
талбайд мэргэн буудагчийн винтов /СВД/-ын анхны дасгалыг 2 удаа боловсруулсан.  

 
Буудлага явуулахын өмнө шагайврын дадлагыг хүн нэг бүрээр хийлгэж, буудлагын 

үеийн аюулгүйн зааварчилгааг таницуулж, гарын үсэг зуруулан баталгаажуулсан. 
 
 Мэс заслын боолтын сувилагч мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан цэргийн 

нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгнүүдэд  нийт 71 цагийн онол, дадлагын хичээлийг явуулж, 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа танилцуулж гарын үсэг зуруулсан. 

 
 Радио холбооны телефончин мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан цэргийн 

нэгдүгээр зэргийн бэлтгэлт үүрэгтнүүдэд Зэвсэгт хүчний 353 дугаар ангиас томилогдсон 
мэргэжлийн офицер, ахлагч нар батлагдсан хөтөлбөр хуваарийн дагуу сургалтыг онол, 
дадлага, техник хэрэгслэлийг ашиглан 80 цагийн хичээлийг орсон. 

 
 Радио техникийн мэргэжил олгох сургатад хамрагдсан цэргийн нэгдүгээр зэргийн 

бэлтгэл үүрэгтнүүдэд нийт 112 цагийн хичээл, сургуулийг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 
орсон. 

 
 б/ Сургалтын соёл хүмүүжлийн ажлын талаар 
 
 Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд дайчилгааны бэлтгэл 

нөөцийн сургалтын явцад бие бүрэлдэхүүний эв нэгдэл, идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор хамтран зохион байгуулсан анги, байгууллагын албан хаагчидтай гар бөмбөг, 
сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тоглолтыг зохион байгуулсан. 

 
Сургалтад хамрагдсан цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдээс батлагдсан 

хөтөлбөр хичээлийн хуваарийн дагуу сорилын шалгалтыг томилогдсон комиссын 
бүрэлдэхүүн  шалгалт авч цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд 94 хувийн амжилт 
үзүүлсэн байна. 

 
 Сургалтын төгсөлтийн үйл ажиллагаанд дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Цэргийн штабын дарга, төлөвлөлт, сургалтын офицер, дайчилгааны офицерууд оролцож, 
сургалтын хөтөлбөрийг хангасан бэлтгэл үүрэгтнүүдэд цэргийн бага мэргэжлийн үнэмлэх 
гардуулсан. 

 
Бэлтгэл офицерын сургалт 
 
Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 29.1 дэх заалт, Батлан хамгаалахын 

сайдын 2019 оны н/01 дүгээр тушаал, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2019 оны 
н/12 дугаар тушаал, Батлан хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 2019 онд 
хамтран ажиллах гэрээ, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 
2019 оны А/22 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн бэлтгэл офицерын сургалтыг Үндэсний 
батлан хамгаалахын их сургуультай хамтран 09 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 10 дугаар 
сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга, Үндэсний батлан 

хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн захирал нарын хамтран баталсан 
144 цагийн хичээлийн хөтөлбөрөөр бэлтгэл офицерын сургалтыг “Цэргийн сэтгэл зүйч” 
мэргэжлээр 16, ”Цэргийн инженер” мэргэжлээр 16, нийт 32 цэргийн үүрэгтнүүдтэй Үндэсний 
батлан хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Ерөнхий цэрэг болон 
Цэргийн инженерийн тэнхимийг түшиглэн сургалтыг явуулсан. 
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Хичээлийг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 08.30-13.50 цаг,  15.00 цагаас 18.00 цаг 
хүртэл өдрийн 8 цагаар хичээллэсэн. ҮБХИС-ийн цэргийн гал тогоонд өдрийн нэг удаагийн 
2 халуун хоолыг өгөхөөр зохион байгуулсан. 

 
Цэргийн инженерийн мэргэжлээр суралцсан цэргийн үүрэгтнүүдэд онолын мэдлэг 

олгохоос гадна Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн сургалтын инженерийн техник, 
хэрэгсэл дээр дадлагын хичээлийг явуулсан. 

 
Сургалтад хамрагдсан цэргийн үүрэгтнүүдийн 13 буюу 43,3 хувь нь төрийн 

захиргааны байгууллагад, 10 буюу 33,4 хувь нь төрийн үйлчилгээний байгууллагад, 4 буюу 
15,4 нь хувийн хэвшилд ажилладаг. 

 
Сургалтад хамрагдагсдын 13.1 хувь нь хугацаат цэргийн алба хаасан, 56.6 хувь нь 

цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан, 30 хувь нь цэргийн 
албыг биеэр дүйцүүлэн хаасан байна.  

 
Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн “Шархад” хээрийн сургалтын төвд 2019 

оны 09 дүгээр сарын 23-27-ны өдрүүдэд сургалтад хамрагдаж байгаа бүрэлдэхүүнтэй 
мэргэжлийн дадлагын болон хоногийн хээрийн хичээлийг явуулж, 7,62 мм-ийн автомат, 9 
мм-ийн ПМ гар бууны 1-р дасгалыг боловсруулж, явган цэргийн нуувч ухах, химийн 
норматив гүйцэтгэж, өөрсдийн бэлтгэсэн хоногийн хүнсийг 24 цагийн хугацаанд хэрэглэх 
зэргээр хээрийн сургалт зохион байгуулж, тавигдсан зорилгоо биелүүлсэн. 

 
Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн захирлын 2019 оны Б/254 дүгээр 

тушаалаар бэлтгэл офицерын сургалтад хамрагдаж, хичээлийн хөтөлбөрийг бүрэн 
хангасан 32 иргэнд цэргийн мэргэжил эзэмшүүлж, гэрчилгээ олгож, Дайчилгааны бэлтгэл 
нөөцөд оногдуулан дансалсан. 

 
 Үр дүн: Дайчилгааны нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдэд мэргэжил олгох 

сургалт батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөг бүрэн хангаж, сургалтад хамрагдсан 
бүрэлдэхүүнд өдөр бүр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа танилцуулж, гарын үсэг 
зуруулж хэвшсэн. Сахилгын ямар нэгэн зөрчилгүй, батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 
явууллаа. 

  
 Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөлтийн талаар 
 

Монгол Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалах багц хууль, 
“Дайчилгааны тухай хууль”,  Монгол Улсын “Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль”, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 230 дугаар тогтоол, Батлан хамгаалахын сайдын 
2018 оны мн/ 25, мн/26 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран 
ажиллах гэрээ, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/177 дугаар захирамжийг тус тус 
үндэслэн Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион байгууллаа. 

 
Орон нутгийн  хамгаалалтын төлөвлөгөөний бэлтгэлийг хангах, хамгаалах 

уламжлалт аюулаас урьдчилан сэргийлэх, уламжлалт бус аюулаас хамгаалах, онц болон 
дайны байдлын үед бүх нийтийн оролцоотойгоор орон нутгаа хамгаалах замаар батлан 
хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэхэд нутгийн захиргааны байгууллагуудын үүрэг оролцоог 
нэмэгдүүлэн ажиллах тал дээр анхааран ажиллаж төлөвлөгөөг боловсруулан бэлтгэл 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 
Дээрх үндсэн зорилгыг хангахын тулд дараах үйл ажиллагааны зорилтуудыг 

хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 
 

 - Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орон нутгийн хамгаалалтыг нэгдмэл бүхий 
байдлаар бэлтгэл ажлыг хангах 
 



139 
 

 - Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах үүрэг 
чиглэлээр хангах 
 
 - Орон нутгийн хамгаалалтын бэлэн байдлыг хангах сургалт бэлтгэлийг зохион 
байгуулах  
 

- Тайван цагт орон нутгийн хамгаалалтын нөөц бүрдүүлэх зэрэг болно. 
 

Цаашид Орон нутгийн цэргийн отряд суманг байгуулах, томилгоожуулах, төлөвлөгөө 
гаргах, хуулийн хүрээнд сургалт бэлтгэл зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. 

 
Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын хэсгийн сургалтыг  3 

өдөр зохион байгуулж, дүүрэг бүрт тооцоо, лавлах өгөгдөхүүн, даргын ажлын зураглал хийх 
бэлтгэл ажлуудыг хангах зорилгоор сургалт, штабын дадлага хийж ажилласан. 

 
Улсын дайчилгааны мэргэжилтэн, статистикийн бүртгэл, ubstat.mn сайтнаас 2019 

оны судалгааг ашиглан төлөвлөгөөнд шинэчлэн оруулсан ба цэрэг стратегийн үнэлгээтэй 
уялдуулан хийсэн. 

 
Даргын ажлын газрын зургийг Зэвсэгт хүчний 284 дүгээр ангийн  мэргэжлийн 

тооцоочин, оператортой хамтран сансрын зураг, агаарын зураг, өгөгдөлүүд цэргийн 
тактикийн таних тэмдэг, тэмдэглэгээ, нийслэл дүүрэг, хорооны хил,онцгой обьект зэргийг 
оруулан стандартын дагуу хийсэн.  

 
Онц болон дайны байдлын үед орон нутгийн хамгаалалтыг зохион байгуулах 

асуудлыг ажлын зурагт тооцоо өгөгдөхүүний хамт бүрэн оруулж, төлөвлөгөө, зургийг  
Батлан хамгаалахын сайдаар батлуулсан. 

 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.2, 
Зэвсэгт хүчний  Жанжин штабын даргын 2019 оны мн/181 дүгээр удирдамжид заасныг тус 
тус үндэслэн орон нутгийн цэргийг отряд, суман хэлбэрээр шинэчлэн  байгуулах бэлтгэлийг 
хангах, төлөвлөгөө  боловсруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн,  ажил, үүргийн хуваарийг 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар томилгоожуулан нууцын зохих 
шаардлага, удирдамжид заагдсан асуудлаар боловсруулан бэлэн болгож холбогдох албан 
тушаалтанд танилцуулан  батлуулсан. 

 

Орон нутгийн цэргийн отрядын бэлтгэлийг хангах, байгуулах төлөвлөгөөг дүүргүүдэд 
боловсруулан батлуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 

  
9.5. Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 

сурталчлах талаар 
 

        Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ой 
 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг Батлан хамгаалахын сайдын 
2019 оны А/65 дугаар тушаал, нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/85 дугаар захирамжийн 
дагуу нийслэлийн хэмжээнд Батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагаа, 1939 оны Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг сурталчлах 
зорилгоор зохион байгууллаа. 
  

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жил, Халхын голын байлдааны ялалтын 80 
жилийн ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг нийслэлд зохион байгуулахаар 48 ажил 
төлөвлөгөөнд тусгаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан 
төлөвлөгөөг Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт хүргүүлэн, нэгдсэн 
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төлөвлөгөөнд үйл ажиллагаануудаа оруулснаар ажлууд давхардахгүйгээр зохион 
байгуулагдлаа. 

 
Монгол цэргийн өдрийг угтаж нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Цэргийн штабууд батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг  сурталчлах 
ажлуудыг 2019 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан. 
  

Нийслэлийн иргэдэд батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчлах зорилгоор “Төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний  өдөрлөг”-ийг 2019 оны 3 
дугаар сарын 14-ны өдрийн 11.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд 
зохион байгууллаа. 

 
Өдөрлөгт Халхын голын байлдаанд оролцсон ахмад дайчин Г.Батмөнх, 

Ц.Чимэдцэрэн,  оюутан, ахлах ангийн сурагчид, цэргийн албан хаагчид, ахмад дайчид, 
нийслэлийн иргэдийн төлөөллийг урилгаар оролцуулсан. Үйл ажиллагаанд Батлан 
хамгаалахын дэд сайд Т.Дуламдорж, Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөх, бэлтгэл дэслэгч 
генерал Ц.Дашзэвэг, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 
С.Амарсайхан, Зэвсэгт хүчний Агаарын цэргийн штабын дарга, бригадын генерал 
Б.Батбаяр нар оролцон баяр хүргэж, мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 

 
Энэ жил 18 нас хүрч иргэний цэргийн үүрэг биелүүлэх насанд хүрсэн залуучуудын 

төлөөлөл болгож, Баянгол дүүргийн иргэн Болормаагийн Дашням, Баянзүрх дүүргийн иргэн 
Ихбаярын Пүрэвдаш, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн Базаррагчаагийн Тэмүүлэн, 
Сүхбаатар дүүргийн иргэн Мөнхбатын Буянт, Хан-Уул дүүргийн иргэн Бөхбатын Төгөлдөр, 
Чингэлтэй дүүргийн иргэн Гэрэлбатын Бат-Оргил, Налайх дүүргийн иргэн Бат-Өлзийн 
Баярбат, Багануур дүүргийн иргэн Лхамсүрэнгийн Рэнцэнпүрэв, Багахангай дүүргийн иргэн 
Лхагвадоржийн Анхбат нарт цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, дурсамж гардуулах ёслолын 
ажиллагаа боллоо. 

 
Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд “Төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний  өдөрлөг”-

өөр иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүргэж, Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн 
чуулга, Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчдийн хамтарсан тоглолтыг сонирхууллаа. 
Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд нийт 2000 иргэн оролцлоо. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн гишүүд, Батлан хамгаалахын сайдын 
зөвлөлийн гишүүдтэй ажил хэргийн уулзалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр Туушин 
зочид буудлын “Сүлд танхим”-д зохион байгуулсан нь санал бодлоо солилцож, хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлсэн үр дүнтэй ажил боллоо. Энэ уулзалтаар олон асуудлуудыг 
шийдвэрлэж, зарим санал, санаачилгыг ажил хэрэг болгож хамтран ажилладаг ач 
холбогдолтой уулзалт юм.  
 
 Тухайлбал 2019 онд Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын Үлгэр жишээ үлээвэр найрал 
хөгжмийн үлээвэр хөгжмийн зэмсгүүдийг нийслэлийн 1,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар иж бүрэн шинэчлээд байна. Цаашид нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах тал дээр хамтран ажиллахаар төлөвлөөд байна. 

 
 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”, Монгол HD телевизийн “Оргил цаг” 
нэвтрүүлэг, UBS телевизийн “Кофе юу? Цай юу?”, ТМ телевизийн “Тодруулга”,  MNC 
телевизийн “Ярилцах цаг”, VTV телевизийн “Зочны цаг” нэвтрүүлгүүдийн шууд ярилцлагад 
оролцож, иргэдтэй санал бодлоо хуваалцлаа.  

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ажилтнуудын дунд спортын хийн буудлагын уламжлалт тэмцээн зохион 
байгуулж, эрэгтэйчүүдийн төрөлд нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын 
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албаны зохион байгуулагч Б.Эрдэнэбаяр, эмэгтэйчүүдийн төрөлд нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын эмч Б.Энхзаяа нар тэргүүн байр эзлэв. 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн баяраар эрхэлсэн ажилдаа 

амжилт гаргасан Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб,  Үндэсний батлан 
хамгаалахын их сургууль, Цэргийн төв эмнэлэг, Цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, 
Хилийн цэрэг болон Онцгой байдлын офицер, ахлагч нарт шагнал гардуулах үйл 
ажиллагааг 2018 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан оролцон 
шагнал гардуулж, баяр хүргэж үг хэлсэн. 

 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын Цэргийн штабт  ажиллаж байгаад тэтгэвэр, 

чөлөөнд гарсан 37 ахмад дайчдыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэн буцалтгүй тусламж 
үзүүлсэн. 

 
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 2019 

оны 3 дугаар сарын 06-ны өдөр “Эх орон-36” хөтөлбөрийн хүрээнд “Бид ирээдүйн эр цэрэг” 
тойрон аялалыг дүүргийн ИТХ-тай хамтран ЗДТГ-Монгол цэргийн музей-Зэвсэгт хүчний 032 
анги-ЗДТГ гэсэн маршрутаар зохион байгуулж, 95 сурагчийг оролцуулсан байна.  

 
“Миний эх орон” сэдэвт яриа, танилцуулгыг 2019 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдөр 

Монгени цогцолбор сургуулийн “Урлаг заал”-д зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын 9 
сургуулийн 350 гаруй сурагчдыг оролцуулж, Соёмбо сонины эрхлэгч хурандаа Б.Отгонбаяр 
“Эх оронч үзэл, хүмүүжлийн зарим асуудал” лекц орсон байна. Тус үйл ажиллагааны үеэр 
Монгол цэргийн музейн үзмэрүүдийг дэлгэн танилцуулсан. 

 
Баруун хилийн тулгаралтад оролцсон тус дүүргийн 13 ахмад дайчдыг хүлээн авч 

хүндэтгэл үзүүлэн, дүүргийн Засаг даргын өргөмжлөл, тус бүр 200000 төгрөгийн тусламж 
үзүүлсэн байна. 

 
Иргэн цэргийн бахархалын өдөр, “Мөрдэс нэгт цэргийн андууд”  хүндэтгэлийн үйл 

ажиллагааг 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр Монголын үйлдвэрчний Соёлын ордонд 
Зэвсэгт хүчний 015, 142, 150, Хилийн 0164 дүгээр ангитай хамтран зохион байгуулж, 1000 
гаруй иргэдийг оролцуулсан байна.  

 
Үйл ажиллагааны үеэр Батлан хамгаалахын төв архив, дүүргийн Улсын бүртгэлийн 

хэлтэс, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл хамтран иргэдэд 
эрүүл мэнд, архив, ажлын байранд зуучлалын үйлчилгээг хүргэсэн байна.  

 
- Баянзүрх дүүргээс “Андуудаа одонгоо зүүцгээе” хүндэтгэлийн цэнгүүнийг 2019 оны 

3 дугаар сарын 15-ны өдөр дүүргийн Соёлын ордон, Үндэсний батлан хамгаалахын их 
сургууль, Соёмбо сонинтой хамтран зохион байгуулж, 2200 гаруй иргэдэд батлан 
хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчилсан. Үйл ажиллагааны үеэр 
28 ахмадад хүндэтгэл үзүүлж, мөнгөн урамшуулал олгосон. 
  
 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах их, дээд сургуулиудын оюутан, залууст батлан 
хамгаалах хууль, тогтоомжийн талаар эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл, заавар өгөх зорилгоор 
Отгонтэнгэр, Их засаг Олон улсын их сургуулийн оюутнуудад танилцуулга хийж, 
мэдээллийн самбарыг сургуулиудад гардуулан өгч, байрлуулсан байна. 
 
 Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг сурталчлах зорилгоор 2019 оны 3 дугаар сарын 11, 
12-ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 032 дугаар ангитай хамтран нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулж, 120 гаруй сурагчдыг оролцуулсан байна. 
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- Сонгинохайрхан дүүрэг  2019 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 017 
дугаар ангийн спорт зааланд “Цэргийн алдар” спорт тэмцээн зохион байгуулж, 13 багийн 
120 гаруй тамирчид оролцсон.  

 
Дүүргийн ерөнхий боловсролын 62, 105 дугаар сургуулиудын ахлах ангийн 

сурагчдад 2019 оны 3 дугаар сарын 05, 11-ний өдрүүдэд “Эх оронч үзэл, зөв төлөвшил 
хүмүүжил” сэдвээр МҮИС-ийн Цэргийн тэнхимийн багш, бэлтгэл хурандаа Д.Байгалаар 
лекц оруулж, харилцан ярилцлага зохион байгуулсан. 

 
2019 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр Хилийн 0151 дүгээр ангийн Соёлын төвд 

“Мөрдэс нэгт цэргийн андууд” сэдэвт сурталчилгааны өдөрлөг зохион байгуулсан байна. Уг 
үйл ажиллагаанд Сонгино цэргийн хүрээний анги, байгууллагууд, ахмад дайчид, цэргийн 
алба хаагчид, иргэдийн төлөөлөл оролцсон байна. 

 
Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн тэргүүний сурагчдын 

төлөөлөл оролцсон “Бидний бахархал-Монгол цэрэг” сэдэвт тойрон аялалыг Зэвсэгт хүчний 
084 дүгээр анги, Монгол цэргийн музей гэсэн маршрутаар зохион байгуулж, оролцсон 
сурагчдад бэлэг, дурсгалын 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 байгуулсан.  

 
Залуучуудад Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа эх оронч үндэсний бахархалт үзлийг 

төлөвшүүлэх, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх зорилгоор Сүхбаатар дүүргийн 2, 6, 31, 45 дугаар 
сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад бэлтгэл хошууч генерал О.Үржин, Б.Баярмагнай, 
хурандаа Б.Отгонбаяр нараар яриа танилцуулга хийлгэж, арга хэмжээний үеэр 18 нас хүрч 
байгаа 6 иргэнд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх гардуулсан.  

 
Түүнчлэн 58, 71, 35, 29 дүгээр сургуулийн 4-6 дугаар ангийн 200 сурагчдад 3 дугаар 

сарын 14, 15-ны өдрүүдэд Монгол цэргийн музейг үзүүлэн эх орон цэрэг эрсийнхээ түүх 
дурсгалтай танилцуулсан байна. 

 
Хорооны Засаг даргын ажлын албадын дунд “Цэрэг хүү” цогцолбор тэмцээнийг 

Зэвсэгт хүчний 032 дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгуулж, ангийн 
үйл ажиллагаатай танилцуулсан. 

 
- Хан-Уул дүүрэгт “Монгол цэргийн бахархалын өдөрлөг” сэдэвт үйл ажиллагааг 

Зэвсэгт хүчний 011, 303, 120, 326 дугаар ангиуд, Монгол цэргийн музейтэй хамтран “Хүннү 
молл” соёл амралт, үйлчилгээний төвд 2019 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион 
байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр “Дөл” тэмцээн, зохион бичлэгийн уралдааны шагналыг 
гардуулсан байна. 

 
1939 оны Халхын голын байлдаан, 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон ахмад 

дайчин Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн 105 настай Б.Аюурзана гуайд хүндэтгэл 
үзүүлж, түүний тухай нэвтрүүлгийг ТВ-5 телевизтэй хамтран бүтээсэн. 
 
 - Чингэлтэй дүүргээс хугацаат цэргийн албанд татагдан Зэвсэгт хүчний 013, 015, 
027, 032 дугаар ангиудад алба хааж байгаа дайчдыг 2019 оны 3 дугаар сарын 06, 18, 19-
ний өдрүүдэд эргэж, гарын бэлэг гардуулсан байна. 
 
 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 
байна.  
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 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар цэргийн хүрээний 25 анги, 
байгууллагын удирдлагыг хүлээн авч, дүүргийн Засаг даргын “Тусгаар тогтнол” 
хүндэтгэлийн цомоор шагнасныг УИХ-ын гишүүн Д.Ганболд, Засаг дарга Ж.Эрдэнэбат нар 
гардуулсан байна. 
 
 Түүнчлэн хугацаат цэргийн албаа үлгэр жишээ хааж байгаа амьжиргааны түвшин 
доогуур болон ар гэрт нь эмчилгээ, сувилгааны зардал шаардлагатай байгаа 6 байлдагчид 
тус бүр 500000, нийт 3 сая төгрөгийн тусламжийг олгожээ. 
 
 Дүүргийн 19 хороонд 2019 оны 3 дугаар сарын 12-19-ний өдрүүдэд “Мөрдэстэй 
залуу нас” сэдэвт гурван үеийн уулзалт өдөрлөгийг зохион байгуулж, нийт 760 гаруй 
иргэнийг хамруулж, 90 гаруй ахмад дайчдыг алдаршуулсан. 
 
 Цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор эрүүл мэндийн 
даатгалгүй 363 иргэний даатгалын 13939200 /арван гурван сая есөн зуун гучин есөн мянга 
хоёр зуу/ төгрөгийг шийдвэрлэсэн байна. 
  

- Налайх дүүрэгт Налайх цэргийн хотхоны Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын дунд “Марш тактикийн тусгай бэлтгэлийн 
аварга тасаг” шалгаруулах тэмцээнийг 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Зэвсэгт хүчний 
014 дүгээр ангийн байрлалд зохион байгуулж, 11 тасаг, эмэгтэйчүүдийн 7 бүлэг оролцсон. 

 
2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр Налайх цэргийн хотхоны цэргийн анги, 

байгууллагуудын цэргийн ёслолын жагсаалыг зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний 014, 350 
дугаар ангиудын жагсаалын үзүүлэх тоглолт, Хилийн 0303 дугаар ангийн албаны нохойтой 
үзүүлбэрийг иргэдэд сонирхуулсан. 

 
Түүнчлэн цэрэг спортын “Дөл”, марш тактикийн тэмцээнд тэргүүлсэн баг, тамирчдад 

шагнал, урамшуулал олгосон. 
 

 - Багануур дүүрэгт 2018 оны нэгдүгээр ээлжээр цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан 
10 дайчдын ар гэрийнхэнд хүндэтгэл үзүүлэн талархал дэвшүүлсэн байна. 
 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс,  
Шүүх, Прокурор,  ШШГ-0427 дугаар анги, Хилийн 0252 дугаар ангиудын дунд гар бөмбөг, 
боулингийн тэмцээнүүдийг зохион байгуулсан.  
 
 Дүүргийн үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагын алба хаагчид дүүргийн төв замаар ёслолын жагсаалаар явж, Их зохиолч 
Дашдоржийн Нацагдоржийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Уг үйл ажиллагаанд 
Хилийн 0252 дугаар ангийн дайчид үзүүлэх тоглолт үзүүлж, тэргүүний офицер, ахлагч нарт 
шагнал гардуулсан байна. 
 
 - Багахангай дүүрэг уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “Марш-тактик”-ийн 
аварга тасаг шалгаруулах тэмцээнийг 2019 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион 
байгуулж, тэмцээний үеэр батлан хамгаалах хуулиудыг сурталчилжээ.  
 

“Хангай цогцолбор сургууль”-ийн багш, сурагчдыг оролцуулан “Миний мөрөөдөл-
Монгол цэрэг” тойрон аялал зохион байгуулсан байна. 

3.2. Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ой 
 
Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг Монгол Улсын Засгийн газрын 

2018 оны 210 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/350 дугаар 
захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд дайн, байлдаан, тулгаралтад оролцсон ахмад 
дайчдын гавъяаг сурталчлан алдаршуулах, амьдрал ахуйд нь туслах, иргэдэд тэдний эх 
оронч, баатарлаг үйлсийг сурталчлан таниулах зорилгоор зохион байгууллаа. 
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Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулахаар 17 ажил төлөвлөгөөнд тусгаж, Нийслэлийн ажлын хэсгийн 
дарга бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр 
орлогч Ж.Батбаясгалангаар батлуулан ажилласан.  

 
а/. Бэлтгэл ажлын хүрээнд 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Ой тэмдэглэх тухай” А/350 дугаар захирамжаар 

Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд бэлтгэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах Ажлын хэсгийг 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилон гишүүдэд захирамж, 
ажлын төлөвлөгөө хүргүүлсэн. 

 
Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлд амьдарч байгаа Халхын голын 

байлдаанд оролцсон 4 ахмад дайчдын судалгааг нарийвчлан гаргаснаас 2019 оны 9 дүгээр 
сарын 03-ны байдлаар В.Аюурзана, Ц.Чимэдцэрэн, Г.Батмөнх, Ш.Багаажав  гэсэн 4 ахмад 
дайчин энх тунх амьдарч байна. 

 
б/. Үндсэн арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн 

 
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын 10-12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Халхын 

гол-80 жил”  сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг хоёр үе шаттайгаар зарлаж, болзлыг 
дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт 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 шалгаруулж, тэргүүн байрт Баянгол дүүргийн 93 дугаар 
сургуулийн 11а ангийн сурагч Батхүүгийн Тэргэл, дэд байрт Багануур дүүргийн Оюуны эрин 
сургуулийн 11-1 ангийн сурагч Баяраагийн Булганчимэг, гуравдугаар байрт Налайх 
дүүргийн 119 дүгээр сургуулийн 12-1 ангийн сурагч Мэнд-Амарын Номин-Эрдэнэ нар 
шалгарч, Нийслэлийн Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан 2019 

оны 3 дугаар сарын 14-ны өдрийн Нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд  Халхын голын 
байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын төлөөлөл болгож, ахмад дайчин Г.Батмөнх, 
Ц.Чимэдцэрэн нарт хүндэтгэл үзүүлж, талархал, гарын бэлэг гардуулсан. 

 
“Халхын голын байлдааны ялалтын түүхэн мөрөөр” сэдэвт Монгол цэргийн музейн 

үзмэрүүдийг 2019 оны 3 дугаар сард ерөнхий боловсролын 29, 35, 38, 58, 71, 73, 20, 13, 
113, 47, Эрдмийн ундраа, Оюуны ундраа, Эрдмийн өргөө сургуулиудын 800 гаруй сурагчдад 
танилцуулсан. 

 
Халхын голын 1939 оны байлдааны ялалтын 80 жилийн ойд бэлтгэх, тэмдэглэн 

өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр “Дуурсах он жилүүд” ТББ-
тай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, төлөвлөгөө гарган ажилласан. 

 
Уг хамтын ажиллагааны хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу тодорхой ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн. Үүнд:  
 
- Зургаан их, дээд сургуулийн 880 оюутан, ажилчин, багш нарт “Халхын голын 

байлдааны ялалтын үнэ цэнэ, түүхэн ач холбогдол” сэдвээр  лекц уншиж, яриа 
таниулга хийлээ. 

- Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оролцсон “Халх голдоо баярлалаа” 
тойрон аялалыг Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран 2019 оны 5 
дугаар сарын 30-ны өдөр Зайсан-хурандаа генерал Лхагвасүрэнгийн хөшөө-
Монгол цэргийн музей-Жуковын гэр музей-Жуковын хөшөө гэсэн маршрутаар 
зохион байгууллаа. 

- Мөн ахмад дайчдын гэрт очиж хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
- “Улаан одхон” сонины тусгай дугаарыг хэвлэн иргэдэд тараасан. 
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ОХУ-ын А.В.Александровын нэрэмжит Зэвсэгт хүчний Эрдмийн чуулгын тоглолт, 
Агаарын цэргийн нисэх хүчний нислэгийн үзүүлэх тоглолт зохион байгуулахаар Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны “Хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/839 дүгээр захирамжийг 
гарган ажлын хэсгийг хуралдуулан Ажлын хэсгийн дарга тодорхой үүрэг даалгавраар 
хангасан. 

 
Ажил үүргийн дагуу ОХУ-ын А.В.Александровын нэрэмжит Зэвсэгт хүчний Эрдмийн 

чуулгын тоглолтыг 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 19.00 цагт Нийслэлийн Соёлын 
төв өргөөнд, 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 20.00 цагт жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд, 
нислэгийн үзүүлэх тоглолтыг 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн 13.30 цагт “Хүйн долоон худаг”-
т, ойд зориулсан үдшийн цэнгүүн, урлагийн тоглолт, ёслолын буудлагыг 9 дүгээр сарын 03-
ны өдрийн 21.00 цагт жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд тус тус зохион байгуулсан. 

 
ОХУ-ын А.В.Александровын нэрэмжит Зэвсэгт хүчний Эрдмийн чуулгын уран 

бүтээлчдийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг Батлан хамгаалах яамтай хамтран 
8 дугаар сарын 28-ны өдрийн тоглолтын дараа зохион байгуулж, зарим уран бүтээлчдэд 
шагнал, дурсгалын зүйл гардуулсан. 

Уг үйл ажиллагааг зохион байгуулахад шаардагдах тайз, дэлгэц, гэрэлтүүлэг 
чимэглэлийн зардал болох 180 сая төгрөгийн зардлыг Нийслэлийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөнөөс гаргасан болно. 

 
Энэ арга хэмжээнүүд нь иргэдийн сэтгэлд хүрсэн үйл ажиллагаанууд болсныг 

онцлон тэмдэглэж байна. 
 
Мөн ойн ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод байгаа Халхын голын байлдаантай 

холбоотой Г.К.Жуковын хөшөөний засварын ажлыг Улаанбаатар төмөр зам ХНН-ийн 
хөрөнгөөр,  Зөвлөлтийн дайчдын хөшөө, Эскадрилын хөшөө, Монгол Улсын гарамгай 
баатар Л.Дандар баатрын хөшөөний суурийн хэсгийг засварлах ажлуудыг нийслэлийн 112 
гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэж, цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажлыг 
хийж, зөвхөн нийслэлээс нийт 292 сая төгрөгийн  зардал гарсан байна.  

Дүүргүүдэд зохион байгуулсан гол ажлуудыг дараах байдлаар танилцуулж байна. 
 
- Баянгол дүүрэг Халхын голын байлдаанд оролцсон 6 ахмад дайчдын ар гэрийн 

төлөөлөлийг Хэнтий-Дорнод-Халх гол-Буйр нуур гэсэн чиглэлд 2019 оны 8 дугаар сарын 
16-28-ны өдрүүдэд танилцуулах аялал зохион байгуулсан. 

 
- Баянзүрх дүүрэг Хороод, Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангитай хамтран 2019 оны 08 

дугаар сарын 29-ний өдөр иргэд, хүүхэд залууст зэвсгийн үзэсгэлэнг дэлгэн үзүүлж, Зэвсэгт 
хүчин, Зэвсэглэлийн түүхэн хөгжлийн талаар яриа таниулаг хийж Зэвсэгт хүчин, анги, 
байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилж, халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн 
ойн мэндийг хүргэсэн байна. 

 
- Сүхбаатар дүүрэг Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб Халхын голын 

ялалтын 80 жилийн ойг угтан 2019 оны 08 сарын 21-26-ны өдрүүдэд “Түүхэн ялалтын 
жимээр” арга хэмжээг Улаанбаатар-Халхын голын чиглэлд зохион байгуулсан. Тус арга 
хэмжээнд дүүргийн цэрэг татлагын товчооний гишүүд 20 хорооны Засаг дарга нар 
оролцжээ. 

 
- Сонгинохайрхан дүүрэг Халхын голын байлдаанд оролцсон 17 ахмад дайчдын 

гавьяаг сурталчлан алдаршуулах, ар гэрт нь хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулж, ар гэрт нь дүүргийн Засаг даргын мэндчилгээ, гарын бэлэг гардуулсан байна. 

 
- Хан-Уул дүүрэг Ерөнхий боловсролын Монгол-Сингапурын хамтарсан сургуулийн 

сурагчидтай Зөвлөлтийн дайчдын хөшөөнд цэцэг өргөх, түүхт дурсгалын хөшөө, музейтэй 
танилцах тойрон аялалыг зохион байгуулсан. 
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- Чингэлтэй дүүрэг Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газраас 
Улаанбаатар хот-Хэнтий аймаг-Дорнод аймаг-Буйр нуур-Халх гол гэсэн маршрутаар 2019 
оны 08 сарын 22-28, 08 сарын 30-наас 09 сарын 05-ны хооронд “Халх гол 1939-бидний 
бахархал” сэдэвт Халх голын түүхэн дурсгалт газруудаар аялал зохион байгуулан 1-19 
дүгээр хорооны 370 гаруй иргэнийг оролцуулсан байна. 

 
- Налайх дүүрэг Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын 

хүрээнд 2019 оны 08 дугаар сарын 01-06-ны өдрүүдэд Сүхбаатар аймаг дахь Зэвсэгт хүчний 
338 дугаар анги болон Эрдэнэцагаан сум дахь Хилийн 0146, Онгон сум дахь Хилийн 0184 
дүгээр ангиудад тус дүүргийн Засаг дарга Ч.Раднаабазар, Тамгын газрын дарга 
Ж.Алтангэрэл, Цэргийн штабын дарга, хурандаа Н.Энхбат, Цэргийн штабын офицерууд 
болон Тамгын газрын алба хаагчид, хугацаат цэргийн албанд татагдан алба хааж байгаа 
дайчдыг эргэж, уулзалт зохион байгуулах ажлыг хөтөлбөр, маршрутын дагуу зохион 
байгуулсан байна. 

 
- Багануур дүүрэг дүүргийн ахмадын хороотой хамтарч Халх голын ялалтын түүхт 80 

жилийн ойн баярт оролцож, түүхэн дурсгалт газруудаар аялах нэр бүхий 25 ахмад дайчдыг 
Хэнтий-Чойбалсан-Халх гол гэсэн маршрутаар аялах “Дурсамж-уулзалт” аялалыг зохион 
байгуулсан. 

 
Нийслэлийн хэмжээнд Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг тэмдэглэн 

өнгөрүүлсэн тухай хурлыг 2019 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулж, идэвхи 
санаачлага гарган хамтран ажилласан зарим байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийг 
Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойн медалиар шагнав. 

 
Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жил ойн арга хэмжээнүүдэд байгууллага 

иргэдийг өргөнөөр оролцуулж, олон төрлийн ажлыг аюулгүй байдлыг ханган зохион 
байгуулсан. 

 
           Цэрэг-спортын “Дөл” тоглолт 

  
Цэрэг-спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн ахлах  ангийн сурагчдад цэрэг эх оронч үзэл, хүмүүжил олгох, эх орноороо 
бахархах үзлийг төлөвшүүлэх, тэдэнд бие бялдар, сэтгэл зүйн бэлтгэл, тэвчээр хатуужил 
олгох, ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход дэмжлэг үзүүлэх, Зэвсэгт хүчний залгамж халааг 
бэлтгэх зорилгоор 2 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. 

 
а/. Бэлтгэл ажлын хүрээнд 
 
Цэрэг-спортын “Дөл” тэмцээнийг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 

тэмцээний удирдамж, зааврыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан 
дүүргүүдэд хүргүүлж, хариуцсан албан тушаалтнууд тэмцээнд оролцох багуудын 
бэлтгэлийг хангуулан ажилласан. 

 
Тэмцээний шүүгч нарын бүрэлдэхүүнийг  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2019 оны А/51 дүгээр тушаалаар Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуультай 
тохиролцон батлуулсан. 

 
 Тэмцээнийг зохион байгуулахад шаардагдах төсвийг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2019 оны А/34 дугаар тушаалаар батлан, хэвлэлийн компани /Номун 
принт/-тай гэрээ байгуулан, Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн   Ар тал хангалтын 
хэлтэстэй хамтран ажиллалаа. 
 

Техникийн зөвлөгөөнийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 15.00 цагт 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “А” хурлын зааланд зохион байгуулж, тоглолт 
зохион байгуулах комисс, шүүгчийн бүрэлдэхүүнийг танилцуулж, шүүгч нарт ажил үүргийн 
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хуваарийн дагуу үүрэг чиглэл өгч, тэмцээнд оролцох баг, тамирчдын мэдүүлгийг авч, 
мандатыг олгосон. 
 
 б/. Тэмцээний явц, зохион байгуулалт 
 

Уг тэмцээнийг 2 үе шаттай зохион байгуулсан. Нэгдүгээр  шатны  тоглолтыг  Монгол 
цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчний 98 жил, Халх голын ялалтын 80 жилийн ойн  хүрээнд 2019 оны 
3 дугаар сарын 05-18-ны өдрүүдэд дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас ерөнхий 
боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа.     

 
Нэгдүгээр шатны шалгаруулалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын                        96 

сургуулийн 1404 гаруй ахлах ангийн сурагчид хурд хүч, тэсвэр хатуужил,  авхаалж 
самбаагаа сорин өрсөлдлөө.  
 

Хоёрдугаар шатны тоглолтод дүүрэг бүрээс шалгарсан 9 багийн 100 гаруй сурагчид 
оролцсон. Үүнд: 

- Баянгол дүүргийн Эрдмийн ундраа цогцолбор сургуулийн “Соёмбо” тасаг; 
- Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 79 дүгээр сургуулийн “Соёмбо” тасаг; 
- Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 65 дугаар сургуулийн “Соёмбо” 

тасаг; 
- Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн “Алтан-Од” тасаг; 
- Хан-Уул дүүргийн Ерөнхий боловсролын 26 дугаар сургуулийн “Сүлд” тасаг; 
- Чингэлтэй дүүргийн  Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн “ Хар сүлд” тасаг;  
- Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн “Соёмбо” тасаг;  
- Налайх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 103 дугаар сургуулийн “Чандмань” тасаг;  
- Багахангай дүүргийн Хангай цогцолбор сургуулийн “Жигүүр” тасаг. 
 

 Хоёрдугаар шатны тэмцээний нээлтийн ажиллагаанд Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан, Батлан хамгаалах яамны Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, бригадын генерал Г.Сайханбаяр, Төрийн захиргаа 
удирдлагын газрын дарга хурандаа Ө.Эрдэнэ-Очир, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 
Хуурай замын цэргийн командлагч бригадын генерал Б.Амгаланбаатар, Үндэсний батлан 
хамгаалахын их сургуулийн захирал, хурандаа П.Жаргалан, дүүргүүдийн Засаг дарга, 
ЗДТГ-ын дарга нар оролцсон. 
 

Тэмцээнийг 1-5 онооны системээр дүгнэн, хамгийн их оноо авсан байдлаар байр 
эзлүүллээ. Үүнд: 

 
- Тэргүүн байрт 41,15 оноогоор Сонгинохайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын 65 

дугаар сургуулийн “Соёмбо” тасаг шалгарч цом, алтан медаль, өргөмжлөл, 1000000 төгрөг; 
 
- Дэд байрт 40,13 оноогоор Чингэлтэй дүүргийн ерөнхий боловсролын 78 дугаар 

сургуулийн “Хар сүлд” тасаг шалгарч мөнгөн медаль, өргөмжлөл, 800000 төгрөг; 
 
- Гутгаар байрт 38,03 оноогоор Баянгол дүүргийн Эрдмийн ундраа цогцолбор 

сургуулийн “Соёмбо” тасаг хүрэл медаль, өргөмжлөл, 600000 төгрөг; 
 
- Тусгай байрт 36,74 оноогоор Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн 

“Соёмбо” тасаг шалгарч өргөмжлөл, 400000 төгрөгөөр тус тус шагнагдсан. 
 
Хоёрдугаар шатны шалгаруултад  оролцсон бүх тамирчдад Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайханы гарын үсэг бүхий “Талархал”-ыг 
гардуулсан. 

 
Тэмцээний явцын талаар MNB, UBS, ТВ-5, NTV, Дуулга студи зэрэг телевизүүдэд 

мэдээ бэлтгэн гаргасан. 
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3.4. Жагсаалын дарга, бага дарга нарын дурсамж, уулзалт 
 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ивээл дор төрийн цэргийн 
байгууллагуудад цэргийн алба хаасан үе үеийн жагсаалын дарга, бага дарга нарын 
“дурсамж, уулзалт”-ыг 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10.30-14.30 цаг хүртэл 
нийслэлийн Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулсан. 
 

а./ Бэлтгэл ажлын хүрээнд 
 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2019 оны 53 дугаар 

захирамжаар дурсамж, уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж, 21 ажил бүхий 
ажлын төлөвлөгөө гаргасан. 

 
Ажлын хэсгийн хурлыг 2019 оны 06 дугаар сарын 03, 12-ны өдөр зохион байгуулж, 

ажил үүргийн хуваар гаргаж, үүрэг чиглэлээр хангасан. 
 
Дурсамж, уулзалтын хөтөлбөр, урилгын төсөл бэлтгэн Монгол Улсын Ерөнхий 

сайдын зөвлөх бэлтгэл дэслэгч генерал Ц.Тогоо, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын дарга Р.Дагва нараар хянуулан Монгол Улсын Ерөнхий сайдад танилцуулж, 
батлуулсан. 

 
Батлагдсан төслийн дагуу урилгыг хэвлүүлэн жагсаалын дарга, бага даргаар 

хугацаат цэргийн алба хаасан иргэдэд хүргүүлэх ажлыг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабууд хариуцан зохион байгуулсан. 

 
Жагсаалын дарга, бага даргаар хугацаат цэргийн алба хаасан иргэдийн судалгааг 

дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд цэргийн бүртгэлийн 
мэдээллийн сангаас гаргасан. 

 
Дурсамж, уулзалтын талаар 40 секундын дүрс бичлэгийг бэлтгэн олон нийтийн 

мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. 
 
Бэлтгэл ажлын хүрээнд “Соунд об Монголиа” ХХК-тай лэд дэлгэц ашиглах гэрээ 

байгуулж, 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр байрлуулан ашигласан. Урлагийн 
тоглолтыг зохион байгуулах ерөнхий найруулагчаар ЦДБЭЧ-ын дарга, хурандаа Г.Золзаяаг 
томилж, урлагийн тоглолтын бэлтгэлийг 2 удаа хийсэн. 

 
Төрийн ёслолын албанд үйл ажиллагааны хөтөлбөр хүргүүлж, жанжин 

Д.Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөж, дурсгалын зураг авахуулах зөвшөөрөл авсан. 
 
б/. Зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд 
 
Дурсамж, уулзалтыг зохион байгуулах тухай хэвлэл, мэдээллийн хурлыг НЗДТГ-ын 

Цэргийн штабын ахлах офицер, хурандаа Т.Мөнхбаяр, төлөвлөлт, сургалтын офицер, 
ахмад Ц.Энхтайван нар 2019 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр хийсэн. 

 
Түүнчлэн НЗДТГ-ын Цэргийн штабын орлогч, хурандаа Ц.Анхбаяр, Монгол цэргийн 

нэгдсэн холбооны гишүүн, бэлтгэл хошууч генерал Н.Жалбажав нар 2019 оны 06 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 11.00 цагт UBS телевизийн “Кофе юу? Цай юу?” нэвтрүүлэгт  оролцож, 
уулзалтын талаар мэдээлэл өгсөн. 
 
 Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 10.30 
цагт жанжин Д.Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөж, 10.40 цагт их эзэн Чингис хааны хөшөөт 
цогцолборын урд талд дурсгалын зураг авахуулсан. 
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 Нийслэлийн Соёлын төв өргөөний хүлээлгийн хэсэгт Монгол цэргийн музей, Хилийн 
цэргийн музей, Онцгой байдлын музейгүүд үзмэрээ дэлгэж, дурсамж уулзалтад 
оролцогчдод тайлбарлан үзүүлсэн. 
 
 “Төрийн цэргийн байгууллагуудын хөгжил, дэвшилд жагсаалын дарга нарын 
гүйцэтгэсэн үүрэг, түүний нийгмийн ач холбогдол” сэдвээр Батлан хамаалахын яамны 
Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, бригадын генерал Г.Сайханбаяр 
мэдээлэл хийсэн.  
 
 Дурсамж, уулзалтад оролцогчдод хандаж, Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол 
цэргийн нэгдсэн холбооны тэргүүн У.Хүрэлсүх үг хэлж, жагсаалын даргаар цэргийн алба 
хаасан 10 бэлтгэл үүрэгтэнд дурсгалын зүйл гардуулсан. 
 

Түүнчлэн оролцогчдыг төлөөлж Хан-Уул дүүргийн иргэн Ширнэнгийн Дашням, 
Монгол Улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн, яруу найрагч, хөтлөгч Шагдарсүрэнгийн Гүрбазар, 
Монгол Улсын урлагийн гавьяат зүтгэлтэн, Хурд хамтлагийн ахлагч Дамбын Ганбаяр, 
зургаан хүүхдээ хугацаат цэргийн алба хаалгасан Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны 
иргэн, алдарт эх Жигжидийн Хандсүрэн нар үг хэлж, мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 

 
Дурсамж, уулзалтад оролцогчдод зориулж, Үндэсний урлагийн их театр, Цэргийн дуу 

бүжгийн Эрдмийн чуулга, Хилийн цэргийн дуу бүжгийн чуулга, Цагдаагийн Ерөнхий газрын 
“Сүлд чуулга”, “Хурд хамтлаг” бусад уран бүтээлчдийн хамтарсан хүндэтгэлийн урлагийн 
тоглолтыг зохион байгуулсан. 

 
Уг дурсамж, уулзалт нь иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлж, цэргийн алба хаасан 

иргэдийн бахархал, эх оронч үзлийг бий болгож, жагсаалын дарга, бага даргаар цэргийн 
алба хаасан иргэдийн дурсамжийг сэргээсэн үйл ажиллагаа болсон. 

 
3.5. Өсвөр үед цэрэг эх, оронч үзэл хүмүүжил олгох сургалт 

  
Нийслэлийн Иргэний танхимд 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр “Бид эх орны 

хөвгүүд” сэдвийн дор эрдэмтэн, докторуудтай хамтарч ерөнхий боловсролын сургуулийн 
ахлах ангийн эрэгтэй сурагчдад цэрэг эх оронч, үндэсний бахархалт үзлийг төлөвшүүлэх 
зорилгоор зохион байгуулсан сургалтад Сүхбаатар дүүргийн Ерөнхий боловсролын 13 
сургуулийн 204 ахлах ангийн эрэгтэй сурагч, Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын 17 
сургуулийн 210 ахлах ангийн эрэгтэй сурагчид оролцсон.  

 
Уг арга хэмжээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх, Цэргийн нэгдсэн холбооны 

нарийн бичгийн дарга, бэлтгэл дэслэгч генерал Ц.Тогоо болон эрдэмтэн, докторууд 
оролцлоо.  

 
            “Монгол орон хүн төрлөхтөний өлгий нутаг” сэдвээр, ШУА-ын Түүх архилогийн 
хүрээлэнгийн салбарын эрхлэгч доктор, профессор бэлтгэл хурандаа Г.Мягмарсамбуу, 
“Орчин үеийн эх оронч үзэл” сэдвээр, Отгонтэнгэр их сургуулийн багш доктор, профессор 
бэлтгэл хурандаа Б.Галиндэв, “Оюуны тархины нууц, эх оронч үзэл” сэдвээр МУСГЗ, 
Цэргийн нэгдсэн холбооны соён гэгээрүүлэгч лектор Ж.Цогтсугар, “Цэргийн алба ба эрүүл 
мэнд” сэдвээр, МУ хүний гавъяат эмч АУ-ны доктор, профессор бэлтгэл хурандаа С.Юндэн 
нар лекц уншлаа. 
 
            Сургалтын явцад Цэрийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулгийн дуучин Монгол Улсын 
соёлын тэргүүний ажилчин З.Ариунбаясгалан, дуучин С.Гүнболд нар цэрэг эх орны 
сэдэвтэй ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 
 

Үр дүн: Дээрх ажлууд нь батлан хамгаалах бодлого,  Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчилсан, цэрэг эх оронч хүмүүжлийг төлөвшүүлж, иргэн цэргийн харилцааг 
бэхжүүлэхэд томоохон сурталчилгааны ажил боллоо. 
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Дөрөв. Цэргийн штабаас аж ахуйн нэгж байгууллагуудад цэргийн үүргийн 
биелэлтэд хяналт, шинжилгээ хийсэн дүн 
 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын баталсан 
удирдамжаар Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн үүргийн 
биелэлтийн байдлыг төлөвлөгөөний дагуу шалгалаа. 

 
Төлөвлөгөөний дагуу 94 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 7 хороонд  батлан хамгаалах 

хууль тогтоомж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн байдлыг шалгаж, 3991  цэргийн 
бэлтгэл үүрэгтнийг хамруулсанаас 1397 зөрчилтэй бэлтгэл үүрэгтэнг илрүүлэн хуулийн 
зөвлөгөө өгч, удаа дараа цэрэг татлагаас зайлсхийсэн болон цэргийн тоо бүртгэл 
завсардсан иргэдэд хуулиа биелүүлэх талаар сануулах арга хэмжээ авсан. 

 
  Шалгалтаар илэрсэн цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн, 

цэргийн алба биеэр хаагаагүй 430 иргэнд хуулийн дагуу мөнгөн төлбөр тогтоосноос 341 
иргэнээр 173,3 сая төгрөг төлүүлж, Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

 
 Мөнгөн төлбөрөө барагдуулаагүй 224 иргэний цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн 

төлбөрийг төлүүлэхээр шалгалтад хамрагдсан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад 
зохион байгуулалттай арга хэмжээ авах талаар үүрэг чиглэл өгч, хамтран ажиллахаар 
шалгалтын тайланд тусган албан бичгээр хүргүүлсэн болно.  

 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хийсэн шалгалтаар Төрийн албан 

тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6 дах заалтын шаардлага хангаагүй буюу хуулиар 
хүлээсэн иргэний цэргийн үүргээ биелүүлээгүй мөртлөө төрийн албанд ажиллаж байсан 
Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн Энхбаатарын Лувсансодномыг илрүүлэн 2019 оны 11 
дүгээр сарын 15-ны өдрөөр тасалбар болгон ажлаас нь чөлөөлүүлсэн. 

 
Шалгагдсан байгууллагуудад батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 

иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг шалгах явцад  илэрсэн зөрчлүүдийг авч үзвэл: 
 
- Цэргийн тоо бүртгэлд хамрагдаагүй буюу цэргийн үүрэгтний үнэмлэхгүй иргэд 8,2 

хувь; 
- Цэрэг татлагаас зайлсхийж завсардсан  5,9 хувь; 
- Орон нутгаас шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээгүй үүрэгтэн 5,8 хувийг тус тус 

эзэлж байна. 
 

 Үр дүн: Батлан хамгаалах багц хуулиудад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн албан 
тушаалтнууд, иргэнтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан зүйл заалтууд, түүнтэй 
нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүдийн талаарх мэдлэг дээшилж, иргэний цэргийн 
үүргийн зөрчил өмнөх мөн үеийнхтэй хариьцуулахад буурч буй үзүүлэлттэй байна. 
 

Тав. Цэргийн бүртгэл 
 

Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 
оны “Цэргийн бүртгэл явуулах тухай” А/331дүгээр журмыг удирдлага болгон нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны А/1107 дугаар  захирамжаар нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны 01 
дүгээр сарын 04-нөөс 21-ны өдрүүдэд цэргийн бүртгэлийн ажлыг зохион байгууллаа. 
  

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар цэргийн бүртгэлийн ажлын хэсгийг 
байгуулж, цэргийн бэлтгэлийг хангах төлөвлөгөөний дагуу дүүрэг, хороод зохион 
байгуулсан. Зурагт хуудас болон гарын авлага маягтууд, гадна талын хаягуудыг нэг загварт 
оруулсан. 

 
Дүүргийн цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санд цэргийн мэргэжлийн дугаар 

шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан журамд орсон өөрчлөлтүүдийг мэргэжлийн 
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байгууллагатай хамтран шинэчлэн завсарлаж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган  
нийслэлийн 9 дүүрэг, 152 хороонд суурилуулан, сургалт зохион байгуулж, бүртгэлийг 
мэдээллийн санг ашиглан зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангасан. 
 
 Цэргийн бүртгэлийг дүүргүүдийн Цэргийн штаб хүн амын тоо бүртгэлтэй нягт 
уялдуулан зохион байгуулж, байнгын оршин суугч оюутнуудыг оршин суугаа хаягаар нь, 
дүүргүүдийн цэргийн бүртгэлийн дүнг 2018  оны жилийн эцсийн хүн амын статистик суурин 
мэдээтэй харьцуулсан судалгаагаар гаргалаа.  
 

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай болон зорилго, ач холбогдол, хэн хамрагдах, хаана 
ямар баримт бичигтэй очиж бүртгүүлэх болон бүртгэлийн явцын талаар МҮОНТ, UBS,                  
MN-25, TV-5, TV-9, NTV, TM, TV-10, SBN, Монгол ТV зэрэг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдээ, сурвалжилга өгч, шууд ярилцлагад оролцсон.   

 
Залуу ком сайтад ярилцлага өгч, нийслэлийн Улаанбаатар радио, богино долгионы 

радио /FM/, болон зар сурталчилгааны LED дэлгэцийг ашиглан зар сурталчилгааг тогтмол 
явуулав. Мөн цэргийн бүртгэлийн талаар сурталчилгааны дүрст бичлэг /шторк/ шинээр 
хийлгэж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб сайтуудаар сурталчилсан.  

 
Цэргийн бүртгэлийн ажлыг сайжруулах зорилгоор НЗДТГ-ын Цэргийн штабын 

офицеруудад  9 дүүргийг хуваарилан өгч, хорооны Засаг дарга нарын ажлын байранд 
ажиллаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлснээр, хүний хамралт, 
ажлын үр дүнд ахиц гарлаа.  

 
 2019 оны цэргийн бүртгэлээр нийслэлийн хэмжээнд 1 дүгээр зэргийн бэлтгэл 
үүрэгтэн 64851, 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 243195, бэлтгэл офицер 3086, тайван 
цагт цэргийн жинхэнэ албанд тэнцэхгүй 12465, орон нутагт ажиллаж байгаа офицер ахлагч 
6402, бүгд 330421 хүнийг бүртгэж, нийслэлийн 2018 оны жилийн эцсийн статистик суурин 
хүн амын тоотой харьцуулахад 96,6 хувийн хамралттай байлаа.  
 
 Цэргийн бүртгэлийг 2018 оны бүртгэлтэй харьцуулахад 1 дүгээр зэргийн бэлтгэл 
үүрэгтэн 8.4 хувиар буурсан, бэлтгэл офицер 0,2 хувиар өссөн, орон нутагт ажиллаж байгаа 
офицер, ахлагч 1,5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 
  

Энэ удаагийн цэргийн бүртгэлээс завсардсан 5116 иргэнийг эхний 2 улиралд 
багтааж  бүртгэлд хамруулах бүх талын арга хэмжээг авч, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох 
ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Цэргийн бүртгэлийг дүүргүүдээр авч үзвэл Баянгол дүүрэг 93 хувь, Баянзүрх дүүрэг 

97.3 хувь, Сонгинохайрхан  дүүрэг 95.3  хувь, Сүхбаатар дүүрэг 95,6 хувь, Чингэлтэй дүүрэг 
95,8 хувь, Хан-Уул дүүрэг  97,3 хувь, Налайх дүүрэг 97,9 хувь, Багануур дүүрэг 97,8 хувь, 
Багахангай дүүрэг 99,3 хувьтай тус тус зохион байгуулсан. 
 

Үр дүн: Цэргийн бүртгэлийг мэдээлэл, сурталчилгааг олон төрлийн хэлбэрийг 
ашиглан олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан нь  бүртгэлийн чанарт 
сайнаар нөлөөллөө. 

 
Зургаа. Цэрэг халалт, таталт,  цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийг 

сайжруулах ажлын талаар 
 
 6.1. Цэрэг татлагын талаар 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны мн/135 дугаар тогтоол, ЗХЖШ-ын даргын 
2019 оны н/40 дүгээр, н/93 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/286 дугаар, 
А/941 дүгээр захирамжуудыг тус тус үндэслэн Улаанбаатар хотод цэргийн насны 
залуучуудын эрүүл мэндийн үзлэгийг 2019 оны 05 дугаар сарын 03-наас 05-ны өдрүүд, 10 
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дугаар сарын 18-наас-20-ны өдрүүдэд зохион байгуулж , Зэвсэгт хүчний  Жанжин штабаас 
өгөгдсөн хугацаат цэргийн албанд татагдах тоон даалгаврыг бүрэн биелүүлсэн. 
 

Цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, ажил үүргийн хуваарийг 
тодотгон, нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоолоор 
баталсан "Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан 
хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох  журам"-ын дагуу цэргийн жинхэнэ албаны 
татлагын эрүүл мэндийн үзлэгийг явуулж, цэргийн зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэдэд 
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 гэнэтийн ослын даатгалд хамруулж, 8 төрлийн шинжилгээ, 
оношилгоо хийх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ ажилд дүүргүүдийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөнөөс 25,0 сая төгрөгийг зарцуулсан.  

 
Цэрэг татлагын товчооны даргаар цэрэг татлагын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг 

батлуулан, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд бүрэн биелэсэн. Энэ удаагийн цэрэг татлагаар 
хугацаат цэргийн албанд татагдагчдын 185 иргэн буюу 19.2 хувь нь дээд, тусгай дунд, 775 
иргэн буюу 79.8 хувь нь бүрэн, бүрэн бус дунд, 7 иргэн буюу 1.0 хувь нь бага боловсролтой 
иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд татаж, Зэвсэгт хүчин болон Хилийн цэргийг нөхөн 
хангасан.  
 

Цэрэг татлагын товчооны эрүүл мэндийн үзлэгт орсон иргэдийн 5247 буюу 25.8 хувь 
эрүүл мэндийн  байдлаар  цэргийн  албанд  тэнцээгүй  бөгөөд цэрэг татлагын товчоогоор 
орсон хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн 13637 буюу 67.2 хувь нь суралцахаар, 330 
буюу 2.4 хувь нь ар гэрийн гачигдлаар чөлөөлөгдөж, нийт 20286 иргэн буюу 96 хувь эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамрагдсан.  

 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, цаг хугацаанд нь хүргэхэд анхаарч Эрүүл 

мэндийн санг ашиглан өвчнөөр чөлөөлөгдсөн иргэдэд өвчний онош, эмчилгээний талаар 
нэг бүрчлэн зааварчилгаа өгч, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн 
эмчийн хяналтад орох эмчилгээний хуудас гардуулж өгсөн. 

 
“Улаанбаатар цэргийн хүрээний ёс журам сахиулах ангид иргэнийг хугацаат цэргийн 

алба хаагчаар сонгон авах журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллахаар Зэвсэгт хүчний 032 дугаар 
ангиас томилогдсон офицеруудтай хамтран ажилласнаар шаардлага хангасан иргэдийг 
тэнцүүлэн хуваарилсан. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын санаачлагаар Үндэсний статистикийн хороо, 

Жендерийн холбоо, Батлан хамгаалах яамтай хамтран цэргийн насны залуучуудын эрүүл 
мэндийн байдлын талаар судалгаа боловсруулж дүүргүүдэд хуваарьлан нийт 3000 
иргэдээр асуулгыг бөглүүлж асуулга судалгаа авах нөхцлөөр хангаж ажилласан.  

 
Цэрэг татлагын байруудад “Мэдээлэл сурталчилгааны цэг” ажиллуулан Батлан 

хамгаалах хууль тогтоомж, цэргийн жинхэнэ болон цэргийн гэрээт алба, дүйцүүлэх цэргийн 
албыг сурталчлан, “Led” самбараар анги, байгууллагуудад хуваарилагдсан иргэний 
мэдээллийг тухай бүр ар гэрийнхэнд нь хүргэж ажилласан.  

 
Зарлан дуудах мэдэгдэл авсан иргэн 841 буюу 4 хувь нь цэрэг татлагын байранд 

ирээгүй Цэргийн албаны тухай болон Зөрчлийн тухай хууль, холбогдох эрх зүйн актуудыг 
зөрчсөн байна.  

 
Заасан газар, тогтоосон хугацаанд ирээгүй иргэдтэй уулзаж, шалтгаан нөхцөлийг 

тогтоон, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг дүүргүүдийн цэрэг 
татлагын товчоод зохион байгуулж нийт 794 иргэнээр 6,2 сая төгрөгний торгууль төлүүлсэн.  
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6.2. Цэргийн насны иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах ажлын талаар 
 
Цэргийн насны залуучуудын “Эрүүл мэндийн уулзалт” зөвлөгөөнийг цэргийн насны 

иргэдийн эрүүл мэнд, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах, цэрэг татлагын товчоонд ажиллах 
эмч болон цэрэг хүлээн авах төвд ажиллах эмч нарыг нэгдсэн ойлголттой болгох зорилгоор 
4, 10 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулсан. 

 
Уг зөвлөгөөнд БХЯ, ЗХЖШ, ХХЕГ, Цэргийн төв эмнэлэг,Төрийн тусгай албан 

хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Дүүргүүдийн эрүүл мэндийн төв, ангиудын эмч нарыг 
оролцуулсан.  

 
Цэрэг татлагын товчоонд эрүүл мэндийн мэдээллийн санг ашигласнаар дараах үр 

дүнгүүд гарч байна. Үүнд: 
 

• Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд, түүнд тавих хяналт сайжарч, нэгдсэн 
мэдээллийн сантай болсон; 

• Эрүүл мэндийн үзлэгээр өдөр тутмын мэдээг гаргахад хялбар болсон; 

• Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн эмч нар хорооны өрхийн Эрүүл 
мэндийн төвтэй хамтран эрүүл мэндээр түр чөлөөлөгдсөн иргэдийн мэдээллийг 
солилцсоноор хороотой ажлын уялдаа холбоо сайжирч, цэргийн насны залуучуудын 
эрүүлжилтийн хувь нэмэгдсэн. 

 
Үр дүн: Цэргийн насны залуучуудын 2018 онд 26,9 хувь 2019 онд 25,8 хувь нь эрүүл 

мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдөж 1,1 хувиар буурсан үзүүлэлт гарсан байна 
 
6.3. Цэрэг халалтын ажлын талаар. 
 

Цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусган халагдаж ирсэн түрүү, байлдагч нарыг угтан 
авч 169 иргэнийг байнгын ажлын байранд, 133 иргэнийг мэргэжил олгох сургалт дамжаанд 
бүртгэн гэрээ байгуулсан. 

 
Халагдаж ирсэн дайчдад ажлын байр танилцуулсан тухай 

 

д/д Дүүрэг 
ААНБ-

ын 
тоо 

Ажлын 
байрны 
санал 

 
Хүлээн авсан газар 

1 Баянгол 30 400 4-р хороо иргэний танхим 

2 Баянзүрх 57 444 ЗДТГ-ын хурлын танхим 

3 Сүхбаатар 28 124 Иргэний танхим 

4 Сонгинохайрхан 113 685 
83-р сургууль /Урлаг 
заал/ 

5 Хан-Уул 23 150 
Хан-Уул дүүргийн 
Соёлын ордон 

6 Чингэлтэй 48 120 
Иргэний танхим Хурлын 
танхим 

Нийт 299 1923  

 
Долоо. Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан 

хаасан байдал, төлбөрийн зарцуулалт 
 

7.1. Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалт 
 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэх албанд 2019 онд элссэн  иргэдийн цэргийн албаны 

бэлтгэл сургалтыг Засгийн газрын 2018 оны 80, 249 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн иргэдийн 
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Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 50 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны А/394 дүгээр захирамжаар Зэвсэгт хүчний 119 дүгээр ангийн материаллаг 
баазыг түшиглэн 2019 оны 5 дугаар сарын 12-28-ны өдрүүдэд 14 хоногийн хугацаатай зохион 
байгууллаа. 

 
а/ Бэлтгэл ажлын талаар 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/394 дүгээр захирамжаар дүйцүүлэх алба 

хаагчдыг элсүүлж,  дүйцүүлэх алба хаагчидтай дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга нар 
гэрээ байгуулсан. 

 
Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/211 дугаар тушаалын дагуу цэргийн албыг 

биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан өдөр тутмын цагийн 
хуваарь, сургалтын төвд дагаж мөрдөх 7 хоногийн товчийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан. 

 
Сургалтын төвийн бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 

штабын даргын 2019 оны А/12 дугаар тушаалаар баталж, 5 дугаар сарын 09-ний өдөр уулзан, 
ажил үүргийн хуваарь танилцуулж үүрэг чиглэл өгсөн. 

 
Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт Зэвсэгт хүчний 119 дүгээр ангид сургалтыг зохион 

байгуулахыг хүссэн албан бичиг хүргүүлж, сургалт зохион байгуулах зөвшөөрлийг авч, 
байрлах байр болон хоолны зардлыг шилжүүлэн бэлтгэл ажлыг хангуулсан. 

 
Дүүргүүд Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаал гаргаж, цэргийн албыг 

биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг журмын дагуу элсүүлж, жигд хувцсаар хангасан. 
 
Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалтад Багахангай, Багануур, Баянзүрх, Налайх 

дүүрэг тус бүр 5, Сүхбаатар, Хан-Уул дүүрэг тус бүр 6, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүрэг тус 
бүр 7, Чингэлтэй дүүрэг  8, нийслэлийн хэмжээнд нийт 54 иргэнийг хамрууллаа. 

 
Сургалтад хамрагдсан цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын 61 хувь нь дээд, 38 

хувь нь бүрэн дунд, 1 хувь нь тусгай дунд боловсролтой, ажил эрхлэлтийн байдлаар нь авч 
үзвэл төрийн байгууллагад 22 хувь, аж ахуй нэгж байгууллагад 32 хувь, хувиараа хөдөлмөр 
эрхэлдэг 24 хувь, ажилгүй иргэн 22 хувийг тус тус эзлэж байна.  

  
б/ Зохион байгуулалтын ажлын хүрээнд  
 
Сургалт эхлэхэд цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар дээр цуглуулан хувцасны үзлэг хийж, аюулгүйн зааварчилгаа танилцуулан сургалтын 
төв рүү нэгдсэн унаагаар хүргэсэн. 

 
Сургалтад оролцсон бүрэлдэхүүнийг Цэргийн дотоод албаны  дүрэм, Цэргийн алба 

зохион байгуулах зааврын дагуу Зэсвсэгт хүчний 119 дүгээр ангийн сургалтын төвд 
байрлуулсан.   

 
Ангийн  байрлалд салааны захирагч нар бие бүрэлдэхүүний дэлгэрэнгүй судалгааг авч, 

цэргийн албыг зохион байгуулах зааврын дагуу салбарт хөтлөгдөх баримт бичгийг  
боловсруулан сургалтын төвийн даргаар батлуулж,  бие бүрэлдэхүүнийг өдөр тутмын цагийн 
хуваарьт ажиллагаанд оролцуулан  цэргийн албыг  хэвшүүлэн ажилласан. 

 
Сургалтын төвийн өдөр тутмын цагийн хуваарьт ажиллагааг эргүүлийн офицер  

удирдаж, ротын жижүүр ээлжтэнгүүдийг өдөр болгон салаа тус бүрээс 3 дүйцүүлэх албан 
хаагчдыг томилгоожуулан үүрэг гүйцэтгүүлсэн. 
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Сургалтын бүрэлдэхүүнийг эрүүл мэндийн үзлэгт 2 удаа хамруулж, өвчилсөн алба 
хаагчдыг ангийн цагийн хуваарийн дагуу тухай бүр эмчид үзүүлж, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг хүргэсэн. 

 
Сургагч багш нар хөтөлбөрийн дагуу конспект, төлөвлөгөөг боловсруулан сургалтын 

төвийн даргаар батлуулж, хичээлийг хуваарийн  дагуу онол болон дадлагын хэлбэрээр 
явуулж, дараах хичээлүүдийг орсон. Үүнд: 

 
 - Батлан хамгаалах хууль, тогтоомж, цэрэг эх оронч хүмүүжил;  
 - Цэргийн дүрэм /жагсаалын бэлтгэл/;  
 - Галын бэлтгэл; 
 - Хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл, хүн эмнэлэг;  
 - Биеийн тамирын хичээл;  
 - Орон нутгийн бүтээн байгуулалтад оролцох нийт 114 цагийн хичээл, сургалт 

дадлагыг зохион байгуулсан. 
 
2019 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын сургалтын 

төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан. 
 
Сургалтын төгсгөлд багш, офицерууд хичээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд сорил 

боловсруулан шалгалт авч, дүгнэн харилцан ярилцлага зохион байгуулав. Сургалтад 
хамрагдсан бүрэлдэхүүн төгсөлтийн шалгалтаар 85 хувийн амжилт үзүүлсэн. 

 
Бие бүрэлдэхүүний жагсаалын бэлтгэл, галын бэлтгэл, ҮОХЗ бэлтгэлийг  сайжруулах 

зорилгоор  жагсаалын үзүүлэх тоглолтыг хичээлийн бус цагаар бэлтгэж, сургалтын үйл 
ажиллагааны үеэр танилцуулсан.  

 
в/ Соёл хүмүүжлийн ажлын талаар: 
 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, хамт олонч байдлыг 

дээшлүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор соёл олон нийтийн ажил, 
тэмцээн уралдааныг 2 төрлөөр удирдамж боловсруулан, 2019 оны 05 дугаар сарын 18, 19-
ний өдрүүдэд зохион байгуулж /Үндэсний бөх, саадын зурвас/ Тэргүүн байр эзэлсэн алба 
хаагчдыг шагнаж урамшуулсан. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 80 дугаар тогтоолын 3.2.5-т заасны дагуу Төв 

аймгийн Алтанбулаг сумын ахмадын хороотой хамтран “Ахмадын төгөл” хотхоны ногоон 
байгууламжийг цэвэрлэсэн. 

 
Сургалтын төвийн төгсөлтийн арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Цэргийн штабын ахлах офицер, хурандаа Т.Мөнхбаяр, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабын дарга нар  оролцож, цэргийн бэлтгэл сургалтад амжилттай 
хамрагдсан бие бүрэлдэхүүнд “Гэрчилгээ“, дүйцүүлэх алба хаагчийн үнэмлэх  гардуулсан. 

 
Дүйцүүлэх албаны цэргийн бэлтгэл сургалтын талаар Ulaanbaatar.mn сайт, 

телевизүүдээр мэдээ бэлтгэн, иргэдэд сурталчлан ажилласан. 
 
7.2. Цэргийн дүйцүүлэх албаны тусгай үүргийн бэлтгэл шатны сургалт 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/898 дугаар 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. 
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Нэгдүгээр хэсгийг Баянгол, хоёрдугаар хэсгийг Баянзүрх, гуравдугаар хэсгийг Налайх 
дүүрэг хариуцах ажил үүргийн хуваарь гаргаж, үүрэг даалгавараар хангасан. 

 
Тус сургалтын зорилго нь цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэнд орон 

нутгийн хамгаалалтад оролцох, гамшгаас хамгаалах болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд 
туслалцаа үзүүлэх, Улсын болон орон нутгын бүтээн байгуулалтад оролцох талаар 
шаардлагатай мэдлэг, дадлага эзэмшүүлж, хууль тогтоомжоор хүлээсэн томилгоот үүргээ 
биелүүлэх бэлтгэлийг олгох юм. 

 
Сургалтыг Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/211 дугаар тушаалаар батлагдсан 

хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан. Үүнд: 
 

1. Орон нутгийн хамгаалалт - 17 цаг 
      2. Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа - 40 цаг  
      3. Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа - 4 цаг 

 4. Улсын болон орон нутгийн бүтээн байгуулалт -15 цаг  
 5. Амьд гарах арга ухаан - 14 цаг, нийт 90 цагийн хичээл орж, 6 цагийн шалгалт 

төлөвлөж бие бүрэлдэхүүнээс сургалтын төгсгөлд шалгалт авч нийт алба хаагчид 93,6 
хувийн амжилттай шалгагдсан. 

 
Баянгол, Баянзүрх, Налайх дүүргүүд бие бүрэлдэхүүний эв нэгдэл, идэвх, оролцоог 

нэмэгдүүлэх зорилгоор гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн нөхөрсөг тоглолт, цэргийн хэргийн 
мэдлэг, дадлагыг эзэмшүүлж “Цэргийн бэлтгэлийн цогцолбор тэмцээн”-ийг зохион 
байгуулсан. 

 
7.3. Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын цэрэг-спортын тэмцээн 
 
Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын сургалтаар олсон мэдлэгийг бататгах, багаар 

ажиллах чадварыг сайжруулах, бие бялдарын хөгжил, чийрэгжүүлэлтийн түвшинг дээшлүүлж, 
сэтгэл зүйн бэлтгэлийг хангах, албаны бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  цэргийн 
дүйцүүлэх алба хаагчдын дунд цэрэг-спортын тэмцээнийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний 
өдөр Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн “Шархад” хээрийн сургалтын төвд зохион 
байгууллаа. 

 
Тэмцээнийг зохион байгуулах удирдамж, зааврыг боловсруулан Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын  даргаар батлуулан дүүргүүдэд хүргүүлж, бэлтгэлийг хангуулсан. 
 
Тэмцээний техникийн зөвлөлгөөнийг 10 дугаар сарын 10-ний өдөр 14.00 цагт НЗДТГ-

ын хурлын А зааланд зохион байгуулж, тэмцээнд оролцох багуудын мэдүүлгийг авч, гарааны 
сугалааг сугалуулсан. 

 
Тэмцээний шүүгчийн бүрэлдэхүүнийг Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн 

захиралтай зөвшилцөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 
тушаалаар томилон ажиллуулсан. 

 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын цэрэг-спортын цогцолбор тэмцээний үеэр 

алба хаагчдын дулаан хувцас, аранзны үзлэг хийж үүрэг гүйцэтгэх үеийн бэлэн байдалд үзлэг 
хийсэн.  

 
Тэмцээнийг байран дээрх ажиллагаа, 5000 метрийн марш гэсэн 2 үе шаттайгаар 

явууллаа. Байран дээрх ажиллагаанд: 
 1. Жагсаалын үзүүлэх тоглолт; 
 2. Бие бялдарын хөгжилийн дасгал; 

3. ҮОХЗХ бэлтгэл ОП цув өмсөх; 
4. Тасгийн захирагчийн тэмцээн /автомат задлах, угсрах, магазин сумлах/ 
 5000 метрийн маршид: 

1. Гранат шидэлт; 
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2. Эмнэлгийн анхны тусламжийн норматив; 
3. ҮОХЗХ бэлтгэлийн 1, 2 норматив; 
4. Гамшиг ослын газарт ажиллах норматив  /гал унтрааж, сум галт хэрэгсэл 

аюулгүй зайд гаргах/ гэсэн нийт 8 төрлөөр тэмцээнийг зохион байгуулсан. 
 

 Тэмцээнд дүүрэг тус бүрээс цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа 8 алба 
хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй 1 тасаг оролцож хурд, хүч, авхаалж самбаа гарган амжилттай 
оролцлоо. 
 
 Тэмцээний дүн гаргахдаа тасгуудын гүйлтийн цэвэр цаг дээр авсан торгуулийн 
хугацааг нэмж, шагналын хугацааг хасч бага хугацаагаар дараах байрыг эзлүүлсэн. Үүнд: 
 
 -Тэргүүн байранд 22 минут 05 секундээр Багануур дүүргийн “Соёмбо” баг: 
 -Дэд байранд 25 минут 12 секундээр Сонгинохайрхан дүүргийн “Дуулга” баг: 
 -Гутгаар байранд 27 минут 36 секундээр Баянгол дүүргийн “Дайчин” баг: 
 -Дөрөвдүгээр байранд 28 минут 30 секундээр Сүхбаатар дүүргийн “Жанжин” багууд 
бусдыгаа манлайлж амжилттай оролцсон тул өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагналаар 
шагнагдсан. 
 

 Тэмцээний шилдэг оролцогчоор Сүхбаатар дүүргийн “Жанжин” багын Б.Хангарьд 
“Шилдэг тамирчин”-аар шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнасан. 

  
Үр дүн: Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам”, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын 2019 онд зохион байгуулах сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөө, 
сургалтын хөтөлбөрийн дагуу  дүйцүүлэх албан хаагчдын  сургалт, тэмцээнийг ямар нэгэн 
хэрэг осол, зөрчилгүй зохион байгуулсан.  

 
 7.4. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 
 

Монгол Улсын хууль, Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын шийдвэрүүдийн хүрээнд 
2019 онд цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн 1942 иргэнээр 1 200 000 000 /нэг 
тэрбум хоёр зуун сая/ төгрөгний мөнгөн төлбөрийг Нийслэлийн төрийн санд төвлөрүүлсэн. 

2019 онд төвлөрүүлсэн 1.2 тэрбум төгрөгнөөс 600 000 000 /зургаан зуун сая/ 
төгрөгийг хуулийн дагуу улсын орлогод буюу Зэвсэгт хүчний хөгжлийн санд, 400 000 000 
/дөрвөн зуун сая/ төгрөгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1259 дүгээр захирамжаар 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хуваарилсан. Энэ хуваарилалт нь Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны төсвийн орлогод мөнгөн төлбөрийн орлого 400 000 000 /дөрвөн зуун 
сая/ төгрөг байхаар туссан төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн. 

 
Төлбөр төлөөгүй үлдсэн иргэдийн цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийн 

төлөлтөд хяналт тавин ажиллаж байна. 
 

Найм. “Оюутан-цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтын талаар 
 

Цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 
оны Журам батлах тухай 32 дугаар тогтоол /“Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох 
сургалтын журам/, Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/376 дугаар тушаал, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/28 дугаар захирамжийн дагуу сургалтын ажлыг 
зохион байгуулж байна. 

 
Улаанбаатар хотод ҮБХИС-ийг түшиглэн 700 оюутанд цэргийн мэргэжил олгох 

сургалтыг зохион байгуулагдаж байна. 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дараах ажлуудыг зохион 

байгуулсан. Үүнд: 

• Сурталчилгааны ажил    2 дугаар сарын 21-нд 
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• Бүртгэлийн ажил     2 дугаар сарын 26-наас  
      3 дугаар сарын 07-нд                                                         

• Эрүүл мэндийн үзлэг              3 дугаар сарын 21, 22-нд 

• Биеийн тамирын шалгалт    3 дугаар сарын 23, 24-нд 
  
          Оюутнуудын нэрийн жагсаалт хүргүүлэх ажлыг 3 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион 
байгуулж, 3 дугаар сарын 30-нд шаардлага хангасан оюутнуудыг сургалт олгох ажлын 
хэсэгт хүлээлгэн өгсөн. 
 

Энэ удаагийн “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтад Батлан хамгаалах 
сайдын А/97 дугаар тушаалаар нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймгийн                         64 сургуулийн 
714 оюутан хамрагдаж цэргийн тангараг өргөсөн.  

 
Сургалтад хамрагдсан оюутан цэргүүдийг хүлээн авч аймаг, дүүргүүдэд нэрийн 

жагсаалтыг хүргүүлэн Цэргийн штабын мэдээллийн санд оруулж, оногдуулан дансалсан. 
 

 Ес. Цэргийн ар гэрт үзүүлэх халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын байраар 
хангасан талаар  
 

Зэвсэгт хүчин, Хилийн цэрэгт алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн амьжиргааны 
түвшинг тогтоож, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур айлд нийгмийн халамж, 
үйлчилгээг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж 
үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, халамж үйлчилгээ 
үзүүллээ. 

  
Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэрийн гишүүдээс ажлын байранд 158 иргэнийг 

зуучлан оруулж, мэргэжил олгох сургалтад 135 иргэнийг суралцуулан, дүүргүүдийн болон 
хороодын өрхийн эмнэлгийн үзлэгт 366 иргэнийг үнэ төлбөргүй хамруулж, 147 иргэнд 
хувцас, эд материалын тусламж, 49 иргэнд 17,2 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн байна. 

 
 Гэр хорооллын 155 өрхөд нийт 99,5тн  сайжруулсан түлш, амьжиргааны баталгаажих 

түвшинөөс доогуур орлоготой 39 өрхийг хогны төлбөрөөс 3-6 сараар чөлөөлүүлэн, бусад 
олон улсын болон сайн дурын хандивлагч, халамжийн байгууллагуудын тусламжид 174 
иргэнийг хамруулсан нь цэргийн алба хааж байгаа нийт дайчдын 83,2 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, 
326 иргэнийг ажлын байранд, 189 иргэнийг мэргэжил олгох сургалт дамжаанд бүртгүүлэн 
гэрээ байгуулж, 219 иргэнд эд материалын, 353 иргэнд бусад тусламж үзүүлсэн нь нийт 
халагдаж ирсэн дайчдын 78,6 хувь болж байна. 

 
 Үр дүн: Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэр болон халагдаж ирсэн дайчдад 

төрийн үйлчилгээ, халамжийг тэргүүн ээлжинд үзүүлэх ажил биеллээ олж, тэдгээрийн 72,3 
хувь нь ямар нэгэн халамж, үйлчилгээ хүртэж байгаа нь цэргийн албаны нэр хүндийг өсгөж, 
цэргийн албанд явах хүслийг төрүүлж байгаа үр дүнтэй ажил болж байна. 

 
Арав. Албан тушаалтны цэргийн сургалт бэлтгэлийн талаар  
 

            Цэргийн штабын 2019 оны сургалт, бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу албан 
тушаалтнуудын цэргийн бэлтгэл, сургалтуудыг зохион байгуулсан. 
 

    10.1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт 
 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 
Дайчилгааны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.2 дахь заалтын дагуу Батлан хамгаалах 



159 
 

бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулах, салбарын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 
сурталчлахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг иргэдэд 
хүргэх, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2019 оны 02 дугаар сарын 25-26-
ны өдрүүдэд Батлан хамгаалах яам, Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль, Зэвсэгт 
хүчний 311 дүгээр ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгууллаа. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын  2019 оны А/93 дугаар захирамжаар сургалт зохион 

байгуулах хөтөлбөрийг хавсралтаар батлуулан Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний 
Жанжин штаб, Үндэсний батлан хамгаалахын Их сургууль, дүүргүүдийн ЗДТГазар, Зэвсэгт 
хүчний 311 дүгээр ангид хүргүүлсэн. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд Засаг дарга нарыг  жигд 

хувцсаар хангаж, цолны тодорхойлолт, саналыг ирүүлсэн. 
 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтад 

зориулж Ulaanbaatar.mn site, “Соёмбо” сонинд мэдээ өгч,  МҮОНРТ-ийн Дуулга студийн “Эх 
орны төлөө” нэвтрүүлгээр мэдээлэл бэлтгэсэн. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2019 

оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр Батлан хамгаалахын сайдын зөвлөлийн танхимд Батлан 
хамгаалах яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга, бригадын генерал 
Г.Сайханбаяр нээж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга сургалтад оролцогчдод 
хандаж үг хэлсэн.  

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар Батлан хамгаалах яамтай 

танилцаж, Бүх цэргийн Их Хар сүлдний өргөөнд зочилж хүндэтгэл үзүүлэн, Үндэсний Батлан 
хамгаалахын их сургууль руу хөдөлгөөн үйлдсэн. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарт дараах хичээлүүдийг онолоор 

орсон. Үүнд:  
 
1. Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн танилцуулга; Улсын дайчилгааны 

тухай ойлголт /Хурандаа  С.Ванчинхүү - Батлан хамгаалах яамны СБТГ-ын Орон нутгийн 
хамгаалалт, Улсын дайчилгааны хэлтсийн дарга/; 

 
2. Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал /Дэд хурандаа 

Р.Энхболд - Батлан хамгаалах яамны СБТГ-ын Орон нутгийн хамгаалалт, Улсын 
дайчилгааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн/; 

 
3. Төрийн нууцын хадгалалт, хамгаалалт /Хошууч О.Ууганбаяр - Батлан хамгаалах 

яамны нууцын эрхлэгч/; 
 
4. Аюулгүй байдлын тухай, аюулгүй байдлыг хангахад Төрийн цэргийн байгууллагын 

оролцоо /Хурандаа Ц.Отгонцэрэн - Батлан хамгаалах удирдлагын академийн Аюулгүй 
байдал, Энхийг дэмжих ажиллагааны төвийн дарга/. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу дадлагын хичээлийг Зэвсэгт 

хүчний 311 дүгээр ангийн Олон улсын Сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулсан. 
 
2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 16.00 цагт дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын дарга нарыг Олон улсын Сургалтын нэгдсэн төвд байрлуулж, Зэвсэгт хүчний 311 
дүгээр ангийн захирагч хурандаа Д.Дугаррагчаа ангийн танилцуулга хийж, буудлагын 
зэвсэг, холбооны хэрэгсэл болон энхийг дэмжихийн хувцас хэрэглэлийн үзэсгэлэн үзсэн. 

 
2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр ЯЦБМ-ны жолоодлого хийж, 7,62 мм-ийн СВД, 

7,62 мм-ийн автомат, 9 мм-ийн ПМ гар буугаар буудлагын анхны дасгал боловсруулан, онц 
буудагчийг шалгаруулж энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх олгосон. 
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 Сургалтын төгсгөлд дүн гаргаж, хөтөлбөрийг хангасан Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга нарт гэрчилгээ гардуулж, Зэвсэгт хүний Жанжин штабын даргын 2019 оны Б/181 
дүгээр тушаалаар бэлтгэл офицерийн цол олгосныг бэлтгэл офицерийн үнэмлэхэд бичилт 
хийж, гардуулсан. 

  
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар сургалтыг дэмжин ажилласан 

Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангид талархал илэрхийлж, дурсгалын зүйл бэлэглэсэн. 
 
Үр дүн: Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын 88,8 хувь 

нь сургалтад хамрагдаж, идэвх санаачлагатай оролцон, Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, 
цэргийн хэргийн мэдлэгээ нэмэгдүүлсэн. 

 
10.2. Цэргийн штабын офицер, ахлагч нарын мэргэжлийн бэлтгэл сургалт 
 
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб нийслэл, дүргүүдийн 

офицер, ахлагч нарын 2019 оны нэгдүгээр улирлын сургалтыг 02 дугаар сарын 22-ны өдөр 
Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулж, орон нутгийн хамгаалалтын чиглэлээр 
БХЯ-ны холбогдох албан тушаалтнуудаар хичээл заалгасан. 

 
Мөн тус дүүргийн Цэрэг татлагын байрыг /Ерөнхий боловсролын 14-р дунд сургууль/ 

дэлгэж, үйл ажиллагаатай нь танилцсан.  
 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын офицер, ахлагч 

нарын бие бялдар, буудлагын шалгалтыг 2019 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр Зэвсэгт 
хүчний 337, 350 дугаар ангитай хамтран зохион байгуулсан.  

 
Мэдээллийн аюулгүй байдлын офицеруудын “Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед 

Төрийн болон албаны нууц хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх үеийн томилгоо, тооцоо, үүрэг 
гүйцэтгэх боломж” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын                      11-12-ны 
өдрүүдэд хийж, ТЕГ-ын Төрийн нууцын хэлтсийн мэргэжилтэн хошууч Б.Энэрэл, ахмад 
Т.Алтантөр, ЗХЖШ-ын Удирдлага, холбоо, мэдээллийн аюулгүй байдлын хэлтсийн МАБА-
ны мэргэжилтэн, дэд хурандаа Ж.Баттөмөр нар төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар 
мэдээлэл хийсэн. 

 
 Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Цэргийн штабын офицер, ахлагч 

нарын дөрөвдүгээр улирлын мэргэжил арга зүйн төлөвлөгөөт сургалтыг                      11 
дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан. 

 
10.3. 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 2019 оны 2 дугаар сарын 12-ноос 14-ний өдрүүдэд 
нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/59 дүгээр захирамжийн дагуу зохион байгууллаа. 

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд Засаг даргын захирамж, 

Тамгын газрын даргын тушаал гаргаж, хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл 
сургалтын хөтөлбөрийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар 
батлуулан, жигд хувцсаар хангах, сургалт зохион байгуулах анги, байгууллагатай гэрээ 
байгуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 
 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.  
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  Дадлагын хичээлээр бэлэн байдлын “Цугларах” дохиогоор ажиллах, биеийн тамир, 

жагсаал, буудлага, ҮОХЗХБ-ийн норматив, ЯЦБМ жолоодох зэрэг хичээлүүдийг орсон. 
Хорооны Засаг дарга нар 7,62 мм-ийн автоматын буудлагын анхны дасгал боловсруулж, 
дасгалыг онц гүйцэтгэсэн алба хаагчдыг “Онц буудагч” тэмдгээр шагнаж, гэрчилгээ 
гардуулсан. 

 
Хорооны Засаг дарга нарт “Яаралтай цуглар” дохио өгч, хорооны дайчилгаа удирдах 

хэсгийн бие бүрэлдэхүүний ажиллагаа, дохиогоор ажилласан байдлыг онлайн хэлбэрээр 
үзэж, илтгэлийг сонсон үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 

  
Сургалтад хамрагдаж байгаа хорооны Засаг дарга нарыг хөдөлгөөн үйлдэх болон 

дадлагын хичээл орох үед аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа танилцуулж, гарын үсэг 
зуруулж хэвшсэн байна. 

 
  Дүүргүүд хамтарч ажилласан Зэвсэгт хүчний 120, 311, 326 дугаар ангид хугацаат 

цэргийн алба хааж байгаа дайчдад ар гэрээс нь дамжуулсан захиа, гарын бэлгийг 
гардуулан, гар утсаар яриулсан байна. Сургалтаар “Орон нутгийн хамгаалалтын тухай” 
хууль шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор онолын хичээлийн 70 хувь нь энэ тухай лекц 
орсон.  

 
Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагатай хамтран ажиллаж, хорооны Засаг дарга нарын 

цэргийн хэргийн мэдлэгийг дадлагын хичээлээр бататгасан. 
 

Дүүргүүдийн Хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалтыг  
хамтран зохион байгуулсан Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагууд 

 

 
Үр дүн: Албан тушаалтнуудын цэргийн бэлтгэл сургалтыг сахилга дэг журамтай, 

аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасан нөхцөлд зохион байгуулсан. 
 
Арван нэг. Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалтын талаар 
 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 2.2.12-д 

заасны дагуу 2019 оны нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дайчилгааны нууц 
бичиг хэрэгт хөтлөгдөх ангилалыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 
штабын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцэж, нийслэл, 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар батлуулан мөрдөж байна. 

д/д Дүүрэг 
Эхлэх 

хугацаа 
Дуусах 
хугацаа 

Хамтран ажиллах 
анги, байгууллага 

Тайлбар 

1. Баянгол 2019.02.19 2019.02.20 
Зэвсэгт хүчний    330 

дугаар анги 
Дархан-Уул 

аймаг 

2. Баянзүрх 2019.02.14 2019.02.16 
Зэвсэгт хүчний  084 

дүгээр анги 
Тусгай хүчний 
сургалтын төв 

3. Сүхбаатар 2019.02.13 2019.02.14 
Зэвсэгт хүчний  120 

дугаар анги 
 

4.   Сонгинохайрхан 2019.02.13 2019.02.14 
Зэвсэгт хүчний  311 

дүгээр анги 
 

5. Чингэлтэй 2019.02.14 2019.02.15 
Зэвсэгт хүчний 337, 

350 дугаар анги 
 

6. Хан-Уул 2019.02.14 2019.02.14 
Дүүргийн ЗДТГ, 

Зэвсэгт хүчний  311 
дүгээр анги 

 

7. Налайх 2019.02.14 2019.02.15 
Зэвсэгт хүчний  353 

дугаар анги 
323 дугаар 

салбар 
8. Багануур 2019.02.14 2019.02.15 

9. Багахангай 2019.02.14 2019.02.15 
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2018 оны дайчилгааны нууц бичиг хэргийн ангиллыг хааж, хавтаст хэргүүдийг 

архивлан, хадгаламжийн нэгжийг Цэргийн штабын архивт шилжүүлсэн. 
  
Нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар төрийн болон албаны 

нууцтай 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, албан тушаалтнуудаас нууцын 
баталгаа авч, хяналт тавин ажиллаж байна. 
  

Цэргийн бүртгэл, цэрэг татлага, хорооны Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл 
сургалт, цугларах, шилжүүлэх байрын албан тушаалтнууд, дайчилгаа удирдах бүлгийн 
гишүүдтэй зохион байгуулсан сургалтын үеэр төрийн болон албаны нууц, мэдээллийн 
аюулгүй байдлын талаар Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын офицерууд 
хичээл зааж, хамтран ажилладаг 4 байгууллагын мэргэжилтэн, багш нарыг урьж 12 удаа 
яриа танилцуулга, лекц уншуулсан байна.    

 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын 2 дугаар бүлгийн 2.1.2-ыг 

үндэслэн нийслэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабууд компьютер, техник хэрэгсэлдээ 
дотоодын үзлэгийг 2019 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулсан.  

 
Дүүргийн ЗДТГ-ын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, мэдээллийн технологи, 

дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран 4 чиглэлээр үзлэгийг явуулж, дүнг 
илтгэх хуудсаар нийслэлд ирүүлж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг зассан байна. 
 

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2019 оны мн/65 дугаар тушаалаар “Орон 
нутгийн цэргийн отрядын орон тоо” шинэчлэгдэн ирснийг ИНВ дансанд авч, ЗХЖШ-ын 
даргын 1999 онд баталсан “Орон нутгийн цэргийн анги, салбаруудын орон тоо”-г 09 дүгээр 
сарын 25-ны өдрийн н/39 дугаартай албан бичгээр ЗХЖШ-ын Бодлого, стратегийн 
төлөвлөлтийн газрын нууцад хураалгасан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 1999 оны “Орон нутгийн цэргийн байгуулах бэлтгэлийг 

хангах тухай” мн/оч/02 дугаартай захирамжийг дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас 
хураан авч, нууц баримт бичиг устгах комиссын гишүүд бүртгэлтэй тулган устгаж, актын нэг 
хувийг ЗХЖШ-т хүргүүлсэн. 

 
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх заалт,  

Тагнуулын Ерөнхий газрын 2018 оны н/829 дүгээр албан бичгийн хоёрдугаар хавсралтаар 
ирүүлсэн Зөвлөмжийг үндэслэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 
А/143 дугаар тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг “Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед 
нийслэл, дүүргийн төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах төлөвлөгөө”-г боловсруулж, 
Тагнуулын Ерөнхий газраас санал авахаар албан бичгээр хандсан байна. 

 
 Үр дүн: Төрийн болон албаны нууц баримт бичгийн нууцын зэргийг зөв тогтоон 

хөтлөх, нууц баримт бичгийн боловсруулалт, олшруулах тоо хэмжээ, нууцын бүртгэлийг 
хөтлөх үйл ажиллагаа, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар нийслэлийн хэмжээнд ямар 
нэг зөрчил, дутагдал гараагүй болно. 

 
Арван хоёр. Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн талаар 
 
Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 

улсын үзлэгт бэлтгэх нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажлын хэсэгт 
мэдээллийн аюулгүй байдлын офицерууд ажиллаж, ажлын хэсгийн хурал, сургалтад 
оролцсон байна. 

 
Мөн дүүрэг, хороо, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад энэ чиглэлээр шалган туслах 

ажил хийж, байгуулагын архивын хадгаламжийн нэгж цэгцлэх, бусад үйл ажиллагаанд 
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идэвхтэй оролцсон. Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабууд захирамжлалын баримт 
бичгийн болон өргөдөл, гомдлын мэдээг тайланд тусгаж хэвшсэн.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дэргэдэх Баримт бичиг 
нягтлан шалгах комиссын хурлаар нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 2019 оны 
хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг хэлэлцэн батлуулж, албан хэрэгцээний хавтаст 
хэргүүдийг зааврын дагуу хөтлөж байна.  

  
Архивын хадгаламжийн нэгжийн бодит тоог тогтоох, тоо бүртгэлийн баримт бичигт 

тусгагдсан эсэх, механик болон биологийн гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, сэлбэн засах 
шаардлагатай баримтыг илрүүлэх зорилгоор тооллогыг жилд нэг удаа хийж байна. 

 
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2019 оны 2 дугаар хурлаар Баянзүрх, 

Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын архивт хадгалах хугацаа дууссан, түүх, эрдэм 
шинжилгээний болон практик ач холбогдолгүй болсон нууц, илт архивын хадгаламжийн 
нэгжийн жагсаалтыг хянан хэлэлцэж, хурлын тэмдэглэлийг дүүрэгт нь хүргүүлж ажилласан.  

 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт 2019 онд цахимаар болон бичгээр ирүүлсэн  80 

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авснаас БХЯ, ХХЕГ, ЗХЖШ-т 69 өргөдлийг уламжлан, 11 
өргөдлийн асуудлыг дотооддоо шийдвэрлэсэн байна. 

 
 Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргын 21 тушаалыг дүүргүүдийн Цэргийн 
штабт хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байгаа ба явсан бичгийн бүртгэлээр 157 
баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулан, баримт бичиг дугтуй тараах дансаар 
олгосон.  

 
 Ирсэн баримт бичгийн бүртгэлээр 64 баримт бичиг ирснийг бүртгэлд авч, хариутай 
20 баримт бичгийн хариуг хугацаанд нь холбогдох албан байгууллага, тушаалтанд хүргэж 
ажилласан. 
  
 Үр дүн: Монгол Улсын баримт бичгийн стандарт, Архивын заавар болон албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн зааврын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

 
Арван гурав. Бусад ажлын талаар 
 
Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын Үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжмийн үлээвэр 

хөгжмийн зэмсгүүдийг шинэчлэхэд шаардлагатай 1,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг 
нийслэлээс шийдвэрлүүлсэн. 

 
Энхийг дэмжих ажиллагааны оролцоо, ач холбогдол, энхийг сахиулагчдын үйл 

хэргийг сурталчлах зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “Энхийг 
сахиулагчдад хүргэх чин сэтгэлийн үг” гэсэн ил захидал бичих удирдамж боловсруулан 
нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хүргүүлэн, 820 ил захидал 
хүлээн авч, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаар дамжуулан үүрэг гүйцэтгэж байгаа энхийг 
сахиулагч нарт хүргүүлсэн.  

 
Батлан хамгаалахын сайдын 2019 оны А/09 дүгээр тушаалын дагуу Батлан 

хамгаалах яамнаас Цэргийн штабын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтад Баянгол 
дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб 92,5 оноогоор, Баянзүрх дүүргийн                  ЗДТГ-ын 
Цэргийн штаб 91,7 оноогоор тус тус “Дүүрэн хангалттай”дүгнэгдсэн. 

 
Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын төлөвлөлт, сургалтын офицер, ахмад 

Н.Лхамжав БНЭУ-ын Зэвсэгт хүчний боловсрол, сургалтын төвийн “Англи хэлний дамжаа”-
нд, Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын   тоо бүртгэлийн офицер, дэд хурандаа 
Н.Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын тоо бүртгэлийн офицер, 
дэд хурандаа Б.Нямгэрэл нар ҮБХИС-ийн магистрт суралцаж байна.  
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Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер, 
дэслэгч Б.Дэлгэрмаа, Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын тоо бүртгэл, нөхөн 
хангалтын офицер, ахмад Б.Отгонжаргал нар Архивын Ерөнхий газрын архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн мэргэшүүлэх сургалтад, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 
мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер, ахмад Н.Цэцэгбал ТЕГ-ын нууц хамгаалах ажилтныг 
мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан. 

 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын батлан хамгаалах хууль, тогтоомж хяналт 

шинжилгээ хариуцсан ахлах офицер, хурандаа Т.Мөнхбаяр Батлан хамаалахын сайдын 
2019 оны 09 дүгээр тушаалаар Баянгол, Баянзүрх дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабыг 
шалгаж үнэлэх ажлын хэсэгт, А/199 дүгээр тушаалаар БНСУ-ын найрамдлын 
төлөөлөгчдийн Монгол Улсад хийсэн 10 хоногийн айлчлалыг хариуцаж, А/299 дүгээр 
тушаалаар Хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудтай явуулсан “Цэргийн бэлтгэл” сургалтад 
багшаар тус тус томилогдон ажилласан. 

 
Санал: 

 
   Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар зохион байгуулж байгаа “Бэлтгэл 
офицерын сургалт”-д хамрагдаж, сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн хангасан цэргийн 
үүрэгтнүүдэд бэлтгэл дэслэгч цолыг сургалтын төгсгөлд олгож байх саналыг          ЗХЖШ-т 
хүргүүлэх саналтай байна.  
 

Дүгнэлт: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь Батлан хамгаалахын 
сайдын нийслэлийн Засаг даргатай 2019 онд хамтран ажиллах гэрээ, Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийн 2019 оны зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус 
мөрдлөг болгон Цэргийн штабаас дэвшүүлсэн “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 
төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх жил”-ийн зорилгын 
хэрэгжилтийг бүрэн ханган ажиллалаа. 

 
2020 онд дэвшүүлж байгаа зорилго, зорилт: 

 
 Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас 2020 оныг “Хууль тогтоомж, иргэн-цэргийн 
харилцааны жил” гэсэн зорилгыг дэвшүүлж, дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
Үүнд: 
 
 - Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах; 
 - Төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээний чанар, үр дүнг дээшлүүлэх; 

- Цэргийн бүртгэл, мэдээлийн санд иргэний оролцоог нэмэгдүүлэх;  
 - Бүх шатны сургалтын чанарыг сайжруулах; 
 - Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хэрэгжилтийг хангуулах зэрэг болно. 

 
АРАВ. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 

 
 10.1. Хууль тогтоомж, төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, дүрмээр хүлээсэн 

үүргийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх замаар Нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг болон харьяа газар, тэдгээрийн удирдах, 
гүйцэтгэх албан тушаалтны үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх чиг үүргийн 
хүрээнд: 

 
 - Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/09 дүгээр захирамжийн дагуу Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 14 хэлтэс, 
нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 32 агентлаг, 
Нийслэлийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 16 газар, төсөвт 19 
байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, дүнг нийслэлийн Засаг даргын 
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зөвлөлийн хуралд танилцуулж, гүйцэтгэл сайжруулах ажлын зөвлөмжийг боловсруулан 
байгууллага тус бүрт хүргүүлсэн. 

 
 - Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/09 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагуудад явуулсан шалгалтын Ажлын хэсгээс Ил тод байдлыг 
хангах талаар хэрэгжүүлсэн ажлын үнэлгээг хийж, нийслэлийн 79 байгууллагад Зөвлөмж 
хүргүүлсэн.  

 
 - Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын дагуу Байгууллагын ил тод байдлын 

тайланг байгууллагуудаас хүлээн авч нэгтгэсэн бөгөөд 2018 оны үнэлгээтэй харьцуулахад 
Үйл ажиллагааны ил тод байдал 24:4 хувиар, Хүний нөөцийн ил тод байдал 36 хувиар 
нэмэгдсэн дүнтэй гарсан.  

 
10.2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт- шинжилгээ, 

үнэлгээ хийж, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд 
холбогдох албан тушаалтанд санал, зөвлөмж хүргүүлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны 

өдрийн А/36 дугаар тушаалаар батлагдсан нийслэл Улаанбаатар хотын урт, дунд богино 
хугацааны бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтын уялдаа холбоог үнэлэх ажлын 
хэсэгт хэлтсийн албан хаагчдаас төлөөлөл орж төлөвлөгөөнд тусгагдсан үүрэгт ажлуудыг 
хугацаанд нь хэрэгжүүлж ажилласан.   

 
-2016-2019 онд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон Нийслэлийн 

Иргэдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлагдсан дэд хөтөлбөрийн түүвэр судалгааг гаргаж, 
холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу хяналт шинжилгээний ажлыг хийж эхлээд байна.  

 
-Улаанбаатар хотын урт болон дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн 

зорилго, зорилтын улдаа холбоог үнэлэх ажлын хүрээнд хэлтсүүдээс ирүүлсэн тайлан 
мэдээг нэгтгэн дүгнэсэн. 

 
-Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан нийслэлийн жендэрийн дэд 

хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэгт хэлтсийн албан хаагчид гишүүнээр оролцож, дэд 
хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээний хийх заалтад тусгагдсан хяналт шинжилгээ 
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтэд саналаа өгч ажилласан.  

 
10.3.Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр, удирдамжийн дагуу Нийслэлийн 

Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг болон харьяа газрын үйл ажиллагаанд 
хяналт, шалгалт хийж, санал, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- Монгол Улсын Их хурлын гишүүн Я.Содбаатараас 2019 оны 05 дугаар сарын                    

01-ний өдөр ирүүлсэн 4562 тоот албан бичгийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт болон УИХ-ын 2016 оны сонгуульд МАН-аас 
дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрт туссан нийслэл хоттой холбоотой заалтуудын хэрэгжилтийн 
өнөөгийн байдал хүрсэн үр дүнгийн талаарх тайлан цаашид хэрэгжүүлэх саналыг тусгасан 
биелэлт бүхий нийт 124 хуудас материалыг хүргүүлсэн. 

 
- Нийслэлийн Засаг дарга С.Амарсайханы 2019 оны 4 дүгээр сарын 10-нд баталсан 

удирдамжаар байгуулагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 756 орон 
сууцны барилгуудад хийсэн шалгалтын Ажлын хэсгийн Илтгэх хуудсыг 6 байгууллагаас авч 
нэгтгэн боловсруулалт хийсэн бөгөөд 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны байдлаар 48 хуудас 
Илтгэх хуудсыг боловсруулж, төсөл хэлбэрээр Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөх 
М.Эрдэнэтуяад танилцуулсан. 

 
- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны                       

2019 оны 02 дугаар тэмдэглэлийн дагуу “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” болон 
нийслэлд хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээнүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн. 
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- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан орон сууцны барилгуудад 

хийх шалгалтын ажлын удирдамжийг боловсруулсан. 
 
10.4. 3асгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон тухайн жилийн эдийн 

засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилт, арга хэмжээний нийслэлтэй 
холбогдсон заалт /зорилт/-ын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүнг холбогдох журмын дагуу хэрэглэгч байгууллагад мэдээлэх чиг үүргийн 
хүрээнд: 

 
- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль батлагдсаны дагуу хуулийн 6.6, 20.2-

д заасны дагуу Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр тогтоолоор “Хөгжлийн бодлогын баримт 
бичиг боловсруулах нийтлэг журам” Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу 
арга хэмжээний хэрэгжилтэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн хяналт шинжилгээ хийж, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа болон 
зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй харьцуулан явцын үнэлгээ өгч ажилласан.  

 
- Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралд 2 удаа танилцуулан гүйцэтгэлийн явц удаашралтай байгаа  ажлуудыг эрчимжүүлэн, 
шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирлагуудад үүрэгжүүлж, зөвлөмж 2 удаа хүргүүлсэн. 

  
10.5. Нийслэлийн Засаг дарга болон Тамгын газрын тухайн жилийн үйл 

ажиллагаанд зохих журмын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- 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 2018 оны 
үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 8 тайлан, дүн мэдээг Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээний 
дундаж 93.0%, Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн үнэлгээний дундаж 
93.1%, Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээний дундаж  96.0 %, Байгууллагын 
нээлттэй байдлын үнэлгээний дундаж 100.0%, Ерөнхий үнэлгээ 96.3%, 4.8 оноотой гарсан.  

 
10.6. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын болон Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг холбогдох журмын дагуу 
хэрэглэгч байгууллагад мэдээлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- Дээд газрын 92 тогтоол, шийдвэрийн 188 заалтын 2018 оны жилийн эцэс, болон 

2019 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, нийслэлийн 
Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2 удаа танилцуулсан.  Дүн мэдээг  Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт тогтоолд заасан хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

 
- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон  Тэргүүлэгчдийн  тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд 2018 оны  жилийн эцэс, 2019 оны 1; 2; 3 дугаар улирлын байдлаар  
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг нийслэлийн удирдлагуудад тухай бүрт нь танилцуул, 
тайлан мэдээг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албанд журамд заасан 
хугацаанд тус тус хүргүүлсэн.  

 
- Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 

чангатгах тухай”  258 дугаар тогтоолын 1.9 дэх заалтын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 
хийж, дүнг Тамгын газрын даргад танилцуулж, 77 байгууллагад хугацаатай зөвлөмж 
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хүргүүлж, зөвлөмжийн дагуу байгууллага тус бүрээр “Ажил сайжруулах хариу арга 
хэмжээний төлөвлөгөө” гаргуулан, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнд хяналт шалгалт хийж дүнг удирдлагуудад 
танилцуулан, нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулсан.  

 
- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 90 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-
ын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Тамгын газрын даргад танилцуулсан. Хяналт 
шинжилгээний ажлын дүнтэй холбогдуулан 3 байгууллагад зөвлөмж боловсруулж 
хүргүүлсэн. 

 
-Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 30/24 дүгээр тогтоолоор 

баталсан “Хорооны хэсгийн ахлагчийн ажиллах журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
дарга, Тамгын газрын дарга нарт танилцуулсан. Хяналт шинжилгээний ажлын дүнтэй 
холбогдуулан 9 дүүргийн ЗДТГ, НЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст  
зөвлөмж боловсруулж хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

 
-Нийслэлийн Засаг даргаас 2018 онд гаргасан  захирамжийн хэрэгжилтэд 2018 оны 

жилийн эцэс,  2019 оны 1; 2; 3 дугаар улирлын байдлаар  хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 
дүнг Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тухай бүрт нь танилцуулсан.   

 
-Нийслэлийн Засаг даргын 5 албан даалгаврын хэрэгжилтэд 2018 оны жилийн эцэс, 

2019 оны 1 ; 2; 3 дугаар улирлын байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг  
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тухай бүрд нь танилцуулсан. 

 
10.7. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар Захирагчийн үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр болон нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх  үндсэн 
чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг хэрэглэгч 
байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- МАН-ын Улс төрийн бодлогын газрын дарга Н.Батсүмбэрэл, нийслэлийн МАН-ын 

хорооны дарга Д.Сумъяабазар нараас ирүүлсэн 2 албан бичгийн дагуу нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн биелэлтийг 2019 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар гаргахаар ажиллаж байна. 

 
10.8. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг болон харьяа газруудын дарга, эрхлэгч нартай байгуулсан үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг хэрэглэгч 
байгууллагад мэдээлэх чиг үүргийн хүрээнд: 

 
-Нийслэлийн Засаг даргын С.Амарсайханаас 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

дотор Бүх байгууллагуудын Гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөг бэлэн болгох чиглэл өгсөний дагуу 
Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд зааснаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын алба, 9 дүүрэг, 19 агентлаг, нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот 18 байгууллага, 
нийслэлийн төсөвт 19 байгууллагуудаас ирүүлсэн Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд зөвлөгөө өгч 
2 дахин засвар хийлгэж, хүлээн авсан бөгөөд эцсийн байдлаар нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид хүлээлгэн өгөхөөр бэлдсэн боловч хойшилсон.  

 
-Төрийн албаны тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд заасны дагуу Гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө боловсруулах талаар нийслэлийн байгууллагуудын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
хариуцсан 80 ажилтан, хяналт шинжилгээ хариуцсан 66 ажилтнуудтай уулзалт ярилцлага 
зохион байгуулж, нэгдсэн загвараа тохирлоо.  

 
-Нийслэлийн байгууллагуудын Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө хариуцсан 80 ажилтан, 

хяналт шинжилгээ хариуцсан 66 ажилтнуудтай уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, 
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нэгдсэн загвараа тохирсны дагуу ЗАА, 9 дүүрэг, 19 агентлаг, нийслэлийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот 18 байгууллага, нийслэлийн төсөвт 19 байгууллагуудаас ирүүлсэн Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд зөвлөгөө өгч 2-3 дахин засвар хийлгэж хүлээн авсан бөгөөд эцсийн байдлаар 
нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид хүлээлгэн өгөхөөр бэлдсэн 
боловч Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан түр хүлээгдэж 
байна. 

 
-Нийслэлийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагч Дүүргийн Засаг дарга нартай байгуулсан 

“Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээ”, Төсвийн шууд 
захирагч нартай байгуулсан “Үр дүнгийн гэрээ”-ний илтгэх хуудсыг Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолын дагуу нийслэлийн 68 байгууллагаас хүлээн авч, 
жагсаалтыг нийслэлийн Засаг даргын зөвлөхөд хүргүүлсэн. 

 
10.9. Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр, 

удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөн дээр өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг хэрэглэгч байгууллагад мэдээлэх чиг 
үүргийн хүрээнд: 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/754 дүгээр захирамжаар баталсан 

“Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 2019 оны 1; 2; 3 
дугаар улирлын байдлаар  хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг Нийслэлийн Засаг дарга, 
Тамгын газрын дарга нарт танилцуулсан. Хяналт шинжилгээний ажлын дүнгийн мөрөөр 
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлан мөрдөж байна. 

 
- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас цаг үеийн 

асуудлаар яаралтай гүйцэтгүүлэхээр өгсөн үүрэг даалгаврыг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын erp.ulaanbaatar.mn системд оруулан 
хяналт тавьж, хэрэгжилтийн явцад 14 хоног тутамд хяналт шинжилгээ хийж дүнг 
Нийслэлийн Засаг дарга, Тамгын газрын дарга нарт танилцуулж ажилласан. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 

батлагдсан “Шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын дагуу 2019 онд зохион 
байгуулагдсан шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын  хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийж дүнг Шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан.  

 
10.10. Нийслэлийн хөгжил, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр гадаад, 

дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа ажлын явцад хяналт-шинжилгээ 
хийж, түүний үр дүнг үнэлэх, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг чиглүүлж, нийслэлийн удирдлагуудыг бодит 
мэдээллээр хангах чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- 2019 онд нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл, 

арга хэмжээнд хяналт-шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Сангийн сайдын 
2018 оны 228 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон нутгын хөгжлийн сангийн үйл 
ажиллагааны журам”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг  журам”-ыг тус тус удирдлага болгон, 
2019 онд Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн төсөл, арга 
хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналт, бүртгэлийн явц, үр 
дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж дүнг Нийслэлийн Удирдлагад танилцуулж, Нийслэл 
дэх Төрийн Аудитын газарт хүргүүлсэн. 

 
- Төсвийн  ерөнхийлөн захирагч (сайд)-ийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд нийслэлийн  

засаг даргын хооронд  2019 онд Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 
хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ  хийж дүнг 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.  
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10.11. Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн 

сан”  буюу “L-Monitoring” программийн ашиглалтыг сайжруулах  талаар программын 
гүйцэтгэгч “Санхүүгийн зохицуулах групп” ХХК болон Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн 
газартай тогтмол санал солилцож ажилласан. Уг программ ажлын хэрэгцээ шаардлага 
төдийлөн хангаж чадахгүй байна.  

 
- Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу хөгжлийн бодлогын болон хууль, тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээний 
ажлын материал, хяналт шинжилгээний ажлын дүнтэй холбогдуулан хүргүүлсэн зөвлөмж,  
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн тайлан мэдээгээр Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэн ашиглаж байна.  

 
10.12. Зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу зохион 

байгуулалтын тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаагүй албан тушаалтанд 
холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага тооцуулах саналыг эрх бүхий албан 
тушаалтанд уламжлах чиг үүргийн хүрээнд: 

 
- Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын  5.2.3 дэх заалтын 

дагуу нийт 82 зөвлөмжийг давхардсан тоогоор нийслэлийн 236 байгууллагад хүргүүлж, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллсан. Үүнээс 156 байгууллагын 2 удаагийн зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг тооцон ажилласан, 80 зөвлөмжийн хэрэгжилт тооцох хугацааа болоогүй  
байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилт биелүүлээгүй 2 албан хаагчид хариуцлага тооцуулахаар эрх 
бүхий албан тушаалтанд уламжлан захиргааны хариуцлага тооцуулсан. 
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