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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 
 2020 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.  
 

Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон 
зарлалаа.  

 
НЭГ. БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс нь Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийн урт, дунд, богино хугацааны стратегийн бодлого боловсруулах, батлуулах, улс, 
нийслэлийн төсөв, ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, инженер технологийн шинэтгэлийн 
бодлого тодорхойлох зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Бодлогын судалгааны тасаг нь Нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх урт 

хугацааны бодлогын суурь судалгаа шинжилгээ хийх, бодлогын баримт бичгүүдийн 
харилцан нөлөөллийг үнэлэх, санал боловсруулах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. 
 
 “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль” шинэчлэн 
батлагдсантай батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын урт, дунд хугацааны бодлогын 
баримт бичигтэй уялдуулан нийслэлийн дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулж, батлуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

 

• Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсыг 
2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн “Улаанбаатар ба дагуул хот” 
бүлэг,  24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн “Нийслэл ба бүс орон нутгийн хөгжлийн бодлого” бүлгийг тус тус 
боловсруулан тусгуулсан. 

 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нийслэлийн тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай 23 төсөл, арга хэмжээг боловсруулан тусгасан. 
 

• Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтийн 
дэмжлэгтэйгээр “Нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн зорилт” дунд хугацааны бодлогын 
баримт бичгийг Улаанбаатар хотын өнөөгийн нөхцөл байдалд мэргэжлийн судлаачдаар дүн 
шинжилгээ хийлгэсний үндсэн дээр зорилго, зорилтууд, шалгуур үзүүлэлтүүд, түүнд дунд 
хугацаанд хүрэх түвшинг тодорхойлон, олон нийт, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын саналыг авч тусган, 4 тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 
17 зорилго, 83 зорилт, 169 шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангахаар, суурь түвшинг 2018 оноор 
тодорхойлж, хүрэх түвшинг 2021-2030 он хүртэл жил бүрээр тодорхойлон, 10 жилийн 
хугацаанд хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2020 оны 02 сарын 20-ны өдрийн ээлжит XXXII хурлаар хэлэлцүүлэн, НИТХ-ын 32/04 дүгээр 
тогтоолоор батлуулсан.  

 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1076 дугаар захирамжаар “Нийслэлийг                  
2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”,  “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” бодлогын 
баримт бичгийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг, Дэд ажлын хэсгүүдийг 
байгуулан Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн 
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газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас ирүүлсэн саналд үндэслэн, улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 
болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэртэй уялдуулан боловсруулан Үндэсний хөгжлийн газраас 
санал авч тусган боловсруулж, НИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн нэгдсэн 
II чуулганаар хэлэлцүүлж, НИТХ-ын 02/09, 01/10 дугаар тогтоолоор тус тус батлуулсан. 
 

“Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” 9 бүлэг,                                
9 зорилго, 66 зорилт, 173 хүрэх үр дүн, 355 хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур 
үзүүлэлттэйгээр, “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                    
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” 22 тэргүүлэх зорилт, 132 зорилтыг 
хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөж, 394 хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлттэй.  

 

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө болон Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн саналд үндэслэн, улс, нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалт болон бусад хөрөнгийн эх үүсвэртэй уялдуулан боловсруулж, Засаг 
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулахаар ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь 6 бүлгийн 132 зорилтын хүрээнд 
нийт 404 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

 

• Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт 
бичгийн төслийг дүүргүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдалд мэргэжлийн зөвлөх, судлаачдаар 
дүн шинжилгээ хийлгэсний үндсэн дээр зорилго, зорилтууд, шалгуур үзүүлэлтүүд, түүнд 
дунд хугацаанд хүрэх түвшинг тодорхойлон, олон нийт, Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачдын саналыг авч эцэслэн, суурь үзүүлэлтийн 2019 оноор 
тодорхойлж, хүрэх түвшинг 2021-2028 он хүртэл жил бүрээр тодорхойлон, 8 жилийн 
хугацаанд хэрэгжүүлэхээр боловсруулж, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд хүлээлгэн 
өгөх, эцэслэх хэлэлцүүлгийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний хөгжлийн газар, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийн төлөөллүүдийг 
оролцуулан 2020 оны 06 дугаар сарын 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, Налайх, 
Сонгинохайрхан дүүргийг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичгийн төслийг 
хүлээлгэн өгсөн.  

 

• Дэлхий нийтийг хамарсан коронавирус халдвар (COVID-19)-ын цар тахал тархсан 
онцгой нөхцөл байдлаас шалтгаалан нийслэлийн төсвийн орлогын тодорхой нэр төрлүүд 
тасарч, 2020 онд санхүүжихээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээг бүрэн санхүүжүүлэх 
боломжгүй болсон тул Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний тодотголын төслийг Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 
2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг үндэслэн боловсруулж 
НИТХ-д өргөн барьсан барьж, НИТХ-ын 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 
“Нийслэлийн 2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” II-02/06 дугаар тогтоолоор 
батлуулсан. 2020 онд Нийслэлийн төсөв, замын сангийн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтийн эх үүсвэр буурч 176,403.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр,   
НОНХС-ийн хөрөнгөөр 17,977.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр батлагдсан.  

 

• Нийслэлд 2020 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 176.4 тэрбум төгрөгийн                        
138 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
17.9 тэрбум төгрөгийн 245 төсөл, арга хэмжээ, Монгол Улсын 2020 оны төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 110.9 тэрбум  төгрөгийн 222 төсөл, арга хэмжээ, нийт 305.2 тэрбум төгрөгийн 
605 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Тайлант 
хугацаанд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг зохион 
байгуулах тухай Нийслэлийн Засаг даргын 291 захирамжийн төсөл боловсруулан 
батлуулж, холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллалаа. 
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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                    
2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
нэмэлт өөрчлөлт, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудыг олон нийтэд нээлттэй 
мэдээлэн ажилласан.  

 

• Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
жагсаалтын төслийг Төсвийн тухай хууль, Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийг 
үндэслэн Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн төсөл, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан боловсруулж, НИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын               
04-ний өдрийн “Нийслэлийн 2021 оны төсөв батлах  тухай” 02/11 дүгээр тогтоолоор 
батлуулсан. Нийслэлд 2021 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 44 тэрбум 235.5 сая 
төгрөгийн, нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 59 тэрбум 130.0 сая төгрөгийн, Орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 21 тэрбум 974.9 сая төгрөгийн, нийт 125 тэрбум                               
340.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хэрэгжүүлэхээр байгаа нь 2020 онтой харьцуулахад                       
69 тэрбум 40.4 сая төгрөгөөр буурсан дүнтэй байна. 

 

• “Mонгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т нийслэлийн 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдол бүхий 30.0 тэрбум төгрөгөөс дээш 
төсөвт өртөгтэй, урт хугацаанд хэрэгжих томоохон 16 төсөл, арга хэмжээг боловсруулан 
Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлэн тусгуулж, Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан.  

 

• Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2019 оны “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах” журам батлах 
тухай 282 дугаар тушаалыг үндэслэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн төсөлд тусгах 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас саналыг авч, тэргүүлэх ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн нийслэлийн 
Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, салбарын 12 сайдад 2,128.5 сая төгрөгийн 
450 төсөл, арга хэмжээг хүргүүлэн улсын төсөвт тусгуулахаар ажилласны үр дүнд Монгол 
Улсын 2021 оны төсөвт нийслэлд 344.1 тэрбум төгрөгийн 269 төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.  

 

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Шадар сайд, Барилга, 
хот байгуулалтын сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайд, Үндэсний хөгжлийн газрын дарга, Эрчим хүчний сайдтай хамтран ажиллах Санамж 
бичиг, Үр дүнгийн гэрээний төслийг боловсруулан, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, 
хагас, бүтэн жилээр хэрэгжилт, үр дүнг тооцон ажиллаж хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласан, жилийн эцсийн ХБГ-ээр гэрээний биелэлт 78-96 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 
 

Д/д Салбар сайд Баримт бичгийн нэр 
Хэрэгжүүлэх 

хугацаа 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Жилийн 
эцсийн 

биелэлтийн 
хувь 

1 

Зам, 
тээврийн 
хөгжлийн 

сайд 

Зам тээврийн 
хөгжлийн сайд  
Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
захирагч нар зам 
тээврийн салбарт 
2018-2020 онд 
хамтран ажиллахаар 
байгуулсан Санамж 
бичиг 

2018-2020 34 96% 
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2 

Байгаль 
орчин, аялал 
жуулчлалын 

сайд 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд 
болон Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 онд 
байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын бодлогыг 
нийслэлд хэрэгжүүлэх 
талаар байгуулсан 
хамтран ажиллах 
гэрээ 

2020 70 92% 

3 
Үндэсний 
хөгжлийн 

газрын дарга  

Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
захирагч болон 
Үндэсний хөгжлийн 
газрын дарга нарын 
хооронд Хөгжлийн 
бодлого, 
төлөвлөлтийн талаар 
хамтран ажиллах 
гэрээ 

2020 11 96% 

4 
Эрчим хүчний 

сайд 

Эрчим хүчний сайд  
Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
захирагчийн хооронд 
байгуулсан хамтран 
ажиллах гэрээ 

2020 9 90% 

5 
Барилга, хот 

байгуулалтын 
сайд 

Барилга хот 
байгуулалтын сайд 
болон  Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн хооронд 
засгийн газрын зарим 
чиг үүргийг орон нутагт 
төлөөлөн хэрэгжүүлэх 
талаар байгуулсан 
хамтран ажиллах 
гэрээ 

2020 49 91% 

6 Шадар сайд 

Монгол Улсын Шадар 
сайд болон 
Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагч нарын 
хамтран ажиллах 
гэрээ 

2020 21 78% 

 

• Мөн дээрх сайдуудтай Нийслэлийн Засаг даргын 2021 онд хамтран ажиллах Үр 
дүнгийн гэрээ, 2021-2024 онд хамтран ажиллах Санамж бичгийн төслийг боловсруулж, 
салбарын сайдуудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

 

• “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” 
сэдвийн хүрээнд танилцуулга бэлдэж, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
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Захирагч Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүдтэй уулзан харилцан мэдээлэл 
солилцож,  2021-2024 онд хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлсон.  

 

• Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
хэлтсийн хариуцан хэрэгжүүлэх 7 заалтын хэрэгжилт 4 дүгээр улирлын байдлаар 90 хувь, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэлтсийн хариуцан хэрэгжүүлэх 15 заалт 2020 оны 4 дүгээр 
улирлын биелэлт хүлээгдэж буй  гүйцэтгэлээр 92.7 хувийн хэрэгжилттэй. 
 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/366 дугаар захирамжаар Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт ахуйн болон үйлдвэрийн  бохир ус цэвэршүүлэх орон нутгийн өмчийн цэвэрлэх 
байгууламжийн  эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож баталгаажуулах, 
хамгаалалтын зурваст олгогдсон газруудын судалгааг гаргах,  цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний санал боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдан Нийслэлийн Өмчид бүртгэлтэй 
16 цэвэрлэх байгууламж, насос станцын судалгааг гаргаж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2 удаагийн хурлаар хэлэлцүүлэн                       
2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 12 дугаар хурлын тэмдэглэлээр Орон нутгийн 
өмчит цэвэрлэх байгууламжуудын эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын бүсийн газрыг 
баталгаажуулах газрын нөхөн олговрыг тооцож, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд тусгаж, газрыг баталгаажуулах, цаашид шинээр төлөвлөн ашиглалтад орох 
цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын насос станцын эрүүл ахуйн болон энгийн 
хамгаалалтын бүсийг холбогдох хууль, норм дүрмийн дагуу тогтоон төлөвлөж байхыг Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газарт тус тус үүрэг болгосон.   

 

• Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах 
зөвлөлтэй хамтран ажиллаж, Нийслэлийн 9 дүүргийн ундны “Усны чанарын судалгаа, 
дүгнэлт, зөвлөмж” судалгааны тайлангийн 9 боть бүхий 20 багц номыг холбогдох 
агентлагийн мэргэжилтнүүдэд албан хэрэгцээнд ашиглахыг зөвлөж хүлээлгэн өгсөн.  

 

• Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Барилга, хот 
байгуулалтын яамны сайд болон Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд нартай 
хамтран ажиллахаар Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажил, Үйлдвэрийн бохир усыг 
урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн технологийн болон тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн 
ажлыг эрчимжүүлэх, хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зураг төслийг Шинэ төв 
цэвэрлэх байгууламжийн төсөлтэй уялдуулах зэрэг Улаанбаатар хотын иргэдийг амьдрах 
таатай нөхцөлөөр хангах зорилго бүхий 19/03/2019/01/01/07 дугаартай “Санамж бичиг”-ийг 
байгуулсан. Тус санамж бичгийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж, биелэлтийг ханган, хэрэгжилтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн.  

 

• Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх бохир усны стандартын 
шаардлагыг хангуулах, үнэр гаргаж байгааг таслан зогсоох, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг, 5 дэд 
ажлын хэсэг байгуулж Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй бохирдуулагч /арьс 
шир, үслэг боловсруулах, ноос, ноолуур угаах, боловсруулах, өлөн боловсруулах, мах 
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, архи, пиво, машин угаалга/ 270 үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгж байгууллагын урьдчилсан цэвэрлэх байгууламж, цэвэршүүлэх төхөөрөмж 
суурилуулсан эсэхэд хяналт шалгалтыг 2020 оны 06 дугаар сарын 11-нээс 07 дугаар сарын 
24-ний хооронд зохион байгуулан холбогдох хууль, дүрэм, өнөөгийн үүсээд байгаад нөхцөл 
байдлыг танилцуулж зөвлөмж, албан шаардлагыг өгч, зөрчлийг арилгуулсан. 

 
Улсын онцгой комиссын Шуурхай штаб, Нийслэлийн онцгой комисс болон НЗДТГ-ыг 

төлөөлөх, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах 
үүргийг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
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• Монгол Улсын Шадар сайд, УОК-ын дарга болон Эрүүл мэндийн сайдын хамтран 
баталсан “Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахалтай тэмцэх хариу арга 
хэмжээний гурван шатлалт төлөвлөгөө”-нд Нийслэлийн онцгой комисс, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагатай холбоотой арга хэмжээг боловсруулж, 
батлуулсан.  

 

• Шадар сайдын 2020 оны 12-р сарын 09-ний өдрийн 155 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Тусгаарлан ажиглалт болон гэрийн ажиглалтыг зохицуулах түр 
журам”-ын төслийг боловсруулахад оролцсон.  

 

• “Шинэ коронавируст халдварын цар тахлын үед иргэнийг тусгаарлах байрыг 
сонгох, бэлтгэлийг хангуулах бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”-ыг хамтран 
боловсруулсан. 

 

• УОК-ын Шуурхай штабыг НОК болон Нийслэлийн Засаг даргын гаргасан бодлого, 
шийдвэр, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллээр хангах, үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулсан. 
 

• НОК-ын Шуурхай штабыг УОК-ын Шуурхай штаб гаргасан шийдвэр, авч хэрэгжүүлж 
буй арга хэмжээний талаар мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангах, үүссэн цагийн 
нөхцөл байдал, асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх арга хэмжээ авах ажлыг зохион 
байгуулсан 
 

• Тусгаарлах байраар хангах, нөөц бүрдүүлэх, байранд иргэдийг хүлээн авах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, бэлтгэл хангуулсан. 

 
 Улсын хэмжээнд халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хүч хэрэгслийн бэлэн 

байдлыг дээшлүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, онцгой 
нөхцөл байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийг боловсронгуй болгох зорилгоор 
“КОВИД-19 халдварын цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээний 
дадлага сургууль”-ийг 2020 оны 5 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд амжилттай зохион 
байгуулж, нийт 80 гаруй салбар нэгжийн 13,107 хүн ажиллаж, 150 иргэд хамрагдсан. 

 
Нийслэлийн онцгой комисс бие дааж Хан-Уул дүүргийн Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн 

төвийн болон Буянт ухаа спорт цогцолборт 100 ортой хээрийн эмнэлэг, 300 ортой хөнгөн 
өвчтөн тусгаарлах эмнэлэг дэлгэж, бодит байдалд нөхцөл байдал хүндэрсэн үед хэрхэн 
ажиллах дадлага сургууль болон иргэдэд тусламж үйлчилгээ хүргэх, төрийн 
байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор  
Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн хөл хорио тогтоож дадлага сургууль хийхэд 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. 

 
2020 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдрийн байдлаар зочид буудал, амралт, сувиллын 

газар, эмнэлэг зэрэг 27 тусгаарлан ажиглах байранд Монгол Улсын 1610, гадаад улсын                     
8 иргэн, нийт 1618 иргэнийг тусгаарлан ажиглаж байгаа бөгөөд 26,111 хүнийг гэрийн 
ажиглалтад авсан байна. 

 
  1.1. Тусгайлан олгосон чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд 
 

• Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаал, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны А/762 дугаар захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2019 оны “Гэрээний бүрдлийг хянаж, баталгаажуулах тухай” А/115 дугаар тушаалыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор Улс, нийслэлийн төсөв, НОНХС-ийн  хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 
төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлын санхүүгийн гүйцэтгэлийг хянаж, бичиг 
баримтын бүрдлийг хангуулан санхүүжилтийн эрхийг нээх ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан.  

 



9 
 

• Тайлант хугацаанд Улс, нийслэлийн төсөв, НОНХС-ийн  хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 
төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилтийн мэдээ тайланг 14 хоног тутам 
нэгтгэн гаргаж, санхүүжилтийн эрхийг нээсэн. Тайлант хугацаанд 239,391,489,450 төгрөгийн 
1620 төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн эрх нээсэн байна.  

 

• Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын 961 гэрээ 
баталгаажуулж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн ажилласан. 

 
УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД 

САНХҮҮЖИХ НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮДЭД САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРХ 
НЭЭСЭН ТОВЧОО 

       2020.11.30 

№ Эх үүсвэр 
 Ажлын 

тоо  
 Төсөвт өртгийн  

дүн  

 2020 онд 
санхүүжих  

дүн  

 Гэрээний  
дүн  

 Олгосон 
санхүүжилтий

н  
дүн  

 
Санхүүжил
-тийн эрх 

нээсэн 
 хувь  

1 
Нийслэлийн 

төсөв 
/2019-2020/ 

405 219,762,072,501 78,443,851,471 143,162,385,006 33,220,770,690 42% 

2 
Нийслэлийн 
замын сан 
/2019-2020/ 

91 22,661,495,896 13,142,092,502 23,954,111,604 7,700,278,134 59% 

3 
Нийслэлийн 
төсөв /2020/ 

384 407,355,221,987 124,705,800,000 404,533,870,897 119,284,596,318 96% 

4 
Нийслэлийн 
замын сан 

/2020/ 
148 105,077,313,067 51,697,740,000 105,081,941,860 25,663,459,184 50% 

  Дүн 1028 754,856,103,451 267,989,483,973 676,732,309,367 185,869,104,326 69% 

5 
ОНХСАН 

/2019-2020/ 
124 

         
9,848,200,000  

         
8,131,828,770  

8,959,745,008 4,936,762,201 61% 

6 
ОНХСАН 

/2020/ 
245 

       
19,153,400,000  

       
17,977,339,421  

13,587,005,727 5,987,862,159 33% 

  Дүн 369 29,001,600,000 26,109,168,191 22,546,750,735 10,924,624,360 42% 

7 
Улсын төсөв 

/2020/ 
223 349,807,200,000 114,018,900,000 293,805,863,368 42,597,760,764 37% 

  НИЙТ 1620 1,133,664,903,451 408,117,552,164 993,084,923,470 239,391,489,450 59% 

 
 1.2. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  

 
1. Нийслэлийн төсвийн талаарх мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой байдлаар хүргэн, 

төсвийн үйл явцад  хяналт, оролцоог нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг сайжруулах зорилгоор 
дараах ажлуудыг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Үүнд:  

 

• “Шийдвэр гаргах түвшинд нийслэлчүүдийн оролцоог хангахад ухаалаг технологийг 
нэвтрүүлж ажиллана” зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн 
сантай хамтран Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 
төсөл, арга хэмжээний иргэдийн саналыг цахим хэлбэрээр буюу ухаалаг гар утасны 
аппликейшнээр авах ажлыг 2018 оноос үе шаттайгаар зохион байгуулж, төсвийн 
төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. 2018 онд нийслэлийн                           
9 дүүргийн 19 хороонд туршилтаар нэвтрүүлэн ашиглахад санал асуулгад нийт 13,132 иргэн 
оролцож, 73,194 санал ирүүлсэн бол 2019 онд Нийслэлийн 6 дүүргийн 42 хорооны иргэдээс 
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176,000 иргэнээс 43 хувь буюу 76,330 иргэн цахимаар саналаа өгсөн. Харин 2020 онд 
ОНХС-ийн санал асуулгыг 100 хувь цахим хэлбэрээр 9 дүүргийн 173 хороонд 
амжилттайгаар зохион байгуулж, нийт 806,162 иргэн санал өгөх боломжтойгоос                      
347,250 иргэн саналаа ирүүлсэн. 2020 онд зохион байгуулагдсан цахим санал асуулгын үр 
дүнг олон нийтэд танилцуулах зорилгоор нийслэл, дүүрэг, хороо тус бүрээр нэгтгэж, 
инфографик хэлбэрээр хэвлүүлэн нийтэллээ. Иргэд цахимаар саналаа өгснөөр ОНХС-ийн 
ойлголтыг сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийг зарцуулах, 
төсөв захиран зарцуулагчдад бодит судалгаа  мэдээлэл өгөх, төсвийн үргүй зардлыг 
бууруулах, санал авах зардал хэмнэх түүнчлэн хороо, дүүргийн албан хаагчдын ажлыг 
хөнгөвчлөх олон ач холбогдолтой ажил болсон. 

 

• Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн Банк, Германы хамтын 
ажиллагааны байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "Нийслэлийн иргэдийн төсөв-2020" 
эмхэтгэлийг боловсруулж, монгол хэлээр 1500 хувь, англи хэлээр 500 хувь хэвлүүлэн 
иргэдэд хүргэж, цахим хэлбэрээр www.ulaanbaatar.mn цахим хуудсанд байршуулан 
сурталчилсан. Эмхэтгэлд нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөв, түүнд туссан төсөл арга 
хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөрийг иргэдэд хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр 
зурагжуулан, тайлбартайгаар хүргэснээр Улаанбаатар хотын иргэд харьцангуй санхүүгийн 
мэдлэгтэй, хариуцлагатай болж, хотын төсвийн орлого, зарлагын асуудал иргэн бүрийн 
анхаарлыг татаж, бүтээн байгуулалт, хийгдэж буй ажлуудад санал бодлоо илэрхийлэхэд 
хувь нэмрээ оруулсан ажил болсон.  

 
 2. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

ажлын хүрээнд “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл 
баримтлал /концепц/”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны 
өдрийн 35 дугаар хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. Барилга, хот байгуулалтын сайд, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч хамтран “Улаанбаатар хотын 
2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлын даалгавар”-ыг баталж, “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээг “Хот төлөвлөлт, 
судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-тай байгуулан ажиллаж тус ажлын эхлэлийн тайланг 
хүлээн авсан. 

 
 3. Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдан 9 журам батлагдаж  

хуулийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэж 27 байршлын 84 хэсэгчилсэн талбай гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2020 онд НИТХ-ын 48 дугаар 
тогтоолоор ХУД-ийн 4,5,6,7,8 дугаар хорооны 268 га газрыг гэр хорооллын газрыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах төслийн байршлаар баталсан. Дахин төлөвлөн барилгажуулах 
төслийн хүрээнд 2020 онд онд 2052 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлснээс дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 492 айлын 
орон сууцыг ашиглалтад оруулаад байна.  

 
 4. "Их тойруу 110" төсөл хэрэгжүүлж, хэрэглэгчдийг найдвартай цахилгаан, эрчим 

хүчээр хангах ажлын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Сонгино 
220/110/35 кВ ын 2*125 мВ дэд станц 220 кВ ын 5.8 км цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамын ажилд 2012 оноос өдийг хүртэл тулгамдаж байсан газрын маргаан, нэмэлт 
хөрөнгийн асуудлуудыг тухай бүр нь шийдвэрлэж, 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-нд 
Тeхникийн комисс амжилттай ажиллаж хүчдэлд залгалаа. “Их тойрог” 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 
төслийн ажил бүрэн дууссанаар Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан 
хангамж дээшилж, дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдаж байгаа орон сууцны хорооллын 
цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийг хангах бүрэн боломж нээгдэж байна.  

 
5. Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх төслийг АНУ-ын Мянганы 

сорилтын сантай байгуулсан 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийн хоёр дахь 
компакт гэрээний хүрээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Төслийг 5 жилийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх бөгөөд Улаанбаатар хотын цэвэр усны хангамжийг газрын доорх усны эх 
үүсвэрээс байгаль орчинд нөлөөлөхгүйгээр урт хугацаанд, тогтвортой байдлаар 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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нэмэгдүүлэх, унд - ахуйн зорилгоор ашиглахын тулд дэвшилтэт технологитой ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр барих, шинээр байгуулсан эх үүсвэрүүдийг төвлөрсөн шугам 
сүлжээнд холбох шугам хоолой тавих, Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн 
хаягдал усыг гүн цэвэршүүлж дулааны цахилгаан 51 станцуудын техникийн усны 
зориулалтаар эргүүлэн ашиглаж цэвэр усыг хэмнэх зэрэг бүтээн байгуулалт хийнэ. 
Биокомбинат, Шувуун фабрикийн усны нөөц бүхий талбайн судалгааны ажлыг эхлээд 
байна. 

 

• Австри Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл 7.0 сая еврогоор Улаанбаатар 
хотын цэвэр ус шугам сүлжээг шуудуу ухахгүйгээр шинэчлэж доторлох төслийг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, насжилт өндөртэй Ф150-400мм голч бүхий 40км урт шугам сүлжээг доторлож 
байна. 2018-2019 онд 9.8 км цэвэр усны шугам доторлосон. 2020 онд 3.6 км шугам доторлож 
шинэчилсэн. 

 
6. Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах, нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хэд хэдэн ажлуудыг зохион байгуулсан.  
 
 Нийслэл хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд өнөөдөр нийслэлийн өмчийн 2, хувийн 

хэвшлийн 17 аж ахуйн нэгж 98 чиглэлд 949 их багтаамжийн автобус, троллейбусаар өдөрт 
500-600 мянган зорчигч тээвэрлэж байгаа бөгөөд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнээс 1493 автобус, троллейбус үйлдвэрлэгдсэн хугацаагаар хасагдсан 
бол 1739 тээврийн хэрэгслээр парк шинэчлэлт, нөхөн хангалт хийсэн. Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний хэрэгслийн дундаж насжилт 9.5 жил (ашиглалтын хугацаа) байгаа нь парк 
шинэчлэлт хийх зайлшгүй шаардлагатайг харуулж байна.  

 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/463 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр Хүүхдийн сургуулийн автобус төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж 75 автобус 
худалдан авахаас 2020 оны 9 дүгээр сард эхний ээлжийн 5 автобусыг нийлүүлж, үлдсэн 
автобусыг 2021 онд хүлээн авахаар болсон. 

 

• Улаанбаатар хотын авто зам, нийтийн тээврийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, 
цаашид авах арга хэмжээний талаар мэдээллийг боловсруулан Засгийн газрын 2020 оны 8 
дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Нийслэлийн авто замын сүлжээг 
өргөтгөх, замын байгууламжийг сайжруулахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл 
арга хэмжээг жил бүрийн улсын төсөв болон гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах, Нийслэлийн авто 
замын сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Монгол Улсын 2020 оны 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын багцад батлагдсан 
Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн 22.0 (хорин хоёр) тэрбум төгрөгийн 
төсөл арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан болон 
байгаль орчинд ээлтэй тээврийн хэрэгслээр шинэчлэлт хийхэд шаардлагатай хөрөнгийн 
бусад эх үүсвэрийг шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Сангийн 
сайд Ч.Хүрэлбаатар, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, Нийслэлийн Засаг даргын 
нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгалан нарт тус хурлын тэмдэглэлээр даалгасан.  

 
Засгийн газрын хурлын тэмдэглэлийн дагуу Улаанбаатар хотын агаар, орчны 

бохирдлыг бууруулах, зорчигч тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
цахилгаан автобусаар нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт төслийн талаар санал 
боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Засгийн газрын 2020 оны                              
08 дугаар сарын 19-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолоор цахилгаан автобусаар нийтийн 
тээврийн парк шинэчлэлт хийхэд орон нутгийн зээллэг авах асуудлыг Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулахыг Нийслэлийн Засаг даргад даалгасны дагуу 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар асуудлыг өргөн барьж хэлэлцүүлэн                         
2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 140 дүгээр тогтоолоор Монгол Улсын Хөгжлийн 
банкнаас зээл авахыг зөвшөөрсөн.  
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• Монгол Улсын Хөгжлийн банкны урт хугацаат зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр 
10 ширхэг 2 давхар цахилгаан автобус, 36 ширхэг энгийн дан цахилгаан  автобус, 15 ширхэг 
цэнэглэх төхөөрөмж, 4 ширхэг цахилгааны дэд станц,  гааль, НӨАТ, тээврийн зардлын хамт 
9,208,392 /есөн сая хоёр зуун найман мянга гурван зуун ерэн хоёр/ америк долларын 
төслийг хүргүүлсэн бөгөөд Хөгжлийн банкны зүгээс төслийг хянан үзэж, Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор санхүүжилтийг 
олгохоор шийдвэрлэн гэрээ байгуулагдаж 2020 ондоо багтаан автобусыг оруулж ирэхээр 
ажиллаж байна. 

 

• Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 
багцад батлагдсан Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн 22.0 (хорин хоёр) 
тэрбум төгрөгийн төсөл арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлж 32 автобус авахаар 
ажиллаж байна.  

 

• “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн ээлжит хурал”-ыг зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн 
2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг холбогдох нутгийн 
захиргааны байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн боловсруулж ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

 

• Нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, цаашид 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал боловсруулан Засгийн хуралдаанд 
хэлэлцүүлэхээр холбогдох газруудаас санал аваад байна. 

 
7. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах “Утаагүй хот - 2030” төсөл 

хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  
 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох 
тухай” 62 дугаар тогтоол болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2019 оны “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, 
түүнд мөрдөх журмыг шинэчлэн батлах тухай” А/433-А/820 дугаар хамтарсан тушаал, 
захирамжаар агаарын чанарыг сайжруулах 2, 3 дугаар бүсэд түүхий нүүрсний хэрэглээг 
зогсоосон. “Таван толгой түлш” ХХК-ийн үйлдвэрлэсэн сайжруулсан түлшээр нийслэлийн 
99 хорооны 198,000 гэр хорооллын айл өрхийн хэрэглээнд нэвтрүүлж, сайжруулсан шахмал 
түлшний тээвэрлэлт, борлуулалтад хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

• Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр 
нийслэлийн зүүн бүсэд жилд 600,000 тн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 
үйлдвэрийг барьж ашиглалтад оруулсан. Ингэснээр нийслэлийн төвийн 6 дүүргийг бүрэн 
сайжруулсан түлшээр хангах боломж бүрдэж байна.  

 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний 
зохицуулах хорооны 2017 оны 203, 204 дүгээр тогтоолын дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт 
үзүүлж эхэлсэн бөгөөд тус тогтоолоор “Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний 
тарифын  хөнгөлөлт үзүүлэх журам” батлагдсан. Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос                   
2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх 
хугацаанд оройн 21.00 цагаас өглөөний 06.00 цагийн хооронд гэр хорооллын хэрэглэгчдийн 
хэрэглэсэн цахилгааны төлбөрийг тэглэх шийдвэр гарсан. 2020 оны цахилгааны 
хөнгөлөлтөд нийт 11,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдсоноос 04 дүгээр сарын 
байдлаар 112,896 хэрэглэгчид 105,5 мянган кВт.ц-ийн 3 тэрбум 284,0 сая төгрөгийн 
тарифын хөнгөлөлтийг авсан. Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны хөнгөлөлт 
үзүүлснээр 12070 айл өрх яндангаа буулгаж цахилгаан халаалтад шилжсэн.  

 

• Мөн Хан-Уул дүүргийн 114 дүгээр сургууль, Сонгинохайрхан дүүргийн 129 дүгээр 
бага сургууль, Баянзүрх дүүргийн 127 дугаар сургуулийн дулааны эх үүсвэрийг хийн 
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халаалтын системд  шилжүүлж, Баянзүрх дүүргийн 102, 120, 136 дугаар сургууль, 6 дугаар 
цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 138, 140, 61 дүгээр сургууль, 222 дугаар цэцэрлэг, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 105, 107, 124 дүгээр сургуулиудыг хийн халаалтын системд 
шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  

 
Дээрх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд нийслэлийн агаарын 

бохирдол 50 хувиар буурсан.  
 
8. Хот тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж, нийслэлийн иргэдийг тохилог, 

тав тухтай, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Хан-Уул дүүргийн                    
15 дугаар хороо, Богд хааны өвлийн ордон музейн зүүн талд 1,4 га газарт цэцэрлэгт 
хүрээлэн, Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Цагдаа толгойд цэцэрлэгт хүрээлэн, 
Сүхбаатарын талбайн урд байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон 
байгууламжийн ажил, Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд хэрэгжүүлэх “Блю скай” зочид 
буудлын зүүн талын гадна талбайн тохижилт, Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Маршалын гүүрний баруун тал Туул голын урд эрэгт 1.6 га газарт иргэдийн ая тухтай амрах, 
орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн амралт зугаалгын талбай байгуулах ажлыг гүйцэтгэж иргэдийн 
амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин бий болгосон. 2020 онд нийслэлийн 
нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 4.8 м2-д хүрсэн байна. 

 
9. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан Дагуул хотуудыг хөгжүүлэх замаар Улаанбаатар хотын 
эдийн засгийн бие даасан байдлыг бий болгох, дэвшилтэд техник технологи бүхий 
үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг байгуулж, Үйлдвэрлэл, инновацийг цогцоор нь 
хөгжүүлнэ зорилтын хүрээнд “Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн 
парк”, “Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”, “Багануур 
үйлдвэрлэл, технологийн парк”, “Багахангай үйлдвэрлэл, технологийн парк”-уудын ТЭЗҮ, 
ХЕТ, инеженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг улс, нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр боловсруулан батлуулж бүтээн байгуулалтын ажлыг хийх бэлтгэл хангагдсан. 
Үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх зорилгоор Үндэсний хөгжлийн газарт хүргүүлэн “Mонгол Улсын 2021-2025 
оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т  тусгуулсан.  

 
 Мөн Үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 

Засгийн газраар батлагдан гарсан.  
 
Эмээлтийн "Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн ТЭЗҮ-ийг 

шинэчлэн боловсруулах арга хэмжээ авах, паркийн дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоол батлагдсан. Энэ хүрээнд 
Дэлхийн банкны холбогдох албан хаагчидтай удаа дараагийн уулзалтыг хийж, Дэлхийн 
банкны санхүүжилтээр тус паркийн ТЭЗҮ-ийг хийлгэхээр урьдчилсан байдлаар 
хэлэлцэгдсэн. Сангийн яаманд дэмжлэг хүссэн албан хүсэлт явуулаад байна. 

 
Налайхын Барилгын материал, үйлдвэрлэл технологийн паркийн хувьд улсын 

төсвийн хөрөнгөөр үерийн далангийн ажил, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр цахилгаан 
хангамжийн ажлыг он дамжуулан хэрэгжүүлж, 4.64 км авто замын ажлыг бүрэн дуусгаж 
ашиглалтад оруулсан. 37 ААН гэрээ байгуулснаас 2 үйлдвэр бүтээн байгуулалтын ажлаа 
дуусган үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлд гаргаад байна.  

 
Багануур ҮТП-ийн 4 газрын кадастрын зураглал, Багануур ҮТП-ийн төслүүдийн  

“Tехник, технологийн түвшингийн үнэлгээ”, паркийн Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 
инженерийн дэд бүтцийн иж бүрэн зураг төсөл, “Захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төв”-ийн 
барилгын зураг төсөл бүрэн хийгдсэн. 

 
          “Багахангай үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн хувьд Нийслэлийн Засаг даргын                      
2020 оны А/528 дугаар захирамжаар паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 
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барилгажилтын төсөл боловсруулах 192.6 сая төгрөгийн санхүүжилт шийдвэрлэгдэж, 
гүйцэтгэгч шалгаран  боловсруулж байна.  
 
         “Багахангай үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн техник эдийн засгийн үндэслэлд 
тусгагдсан 36,8 га газрыг Багахангай дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын                        
19-ний өдрийн А/38 дугаар захирамжаар 56 га газар болгон өргөжүүлж, эзэмших эрхийн 
гэрчилгээ авсан.   
 
  10. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулах 1,200.0 
сая төгрөгийн хөрөнгийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад тусгуулан 
шийдвэрлүүлж, “Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлын даалгавар”-ыг боловсруулан 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
БХБСТ-169/23 дугаартай даалгаврыг Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргаар батлуулсан. Гүйцэтгэгч шалгаруулах ажлыг салбарын яам хариуцан 
ажиллаж байна.  
 
  Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөөтэй болсноор хотын үерийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлээс хамгаалах урьдчилсан арга хэмжээний хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө болон үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн нөхцөл 
байдалд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний үе шат тодорхой болно. 

 
11. Монгол Улсын Засгийн газар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Мянганы сорилтын 

корпораци хооронд байгуулсан Мянганы сорилтын компакт гэрээний дагуу хэрэгжих “Газрын 
доорх усны баруун эх үүсвэрийг шинээр байгуулах төсөл”-ийн барилга байгууламж, шугам 
сүлжээний ажлын зураг төсөлд санал зөвлөмж өгч, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж 
байна. Ажлын зураг төсөл боловсруулалт 90 хувьтай байна. 2021 оноос барилга угсралтын 
ажил эхэлнэ.    

 
12. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын 267.9 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлийн 

хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг 250000м3/хоногийн 
хүчин чадалтайгаар өргөтгөн шинээр барих төслийн барилга угсралтын ажил 12 хувийн 
гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.  

 
1.3. Төрийн албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан 

ажил, үр дүн: 
 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалт, семинарууд: 

 

• Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль шинэчлэн 
батлагдсантай батлагдсантай холбогдуулан “Монгол Улсын урт, дунд хугацааны бодлогын 
баримт бичигтэй уялдуулан нийслэлийн дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулах” сэдэвт 7 цагийн  сургалтыг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Үндэсний 
хөгжлийн газартай хамтран холбогдох нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
100 албан хаагчдыг хамруулан мэдээлэл, чиглэл өгөх зорилгоор 2020 оны 09 дүгээр сарын 
16-ны өдөр зохион байгуулсан.  

 

• Удирдлагын академитай хамтран “Улс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн тогтвортой, залгамж чанар, уялдааг хангах”, “Нийслэлийг хөгжүүлэх дунд, 
богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулах, үр дүнд суурилсан 
төлөвлөлтийг бэхжүүлэх” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 25 албан хаагчийг 
хамруулсан. 
 

• Үндэсний хөгжлийн газартай хамтран Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
харьяа агентлаг, дүүргүүдийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан 55 албан хаагчдыг хамруулсан 
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“Хөрөнгө оруулалтын төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх нь” сэдэвт хагас өдрийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

 

• Сангийн яамтай хамтран Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг сэдэвт сургалтыг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 30 байгууллагын төлөөллийг оролцуулан онлайнаар 
зохион байгуулж, Сангийн сайдын 2019 оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, 
тайлагнах” –журамыг хэрэгжүүлэх талаар сургалт явуулсан.   

 

• Азийн сантай хамтран Дүүргүүдийн албан хаагчдыг чадвахжуулах “Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг төлөвлөх болон төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэх нь” 
сургалтыг 2020 оны 7 дугаар сарын 2-ний өдөр зохион байгуулж 15 хүнийг хамруулсан. 

 

• Хэлтсийн 1 мэргэжилтэн Удирдлагын академийн Төрийн албаны мэргэшүүлсэн 
гарагийн ангийг суралцаж төгссөн, 2 мэргэжилтэн Удирдлагын академийн Төрийн албаны 
сургуулийн Төрийн албанд томилогдсон албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны 
сургалтад хамрагдсан. 

 

• Хэлтсийн 1 мэргэжилтэн “Улаанбаатар хотын төсвийн менежментийг сайжруулах, 
жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх, эрчим хүчийг хэмнэх замаар үр ашгийг 
нь нэмэгдүүлэх чиглэлээр Швед Улсад туршлага судлах сургалтад хамрагдаж Швед улсын 
хотуудын нутгийн удирдлага болон, захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа, тухайн 
орон нутгийн цэцэрлэг, сургуулийн барилгын эрчим хүчний хэмнэлт бүхий шийдэл, төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын менежмент, жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт, төсөвлөлтийн 
аргачлалыг судалсан. 

 

• Худалдан авах ажиллагааны А3 сертификатын сургалтад 3 хамрагдсан. 

• Мэргэшсэн инженерийн зэрэг сунгах сургалтад 2 мэргэжилтэн хамрагдсан.  
 

 ХОЁР. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, ЗАСАГЛАЛЫН 
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь 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, 
Тамгын газарт орж, гарах бичиг хэргийг   эрхлэх, хэлтсүүдийн ажлын уялдаа холбоо, хамтын 
ажиллагааг зохицуулах үндсэн чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.  

 
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль, нийслэл, дүүргийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль зохион байгуулагдсан онцлог жил 
байлаа.  

 
Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон 

зарлалаа.  
 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 2020 онд хэрэгжүүлсэн ажлын товчийгг 

танилцуулъя. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дэргэд Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дэргэд Хүний нөөцийн удирдлагын  тасаг,  Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төв, Сургалт, судалгааны төв ажиллаж байна.  

 
 2.1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан ажлууд 
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 1. Хотын хөгжлийн индексийн анхан шатны мэдээлэл боловсруулж буй байдалд 
үнэлгээ хийж, 2019 оны шалгуур үзүүлэлтийн түвшинг тогтооно. 
 
 Монгол Улсын 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 
хэвшээд байна. 
 
 “Аз жаргалтай хот”-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж хотын хөгжлийн 
индексийг тодорхойлох, хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн бодлого боловсруулж, үндсэн шалгуур 
болгон ашиглаж байна.  
 
 Хотын хөгжлийн индексийн анхан шатны мэдээлэл боловсруулж буй байдалд 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны 
өдөр батлуулсан ба мониторингийн ажлыг хийлээ.  
 
 2. Хотын хөгжлийн индексийг үзүүлэлтийг тооцох тоон мэдээлэл, цуглуулах, 
бүртгэх, нэгтгэх, боловсруулах, ХХИ-ийн тооцоолол анализ дүн шинжилгээ, үр дүнг 
хянах, тайлагнах зориулалт бүхий програмыг хэрэглээний түвшинд нэвтрүүлнэ. 
 
 Хотын хөгжлийн индексийн тоон мэдээлэл нэгтгэх, боловсруулах програм 
хангамжийн өгөгдлийн санг Microsoft SQL дээр хийсэн. Програм нь өөрөө веб горимоос 
ачаалагдах учир хороо, дүүрэг, нийслэлийн Хотын хөгжлийн индексийн үзүүлэлт бүрийг 
түвшин бүр дээр харьцуулах, олон жилээр динамик үзүүлэлтүүдийг харах, хэвлэх, график 
үүсгэх боломжтой болсон. Хотын хөгжлийн индексийн 6 бүртгэл, 12 судалгааны маягтуудыг 
боловсруулж, өгөгдөл оруулах болон засварлах хэсгийг хийж гүйцэтгэсэн. Веб програм 
хэрэглэх хэрэглэгчийг админ, нийслэл, дүүрэг, хорооны түвшнээр хувааж, хуудас бүрээр 
хандах эрхийг өгдөг байдлаар оруулж өгсөн. Мөн бүх түвшний мэргэжилтнүүд өөрийн 
түвшинд программаар бэлдсэн үр дүнгийн хүснэгт, график, харьцуулалт судалгаа, 
dashboard, инфографикийг харуулах боломжтой болсон байна.   
 
 Хотын хөгжлийн индексийн happycity.mn программыг ашиглалтад оруулж, дүүрэг, 
хороодын индекс хариуцсан мэргэжилтнүүдэд программ дээр хэрхэн ажиллах талаар 
мэдээлэл өгөх  сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллалаа.  
 
 3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, төрийн албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны үр дүнг “Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт” /KPI/-ээр үнэлж, хүний нөөцийн 
бүртгэл, хяналт, удирдлагын нэгдсэн сан бий болгоно. 
 
 НЗДТГ/201905007 дугаар “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хэлтэс 
нэгж, албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн үнэлгээг 
тооцох, нэгтгэх, тайлагнах програм хангамж” нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар “Ухаалаг 
шийдэл” ХХК шалгарч, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, хэлтэс нэгж, албан 
хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг тооцох, нэгтгэх тайлагнах систем”-ийг ашиглалтад оруулж  
erp.ulaanbaatar.mn дотоод удирдлагын системтэй нэгтгэх замаар нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын үйл ажиллагаанд туршилтаар нэвтрүүлээд байна. 
 
 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 36 дугаар 
тогтоолоор 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 хэсгийг 
байгуулав. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/183 дугаар захирамжаар Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээг батлагдсан аргачлалын дагуу 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй иж бүрэн дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулан 
ажиллаж байна.   
 
 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын 2019 оны 12 дугаар 
захирамжаар нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, хорооны иргэдийн 
нийтийн хуралд хуулиар ногдуулсан чиг үүргийн шинжилгээг хийж чиг үүрэг дахин 
хуваарилах талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулав. 
 
 Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн Газар, Нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, 
Нийслэлийн Хүүхэд, гэр Бүл, хөгжлийн газар, нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай 
хамтран Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны чиг үүргийг орон нутгийн түвшинд судалж, 
давхцал хийдлийн талаар санал өгч, хэлэлцүүлэгт оролцов.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргад 143  хуулийн 920 зүйл, дүүргийн Засаг дарга 127 хуулийн 
869 зүйл, Хорооны Засаг дарга 75 хуулийн 277 зүйлд бүрэн эрх олгогдсон байна. Дээрх 
бүрэн эрхийн хүрээнд хууль, эрх зүйн судалгааг нарийвчлан хийж,  Нийслэлийн Засаг 
даргын 143 хуулиар 12 ерөнхий, 51 үндсэн, 264 дэд чиг үүргийг(нийслэлийн 33 агентлагийн 
хүрээнд) тодорхойллоо. 
 
 Дүүргийн Засаг даргад хуулиар олгогдсон чиг үүргийн шинжилгээг хийлээ. Одоогийн 
судлагдсанаар  Дүүргийн Засаг даргад 127 хуулийг 827 зүйлээр бүрэн эрх олгогдсон бөгөөд 
12 ерөнхий, 45 үндсэн 180 дэд чиг үүргийг тодорхойлж шинэжилгээ, нийслэлийн 
агентдагуудад нийслэлийн Засаг даргад олгосон бүрэн эрхийн судалгааг хийж дуусгав. 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх 
маягт, тоон мэдээллийг manaikhoroo.mn цахим системээр дамжуулан авах, боловсруулах 
нэмэлт өргөтгөлийг ашиглалтад оруулж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
дээд шатны байгууллагуудад гаргаж өгдөг албан ёсны болон захиргааны мэдээллийн 
маягтуудын нэгдсэн судалгааг хийж, захиргааны маягтуудыг сайжруулах ажил хийгдэж 
байна. 
 
 Manaikhoroo цахим хуудасны ашиглалт, мэдээллийн баяжилтыг нэмэгдүүлэхээр 
журмын төсөл боловсруулж, холбогдох маягтуудыг нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
авч, нэгтгэн, цахимжуулах ажлыг эхлүүлээ.  
 
 -Manaikhoroo.mn цахим хуудас дахь мэдээллийг шинэчлэх, сайжруулах ажлын 
хүрээнд manaikhoroo ухаалаг утасны аппликейшн хөгжүүлж, “Нэг хот-Нэг стандарт” аяны 
хүрээнд хэсгийн ахлагчдад энэхүү аппликейшнийг ашиглан оффлайн горимд зөрчил 
мэдээлэх бололцоог бүрдүүллээ. 
 
 4. Хорооны албан хаагчдын албан хэрэгцээний тоног төхөөрөмжийг үе шаттай 
сайжруулах ажлыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгуулна. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр захирамжаар 2020 оныг “Нэг хот-Нэг 
стандарт” зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан “Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт 
уралдааныг улирал бүр зохион байгуулахаар болсон юм. 
 
 “Нэг хот – нэг стандарт” болзолт уралдааны 2020 оны 1, 2 дугаар улирлын тэргүүний 
хороо, хэсгийн ахлагч нарын тэргүүний баг, тэргүүний агентлагуудыг  шалгарууллаа. 
Уралдааны хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүрэг, хороодын 
удирдлага, албан хаагчдад 52 удаагийн сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулж, дүүргүүдээс 
тэргүүний хороодод нэр дэвшүүлсэн 54 хорооны үйл ажиллагаа, үр дүнд газар дээр нь очиж 
танилцаж, үнэлгээ өгч ажиллсан бол, 68 хороодод газар дээр нь очиж зөвлөн туслаж 
ажилласан байна. Нэгдүгээр улирлын тэргүүний хороогоор: 1.БНД-ийн 4 дүгээр хороо, 
2.ЧД-ийн 7-р хороо, 3.НД-ийн 4 дүгээр хороо, 4.СБД-ийн 7-р хороо, 5.БГД-ийн 7-р хороо, 
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6.ЧД-ийн 12-р хороо, 7.СХД-ийн 26-р хороо, 8.ХУД-ийн 7-р хороо, 9.СХД-ийн 7 дугаар хороо, 
10.НД-ийн 5-р хороо. 
 
 Нэгдүгээр улирлын хэсгийн ахлагч нарын тэргүүний багаар: 1.ЧД-ийн 15-р хороо, 2. 
ЧД-ийн 14-р хороо, 3.СБД-ийн 12-р хороо, 4.БГД-ийн 22-р хороо, 5.ХУД-ийн 2-р хороо, 
6.СХД-ийн 7-р хороо, 7.СБД-ийн 15-р хороо, 8.НД-ийн 7-р хороо, 9.БЗД-ийн 16-р хороо, 
10.Багахангай-1, Нэгдүгээр улирлын тэргүүний байгууллагаар: 
 
 1.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 
 2.Нийслэлийн Цагдаагийн  удирдах газар 
 3.Нийслэлийн Онцгой байдлын газар 
 4.Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 
 5.Улаанбаатар хотын Ус сувгийн Удирдах газар 
 Хоёрдугаар улирлын тэргүүний хороогоор: 
 1.БГД-ийн 3-р хороо, 2.БГД-ийн 21-р хороо, 3.БЗД-ийн 1-р хороо, 4.НД-ийн 3-р хороо, 
5.СХД-ийн 17-р хороо, 6.ХУД-ийн 15-р хороо, 7.СБД-ийн 7-р хороо, 8.СБД-ийн 20-р хороо, 
9.ХУД-ийн 3-р хороо, 10.ЧД-ийн 17-р хороо. 
 Хоёрдугаар улирлын хэсгийн ахлагч нарын тэргүүний багаар: 
 1.БНД-ийн 1-р хороо, 2.БГД-ийн 5-р хороо, 3.БГД-ийн 24-р хороо, 4. БЗД-ийн 15-р 
хороо, 5.НД-ийн 6, СХД-ийн 32-р хороо, 7.СХД-ийн 21-р хороо, 8. СБД-ийн 16-р хороо, 
9.ХУД-ийн 4-р хороо, 10.ЧД-ийн 18-р хороо,  
 Хоёрдугаар улирлын тэргүүний байгууллага 
 1.Нийслэлийн Байгаль орчны газар 
 2.Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 
 3.Нийслэлийн Нийтлэг  үйлчилгээний газар 
 4.Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газар 
 5.Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
 
 Хотын засаглал сайжруулах төслийн нэгжтэй хамтран хороодод архивын лавлагаа, 
үйлчилгээг туршилтаар шилжүүлэх үйл ажиллагааг 2018 оноос эхлүүлж архивын гурван 
үйлчилгээг 7 хороонд шилжүүлсэн бол 2020 онд 14 төрлийн үйлчилгээг 12 хороо нэмж нийт 
19 хорооноос архивын 21 нэр төрлийн үйлчилгээг хороодод шилжүүлээд байна.“Нэг хот-
Нэг стандарт” болзолт уралдааны 2020 оны 3  дугаар улирлын тэргүүний хороо, хэсгийн 
ахлагч нарын тэргүүний баг, тэргүүний агентлагуудыг шалгаруулаад байна.   
  
 5. Албан тушаалтанд тавигдах ёс зүй, мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадварын 
ерөнхий болон тусгай шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд томилох, дэвшүүлэх 
тогтолцоог бүрдүүлнэ. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/435 дугаар 
захирамжаар Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үндэсний хөтөлбөрийн 22 зорилтын хүрээнд 42 ажил, арга 
хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхээр тусгаж, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад хүргүүлсэн.  
 
 Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа албан тушаалтнуудын 2019 оны 
шинэчилсэн мэдүүлгийг бүртгэн баталгаажуулж, ХАСХОМ-1, ХАСХОМ-2 тайланг хуулийн 
хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлсэн. 2019 оны шинэчилсэн мэдүүлгийн бүртгэлд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 43 байгууллагын 1749 албан тушаалтан бүртгэгдсэн.  
        
 Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах хууль, эрх зүйн 
мэдлэгийг дээшлүүлж, ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан тушаалтнуудын хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх эрх бүхий албан 
тушаалтны сургалтыг 2020 оны 09 дүгээр сард Авлигатай тэмцэх газартай хамтран зохион 
байгуулсан. Сургалтад 60 орчим албан тушаалтан хамрагдаж Авлигын эсрэг хууль 
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тогтоомж, түүний хамрах хүрээ, эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам, цахим 
системийн бүртгэл хөтлөлтийн талаар мэдлэгээ нэмэгдүүллээ. 
 
 6. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт өртөх эрсдэл бүхий албан 
тушаалтнуудад зориулсан сургалтыг эрх бүхий байгууллагатай хамтран үе 
шаттайгаар зохион байгуулна. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, чадваржуулах 
зорилгоо Сургалт, судалгааны төвийг байгуулан ажиллаж байна. Сургалт, судалгааны төв 
нь Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын ангилал, гүйцэтгэх чиг үүргийг харгалзан 
мэргэшүүлэх багц сургалт, иргэнийг төрийн албанд томилсны дара абогино болон дунд 
хугацааны сургалтыг тус тус батлагдсан агуулга, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулж 
байна. 
 
 Сургалт, судалгааны төвөөс 2020 онд Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа, Хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох                             
10 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 144 албан хаагч хамрагдсан байна. 
 
 УИХ-ын ёс зүй, сахилга, хариуцлагын байнгын хороо,Төрийн албаны зөвлөлөөс 
хамтран зохион байгуулсан “Төрийн албаны шинэтгэл- Ёс зүйн хандлага” сэдэвт ёс зүйн 
нэгдсэн зөвлөгөөнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Нийслэл, дүүргийн эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагын  нийт 120 
орчим албан тушаалтныг хамруулсан.   
 
 АТГ-ын 2020 оны сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд зохион байгуулсан 
эрсдэл бүхий байгууллага, албан тушаалтны сургалтанд нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудыг 
хамрууллаа.  Энэхүү сургалтанд нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар, Газар зохион 
байгуулалтын алба, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар, 
Худалдан авах ажиллагааны газар, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 45 албан 
тушаалтныг хамруулсан.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны төвтэй 
хамтран Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Агаарын бохирдолтой тэмцэх 
газар, Замын хөдөлгөөний төлөвлөт, инженерчлэлийн газрын албан тушаалтнуудад төрийн 
албан хаагчийн ёс зүй сэдвээр сургалт зохион байгуулсан ба сургалтаар Баг хамт олны 
харилцаа, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй зэрэг сэдвээр мэргэжилтнүүдэд мэдлэг олгсон. 
Сургалтанд дээрх 2 байгууллагын 50 орчим мэргэжилтнүүд хамрагдсан. 
 
 7. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, зөрчилд тавих олон нийтийн хяналтыг 
сайжруулна. 
 
 Иргэдэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, төрийн байгууллага, албан 
хаагчийн үйл ажилллагаанд тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн 4 салбарт Иргэний хяналтын төв ажиллаж байна.  
 
 Иргэний хяналтын зөвлөлөөс 2020 онд 1084 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч 
ажилласан байна. 
 
 8. Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой өргөдөл гомдол, 
мэдээллийг боломжит эх үүсвэрээр хүлээн авах, хянан шалгах, хариуцлага хүлээлгэх үйл 
ажиллагааны хяналтыг сайжруулна. 
 
 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 
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өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу нутгийн захиргааны байгууллага, албан 
тушаалтанд хандаж иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 
бүртгэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавьж, иргэнд хариу өгөх ажлыг тогтмол зохион байгуулан ажиллалаа.  
 
 2020 онд иргэдээс цахимаар (Eservice.ulaanbaatar.mn, “Check my service” 
аппликейшн, Фэйсбүүк), утас (Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 70128012 шуурхай 
дуудлагын утас, Хотын дарга сонсож байна 1800-1200 тусгай дугаар, Явуулын ажлын 
байрны 7712-0000), биечлэн (Хороо) эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэн нийт 11 эх үүсвэрээр 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, нэгдсэн системд бүртгэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин 
ажиллаж байгаа бөгөөд Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод 
удирдлагын /www.erp.ulaanbaatar.mn/ нэгдсэн системийн Өргөдөл, гомдлын дэд системийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 1148 байгууллага, 2461 нэгж, 9 дүүрэг, 173 хороо, 25580 
албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.   
 
 9. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн 
мэдээг цахим хуудсаар ил тод мэдээлнэ.  
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний удирдах албан тушаалтнуудад төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд 
хяналт тавих, Төрийн албаны тухай хууль, ёс зүйн дүрмээр хүлээсэн хэм хэмжээг сахин 
мөрдүүлэхэд анхаарч ажиллах талаар Авлигатай тэмцэх газар, Төрийн албаны зөвлөл 
бусад холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн зөвлөмж, албан бичгийг хүргүүлж ажиллав.  
 
 Төрийн албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд гарсан ёс зүйн зөрчлийн мэдээг 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч зарим агентлаг, харьяа байгууллагын хэмжээнд 
хүлээн авч, нэгтгэн цахим хуудсаар мэдээлж байна. 2020 оны эхний хагас жилд 145 албан 
хаагч ёс зүйн зөрчил гаргасан бөгөөд тоо мэдээг нэгтгэн авч үзвэл: 
 
 Мэдээллийн эх сурвалж: 
  -Гомдлоор-37 
  -Мэдээллээр-23 
  -Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр-0 
  -Олон нийтийн сүлжээгээр-2 
  -Байгууллагын дотоод хяналтаар-84 
 Зөрчлийн агуулгаар авч үзвэл: 
  -Ёс зүйн 36 
  -Сахилгын 87 
  -Захиргааны-20 
  -Гэмт хэргийн шинжтэй-5 
 Шийдвэрлэсэн байдлыг авч үзвэл 
  -Сануулах-52 
  -Уучлал гуйхыг үүрэг болгосон-18 
  -Сайн дураараа албан тушаалаасаа чөлөөлөгдсөн-6 
  -Холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага ногдуулсан-68  байна. 
 

2020 онд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
зөрчлийн шалтгааныг тогтоох судалгааг “Тэнгэр судалгаа” ТББ-ын оролцоотойгоор зохион 
байгуулсан. Судалгааны зорилго нь  төрийн үйлчилгээг өдөр тутам иргэдэд үзүүлж байгаа 
төрийн албан хаагчийн ёс зүйг нэмэгдүүлэх, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний соёл, 
стандартыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. 
 

Судалгаанд нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Засаг 
даргын хэрэгжүүлэгч 34 агентлагийн төрийн албан хаагчийн 2019, 2020 онд гаргасан ёс зүйн 
зөрчилд дүн шинжилгээ хийсэн. Судалгааны дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
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 10. "Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 
зөвлөлийн даргын хамтарсан 2019 оны 37/33 дугаар тушаалын дагуу Удирдлагын 
академиас зохион байгуулагдах сургалтад нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдыг хамруулна. 
 
 Төрийн албаны зөвлөлөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан 
“Төрийн байгууллагуудын ёс зүйн зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн-2020”-д оролцлоо.  
 
 "Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны 
зөвлөлийн даргын хамтарсан 2019 оны 37/33 дугаар тушаалын дагуу Удирдлагын 
академиас дараах сургалтууд зохион байгуулагдаж, холбогдох албан тушаалтнуудыг 
хамрууллаа. Үүнд:  
 

- Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 32 төрийн захиргааны удирдах 
албан тушаалтан хамрагдаж, 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр эрхэлсэн 
түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт; 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 26 байгууллагын 91 албан хаагч Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц зайн сургалт;  

- “Төрийн албанд анх томилогдсон иргэнийг төрийн албаны онцлог, үйл ажиллагааны 
зарчим, хэм хэмжээ, эрх зүйн болон төрийн албаны стандарт, шаардлагад нийцэн 
ажиллах мэдлэг чадвар эзэмшүүлэх зорилго бүхий 40 цагийн чиглүүлэх сургалтад 
22 албан хаагч;  

- Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг мэргэшүүлэх дунд хугацааны 
сургалтад 30 албан хаагч; 

- Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад  нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагын 21 албан хаагч; 

- Эрхэлсэн түшмэлийн сургалтад нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 5 
албан хаагч. 

 
 Нийт Удирдлагын академийн Төрийн албаны сургуульд Төрийн албан хаагчийг 
мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалт, ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт, 
эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтуудад нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
нийт 192 албан хаагчийг тус тус хамруулсан байна.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Удирдлагын академи, Азийн сан хооронд 
2020 онд үсэг зурлаа. Гарын үсэг зурах арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга Р.Батрагчаа, Удирдлагын академийн захирал С.Зүльфикар болон Азийн 
сангийн төлөөлөл оролцов. Санамж бичгийн хүрээнд Төрийн албаны тухай хуулийн 29 
дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, Засгийн газрын 2019 оны “Сургалтын агуулга, 
хөтөлбөр батлах тухай” 299 дүгээр тогтоолын дагуу нийслэлийн харьяа бүх шатны 
байгууллагуудын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд богино 
хугацааны сургалтыг хамтран зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний 
чиглэлээр хамтран ажиллах эхлэл тавигдлаа. 
 
 -НҮБ-ын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран “Ковид –19-ийн үед иргэдэд 
нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь”сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, нийслэлийн гэр 
хорооллын 70 хорооны нийгмийн ажилтнуудыг хамрууллаа.  
 
 -ССТ-ийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 3454 албан хаагчийг сургалтад 
хамруулах байсан ба цаг үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан “Нэг хот-Нэг стандарт” 
зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөсөн 1600 хэсгийн ахлагч нарт зориулсан стандартын 
сургалт-зөвлөгөөн цуцлагдаж, стандартын эмхэтгэлийг ССТ хариуцан эмхэтгэж дотоод 
удирдлагын систем болон ССТ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан ННЗБ-ын албан хаагчдад 
хүргэсэн.  
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 -2020 оны 4 дүгээр сараас 10 хүнтэй танхимын сургалт зохион байгуулахыг 
зөвшөөрснөөс хойш хорио цээрийн дэглэмийг чанд сахин, 10 хүнтэй танхимын 
сургалтуудыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгууллаа. 11 сарын 11-ээс дахин хөл хорио 
тогтоож танхимын сургалтуудыг цуцалсан. 
  

-2020 онд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын нийт 2303 албан 
хаагчийг сургалтад хамруулсан.  
 
 Мөн Делойт олон улсын зөвлөх байгууллагын Бээжин дэх салбарын 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран Сургалт, судалгааны төвийн 2020-2025 оны хөгжлийн зураглал, 
нийслэлийн албан хаагчдын чадамжийн тогтолцоог боловсрууллаа. 
 

Төрийн албаны зөвлөлөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан 
Төрийн албаны тухай хуулиар  чадахуйн зарчмын хэрэгжилтэд хүний нөөцийн  аудитыг хийх 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд  “Чадахуйн /мерит/ зарчмын хэрэгжилт-
хүний нөөцийн аудит” сэдэвт салбар зөвлөлийн нэгдсэн  сургалтад нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын нийт 49 албан хаагчийг хамруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.  
 
 Монгол Улсын Засгийн газар нь Япон улсын Засгийн газартай хамтран төрийн албан 
хаагчдыг Япон улсын их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулдаг “Хүний 
нөөцийг хөгжүүлэх JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр”-т хамрагдах, суралцах хүсэлтэй, сонгон 
шалгаруулалтад оролцох албан хаагчдын мэдээллийг хүлээн авч, нэгтгэн ажиллалаа. 
 
 11. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 
нийгмийн асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны А/104 дүгээр тушаалаар 
“Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, сургалт, 
нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг баталсан.  
 
 Хөтөлбөрийн хүрээнд Албан хаагчдын орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах 
зорилгоор барилга угсралтын “ЦЭЭБ” ХХК-тай гэрээ байгуулан байгууллагын захиалгаар 
224 айлын орон сууцны барилга баригдаж дуусан, ашиглалтад хүлээж аваад байна.                     
/Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо, “Буянт-Ухаа” хороолол /17120/, Наадамчдын зам, 301, 302 
дугаар/  
 
 Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Бугатын аманд 160 албан 
хаагчид зуслангийн газар олгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаад байна. 
 
 Мөн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны “Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны “Нийслэлийн 2020 оны төсөв батлах тухай” 29/31 дүгээр 
тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 9/36 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Орон сууцны 
хөтөлбөрт 10,0 тэрбум төгрөг батлагдсан.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/195 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн төр 
захиргааны байгууллага, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын ажилтан, албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, тэдэнд зориулан хямд өртөгтэй орон сууц худалдан 
авах ажлыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах”-ыг Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргад даалгасан. Үүний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1065 дугаар захирамжаар “Нийслэлийн орон сууцны 
хөтөлбөр”-ийн зардлаас худалдан авсан 6,026,807.530 төгрөгийн өртөг бүхий түрээслээд 
өмчлөх 69 ширхэг  орон сууцыг ажилтан, албан хаагчдад түрээслүүлэх, цаашид өмчлүүлэх 
ажлыг холбогдох хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулах, нийслэлийн 2020 оны төсөвт 
батлагдсан “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-ийн зардлаас үлдэх 3,973,192.470 
төгрөгөөр ажилтан, албан хаагчдын зах зээлээс нээлттэй сонгосон орон сууцыг худалдан 
авч, түрээслүүлэх, цаашид өмчлүүлэх ажлыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион 
байгуулахыг НОСК-д даалгасан ба захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  
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 12. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөлийг сайжруулна. 
 
 Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар 
хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн 
чиг хандлага” хот байгуулалтын бодлогын баримт бичигт Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрийг хот төлөвлөлтийн 8 бүсэд хувааж нэг төвт хотоос олон төвт хот болгон 
хөгжүүлэхээр тусгагдсан.  
 
 Монгол Улсын Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны 22/07 дугаар хурлын 
тэмдэглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 2-р сарын 22-ны өдрийн 10 дугаар 
хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
хурлын 2018 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг шилжүүлэн 
байршуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоол, 2018 оны 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг шилжүүлэн байршуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” 120 дугаар тогтоолоор тус тус батлагдан 
гарсан. 
 
 Үүний дагуу “Яармаг” хотын шинэ төвийг байгуулах ажлын хүрээнд “НИЙСЛЭЛИЙН 
НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЦОГЦОЛБОР”-ыг Хан-Уул дүүргийн 4-р хорооны нутаг дэвсгэрт 
5.0 га газарт байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Тус цогцолборт НИТХ, НЗДТГ, УБЗАА, түүний 
харьяа байгууллага, 28 агентлагийн контор, Иргэдийн танхим, Иргэдэд үйлчлэх нэгдсэн төв, 
Улаанбаатар хотын үзэсгэлэнгийн танхим бүхий нийт 58 мянган м2 талбайтай 3 блок 
барилга байгууламж байхаар төлөвлөгдөн барилгын ажил явагдаж байна. 
 
  А блокийн барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээж авах улсын комисс ажиллахад 
бэлэн болголоо. Б блокийн барилга угсралтын ажиллагаа 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 
 
 Нийслэлийн дата төвийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулж, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад харилцаа холбооны тоон технологи нэвтрүүлэхээр 
ажиллаж байна. 
 
 2.2. Хүний нөөц, нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн удирдлага зохион 
байгуулалт 

 
  Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр: 
 
  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн А/104 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах талаар 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  
 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар болон нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Нийслэлийн өмчит төсөвт 
байгууллагууд, Нийслэлийн өмчит аж ахуйн тооцоот байгууллагууд, Захирагчийн ажлын 
алба, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нийт 79 байгууллагын 11121 албан хаагчийн 
орон сууцны нөхцөл байдлын судалгаа авч нэгтгэв.  

 
  Судалгааны үр дүнгийн мэдээллийг бэлтгэн 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 09 дүгээр хурлаар хэлэлцүүллээ. 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын 3547 нь хашаа 
байшинд, 1534 нь гэрт, 297 нийтийн байранд, 5480 нь орон сууцанд, 112 нь тохилог хауст 
амьдарч байна. Үүнээс 4314 нь өөрийн эзэмшлийн орон байртай бөгөөд 1376 албан хаагч 
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түрээсийн байранд, 1345 нь эцэг эхтэйгээ, 671 нь садан төрлийн хүний орон байранд,                      
404 нь бусад хэлбэрийн орон байранд амьдарч байна. 

2020 оны эхний улирлын байдлаар нийслэлийн харьяа байгууллагуудын 8754 албан 
хаагч орон сууц худалдан авах хүсэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл нийт албан хаагчийн                           
78 хувьд нь орон сууц худалдан авах хэрэгцээтэй байна. 

 
Орон сууц худалдан авах албан хаагчдын 6575 нь цалингийн зээлтэй байгаа бөгөөд 

150 нь бэлэн мөнгөөр, 8604 нь зээлээр авах хүсэлтэй байна. 
 
Судалгааны үр дүнгээс харахад албан хаагчид 40-100 м2 байр авах эрэлт 

хэрэгцээтэй байна. 
 

 
 
 
Судалгааны үр дүнгээс дүгнэхэд нийслэлийн харьяа байгууллагуудын албан 

хаагчдын дунд орон сууц авах эрэлт хэрэгцээ өндөр байна. Үүнээс байр түрээслэн амьдарч 
байгаа, эцэг, эхийн хамт амьдардаг, садан төрлийн хүний байранд байдаг, бусад хэлбэрээр 
орон байраар хангагдаж байгаа зэрэг шалтгаантай 3796 албан хаагч байна. 

 
Нийт албан хаагчдын 78 хувь нь орон сууц авах хүсэлтэй байгаагаас 98 хувь нь 

зээлээр авах хүсэлтэй байна.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/452 дугаар захирамжийг үндэслэн төрийн 

албаны зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл авсан албан хаагчдад нэмэгдэл олгуулахаар 
НЗДТГазрын даргын тушаалын төсөл боловсруулж Тамгын газрын даргын 2020 оны 04 
сарын 06-ний өдрийн Б/105 дугаар тушаалаар 29 албан хаагчид төрийн захиргааны зэрэг 
дэвийн нэмэгдэл олгуулсан.  

 
Байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу 16 албан хаагчид 29.748657 төгрөгийн 

буцалтгүй тусламж олгуулсан. Хагалгаанд орсон, ар гэрт нь дэмжлэг шаардлагатай  3 албан 
хаагчид нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 38 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж 
олгуулсан. 

 
Дөрвөн албан хаагчид мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа дээшлvvлэхэд нь 7.014.000 

төгрөгийн сургалтын зардлын дэмжлэг үзүүлсэн.  
 
Албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор зуслангийн газар 

олгуулах ажлыг судлан нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 09-ний  өдрийн 
А/955 дугаар захирамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн 14-р хороо “Бугын ам”-д 10 га газар 15 
жилийн хугацаатай эзэмших газрын гэрчилгээг гаргуулсан. Нийслэлийн Засаг даргын 
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Тамгын газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн Б/220 дугаар тушаалаар                         
186 албан хаагчид зуслангийн газар олгосон. 

 
Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгтэй 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 

өдөр “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулан албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
шинжилгээ, өдрийн эмчилгээ, хэвтэн эмчлүүлэх боломжтой болсон. Тус эмнэлгийн 
мэдээллийн санд НЗДТГазрын 198 албан хаагчийн мэдээллийг оруулсан. 2020 оны                             
12 дугаар сарын байдлаар 98 албан хаагч эмнэлгийн үйлчилгээ авсан байна. 

 
2.2.1. Хүний нөөцийн чиглэлээр боловсруулж батлуулсан баримт бичиг: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм 

шинэчлэн батлах тухай” А/881 дүгээр захирамжаар байгууллагын дүрмийг шинэчлэн 
батлуулсан.  

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 163 дугаар 

тогтоолын хэрэгжилтийг ханган “Төрийн албаны цалингийн систем нэвтрүүлэх тухай” 
дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг ханган hr.csc.gov.mn системд тамгын газрын 212 албан 
хаагчийн мэдээлэл, цалин хөлс, даатгалын мэдээллийг шивж оруулсан. Мөн 
https://hr.csc.gov.mn/ программд сар бүр томилогдсон болон чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн 
мэдээллийг оруулж ажиллалаа.  

 
  Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр 
хавсралт “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу 184 албан хаагчийн 
хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлж, тухай бүр баяжуулан ажиллалаа. 
 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг мэргэжил 
дээшлүүлэх богино, дунд, урт хугацааны сургалтад хамруулах журам” батлуулах ажлыг 
зохион байгуулж,  Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны  өдрийн А/594 
дүгээр захирамжаар батлуулан ажиллалаа. 

 
 2.3.1. Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх ерөнхий болон тусгай 
шалгалтыг зохион байгуулах 
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-ын дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн 
Нийслэл дэх салбар зөвлөл тайлант хугацаанд 3 удаа  хуралдаж, хуралдаанаар хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн асуудлаар гарсан тогтоол, тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг хангаж ажиллав. 
 
 “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын дагуу төрийн жинхэнэ 
албаны сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 31 удирдах,                              
25 гүйцэтгэх албан тушаалын  сул орон тоонд  тухайн албан тушаалд тавигдах нийтлэг 
болон тусгай шаардлагыг хамгийн сайн хангасан иргэдийг томилуулахаар нэр дэвшүүлж, 
Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн тогтоолыг хүргүүлсэн. “Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 23 дугаар зүйлийн 23.5, Төрийн албаны тухай 
хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.3, 22.1.5 дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх 
болзол, журам”-ын 4.1.2, 4.1.3-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа тухай баримтыг 
холбогдох байгууллагуудаас нь авч нэр дэвшигчдийг томилсон шийдвэрийн хамт ирүүлэх 
албан бичгийг Салбар зөвлөлөөс томилох эрх бүхий байгууллагуудад хүргүүлж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа.  
 
 Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн даргын 
2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 54 дугаартай албан бичгээр тус хэлтсийн 
Хөдөлмөр, эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтний албан 
тушаалын сул орон тоог нөхөх захиалга ирүүлсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн 

https://hr.csc.gov.mn/
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www.csc.gov.mn цахим хуудсаар сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд 2020 оны                           
04 дүгээр сарын 15, 16-ны өдөр зарлаж, Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар 
зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Комисс байгуулах тухай” 01  дүгээр 
тогтоолоор шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий комисс байгуулагдсан.  
 
 “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай 
шалгалт зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол, тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх аргачлалыг баримталж бүртгэл болон сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, сонгон шалгаруулалад орж тэнцсэн 1 иргэнийг  нэр дэвшүүлсэн. 
 
 -Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, “Төрийн албаны тусгай 
шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 11 агентлагийн захиалгаар 32 удирдах албан тушаалын сул орон тоог 
нөхөх тусгай шалгалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар сарын 
15-ны өдрийн 14/21 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Боловсролын газрын Захиргаа, санхүү, 
хөрөнгө оруулалт хариуцсан Орлогч дарга, Захиргааны хэлтсийн дарга, Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтсийн дарга,  Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын  Захиргааны 
хэлтсийн дарга, Агаарын чанар, хяналт, зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга, Нийслэлийн 
Дотоод аудитын газрын Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Мэдээлэл, 
технологийн газрын Системийн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Соёл урлагийн 
газрын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга, Соёлын хэлтсийн дарга, Нийслэлийн 
Худалдан авах ажиллагааны газрын Орлогч дарга, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
дарга, Хуулийн хэлтсийн дарга, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, Хотын стандарт, 
орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Орлогч дарга, Захиргааны хэлтсийн 
дарга, Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга, 
Орчны аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн 
газрын Орлогч дарга, Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга, Ерөнхий архитекторын ажлын 
албаны дарга, Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга, Барилга байгууламжийн 
хяналтын хэлтсийн дарга, Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсийн дарга, Хуулийн хэлтсийн дарга, 
Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын Орлогч дарга, Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтсийн дарга, Өмчийн төлөөлөл, менежментийн хэлтсийн дарга, Өмчийн мэдээлэл, 
хяналт ашиглалтын хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл инновацын 
газрын Шинжлэх ухаан, технологийн хэлтсийн дарга, Төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газрын Захиргааны хэлтсийн 
даргын албан тушаалын сул орон тоог нөхөх захиалгыг хүргүүлсэн.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn цахим хуудсаар сонгон шалгаруулалтын 
зарыг олон нийтэд 2020 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр зарлаж, Төрийн албаны  
зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн  2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Комисс 
байгуулах тухай” 03  дүгээр тогтоолоор шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий комисс 
байгуулагдсан. 
 
 “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай 
шалгалт зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол, тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх аргачлалыг баримталж бүртгэл болон сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 20 сул орон тоонд сонгон 
шалгаруулалтад орж тэнцсэн иргэдийг нэр дэвшүүлсэн.  
 
 -Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2, “Төрийн албаны 
тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 1.3.2, 2.1-д заасны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний 13 агентлаг, Багануур, Баянзүрх дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар    
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/нийт-16/ байгууллагын захиалгаар 6 удирдах, 29 гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог 
нөхөх тусгай шалгалтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 
07-ны өдрийн 14/60 тоот албан бичгээр Багануур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга, Баянзүрх дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын 
албаны дарга, Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтсийн дарга, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Худалдан 
авах ажиллагааны газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Хотын 
стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын Мэдээллийн технологийн 
хэлтсийн дарга, Нийслэлийн Архивын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн, Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын Хүний нөөц, хуулийн 
асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн хэмжилт хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, Гэр хорооллоос үүдэлтэй агаарын бохирдол хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, 
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын Үйлчилгээний чанар, стандарт хариуцсан 
мэргэжилтэн, Олон нийтийн харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Байгаль орчны 
газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Боловсролын газрын 
Технологи, тусгай хэрэгцээт боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Байгаль 
орчны газрын Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Дотоод 
аудитын газрын Эрсдэл, дотоод хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн /ахлах аудитор/, 
Аудит, хяналт шалгалтын хэлтсийн мэргэжилтэн /аудитор/, Нийслэлийн Мэдээлэл, 
технологийн газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Системийн 
төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Системийн мэргэжилтэн, Серверийн 
мэргэжилтэн, Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн хяналтын камерын систем, 
шийдлийн мэргэжилтэн, Нийслэлийн Спорт хорооны Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн 
оюутан залуучууд – тусгай мэргэжлийн болон их, дээд сургууль дахь биеийн тамирын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага дахь биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 
Биеийн тамирын хөгжлийн хэлтсийн ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, гэр бүл, орон 
нутгийн нэгж, дүүрэг, хороо, хэсэг дэх биеийн тамирын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 
Спортын хөгжлийн хэлтсийн мэдээлэл технологи, олон нийттэй харилцах асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн, Спортын хөгжлийн хэлтсийн спортын барилга байгууламж, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газрын Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Зөвлөх үйлчилгээний 
худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтэн, Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн, Барааны худалдан авах 
ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын 
генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын Бүртгэл хариуцсан 
мэргэжилтэн, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн 
эрүүл мэндийн технологи, инновац хариуцсан мэргэжилтэн, Эмнэлгийн тусламжийн 
хэлтсийн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага хариуцсан мэргэжилтэн, 
Нийслэлийн Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын 
Чанарын дэд бүтцийн ахлах мэргэжилтэн, Орчны аюулгүй байдлын хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн, Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн, Мэдээллийн сангийн 
мэргэжилтэн, Нийслэлийн Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Архив, албан 
хэрэг хөтлөлт, түүний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Тогтоол шийдвэрийн биелэлт 
хариуцсан мэргэжилтэн, Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн, Гадаад харилцаа, 
өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн,  Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн өмч, сургалт, 
тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн,  Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал, гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн,  Хорооны нийгмийн ажилтны 
албан тушаалын сул орон тоог нөхөх захиалгыг хүргүүлсэн.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn цахим хуудсаар сонгон шалгаруулалтын 
зарыг олон нийтэд 2020 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр зарлаж, Төрийн албаны  
зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн  2020 оны 09 дугаар сарын 22-ны өдрийн “Комисс 
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байгуулах тухай” 26 дугаар тогтоолоор шалгалт зохион байгуулах үүрэг бүхий комисс 
байгуулагдсан.  
 
 “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”, “Төрийн албаны тусгай 
шалгалт зохион байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”  Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол, тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх аргачлалыг баримталж бүртгэл болон сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулж, төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 9, гүйцэтгэх албан тушаалын 
25 сул орон тоонд сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн иргэдийг нэр дэвшүүлсэн. 
 
 - Төрийн албаны зөвлөлд 2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14/62 дугаар албан 
бичгээр хүргүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 
дэх хэсэг, "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.2-т заасныг үндэслэн 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын дарга, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрх зүй, хяналт 
үнэлгээний хэлтсийн дарга, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны 
Захиргаа зохион байгуулалтын хэлтсийн Хуралдаан зохион байгуулалтын тасгийн дарга, 
дахь хэсэг, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг 
үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Хууль эрх зүй, 
хяналт үнэлгээний хэлтсийн Гэрээ, Тэргүүлэгчдийн хуралдааны тогтоол шийдвэрийн 
асуудал хариуцсан ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж, 2020 оны 10 дугаар сарын                  
07-ны өдөр зохион байгуулсан. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 2 сул 
орон тоонд сонгон шалгаруулалтад орж тэнцсэн иргэнийг нэр дэвшүүлсэн.  
 
 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар "Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, 
журам”-ын дагуу төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтыг 4 удаа 
зохион байгуулж  удирдах албан тушаалын 31, гүйцэтгэх албан тушаалын 25 сул орон тоог 
нөхөж, Салбар зөвлөлийн тогтоолоор нэр дэвшүүлсэн байна.  
 
 ТАЕШ: Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
албаны ерөнхий шалгалт өгөх болзол журам”-ын дагуу нийслэлд Төрийн албаны ерөнхий 
шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн 7773 иргэнээс төрийн албаны ерөнхий шалгалт авах ажлыг 
нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны  11 дүгээр сарын 4, 5, 6, 7, 8, 9-ний өдрүүдэд Төрийн албаны 
зөвлөлтэй хамтран зохион байгуулав. 
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх Салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн “Шалгалт зохион байгуулах тухай” 61 дүгээр тогтоолоор Төрийн 
албаны ерөнхий шалгалтыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулах “Салбар комисс”-ыг 14, 
“Бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсэг”-ийг 42  хүний бүрэлдэхүүнтэй тус тус байгуулсан.  
 
 Нийслэлд Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгэгдсэн 7773 иргэнээс 5813 
буюу бүртгэгдсэн иргэдийн 74.78 хувь нь шалгалтад хамрагдсан байна. Шалгалтад 1960 
(25.22%) иргэн оролцоогүй байна. Төрийн албаны ерөнхий мэдлэгийн  шалгалтад 2474 
(42.56%),  Монгол хэл бичгийн  чадварын шалгалтад 1984 (34.13%), Дүн шинжилгээ хийх 
чадварын шалгалтад  1880 (32.34%) иргэн тус тус тэнцсэн байна. 
 
 2.2.4 Төрийн захиргааны албан хаагчдын тангараг өргүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах 
 
 Төрийн албаны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 1995 оны “Төрийн захиргааны албан хаагчийн өргөх ёслолын журам”-ын 
дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар сарын 
28-ны өдрийн “Төрийн жинхэнэ албан хаагчид хамааруулж, төрийн захиргааны албан 
хаагчийн тангараг өргүүлэх тухай” 04 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад ажиллаж 142 албан хаагчийг, 2020 оны 10 дугар сарын 27-ны өдрийн  
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчид хамааруулж, төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг 
өргүүлэх тухай” 64 дүгээр тогтоолоор 51 албан хаагчийг Төрийн жинхэнэ албан хаагчид 
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хамааруулж, төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлэв. 2020 оны жилийн 
эцсийн байдлаар нийт 193 албан хаагч төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөсөн 
байна. 
 2.2.5. Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны “Албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай” 03 дугаар тогтоолын дагуу Албан 
тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах, хянах, Төрийн албаны зөвлөлөөс батлах 
зөвшөөрөл авч ажиллах 
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Aлбан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын төрийн захиргааны албаны албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулж Төрийн албаны зөвлөлөөр хянуулж, батлах зөвшөөрөл авах ажлыг чиг 
үүргийнхээ дагуу Салбар зөвлөл хэрэгжүүлэн ажилласан.   
 
 Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Aлбан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын төрийн захиргааны албаны албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулж Төрийн албаны зөвлөлөөр хянуулж, батлах зөвшөөрөл авах ажлыг чиг 
үүргийнхээ дагуу Салбар зөвлөл хэрэгжүүлэн ажилласан.   
 
 Тайлант хугацаанд нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний                                
17 агентлагийн 725-д хамаарах 575,  нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын 
алба, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын ижил нэршил бүхий 13, Сүхбаатар, 
Чингэлтэй, Баянгол, Багануур, Налайх  дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 162, нийт              
763  төрийн захиргааны албаны албан тушаалын тодорхойлолтыг Төрийн албаны 
зөвлөлөөр хянуулж, батлах зөвшөөрөл авсан. 
 

2.3. Сургалт, судалгааны төвийн үйл ажиллагаа 
 
Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх, төрийн 

үйлчилгээнд шинэ соёл, стандартыг нэвтрүүлэх, хүн төвтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох 
зорилготой “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 28-ны өдрийн 21/03 тогтоолоор баталсан.  

 
Албан хаагчдыг тасралтгүй сургах "Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв”-ийг 

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Азийн сан хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн 
дэмжлэгтэйгээр байгуулж, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.  
 

Сургалт, судалгааны төв нь Төвийн захирал 1, Захиргаа, удирдлагын албаны 
менежер 1, Захиргааны ажилтан 1, Зөвлөх багш 1, Зохицуулагч 1, Сургалтын ажилтан 4, 
Судалгааны ажилтан 3 гэсэн бүтэц, орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явууллаа.  
 

Азийн сангийн “Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”-өөс 29 гэрээт сургагч багштай 
гэрээ байгуулан, сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллалаа.  
 

Ковид-19 цар тахал гарч, цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020 оны “Шинэ коронавирусийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай” 30, 39 дүгээр тогтоол, Улсын Онцгой Комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний 
өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” Засгийн газрын 178 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”                
А/166 дугаар захирамж, 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/436 “Коронавируст 
/Ковид-19/ халдвараас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах” талаар авч хэрэгжүүлж байгаа 
ажлыг эрчимжүүлэх тухай захирамж, 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн                         
А/1241 “Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
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эрчимжүүлэх тухай” захирамжуудыг удирдлага болгон төвийн болон сургалтын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тухай бүр өөрчлөлт хийн хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

 
 2.3.1. Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийг бэхжүүлэх  

 
 - Төвийн 2020-2025 оны стратеги төлөвлөгөөг Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 
батлуулах, хэрэгжүүлэх талаар: 
  

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 2020-2025 оны стратеги төлөвлөгөөг 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Төвийн хөгжлийн зураглал, Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулж эхний хувилбарыг 
боловсруулсан. ISO 21001:2018 Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэх зорилттой уялдуулан дахин сайжруулалтыг хийж байна.  

 
- Төвийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төсөв боловсруулж, батлуулах, 

хэрэгжүүлэх 
 
2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 

Удирдах зөвлөлийн хурлаар, төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлж ажиллав. 

 
Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор 2020 оны 1 дүгээр сараас 4 дүгээр сар,                       

11 дүгээр сараас хатуу хөл хорио тогтоож, танхимын сургалтуудыг хориглосны улмаас 
тухай бүр сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж тохиромжтой хувилбараар ажилласан. 
Тухайлбал, 2020 оны 1 дүгээр сард нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 
ирүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг эмхэтгэж, 34 агентлагийн Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн 
мэргэжилтнүүдэд мэдээлэл өгч, “Нэг хот- Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд зохион 
байгуулах сургалтыг цуцалж, сургалтын материалыг Нийслэлийн Сургалт, судалгааны 
төвийн цахим хуудсанд байршуулж, 9 дүүрэг, 171 хорооны холбогдох албан хаагчдад ERP 
системээр холбоосыг хүргүүлж, утсаар ярин баталгаажуулж ажиллалаа.  
 

Хөл хорио тогтоож, сургалтын үйл ажиллагааг хязгаарласантай холбоотой Төвийн 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тухай бүр өөрчлөлт оруулж, ажиллалаа. 
Тухайлбал: “Харилцан суралцах арга зүй” сургалтыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулан 2-3 оролцогчтойгоор зохион байгууллаа.  

 
- Төвийн ажилтнууд, сургагч багш нар, дүүрэг агентлагуудын хүний нөөцийн 

ажилтнуудыг сургалтад хамруулах 
 

2020 онд Төвийн ажилтнууд, сургагч багш нар нийт 111 албан хаагч 11 удаагийн 
чадавхжуулах сургалтад хамрагдсан. Үүнээс төвийн 75 албан хаагч (давхардсан тоо),                         
9 төрлийн (11 удаа), 6 төрлийн 6 удаагийн чадавхжуулах сургалтад төвийн 36 сургагч багш 
тус тус хамрагдсан бөгөөд тайлант хугацааны 100 албан хаагчийг 7 төрлийн чадавхжуулах 
сургалтад хамруулах төлөвлөгөөг биелүүллээ.  
 

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн албан хаагчид болон сургагч багш нарын 
сургалтын хэрэгцээнд үндэслэн, сургалтуудыг энэ онд төлөвлөсөн боловч цар тахал, цаг 
үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан зарим танхимын сургалтуудыг зайнаас, цахимаар 
зохион байгуулсан. Тухайлбал:  

 
1. ORP Mongolia сургалтын байгууллагын олон улсын гэрчилгээтэй “Фасилитэтор 

бэлтгэх сургалт; 
2. “Төрийн албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Нийслэлийн 

Сургалт, судалгааны төвийн 2 ажилтан, 2 сургагч багш Сингапурын Темасек сан,    
МУ-ын ЗГХЭГ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй Сингапурын төрийн албаны 
коллежийн “Сургалтын дизайн боловсруулалт” цахим сургалт; 

3. Бизнес процессын дахин загварчлал сургалт;  
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4. Нийслэлийн түүх, бүтэц сэдэвт сургалтын агуулгын баталгаажуулах хэлэлцүүлэг, 
сургалт;  

5. МУИС, ШУТИС-ын хамтран зохион байгуулсан “Цахим сургалт боловсруулах, 
Мүүдл систем ашиглах” сургалт;  

6. Шинээр боловсруулсан Сургагч багшийн сургалт;  
7. Дэйл Карнейгийн “Үр дүнтэй харилцаа – амжилтын үндэс” 5 өдрийн сургалт  
8. Судалгааны арга зүй сургалт; 
9. ISO 21001-2018 стандартын багц сургалт; 
10. Zoom ашиглан сургалт, уулзалт зохион байгуулах тухай сургалт. 
11. “Төслийн удирдлага” сэдэвт сургалт. 
 
- Сургалтын төв дотоодын магадлан итгэмжлэл авах ажлын хүрээнд Удирдлагын 

академитай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах, хамтран ажиллах 
 
2020 оны 3 дугаар сард Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв дотоодын магадлан 

итгэмжлэл авах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Удирдлагын 
академи, Азийн сантай “Хамтран ажиллах” санамж бичгийг байгуулсан. Санамж бичгийн 
хүрээнд Төрийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн хэрэгжилтийг хангах, Засгийн 
газрын 2019 оны “Сургалтын агуулга, хөтөлбөр батлах тухай” 299 дүгээр тогтоолын дагуу 
нийслэлийн харьяа бүх шатны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагааны хүрээнд богино хугацааны сургалтыг хамтран зохион байгуулах, Нийслэлийн 
Сургалт, судалгааны төвийн сургагч багш нарыг үнэлэх, чадавхжуулах, судалгаа 
шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах юм.  

 
- Албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллага, 

олон улсын байгууллагуудтай  төсөл хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх, холбогдох шатны 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах: 
 

1. ГОУХАН-ийн Монгол улсад барилгын эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтыг 
үр ашгийг дээшлүүлэх нь төслийн хүрээнд:  
 
- Төслийн дэмжлэгтэйгээр “Төслийн ашиглалтын хугацааны зардал” “Хөрөнгө 

оруулалтын үр ашиг” сэдэвт сургалтын модулийг цахим хэлбэрт хөрвүүлж, 
Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн цахим сургалтын системээр 
(http://trc.ulaanbaatar.mn/),  дамжуулан нийслэлийн 9 дүүрэг, хэрэгжүүлэгч 
агентлаг, ОНӨҮГ, төслийн нэгж зэрэг нийт 99 албан хаагчийг хамруулан 
амжилттай зохион байгуулсан. 
 

- “Төслийн менежментийн үндэс” сургалтын агуулгыг олон улсын төслийн 
удирдлагын Project Management Body of Knowledge (PMBOK) стандартын дагуу 
нийслэлийн онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, Нийслэлийн Сургалт, судалгааны 
төвтэй хамтран 30 багшийг сонгон шалгаруулж 3 өдрийн вакум сургалтад 
хамруулж, дадлагажуулах сургалт зохион байгуулсан ба цаашид сургагч 
багшаар үргэлжлүүлэн ажиллах сонирхолтой төрийн албан  хаагчдыг 2021 онд 
тус төслийн нэгжээс гэрээ хийн санхүүжүүлэн ажиллуулж, албан хаагчдад 
зориулсан сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн.  
 

2. НҮБ-ын Шилжих хөдөлгөөний байгууллагын “Дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг 
ойлгож, удирдах нь” төслийн хүрээнд:  
 

- Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй НҮБ-ын Шилжих хөдөлгөөний байгууллагын “Дотоодын 
шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь”, Азийн сангийн “Хотын засаглалыг сайжруулах” 
төсөл, Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран нийслэлийн хороодын нийгмийн 
ажилтнуудад зориулсан гамшиг, онцгой байдлын үед иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх чадавх эзэмшүүлэх зорилготой “Гамшиг, онцгой байдлын үед иргэдэд нийгэм 

http://trc.ulaanbaatar.mn/
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сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь” сургалтыг зохион байгууллаа. Нийт 14 удаагийн сургалтаар                          
170 хорооны нийгмийн сургалтад хамрууллаа.  

 
- Хорооны Засаг даргын үндсэн сургалт, Манлайллын сургалтын агуулгад 

“Шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь” сэдэвт богино модулийг 
боловсруулж нэмэлтээр оруулсан.  
 

- Дээрх сургалтын агуулгаар зохион байгуулах сургалтыг 2021 оны 1 дүгээр 
улиралд зохион байгуулах, цаашид сургалтыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэхэд 
хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн.  
 

3. НҮБХХ-ийн “Ковид-19-ын нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл ба түүнд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулахад салбар хоорондын уялдаатай хариу арга хэмжээ авах” 
төсөл, НҮБ-ын ОУШХБ-тай хамтран бүх шатны нийгмийн ажилтнуудад зориулсан 6 
багц хичээл бүхий цахим сургалтыг боловсруулж байна.  
 

Хүснэгт 1. Сургалт, судалгааны төвийн чадавхыг бэхжүүлэх  
зорилтын гүйцэтгэлийн үр дүн, биелэлт: 

 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур үзүүлэлт 
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 
он 

2020 оны эхний 
хагас 

2020 оны жилийн 
эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 
НССТ-ийн стратеги 
төлөвлөгөөний 
боловсруулалтын явц  

хувь 20 50 50 100 90 

2. 

НССТ-ийн 2020 оны 
үйл ажиллагааны 
болон сургалтын 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 

хувь - 50 45 100 100 

3 

Сургалт, сургалтад 
хамрагдсан албан 
хаагч, сургагч 
багшийн тоо  

тоо 447 70 57 100 111 

4 

УА-тай байгуулсан 
санамж бичиг 
байгуулах 

санамж 
бичиг 

- 

Санамж 
бичигт 
гарын 
үсэг 

зурах 

Санамж 
бичигт 
гарын 
үсэг 

зурсан 

Хамтран 
ажиллах 

арга 
хэмжээ 

төлөвлөх 

Хамтран 
ажиллах 

арга 
хэмжээ 

төлөвлөсөн 

5 
Хамтран ажиллах 
байгууллага, төсөл 
хөтөлбөрийн тоо  

тоо 1 1 1 2 3 

 
Цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас 2020 оны 1-4 дүгээр саруудад танхимын 

сургалт зохион байгуулах боломжгүй болсон тул сургалтын төлөвлөгөөнд дахин төлөвлөлт 
хийж, зарим сургалт, арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулах, Нийслэлийн Сургалт, 
судалгааны төвийн брэндбүүк боловсруулах, төвийн үйл ажиллагаанд ISO 21001-2018 
стандартыг хэрэгжүүлэх ажлуудыг нэмж тусгасан хэрэгжүүлж, ажиллалаа.  

 
 2.3.2. Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн брэндбүүк боловсруулах:  
 

НЗДТГ, Азийн сангийн хамтран хэрэгжүүлж буй Хотын засаглалыг сайжруулах 
төслийн дэмжлэгтэй төвийн лого, брэнд элемент болон ашиглах зааварчилгааг 
боловсруулан ашиглаж байна. Брэндбүүк ашиглах гарын авлагыг  
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Зураг 1. НССТ-ийн лого, түүний агуулга 

 
 ISO 21001-2018 стандартыг хэрэгжүүлэх: 
 

НССТ-ийн үйл ажиллагаанд ISO21001-2018 
стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор 4 үе шаттай арга 
хэмжээг 2020 оны 8 дугаар сарын 18-аас 12 дугаар 

сарын 16-ны хооронд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүллээ. Төлөвлөсөн 
хугацаанд  нийт 19 удаагийн арга зүйн сургалт, уулзалт зохион байгуулж, дараах ажлуудыг 
хийж гүйцэтгэлээ.  

 
Үүнд:  

- ССТ-ийн үндсэн болон дэмжих 14 үйл явцын зураглалыг гаргасан. 
- Гадаад, дотоод харилцааны матрицыг гаргасан.  
- НССТ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 5 төрлийн журмын төслийг боловсруулсан.  
1. Сургалт төлөвлөлт, зохион байгуулалтын журам  
2. Сургалтын материал боловсруулах журам  
3. Сургагч багштай ажиллах журам  
4. Үл тохирол залруулах арга хэмжээний журам  
5. Хяналт, үнэлгээний журам  
 

 2.3.3. Сургалтын хөтөлбөр,төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
 

 - ННЗБ-уудаас ирүүлсэн сургалтын захиалгад үндэслэн сургалтын төлөвлөгөө 
боловсруулах, батлуулах:  
 

Сургалтын уян хатан төлөвлөлтийн дагуу ННЗБ-уудаас ирүүлсэн захиалгад 
үндэслэн НЗДТГ, УБЗАА, НҮНТ, нийслэлийн хэрэгжүүлэгч 13 агентлаг, Сонгинохайрхан 
дүүргийн нийт 1067 албан хаагчийг дараах 9 төрлийн сэдэвчилсэн сургалтад хамрууллаа. 
 Үүнд:  

 
1. Ажлын байр ба баг хамт олны хоорондын үр дүнтэй харилцаа;  
2. Монгол хэлний зөв бичих дүрэм;  
3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй;  
4. Хууль, эрх зүй;  
5. Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ; 
6. Манлайлал; 
7. MS Excel;  
8. Стрессийг удирдахуй; 
9. Судалгааны арга зүй. 

 
- Төлөвлөгөөний дагуу сургалт зохион байгуулах  

 
 Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
нийт 3697 албан хаагч хамруулахаар төлөвлөгдсөн боловч цаг үеийн нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан 1600 хэсгийн ахлагч нарт зориулсан стандартын сургалт цуцлагдаж 2097 албан 
хаагчийг танхимын болон цахим сургалтад хамруулахаар зорьж төлөвлөгөөнд өөрчлөлт 
оруулсан. Төлөвлөгөөний дагуу нийт 2156 албан хаагчийг 165 удаагийн танхимын, 110 
албан хаагчийг 2 удаагийн цахим сургалтад хамрууллаа. 
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График 1. Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын харьяалах байгууллага, хувиар 
 
Нийт танхимын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын 33,99 хувь нь хороодын, 33,81 

хувь нь хэрэгжүүлэгч агентлагийн, 17,25 хувь нь НЗДТГ болон НҮНТ-ийн, 5,15 хувь нь 
дүүргүүдийн ЗДТГ-ын, 4,13 хувь нь НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн захиалгаар 
Хотын шуудын нягтлан бодогч нарт зохион байгуулсан MS Excel программын сургалтын 
оролцогчид, 1,86 хувь нь ОНӨААТҮГ ба 1,81 хувь нь УБЗАА-ны албан хаагчид байна.  

 
Танхимын сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын 30 хувь нь эрэгтэй, 70 хувь нь 

эмэгтэй албан хаагчид байна.  
 

 
График 2. Сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын хүйс, хувиар  

 
2020 онд нийт нийслэлийн 9 агентлагаас НССТ-д захиалга ирүүлж албан хаагчдаа 

сургалтад хамруулсан бөгөөд нийт 729 албан хаагч сургалтад хамрагдсанаас 261 нь 
эрэгтэй, 468 нь эмэгтэй албан хаагч байна.  

 
Хүснэгт 2. Захиалгат сургалтад хамрагдсан хэрэгжүүлэгч агентлагийн албан хаагчдын тоо 

  Агентлаг НИЙТ Эрэгтэй Эмэгтэй 

1 АБТГ 65 24 41 

2 МХГ 40 18 22 

3 НАГ 176 44 132 

4 НМТГ 13 2 11 

5 НСУГ 12 9 3 

6 НХАА 92 25 67 

7 ОСДБГ 18 10 8 

8 ХБХГ 148 44 104 

9 ХСОАБХЗГ 119 57 62 

10 
Бусад буюу агентлагийн удирдах 
ажилтнуудад зориулсан сургалт  46 28 18 

  НИЙТ  729 261 468 

Эрэгтэй Эмэгтэй 
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 Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1343 дугаар захирамжийн дагуу “Нэг хот, Нэг 
стандарт” зорилтот жилийн болзолт уралдааныг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүрэг, 
хорооны 1600 хэсгийн ахлагч нарт зориулсан стандартын сургалт-зөвлөгөөн цаг үеийн 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан  цуцлагдаж, стандартын эмхэтгэлийг Нийслэлийн Сургалт, 
судалгааны төв эмхэтгэж дотоод удирдлагын систем болон Төвийн цахим хуудсаар 
дамжуулан нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад хүргэв. 
 
 Шинэ коронавирусийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2020 оны 30, 39-р тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны                              
02 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/166 дугаар захирамжийн дагуу танхимын 
сургалт зохион байгуулах боломжгүй болж, 1 дүгээр улирлын сургалтуудыг цуцалж, нэн 
шаардлагатайг сургалтыг цахимаар зохион байгуулсан. 
 
 2020 оны 4 дүгээр сараас 10 хүнтэй танхимын сургалт зохион байгуулахыг 
зөвшөөрснөөс хойш хорио цээрийн дэглэмийг чанд сахин, 10 хүнтэй танхимын 
сургалтуудыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, 6-10 дугаар сард сургалтыг зохион 
байгууллаа.  
 
 2020 онд дараах сургалтуудад хамгийн олон суралцагч хамрагдсан байна. Үүнд:  

1. Хууль эрх зүй – 443 
2. Баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа – 316 
3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, имиж бүрдүүлэлт – 234 
4. Харилцан суралцах арга зүйн сургалт – 189 
5. Удирдах ажилтнуудад зориулсан манлайллын сургалтад 172 албан хаагч 

хамрагджээ.  
 

 Доорх графикаас 2020 онд зохион байгуулсан нийт сургалтууд ба түүнд хамрагдсан 
албан хаагчдын тоог харна уу.  
 

 
 
 

График 3. ННЗБ-уудын сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо 2020 он, /сургалтаар/ 
 
- Цахим сургалтыг хөгжүүлэх, зохион байгуулах ажлын талаар 

 
 ГОУХАН-ийн хэрэгжүүлж буй” Монгол улсад барилгын салбарын эрчим хүний үр 
ашгийг дээшлүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр “Төслийн ашиглалтын хугацааны зардал” 
“Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг” сэдэвт сургалтын модулийг цахим хэлбэрт 
хөрвүүлж, Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв цахим сургалтын системээр  дамжуулан 
НЗДТГ, дүүргүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг, ОНӨААТҮГ, НӨҮГ болон бусад байгууллагын нийт 
110   албан хаагчийг хамруулан амжилттай зохион байгуулсан.  
 

0

100

200

300

400

500

НИЙТ Эрэгтэй Эмэгтэй 



36 
 

 Доорх графикаас үзвэл цахим сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын 43 хувь нь 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, 29 хувь нь ОНӨААТҮГ, НӨҮГ болон бусад төслийн нэгж, 24 хувь нь 
дүүргүүдийн ЗДТГ-ын болон харьяа хэлтэс нэгжийн албан хаагчид, үлдсэн 4 хувь нь      
НЗДТГ-ын албан хаагчид байна.  
 

 
График 4. Цахим сургалтад хамрагдсан албан хаагчид 

 
2.3.4. Сургалттай холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх  

 
 Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв нь сургалттай холбоотой мэдээллийн санг 
бүрдүүлж, баяжуулан ажиллахын зэрэгцээ судалгааны дата-г үүсгэн ажиллаж байна. 
 
 2020 онд нийт  943 албан хаагч сургалтын өмнөх, дараах үнэлгээнд хамрагдсан 
байна.   
 Судалгаанд хамрагдсан нийт 943 албан хаагчдын ерөнхий бүтцийг харвал:  
 

▪ Хорооны нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч, Засаг дарга- 130 
▪ Нийслэлийн өмчит байгууллагын албан хаагчид- 126  
▪ НЗДТГ болон хэрэгжүүлэгч агентлагийн албан хаагчид- 687  

 
 Сургалтын дараах үнэлгээний гол үр дүнгүүдээс авч үзвэл: 
 

1. Сургалтын өмнөх, дараах сургалтад хамрагдсан нийт албан хаагчдын 92 хувь нь 
зохион байгуулсан сургалтыг  “үр дүнтэй болсон” гэж дүгнэж  байна.  

2. Судалгаанд хамрагдсан нийт албан хаагчдын 91,3 хувь нь “сургалтаас олж 
авсан мэдлэг, ур чадвараа ажлын байран дээрээ хэрэгжүүлнэ” гэж 
хариулсан байна.   

3. Судалгаанд хамрагдсан нийт албан хаагчдын 98,8 хувь “Сургагч багшийн заах 
ур чадварыг сайн, сургалт зорилгоо бүрэн биелүүлж чадсан” гэж үзсэн 
байна.  
 

 Сургалтын хэрэгцээний судалгаанд нийт 362 албан хаагч хамрагдсан бөгөөд албан 
хаагчдаас 92 хувь нь ажлын байран дээрх нарийн мэргэшүүлэх чиглэлийн сургалтын 
хэрэгцээтэй байна гэж хариулсан бол нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвөөс зохион 
байгуулдаг үндсэн болон сэдэвчилсэн сургалтаас хамгийн хэрэгцээтэй байгаа сургалтыг 
“Харилцаа”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, “Монгол хэлний найруулга зүй” гэж хариулсан 
байна.  
 
Хүснэгт 3. Сургалтын хөтөлбөр,төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх зорилтын 

гүйцэтгэлийн үр дүн, биелэлт: 
 

№ Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

43%

4%
24%

29%

Агентлаг НЗДТГ Дүүрэг бусад буюу НӨҮГ, ОНӨААТҮГ
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2019 
он 

2020 оны эхний 
хагас 

2020 оны жилийн 
эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Үндсэн болон 
сэдэвчилсэн 
сургалтад хамрагдсан 
албан хаагчийн тоо  

хувь - 1100 1185 2097 
2266 

 

2. 
Боловсруулсан цахим 
сургалтын тоо 

тоо 1 - - 7 4 

3. 
Цахим сургалтад 
хамрагдсан албан 
хаагчийн тоо 

тоо 22 - 50 29 110 

 
 2.3.5. Сургалтын модуль боловсруулах, сайжруулах 
 

- Шинэ сургалтуудын агуулга боловсруулах 
 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр, 2018 онд хийсэн сургалтын хэрэгцээний үнэлгээ,  2019 онд боловсруулсан 
Чадамжийн тогтолцоог үндэслэн дараах сургалтын агуулгыг шинээр боловсруулж байна. 
Үүнд:  

Хүснэгт 4. Шинээр боловсруулж гарын авлага, түүний явц 
 

№ Гарын авлага Тайлбар 

1  Архив, албан хэрэг хөтлөлт эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

2  Нийслэлийн түүх, бүтэц, чиг үүрэг эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

3  Харилцан суралцах арга зүй 2 дахь хувилбар боловсруулж байгаа. 

4  Манлайлал Эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

5  Төслийн менежементийн үндэс Эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

6  Төрийн захиргаанаас нийтийн удирдлагад Хэвлэлтэд шилжсэн 

7  Нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг Эх бэлтгэл хийгдэж байгаа 

 
Хүснэгт 5. ССТ-ийн 2017 оноос хойш боловсруулсан сургалтын агуулгууд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 

1. Архив, албан хэрэг 
хөтлөлт  

2. Нийслэлийн түүх, 
бүтэц 

3. Харилцан суралцах 
арга зүй  

4. Манлайлал  
5. Төслийн 

менежментийн үндэс  
6. Төрийн захиргаанаас 

нийтийн удирдлагад 
7. Нийгэм сэтгэл зүйн 

дэмжлэг үзүүлэх нь  

1. Судалгааны арга 

зүй  

2. MS Excel 

программ  

3. Төрийн албан 

хаагчдад 

зориулсан хууль, 

эрх зүй  

4. Манлайлал 

5. Удирдах 

ажилтнуудад 

зориулсан 

Менежментийн 

түвшний 

манлайлал  

6. Бизнес 

процессыг 

загварчлах 

аргачлал 

1. Хорооны засаг 

дарга  

2. Хорооны зохион 

байгуулагч 

3. Хорооны нийгмийн 

ажилтан  

4. Хорооны хэсгийн 

ахлагч  

5. Амьжиргааг 

дэмжих зөвлөлийн 

гишүүд 

1. Ажлын байр ба 

баг хамт олны 

үр дүнтэй 

харилцаа  

2. Хүн төвтэй 

төрийн 

үйлчилгээ  

3. Сургалтын 

хэрэгцээний 

үнэлгээ 

4. Сургагч багшийн 

гарын авлага 
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 - Сургалтын шинэ модуль, цахим контент боловсруулах 
 

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн цахим платформыг хөгжүүлж 
сургалтуудын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх ажлын хүрээнд сургагч багш нарыг цахим 
сургалт боловсруулах сургалтад хамруулж, сургалтын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэн 
гүйцэтгэх Зөвлөх “Цэгц Медиа”, “Томьёо” байгууллагуудтай хамтран ажиллаж дараах                             
5 төрлийн үндсэн болон сэдэвчилсэн сургалтын агуулгуудыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх 
ажлыг хариуцан гүйцэтгэж байна.  Үүнд:  
 

Хүснэгт 6. Цахим хэлбэрт хөрвүүлж буй сургалт, түүний гүйцэтгэлийн хувь 
 

№ Цахим сургалтын нэр Гүйцэтгэл/ хувиар 

1.  Хорооны Зохион байгуулагчийн үндсэн сургалт 100 

2.  Хорооны Нийгмийн ажилтны үндсэн сургалт 20 

3.  Удирдах ажилтны манлайлал 10 

4.  Ажлын байр ба баг хамт олны үр дүнтэй харилцаа 50 

5.  Судалгааны арга зүй 50 

 
- Сургалтын агуулгын сайжруулалт хийх 

 
- 2019 онд шинэчлэн боловсруулсан Хорооны Засаг даргад зориулсан үндсэн 

сургалт, Манлайллын сургалтын агуулгад жендер болон шилжилт хөдөлгөөний 
тухай модулийг нэмж оруулан агуулгыг баяжууллаа.  
 

- 2018 онд боловсруулсан, хороодын албан хаагчдад зориулсан “Хүн төвтэй 
төрийн үйлчилгээ” сургалтын агуулгыг нийт нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагын албан хаагчдад зориулан агуулгыг шинэчлэн боловсруулж байна.  
 

- Сургагч багш нарын санал, сургалтад хамрагдсан албан хаагчдын сургалтын 
дараах үнэлгээний үр дүнд үндэслэн 2018 онд Монгол Улсын Боловсролын Их 
сургуулийн багш нарын багийн боловсруулсан Сургагч багшийн гарын авлагыг 
шинэчлэн сайжруулж боловсрууллаа.  

 
 - Сургагч багш бэлтгэх 

 
Шинэчлэн сайжруулж боловсруулсан Сургагч багшийн гарын авлагаар 2020 оны                     

6 дугаар сард сургагч багшийн сургалт зохион байгуулсан.  
 

Хүснэгт 7. Сургалтын модуль боловсруулах, сайжруулах зорилтын гүйцэтгэлийн үр 
дүн, биелэлт: 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 
он 

2020 оны эхний 
хагас 

2020 оны жилийн 
эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Шинээр боловсруулсан 
сургалтын гарын 
авлага  

тоо 15 17 17 23 23 

2. Шинэчлэн сайжруулсан 
гарын авлагын тоо  тоо 3 - - 1 2 
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 2.3.6. Орчин үеийн, сургалтын шинэлэг арга зүйг судлах, нэвтрүүлэх 
 

 - Сургалтын шинэ арга зүй, хандлагыг судлах, сайжруулах талаар 
 

Хөл хорио тогтоож, сургалтын үйл ажиллагааг хязгаарласантай холбоотой Төвийн 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тухай бүр өөрчлөлт оруулж, ажиллалаа. 
Тухайлбал: “Харилцан суралцах арга зүй” сургалтыг цаг үеийн нөхцөл байдалтай 
уялдуулан 2-3 оролцогчтойгоор зохион байгуулсан. 

 
Харилцан суралцах арга зүйг сургалтад нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 

дагуу 2020 оны 7 дугаар сард 9 дүүргийн 171 хорооны албан хаагчдад зориулсан Харилцан 
суралцах арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 189 албан хаагч хамрагдав.  

 
2020 оны 7 дугаар сарын 29-өөс 9 дүгээр сарын 15-ны хооронд нийслэлийн 

хороодын дунд “Сайн туршлага тодорхойлох, танилцуулах, түгээн дэлгэрүүлэх нь” болзолт 
уралдааныг зохион байгуулсан ба нийт 144 хорооноос сайн туршлагаа ирүүлснээс дүүргийн 
шатны хэлэлцүүлгээс 27, нийслэлийн шатны хэлэлцүүлгээс 5 сайн туршлага шалгарсан. 
Болзолт уралдаанаас 27 сайн туршлагыг эмхэтгэн гарын авлага хэвлүүлсэн.  

 
Хүснэгт 8. Болзолт уралдаанаас 27 сайн туршлага 

 

Дүүрэг Хороо Сайн туршлага нэр 

Чингэлтэй 

5 Тархиа ухья 

14 Өрх толгойлсон эхчүүдэд зориулсан бичил оёдлын цех 

16 Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 

Налайх 7 “Аяны богц-танайд хоноё” цүнхний аян 

Багануур 5 “Гэр бүлийн өдөр” 

Багахангай 1 “Богцтой аян” төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх 

Сонгинохайрхан 

14 Хотын соёл биднээс 

9 Айл бүрт хогийн бункер 

22 Хорооны номын сан 

26 Хариуцлага шинэчлэлт үр дүн 

2 Цахим хороо-Цахим хэсгийн ахлагч 

Баянгол 

12 Төрийн үйлчилгээний стандарт 

13 Подез арт 

21 Зорилтот бүлгийн хүч 

6 
Хөндий төмрийн хайрцагнаас хөөр баяртай хүүхдийн 
талбай 

Хан-Уул 

3 
Дөрвөн өнгийн хогийн сав /Хог хаягдлыг эх үүсвэрээр нь 
ангилан ялгах/ 

13 Гамшиг, эрсдэлгүй хороо 

17 Хамтын хүч амжилтын үндэс- ОНХС цахим санал асуулга 

20 Төрийн үйлчилгээ ба QR code 

Сүхбаатар 

4 Манай хорооныхон ном 

11 Амьдралын хурим 

12 Эрүүл мэндийг дэмжигч хамт олон 

10 Ирээдүйн 100 айл иргэдийн бүлэг 

Баянзүрх 

5 Иргэдэд онлайнаар үйлчлэх нь 

14 Эрүүл, хоггүй хороо 

16 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрийн үйлчилгээ үзүүлэх 
нь 

18 Цайны цаггүй хороо 

 
2020 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр “Нийслэлийн Харилцан суралцах арга зүйн 

форум 2020”-ыг амжилттай зохион байгуулж шалгарсан туршлагуудыг танилцуулж, панел 
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хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Форумд нийслэл, дүүрэг хороод болон Швейцарын 
хөгжлийн агентлагийн нийт 185 төлөөлөл оролцлоо. 

 
 Харилцан суралцах арга зүйн гарын авлагыг ХСАЗ нь дараах 6 алхмын дагуу 
хэрэгждэг. 
 
Зураг 2. ХСАЗ-н үе шатууд  

2020 онд 1, 2 дугаар алхмуудыг амжилттай 
хэрэгжүүлсэн ба 2021 онд үргэлжлүүлэн 3-6 дугаар 
алхмуудыг хэрэгжүүлнэ.  

 2.5. Сургалтын шинэ аргыг нэвтрүүлэхэд 
сургагч багш нарыг бэлтгэх ажлын талаар 
 
1. Сургалтын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлж 
байгаатай холбоотой цахим сургалт боловсруулах 
тухай арга зүйн зөвлөгөө, сургалтыг тус тус зохион 
байгууллаа.  
2. Харилцан суралцах арга зүйн гарын авлагаар 5 
сургагч багшийг бэлтгэсэн. 

3. 2020 оны 12 дугаар сард Zoom ашиглан сургалт удирдах тухай сургалт зохион 
байгуулж нийт 12 сургагч багш хамрагдлаа.  
 

- Сургалтад цахим болон холимог сургалтын аргыг нэвтрүүлэх, турших ажлын 
талаар 
 

2021 оноос сургалтад цахим болон холимог сургалтын аргыг нэвтрүүлэх зорилгоор 
2020 оны 12 дугаар сараас сургагч багш нарыг Zoom, Kahoot, Mentimeter болон цахим 
хэрэгслүүдийг сургалтад үр дүнтэй ашиглахад бэлтгэж сургалтуудыг үе шаттай зохион 
байгуулж, бэлтгэл ажлыг хангаж байна.  
 

2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 
Удирдах зөвлөлийн хурлаар Төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталж, төлөвлөгөөнд тусгасан ажлуудыг хэрэгжүүлж 
ажилласан. 
 

Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор 2020 оны 1 дүгээр сараас 4 дүгээр сар,                          
11 дүгээр сараас хатуу хөл хорио тогтоож, танхимын сургалтуудыг хориглосны улмаас 
Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт 
3697 албан хаагч хамруулахаар төлөвлөгдсөн боловч 1600 хэсгийн ахлагч нарт зориулсан 
стандартын сургалт цуцлагдаж, 2097 албан хаагчийг танхимын болон цахим сургалтад 
хамруулахаар зорьж төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан. Төлөвлөгөөний дагуу нийт 2266 
албан хаагчдыг 165 удаагийн үндсэн болон сэдэвчилсэн, захиалгат, цахим сургалтад 
хамруулж, төлөвлөгөөгөө 100% биелүүллээ.   
 

Цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газраас 
цар тахалын үед гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын харилцаа хандлагыг сайжруулах, гэр 
бүлийн гишүүдийн стресс, түгшүүрийг намжаах, сэтгэл зүйн дархлааг бий болгох, хувь 
хүний хөгжлийг дэмжих зорилгоор НҮБ-ын Шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай хамтран 
“Ковид – 19-ийн үед иргэдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 
4, 8 дугаар сард зохион байгуулж нийслэлийн гэр хорооллын 170 нийгмийн ажилтан 
хамрагдсан.  
 

Мөн энэ цаг үе, нөхцөл байдалтай уялдуулан сургалтын болон үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тухай бүр уян хатан өөрчлөлт оруулж, дахин төлөвлөлт хийж, зарим сургалт, 
арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулах, Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төвийн 
брэндбүүк боловсруулах, төвийн үйл ажиллагаанд Боловсролын байгууллагын 
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менежментийн тогтолцоо ISO 21001:2018 стандартыг нэвтрүүлэх ажлуудыг нэмж тусгасан 
хэрэгжүүлж байна.  
 

Нийслэлийн Сургалт, судалгааны төв нь сургалттай холбоотой мэдээллийн санг 
бүрдүүлж, баяжуулан ажиллахын зэрэгцээ судалгааны датаг үүсгэн ажилласан. 
 

ННЗБ-уудаас ирүүлсэн нэмэлт захиалгад үндэслэн Нийслэлийн 13 агентлаг, НЗДТГ, 
УБЗАА, НҮНТ, Сонгинохайрхан дүүргийн нийт 1067 албан хаагчийг 9 төрлийн сэдэвчилсэн 
сургалтуудад тус тус хамруулсан. 
 

Мөн энэ онд төвийн ажилтнууд, сургагч багш нар нийт 111 албан хаагч 11 удаагийн 
чадавхжуулах сургалтад хамрагдсан. Үүнээс төвийн 75 албан хаагч (давхардсан тоо), 9 
төрлийн (11 удаа), 6 төрлийн 6 удаагийн чадавхжуулах сургалтад төвийн 36 сургагч багш 
тус тус хамрагдсан бөгөөд тайлант хугацааны 100 албан хаагчийг 7 төрлийн чадавхжуулах 
сургалтад  хамруулах төлөвлөгөөг биелүүлж ажилласан. 
 

Төвийн цахим платформыг хөгжүүлж сургалтуудын агуулгыг цахим хэлбэрт 
хөрвүүлэх ажлын хүрээнд сургагч багш нарыг цахим сургалт боловсруулах сургалтад 
хамруулж, сургалтын агуулгыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэн гүйцэтгэх Зөвлөх “Цэгц Медиа”, 
“Томьёо” байгууллагуудтай хамтран ажиллаж дараах 5 төрлийн үндсэн болон сэдэвчилсэн 
сургалтын агуулгуудыг цахим хэлбэрт хөрвүүлэх ажлыг хариуцан гүйцэтгэж байна. 
 

ХСАЗ-г сургалтад нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 7 дугаар 
сард 9 дүүргийн 171 хорооны албан хаагчдад 
зориулсан Харилцан суралцах арга зүйн сургалтыг 
зохион байгуулж, нийт 189 албан хаагч хамрагдав.  
 

2020 оны 7 дугаар сарын 29-өөс 9 дүгээр 
сарын 15-ны хооронд нийслэлийн хороодын дунд 
“Сайн туршлага тодорхойлох, танилцуулах, түгээн 
дэлгэрүүлэх нь” болзолт уралдааныг зохион 
байгуулсан ба нийт 144 хорооноос сайн туршлагаа 
ирүүлснээс дүүргийн шатны хэлэлцүүлгээс 27, 
нийслэлийн шатны хэлэлцүүлгээс 5 сайн туршлага 
шалгарсан. Болзолт уралдаанаас 27 сайн 
туршлагыг эмхэтгэн гарын авлага хэвлүүлсэн. 

 
“Нийслэлийн Харилцан суралцах арга зүйн форум 2020”-ыг 9 дүгээр сарын 22-

ны өдөр амжилттай зохион байгуулж шалгарсан туршлагуудыг танилцуулж, панел 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Форумд нийслэл, дүүрэг хороод болон ШХА-ийн нийт 185 
төлөөлөл оролцлоо.  

 
2.4. Үйлчилгээний хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ салбаруудыг байгуулах ажлын 

хүрээнд:  
 
Төрийн байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулж, хүнд суртлыг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах, иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг нэг дороос хүртээмжтэй, шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилгоор 2020 онд 
хотын зах хэсгээр, хүн ам ихээр төвлөрөн суурьшсан томоохон дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт 
2 шинэ салбарыг үе шаттай байгуулж, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв нийт 6 
салбартайгаар үйл ажиллагаа явуулж эхэллээ.   
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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 байгуулагдсан Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах “Баянхошуу бизнес инкубатор төв”-ийн 1 дүгээр давхрын 425 м.кв 
талбайд Баянхошуу салбарыг, Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 
Е-март худалдааны төвийн 4 дүгээр давхрын 384 м.кв талбай бүхий байгууламжид Баянгол 
салбарыг тус тус байгууллаа. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/120 
дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдаж, дээрх шинэ салбаруудыг байгуулахад 
шаардагдах бараа, ажил худалдан авалт хийх 458,116,000 төгрөг зарцуулагдсан байна. 
Баянхошуу салбараас Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын 7, 8, 9, 10, 21 дүгээр 
хорооны 14,321 өрхийн 54,636 оршин суугчид, Баянгол салбараас Баянгол дүүргийн 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 19 дүгээр хорооны нийт 14,824 өрхийн 58,870 оршин суугчид төрийн 
үйлчилгээг нэг дороос авах нөхцлийг  бүрдүүлж, төрийн захиргааны төв болон нийслэлийн 

нутгийн захиргааны 31 байгууллагын 294 нэр төрлийн 
төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд 
нээлттэйгээр үзүүлж байна. Дээрх салбаруудад 
төрийн мэдээлэл солилцооны системд суурилсан 
хурууны хээ уншигч болон цахим төлбөр тооцооны 
пос төхөөрөмжийг суурилуулж, төрийн үйлчилгээг 
шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлж байна. 

 
 2020 онд нийслэлийн Үйлчилгээний 

нэгдсэн төв нийт 1,484,208 үйлчилгээ үзүүлснээс 
Баянгол салбар 14,269, Баянхошуу салбар 11,083 

үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд тус тус үзүүлсэн 
байна. 

 
Түүнчлэн нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбаруудыг нэмэгдүүлэх 

ажлын хүрээнд Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт тус тус шинээр байгуулахаар 
нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/224 дүгээр захирамжаар шийдвэрлэсэн. Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/77 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо 
байгуулагдсан бөгөөд бараа, ажил хийгдэх тендерт тэнцсэн хуулийн этгээдүүдийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээ хийж, гэрээ байгуулсан. Дээрх гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэх 
шатандаа холбогдох ажлууд хийгдэж байна.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 6 салбарын хэмжээнд 2020 онд түрээсийн 

болон урсгал зардалд 1,763,629,200 төгрөгийн зардал гарсан байна. 
 
Үйлчилгээний шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн болон 

нийслэлийн нутгийн захиргааны 38 байгууллагын 227 албан хаагч 394 нэр төрлийн 
үйлчилгээг нэг дороос, шуурхай үзүүлж байна. Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 6 
салбарын хэмжээнд 2020 онд нийт 1,484,208, өдөрт дунджаар 6,588 үйлчилгээг иргэн, 
хуулийн этгээдэд үзүүлсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад Коронавируст 
/Ковид-19/ халдварт цар тахлын улмаас үйлчилгээний тоо 486,791 үйлчилгээ буюу 24,7 
хувиар, өдрийн дундаж хандалт 1,124 буюу 14,6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 

 

2019

Нийт үйлчилгээ 
1,970,999

Өдрийн дундаж           
7,712

2020

Нийт үйлчилгээ  
1,484,208

Өдрийн дундаж           
6,588
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Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 6 салбарын хэмжээнд Дүнжингарав 
салбар 576,563 Мишээл салбар 254,770, Драгон салбар 470,872 Оргил салбар 156,651, 
Баянгол салбар 14,269, Баянхошуу салбар 11,083 үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд 
үзүүлсэн байна.  

 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн төрийн 

үйлчилгээний тоон үзүүлэлт 2016 оноос 2020 оны жилийн эцэс хүртэл нийт 7,894,139 байна.   

 
Нийт үйлчилгээний 47,6 хувийг 
шуурхай буюу газар дээр нь 
үзүүлсэн үйлчилгээ, 6,8 хувийг 
богино хугацаанд буюу 1 хоногийн 
дотор үзүүлсэн үйлчилгээ, 14,0 
хувийг урт хугацаанд буюу 2-30 
хоногт үзүүлсэн үйлчилгээ, 31,4 
хувийг зөвлөгөө, мэдээллийн 
үйлчилгээ тус тус эзэлж байна. 

 
Үйлчилгээний хандалт өндөртэй байгууллагуудыг авч үзвэл 2020 онд нийслэлийн 

Бүртгэлийн газар 502,134 үйлчилгээ, нийслэлийн Татварын газар 289,007 үйлчилгээ, 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар 170’324 үйлчилгээ үзүүлсэн нь нийт үйлчилгээний 
66 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд энэ нь дээрх байгууллагуудын үйлчилгээний ачаалал өндөр 
байгаа нь иргэдийн эрэлт хэрэгцээ өндөр байгааг харуулж байна. 

 

Төрийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд: 
 

2016 он 2017 он 

 

2018 он 2019 он 2020 он 
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Иргэн, хуулийн этгээдийн төрийн үйлчилгээ авах эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан 
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллалаа. Төрийн болон нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт 7 байгууллагын 75 нэр 
төрлийн төрийн үйлчилгээг нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс энэ онд үзүүлж 
эхлээд байна. Үүнд:  

 
- Төрийн үйлчилгээний www.operator.e-mongolia.mn системээр Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухааны яамны 3, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 4, Татварын ерөнхий 
газрын 48, Авто тээврийн үндэсний төвийн 4, нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын 3, 
Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газрын 1 үйлчилгээг тус 
тус оператор хэлбэрээр үзүүлж байна.  

 
-  Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс Нийслэлийн Бүртгэлийн газрын 

хуулийн этгээдэд үзүүлж буй нийт 7 нэр төрлийн үйлчилгээг нэмэгдүүлсэн байна. 
 

- Авто тээврийн үндэсний төвийн 5 нэр төрлийн үйлчилгээг тухайн байгууллагын 
албан хаагчид нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс үзүүлж байна. 

 
Төрийн үйлчилгээг оператор тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын хүрээнд: 
 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим 

арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, улсын хэмжээнд  төрийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар болон холбогдох төрийн 
байгууллагуудтай хамтарч, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн 
этгээдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг оператор тогтолцоонд шилжүүлэх ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлж байна.  

 
Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын даргын 2019 оны 84 дүгээр тушаалаар 
“Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны 
журам”-ыг батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна. Тус журмын хүрээнд 
нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс төрийн 
болон нийслэлийн нутгийн захиргааны 23 
байгууллагаас үзүүлж буй 236 төрийн үйлчилгээг 
оператор хэлбэрт бүрэн шилжүүлсний дараагаар 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны 
журмыг шинэчлэн батлуулахаар бэлтгэл ажил 
бүрэн хангагдаад байна. 

 
Төрийн үйлчилгээний операторын болон нэгдсэн портал e-mongolia.mn системийг 

хөгжүүлж, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд 2020 оны 04 дүгээр 
сараас нэвтрүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн 
хуулийн этгээдэд үзүүлж байгаа төрийн захиргааны төв болон нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 38 байгууллагын 394 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээнээс үйлчилгээний 
оператор ажилтнууд төрийн захиргааны төв 9 байгууллагын 106 үйлчилгээ, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 6 байгууллагын 50 үйлчилгээ, нийт 15 байгууллагын 156 үйлчилгээг 
дээрх системээр дамжуулан иргэн, хуулийн этгээдэд оператор хэлбэрээр түргэн, шуурхай, 
нэг дороос үзүүлж байна. Үүнд: УБЕГ-ын 26, ГЕГ-ын 2, ТЕГ-ын 48, ЦЕГ-ын 11, ШШГЕГ-ын 3, 
НДЕГ-ын 4, ХХҮЕГ-ын 5, БСШУЯ-ны 3, АТҮТ-ын 4, НАЗХГ-ын 3, НБОГ-ын 5, НАЖГ-ын 6, 
УБЗАА-ны 29, ХСОАБХЗГ-ын 1, НСУГ-ын 6 үйлчилгээнүүд багтаж байна. 

 

http://www.mgov.mn/
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Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 
газартай хамтран Дүнжингарав салбарт “e-
mongolia” тусгай цонхыг ажиллуулж эхэлсэн 
бөгөөд тус цонхоор үйлчилгээний оператор 
ажилтан иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ 
үзүүлэх, зааварчилгаа, зөвлөгөө өгөх чиг 
үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.  

 
Түүнчлэн Нийслэлийн Үйлчилгээний 

нэгдсэн төвийн үйлчилгээний  оператор 
ажилтнуудыг дадлагажуулах, операторт бэлтгэх 
зорилгоор Харилцаа холбоо, мэдээллийн 

технологийн газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Аствишн  ХХК-тай 
хамтран 3 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 41 албан хаагчийг хамрууллаа. Холбогдох 
байгууллагаас үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд хэрхэн үзүүлэх, төрийн үйлчилгээний 
систем /www.operator.e-mongolia.mn, e-service.ulaanbaatar.mn, erp.ulaanbaatar.mn/-д 
ажиллах зааварчилгаа, үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийн бүрдэл, 
шийдвэрлэх хугацаа, хууль эрх зүй болон түгээмэл асуулт, хариулт, тулгамдаж буй 
хүндрэлүүд, e-barimt хэрхэн гаргах зааварчилгаа, үнэлгээний төхөөрөмжийг ашиглах 
зааварчилгаа, мэдээллийг өгч, ур чадварыг дээшлүүллээ.  

Түүнчлэн “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд албан хаагчдыг 
сургах, хөгжүүлэх, чадавхжуулах зорилгоор 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дэргэдэх Сургалт, судалгааны төвтэй хамтран 
2020.05.25 – 2020.06.15-ны өдрүүдэд Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн албан хаагчдыг үе 
шаттай сургалтад хамрууллаа. 

 
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /www.operator.e-mongolia.mn/ төрийн 

үйлчилгээг үзүүлэх, оператор ажилтнуудыг сургах, дадлагажуулах, мэдлэг олгох, сургалтын 
баазыг бий болгох ажлын хүрээнд 2 сургагч багш бэлтгэн ажиллуулж байна. 

 
Төрийн үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх үнэлгээний системийг нэвтрүүлэх ажлын 

хүрээнд: 
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 

үйлчилгээ бүрийг иргэдээр үнэлүүлэх арга хэмжээг 2020 оны 10 дугаар сараас хэрэгжүүлж 
эхэлсэн бөгөөд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газартай хамтран төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй үйлчилгээний оператор 
ажилтнуудын үйлчилгээ үзүүлж буй байдалд үнэлгээ өгөх үнэлгээний дэд системийг 
нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем /operator.e-mongolia.mn/-д 
холболоо.  

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үйлчлүүлж буй иргэн, хуулийн этгээд 

төрийн үйлчилгээний чанар, үр дүнг үнэлэх боломжтой болсон бөгөөд төрийн үйлчилгээ  
үзүүлж буй нийт 30 үйлчилгээний оператор ажилтнуудад үнэлгээний төхөөрөмжийг 
ашиглан үнэлгээ өгдөг боллоо. Иргэн, хуулийн этгээд “Маш сайн”, “Сайн”, “Дунд”, “Муу” 
гэсэн үзүүлэлтүүдээр албан хаагчийг үнэлж, тухайн салбарын нийт үнэлгээний дундаж дүн 
мэдээг нэгтгэн, статистик тоон үзүүлэлт хэлбэрээр нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн 6 салбарт өдөр бүр иргэдэд нээлттэйгээр байршуулан, үйл ажиллагааг жигдрүүлээд 
байна.  

http://www.mgov.mn/
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2020 оны 11 дүгээр сараас үнэлгээний төхөөрөмжид нийт 3,233 иргэн үнэлгээ өгсөн 

байна. Үүнээс 2,770 буюу 85.7 хувь нь маш сайн, 375 буюу 11.6 хувь нь сайн, 70 буюу 2.2 
хувь нь дунд, 18 буюу 0.6 хувь нь муу гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. Нийт үнэлгээ өгсөн 
иргэдийн дундаж үнэлгээ 94.1 хувьтай байна.   

 
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд: 
 
Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, түргэн шуурхай, 

чирэгдэлгүй, хүнд сурталгүй, ил тод хүргэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудаас 
үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг цахимжуулж, онлайн хэлбэрт шилжүүллээ. Тус ажлын хүрээнд 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд: 

 
✓ Төрийн захиргааны төв болон нийслэлийн нутгийн захиргааны 36 байгууллагын 

417 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээний шат дамжлага, баримт бичгийн бүрдэл, төлбөр, 
хураамж, эрх зүйн зохицуулалтын мэдээллийг шинэчилж, eservice.ulaanbaatar.mn нэгдсэн 
системд иргэдэд нээлттэйгээр байршууллаа.   

 
✓ My.dulaan.mn /70047005 тусгай дугаарын утас, 3 үйлчилгээ/, New.tog.mn 

/70047004, 341892 тусгай дугаарын утас, 6 үйлчилгээ/ зэрэг төрийн 2 байгууллагын 9 нэр 
төрлийн үйлчилгээг гэрээсээ цахимаар авах боломжийг бүрдүүллээ. 
 

✓ Монгол Улсын Засгийн газрын 149 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газар нь төрийн зарим үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд цахим болон 
операторын горимоор үзүүлэх чиг үүрэг бүхий төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал www.e-
mongolia.mn системийг хөгжүүлсэн бөгөөд тус системээр иргэн, хуулийн этгээд төрийн 15 
байгууллагын 156 нэр төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах нөхцлийг бүрдүүллээ. Тус 
үйлчилгээнүүдийг цахим хэлбэрт шилжүүлснээр төрийн үйлчилгээний шат дамжлага 
багасч, иргэн, хуулийн этгээд түргэн шуурхай, цаг хугацаа, зардлаа хэмнэн Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төв дээр биечлэн ирэхгүйгээр дээрх системд нэвтрэн шууд авах 
боломжтой боллоо. Үүнд:   
 

- Төрийн үйлчилгээний 1 шатлалт буюу шууд үзүүлэх 15 байгууллагын 156 нэр 
төрлийн үйлчилгээ болон 2 шатлалт буюу дамжуулан үзүүлэх 70 нэр төрлийн үйлчилгээний 

18 
үнэлгээ 

0.6 % 

•Муу

70 
үнэлгээ 

2.2 %

•Дунд

375 
үнэлгээ 

11.6 %

•Сайн

2,770 
үнэлгээ 

85.7 %

•Маш сайн
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шат дамжлага, баримт бичгийн бүрдэл, төлбөр, хураамж, эрх зүйн зохицуулалтын 
мэдээллийг авах,  

 
- Дээрх систем рүү нэвтрэн орж, иргэн 114,  хуулийн этгээд 117, гадаадын иргэн 1 

нэр төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтын үйлчилгээг авах боломжтой юм.  

 
И-токен, хурууны хээ уншигч: Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР нэгдсэн систем, танилт 

нэвтрэлтийн ДАН нэгдсэн системтэй холбож, төрийн 
үйлчилгээг үзүүлэхэд иргэний үнэмлэх шаардахгүйгээр 
иргэний бүртгэлийн мэдээллийг тоон гарын үсгээр 
баталгаажуулан ХУР системээс татан ашиглах 
боломжийг бүрдүүлж, Засгийн газрын тохируулагч 
агентлаг Харилцаа, холбоо мэдээллийн технологийн 
газраас төрийн байгууллагуудын мэдээллийн 
сервисүүдийг ХУР системтэй холбон, иргэний 
мэдээллийг лавлах сангаас татан нийт 240 нэр төрлийн 

төрийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай үзүүлж эхлээд байна. 
Үндэсний Дата төвтэй хамтран албан хаагчдад тоон гарын 

үсгийн гэрчилгээ олгож, нийслэлийн нутгийн захиргааны 13 байггууллагын 167 албан 
хаагчид тоон гарын үсгийн и-токен төхөөрөмж олгосон. Үүнээс нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн 6 салбарын 21 үйлчилгээний оператор ажилтан тоон гарын үсгийн и-токен 
ашиглан 15 байгууллагын 156 нэр төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд 
үзүүлж байна. 
 
Цахим төлбөр, тооцоо: Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд 
273 нэр төрлийн төлбөртэй үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд банкны ачааллыг бууруулж, 
иргэдийн цагийг хэмнэн, нэг цонхноос цогц үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 
төлбөр хураамжтай үйлчилгээг цахим хэлбэрээр төлөх боломжийг бий болголоо. Төрийн 
үйлчилгээний төлбөрийг уламжлалт хэлбэрээр /банкнаас цаасан суурьтай/, пос төхөөрөмж, 

“Гэрэгэ” Киоск төхөөрөмж, QPay /банкны аппликэйшн/, И-баримт 
/татварын гар утасны аппликэйшн/ зэрэг төрийн үйлчилгээний төлбөрийг 
иргэн өөрийн боломжит хувилбарыг сонгон төлөх боломжтой байна. Үүнд: 

 
✓ Нийслэлийн Үйлчилгээнийн нэгдсэн 

төвийн 6 салбарт цахим төлбөр, тооцооны нийт 
35 пос төхөөрөмжийг суурилуулсан бөгөөд 
төрийн захиргааны төв болон нийслэлийн 

нутгийн захиргааны 13 байгууллагын 154 нэр төрлийн төрийн 
үйлчилгээний төлбөр, хураамжийг пос болон “Гэрэгэ” Киоск 
төхөөрөмж, Qpay болон И-баримт аппликэйшн зэргээр иргэн, 
хуулийн этгээд өөрийн боломжит хувилбарыг сонгон төлөх 
боломжтой боллоо. Үүнд: БСШУЯ-ны 3, УБЕГ-ын 26, АТҮТ-ын 3, 
ТЕГ-ын 48, ЦЕГ-ын 9, ШШГЕГ-ын 3, НДЕГ-ын 4, УБЗАА-ны 29, 
НАЖГ-ын 6, НАГ-ын 16, НАЗХГ-ын 1, НБОГ-ын 1, ХБХГ-ын 5  
үйлчилгээнүүд багтаж байна. 
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✓ 2020 онд үйлчилгээний оператор ажилтнууд нийт 34,459 лавлагаа, тодорхойлолт 

болон дамжуулан үзүүлэх үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлсэн бөгөөд төлбөртэй 
үйлчилгээний төлбөрийг банкинд, qpay, пос машин зэрэг хэрэгслүүдээр төлж, 130,150,300 
төгрөгийг холбогдох байгууллагуудын дансанд төвлөрүүлсэн байна.  
 

✓ Цахим төлбөр тооцооны “Гэрэгэ” киоскоор  УБЕГ-ын 
89, АТҮТ-ын 5, ТЕГ-ын 1, НГЗБА-ны 3, НЗХУТ-ийн 1 үйлчилгээ 
буюу нийт 106  нэр төрлийн үйлчилгээний төлбөрийг шуурхай 
төлөх боломжтой боллоо. 
 

✓ Нийслэлээс үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх зорилтын хүрээнд Татварын Ерөнхий 
газраас үзүүлдэг авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар, 
агаарын бохирдол, зам ашигласны төлбөр, торгуулийг төлөх, жолоодох эрхийн оноо 
шалгах, төлбөртэй зогсоолын мэдээлэл хүргэх, авто засварын мэдээлэл, улсын бүртгэлээс 
хасуулах, замын хөдөлгөөний зөрчил мэдээлэх үйлчилгээ зэргийг ухаалаг утасны 
SMARTCAR аппликейшн болон тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн https://smartcar.mn/ системийг 
ашиглан бүх банкны онлайн гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн карт, QPay үйлчилгээ ашиглан 
төлөх боломжийг бүрдүүлсэн байна.  

 
 2.4.1. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавих ажлын хүрээнд: 

 
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

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

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

өргөдөл, гомдлыг 2020 оны байдлаар нийт 11 эх үүсвэрээр хүлээн авч, нэгдсэн системд 
бүртгэн, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнд:  

 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын UB ERP 

нэгдсэн системийн Өргөдөл, гомдлын дэд системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 1,143 
байгууллага, 2,579 нэгж, 9 дүүрэг, 173 хороо, 24,372 албан хаагч өдөр тутмын үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байна. Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд хандаж 2020 онд нийт 55,855 өргөдөл, гомдол гаргаснаас 54,958 буюу 
98 хувь нь шийдвэрлэж, 897 буюу 2 хувь нь шийдвэрлэх шатанд байна. Нийслэлийн 
хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 10 хоног 08 цаг 57 минут 
байна. 

 
Өргөдөл, гомдлын хандалтын эх үүсвэрийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 

№ Эх үүсвэрүүд 
2019 он 2020 он 

Тоо Хувь Тоо Хувь 

https://smartcar.mn/
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1 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага 

28094 57.9% 34555 61.9% 

2 1800-1200 тусгай дугаарын утас 7250 15% 6989 12.5% 

3 Засгийн газрын 11-11 төв 3488 7.2% 3811 6.8% 

4 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 3221 6.6% 3011 5.4% 

5 НМХГ-ын тусгай дугаар 3832 7.9% 4267 7.6% 

6 Хороо 1134 2.3% 1380 2.5% 

7 “Check my service” аппликейшн 687 1.4% 783 1.4% 

8 Eservice.ulaanbaatar.mn цахим хуудас 549 1.2% 644 1.2% 

9 Нийслэлийн Засаг даргад хандсан 71 0.2% 15 0.03% 

10 131200 дугаарт мессэж 6 0 10 0.02% 

11 Фэйсбүүк  144 0.3% 389 0.7% 

Нийт 48477 100% 55855 100% 

  
  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
2020 онд ихэссэн үзүүлэлттэй байгаа нь дараах шалтгаантай байна. Үүнд: 
 

- Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллага эх үүсвэрээр хандсан иргэдийн өргөдөл, 
гомдол нь цаг үеийн нөхцөл байдал, шинэ коронавирус /COVID19/-ийн цар тахлын 
өндөржүүлсэн бэлэн байдал, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хөл хорионы үед хийж 
хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ихэссэн байна.  

 
- Засгийн газрын 11-11 төвийн тусгай дугаараар хандсан иргэдийн өргөдөл, гомдол нь 

Улсын онцгой комиссын шийдвэр, хөл хорионы үед авсан үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
ихэссэн байна.  

 
- Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 7012-8012 тусгай дугаарын утсаар 

гаргасан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 2019 оны 2 дугаар улирлаас өргөдөл, гомдлын нэгдсэн 
системд бүртгэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор тухайн салбарын чиг үүрэгт хамаарах хяналтад 
бүртгэгдсэн өргөдөл, гомдлын тоо ихэссэн байна. 

 
- Хороодоор бүртгэгдсэн өргөдөл, гомдол нь хөл хорио тогтоосноос шалтгаалан иргэд 

санхүүгийн хүндрэлд орсноос халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн 
өргөдөл, гомдол ихэссэн байна.  
 

- Цахим эх үүсвэрүүдээс Check my service гар утасны аппликейшн 13.9 хувиар, 
Eservice.ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар хандсан иргэдийн өргөдөл, гомдлын хандалт 17.3 
хувиар тус тус өссөн байна. 
 

- Мөн Фэйсбүүк эх үүсвэрийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс нэмэгдүүлснээр 
дээрх эх үүсвэрээр дамжуулан иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлын хандалт ихэссэн үзүүлэлттэй байна.  
   

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын хандалтыг агуулгаар харуулбал: 

№ 2019 он 2020 он 

1 Санхүү, татварын тухай 
2640 

(5,54%) 
Санхүү, татварын тухай 

4414 
(8,03%) 

2 
Нийгмийн даатгалын салбарын 
үйл ажиллагааны тухай 

2286  
(4,80%) 

Нийгмийн даатгалын 
салбарын үйл ажиллагааны 
тухай 

2799 
(5,09%) 

3 
Барилгын техникийн хяналтын 
тухай 

1450  
(3,04%) 

Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний тухай 

1458  
(2,65%) 

4 
Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний тухай 

1060  
(2,23%) 

Барилгын техникийн 
хяналтын тухай 

1382  
(2,52%) 

5 
Хүнсний чанар, аюулгүй 
байдлын тухай 

959  
(2,01%) 

Архивын лавлагаа, 
мэдээллийн тухай 

1329  
(2,42%) 
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6 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 
939  

(1,97%) 

Иргэний ахуйн 
зориулалтаар (0.07 га) 
газар эзэмших хүсэлтийн 
тухай 

1291  
(2,35%) 

7 
Архивын лавлагаа, мэдээллийн 
тухай 

925  
(1,94%) 

Эрүүл ахуй, халдвар 
хамгааллын хяналтын тухай 

1177  
(2,14%) 

8 
Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын 
хяналтын тухай 

899 
(1,89%) 

Орон сууцны конторын 
төлбөр, хураамжийн тухай 

1070  
(1,95%) 

9 Газар чөлөөлөх тухай 
774  

(1,63%) 
Хүнсний чанар, аюулгүй 
байдлын хяналтын тухай 

798  
(1,45%) 

10 
Газрын гэрчилгээ, лавлагаа, 
мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх 
тухай 

716  
(1,50%) 

Газрын гэрчилгээ, лавлагаа, 
мэдээлэл, тодорхойлолт 
хүсэх тухай 

768  
(1,35%) 

Нийт 
12648 
(26%) 

Нийт 
16486 
(29%) 

 
Өргөдөл, гомдлын төрлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад хүсэлт 16.1 хувь, 

гомдол 4.6 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Өргөдөл, гомдлын төрлийг бүлгээр харуулбал: 

№ Байгууллага Хүсэлт Гомдол Талархал Санал Мэдэгдэл Нийт 

1 Дүүрэг 22299 6538 564 174 14 29589 

2 Агентлаг 7558 5160 82 261 21 13082 

3 ОНӨААТҮГ 5076 502 6 21 5 5610 

4 ОНӨТҮГ 1510 47 38 7 0 1602 

5 НЗДТГ 1044 408 50 63 0 1565 

6 Бусад  1234 691 10 49 1 1985 

7 УБЗАА 534 461 10 89 0 1094 

8 ЭМБ 157 77 421 1 0 656 

9 НИТХ 377 27 1 4 0 409 

10 Төслийн нэгж 244 18 0 1 0 263 

Нийт 40033 13929 1182 670 41 55855 

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 

гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

 
 
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр өгөгдсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлт: 
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 2020 онд  

нийт 55,855 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 2020 онд 139 байгууллагын 568 албан хаагч 1,571 
өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.   
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Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2020 оны 16 дугаар хуралдаанаар 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг 
сайжруулах чиглэлээр тусгай төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, тайлан мэдээг 
хугацаанд нь ирүүлээгүй, дээд шатны байгууллагад тайлагнаж ажиллаагүй, мөн өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй албан тушаалтнуудад хариуцлагын арга 
хэмжээг тооцох, иргэдийг чирэгдүүлж, хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, 
гомдлын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг 
даалгаврыг өгсөн байна. 

 
Үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагууд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр тусгай 
төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд 15 байгууллага 127 албан 
хаагчид дараах хариуцлагын арга хэмжээг тооцож ажилласан байна. Үүнд:  
 
 -Сахилгын шийтгэл ногдуулсан 9 /ажлаас халсан 1, цалингийн хувь бууруулсан 7, 
сануулсан 1/,  
 
 - Хурлаар хэлэлцэж анхааруулсан 118 /анхааруулсан 91, анхааруулах хуудас өгсөн 
23, мэдэгдэл өгсөн 3, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд тусгасан 1/ зэрэг арга 
хэмжээг авсан байна.  
 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх тусгай 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж ажилласны 
үр дүнд иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлын тоо өмнөх жилээс 7,378-аар өссөн ч 
шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтүүд дараах байдлаар сайжирсан байна. Үүнд:  

 
✓ Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж 

хугацаа 10 хоног 08 цаг 11 минут байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 23 цаг 28 
минутаар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 
✓ Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол 395 байна. Үүнийг 

өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 73 буюу 15.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  

✓ Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад 51,324 зөрчил бүртгэгдсэн 
байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6,499-өөр буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  

✓ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад иргэний талд шийдвэрлэсэн үзүүлэлт 25,5 хувиар өссөн 
байна. 

 
✓ Дээрх хариуцлагын арга хэмжээг тооцож ажилласнаар 2020 оны 4 

дүгээр улиралд 395 өргөдөл, гомдлыг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн ба 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 73 буюу 15.6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй 
байна.  
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а. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө 
боловсруулан үйл ажиллагаандаа тусган, хэрэгжүүлэн ажилласан хангалттай сайн 
үзүүлэлттэй байгууллагуудаас дурдвал:  

 
1. Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: Дүүргийн харьяа 45 байгууллагад 

өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх, програмд зөрчил гаргахгүй ажиллах 
талаар үүрэг чиглэл хүргүүлж, биелэлтэд байгууллагын удирдлага болон иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан мэргэжилтэн тогтмол хяналт тавин ажиллаж, харьяа байгууллагуудад 
өөрийн биеэр очиж заавар зөвлөгөө өгөн, биелэлтийг хангуулан ажилласан байна. Мөн 
зөрчил гаргасан байгууллагуудад зөрчил гаргахгүй ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч албан 
бичиг хүргүүлэн зөрчлийг багасгах арга хэмжээ авч ажилласан байна. Үүний үр дүнд 
иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын хандалт ихэсч, шийдвэрлэх хугацаа богиносож, 
зөрчлийн үзүүлэлт буурсан сайн үзүүлэлттэй байна. 

 
2. Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар: Тус дүүрэг нь иргэдээс ирүүлсэн 

саналыг үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлж ажилласан байна. Үүнд: Иргэн 
н.Дуламрагчаагаас ирсэн саналын дагуу дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
03/91, 03/92 дугаартай “Суурьшлын бүсээс малаа гаргах тухай” албан бичгийг ААНБ-уудын 
удирдлагуудад хүргэж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна. 
Мөн Багануур сувилал ХХК-д тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой 16 санал 
ирүүлсэнийг хүлээн авч үйл ажиллагаандаа тусган ажилласан байна. Иргэнээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжилтэд хянал тавин ажилласан байна. Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн дүүргийн 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 
03/151 албан бичгийг хүргүүлсэн байх бөгөөд тухайн албан хаагчид “сануулах” сахилгын 
шийтгэл оногдуулсан байна. 

 
3. Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв /103/: Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр шат дараатай ажил зохион байгуулж, гомдлын 
хандалтыг бууруулах зорилгоор албан хаагчдад Хурлаар протоколоор сануулсан-27, 
Цалингийн арга хэмжээ тооцсон-2, Эмч нарын ярианд анхааруулсан 45 удаа байна. Мөн 
холбогдох эмч, ажилтнуудад зөвлөж өгч сургалт зохион байгуулж ажилласны үр дүнд 
гомдлын тоо буурч талархлын тоо 3 дахин нэмэгдэж, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 
буурсан сайн үзүүлэлттэй байна. 

 
4. Цагдаагийн ерөнхий газар Тээврийн цагдаагийн алба: Өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэлтийн байдлыг сайжруулах, үр дүнтэй ажлыг зохион байгуулах, ажлын 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, ил тод байдлыг хангах, өргөдөл, гомдлын системийн ашиглалтыг 
сайжруулах, шийдвэрлэлтийг эргэн тайлагнах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулан нэгтгэн 
дүгнэж 7 хоног бүрийн мэдээгээр харьяа нэгжүүдийн дарга нарт мэдээллийг хүргэж, тогтмол 
хяналт тавьж ажилласнаар шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа өмнөх 2019 оны мөн үетэй 
харьцуулахад буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна. Иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 

Дундаж хугацаа:

• 2019 он - 11 хоног 07 цаг 39 минут

• 2020 он - 10 хоног 08 цаг 11 минут

Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн: 

• 2019 он - 468

• 2020 он - 395

Зөрчил:

• 2019 он - 57,823

• 2020 он - 51,324

Иргэний талд шийдвэрлэсэн:

• 2019 он - 27,424

• 2020 он - 34,426
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хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн 2 албан хаагчид ажлын үр дүнг 10-20%-иар бууруулан 
хариуцлага тооцон ажилласан байна. Мөн иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн 
хугацаанд бодитой шийдвэрлэх талаар харьяа хэлтэс, тасагт 2020 оны 04 сарын 17-ны 
өдрийн 15-2а/338 албан бичгээр ажлын чиглэл хүргүүлэн, хяналт тавьж дүн шинжилгээ 
хийн байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ажилласан байна. 2020 оныг албан 
хаагчдын сургалтын жил болгон “Сургалт арга зүйн баг” байгуулан алба хаагчдад цахимаар 
сургалт зохион байгуулан ажилласны зэрэгцээ харьяа нэгжүүдэд өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн байдалд шалгалтын ажиллагааг бодитой явуулж, дүн шинжилгээ хийн, үр 
дүнг тооцож ажиллах чиглэл өгч хяналт тавьж ажиллаж байна. 

 
б. Хангалттай үзүүлэлттэй байгууллагууд: 
 
Нийслэлийн Архивын газар, нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, нийслэлийн 

Боловсролын газар, нийслэлийн Татварын газар,  нийслэлийн Спортын хороо, нийслэлийн 
Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, 
зохицуулалтын газар, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Сүхбаатар 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийгмийн Хамгааллын Тусгай төв, 
Монгол наадам цогцолбор ОНӨТҮГ, Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ, Зорчигч 
тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ, 
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ зэрэг байгууллагууд нь иргэнээс 
ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг сайжруулах чиглэлээр шат дараатай 
арга хэмжээ авч биелэлтэд хяналт тавин, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан хаагчдад 
хариуцлага тооцон, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийн, 
мэдээ тайлан гарган байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан иргэдэд нээлттэй ил тод 
мэдээллийг хүргэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 
багассан, зөрчлийн үзүүлэлт буурсан сайн үзүүлэлттэй байна. 

 
в. Хангалттай үзүүлэлттэй боловч цаашид сайжруулах шаардлагатай 

байгууллагууд: 
 
1. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар: Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 

мэдээг 7 хоног, сар, улирлаар гаргаж байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, хугацаа 
хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн болон зөрчил тооцуулсан албан хаагчдад Хууль эрх зүйн хэлтсээс 
нийт 23 албан хаагчид анхааруулах хуудас өгч, шат дараатай арга хэмжээ аван ажиллаж 
байгаа боловч зөрчлийн үзүүлэлт сайн буурахгүй, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэх байдал 
байсаар байна. 

 
2. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ: Өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн байдалд байгууллагын бүтэц нэгж, албан хаагчийн түвшинд нарийвчлан 
судалж, шийдвэрлэлтийн байдлыг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан 
батлуулж, хэрэгжилтийн хүрээнд 2020 оны 06 сарын 25-ны өдөр UB ERP системийн 
өргөдөл, гомдол дэд системийн ашиглалтын талаар ХҮТ-6 салбарт сургалт зохион 
байгуулан ажилласан. Мөн удирдлагын зүгээс зөрчил гаргасан 8 ажилтанд цаашид анхаарч 
ажиллахыг сануулж, иргэний өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн 1 албан хаагчийг 
ажлаас чөлөөлж, 3 албан хаагчийн 3 сарын ажлын үр дүнгийн урамшуулалт цалингаас 10% 
бууруулан арга хэмжээ авч ажилласан байна. Үүний үр дүнд зөрчлийн үзүүлэлт 69%-иар 
буурсан үзүүлэлттэй байгаа боловч хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл гомдлын тоо 
өмнөх улирлын байдалтай харьцуулан үзэхэд өссөн үзүүлэлттэй анхаарч ажиллах 
шаардлагатай байна. 

 
г. Хангалтгүй үзүүлэлттэй байгууллагууд:  
1. Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газар: Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 

дундаж хугацаа өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад буурсан үзүүлэлттэй, зөрчлийн тоо 
өссөн, мөн тайлан мэдээнд хугацаа хэтрүүлсэн, зөрчил гаргасан албан хаагчдад 
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хариуцлага тооцсон эсэх тодорхойгүй, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэлтийг сайжруулах 
чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар дурдаагүй байна. 

 
3. Багануур дүүргийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨТҮГ: Зөвхөн тоон тайланг 

албан бичгийн хамт ирүүлсэн байх бөгөөд тайлан мэдээг нэгтгэж дүгнээгүй. 
 
4. Нийслэлийн Өргөө амаржих газар: Тайлан мэдээг нэгтгэж дүгнэлт ирүүлээгүй, 

цаашид хийж хэргжүүлэх ажил тодорхой бус. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг шинэчлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
92 байгууллагад журам болон системийн хөгжүүлэлтэд оруулах саналыг авахаар 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 03/6215 дугаартай албан бичиг явуулсан бөгөөд 
69 байгууллага, 147 санал ирүүлсэн байна. Журамд оруулах саналыг нэгтгэн, журмын 
төслийг боловсрууллаа.  
 

2.4.2. Явуулын ажлын байр, олон нийтийн сүлжээ, уулзалтыг зохион байгуулах 
ажлын хүрээнд 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай болон 

нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдах албан тушаалтантай уулзахаар гаргасан 
иргэдийн уулзах хүсэлтийг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 

 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 2020 онд иргэн, 

хуулийн этгээдээс нийт 77 уулзах хүсэлт бүртгэгдсэн байна.  
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай уулзах 65 иргэний 

хүсэлтийг erp.ulaanbaatar.mn програмын уулзах хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн 
жагсаалтад оруулж, 12 иргэний хүсэлтийг холбогдох нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын шийдвэрлэлтийн саналыг үндэслэн хариу өгч шийдвэрлэсэн бөгөөд  
давхардсан тоогоор 159 шийдвэрлэлтийн санал авсан. Үүнээс Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанд 21, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 19, нийслэлийн 
Газар зохион байгуулалтын албанд 36, нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газарт 28, 
нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт 31, бусад байгууллагуудаас 24 шийдвэрлэлтийн 
санал авсан байна.  

 
Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтийг агуулгаар харуулбал:   

Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 

байгууллагуудын удирдах 
албан тушаалтантай уулзах 
104 хүсэлтийн бүрэн 
шийдвэрлэгдсэн байна. 
Нийт бүртгэгдсэн 

өргөдлүүдийн 
шийдвэрлэлтийн байдал нь 

иргэний талд 80 буюу 77.1 хувь, бусад хэлбэрээр 16 буюу 15.3 хувь, боломжгүй тухай 8 
буюу 7.6 хувь байна.  

 
Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтийг агуулгаар харуулбал:  
 
- Нийгмийн хөгжил, нийгмийн хамгааллын тухай 42 буюу 40.4%,    
- Барилга, хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний тухай 31 буюу 29.8%,  
- Төрийн үйлчилгээ, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай 15 буюу 14.4%,  
- Орон сууц, нийтийн аж ахуй, сууц өмчлөгчдийн холбоодын тухай 8 буюу 7.6%,   
- Хүрээлэн буй орчин, тохижилт үйлчилгээний тухай 6 буюу 5.7%,   

44%

20%
2.4%

16%

14%

1… 1…
Барилга, хот байгуулалт, 
ерөнхий төлөвлөгөөний тухай

Зам тээвэр, дэд бүтэц, 
инженерийн байгууламжийн 
тухай
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- Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний тухай 2 буюу 2.1% байна.  
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын ажлын байр: 
 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Явуулын ажлын байр 2020 онд 8 удаа,                 

283 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан бөгөөд тус бүрэлдэхүүнд Монгол улсын 
Ерөнхий сайд 3, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 7 удаа 
ажилласан байна. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч иргэдийн 
эрх ашиг нь хөндөгдөж, эцэслэн шийдвэрлэгдэхгүй байгаа асуудлуудыг газар дээр нь 
шийдвэрлэхээр мэргэжлийн байгууллагын бүрэлдэхүүнтэй биечлэн ажиллах үеэр нийт                 
24 үүрэг, даалгаврыг холбогдох байгууллагуудад өгч ажилласан байна. Дээрх 24 үүрэг 
даалгавраас 22 нь бүрэн биелэгдэж, 2 үүрэг даалгаврыг урт хугацаанд биелүүлж ажиллаж 
байна. Дараах өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг ангилж үзвэл: 

 

• Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд барилга байгууламжийн ажлын явц, 
инженерийн дэд бүтцийг шинэчлэх, цахилгаан хангамжийг өргөтгөх, авто замыг барьж 
дуусгахад хяналт тавьж ажиллах тухай, 

 

• Агаарын бохирдолтой тэмцэх асуудлаар: Сайжруулсан шахмал түлшний 
үйлдвэрлэлт, борлуулалт, тооцооны асуудалд байнгын хяналт тавьж ажиллах,  угаар 
мэдрэгч төхөөрөмжийн хэрэглээ, түүний заавар, зөвлөгөөг иргэдэд тогтмол өгч ажиллах 
тухай,  
 

• Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь орчныхоо 50 хүртэлх метр квадрат 
нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, эд хөрөнгийн арчлалт хамгаалалт, 
ногоон байгууламж, тохижилтыг хариуцах үүрэгтэйг ухамсарлуулан, чиглэл өгч ажиллах 
тухай, 

• Тодорхой нэр заагдсан газруудад орц, гарц нээх, газар чөлөөлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллах тухай,  

 

• Нийтийн тээврийн хэрэгслийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариутгал халдваргүйтгэлийг 
стандартын дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх, албан хаагчдыг ариутгал, хамгаалалын 
хэрэгслээр бүрэн хангах, тус ажлын хэрэгжилтэд тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх 
тухай, 
 

• Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байрлах Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоод 
дээр хийж буй хяналт, шалгалтыг эрчимжүүлэх, албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлэх, хувийн 
хамгаалах хувцас, хэрэглэл, тоног төхөөрөмжөөр албан хаагчдыг хангах, хяналтын цэгийг 
шаардлагатай байршлуудад нэмж байгуулах ажиллах тухай үүрэг, даалгавруудыг өгсөн 
байна. 

 
Мөн Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Явуулын ажлын байранд 3 удаа 

ажиллахдаа Эрдэнэс 5 толгой түлшний баруун, зүүн бүс, Эрчим хүчний яам, Соёлын яам, 
Спортын төв ордон, Яармагт байрлах спорт цогцолбор, СТӨ, ҮУИТ, Шинэ номын сан, 
Чингис музей гэх мэт газруудын үйл ажиллагаатай тус тус танилцсан.  
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Мөн Явуулын ажлын байрны тусгай дугаарын 77120000 утсаар нийслэлийн Засаг 
даргад хандсан 18 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс Орчны бохирдол, хог хаягдлын тухай 20%, 
Зах болон худалдааны төв, дэлгүүрийн худалдаа, үйлчилгээний  тухай асуудлаар 40%, 
Нийтийн тээврийн салбарын үйл ажиллагааны тухай 30%, Шахмал болон боловсруулсан 
түлшний тухай 10% ирсэн байна. 

 

Олон нийтийн сүлжээ буюу Сошиал 
 
Олон нийтийн сүлжээ дэх “Нийслэлийн Мэдээ”, “Хот” фэйсбүүкийн хуудсаар 2020 

онд нийт 212 удаагийн шууд дамжуулалт (FACEBOOK LIVE), 971 мэдээ, мэдээлэл оруулсан 
бөгөөд шууд дамжуулалт болон мэдээ, мэдээллийн хариуд иргэдээс 3150 асуулт, санал, 
хүсэлт ирүүлснээс холбогдох зөвлөгөө, мэдээллийг өгч, хяналтад авч ажиллалаа.  

 
 

 
Мөн өргөдөл, гомдлын шинжтэй 361 хүсэлтийг нэгдсэн системд бүртгэн, холбогдох 

төрийн байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлж, бүрэн барагдуулж ажиллалаа.    

                   
Дээрх ажлын хүрээнд иргэдээс “Нийслэлийн Мэдээ”, “Хот” фэйсбүүкийн хуудсуудаар 

дамжуулан 3,150 асуулт, санал, хүсэлт ирүүлснээс холбогдох зөвлөгөө, мэдээллийг 
иргэдэд өгсөн. Иргэдээс нийт 361 өргөдөл, гомдол ирүүлснээс Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид 123, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад 
238 өргөдөл, гомдлыг ирүүлсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн байдал иргэний талд 121 буюу  33 
хувь, бусад хэлбэрээр 193 буюу 54 хувь, боломжгүй тухай 47 буюу 13 хувь байна. 

 
2.4.3. Иргэдэд лавлагаа, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд: 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 

дүгээр хуралдааны тэмдэглэлээр “Хотын дарга сонсож байна” лавлагаа мэдээллийн төвд 
дэвшилтэт технологи, шинэ менежмент нэвтрүүлэж, төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулан, орон тоог шаардлагатай түвшинд нэмэгдүүлж эхэлснээр өдрийн 
дуудлага хүлээн авах хүчин чадал нэмэгдэж, дуудлага алдалт буурсан үзүүллэлттэй байна. 

Шууд дамжуулалт

•212 удаа

Оруулсан мэдээ, 
мэдээлэл

•971

Иргэний асуулт, 
санал, хүсэлт

•3150

“Нийслэлийн Мэдээ”, “Хот” фэйсбүүкийн хуудас 
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Оператор ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулахад шаардлагатай засвар, дотоод 
тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд 18,144,980 төгрөгийг зарцуулсан байна.   

 
Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 

тусгай дугаарын үйл ажиллагаанд “Genesys 
Purecloud” дуудлагын цогц системийг нэвтрүүлэв 
/Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газраас 
худалдан авах ажиллагааг хариуцан зохион 
байгуулсан бөгөөд Нийслэлийн лавлагаа, 
мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын үйл 
ажиллагааны шаардлагад нийцсэн “Genesys 
Purecloud” дуудлагын цогц систем, түүнд суурилсан 
утасны аппарат, чихэвч, иж бүрэн компьютер зэрэг 

тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх ажлыг 
“НХААГ/19/110 тоот” худалдан авах ажиллагааны гэрээний дагуу “Энжинекс ХХК”-иар 
гүйцэтгүүлсэн байна/. Дээрх дуудлагын цогц системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлснээр 
дараах үр дүн гарсан байна. Үүнд: 
 

- Иргэд 1800-1200 тусгай дугаараар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, 
албан тушаалтанд хандаж 24 цагийн турш өргөдөл, гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх 
боломжтой болов /ажлын бус цагаар дуут шуудан үлдээх хэлбэрээр/; 

 
- Иргэд дээрх тусгай дугаарт холбогдож 24 цагаар үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн 6 

байгууллага /Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв, Нийтийн 
Тээврийн үйлчилгээний газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, “Улаанбаатар 
цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, Ус сувгийн удирдах газар, “Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 
удирдах газар” ОНӨААТҮГ/-тай шууд холбогдох боломжтой болов; 
 

- Өргөдөл, гомдлыг бүртгэж, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 
шилжүүлэхдээ иргэний ярианы бичлэгийг хавсаргадаг болов; 
 

- Тайлан гаргах /лавлагааны ангилал, дуудлагын дундаж хугацаа, сонгосон 
хугацааны интервалаар/, ярианы бичлэгийг дахин сонсох, архив үүсгэх гэх мэт.   

 
Түүнчлэн лавлагаа, мэдээллийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, 

иргэдээс ирүүлж буй дуудлагын алдалтыг бууруулж, амжилттай үйлчлэх дуудлагын тоог 
нэмэгдүүлэх, иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэх зорилгоор 
оператор ажилтны орон тоог 8 болгон нэмэгдүүлж, ажлын байрыг дуудлагын төвийн 
стандартад нийцүүлэн тохижуулав. 

 
Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн 1800-1200 тусгай дугаарт 2020 онд иргэдээс 

нийт 82,169 дуудлага ирүүлснээс 76,417 дуудлага буюу 93 хувьд амжилттай үйлчилсэн 
байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад  дундаж дуудлага нь 5,732 байсан бол энэ оны 
сарын дундаж дуудлага нь 6,219 байгаа нь өмнөх оноос 7,8 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 

байна. Дуудлагын хандалтыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал: 
 

47980 50788

68781

82169

34328
42837

51101

76417

2017 2018 2019 2020

Нийт дуудлага Амжилттай үйлчилсэн дуудлага

Ажилттай үйлчилсэн дуудлага 
хувиар: 
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 - 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн 
хугацаанд нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төв үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлсэн 
бөгөөд энэ хугацаанд 2 шугам ажиллуулж, иргэдийн дуудлагыг хүлээн авч ажилласан. Бүх 
нийтийн хөл хорио тогтоосонтой холбоотой дуудлагын хандалт нэмэгдсэн бөгөөд нийт 
31,106 дуудлага буюу нийт дуудлагын 41.7 хувь нь хөл хорио тогтоосон хугацаанд ирсэн 
байна.  
 
 - Иргэдээс ирүүлсэн дээрх дуудлагын 29,301 буюу 94.2 хувийг тээврийн хэрэгслийн 
QR кодтой холбоотой мэдээлэл авах хүсэлтэй иргэдийн дуудлага эзэлж байна. Тээврийн 
хэрэгслийн QR кодтой холбоотой зөвлөгөө, мэдээллийг Нийслэлийн Онцгой комиссын 
шуурхай штабын “Замын хөдөлгөөн зохицуулалтын баг”-ийн 8 оператор ажилтан иргэдэд 
хүргэж байсан бөгөөд QR кодтой холбоотой мэдээллийг авах дуудлагын ачаалал хэт өндөр 
байсан тул дээрх тусгай дугаарын хоёр шугамыг нэгтгэж 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны 
өдрөөс Нийслэлийн онцгой комиссын шуурхай штабын “Замын хөдөлгөөн зохицуулалтын 
баг”-ийн 8 оператор ажилтан, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 8 оператор 
ажилтан, нийт 16 оператор ажилтан дуудлага хүлээн авч ажиллаж эхэлснээр 1800-1200 
тусгай дугаарт ирсэн нийт дуудлагын үйлчилсэн дуудлага 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 
байдлаар 26.5 хувь байсан бол 12 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 91.3 хувь болж өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 
 

Лавлах шугам руу хандсан нийт дуудлагын үзүүлэлт сараар: /мянгаар/ 

 
 
  2.4.4. Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн ажлын хүрээнд: 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын албан бичгийн нэгдсэн систем 
/Edoc.ub.gov.mn/-ээр нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвд 2020 онд нийт 573 албан бичгээс нийт 561 
буюу 96.8 хувийг шийдвэрлэж, 12 буюу 3.21 хувь 
судлагдах шатандаа байна.  

 
Нийт ирсэн албан бичгээс 529 бичиг хариугүй,                 

44 бичиг хариутай шийдвэрлэх албан бичиг байна. 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс 2020 онд 
нийт 122 албан бичгийг нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан 
байна.  

 
 2.4.5. Цаг үеийн шинжтэй удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд: 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 
62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016, 2020 оны А/346 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийн явцад 03 дугаар сар болон 05 дугаар сард дээрх тогтоол, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, нийслэлийн гэр хорооллын хороодод хэрхэн хангагдаж 
байгаа талаар хяналт тавьж ажилласан. Тус ажлын хүрээнд СХД, БЗД, ЧД-ийн холбогдох 
хороодод ажиллаж, хороодод зохион байгуулж байгаа байдалд хяналт тавьж, угаарын 
хийнээс урьдчилан сэрийлэх, болзошгүй эрсдлээс хамгаалах, сайжруулсан түлшний 
борлуулалтын цэгүүд, заавар, зөвлөмжийг тарааж байгаа эсэх, сайн карт борлуулалтын 
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талаарх ажлын мэдээг шалгаж, тухайн байршлын оршин суугчдын байдалтай танилцаж, 
хорооны Засаг дарга нараас гарсан саналуудыг нэгтгэн ажиллалаа.  

 
Дэлхий нийтэд ковид-19 цар тахал тархсан аюулт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, Улсын болон нийслэлийн 
Онцгой комисс, Нийслэлэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас 
гаргасан захирамж, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төв дараах арга хэмжээг авч ажиллалаа. Үүнд:  

 
1. Шинэ коронавирус /COVID-19/-ийн цар тахлын эрсдэлийг бууруулах, тархалт 

үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв 
/Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил/-ийн ажлын цагийн хуваарийг 2020 оны 03 дугаар 
сарын 18-аас 03 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл 10:00-16:00 цаг болгон өөрчлөлт оруулж 
ажилласан. Түүнчлэн 0-12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг 1 цагаар 
хорогдуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. 

 
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны 30 дугаар тогтоол, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/108, А/333, А/436 дугаар захирамжуудыг үндэслэн 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/36 дугаар тушаалаар нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил салбаруудад Шинэ 
коронавирус /КОВИД 19/-ийн халдварын эрсдэлийг бууруулах, тархалт үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад нэг удаагийн 
бээлий, малгай, гар ариутгалын спиртийг худалдан авч, ажлын байрны ариутгал, 
халдваргүйжүүлэх ажлыг БОАЖ-ын сайд, ХХААХҮ-ийн сайд, ЭМ-ийн сайдын А/125, А/69, 
А/143 тоот тушаалд заагдсан хэрэглэх бодисоор клорсепт 17-0,02 хувийн уусмалаар 
Монгол Улсын стандартын дагуу халдваргүйтгэл ариутгалыг 2020 оны 03 дугаар сарын 09-
ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн салбаруудадад хийж гүйцэтгэв.  

 
 
 

 
 

 
3. Цар тахлын үед амны хаалт зүүх, гараа угаах зэрэг зөвлөмж, мэдээллүүдийг 

тогтмол байршуулж, хүн хоорондын зайг барих зорилгоор дараах санамж, түр хүлээнэ үү 
тэмдэглэгээг хийж тавьсан. Үйлчилгээ авахаар ирсэн иргэдийн амны хаалт зүүсэн эсэхийг 
шалгаж, халууныг тогтмол үзэж, гарыг ариутгуулан үйлчилгээ үзүүлж байна. Мөн иргэд 
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үйлчилгээ авах үедээ спиртийн уусмал ашиглан халдваргүйжүүлэлт хийх боломжийг 
бүрдүүлсэн. 

 
Иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг бүртгэх “Бүртгэлийн цэг” QR кодыг зааврын дагуу 

хэвлэн иргэд зорчих хэсэгт харагдахуйц байрлуулан, иргэнээс и-баримтаар байгууллагын 
QR кодыг уншуулахыг зөвлөн, уншуулах боломжгүй тохиолдолд  qr.ulaanbaatar/mn сайтыг 
ашиглан үйлчлүүлэгчийн иргэний үнэмлэхний QR кодыг байгууллагын албан хаагч уншуулж 
бүртгэлжүүлэн, хяналт тавин ажиллаж байна. 

  
 
Болзошгүй эрсдэл бүхий иргэнийг хүлээн авах бэлэн байдлыг хангаж “Түр 

тусгаарлах тусгай өрөө”-г бэлтгэн, хувийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, маск, малгай, бээлий, 
нүүрний хаалт, гар ариутгагч болон спиртийн уусмалыг бэлтгэсэн. 

 
 

Албан хаагчдыг ажлын байранд нэвтрэхээс өмнө халууныг хэмжиж, амны хаалт, 
нүүрний хаалтыг зүүлгэн, малгай, бээлий өмсгөж, гарыг халдваргүйжүүлэн, байгууллагын 
“Бүртгэлийн цэг” QR кодыг уншуулан, тусгай дэвтэрт ажилд ирсэн цаг болон халууны 
хэмжээг тэмдэглэж байна. 

 
Бүх нийтийн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ: 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 

холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээ”-ний тухай А/1242 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс дараах арга хэмжээг авч, ажил үүргээ 
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гүйцэтгэж ажиллалаа. Үүнд: Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 73 албан хаагч 2020 
оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд ээлжлэн 
ажиллах хуваарийн дагуу 65 албан хаагч биечлэн, 1 албан хаагч ээлжийн амралттай, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1241 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2020 оны А/137 дугаар тушаалаар 4 албан хаагч зайнаас ажиллаж, 
3 албан хаагч орон нутагт хөл хорионд орсон /үүнээс 2 албан хаагч зайнаас ажилласан/ 
байна.  

 
1. Ковид-19 халдварт цар тахлын шинжилгээнд дам болон ойрын хавьтлын 

эрсдэлтэй иргэдийг хамруулах, мэдээлэл өгөх чиглэлээр ажилласан тухай 
 

  Ковид-19 халдварт цар тахлын шинжилгээнд дам болон ойрын хавьтлын эрсдэлтэй 
иргэдийг хамруулах, мөн сайн дураар шинжилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх, 
шинжилгээний цаг олгох, шинжилгээ авах газрын байршлыг мэдээллэх, холбогдох 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх ажлыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 
09-ний өдрийн хооронд 47 албан хаагч ээлжээр ажиллах хуваарийн дагуу нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газартай хамтран ажилласан байна.  

Ковид-19 халдварт цар тахлын шинжилгээнд дам болон ойрын хавьтлын эрсдэлтэй 
нийт 22,895 иргэнийг хамруулах ажлыг /ажлын болон ажлын бус өдрүүдэд/ хийж 
гүйцэтгэсэн бөгөөд дээрх иргэдтэй 7575-1200 болон 7585-1200 дугаарын утсаар нэг 
бүрчлэн холбогдож иргэдийн хувийн мэдээллийг бүртгэх, шинжилгээ өгөх газрын байршлыг 
нарийвчлан зааж чиглүүлэх, шинжилгээний цагийг олгох ажлыг тус тус хийлээ. Нэг албан 
хаагч өдөрт дунджаар 95 иргэнтэй холбогдсон байна. 

 
Түүнчлэн 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 19-ний өдрийн хооронд Ковид-19 

цар тахлын шинжилгээг сайн дураар өгөх хүсэлтэй 5,862 иргэний дуудлагыг 7575-1200 
дугаарын утсаар хүлээн авч, шинжилгээ өгөх цэгүүдийн байршил, ажлын цагийн хуваарийн 
мэдээлэл, орон нутгийн харьяалалтай иргэдийг бүртгэн явуулж байгаа эсэх мэдээллийг тус 
тус өгч ажиллалаа. Дээрх өдрүүдэд алдсан дуудлага 1571 байна. 

 
Иргэдэд 1800-0119 дугаарын утсаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс эхлэн 

зөвлөгөө, мэдээлэл өгөхөөр шийдвэрлэгдсэн бөгөөд тус өдрөөс 7575-1200 дугаарын утсаар 
иргэдээс  дуудлага хүлээн авч, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх ажлыг зогсоосон юм.  

 
Шинжилгээ өгөх шаардлагатай иргэдэд утсаар мэдээлэл хүргэх албан хаагчдад 

нууцын тухай хуулиудыг чанд мөрдөж ажиллахыг анхааруулан төрийн болон албаны, хувь 
хүний нууцыг задруулахгүй байх баталгааны хуудсыг албан хаагч бүрээр бөглүүлэн 
баталгаажуулан авч, халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахин ажиллалаа. 
 

2. Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын үйл 
ажиллагааны тухай 

 
  Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд Нийслэлийн Лавлагаа, 
мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн 
горимоор  ажиллууллаа. 1800-1200 тусгай дугаарын Лавлагаа, мэдээлэл хариуцсан 8 
оператор ажилтан 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-наас 30-ны өдрийн хооронд зайнаас, 12 
дугаар сарын 01-нээс 09-ний өдрийн хооронд биечлэн ажиллалаа.  
 

Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын 1 дүгээр 
шугамаар тээврийн хэрэгслийн QR кодтой холбоотой мэдээлэл, 2 дугаар шугамаар 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй 
үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг бүртгэж шилжүүлэх, 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явцын мэдээллийг иргэдэд өгөх ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 
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Иргэдээс Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын 
утсанд хандаж 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
хооронд нийт 32,849 дуудлага ирснээс 30,761 буюу 93.6 хувийг тээврийн хэрэгслийн QR 
кодтой холбоотой мэдээлэл авах хүсэлтэй иргэдийн дуудлага эзэлж байна.  

 
Иргэдээс Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын 

утсанд хандаж тээврийн хэрэгслийн QR кодтой холбоотой мэдээлэл авах дуудлагын 
ачаалал хэт өндөр байсан тул тусгай дугаарын хоёр шугамыг нэгтгэж 2020 оны 12 дугаар 
сарын 03-ны өдрөөс Нийслэлийн онцгой комиссын шуурхай штабын “Замын хөдөлгөөн 
зохицуулалтын баг”-ийн 8 оператор ажилтан, нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 8 
оператор ажилтан, нийт 16 оператор ажилтан дуудлага хүлээн авч ажиллаж эхэллээ.  

 
Дээрх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр 1800-1200 тусгай 

дугаарт ирсэн нийт дуудлагын амжилттай үйлчилсэн дуудлага 12 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн байдлаар 26.5 хувь байсан бол 12 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 09-
ний өдрийн байдлаар 93.2 хувь болж өссөн үзүүлэлттэй байна. 

 
Иргэдээс Нийслэлийн лавлагаа, мэдээллийн төвийн 1800-1200 тусгай дугаарын 

утсанд ирүүлсэн мэдээллийг нэгтгэн Нийслэлийн Онцгой комиссын Шуурхай штабад өдөрт 
3 удаа тогтсон хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 
3. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн чиглэлээр ажилласан тухай 

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 

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

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 

2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд нийт 
55,325 өргөдөл, гомдол гаргаснаас 54,557 буюу 98.0 хувь нь шийдвэрлэж, 768 буюу 2.0 хувь 
нь шийдвэрлэх шатанд байна. Үүнээс 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2020 оны 
12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд нийт 4,377  өргөдөл, гомдол гаргаснаас 3,645 буюу 
83% нь шийдвэрлэж, 732 буюу 17% нь шийдвэрлэх шатандаа байна. 

 
Тус хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэх, шилжүүлэх, шийдвэрлэх 

үйл ажиллагаанд нэг албан хаагч өдөрт дунджаар 50 өргөдөл, гомдолд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

 
 Өргөдөл, гомдлыг бүртгэх, шилжүүлэх, явц, шийдвэрлэхтэй холбогдуулан 

үйлчилгээний албан хаагчид болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдад 
зөвлөгөө, мэдээллийг тогтмол өгч ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Үйлчилгээний 7 албан хаагч  өргөдөл, 

гомдлын дэд систем дэх Засгийн газрын 11-11 төв, “Check my service” аппликэйшн, 131200 
тусгай дугаарын мессеж, www.eservise.ulaanbaatar.mn цахим сайтаар тус тус орж ирсэн 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг бүртгэх, шилжүүлэх ажлыг зайнаас ажиллах журмын дагуу хийж 
гүйцэтгэж байна. 

 
Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж 

гаргасан өргөдөл, гомдлын мэдээг нэгтгэн Нийслэлийн Онцгой комиссын Шуурхай штабад 
өдөрт 3 удаа тогтсон хугацаанд хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 
4. Төрийн үйлчилгээний чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай:  

 
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн 

Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс жолооны болон иргэний үнэмлэх захиалсан иргэдийн 

http://www.eservise.ulaanbaatar.mn/
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хэвлэгдэж гарсан үнэмлэхийг шуудангаар иргэдэд хүргэх ажлыг Засгийн газрын 
тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мдэээллийн технологийн газар болон “Монгол 
шуудан” ХК-тай хамтран хэрэгжүүллээ. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд нийт 6,105 иргэн “Жолооны үнэмлэх авах 

солих, нөхөн авах” хүсэлт гаргаснаас 1,384 иргэн жолооны үнэмлэхээ биечлэн ирж авсан 
бөгөөд үлдсэн 4,721 иргэнтэй 35 албан хаагч утсаар нэг бүрчлэн холбогдож, жолооны 
үнэмлэхээ шуудангаар хүргүүлэн авах эсэхийг тодруулан, авах хүсэлтэй иргэдийн 
холбогдох мэдээллийг бүртгэн авч ажиллалаа.  

 
Дээрх 4,721 иргэний 3,587 буюу 75.9 хувь нь жолооны үнэмлэхээ шуудангийн 

хаягаар авах хүсэлт гаргасан тул тэдгээр иргэдийн жолооны үнэмлэхийг дугтуйлж, 
шаардлагатай мэдээллийг бөглөн “Монгол шуудан” ХК-д хүлээлгэн өгсөн. Үлдсэн 1,134 
иргэнээс 923  иргэний утас нь холбогдох боломжгүй, эрх нь хаагдсан, ашиглалтад байхгүй 
зэрэг шалтгаанаар холбогдож чадаагүй бөгөөд 211 иргэн Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвөөс ирж авах хүсэлт гаргасан байна. 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэний үнэмлэх захиалж, хэвлэгдэн 
гарсан 99 иргэний үнэмлэхээс 77 үнэмлэхийг дугтуйлж, шаардлагатай мэдээллийг бөглөн 
шуудангийн хаягаар хүргүүлэхээр “Монгол шуудан” ХК-д хүлээлгэн өгсөн. Үлдсэн 22 
иргэний үнэмлэх захиалсан иргэдтэй холбогдох утасны дугаарыг Засгийн газрын 
тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, мдэээллийн технологийн газраас авахаар хүсэлт 
гаргаад байна. 

 
5. Олон нийтийн сүлжээний “Нийслэлийн мэдээ” facebook пэйж хуудсанд 

байршуулсан мэдээллийг түгээж ажилласан тухай 
 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 73 албан хаагч 2020 оны 11 дүгээр сарын 

18-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд олон нийтийн сүлжээний “Нийслэлийн 
мэдээ” facebook пэйж хуудсанд байршуулсан мэдээллийг нийт нийт 12,839 мэдээллийг 
олон нийтэд нийтэлж, 30,927 лайк, 6,059 шэйр хийгдсэн байна. 

 
 
 

 
 

2.4.6. Олон нийтийн үйл ажиллагааны хүрээнд 
 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд олон нийтийг хамарсан, иргэн, хуулийн 
этгэдээдэд хүртээмжтэй арга хэмжээ, өдөрлөгүүдийг зохион байгуулж ажилласан. Үүнд: 
 
 1. Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийг “Цэвэр 
агаартай Цэлмэг тэнгэр” олон улсын өдрийг тэмдэглэж байхаар шийдвэрлэж, Нийслэлийн 
Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргалаар 
батлуулсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд зохион байгуулж 
ажиллалаа. Тус өдөрлөгт эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологи 
бүхий тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж, худалдан борлуулалдаг, байр, орон сууцны дулаан 
алдагдлыг бууруулах зорилготой “Ногоон зээл”-ийн үйлчилгээг үзүүлдэг арилжааны 
банкууд оролцож, 1 сарын хугацаанд иргэдэд мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.  
 

12,839
Share

30,927
Like

6,059
Share

“Нийслэлийн Мэдээ” фэйсбүүкийн хуудас 
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1. УБЦТС ТӨХК-ийн Баянзүрх хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв нь хэрэглэгчидэдээ 

цахилгаан эрчим хүчний үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх зорилгоор Дүнжингарав салбарт 
2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр “Хэрэглэгчийн өдөрлөг”-ийг зохион байгуулан 
ажиллалаа.  

        
2. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас зохион байгуулсан БНСУ-д 

хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад нутаг буцаж ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зорилготой “Гадаад улсад ур чадвар эзэмшсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих өдөрлөг”-ийг 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр Дүнжингарав салбарт 
амжилттай зохион байгууллаа. 

 
 3. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд төрөөс 
үзүүлж буй халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийг түргэн шуурхай хүргэх, 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, төрд байгаа иргэний мэдээллийг тухайн иргэнээс 
шаардахгүйгээр нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яамнаас зохион байгуулсан “Нийгмийн халамжийн нэгдсэн систем”-ийг иргэдэд 
танилцуулах өдөрлөгийг Дүнжингарав салбарт зохион байгуулан ажиллалаа.  
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 4. Сонгинохайрхан дүүргээс зохион байгуулсан “Хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс 
хамгаалах тухай” заавар, зөвлөмжүүдийг иргэдэд хүргэж ажилласан. 

 

      
 
Ажлын байр, ажиллах нөхцөл, орчныг сайжруулах ажлын хүрээнд: 

 
1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулж брайль үсгээр бичигдсэн Халамжийн тухай 

хуулийн ном, тэргэнцэр, дохионы хэллэгийн үсэг, харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 
харааны шил, угтах үйлчилгээний ширээ зэргийг нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
салбаруудад байршуулж, салбаруудын гадна талбайд ХБИ-ий машины зогсоолыг засаж, 
тохижууллаа.  

 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газраас ХБИ 

зориулсан хүртээмжийн үнэлгээний дагуу хүргүүлсэн 
зөвлөмжийн биелэлтэд үнэлгээ хийх зорилгоор хяналт-
шинжилгээ, шалгалтыг Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил 
салбаруудад зохион байгуулж ажилласан. Дээрх 4 
салбарт хийгдсэн стандартын хэрэгжилтийн дундаж 
үнэлгээ 52.6 хувьтай байна. Нийслэлийн Үйлчилгээний 
нэгдсэн төвийн зарим салбаруудад тулгамдаж буй 
асуудлын нэг нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
зориулагдсан ариун цэврийн өрөө, тэргэнцэртэй иргэний 
зам, зөөврийн зам, тэргэнцэр, харааны бэрхшээлтэй 
иргэнд зориулсан тактил зам зэрэг стандартын шаардлагыг хангасан тохижилт, тоног 
төхөөрөмж дутмаг байна. Үүний хүрээнд стандартад нийцсэн тоног, төхөөрөмж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан ээлтэй, хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлэхэд шаардагдах 
ажлын төсвийг 2021 оны төсөвт оруулахаар холбогдох саналуудыг хүргүүлэн ажиллалаа. 
 
 Монгол улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн газартай хамтран Дүнжингарав салбарт “e-mongolia” тусгай 
цонхыг ажиллуулж эхэллээ. Иргэдийн ая тухтай байдлыг хангах зорилгоор “Гэрэгэ киоск” 
төхөөрөмж байрлах хэсгийг тухайн байгууллагатай хамтран засаж тохижуулав. 
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                        Өмнө         Дараа нь  

 
 Ажлын байрны орчин, нөхцлийг сайжруулж дараах арга хэмжээг авч ажиллалаа. 
Үүнл: 1. Албан хаагчдын амралтын өрөө болон спорт чийрэгжүүлэлтийн өрөөнүүдийн 
дотоод тохижилтыг сайжруулсан /Зураг-1/, 2. Драгон салбарын серверийн эйркондишнийг 
шинээр солиуллаа /Зураг-2/, 3. Хогоо ангилан ялгах, орчноо цэвэр цэмцгэр байлгах 
зорилгоор хогийн савны ялгах тэмдэглэгээг хийж байршууллаа /Зураг-3/, 4. Оргил салбарын 
шал, плита суулт өгсөний улмаас эвдрэл үүсч, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй 
болж, засварын ажлыг шуурхай зохион байгуулж гүйцэтгэлээ /Зураг-4/, 5. Дүнжингарав 
салбарын 69, 70, 71, 72-р цонхны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 

       
         /Зураг-1/                    

 
/Зураг-2/       /Зураг-3/ 

  
/Зураг-4/       /Зураг-5/ 
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 Нийслэлийг 2020 онд “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон заралсантай 
холбогдуулан “Хотын соёл - соёлтой болгоё, хамтдаа өөрчилье” аяны хүрээнд нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс иргэдэд мэдээ, мэддллийг өгч ажиллалаа. Түүнчлэн МҮОНРТ-
ийн “Соён гэгээрүүлэх цаг” нэвтрүүлгээр нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 
үйлчлүүлж буй иргэдийн үйлчлүүлэх соёл, харилцаа хандлага, төрийн үйлчилгээ авч буй 
байдлыг харуулж, төрийн үйлчилгээг авахдаа иргэдийг зөв, боловсон, соёлтой үйлчлүүлэх 
талаар уриаллаа.  

 
 

 
 Иргэдийг үйлчилгээний талаарх мэдээ, мэдээлэлээр хангах зорилгоор 
байгууллагын мэдээллийн самбарт иргэдэд хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн 
байршуулж ажиллалаа. 

  
 Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвар гарсантай холбогдуулан 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
нийт ажилтан, албан хаагчдыг витаминжуулалтын аянд хамрууллаа. 

 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 

албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 
ажлын байранд үр дүнтэй ажиллах, хамт олны 
идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах сургалтуудыг 
зохион байгуулж ажиллалаа. Үүнд:  

 
  Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
үйлчилгээний  оператор ажилтнуудыг дадлагажуулах, 
операторт бэлтгэх зорилгоор Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн газар, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд, Аствишн  ХХК-тай хамтран 
3 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 41 албан хаагчийг 
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хамрууллаа. Холбогдох байгууллагаас үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд хэрхэн үзүүлэх, 
төрийн үйлчилгээний систем /www.operator.e-mongolia.mn, e-service.ulaanbaatar.mn, 
erp.ulaanbaatar.mn/-д ажиллах зааварчилгаа, үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах баримт 
бичгийн бүрдэл, шийдвэрлэх хугацаа, хууль эрх зүй болон түгээмэл асуулт, хариулт, 
тулгамдаж буй хүндрэлүүд, үнэлгээний төхөөрөмжийг ашиглах зааварчилгаа, мэдээллийг 
өгч, ур чадварыг дээшлүүллээ.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны төвтэй 
хамтран “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх 
бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх, чадавхжуулах 
зорилгоор 2020.05.25 – 2020.06.15-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
нийт 41 албан хаагчыг хамруулж, дараах сэвдээр зохион байгуулан, сертификат олголоо. 
Үүнд: 

1. Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ 
2. Ажлын байр ба баг хамт олны хоорондын үр 

дүнтэй харилцаа 
3. Хууль, эрх зүй 
4. Стрессийг удирдахуй 
5. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, имиж 
6. Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга 

зүйн тухай ойлголт гэсэн сургалтуудад 
хамрагдсан. 

  “Хотын засаглалыг сайжруулах” төслийг  хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Шийдвэрлэлтийн хяналт хариуцсан ажилтнуудыг 
чадавхижуулах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Сургалтын төв, Азийн 
сантай хамтран “Бизнес процессын дахин загварчлал”-ын сургалтыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж, мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүллээ. 
 
  2020 оны 07 сарын 01-ний өдөр “Эрүүл амьдралын зөв хэв маяг, дадал зуршил” 
сургалтыг зохион байгууллаа. 

 
  Олон нийтийн арга хэмжээний хүрээнд: 
 

2020 оны 09 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын дунд жил бүр уламжлал болон зохион 
байгуулагддаг спорт арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвийн албан хаагчид 2 дугаар байранд орсон. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигаар 5, 10 дугаар сарын 

хоёр дахь долоо хоногийн бямба гарагийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон 
зарласан байдаг. Энэ өдрийг тохиолдуулан “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” ОНӨТҮГ нь жил 
бүр байгууллага, иргэдтэй хамтран мод тарилтыг зохион байгуулдаг уламжлалтай бөгөөд 
2020 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр ундны эх үүсвэрийг хамгаалах зорилгоор мод тарьж 
нийслэлийн ногоон байгууламжид болон ногоон ирээдүйд хувь нэмэрээ орууллаа. 
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 2.4. Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлууд 
 

 - “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил 
 
 Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот уил богон 
зарласан билээ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон харьяа байгууллагуудаас зорилтот 
жилийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд оруулах санал авах ажлыг зохион байгуулж, зорилтот 
жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчаар батлуулж, нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Нэгдсэн төлөвлөгөөний 
хүрээнд байгууллагууд дотооддоо хэрэгжүүлэх нарийвчисан төлөвлөгөөг гарган 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нэгдсэн төлөвлөгөөний 2020 оны 1, 2, 3 дугаар улирлын 
биелэлтийг нэгтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар тус тус хэлэлцүүллээ. 
 
 - Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх асуудлын 2020 оны 
нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу хурлыг зохион байгуулах 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал 2020 онд 23 удаа хуралдаж, 
тэмдэглэлийг хөтөлж баталгаажуулсан ба  давхардсан тоогоор 118 асуудал хэлэлцсэн 
байна. Үүнээс  18 асуудлыг дахин боловсруулж, хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Мөн 
хурлын төлөвлөгөөнд ороогүй 10 асуудлыг хэлэлцсэн байна. Хэлэлцсэн асуудлуудтай 
холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 24, зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр 
-  94 үүрэг 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 
хүргэн, QR кодыг уншуулж бүртгэн ажиллаж  байна.  Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хот 
төлөвлөлт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт , төсөв, хөрөнгө оруулалт,  журам, дүрмийн 
төсөл, газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгох, хүчингүй болгох төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах, хог хаягдлын менежмент, хот тохижилт, хөтөлбөр, төсөл, гэрээ, төлөвлөгөөний 
төсөл,  хэрэгжилт  цаг үеийн бусад асуудлаар хэлэлцсэн.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тухайн асуудлыг хэлэлцүүлэх, 
танилцуулах  албан тушаалтан болон тухайн асуудлаар бусад байгууллагаас оролцох 
албан тушаалтны  нэрсийг хурал тус бүрээр гарган нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргаар батлуулан ажиллаж, мөн зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрийг журмын 
дагуу 3 хоногийн дотор гаргаж албажуулан байгууллагуудад хүргүүлж  хэвшээд  байна. E-
office нэгдсэн программд нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын холбогдох 
мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна. 
   
 - Захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хяналт тавих  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын зохион байгуулалтын болон боловсон хүчний 1956 
шийдвэрүүдийн төслийг журмын дагуу хянаж, хяналтын дагалдах хуудсыг тухай бүр олгон, 
баталгаажуулсан зохион байгуулалтын 1273, боловсон хүчний 227 захирамжуудыг 
хариуцан хэрэгжүүлэх албан тушаалтнуудад гардуулан өгч ажиллалаа. 
 
 - Агентлаг, нийслэлийн төсөвт, өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 
тайлагнах, байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, эрх бүхий албан тушаалтны 
чадавхи, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах талаар санал боловсруулах, зохион 
байгуулах 
 
 Агентлаг, нийслэлийн төсөвт, өмчит үйлдвэрийн газрын дарга нартай байгуулах үр 
дүнгийн гэрээнд эрх бүхий албан тушаалтны чадавхи, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах, 
үйл ажиллагааг тайлагнах, манлайлал, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх, үр днгийн гэрээний 
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биелэлтийг хангаж ажиллах, хангаж ажиллагаагүй тохиолдолд хариуцлагын тогтолцоог 
тодорхой болгох талаар тодорхой санал боловсруулж, зохион байгуулж ажиллалаа. 
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажиллав.  
 
 Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах талаар Монгол Улсын 
Засгийн газар, холбогдох дээд шатны байгууллагуудын шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг 
ханган  ажиллалаа. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
Б/45 дугаар захирамжаар Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнахад гаргасан 
зөрчил дутагдлаа засаж, албан бичгээр хүргүүлсэн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй, албан үүргээ удаа дараа зохих ёсоор биелүүлж, 
ажиллаагүй Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батсүхийг төрийн албанаас 
халах сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна. 
 
 Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганы 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
нээлтэд Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Засаг даргын зургаан орлогч, Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
дарга болон Нийслэлийн харьяа газар, агентлагийн дарга нарын Хангарьд ордны 14 
давхрын хуралдааны танхимаас цахимаар оролцох ажлыг зохион байгууллаа.  
 
 Агентлаг, нийслэлийн төсөвт, өмчит үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааг мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна. 
 
 - Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, үзэл 
баримтлал, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, сургалтанд хамрагдах, Монгол Улсын Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журамд заасан ангиллын дагуу зөвлөлд 
мэдээлэл хүргүүлэх 
 
 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 5 дугаар 
зарлигаар баталсан “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам”-ын 
3.7-т “Аймаг, нийслэл нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын ахалсан Зөвлөлийг мэдээ, 
мэдээллээр хангах орон тооны байнгын Ажлын хэсэгтэй байна” гэсний дагуу хариуцсан 
орон тооны албан тушаалтнаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн С.Уранмандахыг томилон ажиллуулж 
байна. 
 
 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 31-
ний өдрийн 4/670 дугаартай албан бичгээр өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу Үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүрэгтэй Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад Үндэсний 
аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомж, зөвлөмж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 
05 дугаар зарлигаар батлагдсан “Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах 
журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч ажиллав. 
 
 Монгол Улсын  Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 05 дугаар зарлигаар батлагдсан “Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам”-ын 1 дүгээр хавсралтын 54, 55-д 
заасан танилцуулах болон танилцуулах тойм мэдээг хугацаанд нь ирүүлж байх талаар 
Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад үүрэг чиглэл өглөө.  
 
 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, Кибер гэмт хэрэг, Эдийн засгийн 
аюулгүй байдал, Даяаршил ба зөөлөн хүчний бодлого зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион 
байгуулагдсан 8 цагийн сургалтад Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн В.Баттулга нарын 
албан хаагчийг хамрууллаа. 
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 Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, үзэл баримтлал, 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн үүрэг, чиглэл, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна.  
 
 - Архивын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт 
            
           Хэлтэс, тасгийн албан хаагчдын 2019 оны албан хэрэг хөтлөгдөж дууссан баримтыг 
байгууллагын архивт хүлээн авах хуваарь батлуулж 2020 оны 01 сарын 09-ний өдрийн 
04/118 дугаар албан бичгээр хэлтсүүдэд хүргүүлсэн. Хуваарийн дагуу хадгаламжийн нэгж 
бүрдүүлэх ажлыг байгууллагын зохион байгуулалтын нэгжийн ажилтнуудад арга зүйн 
туслалцаа үзүүлж ажилласан. Төлөвлөгөөт хуваарийн дагуу дараах хэлтсүүдээс: 
 
         - Төрийн Захиргааны удирдлагын хэлтэс нийт-779  
                   Байнга-299,  Түр-466,  70 жил-14 
          - Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв- 54 
                   Байнга-37,   Түр-17 
          - Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс -65 
                   Байнга-19,   Түр-46  
          - Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс-16 
                   Байнга-9,     Түр-7 
          - Нийгмийн бодлогын хэлтэс-35 
                   Байнга-10,   Түр-25 
          - Хууль, эрх зүйн хэлтэс-38 
                   Байнга-20,   Түр-18 
          - Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс-23 
                   Байнга-13,   Түр-10 
          - Хэвлэл мэдээлэлтэй,харилцах хэлтэс-118 
                   Байнга-2,     Тусгай төрөл-116 
          - Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс-796 
                   Байнга- 54,  Түр-742 
          - Санхүү төрийн сангийн хэлтэс-824  
                   Байнга-58,   Түр-766 
          -Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөл-38 
                   Байнга-14,   Түр-10, 70 жил-14 
          -Нийслэлийн Баяр наадмын комисс-33 
                                        Түр-33 
Нийт -3018 цаасан суурьтай баримт 
Нийт -171 Тусгай төрлийн баримтыг байгууллагын архивт хүлээж авсан байна.  
 
 1.Байнга хадгалах 2019 оны 563 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл 
 2.Түр хадгалах 2019 оны 2260 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл 
 3.70 жил хадгалах 2019 оны 28 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл  
 4.Дүрс бичлэгийн 2019 оны 43 баримтын бүртгэл 
 5.Дуу авианы  2019 оны 5 баримтын бүртгэл 
 6.Цахим гэрэл зургийн 2019 оны 73 баримтын бүртгэл  
 7.Цахим баримтын 2019 оны 18 баримтын бүртгэл  
 8.Эрдэм шинжилгээ, аргазүйн сангийн 2019 оны 32 баримтын бүртгэлүүдийг үйлдсэн 
байна.  
 
           Нягтлан шалгалт дахин боловсруулалтын үр дүнд Тамгын газрын архивт хадгалах 
хугацаа дууссан хэргүүдийг холбогдох журмын дагуу устгалд оруулах 2000-2013 оны нийт 
812 хэргийг устгалд оруулсан.  
 
           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн 
байгуулалтын ажлын зохион байгуулалтын Улсын үзлэгийн баримт бичиг, Тамгын газрын 
даргын захирамж, тушаал, 380 жилийн ойн баримтыг эмхлэн цэгцэлж хуудсыг дугаарлан, 
үдэж хавтаслан данс, бүртгэлд шивж оруулсан. Нийт 150 баримтыг үдсэн байна. 
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           2020.05.18-2020.07.01-ний өдөр хүртэл Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 4 
албан хаагчтай хамтран Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны явуулсан бичиг, 
ирсэн бичгийг байнга, түр болгон ангилж, хуудсыг дугаарлан архивын нэгж болгон 
хавтаслаж дууссан. Нийт 383 баримтыг үдэж цэгцэлсэн байна. Үүнээс: Байнга-286, Түр-97 
баримт болсон. 
 
 2.  Архивын баримтад тоо бүртгэл хөтлөх, нэгдсэн тоо бүртгэлд хамруулах үйл 
ажиллагаа:  
 
           Засаг даргын Тамгын газрын архивт хадгалагдах Байнга, Түр, 70 жил, тусгай төрлийн 
баримтыг албан хаагчдаас зааврын дагуу хүлээн авч хадгаламжийн нэгжийн данс, 
бүртгэлийг excel програмд бүртгэх, хадгалах хугацаа оруулах шивэх ажиллагаа хийгдэж 
дуссан. 2020 оны 12-р дугаар сарын 09-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
дэргэдэх ББНШК-ын хурлыг зохион байгуулж Байнга, Түр, 70 жил, Тусгай төрлийн  нийт  8 
бүртгэлийг батлуулсан.         
                                                                                                                                                    
 3.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивт хадгалагдаж байгаа цаасан 
баримтад үе шаттай цахим хувь үйлдэж, төрийн архивын нэгдсэн системд бүртгэх,  цаасан 
болон цахим баримтын аюулгүй байдлыг хангах: 
 
           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын архивт хадгалагдаж байгаа цаасан 
баримтад цахим хувь үйлдэж, төрийн архивын нэгдсэн систем буюу АМS-Archive eDoc 
программд 1999-2011 оны байнга хадгалах данс, 2012-2018 оны байнга хадгалах данс, 
1977-2018 оны 70 жил хадгалах данс, Тусгай төрлийн баримтын бүртгэлийг шивж оруулж 
дууссан. Нийт 3 дансны 2382 баримт, Тусгай төрлийн 5 бүртгэлийн 531 баримтын 
бүртгэлийг шивж оруулсан байна. Мөн 2018, 2019 оны Нийслэлийн Засаг даргын А,Б 
захирамж, А, Б тушаалыг шивж оруулж дууссан. Нийт 3031 захирамж, 793 тушаал шивж 
оруулсан байна. 
 
 4. Баримтын ашиглалтын үйл ажиллагаа: 
 
           2020 оны 01-12 дугаар сард Тамгын газрын албан хаагчдад нийт 566 хадгаламжийн 
нэгжийг ашиглуулсан байна. 
 
 5. Архивын баримтаар байгууллага, иргэдэд үйлчлэх, лавлагаа мэдээлэл олгох 
ажлын талаар:  
 
 2020 оны 01-12 дугаар сард лавлагаа, мэдээлэл хүссэн хүсэлтийг 60 байгууллага, 
иргэн, аж ахуйн нэгжээс хүлээн авч албан бичгээр хариуг өгч шийдвэрлэсэн. Лавлагаа 
мэдээлэлд ашигласан 672 хадгаламжийн нэгжээс 5451 хуудас баримтыг хуулбар үнэн 
тэмдгээр баталгаажуулж олгосон. 
 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт цахимаар ирж байгаа болон Тамгын 
газраас харилцагч байгууллагуудад явуулж буй албан бичгийг www.edoc.ub.gov.mn 
програмд бүртгэх, хяналт тавих 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 18027 албан бичиг 
бүртгэгдсэн байна. 
 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд 291 албан бичиг. 
 Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудаар 14060 албан бичиг. 
 Байгууллага дээр хүлээн авч бүртгэсэн 3676 албан бичиг тус тус бүртгэсэн байна. 
 
 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр 
хүртэлх хугацаанд харилцагч байгууллагуудад 6896 албан бичигт дугаар өгч, 
www.edoc.ub.gov.mn  бүртгэн, холбогдох байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэнд илгээсэн байна. 
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 Байгууллагын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг сар бүр ажилтан албан хаагч, 
хэлтэс нэгжээр ангилан гаргаж, хэлтсийн даргад танилцуулж ажилласан. 
Байгууллагын албан бичгийн шийдвэрлэлт 92,32%, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа  9,43 
хоног байна. 
 
 Байгууллагад ирсэн нийт 18027 албан бичгийн 4618 хариутай, 13409 хариугүй байна. 
Үүнээс хариутай 3702 албан бичгийг хугацаандаа шийдвэрлэж хариу өгсөн ба хугацаа 
хэтэрч шийдвэрлэсэн 720, хугацаа хэтэрч судлагдаж байгаа 31, шийдвэрлэх шатандаа 
судлагдаж байгаа 196 албан бичиг байна. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртэлх хугацаанд нийт 1558 өргөдөл гомдол ирсэн 
байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 92.23%, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 21 хоног 
17 цаг 19 минут байна. 
 
 -Нийслэлийн Лавлагаа, мэдээллийн төв “Call center 1200” тусгай дугаарын утсаар 
388 (24,90%),  
 -Засгийн газрын 11-11 төвөөр 150 (9,63%),   
 -Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 235 (15,08%),  
 -Байгууллагаар 670 (43,0%),  
 -Фейсбүүкээр 29 (1.86%),  
 -Гар утасны аппликейшнээр 41 (2,63%),  
 -НЗДаргад хандсан 5 (0,32%) 
 -E-service-ээр 37 (2.37%) өргөдөл, гомдлыг хүлээн авснаас 1166 буюу 74,84%-ийг 
хуулийн хугацаанд, 271 буюу 17.39%-ийг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэн хариуг өгсөн байна. 
Шийдвэрлэгдэх шатанд 121 буюу 7.77% нь хугацаандаа байгаа ба 5 буюу 0.32% нь хугацаа 
хэтэрсэн байна. 
 - Нийслэлийн Засаг дарга, орлогч, хэлтсийн дарга нараас гаргасан шийдвэр, албан 
бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн стандартад нийцүүлэн бэлтгэх 
 
 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 9597 ширхэг хэвлэмэл хуудас зарцуулсан байна. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Захирамж А4-6519 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Тушаал А4-1512 
Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар А4-6 
Нийслэлийн Засаг дарга /Албан бичиг/ - А4 - 2271 
Нийслэлийн Засаг дарга /Албан бичиг/ А5 - 1988 
Нийслэлийн Засаг дарга /Гадаад/ /Албан бичиг/ А4 - 106 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  /Албан бичиг/  А4 - 4812 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Албан бичиг/ А5 - 5735 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын /Гадаад/ 
                                                                      /Албан бичиг/ А4 – 156 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн  
                                                           Салбар зөвлөл Тогтоол А4-160 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн  
                                                   Салбар зөвлөл /Албан бичиг/ А4 - 201 
Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөл /Албан бичиг/ А5- 62 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын Тэмдэглэл А4- 31 
               Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын Тэмдэглэлээс    А4 - 385 

 
 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын сүлжээний тоног төхөөрөмж, 
найдвартай байдал, бусад хурал, зөвлөгөөний сүлжээний аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах 
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 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
төвүүдийн интернетийн чанар, хурдыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын цахилгаан холбоо 
ХК-тай 2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 200 МВ бодит хурдтай интернетийн гэрээг 
байгуулж, холбогдох сүлжээний ажиллагааг хийлээ. Ингэснээр Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын интернетийн хурд 3 дахин нэмэгдлээ. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын сүлжээний тоног төхөөрөмж, найдвартай 
байдлыг өдөр тутам ханган ажиллалаа.  
 
 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Сургалт, судалгааны төвийн цаг 
бүртгэлийн төхөөрөмжийг шинэчиллээ.  
 
 -Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн бүх компьютерүүдийг засварлав. 
 
 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын өрөө өөрчлөгдсөнтэй 
холбогдуулан шинээр сүлжээ татах, өргөтгөх ажлыг хийв.  
 

-Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын өрөөний зохион 
байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан шинээр сүлжээ татав.  
 
 -Албан хаагчдын компьютер тоног төхөөрөмжийг засварлах, гэмтэлтэй эд ангиудыг 
солих, программ хангамж суулгах, тохиргоо хийх гэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 48 албан 
хаагчид шинээр тоног төхөөрөмж суурилуулсан.  
 
 
 -Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурал цахимаар 
зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааг ханган ажиллалаа. 
 
 -Гал голомт хөдөлгөөн ТББ-аас зохион байгуулсан ДОХ, БЗДХ-ын асуудлаарх 
удирдах ажилтны сургалтыг онлайнаар зохион байгуулж, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга, Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч 27 агентлагийн дарга нарыг 
хамруулав. 
 
 -Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1.1, 47.1.2-т заасан нам, 
эвсэл, нэр дэвшигчдийн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэх цахим хуудсыг 
бүртгэх жлыг хийж, 236 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, 10 нам, эвслийн цахим хуудсуудыг 
хүлээн авч бүртгэлээ. 
 
 -Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай 
хуулийн 46.2.Нэр дэвшигч энэ хуулийн 46.1.1, 46.1.2-т заасан цахим хуудсыг сонгуулийн 
сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд цахим хуудсыг нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс 
хойш гурав хоногийн дотор тухайн аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэх 
заалтыг үндэслэн 436 нэр дэвшигчийн матералыг нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгэн, 
харилцаа хобооны зохицуулах хорооны цахим мэдээлэлийн санд бүртгэсэн 
 
 -Зүүн хойд азийн Хотын дарга нарын 4 дэх удаагийн форум “Ковид-19 цар тахлын 
үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар хүндрэлийг даван туулж, хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр 15:00-
17:30 цагийн хооронд цахим хурал хэлбэрээр зохиогдсон. Үүнд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, сүлжээний хэвийн ажиллагаа, цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийг оруулж 
ажилласан. 
 
 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2020 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдрийн 10:30 минутаас нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
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эрх зүйн албан хаагчдад зориулсан онлайн сургалтыг Zoom аппликейшн ашиглан зохион 
байгуулав. 
 
 -Вирусийн програмыг шинэчлэн, албан ёсны эрхтэй /Kaspersky Endpoint Security/ 
программыг 221 албан хаагчдын компьютерт суулгаж, аюулгүй байдлыг ханган ажилласан. 
 
 - Тамгын газрын даргын шуурхай байдлыг хангаж өдөр тутмын үйл ажиллагааг 
хэвийн явуулах боломжийг хангах 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын өдөр тутмын хэвийн үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллалаа.  
 
 /Оролцох хурал, хэлэлцүүлэг, ажил хэргийн уулзалтуудыг бүрэн бүртгэж, зарлагдсан 
цагийн хуваариас бусад тохиолдолд өдөр тутмын уулзалтуудыг зөв дарааллаар даргын 
болон холбогдох хүмүүсийн боломжит цагт тохируулан хөтөлж, товлогдсон уулзалтыг 
даргад сануулан, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох ажлын материал бэлэн эсэхэд 
анхаарч, зохион байгуулалтыг ханган ажиллалаа./ 
 
 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн хорооны                          
2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан, хэрэгжүүлэх 
 
 Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-д заасны дагуу төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм 
хэмжээг тогтоох, хэвшүүлэх, мөрдүүлэх зорилгоор дүрмийн 1.2,  1.3-т заасны дагуу албан 
хаагчийн баримтлах ёс зүйн дүрмийг мөрдүүлж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн байдалд 
хяналт тавьж, Төрийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд 
анхаарч, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсан.  
 
 Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 49 байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийн судалгааг нэгтгэж ТАЗ-д 
хүргүүлсэн.  
 
 Дэлхий даяар тархсан томуу, томуу төст өвчний өвчлөлтэй холбогдуулан гарсан 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/108 дугаар захирамж, Улсын Онцгой Комиссын 
шийдвэр гарсантай холбогдуулан зарим сургалт хэлэлцүүлгийг түр хойшлуулсан. 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийслэлийн 
Засаг даргын нэрэмжит шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг судалж, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны 796 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 
Засаг даргын нэрэмжит шагналын төрөл, түүнийг олгох журам”-ын дагуу шаардлага 
хангасан иргэнийг шагнах шийдвэрийн төслийг боловсруулан, баталгаажуулж ажилласан. 
Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны А/,343, А/1095, А/1198 дугаар захирамжаар нийт 1336 
иргэнийг нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшуулсан байна.   
 
 - Төрийн болон нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит шагналд ирүүлсэн иргэдийн 
материалыг судалж, холбогдох шийдвэрийг баталгаажуулах 
 
 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71-р зарлигаар батлагдсан “МУ-ын цол хүртээх , 
одон, медалиар шагнах журам”-ын 2.9 Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга бичиг баримтын 
бүрдэлт, шагнуулах үндэслэл, тодорхойлолтыг хянан үзэж, шагналд уламжлах эсэхийг 
нарийвчлан шүүж, холбогдох яам, харьяа дээд газар, төрийн бус байгууллага, улс төрийн 
нам, мэргэжлийн эвсэл, холбоодын орон нутгийн ба төв байгууллагын хамтын удирдлагын 
дүгнэлт, саналыг бичгээр авч хавсарган саналаа аймаг, нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж хэлэлцүүлнэ” гэж заасны дагуу  
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материалыг хүлээн авч судлан, холбогдох байгууллагуудад уламжилж ажиллаж байна. 
Тайлант хугацаанд нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 7 
удаа тогтоолын төслийг өргөн барьж, 3444 иргэний материалыг хэлэлцүүлэн шийдвэрийг 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт уламжилсан.  
 
   Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Зарлигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай”  2017 оны 
132 дугаар зарлигийн дагуу цолны тэмдэг, одон, медаль, үнэмлэхийг нөхөн болон сольж 
авах тухай хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн материалыг судалж журмын дагуу шаардлага 
хангасан 18 иргэний хүсэлтийг нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд уламжилж 
ажиллав. 
 
 - Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэл, бусад 
хугацаат мэдээ тайлан гаргаж, нэгтгэх 
 
 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс нь 2019 онд Тогтоол шийдвэрийн 17 
шийдвэрийн 44 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг улирал бүрээр гарган, холбогдох нэгжид 
хүргүүлэн ажилласан байна.  
 
 1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн тайлан, Төсвийн 
шууд захирагчийн 2019 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт, Төрийн захиргааны удирдлагын 
хэлтсийн 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг гаргав. 
 
 2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
хэлтсүүдээс нэгтгэн, боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаар батлуулав.Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн 2020 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулав. 
 
 3. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчтай хамтран ажиллах батламжийн биелэлтийг 2019 оны 01 сарын 16-ны 
өдрийн 01/272 дугаар, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 2019 онд хамтран 
ажиллах гэрээний биелэлтийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01/273 дугаар албан бичгээр тус 
тус ЗГХЭГ-т хүргүүллээ. 
 
 2020 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын даргатай Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчтай 
2020 онд хамтран ажиллах гэрээг байгуулав. 
 
 4. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн хэлтсийн хариуцан хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийг 2019 оны байдлаар гарган 
ХШҮХ-т хүргүүлэв.  
 
 5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын 11 дүгээр 
хавсралтын дагуу Байгууллагын ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдлын 14 заалт 
бүхий тайланг нэгтгэн гаргаж, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэв. 
 
 6. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн                    2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэлтсийн хариуцан хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийг 2020 оны 
үндсэн чиглэлийн биелэлтийг гаргав. Мөн Тогтоол шийдвэрийн 17 заалтын биелэлтийг 
ХШҮХ-т хүргүүлээ.  
 
 7. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны эхний хагас жилийн 
гүйцэтгэлийн тайланг хэлтсүүдээс нэгтгэв.  
 



77 
 

 8. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн             2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэлтсийн хариуцан хэрэгжүүлэх биелэлтийг улирал бүр гаргаж, 
ХШҮХ-т хүргүүлэв. 
 
 9. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хасвралтын  дагуу 
Байгууллагын, хүний нөөцийн ил тод байдлын тайлан мэдээг гаргаж, холбогдох газар 
хүргүүллээ. 
 
 - “Нийслэлийн нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод 
удирдлагын нэгдсэн системийн ашиглалтыг сайжруулах 
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын 
erp.ulaanbaatar.mn системд “Системд шинээр орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэглэгчдэд 
мэдээлэх мэдэгдлийн систем”, “Нэгдсэн архивын дэд систем”-ийг нэмэлтээр хөгжүүлсэн. 
 
 Erp.ulaanbaatar.mn системийн 7 дэд системүүдэд дараах нэмэлт хөгжүүлэлт, 
сайжруулалтыг хийсэн.  
 1.Хүний нөөцийн удирдлагын дэд системд Төрийн албан хаагчийн анкетыг шинэ 
загварын дагуу шинэчилсэн; 
 2.Үүрэг даалгаврын дэд системд Хяналтын цэс, Хянах самбар, Биелэлт оруулах 
талбар нэмэх, Биелэлтийг хянах, Үнэлгээ оруулах үйлдлүүдийг нэмж,  Хяналтын 
картуудыг гаргасан; 
 3.Үйл явдлын дэд системд видео нийтлэх, харуулах нэмэлт хөгжүүлэлт хийсэн; 
 4.Тайлан судалгааны дэд системд нэмэлт 4 төрлийн тайлан хөгжүүлсэн; 
 5.Ажлын хэсэг, хурал уулзалт, үүрэг даалгаврын дэд системд Нийслэлийн Засаг 
даргын дэргэдэх Зөвлөлийн хуралдаан, Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай 
хуралдаан болон нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй ажлын хэсгийн хурал, 
уулзалтуудын ирцийг бүртгэх, QR кодыг үүсгэж, ухаалаг гар утасны UB ERP аппликейшнаар 
ирц бүртгүүлэх, 
 6.Өргөдөл гомдлын Хяналтын самбар; 
 7.Өргөдөл гомдлын системд Засаг дарга сонсож байна –Z эх үүсвэр, НМХГ-ын тусгай 
дугаараар орж ирсэн өргөдлийг бүртгэх I эх үүсвэрүүдийг хөгжүүлсэн:  
 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын 
erp.ulaanbaatar.mn системийг дараах 4 системтэй интеграц хийж холбосон. 
 
 1.“UB ERP” веб систем болон “UB ERP” мобайл аппликейний дэд систем болон 
уялдан ажиллах;  
 2.Сургалтын систем /Азийн сан, Хотын засаглалыг сайжруулах төслийн дэргэдэх 
Нийслэлийн сургалтын нэгдсэн систем/  
 3. Call Center систем 
 4. Гүйцэтгэлийн төлөвлөлт, тайлан, үнэлгээний дэд систем 
 “Нийслэлийн Дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах журам”-ыг Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны А/1054 дүгээр захирамжаар баталсан. Нийслэлийн дотоод 
удирдлагын UB ERP системийн нийслэлийн нутгийн захиргааны 1210 байгууллагын 23100 
албан хаагч өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Мөн Нийслэлийн 200 гаруй 
байгууллагын 210 орчим цэг бүртгэлийн төхөөрөмжийг UB ERP холбож, НЗДТГ болон 
байгууллагуудын удирдлагуудад цаг бүртгэлийн мэдээллийг хялбар байдлаар хянах 
боломжоор хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ашиглалтыг сайжруулан ажиллаж байна. 
 
 - Албан хаагчдын цаг ашиглалтад хяналт тавих, албан хаагчдын сар бүрийн цаг 
ашиглалтыг хэлтсүүдэд хүргүүлж ажиллах 
 
 Монгол Улсад коронавирусын халдварын анхны тохиолдол илэрсэнтэй 
холбоотойгоор Улсын онцгой комиссын 2020 оны “Иргэд, зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах тухай” 6 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “12 хүртэлх насны 
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хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах тухай” А/268 дугаар захирамжийн дагуу 0-
12 насны  хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг 1 цагаар хорогдуулсан болон онлайнаар 
ажиллах болсонтой холбогдуулан албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг 100% ирснээр тооцон 
ажиллаж байна.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Сургалт, судалгааны төвийн цаг бүртгэлийн 
төхөөрөмжийг шинэчлэлээ.  
 
 COVID-19 цар тахал тархаж, бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 
холбоотойгоор албан хаагчийн цагийн бүртгэлийг ERP програм /https://erp.ulaanbaatar.mn//-
д ЦАХИМААР АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН БҮРТГЭЛ-д бүртгүүлэн ажиллаж байна. 
 
 - Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, нэмэгдэл 
хөлс олгох тухай асуудлыг тусгаж оруулах 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын 
цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолын дагуу 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга, дүүргүүдийн Засаг дарга 
болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын цалинг шинэчлэх 
захирамж, тушаалын төслийг боловсруулан батлууллаа.  
 
 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын 2020 оны ээлжийн 
амралтын саналыг хэлтэс тус бүрээр гаргуулан авч нэгтгэн тушаалын төслийг хуульд 
нийцүүлэн боловсруулан ажиллалаа. 
 
 -Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хэлтэс, 
нэгжүүдээс санал авч байна.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 30-ны  өдрийн А/594 дүгээр 
захирамжаар “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг мэргэжил 
дээшлүүлэх богино, дунд, урт хугацааны сургалтад хамруулах журам”-ыг батлууллаа. 
 
 - 2020 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын тушаалаар албан хаагчдад нийт 194,902,374 төгрөгийн тэтгэмж урамшууллыг 
олгосон байна.  
 
 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын 2020 оны 01 дүгээр 
улирлын гүйцэтгэлийн тайланг хэлтсүүдээс хүлээн авч, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн 
мэргэшлийн түвшинг үнэлж, улирлын гүйцэтгэлийн урамшууллыг Нийслэлийн Засаг дарга, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын шийдвэрийн дагуу албан хаагчдад 
олголоо.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын саналыг 
нэгтгэн, боловсруулж, Хууль, эрх зүйн хэлтсээс санал авахаар оруулан ажиллаж байна.  
 
 Зуслангийн газар олгох 186 албан хаагчийн судалгааг гарган албан хаагчдаас газар 
авахад бүрдүүлэх материалыг хүлээн авсан.  
 
 Байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу 4 албан хаагчид Тамгын газрын даргын 
2020 оны Б/172 тушаалаар Ц.Мөнхбаатарт, 2020 оны Б/198 дугаар тушаалаар 
Б.Мөнгөншагайд, 2020 оны Б/201 дүгээр тушаалаар Б.Болортуулд, 2020 Б/226 дугаар 
тушаалаар О.Тунгалаг нарт 5.860.000 мянган төгрөгийн буцалтгүй тусламж, Тамгын газрын 
даргын 2020 оны Б/156 дугаар тушаалаар А.Баттөмөрт, 2020 оны Б/206 дугаар тушаалаар 
Б.Эрдэнэ-Оюунд, 2020 оны Б/219 дүгээр тушаалаар Б.Ууганбат нарт 5.934.000 төгрөгийн 
сургалтын зардлын дэмжлэг, нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны Б/117 дугаар захирамжаар 
Ц.Мөнхбаатарт, 2020 оны Б/133 дугаар захирамжаар Ж.Алтаргана нарт буцалтгүй тусламж 
тусламж олгосон байна.  
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 Коронавируст  /Ковид-19/-ын цар тахлын халдварын тархалтыг хязгаарлах 
зорилгоор “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжүүлсэн хугацаанд Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын албан хаагчид зайнаас /онлайн горимоор/ ажиллах болон эдгээртэй 
холбогдон үүсэх нийтлэг харилцааг түр хугацаанд зохицуулах зорилгоор “Зайнаас /онлайн 
горимоор/ ажиллах журам”-ыг боловсруулж батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. 
 
 Нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, зохион 
байгуулах 
 
 Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль, Монгол Улсын Сонгуулийн 
Ерөнхий хорооны 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн “Цаг хугацааны хуваарь батлах 
тухай” 03 дугаар тогтоолын дагуу Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг зохион байгуулан 
ажиллалаа. 
 Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион 
байгуулагдаж, УИХ-ын сонгуульд анх 15 нам, 4 эвсэл оролцохоор СЕХ-нд бүртгүүлсэн. Мөн 
бие даагчид нэрээ дэвшүүлэх боломжтой бөгөөд 208 бие даагч нэр дэвших хүсэлтээ 
илэрхийлжээ. Нам эвслүүд болон бие даагчид Аудитын газраар мөрийн хөтөлбөрөө 
урьдчилан хянуулсан бөгөөд бие даагчид тойргийнхоо 801 сонгогчийн гарын үсэг 
цуглуулснаар нэр дэвших эрхээ баталгаажуулсан. Нам эвслүүд нэр дэвшигчдээ 2020 оны 5 
сарын 16-ны дотор тодруулж дууссан. Уг сонгуульд 13 нам, 4 эвслийн 485, мөн 121 бие 
даагч, нийт 606 нэр дэвшигч бүртгэгдэж өрсөлдсөн. 
 

- Монгол Ардын Нам 
- Ардчилсан Нам 
- Монголын Ногоон Нам 
- Та бидний эвсэл (Монгол Ардын Хувьсгалт Нам, Иргэний Зориг Ногоон Нам, 

Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам) 
- Шинэ эвсэл (Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам, Бүгд Найрамдах Нам, Үнэн ба 

зөв нам, Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам) 
- Зөв хүн электорат эвсэл (Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам, Монголын Социал 

Демократ Нам, Зүй ёс нам) 
- Ард түмний нам 
- Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам 
- Хөгжлийн хөтөлбөр нам 
- Эх орончдын нэгдсэн нам 
- Сахигтун! Үндсэн хуулийн 19 эвсэл (Монгол Консерватив Нам, Монголын хүний 

төлөө нам) 
- Ард түмнээ хайрлая нам 
- Зон олны нам 
- Дэлхийн Монголчууд Нам 
- Ард түмний олонхийн засаглал нам 
- Их эв нам 
- Гэр хороолол хөгжлийн нам 

 
 -Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны                              
07 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Нийслэлийн Сонгуулийн хороо байгуулах тухай” 134 дүгээр 
тогтоолоор Нийслэлийн Сонгуулийн хороо байгуулагдаж, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн дагуу 2020 оны 10 дугаар сарын 
15-ны өдөр зохион байгууллаа.  
 
 - Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 134 дүгээр 
тогтоолоор аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит зохион 
байгуулах нийслэлийн Сонгуулийн хорооны даргаар ажиллалаа. 
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 - Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны  уялдааг 
хангах ажлыг зохион байгуулах 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтсүүдийн үйл ажиллагааны  уялдааг 
хангах ажлыг  зохион байгуулан ажиллаж байна.  
 
 Холбогдох хууль тогтоомж, чиг үүргийн дагуу хэлтсүүд Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргад 7 хоног бүр хийсэн ажил болон ирэх долоо хоногийн ажлын мэдээг 
танилцуулан ажиллаж хэвшлээ.  
 

Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын орон сууцанд хамрагдах ажилтан, албан 
хаагчдын судалгааг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 34 
агентлаг, нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудын 20, Нийслэлийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот байгууллагуудын 16, нийслэлийн 9 дүүргээс авч нэгтгэн, удирдлагуудад 
танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллав.   
 
 - Сайжруулсан шахмал түлшийг нийслэлийн дүүрэг, хороо, борлуулалтын 
цэгүүдэд тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хориглох тухай” 62 дугаар 
тогтоолын дагуу Сайжруулсан шахмал түлшийг нийслэлийн дүүрэг, хороо, борлуулалтын 
цэгүүдэд тээвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна.  
 
 Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Шинэ 
төрлийн коронавирүс /Covid-19/-ийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч 
иргэдэд зөвлөмж мэдээлэл өгч эргүүлээр ажиллах хуваарь”-ийн дагуу эргүүлээр ажилласан 
тухай мэдээг нийслэлийн 9 дүүрэг, нийслэлийн харьяа 71 байгууллагаас  7 хоног бүрээр 
нэгтгэн гаргаж, удирдлагуудад танилцуулан ажиллалаа.  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Угаарын хийн 
хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдлээс хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай” А/346 
дугаар захирамжийн 1 дүгээр заалтын дагуу гадаад, дотоод орчны температурын зөрүү 
багасаж, яндангийн таталт муудан угаартах эрсдэл ихэсдэг 9-11 дүгээр сар, 3-4 дүгээр 
саруудад угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах арга 
хэмжээг дүүрэг хороодод шуурхай зохион байгуулан ажиллалаа.  
 
 Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн ээлжит бус хуралдаанаар  
айл  өрх, аж ахуй нэгжүүдийн хэрэглэсэн ус, дулаан, цахилгааны төлбөрийг 2020.12.01-нээс 
2021.07.01 хүртэл чөлөөлөх шийдвэрийг гаргалаа. Мөн сайжруулсан шахмал түлшний 
үнийг 75 хувиар  бууруулахаар болсон байна. 
 
 - Нийслэлийн удирдлагуудыг дүүрэг, хороотой холбоотой мэдээ, мэдээллээр 
хангах, дүүрэг, хороодод мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
 
 1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
харьяа газруудын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх захирагчийн харьяа газруудын 
2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх удирдамжийн дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 
20-ны өдрөөс 29-ний өдрүүдэд Нийслэлийн дүүргийн Засаг дарга, Тамгын газрын үйл 
ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлын хэсгийг ахалж ажиллалаа. Удирдамжийн дагуу Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсээс нийт 9 албан хаагч ажиллав. 
 
 2. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/121 дугаар захирамжаар Багануур, 
Багахангай, Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог батлуулав. 
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 3. Нийслэлийн Засаг даргын 2020.02.19-ний өдөр Налайх дүүрэгт, 2020 оны 02 
дугаар сарын 21-ний өдөр Багануур дүүрэгт ажиллах хөтөлбөрийг боловсруулж ажилласан. 
 
 4. “Нэг хот-Нэг стандарт” болзолт уралдааныг зохион байгуулах талаар зөвлөгөө, 
зааварчилга өгөх ажлыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Баттулга, 
Ц.Нямдэлгэр, С.Уранмандах, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, 
зохицуулалтын газрын хэлтсийн дарга Н.Билэгсайхан нарын бүрэлдэхүүнтэй 2020 оны 02 
дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрүүдэд нийслэлийн 9 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 171 хорооны Засаг дарга, бусад холбогдох хэлтэс, 
албадын албан хаагчдын дунд зохион байгуулж ажиллав.  
 
 5.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын “Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд 
ажиллах” албан хаагчдын судалгааг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2020 оны 02 
дугаар сарын 21, 26-ны өдрүүдэд 2 удаа авч нэгтгэн ажиллалаа.  
 
 6. Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Шинэ 
төрлийн коронавирүс /Covid-19/-ийн өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч 
иргэдэд зөвлөмж мэдээлэл өгч эргүүлээр ажиллах хуваарь”-ийн дагуу эргүүлээр ажилласан 
тухай мэдээг нийслэлийн 9 дүүрэг, нийслэлийн харьяа 71 байгууллагаас  7 хоног бүрээр 
нэгтгэн гаргаж, удирдлагуудад танилцуулан ажиллалаа.  
 
 7.Монгол Улсын коронавируст халдвар /covid-19/-ын тохиолдол бүртгэгдсэнтэй 
холбогдуулан Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн хэрэгжилтийг уялдуулан 
зохицуулах, нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах үүрэг бүхий “Улсын 
онцгой комиссын шуурхай штаб”-т Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн дарга 
Х.Гантулга, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Оргилцогцлох, 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн  Т.Бат-Оргил нар ажиллаж байна.    
 
 8. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт ажиллах жижүүрийн хуваарийн дагуу 
НЗДТГ-ын Шуурхай штабт ажиллалаа. 
 
 9. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, 
Төсөл хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтсийн албан хаагчид Хан-Уул дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт орших Морингийн даваанд хяналт шалгалт хийж байгаа ажилтнуудын үйл 
ажиллагаатай газар дээр нь танилцлаа.  
 

/Морингийн даваанд ажиллаж буй хяналтын цэгт эрүүл мэндийн газрын 9, 
нийслэлийн цагдаагийн газрын 2,  нийслэл, дүүргийн онцгой байдлын газрын 2, нийслэл, 
дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газрын 4, нийт 17 албан хаагч 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэж 
байна. Тухайн өдрийн 18:00 цагт шалган нэвтрүүлэх хяналтын цэгт очиход Нийслэлийн 
Цагдаагийн газрын Ахлах ахлагч Ц.Одгэрэлийн ахалсан штаб үүргээ хэвийн гүйцэтгэж 
байсан. Тухайн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор 03 дугаар сарын 03, 04, 05-ны өдрүүдэд 1582 
тээврийн хэрэгсэл, 3114 хүн хот руу орж,  1491 тээврийн хэрэгсэл, 3328 хүн хотоос гарсан 
тоо мэдээтэй байна, ноцтой зөрчил дутагдал гараагүй хэмээн мэдээлэв./ 
 
 10. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн “Угаарын хийн 
хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдлээс хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай” А/346 
дугаар захирамжийн 1 дүгээр заалтын дагуу гадаад, дотоод орчны температурын зөрүү 
багасаж, яндангийн таталт муудан угаартах эрсдэл ихэсдэг 9-11 дүгээр сар, 3-4 дүгээр 
саруудад угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах арга 
хэмжээг дүүрэг хороодод шуурхай зохион байгуулан ажиллаж байна. 
 
 11. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох 
тухай” 62 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016, 2020 оны А/346 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийн явцад НЗДТГ-аас хяналт тавьж ажиллах хуваарийг 
боловсруулан батлуулж, 2020 оны 03 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд хуваарийн дагуу 
ажиллалаа. 
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 12. НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Олон 
нийтийн цагдаагийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хорооны хэсгийн ахлагчийн ажиллах түр журам 
батлах тухай” 57 дугаар тогтоолын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газраас “Олон нийтийн цагдаагийн эрх, үүрэг”, “Гамшиг, 
аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон үед олон нийтийн цагдаагаас дэмжлэг үзүүлж хамтран 
ажиллах”, “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийн цагдаагийн 
оролцоо” сэдвийн хүрээнд сургалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд зохион 
байгуулж 20 асуулт бүхий тестээр мэдлэгийн түвшинг тогтоож дүгнэсэн. 
 
 Сургалтад хамрагдсан 1592 хэсгийн ахлагчаас 1300 хэсгийн ахлагч шалгалтад 
тэнцсэн бөгөөд 949 хэсгийн ахлагчийг үнэмлэх, хувцас хэрэгслээр хангаж 2020 оны 04 
дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Олон нийтийн цагдаагаар ажиллуулж байна. 
  
 Нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Хороодын хэсгийн ахлагч 
нарын олон нийтийн цагдаагаар ажиллаж илрүүлсэн зөрчил, авсан арга хэмжээний тухай” 
тайлан, мэдээг 7 хоног бүрийн Баасан гарагт авч нэгтгэсэн ажиллаж байна.  
 
 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэн нийслэлийн хороодын хэсгийн ахлагч 
нарыг олон нийтийн цагдаа /ОНЦ/-аар ажиллуулж эхэлсэнтэй холбоотойгоор EAGLE 
телевизэд ярилцлага өгөв. 
 
 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн байдлаар өссөн дүнгээр 231,726 зөрчлийг 
илрүүлсэн, үүнээс сануулах-180723, торгох-525, бусад 6,772 арга хэмжээг авсан. 
Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабын захиргааны багийн ахлан ажиллаж байна. 
 
 - Байгууллагын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Нөөц хөрөнгө, Засаг даргын Тамгын газрын үндсэн болон 
нэмэлт дансны бэлэн мөнгөний орлого, зарлага, Тамгын газрын үндсэн хөрөнгө, бараа 
материалын орлого, зарлагын хөдлөлийг анхан шатны бүртгэлийн маягтын дагуу хөтлөн 
ажиллаж байна. 
 
 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны байдлаар 124.530.790 төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 
615.158.288 төгрөгийн хангамжийн материал, бичиг хэргийн материалыг орлогод бүртгэж, 
ажилтан албан хаагчдыг ажиллах нөхцөлөөр хангаж ажилласан. 
 
 Бараа материалын хадгалалт хамгаалалтыг зохих журмын дагуу хангаж, нэр төрөл, 
ангилалаар нь төрөлжүүлэн, бараа материалын хөдлөлийн бүртгэлийг тогтмол хөтөлж 
байна. 
 
 Нутгийн захиргааны 04 дүгээр байранд Тамгын газрын складыг байршуулах болсны 
улмаас ажлын 3 өдөр нүүлгэлт хийж ажиллаа. Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл-1 ийн хүрээнд бий болсон эд хөрөнгөнд тооллого 
хийж, хүлээн авах ажлын хэсэгт орж ажиллан эд хөрөнгийг татан авч нүүлгэлт хийлээ. 
 
 Баянгол дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэгт шинээр Нийслэлийн Нэгдсэн Үйлчилгээний 
2 төв нээгдэж, үндсэн хөрөнгүүдийг бүртгэж дансандаа орлогдож авсан. 
 
 Төрийн аудитын газраас манай байгууллагад 2019 оны жилийн санхүүгийн шалгалт 
орж өөрийн зүгээс касс болон бараа материал, тооллогоны 18 нэгж баримтуудыг гарган өгч 
шалгалт хийх нөхцөл боломжийг бүрэн бүрдүүлж өгч ажиллалаа. 
 
 Уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан нийслэлийн удирдлагууд болон 98, 
99 настай ахмад буурлуудад хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулдаг. Ахмадуудад 
хүндэтгэл үзүүлэхэд шаардагдах гарын бэлгэнд 9 төрлийн бараа бүтээгдхүүнийг сонгон 
бэлтгэж Нийгмийн бодлогын хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. 
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 Хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг 2020 оны 06 дугаар сарын 08-аас эхлэн ажлын 
12 хоногт багтаан ажиллаж, элэгдэл нь дуусаж ашиглах боломжгүй болсон  эд хөрөнгийн 
жагсаалтыг үндсэн хөрөнгө болон бусад хангамжийн материалаар нь задалж ангилах 
ажлыг нэгтгэж, Нийслэлийн Нэгдсэн үйлчилгээний зургаан төвөөр тооллогын комиссын 
бүрэлдхүүнээр газар дээр нь очиж нүд үзэн тоолж, ашиглалт хамгаалалтанд нь хяналт 
тавиж ажиллаж байна.  
 
 Баянгол дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэгт шинээр Нийслэлийн Нэгдсэн Үйлчилгээний 
2 төвийн эд хөрөнгийг бүртгэн хаягжуулж, коджуулах ажлыг хоёр дугаар улиралд хийж 
дуусгалаа. 
 
 Хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг явуулж дуусан, эд хөрөнгийн бар кодыг хэвлэн 
хөрөнгөн дээрээ нааж,  нэгтгэл хийсэн байна. НЗДТГазрын даргын А/107 тушаалаар тамгын 
газрын бүртгэлтэй 211.412.749 төгрөгийн бараа материалыг акталж устгасан. 
 
 Мөн Азийн сангаас 44.398.700 төгрөгний үндсэн хөрөнгө, 3.347.699 төгрөгний 
хангамжийн материал үнэ төлбөргүй хүлээн авч орлогодож, хөрөнгөндөө бүртгэлээ. 
 
 Ковид-19-ийн халдварын эрсдэлийг бууруулах, тархалт үүсэхээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгын ажлын хүрээнд 31,531 ширхэг буюу 22,337,000 төгрөгний нэг удаагийн 
амны хаалт, нэг удаагийн бээлий, нүүрний хаалт, малгай, гар ариутгалын спиртээр  нийт 
албан хаагчид болон Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд шаардхаар тарааж 
олгосон. 
 
 Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр, Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 
тохиолдуулан нийт эмэгтэй албан хаагчиддаа гарын бэлгийг бэлдэж, ажилтан албан 
хаагчдынхаа 330 хүүхдийн гарын бэлгийг бэлдэж олгосон. 
 
 Нийслэлийн Сонгуулийн хороонд нягтлан бодогчоор ажиллаж, 9 дүүргийн 
сонгуулийн хороодод 11 удаагийн санхүүжилтийн гүйлгээг хийж, бараа материалын орлого, 
зарлагын хөдлөлийг анхан шатны бүртгэлийн маягтын дагуу хөтлөн ажилласан. 2020 оны 
11 дүгээр сарын 13-нй өдөр Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд ээлжит сонгуулийн санхүүгийн 
зардлын тайлангаа хүргүүлсэн. Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдон  улсын төсвөөс 
санхүүжүүлсэн зардлын гүйцэтгэлд Нийслэл дэх Төрийн Аудитын газраас шалгалт орж, 
зөрчилгүй дүгнэлт авсан.  
 
 Нийслэл Улаанбаатар хотын 381 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд  
Өвөрхангай аймгийн Бүрд суманд байрлах Ширээн Цагаан нууранд хүндэтгэл үзүүлэх арга 
хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллалаа. 
 
 Мөн Тамгын газрын ахмад настнуудаа хүлээн авах ажлыг зохион байгууллаа.  
 
 Сар бүр складны ариун цэвэр, эмх цэгцийг технологийн дагуу бараа материалыг 
хадгалж, нэр төрлөөр нь ангилан төрөлжүүлж, агуулахын бүртгэлийг хөтөлж байна.   
 
 - Санхүүгийн сахилга батыг сайжруулж, дотоод хяналтыг тогтмолжуулах 
 
 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг НББОУС-ын дагаа хөтлөн гаргаж 
нийслэл дэх Төрийн Аудитын газар, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт удирдлагын газарт тус 
тус хүргүүлэн санхүүгийн баримтыг аудитын газарт шалгуулж “Зөрчилгүй” гэж дүгнэсэн 
гэрчилгээ авсан бөгөөд өгсөн зөвлөмж, албан шаардлагыг биелүүлж ажиллалаа.   
 
 Нийслэлийн Дотоод аудитын газраас нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Засаг 
даргын нөөц сан, төсөл хөтөлбөрүүдийн 2018 оны 1-12-р сар, 2019 оны эхний хагас жилийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж манай байгууллагын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичиг”-ээ хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулан, санхүүгийн үйл 
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ажиллагаандаа мөрдөн, санхүүгийн тайлан, тодруулгыг СЭЗЯ-наас баталсан Төсөвт 
байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны зааврын дагуу бэлтгэж, цаг 
хугацаанд гарган нь зохих байгууллагуудаар баталгаажуулж ажилласан байна. Мөн 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2018, 2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн 
үйл ажиллагаа нь хэвийн түвшинд явагдаж байна”  гэж дүгнэгдлээ. 
 
 Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн 4 төвд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг 7 хоногт 3 удаа хуваарийн 
дагуу хийлгэж, 1 удаагийн бээлий, маск, малгай, гар ариутгагчаар хангаж ажиллалаа. Мөн 
нийслэлийн онцой комисс, Захирагчийн ажлын албанд зохих шийдвэрийн дагуу нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдааны газар /хайпермаркет, супермаркет, 
минимаркет, ая тухтай дэлгүүр, барлгын материалын дэлгүүр, хүнсний дэлгүүр, хүнсний 
мухлаг/, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газар /ресторан, баар, кафе, цайны газар/, ахуйн 
үйлчилгээний газар/, хими цэвэрлэгээ, халуун ус, саун, үсчин, гоо сайхан, хумс засал, гутал 
засвар, хувцас захиалга, засвар, гэр ахуйн тавилга захиалга, засвар, гэр ахуйн цахилгаан 
хэрэгслийн засвар, угаалгын газар, алт, мөнгөний дархан, бусад/, авто угаалга, авто 
засварын газрууд болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, ТҮЦ, Авто тээврийн шалган 
нэвтрүүлэх товчоодод ариутгал, халдваргүйтэл хийлгэхэд шаардлагатай ариутгалын 
бодис, хөдөлмөр хамгааллын нэг удаагийн хувцас, хэрэглэл, шатахуун, ариутгагчийн цалин 
хөлс, хор саармагжуулах  ажлыг зохион байгуулан явуулах ажлын санхүүжилтыг тухай бүрд 
нь саадгүй олгосон. 
 
 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах талаар авах зарим арга хэмжээний санхүүжилт /тоног төхөөрөмж худалдан авах/, 
Богино долгионы радиотой хамтран нийслэлийн иргэдэд хотын соёл, эдлэх эрх, хүлээх 
үүрэг, хариуцлагын талаар мэдээ, мэдээлэл хүргэх гэрээт ажлын зардал /төсвийн 4, 13-р 
заалт/, КОВИД-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, 
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод 
ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагуудын албан хаагчдын халдвар хамгаалал эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангах ажил, Шинэ коронавирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нэгдсэн 4 төвд ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг 7 хоногт 3 удаа  хийлгэж, 1 удаагийн хэрэгслэлээр хангаж 
ажиллалаа. 
 
 2019 оны бүтэн жилийн санхүүгийн баримттай холбоотой анхан шатны баримтын 
бүрдлийг харьяа байгуулага болон бусад газраас шаардан архивлах ажлыг хийж гүйцэтгэж 
Төрийн аудитын аудитор Х.Оюунчимэг 170 боть баримтыг 2020 оны 02 дугаар сарын 27 нд 
хүлээлгэн өгч, шалгалуулах ажлыг эхлэж 3 дугаар сарын 7-нд жилийн санхүүгийн 
шалгалтын дүнг болох “Стандарт “ дүгнэлтийг авлаа. 
  
 Мөн ННҮТөвүүдтэй гэрээтэй 36-н байгууллага, спорт заалны 10-н байгууллагын 
түрээсийн орлогын тооцоог ННҮТ-н хуулийн мэргэжилтэн А.Батбаатартай нэгтгэн дутуу 
тушаасан байгуулагуудын жагсаалтыг гаргах, шинээр гэрээ байгуулсан газруудын нэгтгэв. 
    
 Жилийн хугацаанд Нийт 210  албан хаагчийн цалинг 24 удаагийн давтамжтай бодож 
олгосон. Холбогдох нийгмийн даатгалын 1-11 сарын тайланг хугацаандаа, сайтад шивэн 
хариуцсан байцаагчид хянуулж албажуулсан. Жирэмсэн амаржсаны 8 хүн, эмнэлгийн 
магадлагаа тэтгэмжээр 15 хүний листийг тус тус бодон тэтгэмжийн байцаагчаар хянуулж, 
Нийгмийн даатгалын сангаас орсон тэтгэмжийн мөнгийг хувь тухайн албан хаагчдын 
дансанд шилжүүлсэн. 
 
 - Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг шинэчлэн, батлуулж, дотоод удирдлагын нэгдсэн 
UB ERP системийн өргөдөл, гомдлын дэд цэсний хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаврыг 
боловсруулж, програм хангамжийн сургалтуудыг зохион байгуулан ажиллана. 
 



85 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ыг шинэчлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
92 байгууллагад журам болон системийн хөгжүүлэлтэд оруулах саналыг авахаар 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 03/6215 дугаартай албан бичиг явуулсан бөгөөд 
69 байгууллага, 147 санал ирүүлсэн байна.  
 
 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” болон дотоод удирдлагын нэгдсэн UB ERP 
системийн өргөдөл, гомдлын дэд системийн ашиглалтын талаарх сургалтыг нийт 7 удаа 
зохион байгуулж,  нийслэлийн нутгийн захиргааны 9 байгууллагын 45 албан хаагчийг 
хамрууллаа. 
 
 Журамд оруулах саналыг нэгтгэн, журмын төслийг боловсруулсан бөгөөд өргөдөл, 
гомдлын системд өөрчлөлт оруулсаны дараагаар батлуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн 
ажиллана. Нийт 7 удаагийн сургалтаар нийслэлийн нутгийн захиргааны 9 байгууллагын 45 
албан хаагчийг хамрууллаа. 
 
 Дүгнэлт: Төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, 
дэмжлэгээр хангах ерөнхий арга зүйгээр хангах, боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд сонгон 
шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах, Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, 
нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж ажиллалаа. 
 
 ГУРАВ. САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс нь нийт 20 

хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийслэлийн төсвийг төлөвлөх, батлуулах, төсвийн хэрэгжилтийг 
төрийн сангийн нэгдсэн дансны системээр дамжуулан гүйцэтгэх, төсвийн гүйцэтгэлийг 
тайлагнах, нийслэлийн хэмжээнд төсөв санхүү, татвар, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудыг 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган, туслан зөвлөх ажлыг хариуцан ажиллаж байна. 

 
 

1.Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 
 

Монгол Улсын Их Хурал 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанаар “Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай” 
хууль болон бусад дагалдах хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг хэлэлцэн 
баталсантай холбогдуулан нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах 
төсвийн төслийг боловсруулан 2020 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр, 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус өргөн мэдүүлсэн.  

 
 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус 2 дугаар чуулганаар 

Нийслэлийн төсвийн тодотголын төслийг хэлэлцэн, нийслэлийн төсвийн нийт орлого 1 их 
наяд 33.3 тэрбум төгрөг, хотын шуудын нийт орлого 711.6 тэрбум төгрөг болж, нийт орлого 
178.3 тэрбум төгрөгөөр, хотын шуудын нийт зардал 535.9 тэрбум төгрөг болж, зарлага 114.0 
тэрбум төгрөгөөр тус тус бууруулан баталсан. 

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн II-02/06 дугаар тогтоолоор нийслэл, дүүргийн 2020 оны орон нутгийн төсөвт нийт               
1 их наяд 33.3 тэрбум төгрөгийн орлого, урсгал зардалд 711.6 тэрбум төгрөг, хөрөнгө 
оруулалтын зардалд 345.1 тэрбум төгрөг, улсын төсвийн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 
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санхүүжих байгууллагын зардалд 477.1 тэрбум төгрөг, нийслэлийн төсвөөс дүүргүүдэд 
олгох санхүүгийн дэмжлэг  31.4 тэрбум төгрөг, Төсвийн тухай хуулийн дагуу нийслэлийн 
төсвөөс Улсын төсөвт 275.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр, дүүргүүдээс  
нийслэлийн төсөвт 110.9 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 
 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний 
өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Нийслэлийн 2021 оны төсвийн төслийг хэлэлцүүлэн, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/11 дүгээр тогтоолоор 
батлуулсан.  

 
2021 онд Нийслэлийн төсвийн нийт орлого 1 их наяд 107.7 тэрбум төгрөг, хотын 

шуудын орлого 791.7 тэрбум төгрөг байхаар, нийслэл, дүүргийн орон нутгийн төсөвт                         
521.7 тэрбум төгрөгийн урсгал зардал зарцуулан, 103.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт 420.8 
тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлэхээр батлагдсан. 
 

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.  

 
Тайлант хугацаанд төрийн сангийн нэгдсэн дансаар дамжуулан хотын шуудын орон 

нутгийн төсвийн байгууллагуудад 259.2 тэрбум төгрөгийн урсгал төсвийн санхүүжилт, 
Багануур, Багахангай, Налайх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд 29.9 тэрбум төгрөгийн 
санхүүгийн дэмжлэг, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд 194.8 тэрбум төгрөг, 
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 9 дүүрэг болон захиалагчийн хяналт тавьж буй 
байгууллагуудад 11.4 тэрбум төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад 
476.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг батлагдсан төсвийн хуваарь, гүйцэтгэлтэй 
уялдуулан тус тус олгон ажиллалаа. 

 
2020 оны жилийн эцсийн байдлаар улс, нийслэлийн төсөв болон орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан ажлуудын гүйцэтгэлд 
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсээс хянан, баталж, нээн ирүүлсэн санхүүжилтийн 
эрхийг үндэслэн нийт 264.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгосон. Үүнд: 2020 оны 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл, арга 
хэмжээнүүдийн гүйцэтгэлд 154.5 тэрбум төгрөг, 2019-2020 он дамжин хэрэгжүүлэхээр 
батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэлд 43.0 тэрбум төгрөг, 2020 онд улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүдийн 
гүйцэтгэлд 50.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг Сангийн яамнаас шилжин ирсний дагуу, 
2019-2020 он дамжин Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр 
батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүдийн гүйцэтгэлд 4.9 тэрбум төгрөг, 2020 онд орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр батлагдсан төсөл, арга хэмжээнүүдийн 
гүйцэтгэлд 11.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг эрх нээсэн жагсаалт болон батлагдсан 
төсвийн хуваарийн дагуу тус тус олгосон байна. 

 
Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй харилцагч улс, орон нутгийн төсвийн 

болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллага, салбарын сайдын 
багцад хамаарах улсын төсвийн нийт 89 байгууллагын үндсэн 89 болон нэмэлт төсвийн               
79 данс, хөрөнгө оруулалтын 46, орон нутгийн төсвийн орлогын 38 данс, системийн 19 данс 
нийт 271 харилцах дансны төлбөр тооцоог баталгаат гарын үсэг бүхий санхүүгийн бүрдэл 
болсон баримтаар төлбөр тооцоог гүйцэтгэж, хяналт тавин ажиллаж байна. Тайлант 
хугацаанд нийслэлийн төрийн сантай харилцагч улсын төсвийн байгууллагууд, тусгай 
шилжүүлгийн болон орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын төрийн сангийн нэгдсэн 
дансаар дамжуулан 305792 ширхэг авизаар 956 тэрбум 356.6 сая төгрөгийн орлогын,                   
47954 авизаар ширхэг 1 их наяд 042 тэрбум 566.7 сая төгрөгийн зарлага, санхүүжилтийн 
гүйлгээнд хяналт тавьж ажиллалаа. 



87 
 

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

байршиж буй нийт 89 төсвийн байгууллагуудын 271 ширхэг бүртгэлийн дансны 2020 оны                 
06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаарх үлдэгдлийн баталгааг гаргуулан, дэлгэрэнгүй                
И- хуулга тайлантай тулган баталгаажуулж, архивын нэгж үүсгэн ажиллалаа. 

 
Нийслэлийн төсвийн орлого, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого болон бусад 

мөнгөн хөрөнгийн сангуудыг төвлөрүүлэн, нэгдсэн дансаар дамжин хийгдэж буй 
нийслэлийн төсвийн мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг төсвийн байгууллагын бүртгэлийн данс 
бүрээр өдөр тутам хөтөлж, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам, төсвийн байгууллагын 
батлагдсан төсөв, зарцуулах эрхийн хүрээнд хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллын 
дагуу эхний ээлжинд байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдон гаргах 
зардлуудыг санхүүжүүлэн, тайлант хугацаанд 210 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 2020 оны 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг хүснэгтээр нэгтгэн харуулъя.  

 
Нийслэлийн 2020 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл  

/сая төгрөг/ 

 
ОРЛОГЫН НЭР ТӨРӨЛ 

             
     2019 оны              
     гүйцэтгэл 

                  
  2020 оны 

   төлөвлөгөө 

                
2020 оны  

 ХБГ 

Төсвийн орлого 947176.7 1033302.1 1033302.1 

Төсвийн урсгал зарлага 456869.3 711594.6 711594.6 

Төсвийн хөрөнгө оруулалт 170527.3 345042 345042 

Улсад төвлөрүүлэх орлого 289146.8 275188.3 275188.3 

Дүүргүүдэд олгох санхүүгийн 
дэмжлэг 

29884.2 31425 31425 

Дүүргээс нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлэх  орлого 

64189.8 110883.2 110883.2 

           
 ХХОАТ-ын тухай хуулийн дагуу татвар төлөгч иргэдэд татварын буцаан олголт олгох 
ажлыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/321 дүгээр захирамжаар батлуулж, 11 арилжааны 
банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Нийслэлийн Татварын газраас нийт 3 удаагийн 
жагсаалтаар баталгаажиж ирсэн татвар төлөгчдийн мэдээллийг тулган 3 удаагийн 
гүйлгээгээр 26839 иргэний 20 тэрбум 262.1 сая төгрөгийн татварын буцаан олголтыг татвар 
төлөгч иргэдэд олгоод байна. 

 
2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийслэлийн төсөвтэй харьцагч 1,202 аж 

ахуйн нэгж байгууллагын тайлан хүлээн авахаас 1,022 аж ахуйн нэгжийн тайланг хүлээн 
авч, тайлангийн ирц 85%-тай, нийслэлийн төсөвтэй шууд харилцагч болон 9 дүүргийн 
төрийн сантай харилцагч нийслэлд бүртгэлтэй тайлан илгээх боломжтой нийт 106192 аж 
ахуйн нэгж байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авахаас 56379 аж ахуйн нэгжийн 
тайланг хүлээн авч нэгтгэн хуулийн хугацаанд Сангийн яаманд хүргүүлэн ажиллалаа. 

 
Нийслэл, дүүргийн төсөвтэй харилцагч нийт 532 төсвийн байгууллага төсөл, арга 

хэмжээний санхүүгийн тайлан, нийслэлийн өмчит 23 ОНӨААТҮГазар, дүүргийн орон 
нутгийн өмчит 32 ОНӨААТҮГазар, 10 төрийн сан, 6 сангийн 2019 оны аудитлагдсан 
санхүүгийн тайланг УСНББОУСтандартын дагуу шалган хүлээн авч нэгтгэн, Нийслэлийн 
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Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн 
нэгтгэсэн тайланд Төрийн аудитын байгууллагын дүгнэлт гаргуулсан.  

 
Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

2019 оны төсвийн гүйцэтгэл болон санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг "Үнэн зөв" гаргасныг 
баталгаажуулан аудитын дүгнэлт ирүүлсэн.  

 
Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн  2019 оны төсвийн гүйцэтгэл болон  

санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд танилцуулан, Хотын шуудын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөлгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулан ажилласан. 

 
Нийслэл, дүүргийн 2019 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгтгэсэн 

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

 
- 2019 онд Хотын шуудын 47 төсвийн байгууллагуудаас 44 төсвийн байгууллага 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй санал дүгнэлт” , 3 байгууллага 
“Хязгаарлалттай санал дүгнэлт” авсан нь өмнөх оноос 8-р буурсан үр дүнтэй байна. 2019 
оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар өмнө илэрсэн зөрчлийг дахин гаргуулахгүй 
байхад анхаарч, зөвлөмж өгч ажилласан. Мөн “Хязгаарлалттай санал дүгнэлт” авсан 
байгууллагуудын удирдлагад сахилгын арга хэмжээ авах саналыг НЗДТГ-н ТЗУХ-т 
хүргүүлсэн, 

 
- 2019 онд 18 ОНӨААТҮГ, 4 ХК болон 1 ХХК нийт 23 байгууллагын санхүүгийн 

тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтээр 18 байгууллага “Зөрчилгүй”, 5 байгууллага 
“Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт авсан. Аудитын дүгнэлтээр "Хязгаарлалттай" санал 
дүгнэлт авсан байгууллагуудад хугацаатай үүрэг даалгавар, зөвлөмж өгч, биелэлтийг 
ханган ажиллахад анхаарч ажиллаж байна. 

 

- Нийслэл  дүүргийн  хэмжээнд 17,0 тэрбум төгрөгийн  албан шаардлага, 811,9 
сая төгрөгийн актыг барагдуулж 10,2 тэрбум төгрөгийн  зөвлөмжийг тус тус хэрэгжүүлж 
аудитын зөвлөмжийн биелэлт 99,4 хувийн  биелэлттэй байна. 6-н  төсвийн шууд 
захирагчийн 8-н албан тушаалтанд  сахилгын арга хэмжээ авч хариуцлага тооцсон байна. 

 

Хэлтсийн 2020 оны Нийслэл, дүүргийн санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын 
сургалтын батлагдсан нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг үе шаттай зохион 
байгуулан ажиллалаа. Үүнд: 

 
- Сангийн яамтай хамтарсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагаанд мөрдөж буй заавар 

журамд орох өөрчлөлтийн талаарх хэлэлцүүлэг, семинар болон Сангийн яамнаас зохион 
байгуулсан “Төрийн албаны нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх” сургалтанд нийт 31 
СТСХ-н мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 

 
- Нийслэлийн  9 дүүргийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчид болон тайлан мэдээ 

хариуцсан мэргэжилтэн нарт 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан бэлтгэх, төсвийн 
гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн тайланд анхаарах асуудлууд, өөрчлөлт шинэчлэлтийн талаарх 
сургалтыг Сангийн яамны холбогдох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран зохион байгуулж нийт 18 
СТСХ-н мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 

 
- Хотын шуудын 47 төсвийн байгууллагын ахлах нягтлан бодогч нарт 2019 оны 

санхүүгийн тайлан бэлтгэн гаргах, ЗГСУМС-н ‘’И-Хуулга програм”-н хэрэглээ, Э-тайланд 
шинээр нэмэгдсэн өглөг авлагын насжилт, хоорондын тооцооны тайлан үүсгэх болон 
нэмэлт өөрчлөлт зааврын талаар сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
-  Нийслэлийн Дотоод аудитын газартай хамтран “Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт” 

сэдэвт сургалтыг Хотын шуудын 47 төсвийн байгууллагууд, 23 ОНӨААТҮГ, ОНХСангийн 
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хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын ажил гүйцэтгэж байгаа 20 ААН байгууллагуудын нийт 92 
нягтлан бодогч нарыг сургалтанд хамруулсан.  

 
-  Санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудын мэдээлэл боловсруулах чадварыг сайжруулах 

зорилгоор Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах хөтөлбөрийн хүрээнд НЗДТГ-н Сургалт 
судалгааны төвтэй хамтран майкрософт ”EXCEL” программын ахисан түвшний сургалтыг 9 
дүүргийн СТСХ-н 40  санхүү, бүртгэлийн мэргэжилтэн, хотын шуудын төсвийн 
байгууллагуудын 58 нягтлан бодогч нарт зохион байгуулсан. 

 
- Налайх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-н СТСХ-н төрийн сан банкны ахлах 

мэргэжилтэн болон төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэн нарт ЗГСУМС-д төрийн сангийн 
төлбөр тооцооны гүйлгээ, бэлтгэн нийлүүлэгчийг Тоолс программ ашиглан импортлох 
практик 3 удаагийн сургалтанд  нийт 11 мэргэжилтэнг тус тус хамруулан ажиллалаа. 

 
- Төрийн албаны шинэтгэлийг эрчимжүүлж, төрийн албан хаагчийн орон тоо, цалин 

хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналтыг сайжруулах зорилгоор төрийн албаны 
хүний нөөцийн мэдээлэлд суурилсан Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем (ТАЦНС)-
ийн сургалтыг 2020 оны 8 дугаар сарын 10-14-ны өдрүүдийн хооронд хотын шуудын 33 
төсөвт байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт, 
2020 оны 8 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдийн хооронд нийслэлийн 9 дүүрэгт  57 сургагч 
багш бэлтгэх сургалт нийт 123 албан хаагчдыг сургалтанд хамруулан ажиллалаа. Тайлант 
хугацаанд Нийслэл болон 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 577 төсвийн байгууллага 
ТАЦНСистемээр дамжуулан цалин хөлсөө  авч байна.  

 
- “Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 

Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газартай хамтран зохион байгуулж  
Сонгинохайрхан дүүргийн төсвийн байгууллагын 107, Баянгол дүүргийн төсвийн 
байгууллагын 78, хотын шуудын төсвийн байгууллагуудын 38  бүгд 223-н нягтлан бодогчийг 
хамруулж  ур  чадварыг дээшлүүлэв. 

 
-  “Эрхийн бүртгэлийн сан” систем ашиглаж төсвийн байгууллагуудын төлбөр тооцоог 

цахимаар хийхээр төлөвлөж байгаатай холбогдуулан харилцагч бүх төсвийн 
байгууллагуудын баталгаат гарын үсгийн баталгааны бүрдэлийн мэдээллийг цахим 
хэлбэрт оруулах сургалтыг нийслэл болон 9 дүүргийн СТСХ-н мэргэжилтнүүдэд олгосон 
бөгөөд тайлант хугацаанд нийслэлийн хэмжээнд 1800 харилцах дансыг эрхийн бүртгэлийн 
санд холбоод байна. 
 

Хэлтсийн 2020 оны батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу нийт 10 удаагийн 
мэргэжлийн сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж давхардсан тоогоор нийт 663 санхүү, 
бүртгэлийн ажилтнуудыг сургалтанд хамруулан ажиллалаа. 
 

4.Төрийн сангийн дотоод хяналт, шалгалтын ажлын талаар 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн  А/42 дугаар  

тоот захирамжаар 9 дүүргийн  санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн төрийн сангийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт хийх календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу хэлтсийн даргын 
удирдамжаар Багануур, Налайх, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Чингэлтэй,                    
Хан-Уул дүүргүүдийн СТСХ-н төрийн сангийн үйл ажиллагаанд  төлөвлөгөөт дотоод 
хяналтыг хэрэгжүүлэн, өмнөх онд өгсөн зөвлөмжийн биелэлтийг тооцон, эрсдлийн судалгаа 
авч зөрчлийг арилгах, үйл ажиллагааг сайжруулах нийт 69 зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

 
-Бусад ажлын талаар: 
 
Нийслэлийн 2020 оны төсвийн батлагдсан төлөвлөгөө, төсвийн гүйцэтгэлийн сарын 

мэдээ, 2020 оны хөрөнгө оруулалтын явцын мэдээг  www.ulaanbaatar.mn веб сайтанд 
тогтмол байрлуулж мэдээ мэдээллийн нээлттэй байх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна.  
 

http://www.ulaanbaatar.mn/
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Тайлант хугацаанд хэлтэст нийт 2010 албан бичиг ирснээс 1951 албан бичгийг 
хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэсэн ба 59 албан бичгийн хариу өгөх хуулийн хугацаа 
болоогүй судлагдаж байна. Мөн хэлтэст нийт 9 өргөдөл, гомдол ирсэнээс холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу судлан шийдвэрлэсэн 9 өргөдөл гомдол байна. 

 
Тус хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах МУ-ын Засгийн газрын 3 тогтоолын 5 заалт,              

НИТХ-ын 4 тогтоолын 4 заалт, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөр Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3 заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 315 захирамжийн нийт 315 заалтын шийдвэрийг тухай бүр 
хэрэгжүүлэн,  биелэлтийг хугацаанд нь нэгтгэн гаргаж, холбогдох хэлтэс, газарт хүргүүлэн 
ажиллалаа. 

 

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

         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 бичиг, албан шаардлага, НЗД-
ын шуурхай зөвлөгөөн дээр хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх байдлаар хэрэгжилтийг 
тооцон ажиллаж байна. Мөн татварын хөндлөнгийн мэдээллийг сайжруулах, холбогдох 
төрийн байгууллагуудтай харилцан мэдээлэл солилцож, татварын баазтай тулгах замаар 
шинээр татвар төлөгчийг бүртгэлжүүлэх, татварт нөхөн хамруулах чиглэлээр тодорхой 
ажлуудыг зохион байгуулан ажиллалаа. Үүнд:  
 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2020.03.16-ны өдрийн 01/1236-1242, 1291, 1292 дугаартай 
албан бичгүүдээр 4 дүүрэг, орлого төвлөрүүлэгч 5 байгууллагад, Нийслэлийн ЗДТГ-ын 
СТСХ-ийн даргын 2020.10.13-ны өдрийн 06/5871-5875 дугаартай албан бичгүүдээр орлого 
төвлөрүүлэгч 5 байгууллагад татварын орлогын төлөвлөгөөний тасалдлыг арилгах талаар 
авч хэрэгжүүлэх арга, хэмжээний талаар чиглэлийг тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020.11.13-ны өдрийн II-02/06 дугаар 
тогтоолоор Нийслэлийн 2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулж, Нийслэлийн 2020 оны төсвийн 
орлогын төлөвлөгөөг 178.3 тэрбум төгрөгөөр бууруулан батлуулсан. Төсвийн гүйцэтгэлийн 
11 дүгээр сарын мэдээгээр Нийслэлийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл 733,5 тэрбум төгрөг 
байгаа бол тайлант хугацаанд 833.6 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 
- Татварын хөндлөнгийн мэдээллийг сайжруулах, холбогдох төрийн байгууллагуудтай 

харилцан мэдээлэл солилцож, татварын баазтай тулгах замаар шинээр татвар төлөгчийг 
бүртгэлжүүлэх, татварт нөхөн хамруулах, улмаар татварын бааз суурийг өргөжүүлэх 
чиглэлээр 2020.12.10-ны өдрийн Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөр 
холбогдох байгууллагуудад үүрэг өгч, Нийслэлийн хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нэгдүгээр орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсгийг хуралдуулан 2020.12.11-ний өдөр орлого 
төвлөрүүлэгч 5 байгууллага, 2020.12.14-ний өдөр нийслэлийн төсөвт орлого төвлөрүүлэгч 
5 дүүрэгт тэмдэглэлээр үүрэг өгч,төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна. 

 

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

- Нийслэлийн төсвийн талаарх мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй, ил 
тод хүргэх хүрээнд “Нийслэлийн иргэдийн төсөв-2020” диаграмм, график бүхий зурагт 
эмхтгэлийг бэлтгэн гаргасан. 

 
Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.1, 67 дугаар зүйлийн  

67.3-т төсвийн төслийг боловсруулах явцдаа олон нийтэд танилцуулж, иргэдийн санал 
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хүсэлтийг тусгана гэж заасан. Нийслэл Улаанбаатар хотод Коронавируст (КОВИД-19) 
халдварт өвчин гарч, хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан Нийслэлийн 2021 оны төсвийн 
төслийг Ulaanbaatar.mn цахим хуудсаар танилцуулан, 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-20-ны 
өдрүүдэд цахим санал асуулгыг явуулахад нийслэлийн 9 дүүргийн нийт 157 иргэн хандан, 
343 санал ирүүлсэн. Цахим санал асуулгаар Улаанбаатар хотын агаар, хөрсний бохирдлыг 
бууруулах, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж, гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлэх, автозам барих, засварлах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг дээшлүүлэх, орон сууцны хороолол дундах авто зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх, 
гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг эрчимжүүлэх, гэр хорооллын айл өрхийн 
цахилгаан хангамжийг сайжруулах зэрэг санал, хүсэлтийг тавьсан. Дээрх цахим асуулгаар 
гарсан саналуудыг нийслэлийн санхүү, төсвийн боломжит эх үүсвэрийн хүрээнд судлан, 
төсвийн төсөлд  тусгасан болно. 

 

Төсвийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд нийслэлийн 
төсвийг төлөвлөх, зарцуулах шатанд төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн, төсвийн үр 
ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн сахилга батыг сайжруулах бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллаж,  
Монгол улсын Засгийн газрын 98, 114, 168 дүгээр тогтоолын дагуу нийслэлийн хэмжээнд 
төсвийн төлөвлөлтийн бодлогоор дамжуулан хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ 
батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарийн хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 
үдийн цайны хэмнэлтээс нийт 18,2 тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг БСШУСЯ-ны холбогдох 
дансанд төвлөрүүлсэн.  

 

Засгийн газрын ковид-19 цар тахлын эрдсэлтэй үед хэрэгжүүлж байгаа 
шийдвэрүүдийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд төсвийн төлөвлөлтийн бодлогоор дамжуулан 
хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарийн 
хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн урсгал зардлын хэмнэлтээс нийт 17.2 тэрбум төгрөгийн 
хэмнэлтийг бий болгох тооцоо хийж 2020 оны төсвийн тодотголын төслийг өргөн барьсан. 

  

Засгийн газрын ковид-19 цар тахлын эрдсэлтэй үед хэрэгжүүлж байгаа 
шийдвэрүүдийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд төсвийн төлөвлөлтийн бодлогоор дамжуулан 
хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарийн 
хүрээнд сургууль, цэцэрлэгийн урсгал зардлын хэмнэлтээс 4 дүгээр улиралд 3.3 тэрбум 
нийт 22.8 тэрбум төгрөгийн хэмнэлтийг бий болгох Боловсрол шинжлэх ухааны яамны 
нэмэлт санхүүжилтийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

 

Мөн нийслэлийн бүх төсвийн байгууллагуудын гадаад дотоод албан томилолт, 
зочин төлөөлөгч хүлээн авах, сургалт семинар зохион байгуулах, тавилга эд хогшил 
худалдан авах, урсгал засвар хийх зардлын санхүүжилтийг түр зогсоож, төсвийн сахилга 
хариуцлагыг өндөржүүлэн ажиллалаа. 

 

 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 ажиллаж 
байна. 

     
 ДӨРӨВ. ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР  

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. 
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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 
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. 
 

 4.1. Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах, хамтын ажиллагааг дэмжиж, 
шинээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь 2020 оны байдлаар олон улсын албан 
ёсны хөгжлийн санхүүжилтийн хүрээнд нийт хөнгөлөлттэй зээлийн 10, техник туслалцааны 
7 төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан.   
 

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 хариуцан зохион 
байгуулдаг.  

 
Төсөл, хөтөлбөр шинээр хэрэгжүүлэх хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд Сангийн яам, 

Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк зэрэг оролцогч 
талуудтай 100 гаруй цахим болон албан уулзалтыг зохион байгуулж ажилласан. 
 
 Хүснэгт 1: Хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд 
 

№ Төслийн нэр Донор 
Хэрэгжих 
хугацаа 

Нийт санхүүжилт 
/сая.нэгж/ Хэрэгжилт 

ДҮН ВАЛЮТ 

1 
Улаанбаатар хотын цэвэр 
агаар нэмэлт санхүүжилтийн 
төсөл 

ДБ 2020-2021 12.0 USD 30% 

2 
Замын цагдаагийн газрын 
ойролцоох гүүрэн гарцын 
төсөл 

БНХАУ 2016-2021 42.4 USD 86% 

3 
Яармагийн шинэ гүүр барих, 
хуучин гүүрийг засварлах 
төсөл 

БНХАУ 2016-2021 30.3 USD 100% 

4 

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

БНХАУ 2018-2021 21.3 USD 93% 

5 
Гачууртын уулзвараас 
Налайх-Чойрын уулзвар 

БНХАУ 2018-2021 38.2 USD 83% 
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хүртэлх 20.9 км авто замын 
өргөтгөл, шинэчлэлтийн төсөл 

6 

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

АХБ 

2014-2019 

64.6 USD Төсөл 1 – 
89.43 

Төсөл 2 – 
22.19% 

АХБ 36.1 SDR 

ЕХОБ 37.3 EUR 

ТУСЛАМЖ 3.7 USD 

7 

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

АХБ 

2017-2027 

60.0 USD 

5% 

20.0 USD 

УАНС 
95.0 USD 

50.0 USD 

ӨТС 3.0 USD 

8 

Улаанбаатар хотын цэвэр 
усны хоолойг шуудуу 
ухалгүйгээр шинэчлэх 
технологийг нэвтрүүлэх төсөл 

Австри 2017-2022 7.0 EUR 70.5% 

9 
Улаанбаатар хотын хатуу хог 
хаягдлын байгууламжийг 
шинэчлэх төсөл 

ЕСБХБ 2019-2021 16.7 USD 10% 

10 
Нийслэлийн нийтийн тээвэрт 
агаарын дүүжин тээврийг 
нэвтрүүлэх төсөл 

БНФУ-ЫН 
ЗГ 

2020-2023 60.7 EUR 5% 

11 
Улаанбаатар хотын 700 айлын 
ногоон орон сууц төсөл 

ЕСБХБ 2020-2022 25 USD 1% 

12 
Баянголын амны 2,007 айлын 
орлогод нийцсэн орон сууц 
барих төсөл 

БНСУ-ЫН 
ЗГ 

2020-2024 114.7 USD 1% 

 
Хүснэгт 2: Техник туслалцаагаар хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд 
 

№ ТӨСЛИЙН НЭР ДОНОР 
ХЭРЭГЖИХ 
ХУГАЦАА 

НИЙТ 
САНХҮҮЖИЛТ ТӨСЛИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТ 
ДҮН ВАЛЮТ 

1 
Бизнес эрхлэгч 

эмэгтэйчүүдийн төв, 
инкубатор төсөл-2 

КОЙКА 2016-2020 1.4 USD 
1 дүгээр шат 

100% 

2 
Хотын засаглалыг 
сайжруулах төсөл 

Швейцарын 
хөгжлийн 
агентлаг 

1 дүгээр шат 
2015 – 2019 

Төгсгөлийн 
шат 2020 – 

2022 

4.8 CHF 

1 дүгээр шат 
100% 

Төгсгөлийн шат 
25% 

3 

Улаанбаатар хотод 
тогтвортой хөгжлийн 

зорилгуудыг 
нутагшуулах санаачилга 

НҮБХХ 2017-2020 0.4 USD 40% 

4 

Mонгол дахь барилга 
байгууламжийн эрчим 

хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх нь төсөл 

ХБНГУ 2018-2021 3.6 EUR 50% 

5 

Улаанбаатар хотын 
хүнсний хог хаягдлыг 
дахин боловсруулах 

төсөл 

Ядуурлыг 
бууруулах 
Японы сан 

2020 – 2023 3.0 USD 5% 
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6 

Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлын 
хяналтын чадавхыг 
бэхжүүлэх төсөл-3 

ЖАЙКА 2018-2023 4.2 USD 30% 

7 
Гэр хорооллын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээг 
сайжруулах төсөл 

Ядуурлыг 
бууруулах 
Японы сан 

2020-2023 2.0 USD 5% 

8 

Улаанбаатар хотын 
ахуйн хог хаягдлын 

цуглуулалт, 
тээвэрлэлтийн 

менежмент төсөл 

ШХА 2019-2023 3.85 USD 25% 

 
 Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний хүрээнд:  
 

“Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл”-ийн хүрээнд Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
тогтвортой үйл ажиллагааг хангах хүрээнд төслийн Улаанбаатар хотын банкин дахь тусгай 
дансны үлдэгдэлд 2013 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын                      
31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд тооцсон хүүгийн орлогыг төслийн 2020 оны 1 дүгээр 
улирлын үйл ажиллагааны зардалд зарцуулах хүсэлтийг холбогдох журмын дагуу 2020 оны 
02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 02-01/516 дугаар албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 
“Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл”-ийн үйл ажиллагааг тогтвортой явуулах хүрээнд 
төслийн захирлаар Нийслэлийн Засаг даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгаланг томилж, ажиллуулах захирамжийн төслийг 
боловсруулж, батлуулсан. Төслийн худалдан авах ажиллагааны ажилтны сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулж, Сангийн яамаар холбогдох журмын дагуу томилуулсан. 
Төслийн хүрээнд нийт 3 худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд оролцон 
ажилласан.  

Төслийн Борлуулалт мэдээллийн төвийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 
эхлэн үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах талаарх хүсэлтийг Нийслэлийн 
Үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн. Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээр, 
төсөл хэрэгжүүлэх гэрээний салшгүй нэг хэсэг болох төслийн удирдлагын гарын авлага 
болон төслийн удирдах хорооны 2019 оны 01 дугаар зөвлөмжийн дагуу Шөнийн дулаан 
хуримтлуурын төлбөрт айл өрхөөс төлсөн эргэн төлөлтийг татан төвлөрүүлэх, тус хөрөнгийг 
үр ашигтай зарцуулах хувилбаруудаас сонгох үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох яамдын 
төлөөллийг оролцуулан байгуулах хүрээнд Эрчим хүчний яам, Сангийн яам, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яамнаас албан бичгээр нэр аван Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
А/1117 дугаар захирамжаар байгуулсан. 

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

оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, дэмжлэг авсан. 
Тус төслийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний 
өдрийн хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэлийн дагуу Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн 
байнгын хороо 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр, Төсвийн байнгын хороо, Аюулгүй 
байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 
хуралдаанаар санал, дүгнэлт гаргасан. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 68 дугаар 
захирамжийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Франц Улсын 
Засгийн газар хоорондын санхүүгийн хэлэлцээрт Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатар 2020 оны 
05 дугаар сарын 12-ний өдөр гарын үсэг зурсан. Хэлэлцээрийг соёрхон баталснаар 
“Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх төсөл”-д зориулж 0.0076 
хувийн хүүтэй, эхний 12 жил үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөн 40 жилийн хугацаанд 
эргэн төлөгдөх 60.7 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээл авах боломж бүрдсэн.  
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Төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан тооцоолол хийх ажлыг 
Францын Пома групп олон улсын судалгааны Эжис компанитай гэрээ байгуулсан. Монгол 
Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хооронд 2020 оны 
05 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан “Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын 
тээврийг нэвтрүүлэх төсөл”-ийн Санхүүгийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын 
өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурлаар соёрхон баталсан. 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 78 дугаар 
захирамжийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн 
газар хооронд 2020 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулсан Санхүүгийн хэлэлцээрийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх “Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх 
төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээрт гарын үсэг зурах эрхийг Сангийн сайд Ч. Хүрэлбаатарт 
олгосноор гарын үсэг зурсан. Төслийн гүйцэтгэгчтэй төсөл хэрэгжүүлэх гэрээг 2020 оны                  
06 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж буюу “Дүүжин тээврийн 
ашиглалтын өмнөх захиргаа” ОНӨТҮГ-ыг байгуулсан. Төслийн байр зүйн 
судалгааг Геосан компаниар хийлгэсэн. 

БНСУ-ын Газар, Дэд бүтэц, Зам тээврийн яамнаас зохион байгуулж буй “2020 K-city 
Network” техник туслалцааны хөтөлбөрт НЗДТГ-ын ТХХЗХ-тэй хамтран УБХК-
ын "Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний ухаалаг платформ төсөл” 
оролцохоор хүсэлтээ илгээж сонгогдсон. Солонгосын зүгээс тус төслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-
г хийх ажлыг хийх зардлыг гаргах бөгөөд гүйцэтгэгчээр БНСУ-ын Хилийн чанад дахь Дэд 
бүтэц, хот байгуулалтын корпораци шалгарсан. Монголын талаас УБХК-ын хариуцаж 
ажиллахаар болсон. Зөвлөхийн эхний тайланг 2020 оны 08 сарын 24-нд явцын тайланг 
ирүүлсэн  байна. Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан өгөгдөл цуглуулах, 
нөхцөл байдалтай танилцах ажил удаашралтай байна. КОЙКА олон улсын байгууллагын 
төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн саналыг Нийслэлийн Засаг 
даргын харьяа агентлаг, газар болон 9 дүүргээс 149 төслийн санал хүлээн авч ач 
холбогдлоор эрэмбэлэн Койка олон улсын байгууллагад 2020 оны 02 дугаар сарын 28-
ны өдрийн 03/984 дугаар албан бичгээр 60 төслийн саналыг хүргүүлэн ажилласан. Ковид-
19 халдварт өвчний улмаас шалтгаалан КОЙКА олон улсын байгууллагаас 2021 онд 
шинээр төр, хувийн хэвшлийн хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх шийдвэр цуцлагдсан гэсэн хариуг 
тус байгууллагын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн газраас ирүүлсэн байна.  

Бүгд Найрамдах Австри Улсын нэн хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж 
буй “Цэвэр усны шугам хоолойг шуудуу ухахгүйгээр доторлох төсөл” амжилттай хэрэгжиж 
байна. 

Европын Сэргээн Босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй 
“Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын байгууламжийг шинэчлэх төсөл”-ийн Зөвлөх 
ажиллуулах Техник туслалцааны гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж уг нэмэлт өөрчлөлтийн 
дагуу Хатуу хог хаягдал булж устгах ландфил байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах 
гэрээг Гүйцэтгэгчтэй байгуулснаар, зураг төслийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгүүлсэн. Төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулж, ингэснээр Сангийн яамаар бүтэц 
орон тоог дахин батлуулсан. 

 
Буцалтгүй тусламж, техник туслалцаагаар хэрэгжүүлж буй төсөл, арга 

хэмжээний хүрээнд:  
 

“Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл”-ийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл”-
ийг хэрэгжүүлэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж буюу Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг 
байгуулах асуудлыг холбогдох хууль, журмын дагуу 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний 
өдрийн Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлүүлсний дагуу 
2020 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн НИТХ-ийн Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 
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хэлэлцүүлж Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
ажилтнуудыг холбогдох журмын дагуу сонгон шалгаруулж, төслийн хэрэгжилтийг 
эхлүүлсэн. 

 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах 

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 "Гэр хорооллын нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
сайжруулах төсөл"-ийн буцалтгүй тусламжийн гэрээг 2020 оны 05 дугаар сард Азийн 
хөгжлийн банк болон Сангийн яам хооронд байгуулагдсан,  төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг 
"Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"-ийн 
бүтэц, орон тоонд шинэчлэлт хийн баталсан. Төслийн холбогдох худалдан авах 
ажиллагааны ажлын даалгавар боловсруулах зэрэг ажил хийгдэж байна. 

 
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. БНСУ-ын “Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сан”-аас сонгогдсон 
зөвлөх баг 2019 онд Улаанбаатар хотод нийт 7 удаа ирж Сангийн яам, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газар болон “Нийслэлийн Орон сууцны корпораци” ХК-тай хамтран 
ажиллаж, төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулсан. Сангийн яам, 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон БНСУ-ын Экспорт-Импортын банк хооронд 
2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр байгуулсан Хэлэлцээрийн тэмдэглэлээр төслийг 
хэрэгжүүлэх ерөнхий нөхцөлийг тохирсон. Тус хэлэлцээрийн тэмдэглэлд заасны дагуу 
төслийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт хийх үнэлгээний хороог Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/26 дугаар тушаалаар 
байгуулж, сонгон шалгаруулалтын ажлыг эхлүүлээд байна. 2020 оны 05 дугаар сарын 28-
ны өдөр Зээлийн гэрээг байгуулж ажилласан. Үнэлгээний хороо ажилласан, KEXIM-д 
дүгнэлт тайлан 2 удаа хүргүүлсэн.  

 
4.1.1 Төсөл, хөтөлбөрийн удирдлагыг сайжруулах хүрээнд гүйцэтгэсэн арга хэмжээ 

 
4.2 Хөгжлийн түнш орон, олон улсын байгууллагын хөнгөлөлттэй зээл, 

тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд:  
 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1182 дугаар захирамжаар хөгжлийн 

санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн төслийн баримт бичигт туссан бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авах 
ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу зохион байгуулж, төслийн удирдах 
хороогоор батлагдсан худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулж, 
тайлагнаж, ажиллахыг Төслийн зохицуулагч нарт үүрэг болгосон. 

  
 Мөн тус захирамжаар худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах хүрээнд тухай 

бүр байгуулагдах үнэлгээний хороонд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын төлөөллийг 
оролцуулах, шаардлагатай тохиолдолд бусад холбогдох төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулан нээлттэй, ил тод байдлыг хангаж, ажиллахыг 
Төслийн зохицуулагч нарт даалгасан.  

 
 Цаашлаад гадаад эх үүсвэрийн санхүүжилттэй бараа, ажил, үйлчилгээг 

нийлүүлэхээр сонгон шалгарсан этгээдтэй гэрээ байгуулах, гэрээний хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллахыг Төслийн захирал болон зохицуулагч нарт харин Нийслэлийн төсвийн 
эх үүсвэр болон гадаад эх үүсвэрийн холимог санхүүжилттэй бараа, ажил, үйлчилгээг 
нийлүүлэхээр сонгон шалгарсан этгээдтэй гэрээ байгуулах, хэрэгжилтийг хангуулж 
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ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Төслийн зохицуулагч нарт тус 
тус даалгасан болно. 

 
 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 Тамгын газар хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
тусгай данснаас хөрөнгө зарцуулах төлбөрийн гүйлгээний баримтад 2 дугаар гарын үсэг 
зурах Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/89 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргад шилжүүлж, төслийн санхүүжилтэд хяналт, тавих тогтолцоог 
сайжруулсан. 

 
Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын 

цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл”-ийн хүрээнд техникийн нөхцөл бүрдсэн 
байршлын айл, өрхүүдэд нийлүүлэн суурилуулах шөнийн дулаан хуримтлуур бүхий 
халаалтын хэрэгслийг төлбөрт айл, өрхөөс төвлөрүүлсэн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах 
хувилбарыг судалж, шийдвэрлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/1117 дугаар захирамжаар байгуулсан болно.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Б/72 дугаар захирамжаар Ядуурлыг бууруулах Японы 

сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Монгол улсын Засгийн газар болон Азийн 
хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах төсөл”-ийн зохицуулагчаар Ч.Лхагвадуламыг томилж, А/750 дугаар 
захирамжаар Төслийн бодлого, үйл ажиллагааны удирдамжаар хангах, төслийн 
хэрэгжилтийг хянах, салбарын болон салбар хоорондын уялдааг хангаж, тайлагнаж 
ажиллах үүрэг бүхий Төслийн удирдах хороог байгуулсан. Мөн А/908 дугаар захирамжаар 
уг төслийн төрийн санд байрлах дэд данснуудын төлбөрийн гүйлгээний баримтад 1 дүгээр 
гарын үсэг зурах эрхийг Төслийн зохицуулагч Ч.Лхагвадулам, 2 дугаар гарын үсэг зурах 
эрхийг Төслийн санхүүгийн ажилтан Г.Ганчимэг нарт олгосон. 

 4.1.2. Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж буй төсөл 
хөтөлбөрийн хүрээнд: 

 2020 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 10 дугаар тогтоолоор “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр нийслэлд 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам”-ыг баталсан. Журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 81, 91, 129, 143 
дугаар тогтоолуудаар эдгээр нийт 15 төслийг Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр Нийслэлд 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журмын дагуу зохион байгуулахаар болсон.  

Үүнд: 
1. “Ухаалаг төлбөрийн нэгдсэн систем” төсөл 
2. Улаанбаатар хотын такси үйлчилгээг сайжруулах нь төсөл 
3. Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв төсөл 
4. Улаанбаатар хотын авто зогсоолын менежментийг сайжруулах нь төсөл 
5. Барилгын материалын жижиглэн болон бөөний худалдааны төв байгуулах төсөл 
6. Налайх олон улсын ачаа тээврийн парк байгуулах төсөл 
7. Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
хамаарах Туул, Сэлбэ, Дунд голын эргийн дагуу иргэд, олон нийтийн тав тухтай 
амарч зугаалах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор тус орчмын газарт эрүүл мэнд, соёл, амралт, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламж бий болгох төсөл 
8.”Улаанбаатар хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” төсөл, 
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9. “Улаанбаатар хүнсний агуулах” төсөл, 
10. “Улаанбаатар хотын 4 улирлын хүлэмж” төсөл, 
11. “Улаанбаатар нийлэг уут” төсөл, 
12. Орчин үеийн дэвшилтэд технологи ашиглан, нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчид, гэр бүлийг гэнэтийн аюул, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, хараа хяналтыг сайжруулах төсөл, 
13. Такси үйлчилгээ цогцоор хөгжүүлэх Шинэ нисэх буудлын зорчигч тээвэрлэх 
нийтийн тээврийн үйлчилгээний төсөл, 
14. Нийтийн тээвэрт цахилгаан соронзон галт тэрэг нэвтрүүлэх төсөл, 
15. “Шингэрүүлсэн шатдаг хийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалтад нэвтрүүлэх” 
төсөл зэрэг төслүүд багтана.  

“Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр нийслэлд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам”-
ын хэрэгжилтийн хүрээнд нийт 15 төслийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэхээр НИТХ-ын тогтоол гарсан. 5 төсөл дээр Улаанбаатар хөрөнгө 
оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК болон “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК-
тай хувийн хэвшил хамтарсан компани байгуулагдсан, 1 төсөл дээр сонгон шалгаруулалт 
зарлагдсан, 8 төслийн бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Үүнээс нийт 18.32 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалттай 5 төсөл дээр Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци, Нийслэлийн 
өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт менежмент ҮЦК ХХК  болон хувийн хэвшил 
хамтарсан компаниуд байгуулж хамтран ажиллаж байна. 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн явцаас дурдвал: 

Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
хамаарах Туул, Сэлбэ, Дунд голын эргийн дагуу иргэд, олон нийтийн тав тухтай амарч 
зугаалах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тус 
орчмын газарт эрүүл мэнд, соёл, амралт, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж бий 
болгох төслийг “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр Нийслэлд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
журам”-ын дагуу зохион байгуулж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхийг 
Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК /Д.Отгонсүрэн/-д 
даалгасан А/768 дугаар захирамж батлагдсан. Захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хөрөнгө 
оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК-д Хан-Уул дүүргийн Сонсголонгийн гүүрнээс Яармагийн 
гүүр хүртэл эргийн дагуу тохижилт хийхээр 149 га газрын эзэмших эрхийг олгож тус газар 
дээр төсөл хамтран хэрэгжүүлэх сонгон шалгаруулалт зарлан Дорнын Их гэгээ ХХК-тай 6.5 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт хийх гэрээ байгуулсан. 
УБХОМК шинээр байгуулагдах хамтарсан компанид 30 хувийн эзэмшихээр тохирсон. Сэлбэ 
голын тохижилтын ажилд нийтийн эзэмшлийн 9 га газарт Жи Өү Энд Ти Эс ХХК тай 1 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж шинээр байгуулагдах компанийн 10 
хувийг эзэмшихээр болсон. 

Налайх олон улсын ачаа тээврийн парк байгуулах төслийг “Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр Нийслэлд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх журам”-ын дагуу зохион байгуулж, 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхийг Нийслэлийн өмчит Улаанбаатар 
хөрөнгө оруулалт, менежмент ҮЦК ХХК /Д.Отгонсүрэн/-д даалгасан А/1124 дугаар 
захирамж батлагдаж төсөл сонгон шалгаруулах баримт бичиг боловсруулагдаж байна. 

Гэр хорооллын айл өрхөд олон улсын жишигт нийцсэн тоног төхөөрөмж, эрүүл ахуйн 
чанарын шаардлага хангасан үйлчилгээг хүргэх зорилгоор “Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн корпораци” ХК болон хувийн хэвшлийн түншлэлээр “Улаанбаатар нийтийн 
үйлчилгээ” ХХК нь 2020 оны 04 сард үүсгэн байгуулагдсан. Хамтын ажиллагааны хүрээнд 
бодит хөрөнгө оруулалт 1 тэрбум бөгөөд төсөл хамтран хэрэгжүүлэгч буюу хөрөнгө 
оруулагч болох “Петровис” ХХК 70%, “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” 30%-
ийг тус тус эзэмшиж төслийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр 
ажиллаж байна. 
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Улаанбаатар хотын авто зогсоолын менежментийг сайжруулах зорилгоор 
“Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК болон хувийн   хэвшлийн 
түншлэлээр  “Улаанбаатар паркинг менежмент” нь ХХК-ийг 2020 оны 05 сард үүсгэн 
байгуулагдсан. Хамтын ажиллагааны хүрээнд тоног төхөөрөмж, аппликэйшн программ 
хангамжаар 2,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж авто зогсоолын үйлчилгээ болон 
програм хангамжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Төсөл хамтран хэрэгжүүлэгч 
буюу хөрөнгө оруулагч “УБ паркинг” компани 70%, “Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн корпораци” 30%-ийг тус тус эзэмшиж байна. 

Шингэрүүлсэн шатдаг хийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалтад нэвтрүүлэх 
зорилгоор “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК болон хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр “Улаанбаатар хийн сүлжээ” ХХК-ийг 2020 оны 10 сард байгуулсан. Уг төсөлд 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 7,12 тэрбум төгрөгийн / 80% тоног төхөөрөмж, 
технологиор хөрөнгө оруулалт / бодит хөрөнгө оруулалтыг хийгдээд байна. Төсөл хамтран 
хэрэгжүүлэгч буюу хөрөнгө оруулагч “Газ Ком” компани 66%, “Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн корпораци” 34%-ийг тус тус эзэмшиж байна. 

 
 4.1.3. Бусад ажлын чиглэлээр 

  Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэст Худалдан авах ажиллагааны А3 
сертификаттай нийт 4 албан хаагч байдаг. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хуулийн 47.4-т Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор 
үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, 
хувийн хэвшлийн, эсвэл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт 
тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын 
Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна гэж заасан байдаг. 

 Тус хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 
А3 сертификаттай албан хаагч бага байдгаас Төсөл, хөтөлбөрийн хяналт зохицуулалтын 
хэлтэс 2020 онд нийт 55 үнэлгээний хороонд орж ажилласан байна. 

 Олон улсын байгууллага, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Европын сэргээн 
босголт хөгжлийн банк, суурин төлөөлөгчийн газруудтай нягт хамтран ажиллаж, цахим 
болон албан уулзалтуудыг тухай бүр зохион байгуулж, цаашдын хамтын ажиллагаа, одоо 
хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн талаар санал солилцсон. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хөгжлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй 
төсөл, хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийг шахаж, төрийн сан, санхүүжүүлэгч байгууллагын 
гүйлгээ хаагдахаас өмнө бүх гүйлгээг хийсэн. Төсвийн шууд захирагчийн гарын үсгийн 
баталгааг шинэчлэх, эрх олгох захирамжийг яаралтай гаргаж, Сангийн сайдад хүргүүлсэн. 
Төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нэгжүүдийн ажилтнуудын хөлсөөр ажиллах гэрээг 
сунгах, дүгнэх асуудлаар нэгдсэн байдлаар чиглэлийг хүргүүлэн зохион байгуулж байгаа ба 
2021 оны 1 дүгээр сард багтаан сунгалтыг хийхээр төлөвлөж байна. 

 
ТАВ. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

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

 
 Хууль, тогтоомжийн бүртгэлийн чиглэлээр: 
 

 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж болон бусад дүрэм, журмыг нэгтгэн бүртгэж, лавлагааны санд бүрдүүлэн 
ажиллаж байна. Тухайлбал: 
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➢ Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 34 агентлагийн дүрэм;  
➢ Захирагчийн ажлын албаны харьяа 11 газрын дүрэм;  
➢ Орон нутгийн төсөвт болон аж ахуйн тооцоот 36 үйлдвэрийн газрын дүрэм; 
➢ Нийслэлийн удирдлагаас баталсан журам, төлбөр, хураамжийн хэмжээ тогтоосон 

шийдвэрүүдийг санд бүртгэсэн. 
 

 -Тайлант хугацаанд “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлээс 5 ширхэгийг захиалан захиалгат 
хугацаанд 240, “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-ээс 5 ширхэгийг захиалан 
өнгөрсөн хугацаанд 86 ширхэг, нийт 336 ном, товхимлыг холбогдох нэгж, албан 
тушаалтнуудад тухай бүр хүргүүлэн, бүртгэл хөтөлж байна. 

 
 Лавламжийн сан бүрдүүлэлтийн чиглэлээр: 
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн сан 
www.ublegal.mn цахим хуудсанд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, нийслэлийн 
9 дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Засаг дарга, Нийслэлийн Засаг даргын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, нийслэлийн харьяа байгууллага, орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн 
газруудын удирдлагаас гаргасан шийдвэрүүдийг байршуулж байгаа бөгөөд одоогоор нийт 
81450 шийдвэр хадгалагдаж байна. Цаашид уг мэдээллийн санд дахин хөгжүүлэлт хийх, 
мэдээллийн баазыг өргөжүүлэх, серверийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах шаардлагатай 
байх тул Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/222 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийн төсөвт 
15 сая төгрөгийг тусгуулсан бөгөөд мэдээллийн санг шинэчлэх асуудлаар Нийслэлийн 
Мэдээлэл, технологийн газраас ажлын даалгавар боловсруулан “Ухаалаг шийдэл” ХХК-тай 
хамтран шинэчлэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж 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 
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 тавин ажиллалаа.  

 
 -2020 онд нийслэл, дүүргээс баталсан захирамжлалын баримт бичгийг авч үзвэл: 
 

o НИТХ-ын тогтоол – 169; 
o НЗД-ын захирамж – 1320; 
o УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаал – 352; 
o Багануур дүүргийн ЗД-ын захирамж – 400; 
o Багахангай дүүргийн ЗД-ын захирамж – 188; 
o БГД-ийн ЗД-ын захирамж – 764; 
o БЗД-ийн ЗД-ын захирамж – 553; 
o Налайх дүүргийн ЗД-ын захирамж – 345; 
o СХД-ийн ЗД-ын захирамж – 544; 
o СБД-ийн ЗД-ын захирамж – 397; 
o ХУД-ийн ЗД-ын захирамж –504; 
o ЧД-ийн ЗД-ын захирамж – 708 байна. 
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 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 

 
 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 хийсэн. 
 
 Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2020 оны байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын А/1291 
захирамж, Б/230 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:  
 

• Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас боловсруулан ирүүлсэн эрүүл мэндийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн, чиглэл нэмэх, хасах, эрх 
сэргээх нийт 146 иргэн, аж ахуйн нэгжийн материалыг хянаж, санал боловсруулан 
хүргүүлсэн.  

 

• Нийслэлийн Боловсролын газраас боловсруулан ирүүлсэн сургалтын байгууллага 
байгуулах тусгай зөвшөөрөл хүссэн нийт 58 иргэн, аж ахуйн нэгжийн материалыг хянаж 
санал боловсруулан хүргүүллээ. 

 

• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой аж ахуйн 
нэгжүүдээс 57 хүсэлт ирүүлж тэдгээртэй холбоотойгоор 14 захирамж гарсан. 

 

• Газар эзэмших, ашиглах харилцаатай холбоотой 3541, газар өмчлөлтэй холбоотой 
1960 хувийн хэрэг материалыг үзэж, хянасан байна.  

 

• Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2020 онд улс, нийслэл, орон нутгийн төсвөөр нийслэлд 
хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын 1160 гэрээний иж бүрдлийг хянаж 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 зүйн 
үндэслэлийг хянаж байна. 
 
 Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг зохих журмын дагуу Хууль зүйн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хянуулж, бүртгүүлсэн байдал: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын “Замын хөдөлөөний ачааллыг бууруулах талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай”  А/1037, Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, бүсэд мөрдөх 
журмыг шинэчлэн батлах тухай А/1112, Цагийн хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай” А/1174 
дүгээр захирамжуудаар баталсан дугаар захиргааны хэм хэмжээний актыг Захиргааны 
ерөнхий хуулинд заасан бүрдүүлбэрийг хангаж Хууль зүйн дотоод хэргийн яамаар хянуулан 
бүртгүүлсэн.       

http://www.legalinfo.mn/
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 5.3. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулсан эрх зүйн сургалт, 
сурталчилгааны ажлын чанар, үр дүн шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоомжийн  
төслийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, санал авсан байдал 

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

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд                 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2020 оны А/222 дугаар захирамжаар энэ онд зохион байгуулах 
ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсээс дараах ажлыг зохион байгууллаа. 
 

o Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/536 дугаар захирамжийн дагуу мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн Лхагва гарагт иргэдэд хууль, эрх 
зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2 жилийн хугацаанд тогтмол зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  

 
o 2020 онд Монголын Хуульчдын холбоо, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар ДТГ, 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил, Хороолол, 
Баянхошуу салбартай хамтран зохион байгуулж 01 дүгээр сард-136, 02 дугаар сард-204, 10 
дугаар сард 261 иргэнд биечлэн хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн. Дэлхий 
нийтэд “Ковид-19” цар тахал дэгдсэнтэй холбоотойгоор нийслэлд иргэдийг олноор цуглахыг 
хориглосон тул 2020 оны 03, 04, 11, 12 дугаар саруудад өдөрлөг зохион байгуулаагүй. Харин 
иргэд оршин суугаа газраасаа хууль зүйн туслалцаа авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх 
зорилгоор 75050801, 75050802, 75050803, 75050804 тусгай дугаарын утсаар 05 дугаар сард 
97, 06 дугаар сард 125, 07 дугаар сард 59, 08 дугаар сард 101, 09 дүгээр сард 58 иргэнд 
зөвлөгөө өгсөн бөгөөд энэ онд нийт 8 удаа, 98 өмгөөлөгчөөр дамжуулан 1072 иргэнд хууль, 
эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн байна. 

 
o Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/222 дугаар захирамжийн дагуу иргэдэд эрх 

зүйн мэдлэг, мэдээлэл өгөх, хотын соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр ТВ5 телевизийн 
“Соёлжьё" булантай хамтран 8 сарын хугацаатай цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. Өнгөрсөн 
хугацаанд нийт 240 удаагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн телевиз, цахим сүлжээ ашиглан 
давхардсан тоогоор 7.8 сая иргэнд хотын соёл, хууль, эрх зүй, ковид-19 болон бусад 
сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэн телевиз болон TV5 Mongolia /506.000 дагагчтай/ фейж хуудсыг 
ашиглан иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажиллалаа.  

 
o Эм Жи Эл 88.3 радиотой хамтран иргэдийн эрх, үүрэг, хотын соёл, түргэний машин, 

ус, дулаан, цахилгаан, нийтийн тээвэр зэрэг төрөл бүрийн сэдэвтэй 2 минутын “Радио 
зөвлөгөө” контентийг бэлтгэн өнгөрсөн 5 сарын хугацаанд 1800 удаагийн давтамжтайгаар 
нийслэл болон 21 аймгийн 5.400.000 радио сонсогчдод хүргэсэн байна.  

 
o Мөн “Олон нийтийн сүлжээн дэх гадуурхалд өртөж буй хүүхдүүдийг илрүүлэх, тэдэнд 

хэрхэн туслалцаа үзүүлэх вэ” сэдэвт сургалтыг нийслэлийн ерөнхий боловсролын                        
173 сургуулийн Нийгмийн ажилтны дунд зохион байгуулсан бөгөөд “COVD-19” цар тахал 
дэгдсэнтэй холбогдуулан хөл хорио тогтоосон тул интернет сүлжээ ашиглан сургалтыг 
Нийгмийн ажилчдын “Facebook group”-д live хэлбэрээр зохион байгуулан хийсэн. Сургалт 
“Цахим гэмт хэргийн ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга зам, илрүүлэлт”, “Цахим орчин ба 
хүүхэд хамгаалал”, “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, өсвөр насны хүүхдүүдийн 
насны онцлог, зан харилцааны хандлага, анхаарах зүйл” гэсэн сэдвийн хүрээнд зохион 
байгуулагдсан.  

 
o “Иргэдийн эрх зүйн боловсрол-Хотын соёл” фейж хуудсыг хөгжүүлэх зорилгоор 

2020.05.13-ны өдөр “Тойм ньюс консалтинг” ХХК-тай Хамтран ажиллах гэрээ байгуулан 
дагагчийн тоог 350-аас 7386 болгон нэмэгдүүлсэн байна. 
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o Хууль, эрх зүйн хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 04 дүгээр сарын 

28-ны өдөр нийслэл, дүүргийн эрх зүйн албан хаагч нарт зориулсан “Цаг үеийн нөхцөл 
байдал” сэдвээр онлайн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад нийслэл, дүүргийн 30 гаруй 
албан хаагчид оролцсон. 

 
o Хотод шинээр суурьшиж байгаа иргэдэд зориулсан гарын авлага бэлтгэх зорилгоор 

Япон улсын Китакюүшү, Канадын Онториа, Ричмонд, Эдмонтон хотын гарын авлагуудыг 
судалсны үндсэн дээр гарын авлагын агуулгыг тодорхойлсон. Нийслэл хотод шилжин 
ирэгсдээс нутгийн захиргааны байгууллагад хандан ирүүлж байгаа санал, асуулга болон 
авахыг хүсч байгаа үйлчилгээнд харьцуулсан судалгаа хийж, судалгааны дүнд үндэслэн 
шилжин ирэгсдэд шаардлагатай, хэрэгтэй мэдээллийг нэгтгэн 10 бүлэг, 72 хуудастай гарын 
авлагыг боловсруулан 5000 хувь хэвлүүлэн нийслэлийн хороодоор дамжуулан иргэдэд 
тараасан. 

 
o “Covid-19” цар тахлын улмаас ерөнхий боловсрол болон их дээд сургуулиудын үйл 

ажиллагааг зогсоосонтой холбогдуулан "Ми интертаймент" студитэй хамтран залууст хотын 
соёлыг түгээх, эрх зүйн боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Хотын соёлыг хамтдаа түгээе" 
нэртэй видео шторк хийсэн. Тус видеогоор Олон нийтийн цагдаагийн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх хорооны хэсгийн ахлагчийг иргэдэд таниулах, орон сууцны орчны газар, 
гудамж талбайд ил бие засах, нус цэрээ хаях, тамхины иш, хог хаях зөрчилтэй холбоотой  
5 минутын видео хийж олон нийтийн сүлжээ, youtube хуудас ашиглан 90.000 гаруй иргэн, 
залууст хүргээд байна.  

 
o 2020.05.01-ний өдөр Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран "Хуульчийн Про 

Боно-2020” өдөрлөгийг нийслэл хотын хэмжээнд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Өмгөөлөгч, 
Нотариатч, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Улсын ерөнхий прокурор, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын албан хаагчид иргэдэд утсаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгсөн. 

 
o Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд сонгон авсан нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1, 17, 24 

дүгээр сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд “Эерэг байцгаая” уриатай 10 хоногийн 
хугацаатай чэллэнжийг “Зөв хандлага, зөв нийгмийн төлөө” НҮТББ-тай хамтран зохион 
байгууллаа. Мөн дээрх сургуулийн сурагчдын дунд “Хотын соёлыг төлөвшүүлэх, түгээх 
ажиллагаан дахь бидний оролцоо” сэдвээр эссэ бичлэгийн уралдаан, “Хүүхдэд ээлтэй хот-
Бидний ирээдүй” сэдвээр гар зургийн уралдааныг “Зөв хандлага, зөв нийгмийн төлөө” 
НҮТББ-тай хамтран зохион байгуулсан.    

 
o Газрын харилцааны эрх зүйн актын эмхтгэл, Боловсролын салбарын эрх зүйн актын 

эмхтгэл, Үндсэн хуулийн гарын авлага, Эрх зүйн хөтчийн гарын авлага, Оршин суугчийн 
гарын авлага зэрэг номын эхийг бэлтгэн хэвлүүлсэн. 

 
o Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газартай хамтран нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж 

буй аялал жуулчлалын компаниудын хөтөч, тайлбарлагч нарт зориулсан хууль, эрх зүй, ур 
чадварын 2 өдрийн сургалт зохион байгуулсан. Мөн 5 бүлэг, 49 хуудастай гарын авлага 
боловсруулан 400 ширхэгийг хэвлүүлж, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт хүлээлгэн 
өгсөн.   

 
o “Гайхамшигт дэлгэц” ТББ-тай хамтран “Хотын соёл”, “Иргэдийн эрх зүйн ухамсар”, 

“Ковид-19”, “Олон нийтийн сүлжээ” зэрэг сэдвээр 4 төрлийн богино хэмжээний видео шторк 
хийж олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан иргэдэд хүргэсэн.  

 
o НЗД-ын 2020 оны А/801 дүгээр захирамжийн хүрээнд “Архигүй орчин” аяныг               

НЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Соён гэгээрүүлэх тасаг, 9 дүүргийн ЗДТГ, НЦУГ, 
НМХГ, НЭМГ-тай хамтран зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд дүүрэг бүр архи, согтууруулах 
ундааны хор хохирол, сөрөг нөлөөллийн талаар богино хэмжээний видео шторк бэлдэж 
олон нийтийн сүлжээ ашиглан иргэдэд хүргэсэн. Мөн “Бичлэгийн хайрцаг” ХХК-тай хамтран 
төрөл бүрийн сурталчилгааны постер, фейсбүүк баннер, А4 хэмжээтэй постер, нугалбар, 
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гудамжны самбар, “Архигүй орчин” нэртэй хаалганы ТАТ, ТҮЛХ болон автобусны наалт 
зэргийн эхийг бэлтгэн хэвлүүлсэн. Үүнээс А4 постер 10.000ш, гарын авлага 10.000ш, 
нийтийн тээврийн автобусны гадна талд зориулсан наалт 200ш, Архигүй орчин наалт 
10.000ш, хаалганы ТАТ, ТҮЛХ наалтыг 16.000 ширхэг хэвлүүлэн дүүрэг, хороо, харьяа 
байгууллагуудаар дамжуулан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд тарааж, байршуулсан. 
Нийтийн тээврийн 100 автобусанд “Архигүй орчин” аяны логотой баннер байрлуулсан ба 
гудамжны том самбаруудад сурталчилгаа байрлуулсан.  

 
o Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайн урд байрлах “Нийслэл” дэлгэцээр “Архигүй орчин” 

аяны баннер 10 хоног байрлуулж, Эм ЖИ Эл радио 88.3-аар дамжуулан 4 төрлийн архи, 
согтууруулах ундааны эсрэг “Нэг дусал” радио шторк бэлтгэн радио сонсогчдод хүргэсэн. 
Мөн МҮОНРТ-ийн “Соён гэгээрүүлэх” цаг нэвтрүүлэгт ХЭЗХ-ийн мэргэжилтэн В.Баттулга 
оролцож иргэдэд мэдээлэл хүргэж ажилласан.  

 
o Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын эрх 

зүйн албан хаагчдад зориулсан сургалтыг 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 10.30 
минутаас онлайнаар зохион байгуулсан. Сургалтад “Нийслэлд байгуулагдаж байгаа гэрээ, 
анхаарах асуудал” сэвдээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсийн мэргэжилтэн Р.Болормаа, “Хөдөлмөрийн харилцааг цуцлах, дуусгавар болгох 
асуудал” сэдвээр Монголын Хуульчдын холбооны Хөдөлмөрийн эрх зүйн хорооны Тэргүүн 
Н.Баасанжав, “Нийгмийн даатгалын шимтгэл” сэдвээр Монголын Хуульчдын холбооны 
сургагч багш Д.Монголжингоо нар илтгэл тавьсан. Сургалтад нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 70 гаруй албан хаагчид оролцсон. 

 
o “Ковид-19” цар тахалтай холбогдуулан иргэд олноор цуглах, олон нийтийн арга 

хэмжээ зохион байгуулах боломжгүй тул “Хүний эрхийн өдөр”-т зориулан богино хэмжээний 
видео шторк хийж олон нийтийн сүлжээ ашиглан иргэдэд хүргэсэн.  

 
Шинээр боловсруулж буй хууль тогтоомжийн төсөл: 
 

  Дараах хууль, журмын төсөлд санал боловсруулж өгсөн: 
 
  Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл нь 10 
бүлэг, 36 зүйлтэй байхаар боловсруулсан бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 
01/5912  дугаар албан бичгээр Засгийн газарт хүргүүлсэн.  
 
  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас өгсөн чиглэлийн дагуу дараах судалгааг хийж 
гүйцэтгүүлж, хүргүүлсэн: 
 

-хуулийн төсөл боловсруулах хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалгаа; 
-хуулийн төслийн үр нөлөөний судалгаа; 
-хуулийн төсөлд хийсэн зардлын тооцоо. 

   
  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020.03.20-ны өдрийн 22 дугаар 
тушаалаар Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийг тус газрын Дэд дарга У.Бямбасүрэнгээр ахлуулан байгуулсан бөгөөд Ажлын 
хэсэг 2 удаа хуралдаж, хуулийн төсөлд санал тусгаж найруулсан. 
 
  Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 2020.04.14-ний ХЭГ/953 дугаар албан бичгээр 
хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төслийг яамдад хүргүүлж, саналыг авч тусгах ажлыг 
хийсэн бөгөөд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн болон Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлтэй уялдуулан дахин боловсруулалт хийхээр дээрх 2 хуулийн Ажлын хэсгийн 
гишүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, санал солилцсон. 
  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл: 
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  Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос Швейцарийн хөгжлийн 
агентлагтай хамтран 2020.01.21-ний өдөр зохион байгуулсан Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
хэлэлцүүлэгт оролцож санал өгсөн. 
 
  Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн нарын санаачлан боловсруулсан хуулийн 
төсөлд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын саналыг авч нэгтгэн Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яам, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Нийслэлийн Засаг даргын 
2020.04.13-ны өдрийн 01/1752 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 

Улсын Их Хурлын дэргэд байгуулагдсан Ажлын хэсгийн гишүүдтэй 8 дугаар сард 3 
удаагийн уулзалтыг хийж, хуулийн төсөлд 72 чиглэлээр зарчмын зөрүүтэй саналын 
томьёоллыг боловсруулж хүргүүлсэн. 

 
 Үүнээс 25 санал нь хуулийн төсөлд тусгагдаж, 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний 
өдрийн УИХ-ын чуулганаар анхны хэлэлцүүлэг хийгдсэн. УИХ-ын дэргэд байгуулагдсан 
Ажлын хэсэгтэй санал солилцож, хамтран ажиллаж байна. 

 
Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл: 
 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Тогтохсүрэн нарын санаачлан боловсруулсан Хот, 

тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын саналыг авч нэгтгэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Нийслэлийн Засаг даргын 2020.04.13-ны өдрийн 
01/1752 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
Улсын Их Хурлын дэргэд байгуулагдсан Ажлын хэсэгтэй 8 дугаар сард 1 удаагийн 

уулзалт хийж, хуулийн төслийн үзэл баримтлал, томьёололтой холбоотойгоор санал 
солилцсон. 

 
Газрын тухай хуулийн төсөл: 
 
Газрын ерөнхий хуулийн төслийг судалж, тус хуулийн үзэл баримтлал, агуулгыг 

дэмжих боломжгүй үндэслэлийг тодорхойлж, Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг хамтран боловсруулах талаар Барилга, хот байгуулалтын сайдад 
санал хүргүүлсэн. 

 
 Газрын ерөнхий хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжихгүй байгаа талаар 
ХЗДХэргийн сайдад санал хүргүүлсэн. 
 
 - Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Захиргааны ерөнхий хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл; 
 
 -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Согтууруулах ундааны эргэлтэд 
хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн төсөл; 
 
 -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Хууль зүйн туслалцааны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 
 
 -Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас боловсруулсан Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг 
зохицуулах тухай хуулийн төсөл; 
 
 -Барилга, хот байгуулалтын яамнаас боловсруулсан Ус хангамж, ариутгах татуургын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 
 
 -Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл; 
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 -Цахилгаан автобус, холбогдох сэлбэг, хэрэгслийг гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн 
албан татвараас чөлөөлөх хуулийн төсөл; 
 
 -Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөл; 
 
 -Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төсөл; 
 
 -Коронавируст цар тахлын хүндрэлтэй үед эдийн засаг, санхүүгийн салбарыг 
сэргээх, санхүүгийн болон эдийн засгийн тогтвортой байдлыг дэмжих чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох талаарх саналыг 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас авч нэгтгэсэн. 
 
 -Эрүүл мэндийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд санал өгсөн. 
 
 -Гэр хороолын дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журамд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай; 
 
 -Нийтийн эдэлбэрийн газрыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл ажиллагааны журмын 
төсөл; 
 
 -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас боловсруулсан Ойн экологи-эдийн 
засгийн үнэлгээний төсөл; 
 
 -Сангийн яамнаас боловсруулсан “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагааны журам”, “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны тендерийн 
жишиг баримт бичиг”, “Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг, гэрээний 
стандарт нөхцөл” зэрэг баримт бичиг; 
 
 -Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолд өөрчлөлт орсны улмаас 
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журамд бүсийг  өөрчлөн дахин боловсруулсан 
журмын төсөл; 
 
 -Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсээс боловсруулсан нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг богино, дунд хугацааны болон дипломын дараах 
сургалтад хамруулах журам; 
 
 -Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлын үед Үндэсний их баяр наадмыг 
зохион байгуулах түр журмын төсөл; 
 -Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын 
боловсруулсан “Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын баримт 
бичиг боловсруулах, батлах хэрэгжүүлэх журам”, “Хотын стандартын зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм”-ийн төсөл; 
 
 -Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин төлөвлөн 
барилгажуулах үйл ажиллагааны журмын төсөл; 
 
 -“Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлын үед үндэсний их баяр наадмыг 
зохион байгуулах” түр журам; 
 
 -НИТХТ-ийн хурлаар батлагдсан “Олон нийтийн цагдаагийн эрхтэй хорооны хэсгийн 
ахлагчийн ажиллах түр журам”-ын төсөл; 
 
 -Замын хөдөлгөөн төлөвлөлт, зохицуулалт инженерчлэлийн газраас боловсруулсан 
“Төлбөртэй зогсоолын журам”-ын  төсөл; 
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 -“Авто замын газрын бүтэц, орон тоо,  Авто зам ашигласны журам”-ын төсөл; 
 
 -Хүний нөөцийн удирдлагын тасгаас боловсруулсан Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, ажилтан, албан хаагчдын 
аюулгүй байдлыг хангах журмын төсөл; 
 
 -“Нийслэлийн Орон сууцны корпораци” ХК-иас боловсруулсан Түрээсийн орон 
сууцанд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг хамруулах тухай                    
2 журмын төсөл; 
 
 -“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн  зориулалттай орон сууцны барилгыг 
буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын төсөл; 
 
 -“Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журам”-ын төсөл; 
 
 -“Төрийн захиргааны байгууллагын харуул хамгаалалтын ажиллах журам”-ын төсөл; 
 
 -Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийг дагалдан гарах “Нийтийн эдэлбэр 
газрыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл ажиллагааны журам”, “Хот төлөвлөлтийн шаардлага 
хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин төлөвлөх үйл ажиллагааны журам”-ын төсөл 
боловсруулахад санал өгсөн байна. 
 
 Шинээр боловсруулж буй тогтоол, шийдвэрийн төсөлд санал өгсөн байдал: 
 
 -“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрыг бусдад эзэмшүүлэх, ашиглуулах, газрын 
дуудлага худалдааны анхны үнийг төлүүлэх үйл ажиллагааны журам” батлах тухай 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөлд санал боловсруулж 
хүргүүлсэн. 
 
 -Газар чөлөөлөх, нөхөх олговор олгох эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох талаар 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас боловсруулсан аргачлалд санал өгсөн. 
Уг аргачлалыг Барилга, Хот байгуулалтын яам, Сангийн яамнаас хамтран батлах бөгөөд 
одоогоор Сангийн яам батлаагүй байна. 
 
 -Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах 
тухай захирамжийн төсөл; 
 
 -Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүн 
батлах тухай захирамжийн төсөл; 
 
 -Зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн 
батлах тухай захирамжийн төсөл; 
 
-“Олон нийтийн цагдаагийн тоог шинэчлэн тогтоох тухай”, “Орон сууц хуваарилах ажлыг 
зохион байгуулах тухай” НИТХТ-ийн тогтоолын төсөл; 
 
 -Сангийн яамнаас боловсруулсан “Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг” 
болон “Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг”-ийн төсөл 
 
 -Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ашиглаж буй “Дата консерциум”                  
ХХК-ийн дүрмийн төсөл; 
 
 -Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан 
www.legalinfo.mn цахим хуудсыг шинэчлэн сайжруулах, хэрэглэхэд хялбар дөхөм болгох 
зорилготойгоор программын шинэчлэл, системийн хөгжүүлэлтийг хийхтэй холбогдуулан уг 
цахим хуудсыг хэрэглэхэд тулгардаг хүндрэл, анхаарах зүйлс, цаашид боловсронгуй болгох 
саналыг тус тус өгч ажилласан. 

http://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=50065
http://ulaanbaatar.mn/Home/Docdetail?dataID=50065
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 Шинээр боловсруулж буй хууль, тогтоол, шийдвэрийн төсөл боловсруулах Ажлын 
хэсэгт орж санал өгч, олон нийтээр хэлэлцүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулсан байдал: 
 
 Хууль, эрх зүйн хэлтсээс 2020 онд дараах ажлын хэсэгт орж ажиллалаа. Тухайлбал: 
 
  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн шинжилгээг хийж, 
дүгнэлт гаргах Ажлын хэсэг 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-16-ны өдрүүдэд Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Төв аймгийн Ажлын хэсэг хамтран 
ажиллаж чиг үүргийн ангиллын эхний хувилбарыг боловсруулсан. Дүн шинжилгээ хийх 
ажил явагдаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Ажлын хэсэгт оролцож, 
нийслэл, дүүрэг, хорооны чиг үүргийн судалгааг хууль тогтоомжид үндэслэн хийж,                
ЗГХЭГ-ын дэргэд байгуулагдсан Ажлын хэсэгт хүргүүлсэн. 
 
 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас байгуулсан Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах тухай Ажлын хэсэгт гишүүнээр оролцож, тус 
хуулийн төсөл, үзэл баримтлалын төсөлд тусгах саналаа Ажлын хэсэгт өгсөн.  
 
  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газрын үнэлгээний зэрэглэл, газрын төлбөр тооцох, 
итгэлцүүрийн тоон утга, түүнийг хэрэглэх зааг, хязгаарыг тогтоосон дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолтой холбоотой газар эзэмшигч иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг судлан санхүүгийн бодит нөхцөл байдалд 
уялдуулах ажлын хэсгийн захирамжийн төсөл боловсруулж, Захирамжлалын баримт бичиг 
гаргах ажиллагааны журмын дагуу холбогдох албан тушаалтнуудаас саналыг авч Засаг 
даргад танилцуулсан.  Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
ажлын хэсэг байгуулах тухай А/448 дугаар захирамж гарсан. 
 
  Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг 
нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын 
төсөлд санал өгсөн бөгөөд уг тогтоол 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 02 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан. Тогтоолын дагуу судалгааны ажил хийгдсэн.  
 
  Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 03 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 33 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 
хурлын бэлтгэлийг хангаж, гишүүдийг мэдээллээр хангаж, санал боловсруулах ажилд 
оролцсон.  
 
  Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон 
дагалдан гарах хуулийн төслийг боловсруулж Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлсэн. Мөн тус хуулийг дагалдан гарах дараах хуулийн төслийг боловсруулан эрх 
бүхий байгууллагад хүргүүлсэн.  
 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил 
 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах 
газраас хийж, хэрэгжүүлсэн ажил: 
 

Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газартай хамтран гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр “Ятгах тусам нягтал”, “Эмзэг цэг хяналт шалгалт”, “Шуурхай бүлэг”, 
“Шинэ-жил”, “Сар шинэ-2020”, “Хайр өвтгөдөггүй”, “Тэнэмэл-1,2”, “Хотын соёл”, “Бүртгэл -
2020”, “Хамтын ажиллагаа”, “Хяналт шалгалт”, “Хамтарсан шалгалт”, “Эрэн сурвалжлалт-
Оргодол-Шийдвэрлэлт”, “Гэмт хэргийн талаарх  гомдол, мэдээлэл, хэргийн шийдвэрлэлтийг 
нэмэгдүүлэх”, “Бүлэг-2020”, “Ирлээ явлаа”, “Хичээл эхэллээ”,  “Сүүдэр бүү тусга”, “Яндангаа 
хөөлье”  “Яг одоо” аян зэрэг 23 удаагийн нэгдсэн арга хэмжээг төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран  зохион  байгуулсан. 
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 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 03 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн 46 дугаар тогтоол “Олон нийтийн цагдаагийн тоог нэмж тогтоох тухай”, 
2020 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 57 дугаар тогтоол “Олон нийтийн цагдаагийн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх хорооны хэсгийн ахлагчийн ажиллах түр журам” батлагдаж, 
хэрэгжилтийг ханган нийслэлийн 173 хороонд ажилладаг 1628 хэсгийн ахлагч нарийн 
судалгааг гаргаж “Олон нийтийн цагдаагийн эрх, үүрэг”, “Гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол 
тохиолдсон үед олон нийтийн цагдаагаас дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах”, “Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийн цагдаагийн оролцоо” сэдвийн хүрээнд 
сургалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 13, 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. 
 

Мөн нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 275 нийгмийн ажилтанд Гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтарсан сургалт зохион байгууллаа.   

 
ЗУРГАА. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА 

ХЭМЖЭЭНҮҮД 
 

6.1. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүн, тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилт, үр дүн 
   

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 

сайд, Эрүүл мэндийн сайд нийслэлийн Засаг даргатай байгуулах гэрээний төсөлд саналаа 

тусган гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

 

Нийгмийн салбарын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газруудын удирдлагууд болон 
асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд тухайн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг 
цаг хугацаанд нь өгч ажиллалаа.  

 
Харьяа газруудын үйл ажиллагаатай нь танилцах, заавар зөвлөгөө  өгөх, нийгмийн 

салбарын яамдууд болон мэргэжлийн байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, семинар, 
хурал зөвлөгөөнд холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулах, нийслэлээс зохион байгуулсан 
ажлын талаар илтгэл, танилцуулга, мэдээлэл хийх зэрэг ажлыг зохион байгууллаа. 
                                                        

6.1.1 Боловсролын чиглэлээр хийгдсэн ажлууд   
 
 Тайлант хугацаанд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
5 сургуулийн барилга буюу Баянзүрх дүүргийн Амгалан 
цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, Хан-Уул дүүргийн 114 дүгээр 
сургуулийн өргөтгөл, Сонгинохайрхан дүүргийн 153 дугаар 
сургуулийн барилга, Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн 
өргөтгөлийн барилга, Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд 
шинэ сургуулийн барилга ашиглалтад орж хүчин чадлыг 3010 
суудлаар нэмэгдүүллээ. 
 

Энэ онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
11 сургуулийн барилга баригдахаар батлагдснаас нийслэлийн төсвийн тодотголоор 2 
сургуулийн барилгын төсөв татагдаж, 9 сургуулийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд 
байна. 

 
Одоогоор 37 байршилд барилга угсралтын ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд дундаж 

гүйцэтгэл 60 хувьтай байгаа бол 1 байршилд тендер шалгаруулалт хүлээгдэж байна. 
 
2020 оны улсын төсөвт 9, нийслэлийн төсөвт 23 бага сургууль, цэцэрлэгийн 

цогцолбор барих төсөв батлагдсан.  
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2020 оны нийслэлийн төсвийн тодотголоор 23 бага сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолборын хөрөнгө буцаан татагдсан тул үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон бол Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын 9 байршилд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээп байна. Мөн 
он дамжин хэрэгжиж буй ЧД-ийн 12, 14, 19-р хорооны бага сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолборын барилга, СБД-ийн 11-р хорооны бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 
барилга угсралтын ажлын явц 70 хувьтай үргэлжилж байна. 

 
Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд 54 цэцэрлэгийн барилга 

ашиглалтад орж хүчин чадлыг 9610-аар нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Үүнээс 
20 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орж хүчин чадал 3370 ороор нэмэгдээд байна.  

 
Энэ онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 21 байршилд цэцэрлэгийн 

барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.   
 
Сургуулийн өмнөх боловсрлын хүртээмж, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

“Тэсо” ХХК-иас гаргасан санаачилгыг дэмжин, стандартын шаардлага хангасан 
цэцэрлэгийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн тул Сонгинохайрхан дүүргийн 55 дугаар 
цэцэрлэгийн салбар бүлгээр бүртгэж, үйл ажиллагааг нь эхлүүлсэн байна. 

 
Төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт эрхлэх тусгай 

зөвшөөрөл авахаар 15, сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
авахаар 24, нийт 39  иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага хүсэлтээ ирүүлснээс барилгын норм 
дүрэм, сургалтын орчны стандарт, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан 8 цэцэрлэг, 5 
сургуульд сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголоо. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Сургуулийн автобус төсөл хэрэгжүүлэх тухай” 

А/1298 дугаар захирамжаар “Хүүхдийн автобус төсөл”-ийг 2 дахь жилдээ ажмжилттай 
хэрэгжүүллээ. Энэ хүрээнд замын хөдөлгөөний нягтшил ихтэй Их тойрууд байгшилтай                   
18 сургууль, хотын захад буюу 2 км-ээс хол зайнаас сургуульдаа ирж, очдог сурагчидтай   
11 сургууль нийт 29 сургуульд 35 чиглэлд 40 автобусыг үйлчилгээнд гаргаж өдөрт 6,400 
гаруй хүүхдэд үйлчилж байна. Мөн энэ онд нийслийн төсвийн 23 тэрбум төгрөгөөр 75 
автобус авч “ХҮҮХДИЙН АВТОБУС БААЗ” байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 
Одоогоор 5 автобус хүлээн аваад байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын  А/969 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 

тэргүүний сургууль, цэцэрлэг шалгаруулах, индексийн урамшуулал олгох журам”-ын дагуу 
шалгшаруулалт зохион байгуулан болзол, шалгуурыг хангасан 20 цэцэрлэг, 20 сургуульд 
300,0 сая төгрөгийн идексийн урамшуулал олголоо.

 
 

    

6.1.2. Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 
 

НЗДТГ-ын хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтэс, 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газартай хамтран шүд 
угаах, гар угаах, хоолой зайлах 15 минутын ТВ хичээлийг 
бэлтгэн бага ангийн хүүхдийн эрүүл мэндийн хичээлийн 
цагаар гаргахаар БСШУСЯ-нд хүргүүлсэн. Тус ТВ 
хичээлийг UBS, ТВ5, NTV ТВ-ээр цацсан байна. 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Бүх 
нийтийн зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/1242 дугаар 

захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас Нийслэлийн хэмжээнд “Ковид-
19”-ын халдварын дам хавьтлын шинжилгээг хийх 11 цэгийг 2020 оны 11 дүгээр сарын                  
14-ний өдөр зохион байгуулж, түргэвчилсэн шинжилгээ хийж эхэлсэн. Мөн 2020 оны 11 
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дүгээр сарын 16-ны өдрөөс эхлэн дам хавьтлын шинжилгээ авах цэгийн тоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 7 шинжилгээний цэгийг нэмэлтээр, сайн дурын шинжилгээ хийх зорилгоор 93 
шинжилгээний цэгийг өрх, тосгоны эрүүл мэндийн төвд шинээр зохион байгуулсан.  

 
Хууль, хүчний байгууллагаас ирсэн дам хавьталд орсон иргэдрүү Нийслэлийн 

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 1800-1200 дугаараас холбогдож шинжилгээнд хамрагдах цаг 
олгож ажилласан бол иргэд харьяа өрхийн эрүүл мэндийн төвд биеэр болон утсаар 
холбогдож шинжилгээнд хамрагдах цаг авч үйлчлүүлсэн.  

 
Халдварын илрүүлэгийг нэмэгдүүлэх, тархалтыг хумих зорилгоор халдвар 

бүртгэгдсэн газарт 2020 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн голомтын бүсэд 
өргөтгөсөн шинжилгээ хийх 12 түр цэгийг зохион байгуулсан. Энэ шинжилгээнд зөвхөн 
тухайн байршилд амьдардаг байнгын болон түр оршин суугчид хамрагдсан бөгөөд 2020 
оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл 21117 иргэнийг түргэвчилсэн болон ПГУ-ын 
шинжилгээнд хамруулсан байна.  

 
Голомтын бүсийн өргөтгөсөн шинжилгээ хийж эхэлсэн болон Эрүүл мэндийн 

яамнаас орон нутгийн иргэдийг шинжилгээнд хамруулах цэгийг байгуулсантай 
холбогдуулан сайн дурын шинжилгээнд хамрагдалт эрс багассан тул өрх, тосгоны эрүүл 
мэндийн төвд халдвар илрүүлэх шинжилгээ авахыг зогсоосон. Зогсоох хүртэл хугацаанд 
сайн дурын шинжилгээний 93 цэгт 1 өдөрт 542 эрүүл мэндийн ажилтан ажиллаж 2020 оны 
12 дугаар сарын 4-ний өдөр хүртэл нийт 22884 хүнд шинжилгээ хийсэн байна. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуралдааны 

68 дугаар тэмдэглэлийн 2 дугаар хэсэгт коронавируст халдварыг илрүүлэх шинжилгээнд 
нийслэлийн нийт өрхийн 15 хувь буюу халдвар голомтлон гарсан дүүргийн өрхөөс сонгон 
хамруулах ажлыг зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга /Д.Сумъяабазар/-д 
даалгасан.Тус шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газар, дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс “1 өрх 1 иргэн” голомтот бүсийн коронавируст 
халдварыг илрүүлэх шинжилгээг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 
10-ны өдрийн хооронд 41 шинжилгээний төв болон нэмэлт явуулын баг ажиллуулж зохион 
байгуулсан. 

 
Улаанбаатар хот нь 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 412 мянган өрхтэй бөгөөд 

үүнээс 15 хувь болох 62 мянган өрхийг шинжилгээнд хамруулах боловч Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газраас 70000 өрхийг шинжилгээнд хамруулахаар зорьж ажиллаа. Хамрагдвал 
зохих иргэдийг дүүрэг тус бүрт хуваарилахдаа тухайн дүүрэгт гарсан халдварын голомт, 
халдвар авсан хүний тоо, нийт хүн амын тоог харгалзан хуваарилсан. Тухайн дүүрэг нь өөрт 
ноогдсон тоондоо багтааж иргэдийг шинжилгээнд хамруулахдаа халдвар гарсан хорооны 
хүн ам, зэрэгцээ хороод, үйлдвэр, үйлчилгээний төвлөрсөн бүсийн өрхийг сонгож халдвар 
илрүүлэх шинжилгээнд хамруулсан байна.  

    

№ Дүүрэг 
Ажилласан 

шинжилгээний 
төвийн тоо 

Хамрагдвал 
зохих хүний 

тоо 

Шинжилгээнд 
хамрагдсан 
хүний тоо 

Гүйцэтгэлийн 
Хувь 

1 Баянгол 7 20000 20382 101.9 

2 Баянзүрх 6 20000 20903 104.5 

3 Сүхбаатар 3 4500 4712 104.7 

4 Сонгинохайрхан 8 13000 13844 106.5 

5 Чингэлтэй 4 3000 3235 107.8 

6 Хан-уул 3 6000 6011 100.2 

7 Багануур 5 2000 2065 103.3 

8 Багахангай 2 500 594 118.8 
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9 Налайх 3 1000 1001 100.1 

Нийт 41 70000 72747 103.9 

 
Тус шинжилгээг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулахад дүүргийн эрүүл мэндийн 

төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвөөс өдөрт нийт 670 эмнэлгийн мэргэжилтэн ажилласан ба 
үүнээс гадна Нийслэлийн Онцгой комиссоос дүүргийн онцгой комисст өгсөн чиг үүргийн 
дагуу тухайн дүүргийн цагдаа, хороо, боловсролын байгууллагын ажилчид хамтран 
ажилласан байна.  

 
Шинжилгээнд хамрагдах иргэдэд утасны дуудлага, мессеж, фэйсбүүк, тусгай дугаар, 

чанга яригч болон хорооны ажилчдаар дамжуулан мэдээлэл хүргүүлж ажилласан ба 
шинжилгээний хариуг www.119.mn цахим хуудсаар иргэдэд мэдээлсэн.   
 “Нэг өрх, нэг иргэн” голомтот бүсийн коронавируст халдварыг илрүүлэх 
шинжилгээнд 9 дүүргийн хэмжээнд 72747 өрх/иргэн хамрагдсан нь нийслэлийн нийт өрхийн 
17,7%, хүн амын 5 хувьтай тэнцэж байна. Нийт 72747 сорьцоос 21451 /29.5%/ сорьцыг 
ХӨСҮТ, 51296 /70.5%/ сорьцыг ЗӨСҮТ-д хүргүүлсэн байна. ХӨСҮТ, ЗӨСҮТ-ийн 
шинжилгээний ачаалалтай холбогдуулан шинжилгээний хариу гарах, бүртгэх ажиллагаа 
дунджаар 3-4 хоногийн хүлээгдэлтэй байлаа.  
 
 “Нэг өрх, нэг иргэн” голомтот бүсийн коронавируст халдварыг илрүүлэх 
шинжилгээнд хамрагдах зорилтот өрхийн 70 хувийг халдвар гарсан хорооны хүн ам, 
зэрэгцээ хороод, үйлдвэр, үйлчилгээний төвлөрсөн бүсийн өрхөөс, 30 хувийг бусад 
хороодын өрхөөс тандалт хийх зорилгоор төлөвлөж ажилласан. Шинжилгээнд хамрагдсан 
нийт өрхийн 35136 /48.3 хувь/ нь зөвхөн халдвар гарсан хорооны өрхөөс, 16933 /23,2%/ 
халдвар гарсан хорооны зэрэгцээ хороодын өрхөөс, 20678 /28.5 хувь/ нь бусад хороодын 
өрхөөс тус тус хамрагдсан байна. “Нэг өрх, нэг иргэн” голомтот бүсийн коронавируст 
халдварыг илрүүлэх шинжилгээний нийт 72747 сорьцын шинжилгээний бүх хариу сөрөг 
гарсан.  
 

№ ЭМЯ-ны харьяа байгууллага Байршил 

1.  Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 

33-р сургууль 

69-р сургууль  
/шавь цогцолбор/ 

2.  Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг 
21-р сургууль 

Улаанбаатар дунд сургууль 

3.  Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг 
79-р сургууль 

136-р сургууль 

4.  Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв 
126-р сургууль 

85-р сургууль 

5.  
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төв 

87-р сургууль 

120-р сургууль 

6.  
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төв 

Амгалан цогцолбор сургууль 

147-р сургууль 

7.  Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв 
44-р сургууль 

127-р сургууль 

8.  Хавдар судлалын үндэсний төв 
84-р сургууль 

111-р сургууль 

 
1. Тандалтын тоо: 

 
8 дүүргийн явуулын тандалтын баг 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ээс 12 дугаар сарын 

23-ны хооронд:   
                                                      

http://www.119.mn/
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1. НЭМГ-ын явуулын баг-35 байгууллагын 5637 хүн,  
2. БГД-20562 өрхийн 21562 хүн,                                             
3. ХУД-490 өрхийн 1186 хүн, 25 байгууллагын 377,  
4. ЧД-77 өрхийн 179 хүн, 4 байгууллагын 171 хүн,     
5. СХД-128 өрхийн 718 хүн,  
6. БЗД-3324 өрхийн 10118 хүн, 17 байгууллагын 1560 
7. БНД-352 өрхийн 1301 хүн, 7 байгууллагын 385 хүн, 
8. НД-84 өрхийн 374 хүн, 11 байгууллагын 510 хүн,            
9. СБД-349 өрхийн 463 хүн, 4 байгууллагын 652 хүн,  
 
Нийт 25366 өрхийн 35901 хүн, 103 байгууллагын 9292 хүнийг явуулын багаар 

тандалт судалгаанд хамруулсан байна.  
 
6.1.3. Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын чиглэлээр: 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хөл хорио тогтоож, 
сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа зогссонтой 
холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар 
сарын 30-ны өдрийн “Коронавируст /КОВИД-19/ халдвараас 
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, зарим арга хэмжээний 
талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 
А/436 дугаар захирамжийн 2, 5 дахь заалт болон Улсын онцгой 

комисс, Нийслэлийн Онцгой комиссын холбогдох шийдвэрүүдийн хүрээнд Нийслэлийн 
Боловсролын газартай хамтран гэртээ хараа хяналтгүй үлдэж байгаа хүүхдийг болзошгүй 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хамтарсан багтай хамтран ажиллах чиглэл хүргүүлж, 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг иргэдэд өгч, брошюр тарааж, аж ахуй нэгж 
байгууллагын ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн талаар хяналт тавих, нийтийн 
эзэмшлийн талбайд иргэд, хүүхдийн бөөгнөрөл бий болгох,  иргэдэд амны хаалт хэрэглэх 
шаардлага тавьж, мэдээлэл сурталчилгаа хийж, хүүхдийн осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлуудыг 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан.  

 
Урьдчилан сэргийлэх 6 төрлийн зөвлөмж боловсруулан 60,000 гаруй ширхгийг олон 

нийтэд тарааж, 83,239 хүүхэд, 31,303 эцэг эхэд хүрч ажилласан. 
                  

                  
Хүүхэд, тэдний гэр бүлийн гишүүд өөрийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр 76 

сургалтад 77,290 хүүхэд,  67,440 иргэн, сурталчилгаа нөлөөллийн 14 ажилд 367,882 иргэн, 
6 зөвлөгөөн зохион байгуулж 2036 сурагч, 250,000 ширхэг тараах материал бэлтгэж иргэдэд 
тараасан. 
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        Эцэг эх, асран хамгаалагчдад нярай, балчир хүүхдийн хөгжлийн хоцрогдлыг эрт 
илрүүлэх мэдлэг олгох 170 сургалтыг зохион байгуулж 5,100 иргэн, цахим сургалтыг 
150,000 иргэнд хүрч ажилласан. Хүүхдэд гэр ахуй болон нийгэмдээ дагаж мөрдөх дадлыг 
хэвшүүлэх, бие даах болон амьдрах ухааны мэдлэг, чадвар 17 сургалт, 9 аялал зохион 
байгуулж 4,300 хүүхэд хамруулсан. 

 
Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг 4 улиралд ажиллуулахад Галакси, Жавхлант 

гэсэн 2 зуслан 100 хүүхдийн багтаамжтай шинэ байртай болсон. 
 
Монголын Хүүхдийн ордны 37 төрлийн дугуйлан секцэд 3,000 хүүхэд, 7 дүүргийн 

алслагдсан хороодод 16 төрлийн салбар дугуйлан секцэд 800 хүүхэд, Хүүхдийн урлан 
бүтээх төвийн 23 төрлийн дугуйланд 2,213 хүүхэд, 5 салбар дугуйланд 100 орчим хүүхэд, 
төвийн 6 дүүргийн Соёлын ордны 5 салбар дугуйланд 337 хүүхэд, хувийн хэвшлийн                          
98 сургалтын төвд 2,976 хүүхэд, 205 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1,715 салбар 
дугуйланд 123,129 хүүхэд тус тус хамрагдаж байна. 

 
Монгол улсад шинэ төрлийн Коронвирус өвчлөл бүртгэгдэж, хорио цээрийн дэглэм 

тогтоосонтой холбоотой 3 дугаар сарын “Гэр бүлийн өдөр”-ийг Нийслэлийн Гэр бүлийн элч 
Ч.Уранхолбоотой хамтран “Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага” сэдвийн хүрээнд онлайн 
ярилцлага зохион байгууллаа. Онлайн ярилцлагад НГБХЗХГ-ын дарга Н.Мандуул, Гэр 
бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга Ц.Гэрэлтуяа, Сургуулийн нийгмийн ажилтны нийгэмлэгийн 
тэргүүн Б.Мөнхжаргал нар оролцож гэр бүлийн чиглэлээр хийгдэж буй ажил, би 
хариуцлагатай аав, ээж, аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй ажил, хүүхэд хүмүүжүүлэх 
арга ухаан, эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг ажиллуулах зөвлөмж зэрэг мэдээ, 
мэдээллийг  олон нийтэд хүргэж ажилласан. 

 

 
 
Онлайн ярилцлагыг 2020.03.25-ны өдөр байгууллагын фэйсбүүк хуудас болон  

Нийслэлийн Гэр бүлийн элч Ч.Уранхолбоогийн фэйсбүүк хаягаар тус тус  олон нийтэд 
хүргэж 8000 иргэн мэдээ мэдээлэл авсан.  

 
Олон Улсын Гэр бүлийн өдрөөр 9 дүүргийн ГБХЗХХ-тэй хамтран шууд лайв-1, 

гэрлэлтийн батлах, гэр бүл болсон ёслолын батламж гардуулах үйл ажиллагаанд 3 залуу 
гэр бүлийг хамруулж,  Гэр бүлийн тухай сонирхолтой постер-19, подкаст-1, өрх толгойлсон 
3 хүүхэдтэй эмэгтэйд иж бүрэн 5 ханатай гэр-1, фэйсбүүк хуудсаар 3 төрлийн цахим 
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уралдаан зарлаж, ТҮ-5, UBS телевиз, 9 дүүргийн ГБХЗХХ-ийн хуудсаар сурталчилж, нийт 
24 837 хүнд хүргэсэн байна.  

 

     
      

Олон Улсын Гэр бүлийн өдрөөр нийт 6 төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулж 24 837 
хүн хүргэн сурталчилсан байна.   

 
Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зөв дадал хэвшлийн талаар 

226,328 залуу хамрагдаж, нийт залуучуудын 50.1 хувьд мэдээлэлтэй болсон байна. Гадаад 
болон дотоодод сурч боловсрон, нарийн мэргэжил эзэмшсэн залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулж, 94,435 залуу хамрагдаж, 
1,282 иргэнийг үнэ төлбөргүй мэдээллийн технологийн чиглэлээр нарийн мэргэжил 
эзэмшүүлж, сертификат олгосон. Нийт залуучуудын 21 хувьд хүрч ажилласан.  

 
“Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн жишиг төв”, “Нийслэлийн залуучуудын сайн 

дурын хөгжлийн төв”-үүдийг нээн, нийслэлийн 9 дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн хэлтсийн дэргэдэх “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжсон. 

 
 Хөгжлийн төвүүдээр дамжуулан залуучуудад чиглэсэн мэдээллийн технологийн 
сургалт, амьдрах ухааны сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулж, эрүүл мэнд, эрх зүйн 
болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээнд холбон зуучилж, залуучуудын сонирхлын 
клубүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин залуучуудын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх 
боломжийг бүрдүүлэх олон талт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж, давхардсан 
тоогоор 325,921 залууст хүрч ажилласан. 
 

 “Бид соёлтой залуус” сэдэвт соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн үйл ажиллагаа 
 
Төрөөс гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад үзүүлж буй үйлчилгээг сурталчлах, тэднийг 

эерэг хандлага, амьдралын зөв дадал хэвшилд уриалах, хотын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, 
хорт зуршил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, харилцааны соёлтой иргэд болгон 
төлөвшүүлэх зорилгоор “Эерэг тэмүүлэл” НҮТББ-тай хамтран 2020 оны 03 дугаар сарын 
25-ны өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хооронд “10,000 маск” аяныг 
эхлүүлэн ажиллаж байна. Аяны хүрээнд 60 аж ахуй нэгж байгууллага 5,000 маск 
хандивласан. Үүнээс 3,000 маскийг гудамж талбайд маскгүй явж байгаа иргэд болон өндөр 
настнууд, цагдаагийн алба хаагчид, ТҮК-ийн ажилчдад тараасан. 
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Мөн 2,000 маскийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр Эрүүл мэндийн салбар 
/Түргэн тусламжийн 103/-ын ажилтнуудад хандивлах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан.   

 
          6.1.4. Хөдөлмөр эрхлэлт 

 
Нийслэлийн хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талт хэлэлцээрийг 
боловсруулж 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр 3 тал хамтран 
баталж Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яаманд хүргэн 
хэлэлцээрийг баталгаажуулсан бөгөөд хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. Тус хэлэлцээр нь нийт 4 зорилттой. 
 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөлийн хурлыг 3 удаа 
зохион байгууллаа.  
 

Нийслэлийн 150 хороонд 123 хадгаламж, зээлийн 
хоршоогоор дамжуулан “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах Нийслэлийн 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлдэг бөгөөд 2014 - 2016 онуудад дээрх хадгаламж, зээлийн 
хоршоодын 3479 төсөлд 14,307,800,000 /арван дөрвөн тэрбум гурван зуун долоон сая 
найман зуун мянган төгрөг/ -ийн санхүүжилтийг олгосон. 2020 оны байдлаар 6,307,013,008 
төгрөгийг эргэн төвлөрүүлээд байна. 

 
2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар 5880 ажлын байр шинээр бий болж, 20026 иргэн 

ажил хайж бүртгүүлснээс 8412 иргэн ажилд орсон орсон байна. Сул чөлөөтэй 19742 ажлын 
байрны захиалга авч, 14488 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгсөн. 
Мэдээ мэдээллийг цахимаар иргэдэд хүргэн ажиллаж байна. 
 

Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвөөс явуулдаг сургалтыг цахим хэлбэрээр явуулж, 
цахим худалдан авалтыг хийж байна. Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв нь байршилаа 
өөрчлөгдөн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 
 

Нийслэлийн хөдөлмөрийн аварга шалгаруулах арга хэмжээг 2020 оны 12 дугаар 
сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж салбар бүрээс 30 ажилтан албан хаагчдыг 
шалгарууллаа.  
                                                                    
 6.1.5. Нийгмийн хамгааллын чиглэлээр:  
 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийслэл хотод амьдарч 
байгаа 98-99 насны 80 ахмадад нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн гарын бэлгийг Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын хэлтсийн дарга нараар биечлэн хүргүүлэх 
ажлыг зохион байгууллаа.  

 
Нийслэл хотыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан зарим 

/120/ ахмадын төлөөлөлд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг Нийслэлийн Ахмадын хороотой хамтран 
зохион байгуулсан. 

 
 Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагын барилга дахь  ‘‘Явган хүн, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам, техникийн шаардлага’’ /MNS 5682:2006/, ‘‘Иргэний 
барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчны 
үндсэн шаардлага’’ /MNS 6055:2009/ стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг 2020 оны 
06 дугаар сарын 25-наас 07 дугаар сарын 06-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Ажлын хэсэгт 
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Түгээмэл хөгжил төв, Монголын тэргэнцэртэй 
иргэдийн үндэсний холбоо ТББ, Монголын сонсголгүй иргэдийн холбоо, Монголын 
Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо зэрэг төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 
оролцож нийслэлийн нутгийн захиргааны 17 байгууллагыг хамруулан  зөвлөмжийг 
хүргүүлсэн.  
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 Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг болох Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын 
хяналт, зохицуулалтын газрын Стандартын хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга Б.Ариунтуяатай 
‘‘Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам, техникийн шаардлага’’ /MNS 
5682:2006/, ‘‘Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг 
тооцсон орон зай, орчны үндсэн шаардлага’’ /MNS 6055:2009/ стандартыг “Нэг хот нэг 
стандарт”-д оруулах, цаашид дээрх 2 стандартыг сурталчлах,  хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах талаар санал солилцсон болно. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд тус төвийг өргөтгөх асуудлыг 

танилцуулж нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/600 
“Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамж, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/47 “Үнэлгээний хороо байгуулах 
тухай”  тушаалыг боловсруулан хэрэгжүүлэн ажилласан.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/593 дугаар захирамжаар 000010831 дугаартай 

тус төвийн барилга барих газрыг Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэсвгэрт 
шийдвэрлүүлэн газрын гэрчилгээг олгуулсан болно. 

 
 “Голден лайт” ХХК-нь гэрээний дагуу тус төвийн карказын ажлыг бүрэн хийж 

гүйцэтгэхээс барилгын газар, шороо болон А, Б блокны суурийн ажил бүрэн дууссан, 
зоорийн давхарын ажлын карказ угсралтын бүрэн ажил дууссан. Ажлын явц 50 хувьтай 
байна. Ковид-19 гарсантай  холбоотойгоор карказын ажил түр зогссон. Тус цогц төв нь  200-
250 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, 2400 м2 талбайтай, 4 давхар  байхаар төлөвлөсөн. 
Энэхүү барилга баригдсанаар гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай, архины хамааралтай 
иргэдийн дамжин өнгөрүүлэх шатлалтай нийгэмшүэх, сургалт хүмүүжлийн цогцолбор төв 
болж туслах аж ахуй, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар олон ажлын байр шинээр бий 
болгож, зорилтот бүлгийн иргэдийг хөдөлмөрлүүлэх боломж нөхцлөөр хангах ажлын суурь 
тавигдах юм. 

 
 Тус төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1231 захирамж, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2020 оны А/126 тушаалаар 10 гэр олгох ажлыг зохион байгуулж, 2020 оны 
11 дүгээр сарын 21-ний өдөр тус төвд хүлээлгэн өгсөн болно. 
 
6.1.6. Соёл, урлагийн чиглэлээр: 

 
“Хотын соёл” аяны хэрэгжилтийн тайлан 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/377 дугаар захирамжийн 
дагуу Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын даргын 2020 оны А/12 дугаар 
тушаал, “Хотын соёл” аяны  хэрэгжилтийг зохион байгуулах бэлтгэл 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган “Хотын соёл” 
аяны удирдамж боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргаар батлуулан 2020 оны 03 сарын 24-ний өдрийн 03/1374 албан 

бичгээр нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, нийслэлийн харьяа төсөвт 
үйлдвэрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн.  

 
Дүүргүүд өөрсдийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явууж буй нийт 50.000 орчим аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд хэвлэмэл материалаар 
мэдээлэл түгээж ажилласан. Тус газраас нийт 116 видео мэдээллийг фэйсбүүк хуудсаар 
дамжуулан давхардсан тоогоор 2.800.000 гаруй иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн.  

 
Худалдаа, үйлчилгээний байгууллага, нийтийн тээвэр, автомашины стикер, цахим 

хуудас зэрэгт байрлуулсан мэдээгээр нийт давхардсан тоогоор 3.000.000 гаруй иргэдэд 
мэдээлэл хүргэсэн байна.  

 



118 
 

“Хот Соёлтой БолГоё” уриатай аяны сурталчилгааны зурагт хуудсыг нийслэлийн 12 
сурталчилгааны самбарт 03-04 дүгээр саруудад байршуулж, иргэд олон нийтэд уриалгыг 
хүргүүлсэн.  

 
Аяны хүрээнд “Хотын соёл” онлайн контентын уралдааныг “Жи энтертайнмэнт”, 

“Гэгээн үйлс” ТББ-тай хамтран 2020 оны 05 дугаар сарын 11-нээс 05 дугаар сарын 27-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулж, шилдэгүүдийг шалгаруулсан. Шалгураалалтд нийт 56 бүтээл 
ирүүлж 5 төрлөөр тус бүр шалгаруулалтыг 05 сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан. 

 
Мөн 6 дугаар сараас эхлэн нийт 49 чиглэлийн нийтийн тээврийн буудлуудад нийтийн 

тээврийн үйлчилгээний чиглэл бүхий аяны сурталчилгааны хэвлэмэл хуудас байршуулж, 
иргэд олон нийтэд сурталчилж эхэлсэн. 

 
“Хотын соёл” аяны хүрээнд Нийслэлийн 381 жилийн ойд зориулж “Өв соёл ба найрал 

дуу” 10 цуврал контент бэтлгэж, байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан сурталчилж 
түгээсэн. 

 
 Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын цахим хуудас /www.facebook.com/ubculture /-ны 
мэдээлэл / 
 

- Пэйжийн дэмжигчдийн тоо тайлант хугацааны өмнө 11.000 орчим байсан бол 
тайлант хугацааны төгсөлд 24.289 

- Хотын соёлын талаарх видео контентууд оруулсан тоо – 73 уриалга, 10 видео 
матиериал, “Хотын соёл” онлайн контентын уралдаанд 56 бүтээл 

- Сэтгэгдэл /Дэмжсэн 415, эсэргүүцсэн 2 сэтгэгдэл ирсэн/ 
 

 Аяны хүрээнд бусад байгууллагуудаас санаачлан хэрэгжүүлсэн ажил: 
 

- Аяныг дэмжиж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс жолооч, явган зорчигдод 
зориулсан замын хөдөлгөөний соёлыг төлөвшүүлэх 2 удаагийн видео шторк хийж, 
олон нийтэд түгээсэн 

- Логарифм сургууль “Хотоо цэвэрхэн байлгацгаая” видео контент бэлтгэж олон 
нийтэд түгээсэн 

- Оросын соёл, шинжлэх ухааны төв /РЦНК/ хүүхдийн иж бүрэн тоглоомын талбай 
тохижуулсан 

- Жи энтертайнмэнт, “Гэгээн үйлс” ТББ-тай хамтран “Хотын соёл” онлайн контентын 
уралдаан зохион байгуулж 56 контентыг олон нийтэд түгээж, шилдэгүүдийг 
шалгаруулсан.  
 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд төлөвлөгөө боловсруулан 
төлөвлөгөөний дагуу жилийн эцсийн байдлаар нийт 168 төрлийн ажил зохион байгуулсан 
байна.   
 Фэйсбүүк ковер зураг 
 

12 БАЙРШИЛД ХУЛДААСАН ХЭВЛЭЛ 
БЭЛТГЭН БАЙРЛУУЛАВ. 

 
“Хотын соёл” аяныг иргэд, олон 

нийтэд сурталчлах үүднээс олны танил 
хүмүүс, нийгмийн зүтгэлтнүүд, спортын 
алдартнуудаар уриалга бүхий видео болон 
фото контентыг бэлтгэж, түгээсэн. Тус ажилд 
130 хүнийг оролцуулахаар төлөвлөн 03 
дугаар сарын 25-04 дүгээр сарын 09-ний 
өдрүүдэд нийт 72 видео дүрс, фото зургийг 
авч контент болгон цахим хуудсаар 
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сурталчлан ажиллаж байна. Цаашид тус ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, зураг авалтын 
болон контент бэлтгэх тусгай төлөвлөгөөний дагуу олны танил хүмүүс, нийгмийн 
зүтгэлтнүүд, спортын алдартнуудынхаа контентыг бэлтгэж, НЗДТГ-ын ХМХХэлтэс болон 
НСУГ-ын хамтран ажилладаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээсэн. 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

  

   

 

    

 
 
 “Хотын соёл” онлайн контентын уралдаан 
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 Уралдааныг “Жи энтертайнмэнт”, “Гэгээн үйлс” ТББ-тай хамтран 2020 оны 05 дугаар 
сарын 11-нээс 05 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, шилдэгүүдийг 
шалгаруулсан.  
 

- Видео реклам шторк 

- Цахим нийтлэл 

- Видео сурталчилгаа 

- Аудио, подкаст 

- Гэрэл зураг гэсэн 5 төрлүүдэд нийт 54 контент ирүүлж, 600.000 гаруй иргэдэд 
онлайнаар хүргэж ажилласан.  

 

 
“Соёлын цаг” хөтөлбөр 
 
Монгол Улсын Соёлын сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/02 дугаар 

тушаалаар нийслэлийн иргэдэд соёл урлагийн үйлчилгээг ойртуулах, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, уран бүтээлчдээр дамжуулан цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх уриалгыг 
иргэдэд хүргүүлэх зорилгоор 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 10 дугаар сарын                  
26-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх “Соёлын цаг” соёл, урлагийн аян зохион байгуулахаар 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтарсан ажлыг хэсгийг байгуулсан. 

 
Соёлын яам болон НЗДТГ хамтран “Соёлын цаг” хөтөлбөрийн нээлтийн үйл 

ажиллагааг 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Улсын Драмын эрдмийн театрын урд 
талбайд зохион байгуулсан.  
 

                 
 
  

Уг хөтөлбөрийг зохион байгуулахад Нийслэлийн Нийслэлийн Онцгой комиссоос 
гаргасан заавар зөвлөмжийг соёл, урлагийн 21 байгууллага, нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг 
даргын тамгын газарт тус тус хүргүүлж хяналт тавин ажилласан. 

 
“Соёлын цаг” хөтөлбөр нь нийслэлийн 9 дүүргийн 21 байршил (үүнд дүүрэг тус бүрт 

9 тайзыг байршуулсан)-д мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд өдөр бүр 12:00, 15:00, 18:00 
цагт тус тус соёлын үйл ажиллагаа, урлагийн тоглолтоо зохион байгуулсан бөгөөд уг 
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хөтөлбөрийн болон Нийслэлийн Онцгой комиссоос гаргасан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд 
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, нийслэлийн 9 дүүргийн ЗДТГ-ын соёл, урлагийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд, Соёлын ордны албан хаагчид, олон нийтийн цагдаа нар өдөр 
бүр 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүртэл 
хяналт тавин хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Энэхүү хугацаанд дүүргүүдийн талбайдад 
зохион байгуулагдсан мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын соёлын үйл ажиллагаа, 
урлагийн тоглолтод 21.300 /хорин нэгэн мянга гурван зуун/ гаруй иргэдийг хамрууулсан. 
Мөн телевизийн сувгууд болон сошиал хуудсуудаар шууд дамжуулалт хийж 110.000 /зуун 
арван мянга/ гаруй иргэдэд хүргэж, халдварт цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх заавар, 
зөвлөмжийг хүргүүлэн ажилласан байна. Мөн мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд болон 
Нийслэлийн Авто баазын нийт 10 автобус үйлчилгээнд явсан бөгөөд 2020 оны 08 дугаар 
сарын 26-ны өдрөөс 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрүүдийн хооронд нийт 9497км замыг 
нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд туулж, 4200 литр түлш зарцуулсан байна. Түүнчлэн 
автобуснуудын түлшний цэнэглэлт, техникийн аюулгүй байдлыг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, Нийслэлийн Авто бааз хариуцан 
ажилласан.  

 
Ажлын хэсгийн гишүүдийн саналаар 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 

тусгай хуваарь гарган зорилтод бүлгийн байгууллагуудад “Соёлын цаг” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлсэн. Үүнд Улсын драмын эрдмийн театрын уран бүтээлчид Төв аймгийн Баян 
сумд байрлах СМДӨЭАХХГ буюу албадан эмчилгээний газарт, ШШГЕГ-ын харъяа 415 
болон 427 дугаар хорих ангиудад, Хүүхэлдэйн театрын уран бүтээлчид Сонгинохайрхан 
дүүргийн Ид шидийн орон буюу хүүхдийн асран хамгаалах газарт, Үндэсний урлагийн их 
театрын уран бүтээлчид, ШШГЕГ-ын харъяа 409 дүгээр хаалттай хорих ангид, Улаанбаатар 
чуулгын уран бүтээлчид Төв аймгийн Батсүмбэр сумд байрлах Ахмад настны асрамжийн 
үндэсний төвд тус тус тоглолт зохион байгуулсан.  
 

 “Нийтийн дуучдын нэгдсэн холбоо” ТББ болон түүний гишүүн уран бүтээлчид нэгдэн  
МУСТА А.Анхбаяр, Б.Чанцалдулам зэрэг олон уран бүтээлчдийн бүрэлдэхүүнтэй баг 
Сонгинохайрхан дүүргийн Содон хороолол, Гүнгэрваа худалдааны төв, Эмээлт зах, Тахилт, 
Орбит, Найрамдал, Буман-өлзий хороолол, Сэлэнгэ зах,  Нарангийн голын эцэс гэх мэт 
маршрутаар иргэдэд тоглолт зохион байгуулсан.  
 

                 
  
 

6.1.7. Төрийн бус байгууллага хамтын ажиллагаа, жендерийн чиглэлээр: 
 

Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэхээр 
гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байгаа 21 төрийн бус 
байгууллагуудын тайланг хүлээн авч, санхүүжилт олгосон. 
“Нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-
ийг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  
Хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 
хамруулсан сургалтыг 3 удаа зохион байгуулсан.  
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ДОЛОО. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 
 

 7.1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хүрээнд хийгдсэн ажлууд 
 
 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 28/27 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д тус 
хэлтсээс хэрэгжүүлэх 4 заалт бүхий үндсэн хэрэгжүүлэх 3, хамтран хэрэгжүүлэх 1 арга 
хэмжээ тусгагдсан байна.  
 
 Дэлхий нийтэд эрчимтэй тархсан “Ковид-19” цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас 
гадаадад зорчих хөдөлгөөн зогсож, дийлэнх гадаад арга хэмжээ цуцлагдсан хэдий ч зарим 
төлөвлөсөн уламжлалт арга хэмжээнүүдийг энэ оны дөрөвдүгээр улиралд багтаан цахим 
хэлбэрээр амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа. 
 
 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь дараах 
зорилтуудын дагуу холбогдох ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  
 
 7.1.1. Улаанбаатар хоттой ах дүү болон найрамдалт харилцаат хөх хот, эрхүү, 
намьянжү, мияконожо, бангкок хотуудтай сурагч солилцооны хөтөлбөрийг зохион 
байгуулах 
 
 Ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудтай хамтран жил бүр уламжлал болгон 
зохион байгуулдаг “Олон улсын сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд Эрхүү, Хөх хот, 
Намяанжү, Бангкок зэрэг хотуудын багш, сурагчдыг 2020 оны 06 дугаар сарын 22-29-ний 
өдрүүдэд Улаанбаатар хотод хүлээн авч, улмаар Улаанбаатар хотын багш, сурагчдыг 
Эрхүү, Хөх хот, Мияконожо, Намяанжү хотуудад зохион байгуулагдах арга хэмжээнд мөн 
оны 08 дугаар сард оролцуулахаар төлөвлөж байсан болно.  
 
 Гэвч “Ковид-19” цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
Засгийн газрын 62 дугаар тогтоол батлагдаж, улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдийг                      
2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлж, гадаад, дотоодод зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан. Түүнчлэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим 
хариу арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2020 оны 114 дүгээр тогтоолоор бүх шатны 
төсвийн байгууллагын гадаад албан томилолт, зочин төлөөлөгч хүлээн авах зэрэг гадаад 
арга хэмжээний зардлын санхүүжилтийг түр зогсоосон болно.  
 
 Дээрх шалтгааны улмаас холбогдох 5 харилцаат хоттой /Эрхүү, Хөх хот, Намьяанжү, 
Мияконожо, Бангкок/ харилцан зөвшилцсөний үр дүнд “Олон улсын сурагч солилцоо-2020” 
хөтөлбөрийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар тохиролцсон. Энэ хүрээнд харилцаат 
хотуудаас ирүүлсэн удирдлагуудын мэндчилгээ, урлагийн тоглолт, хотын танилцуулга 
зэргийг эмхэтгэж, Монголын түүх, өв соёл, уламжлалыг гадаад орны сурагчдад сурталчлан 
танилцуулах агуулга бүхий богино хэмжээний нэвтрүүлэг бэлтгэж, харилцаат хотууд руу 
илгээсэн. Нэвтрүүлгийг доор холбоосоор нэвтрэн орж үзэх боломжтой.  
 
 7.1.2. Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн 
тээврийн асуудлыг шийдвэрлэхэд гадаад улс, хотуудын тэргүүний туршлага, техник, 
технологийг судлах зорилгоор нийслэлийн албан хаагчдыг олон улсын сургалт, семинар, 
хурал, үзэсгэлэнд хамруулах 
 
 1.БНСУ-ын Сөүл хотын Захиргаанаас 06 дугаар сарын 01-05-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан “Хотууд Ковид-19 цар тахлын эсрэг хамтдаа тэмцье” олон улсын виртуал 
хурлын нээлтийн ёслолд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 
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С.Амарсайхан оролцож, Улаанбаатар хотын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, 
туршлагаас хуваалцан, илтгэл тавив.   
    
 2. НҮБ-ын Ерөнхий ассемблей 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн тогтоолоор 
жил болгоны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийг агаарын чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх, олон нийтэд таниулах зорилгоор “Цэвэр агаар ба цэлмэг тэнгэр” олон улсын 
өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд Тогтвортой байдлын төлөөх орон нутгийн 
захиргаадын олон улсын байгууллага  (ICLEI)-аас ирүүлсэн тус өдөрлөгт оролцох урилгын 
дагуу нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргал мэндчилгээ дэвшүүлэн оролцов.   
   
 Энэхүү арга хэмжээнд 25 гаруй хотын төлөөлөл мэндчилгээ илгээж нүүрстөрөгчийн 
ялгарал багатай хотыг бий болгох, байгаль орчны тэр дундаа агаарын бохирдлыг бууруулах 
зорилгод нэгдэн ажиллахаа илэрхийлэв. 
 
 Тус арга хэмжээний хүрээнд нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас 
“Цэвэр агаар-Цэлмэг тэнгэр” өдөрлөгийг Улаанбаатар хотын зургаан дүүргийн Нэгдсэн 
үйлчилгээний цэгт 2020 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн нэг сарын хугацаанд 
зохион байгуулсан. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр дулаалгын материал, шалны 
халаалт, цахилгаан болон хийн халаагуур гэх мэт байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний 
хэмнэлттэй бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлан таниулахаас гадна ногоон зээлийг 
үйлчилгээний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэсэн болно. 
 
 3.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2019 оны 12 
дугаар сарын 20-ны өдрийн А/1344 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлийн Зам, тээврийн 
асуудлууд хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүхээр ахлуулан, Нийслэлийн Замын 
хөдөлгөөний төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын дарга С.Энхтөр, тус газрын 
инженер Ц.Батжаргал, Улаанбаатар хотын “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын 
дарга Д.Одбаяр, тус газрын орлогч дарга Л.Батцоож, Нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн 
газрын дарга О.Чинзориг, тус газрын ахлах мэргэжилтэн О.Ариунтуяа, Нийслэлийн хотын 
стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч 
С.Төмөрдулам, тус газрын мэргэжилтэн Б.Баярчимэг, НЗДТГ-ын Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Азжаргал, Улаанбаатар хотын Москва хот дахь 
суурин төлөөлөгч М.Мөнхцэцэг нар ОХУ-ын нийслэл Москва хотод 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 20-25-ны өдрүүдэд томилолтоор ажиллав. 
  
 4. Нийслэлийн Зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүх 
Зам тээврийн хөгжлийн сайд Б.Энх-Амгалангийн Бүгд Найрамдах Беларусь Улсад хийх 
албан ёсны айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтаж 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-30-ны өдрүүдэд 
тус улсын нийслэл Минск хотод айлчлав. Тухайн айлчлалын хүрээнд Улаанбаатар, Минск 
хотын хооронд найрамдалт хотын харилцаа тогтоох тухай санамж бичигт талууд гарын үсэг 
зурсан. 
   
 5. Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд гадаад улс, орнуудын 
туршлагаас судлах, цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор БНХАУ, ОХУ, 
Беларусь, Швед, БНСУ, Сингапур, Энэтхэг, Турк, Катар улсуудын 10 гаруй хотуудад орон 
нутгийн засаг захиргааны удирдлага, эрүүл мэнд, эрчим хүчний хэмнэлт, төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын менежмент, нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний удирдлага, ухаалаг зогсоол 
зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан олон улсын сургалт, семинар, хурал, туршлага 
судлах аялалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 26 албан хаагч хамрагдсан 
байна.  
  
 Түүнчлэн цар тахал гарснаас хойш харилцаат хотуудаас зохион байгуулсан олон 
улсын цахим хурал, сургалт, семинарт нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын нийт 
53 албан тушаалтан, албан хаагчдыг хамруулсан байна. 
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 7.1.3. Зүүн хойд азийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 
“зүүн хойд азийн хотын дарга нарын 4 дэх удаагийн форум”-ыг зохион байгуулах 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн санаачилгаар Зүүн 
хойд Азийн хотуудын өмнө тулгарч байгаа нийтлэг асуудлыг шийдвэрлэх, харилцан 
туршлага солилцох, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар 
хотноо 2014, 2015 /ажлын хэсгийн хуралдаан/, 2016, 2018 онуудад “Зүүн хойд Азийн Хотын 
дарга нарын форум”-ыг амжилттай зохион байгуулсан.  
 
  Улаанбаатар хотноо 2018 оны 06 дугаар сарын 17-19-ний хооронд зохион 
байгуулагдсан ЗХА-ийн хотын дарга нарын 3 дахь удаагийн форумын шийдвэрийн дагуу 
Сөүл хот энэ жилийн форумыг зохион байгуулахаар сонгогдсон юм. Гэвч дотоодод үүссэн 
нөхцөл байдлын улмаас 4 дэх удаагийн ээлжит форумыг зохион байгуулах боломжгүй 
болсон тухай Сөүл хотын Захиргаа энэ оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр бидэнд албан 
тоотоор илэрхийлсэн.  
 
 Иймд форумын байнгын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор тус форумын Нарийн 
бичгийн дарга нарын газрын үйл ажиллагааг энэ оны 09 дүгээр сараас албан ёсоор 
эхлүүлж, ЗХА-ийн Хотын дарга нарын 4 дэх удаагийн форумыг Азийн сантай 
дэмжлэгтэйгээр “Ковид-19 цар тахлын үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар 
хүндрэлийг даван туулж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд 2020 оны 12 
дугаар сарын 08-ны өдөр цахимаар амжилттай зохион байгуулсан.  
 
 Тус форумд 5 улсын 17 хотын 80 орчим төлөөлөгчид оролцож, Ковид-19 цар тахлын 
үед хотуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлаар харилцан санал солилцов. Түүнчлэн 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь тус форумыг санаачлагчийн хувьд цаашдын 
байнгын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор дүрмийн төслийг боловсруулан танилцуулсан нь 
бидний хувьд энэхүү ажлыг урагшлуулах томоохон алхам болсон юм. 
     
 Форумын үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх ажлууд: Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын 
4 дэх удаагийн форумыг цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан “Ковид-19 цар тахлын 
үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар хүндрэлийг даван туулж, хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан явдал нь 
форумыг тасалдуулахгүй байх, хоёр жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг уламжлалыг 
хадгалах ач холбогдолтой төдийгүй Монгол Улсад дотоодод цар тахал тархсан өнөө үед 
бусад орны цар тахалтай тэмцсэн сайн туршлагаас суралцах боломжийг олгосон, цаг үеэ 
олсон арга хэмжээ болж өндөрлөсөн болно. Тус форумыг үйл ажиллагааг цаашид 
тогтмолжуулах зорилгоор бид “Зүүн хойд Азийн Хотын дарга нарын форумын дүрмийн 
төсөл”-д санал авах ажлыг 2021 онд үргэлжлүүлж, 2022 онд зохион байгуулагдах ээлжит 5 
дахь удаагийн форумын үеэр хэлэлцүүлэн батлуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 
 
 7.1.4. Улаанбаатар хоттой ах дүү болон найрамдалт харилцаат хотуудтай 
хамтран соёл, аялал жуулчлалын арга хэмжээг зохион байгуулах 
 
 Гадаад харилцааны яам, ах дүү, найрамдалт харилцаат хотууд болон олон улсын 
байгууллагуудтай дараах арга хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулж, оролцон ажиллав. 
 
 1. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Куба Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 
60 жилийн ойн хүрээнд Гадаад харилцааны яам, Кубад төгсөгчдийн холбоотой хамтран 
2020 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд “Найрамдлын төгөл” 
байгуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллав. Нээлтийн ёслолд Гадаад 
харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Куба Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Раул 
Делгадо, нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргал нар оролцож үг хэлэв. Мөн Монгол, Кубын Найрамдлын нийгэмлэгийн 
тэргүүн, Хамба лам Ч.Дамбажав, хоёр орны хамтын ажиллагааны баганыг түшилцэж, 
түүхийг бичилцсэн үе үеийн Элчин сайд нар, ахмад дипломатууд, Кубад суралцаж төгссөн 
180 орчим оюутан залуусын төлөөлөл хүрэлцэн ирж, бэлгэдлийн 60 мод суулгав. 
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 2."Нэгдсэн хотууд болон орон нутгийн удирдлага" /UCLG/ олон улсын байгууллагаас 
2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан олон улсын хуралд Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан Евразийн бүс нутгийн 
салбарыг төлөөлөн оролцож, Улаанбаатар хотын өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулж, үг 
хэлэв. Түүнчлэн тус байгууллагаас 2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Мехико хотод 
зохион байгуулахаар төлөвлөж буй "Соёл 21" шагнал гардуулах ёслолд "Ланд арт 
Монголиа" ТББ "Улаанбаатарын олон нийтийн урлагийн долоо хоног" бүтээлээр нэр 
дэвшсэн бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн зүгээс тус байгууллага руу дэмжих бичиг 
илгээсэн. "Нэгдсэн хотууд болон орон нутгийн удирдлага"-ын Гүйцэтгэх хорооны 2020 оны 
05 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгуулагдсан хурлын үеэр "Улаанбаатарын олон 
нийтийн урлагийн долоо хоног" арга хэмжээ шилдэг бүтээлээр шалгарсныг зарласан байна. 
   
 3.БНХАУ-ын Сычуань мужийн Чөндү хотоос 2020 оны 08 дугаар сарын 28-31-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулсан “Олон улсын найрамдалт хотуудын залуучуудын хөгжмийн 
наадам” арга хэмжээ нь өдгөө 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа тус хотын 
уламжлалт арга хэмжээний нэг юм. Уг арга хэмжээ нь “Ковид-19” цар тахлын хүнд цаг үе 
дэх олон улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хотууд хоорондын соёл, урлагийн 
харилцааг гүнзгийрүүлэх зорилгоор “Дуу хөгжмөөр нөхөрлөлийг холбож, нэгэн сэтгэлээр 
цар тахлын эсрэг тэмцье” сэдэв дор цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдсан болно. Энэ 
жилийн хувьд, арга хэмжээнд нийтдээ 45 орны 72 хот, бүс нутаг, олон улсын байгууллагын 
129 урлагийн баг бүрэлдэхүүн цахим хэлбэрээр оролцсон бөгөөд нийслэлийн “Улаанбаатар 
чуулга”-ын уран бүтээлчид “Нийслэл Улаанбаатарын магтаал” бүтээлээр оролцон, 
үндэсний дуу, бүжиг, хөгжмийн зэмсэг, язгуур урлаг зэргийг хослуулсан тоглолтыг олон 
улсын дуу хөгжим сонирхогч залууст хүргэсэн юм. Түүнчлэн арга хэмжээний нээлтийн 
ёслолд нийслэлийн Засаг даргын орлогч, Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргал Улаанбаатар хотыг төлөөлж мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 
Энэхүү арга хэмжээнд оролцсоноор Монголын үндэсний соёл, урлагийг олон улсад 
сурталчилж, хотуудын найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлсэн болно. 
    
 4.БНХАУ-ын Чөндү хотоос хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах, хотууд хоорондын 
найрсаг харилцааг өргөжүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа уран баримал бүтээх 
олон улсын арга хэмжээнд нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын санал болгосон чөлөөт уран 
бүтээлч Д.Цэрэнбатыг оролцуулсан болно. Цар тахал гарсантай холбогдуулан тус арга 
хэмжээ нь энэ жилд уран бүтээлчдээс цахим хэлбэрээр уран баримлын зураг төслийг авч, 
шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулж, улмаар шалгарсан бүтээлийг хотынхоо ногоон 
байгууламжийн бүсэд урлах хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа юм. Баримлын зураг 
төслийг 2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр Чөндү хот руу илгээв.  
  
 5.Зүүн хойд Азийн Нутгийн захиргаадын холбооны Хэрэг эрхлэх газар /NEAR/-аас 
зохион байгуулж буй гар зураг, постерийн уралдаанд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
сургуулиудын сурагчдыг оролцуулахаар удирдамж боловсруулж, 2020 оны 05 дугаар сарын 
12-ны өдрийн 09/2364 тоот албан бичгээр Монголын хүүхдийн ордон НӨТБ, Монголын 
Хүүхдийн урлан бүтээх төв, Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор 
зэрэг байгууллагад хүргүүлсэн болно. Нийт шалгарсан 15 гар зургийг Сөүл хот дахь 
Улаанбаатар хотын төлөөлөгчөөр дамжуулан 2020 оны 09 дүгээр сард NEAR байгууллага 
руу хүргүүлээд байна. 
                   
 6.Монгол Улс дахь Элчин сайдын яамдын дунд спортын нөхөрсөг тэмцээнийг 2020 
оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр зохион байгуулахаар нийт 25 Элчин сайдын яам руу 11 
дүгээр сарын 02-ны өдөр 03/6216 тоот албан урилгыг батлагдсан удирдамжийн хамт 
хүргүүлсэн. Гэвч Монгол Улсад Ковид-19 цар тахлын дотоодын тохиолдол бүртгэгдсэнтэй 
холбогдуулан Улсын Онцгой комиссоос бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж, хөл 
хорио тогтоосон тул цуцлагдсан.  
   
 7.БНХАУ-ын “Би Вай Ди” компаниас “Ковид-19” цар тахлын нөхцөл байдалтай 
холбогдуулан талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор НЗДТГ-ын албан 
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хаагчдад нэг удаагийн амны хаалт хандивлах санал ирүүлснийг үндэслэж Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/82 дугаар 
тушаалыг батлуулж, амны хаалтыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Энэ 
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ц.Уртнасан 2020 оны 07 дугаар 
сарын 30-ны өдөр БНХАУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны Худалдаа, эдийн 
засгийн зөвлөх Сун      Шюэжүнь-ийг хүлээн авч уулзан, талархал илэрхийлсэн. Мөн 2020 
оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02-01/3977 дугаар албан бичгээр “Би Вай Ди” компанийн 
удирдлагуудад талархлын захидлыг хүргүүлсэн болно. 
 
 Бусад ажлын талаар: 
 
 Захирамж, тушаал Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс нь 2020 оны 
жилийн эцсийн байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 19 захирамж, Тамгын газрын даргын 9 
тушаалыг тус тус боловсруулж, батлуулсан байна. 
 
 Гэрээ, санамж бичиг Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэст нийслэлийн 
удирдлагуудын гадаадын байгууллагуудтай байгуулсан нийт 3 гэрээ, санамж бичиг 
бүртгэгдсэн байна.  
 
 1.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан 1 
санамж бичиг байгуулсан байна. Үүнд:  
 
 •Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон БНСУ-ын “RHP” корпораци 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг /2020 оны  01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 
 2.Нийслэлийн Зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Отгонсүх 1 
хэлэлцээр байгуулсан байна.  
 
 •Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын нийслэл 
Минск хотын хооронд найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх тухай хэлэлцээр 
/2020 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр Минск хотод байгуулав./ 
 
 3.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Р.Батрагчаа 1 санамж бичиг 
байгуулсан байна. 
 
 •НЗДТГ, Азийн сангийн суурин төлөөлөгчийн газар хооронд Албан хаагчдын 
чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулах, судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санаж бичиг /2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр 
Улаанбаатар хотод байгуулав./ 
 
 Албан уулзалт 2020 онд нийслэлийн удирдлагуудын гадаадын зочид 
төлөөлөгчидтэй хийсэн нийт 25 удаагийн албан уулзалтыг зохион байгуулсан байна.  
 
 Албан бичиг 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 563 албан бичгийг хүлээн авч 
шийдвэрлэж, нийт 186 хариу бичгийг боловсруулж, холбогдох байгууллагад нь хүргүүлэв. 
 
 Гадаад паспорт 2020 онд нийт 17 албан паспортыг зохих журмын дагуу авч, 
нийслэлийн удирдлагууд болон албан хаагчдад хүлээлгэн өгсөн болно. 
 
 Төрийн ордонд нэвтрэх үнэмлэх 2020 онд төрийн ордонд нэвтрэх 43 үнэмлэхийг 
зохих журмын дагуу авч, нийслэлийн удирдлагууд болон албан хаагчдад хүлээлгэн өгсөн 
болно. 
 
 Нийслэлийн удирдлагуудын өгсөн үүрэг даалгаварыг шуурхай хийж гүйцэтгэх 
ажлын хүрээнд хийгдсэн ажлууд: 
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 1.Ковид-19 цар тахлын олон улсын нөхцөл байдал болон гадаадын улс, хотуудын 
цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тухай мэдээллийг тогтмол судлан 
бэлтгэж, удирдлагуудад танилцуулж байсан. 
 
 2.Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу шаардлагатай 
мэдээллийг гадаадын баталгаат эх сурвалжаас орчуулан бэлтгэж, тухай бүр танилцуулж 
байсан. Тухайлбал нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг шинэчлэн батлах 
болсонтой холбогдуулан гадаадын нийслэл хотуудын эрх зүйн байдлын тухай мэдээлэл, 
Гадаадын томоохон ложистикийн төвүүдийн үйл ажиллагаа, менежмент, хууль эрх зүйн 
байдлын тухай мэдээлэл, гадаадын улс, хотуудын авто замын түгжрэлийг бууруулах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ололттой арга хэмжээ, сайн туршлагын талаарх мэдээлэл 
зэргийг тус тус бэлтгэн танилцуулсан. 
 
 3.Батлагдсан хуваарийн дагуу иргэд хуулийн этгээдэд коронавирусийн халдвараас 
сэргийлэх талаар зөвлөмж, зөвлөгөө өгч, эргүүлээр ажилласан байдал, 2020 онд нийслэлд 
хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах 
ажлын явц зэрэгт тус тус хяналт тавьж, холбогдох тайлан мэдээг нэгтгэж ажилласан. 
 
 4.Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан батлагдсан 
хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүрээр ажиллаж, нөхцөл байдлыг цаг тухайд нь илтгэж 
ажилласан. 
 
 Дүгнэлт ба цаашдын төлөвлөгөө 
 
 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 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан гадаад 
харилцаатай холбоотой ажлууд, мөн 2020 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны жилийн 
гүйцэтгэл нь 90 гаруй хувьтай байна.  
 
 Ковид-19 цар тахлын улмаас дэлхийн хэмжээнд гадаад үйл ажиллагаа 
хязгаарлагдсан боловч нийслэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан уламжлалт ажлуудаа цаг 
үедээ тохируулан цахимаар хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд:  
 
 Нийслэлийн өмнө тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд гадаад улс, орнуудын 
туршлагаас судлах, цаашдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор БНХАУ, ОХУ, 
Беларусь, Швед, БНСУ, Сингапур, Энэтхэг, Турк, Катар улсуудын 10 гаруй хотуудад орон 
нутгийн засаг захиргааны удирдлага, эрүүл мэнд, эрчим хүчний хэмнэлт, төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын менежмент, нийтийн тээвэр, замын хөдөлгөөний удирдлага, ухаалаг зогсоол 
зэрэг сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан олон улсын сургалт, семинар, хурал, туршлага 
судлах аялалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 26 албан хаагч хамрагдсан 
байна. Түүнчлэн цар тахал гарснаас хойш харилцаат хотуудаас зохион байгуулсан олон 
улсын цахим хурал, сургалт, семинарт нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын нийт 
53 албан тушаалтан, албан хаагчдыг хамруулсан байна. 
 
 Улаанбаатар хот нь 5 харилцаат хоттой /Эрхүү, Хөх хот, Намьяанжү, Мияконожо, 
Бангкок/ харилцан зөвшилцсөний үр дүнд “Олон улсын сурагч солилцоо-2020” хөтөлбөрийг 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар тохиролцсон. Энэ хүрээнд харилцаат хотуудаас 
ирүүлсэн удирдлагуудын мэндчилгээ, урлагийн тоглолт, хотын танилцуулга зэргийг 
эмхэтгэж, Монголын түүх, өв соёл, уламжлалыг гадаад орны сурагчдад сурталчлан 
танилцуулах агуулга бүхий богино хэмжээний /25 минут/ нэвтрүүлэг бэлтгэж, харилцаат 
хотууд руу илгээсэн. 
 
 ЗХА-ийн Хотын дарга нарын 4 дэх удаагийн форумыг Азийн сантай дэмжлэгтэйгээр 
“Ковид-19 цар тахлын үед хотуудын сайн туршлагыг солилцох замаар хүндрэлийг даван 
туулж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны 
өдөр цахимаар амжилттай зохион байгуулсан.  
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 Тус форумд 5 улсын 17 хотын 80 орчим төлөөлөгчид оролцож, Ковид-19 цар тахлын 
үед хотуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлаар харилцан санал солилцов. Түүнчлэн 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар нь тус форумыг санаачлагчийн хувьд цаашдын 
байнгын үйл ажиллагааг хангах зорилгоор дүрмийн төслийг боловсруулан танилцуулсан нь 
бидний хувьд энэхүү ажлыг урагшлуулах томоохон алхам болсон юм. 
 
 Ирэх 2021 онд Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 
жилийн ой тохионо. Ойн хүрээнд Улаанбаатар, Москва хотуудын хотуудын хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр бодит ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
Түүнчлэн Улаанбаатар, Хөх хотуудын хооронд Ах дүүгийн харилцаа тогтоосны 30 жил, 
Улаанбаатар, Денвер хотууд Ах дүүгийн харилцаа тогтоосны 20 жилийн ой 2021 онд тус тус 
тохиох тул ойн хүрээнд талууд төлөвлөгөө боловсруулж, тодорхой ажлуудыг хийхээр 
ажиллаж байна.  
 
 ЗХА-ийн Хотын дарга нарын 5 дахь удаагийн ээлжит форум 2022 онд зохион 
байгуулагдах тул 2021 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж, форумын 
дүрмийг нарийвчлан боловсруулж, Нарийн бичгийн дарга нарын газрын байнгын үйл 
ажиллагааг ханган ажиллана.  
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар нь 
2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр албан ёсоор томилогдсонтой холбогдуулан нийт 34 
харилцаат хотууд болон олон улсын байгууллагуудад мэдээлэл хүргүүлснээр Москва, 
Бээжин, Сөүл, Бонн зэрэг 30 гаруй хотууд, Элчин сайдын яам болон олон улсын 
байгууллагуудаас хариу талархлын бичиг ирүүлснийг орчуулж, танилцуулсан.  
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн шинэ жилийн 
цахим мэндчилгээг найрамдалт харилцаат хотууд, Элчин сайдын яам, Олон улсын 
байгууллага зэрэг нийт 80 гаруй байгууллага руу явуулахаар ажиллаж байна.  

 
НАЙМ. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 
 “Хэвлэл мэдээллийн төв”-өөр дамжуулан нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 
болон харьяа байгууллагуудын мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлэн нэг шугамаар хүргэх буюу 
нийслэлийн “Цогц мэдээллийн сүлжээ” бий болгон ажиллаж байна.   
 
 Хэвлэлийн төвд нийслэлийн удирдлага, нийслэлийн харьяа газруудын хэвлэлийн 
бага хурлыг цахим хэлбэрээр болон шууд дамжуулан олон нийтэд мэдээллийг түгээж 
байна. Тайлан хугацаанд нийт 98 хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулсан. 
 
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны WWW.ULAANBAATAR.MN вэб 
сайтыг хариуцан ажиллаж, энэ онд буюу 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл нийслэлийн 
Засаг даргын 550 захирамж, цаг үеийн 816 мэдээ, харьяа байгууллагын 229 мэдээ, 44 
хэвлэлийн тойм, 4 ярилцлага, 19 фото мэдээ, 238 дүрстэй мэдээ, 22 видео шторк, 10 баннер 
хийж байршуулжээ. Тайлант хугацаанд  буюу 2020 оны 01-р сарын 02-ноос 2020 оны 12-р 
сарын 20-ны өдрийг хүртэл www.ulaanbaatar.mn сайтад нийт 1.800.000 орчим хэрэглэгч 
хандсан байна. Монгол Улсын Засгийн газрын www.zasag.mn цахим хуудсанд нийслэлтэй 
холбоотой цаг үеийн 816 мэдээ, 3 фото мэдээ, 2 дүрстэй мэдээ байршуулж, олон нийтэд 
хүргэлээ. 
 
 Нийслэлээс гарч буй шийдвэр, хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил, бүтээн байгуулалтын 
талаар “Хотын шийдэл” нэвтрүүлгийн 30 дугаарыг бэлтгэж хамтран ажилладаг МҮОНТ, 
Eagle, UBS, TV-5 зэрэг 16 телевизээр дамжуулан олон нийтэд хүргэлээ. 
 
 Олон нийтэд нийслэлээс гарсан шийдвэр, хэрэгжүүлж байгаа ажил, үйлчилгээний 
талаарх мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай хүргэх үүднээс тухайн үйл явдлыг газар дээрээс 
нь шууд дамжуулан хүргэж эхэлсэн. Мэдээллийн ил тод, шуурхай байдлыг хангасан энэхүү 
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арга хэмжээ нь төрийн байгууллагуудаас анхдагч нь болсон төдийгүй олон нийтийн 
талархлыг хүлээсэн ажил болсон. “Нийслэлийн мэдээ” пэйж хуудсаар энэ онд бид 400 
орчим шууд дамжуулалт хийсэн байна. Бидний дамжуулж буй шууд дамжуулалтыг 
“Нийслэлийн мэдээ” пэйж хуудсаар 5-80 мянган хүн тогтмол үзэж хэвшсэн. 
 
 Нийслэлийн онцгой комиссоос гаргаж буй шийдвэр, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааг иргэд олон нийтэд шуурхай хүргэх үүднээс өдөр бүр 14 цагт 21 удаагийн шууд 
дамжуулалт /лайв/ хэлбэрээр хүргэв. Давхардсан тоогоор 900 мянган иргэн уг мэдээлийг 
хүлээн авч, 30 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллага шууд дамжуулалтыг өөрийн шугамаар 
цааш нь түгээлээ. Цар тахлын үед хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг нэг дор 
цуглуулахгүйгээр цахим хэлбэрээр мэдээллээ хүргэж хэвшсэн. 
 
 Нийслэлийн онцгой комиссоос нийслэлийн иргэдэд коронавирусийн халдвараас 
сэргийлэх зөвлөмжийг мессежээр хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  Хөл хорионы 
хугацаанд зөвлөмж бүхий масс мессежийг 19 хоног үүрэн холбооны 4 оператор компанитай 
хамтран иргэдэд хүргэж ажиллалаа. Энэ хугацаанд 4 оператор компаниар дамжуулан нийт 
18.459.781 удаагийн мессеж мэдээллийг иргэдэд хүргэсэн байна. /Мобиком 6.034.780, 
юнител 7.784.091, жи мобайл 303.479, скайтел 4.337.431/ 
 
 Хэвлэл мэдээллийн 198 байгууллагад автомашины 900 тусгай зөвшөөрөл /QR/ 
олгосон. Нийслэлийн мэдээ пэйж хуудсанд Коронавирусийн халдвараас сэргийлэх зөвлөмж 
бүхий 58 постер хийж олон нийтэд хүргэлээ. Мөн цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан 
Коронарусийн халдвараас сэргийлэх тухай, НОК-оос гарсан шийдвэр, түүнийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зөвлөмж, үйл ажиллагаа нь нээгдэж буй үйлчилгээний 
байгууллагуудын дагаж мөрдөх журам, тусгай нөхцөл шаардлагын талаарх зэрэг нийт 20 
орчим видео контент бэлтгэн олон нийтэд хүргэсэн байна. 
   

ЕС. ЦЭРГИЙН ШТАБ 
 
  9.1. Нийслэлийн Засаг даргын Батлан хамгаалахын сайдтай 2020 онд хамтран 
ажиллах гэрээ, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай 
хамтран ажиллах санамж бичгийн биелэлтийн талаар 

 
Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагч нарын 2016-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг, Батлан хамгаалахын 
сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээнд заагдсан ажил, 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр Цэргийн штаб ажлаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
жил, сараар нь тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний 5 ангийн 68 
ажил, үйл ажиллагааны хэрэгжилт 94.5 хувийн биелэлттэй байна. 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 жилийн ой, Чөлөөлөх дайны ялалтын 75 

жилийн ойг нийслэлийн хэмжээнд батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагаа, сурталчлах зорилгоор халдварт өвчин дэгдсэнтэй холбогдуулан олон нийтийг 
цуглуулахгүй, цахим байдлаар зохион байгууллаа. 
  

Цэргийн штабын 2020 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 
дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн болон томилгоот бүрэлдэхүүн, албан тушаалтнуудын 
сургалтыг явуулж, Зэвсэгт хүчнийг нөхөн хангах төлөвлөгөөний тодотголыг жилд 2 удаа, 
Цэргийн штабыг байлдааны бэлэн байдлын дээд зэргүүдэд шилжүүлэх төлөвлөгөө, нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дайчилгааны даалгаврыг 
биелүүлэх боломжид хяналт шинжилгээ хийж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан.  

 
 Цэргийн бүртгэл, цэрэг халах, хугацаат цэргийн албаны татлагыг амжилттай зохион 

байгуулан цэргийн мэргэжлийн дээд удирдлагаас ирүүлсэн хяналтын тоог бүрэн биелүүлж, 
цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэдтэй сургалт, дадлага явуулж, албыг 
хуулийн хүрээнд хаалгах, цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн иргэдээр цэргийн 
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албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгах, төлөлтөд хяналт тавих зэрэг ажил 
үйлчилгээг авч хэрэгжүүлсэн. 

 
Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөг тодотгон, хэрэгжилтийг ханган, томилгоот 

нэгжийг оногдуулан данслаж, болзошгүй аюулын үед харилцан ажиллах бэлтгэлийг хангах, 
цэрэг-стратегийн үнэлгээг нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтэд үндэслэн цэргийн 
ажиллагаанд болон бусад тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай харилцах ажиллах 
арга хэмжээг тодотгон ажилласан. 
 

Улсын онцгой комиссын 2020 оны 15 дугаар хурлаар хугацаат цэргийн албаны 
нэгдүгээр ээлжийн татлага, “Оюутан цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг нийслэлд 
зохион байгуулахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.  

 
Батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, нутаг дэвсгэртээ байрлаж 

байгаа цэргийн анги, байгууллага, бие бүрэлдэхүүний албан үүргээ гүйцэтгэх боломж 
нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлага болон бусад 
бүрэлдэхүүнтэй хамтран ажиллах уялдаа холбоог хангаж ажилласан.  

 
Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчтай 2020-2024 онд хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурах арга хэмжээг 
2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр нийслэлийн Хангарьд ордонд зохион байгуулсан. 

 
Батлан хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд заасан 

ажил үйлчилгээг Цэргийн штабын 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаснаар 
иргэдэд төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг хүргэх ажил дээшлэж, иргэн-цэргийн 
харилцаа бэхжин сайжирсан. 
 

9.2. Төрийн батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 
сурталчлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын талаар 

 
  1.2.1. Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 жилийн ой 

 
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 жил, Чөлөөлөх дайны ялалтын 75 жилийн 

ойг Нийслэлийн хэмжээнд батлан хамгаалах бодлого, зорилт, Зэвсэгт хүчний үйл 
ажиллагаа, сурталчлах зорилгоор халдварт өвчин дэгдсэнтэй холбогдуулан олон нийтийг 
цуглуулахгүй, цахим байдлаар зохион байгууллаа. 
  

Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
дарга Р.Дагва, Засаг дарга С.Амарсайхан нарын баярын мэндчилгээг олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгсэл болон  вэб сайтуудад байрлуулж, ТВ-5, UBS, MNC телевизүүдээр 
цацсан.  

 
Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабуудаас  иргэд, олон нийтэд 

хүрсэн дараах сурталчилгааны ажлуудыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Үүнд: 
 - Баянгол дүүрэг үе үеийн Цэргийн штабын дарга нарыг алдаршуулах, хийж бүтээсэн 
ажлыг сурталчлах зорилгоор “Дурсагдах он жилүүд” телевизийн нэвтрүүлгийг “Дуулга 
студи”-тэй хамтран бэлтгэн гаргаж, ахмадууддаа гарын бэлэг болон буцалтгүй тусламж 
үзүүлсэн байна.  
 

Дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран “Иргэний цэргийн үүрэг-Цэргийн штаб” 
сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааныг цахимаар зохион байгуулсан. Уг уралдаанд 30 гаруй 
сурагч бүтээлээ ирүүлснийг дүгнэж, эхний 3 байрыг шалгаруулж, урамшуулсан. 
 
 - Баянзүрх дүүргээс “Иргэний цэргийн үүрэг-Цэргийн штаб” сэдэвт зохион бичлэгийн 
уралдааныг цахимаар зохион байгуулж, 18 сургуулийн 86 сурагч имэйлээр бүтээлээ 
ирүүлснийг дүгнэж, эхний 3 байрыг шалгаруулж, мөнгөн шагналаар урамшуулсан байна.  
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Түүнчлэн Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 жилийн ойн видео мэндчилгээг 
бэлтгэн гаргаж, цахим орчинд байршуулжээ. 

 
 - Сүхбаатар дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа 15 генерал цолтонд хүндэтгэл 
үзүүлж, гарын бэлэг, буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна. 
 
  - Сонгинохайрхан дүүрэг  Цэргийн штабын даргаар ажиллаж байсан бэлтгэл 
хурандаа Р.Нэргүйг SBN телевизийн “Ярилцах цаг” шууд нэвтрүүлэгт, Зэвсэгт хүчний 150 
дугаар ангийн офицер, ахлах дэслэгч Б.Сүхбатыг times.mn сайтын видео сангийн “Баярын 
мэнд” ярилцлагад оруулж, батлан хамгаалах зорилт, зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчилсан. 
 
  - Хан-Уул дүүрэг өөрийн нутаг дэвсгэрт оршин суудаг 15 генерал цолтонд Засаг 
даргын мэндчилгээ, дурсгалын зүйл гардуулж, хүндэтгэл үзүүлсэн байна. 
 
 - Чингэлтэй дүүргээс Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд 
“Цэрэг эрсийн 99 жилийн түүх” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаан, “Баатарлаг эрсийн 
мөнхийн гавьяа” сэдэвт гар зургийн уралдааныг тус тус цахимаар зохион байгуулж, 
шалгаруулсан байна. 
 
 Мөн “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ” гэсэн болзолт 
уралдааныг ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд зохион байгуулж, 117, 37, 57 дугаар 
сургуулиуд эхний байруудад шалгарсан байна.    
 

  9.2.2. Эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх талаар 
 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачилгаар Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 

99, Чөлөөлөх дайны ялалтын 75, Цэргийн штабын 95 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй 
“Эх орноо магтан дуулья” уралдаан нь  Монгол хүн болж төрсөн бахархалыг тээгч байх 
үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, өсвөр 
үеийнхэнд уран сайхны боловсрол олгох, эх орны тухай дууг түгээн дэлгэрүүлэх, 
хүүхдүүдийн авьяасыг нээх, шинэ авьяастныг тодруулах зорилгоор Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдын дунд хоёр үе шаттай зохион байгуулахаар зарласан.  

 
 Уралдааны болзлыг Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулгатай хамтран 

боловсруулж, Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболд, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан нараар батлуулсан. Уралдааныг хоёр үе 
шаттайгаар зохион байгуулахаар зааснаас нэгдүгээр шатыг 2020 оны нэгдүгээр сард зохион 
байгууллаа.  

 
 Уралдааны нэгдүгээр шатны шалгаруулалтад нийслэлийн 98 сургуулийн 612 
авьяаслаг сурагчид оролцлоо. Дараагийн шатны шалгаруулалтыг өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэг цуцлагдсаны дараа зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 
 

Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Дуулга студи хамтран 
бэлтгэсэн “Аминаас үнэтэй Эх орон” нэвтрүүлгийг Улс тунхагласны баярын өдрийг 
тохиолдуулан олон нийтэд хүргэх зорилгоор дараах телевиз, сайтуудаар сурталчлан 
ажилласан.  

 
 9.2.3. Чөлөөлөх дайны ялалтын 75 жилийн ой  
  
           Чөлөөлөх дайны ялалтын 75 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Бэлтгэл 
ажлын хүрээнд дайнд оролцсон ахмад дайчдын судалгааг сар бүр тодотгон, мэдээг Батлан 
хамгаалах яаманд хүргүүлж ажилласан. 
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 Аугаа эх орны дайн болон Чөлөөлөх дайны ялалтын түүхт 75 жилийн ойн хүрээнд 
ОХУ-ын Элчин сайдын яамтай хамтран ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар ялалтын 75 
жилийн медалийг дайнд оролцсон ахмад дайчдад оршин суугаа газар буюу гэрээр нь 
гардуулах ажлыг 2020 оны 05 дугаар сарын 01-нээс 21-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. 
 
           Чөлөөлөх дайны ялалтын 75 жилийн ойг тохиолдуулан 2020 оны 9 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн 10.30 цагт “Офицеруудын ордон”-д хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагаанд өөрийн 
биеэр оролцох боломжтой 26 ахмад дайчдад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар 
төрийн дээд одон медаль гардуулах, Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар салбарын 
шагналаар шагнах, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 1 сая төгрөгийн мөнгөн тусламж 
үзүүлэх нэгдсэн арга хэмжээний зохион байгуулалтын ажилд оролцсон.    
 
 Мөн дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд дотооддоо дайнд 
оролцсон ахмад дайчиддаа хүндэтгэл үзүүлэх, алдаршуулах, дурсгалын зүйл, буцалтгүй 
тусламж үзүүлэх арга хэмжээг дүүргийнхээ удирдлагатай хамтран зохион байгуулсан.  
  
 9.2.4. Цэргийн штабын 95 жилийн ой  
 
  Нийслэлийн Цэргийн штабын 95 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсгийг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны А/162 дугаар тушаалаар 9 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, ажлын хэсгийн хурлыг 2 удаа хийж, ажлын төлөвлөгөөний төсөл 
хэлэлцэн 15 ажил бүхий төлөвлөгөө гаргаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
даргаар батлуулсан.  
 

 “Нийслэлийн Цэргийн штаб” зурагт альбом, “Улаанбаатар хотын Цэргийн штабын 
түүхэн замнал” нэртэй 30 минутын баримтат киног “Зэв студи”-д бүтээж, “Соёмбо” сонинын 
13 дахь дугаарт “Нийслэлийн Цэргийн штаб 95 жил” гэсэн 2 нүүр бэлтгэн ойн баярын 
мэндчилгээг хэвлүүлсэн. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 95 жилийн ойн 2020 оны 
4 дүгээр сарын 09-ний өдөр тохиож, уг арга хэмжээг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд 
цахим хэлбэрээр тэмдэглэлээ. 
 
 “Улаанбаатар хотын Цэргийн штабын түүхэн замнал” баримтат киног 2020 оны 4 
дүгээр сарын 09-ний өдөр UBS, TV5, MNC, TM телевизүүдээр, 2020 оны 4 дүгээр сарын 10-
ны өдөр ETV телевизээр, 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 18:30 цагаас МҮОНТВ-ээр 
тус тус гаргасан. 
 
 Түүнчлэн 2020 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “КОФЕ ЮУ? ЦАЙ ЮУ?” 
нэвтрүүлэгт бэлтгэл хурандаа Г.Янжив, Ж.Намнансүрэн, Б.Готовдорж нарыг оролцуулсан.  

 
Нийслэлийн Цэргийн штабын 95 жилийн ойг “Ковид-19” шинэ төрлийн халдварт 

өвчнөөс сэргийлж, олон хүн цуглуулахгүй байх шийдвэрийн хүрээнд Цэргийн штабын 
офицер, ахлагч нарт цахимаар мэндчилгээ дэвшүүлж, Цэргийн штабын ахмадуудад 
дурсгалын зүйл, баярын мэндчилгээг гэрт нь хүргүүлсэн. 
 

9.2.5. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
сурталчлах, цэргийн үүргийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ хийсэн талаар 

 
Дүүргүүд нутаг дэвсгэртээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн 

хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид Дүүргүүдийн Засаг даргын баталсан удирдамжаар 
батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн 
байдлыг 2020 онд 90 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 58 хороонд  батлан хамгаалах хууль 
тогтоомж, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийн байдлыг шалгаж, 3848  цэргийн бэлтгэл 
үүрэгтнийг хамруулснаас 565 зөрчилтэй бэлтгэл үүрэгтэнг илрүүлэн хуулийн зөвлөгөө өгч, 
удаа дараа цэрэг татлагаас зайлсхийсэн болон цэргийн бүртгэл завсардсан иргэдэд хуулиа 
биелүүлэх талаар сануулах арга хэмжээ авсан. 
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  Шалгалтаар илэрсэн цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн, 

цэргийн алба биеэр хаагаагүй 473 иргэнд хуулийн дагуу мөнгөн төлбөр тогтоосноос 200 
иргэнээр 88,04 сая төгрөг төлүүлж, Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлээд 
байна.  

 
Мөнгөн төлбөрөө барагдуулаагүй 273 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 актад тусган албан бичгээр хүргүүлсэн болно.  

 
Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг 

шалгах явцад  илэрсэн зөрчлүүдийг авч үзвэл цэргийн тоо бүртгэлд хамрагдаагүй буюу: 
- цэргийн үүрэгтний үнэмлэхгүй иргэд 13,7 хувь,  
- цэрэг татлагаас зайлсхийж завсардсан 0,8 хувь,  
- орон нутгаас шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгээгүй үүрэгтэн 0.5 хувийг тус тус 

эзэлж байна. 
 
 Улаанбаатар хотоос 2020 онд дэвшүүлсэн “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн 
хүрээнд батлан хамаалах хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг загвар, стандартад оруулах 
зорилгоор “Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх 
стандарт”-ыг боловсруулан дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб болон 
холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/601 
дүгээр захирамжаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
 

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 харьцуулахад буурч, батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх стандарттай болсон. 

 
9.3. Улсын болон цэргийн дайчилгааны даалгавар, төлөвлөгөөний биелэлтийг 

хангах чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын талаар  
  

9.3.1.  Улсын дайчилгааны талаар  
 

Бэлэн байдлын “Цайдам” дохио “ЗХ-550” лац бүхий дугтуйнд Цэргийн штабын 
нууцын өрөөнд зориулалтын төмөр сейфэнд “Хэвийн” хадгалагдах нөхцлийг бүрдүүлэн, 
хадгалалт хамгаалалтад Цэргийн штабын дарга сард 2 удаа үзлэг хийж, тэмдэглэл хөтөлж 
хэвшсэн.  

 
 Улсын дайчилгааны төлөвлөлт хариуцсан ажилтнуудыг дүүрэг бүрээр тодотгон 
Багахангай дүүрэгт шинээр Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн 
мэргэжилтэнг томилон ажлуулах саналыг шийдвэрлэж, нийслэл, дүүргийн орон нутгийн 
хамгаалалтын төлөвлөгөө, хавсралт тооцоог холбогдох албан байгууллага, хэлтсүүдээр 
гаргуулан авч ашиглаж байна. 
 
 Улсын дайчилгааны төлөвлөгөөг 2020 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор 
бүрэн шинэчлэн тодотгож, Батлан хамгаалах яаманд хүргүүлсэн.  
 

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын Бодлого, стратегийн төлөвлөлтийн газрын 2020 оны 
129 дүгээр албан бичгийн хавсралтад заагдсан 13 хүснэгт мэдээлэл, нэмэлт ар тал 
санхүүгийн тоон мэдээлэл зэргийг загвар хүснэгтийн дагуу боловсруулан статистик мэдээг 
үндэслэн дүүрэг бүрээр  нэгтгэн хүргүүлсэн.  

 
9.3.2. Цэргийн штабын бэлэн байдал, цэргийн дайчилгааны даалгаврыг хангах 

талаар 
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“КОВИД-19” цар тахлын улмаас Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед 11 

дүгээр сарын төлөвлөгөөт тодотголыг цаасан хэлбэрээр Зэвсэгт хүчний нууцын шуудангаар 
зохион байгуулж, баталгаажуулсан. 

 
Тодотголыг тухайн ангийн угтах байр, татан нийлүүлэх хугацаа, байршлыг тогтоон 

тодотгол явуулсан тухай тэмдэглэлийг 3 хувь үйлдэн, “Монгол Улсын Батлан хамгаалахын 
төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журам”-ын дагуу баримт бичгийг хөтлөн 
ажилласан.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны мн/01 дүгээр “Дадлагын дохио тогтоох тухай” 

албан бичгийн дагуу 2020 онд нийслэлээс 4 удаа зарлан мэдээллийн дохиог дүүргүүдийн 
Цэргийн штабуудад өгч, улирал бүр дайчилгааны зарлан мэдээллийн дохиогоор ажилласан 
талаар тэмдэглэл хөтлөн бодит цагийн байдалд дүгнэлт хийн үүрэг даалгавраар ханган 
ажилласан.  

 
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.  
 
  9.3.3. Бэлтгэл офицерийн сургалтын талаар  
 

Батлан хамгаалахын сайдын 2020 оны н/03 дугаар тушаал, Зэвсэгт хүчний Жанжин  
штабын  даргын 2020 оны н/98 дугаар тушаал,  Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны мн/01 захирамжийн дагуу бэлтгэл офицерийн сургалтыг “Цэргийн химийн техник 
хэрэгсэлийн инженер”, “Цэргийн ар тал, хүнсний технологийн инженер”, “Цэргийн байр зүйн 
инженер” мэргэжлээр 33 иргэнтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб 
гэрээ байгуулан сургалтад хамруулсан. 

 
Тус сургалтыг хоёр үе шаттайгаар буюу нэгдүгээр шатыг зайн сургалт /онлайн/-аар 

2020 оны 09 дүгээр сарын 7-21-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, төгсгөлд нь Үндэсний батлан 
хамгаалахын их сургуулиас бэлтгэсэн тестээр шалгалт авсан. Суралцах бүрэлдэхүүнийг 
өдөр тутмын эрээн хувцсаар жигд хангаж, 100 хувийн ирцтэй оролцуулсан.  

 
Хоёрдугаар шатны сургалтыг Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн 

материаллаг баазыг түшиглэн 10 дугаар сарын 19-нөөс 11 дүгээр сарын 01 өдрүүдэд зохион 
байгуулж, цэргийн тангараг өргүүлэн гуравдугаар шатны  сургалтад хамруулах талаар үүрэг 
чиглэл өгч ажиллаа. 

9.3.4. Цэргийн нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүрэгтний сургалтын талаар 
 

Батлан хамгаалахын сайдын 2020 оны н/03, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 
2020 оны н/98 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны мн/01 дүгээр 
захирамжаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 10-наас 19-
ний өдрүүдэд мэргэжил тус бүрээр 5 хэсэг болгон бүсчилж,  Зэвсэгт хүчний 011, 013, 014, 
032, Хилийн 0252 дугаар ангийн материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгууллаа. Үүнд: 
 - Нэгдүгээр хэсэг - Баянгол, Хан-Уул дүүрэг; 
 - Хоёрдугаар хэсэг - Баянзүрх, Сүхбаатар дүүрэг; 
 - Гуравдугаар хэсэг - Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүрэг; 
 - Дөрөвдүгээр хэсэг - Налайх, Багахангай дүүрэг; 
 - Тавдугаар хэсэг- Багануур дүүрэг. 
 

Нэгдүгээр хэсгийг Хан-Уул, хоёрдугаар хэсгийг Сүхбаатар, гуравдугаар хэсгийг 
Чингэлтэй, дөрөвдүгээр хэсгийг Налайх, тавдугаар хэсгийг Багануур дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Цэргийн штабт хариуцуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Цэргийн штабын даргын тушаалаар батлаж, ажил үүргийн хуваарь гарган, үүрэг 
даалгавраар ханган ажилласан. 
 



135 
 

Улсын онцгой комисс, Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Хил хамгаалах Ерөнхий газарт 
сургалт зохион байгуулахыг хүссэн албан бичиг хүргүүлж, сургалт зохион байгуулах 
зөвшөөрлийг авч, байрлах байр болон хоолны зардлыг шилжүүлэн бэлтгэл ажлыг хангасан. 
 

№ Дүүрэг 
Хүний 

тоо 
Хариуцах эзэн 

Зохион 
байгуулсан 

газар 
Хугацаа Мэргэжил 

1 
Баянгол 10 Дэслэгч 

Ц.Чингүүнболд 
ЗХ-ний 

 011-р анги 

2020 оны 
9 дүгээр 
сарын 

10-наас  
19-ний 

өдрүүдэд 

С, D ангиллын 
жолооч Хан-Уул 10 

2 
Баянзүрх 10 Дэд хурандаа 

Х.Бат-Амгалан 
ЗХ-ний  

032-р анги 
Боолтын сувилагч 

Сүхбаатар 10 

3 

Сонгино-
хайрхан 

10 Дэд хурандаа 
О.Мөнхжаргал 

ЗХ-ний  
013-р анги 

Хими  
доземетрчин 

Чингэлтэй 10 

4 
Налайх 10 Хошууч  

Л.Ганхуяг 
ЗХ-ний  

014-р анги 
Зам гүүрийн 

механик Багахангай 5 

5 Багануур 10 
Дэд хурандаа 

М.Мөнгөнтулга 
ХЦ-ийн 

0252-р анги 
Ус хангалтын 

саперчин 

Нийт  85  

 
 Цэргийн дайчилгааны чанар байдал, Цэргийн штабын бэлэн байдал болон алба 
хаагчдын мэдлэг, чадвар дээшилсэн.  
 

9.4. Цэргийн бүртгэл, цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулсан талаар 
 

9.4.1. Цэргийн бүртгэл 
 
Цэргийн албаны тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл, Батлан хамгаалахын сайдын 2017 оны 

“Цэргийн бүртгэл явуулах тухай” А/331 дүгээр журмыг удирдлага болгон нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны А/1248 дугаар  захирамжаар нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр 
сарын 20-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд цэргийн бүртгэлийн ажлыг зохион 
байгууллаа. 
 

Нийслэлээс 2020 онд дэвшүүлсэн “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтын хүрээнд цэргийн 
бүртгэлийн ажлыг нийслэлийн хэмжээнд нэг загвар, стандартад оруулан дүрст бичлэг 
/шторк/, зурагт хуудас болон гарын авлага, маягтууд, төрийн батлан хамгаалах 
үйлчилгээний мэдээллийн самбар, нийслэлийн 173 хороодын цэргийн бүртгэл хийгдэж буй 
хаягуудыг нэг загварт оруулан ажиллалаа. 

 
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 2019  оны жилийн эцсийн хүн амын статистик суурин 
мэдээтэй харьцуулсан судалгаагаар гаргалаа. 
  

Энэ удаагийн цэргийн бүртгэл нь 10 жилд нэг удаа болдог Улсын хүн ам, орон сууцны 
ээлжит тооллогын ажлын хүрээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс зохион 
байгуулагдаж байгаа талаар бүртгэл эхэлсэн өдөр хэвлэлийн бага хурал нийж олон нийтэд 
мэдээлсэн. Цэргийн бүртгэлийн зорилго, ач холбогдол, явцын талаар МҮОНТ, UBS, MN-25, 
TV-5, TV-9, NTV, TM, TV-10, SBN, Монгол ТV гэсэн телевизүүдэд мэдээлэл өгч, цэргийн 
бүртгэлийн дүрст бичлэг /шторк/-ийг явуулсан.  

 
Цэргийн бүртгэлийн ажлын явцад НЗДТГ-ын Цэргийн штабын офицерууд  9 дүүргийг 

хуваарилан авч, хорооны Засаг даргын ажлын байранд ажиллаж, зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлснээр ажлын зохион байгуулалт, хүний хамралт, үр дүнд 
ахиц гарлаа.  
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 Нийслэлийн хэмжээнд 2019 оны бүртгэлтэй харьцуулахад нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл 
үүрэгтэн 1,2 хувиар, орон нутагт ажиллаж байгаа офицер, ахлагч 1,5 хувиар тус тус өссөн 
бол бэлтгэл офицер 0,2 хувиар буурсан байна. Энэ удаагийн цэргийн бүртгэлээр 
завсардсан 6067 иргэдийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож, хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
бүртгэлд хамрагдаагүй иргэдэд хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Цэргийн бүртгэлийн байдлыг дүүргүүдээр авч үзвэл Баянгол дүүрэг 91,8 хувь, 

Баянзүрх дүүрэг 97.4 хувь, Сонгинохайрхан  дүүрэг 95.9  хувь, Сүхбаатар дүүрэг 96.2 хувь, 
Чингэлтэй дүүрэг 94.6 хувь, Хан-Уул дүүрэг  94.6 хувь, Налайх дүүрэг 95.9  
хувь, Багануур дүүрэг 97.6 хувь, Багахангай дүүрэг 98.2 хувьтай тус тус хамрагдсан байна. 

 
2020 оны цэргийн бүртгэлийг журмын дагуу зохион байгуулж, мэдээлэл, 

сурталчилгааг олон төрлийн хэлбэрийг ашиглаж, нийслэлийн хэмжээнд нэг стандарт, 
загварын дагуу зохион байгууллаа. 

 
9.4.2. Хугацаат цэргийн албаны татлага 

 
Улсын онцгой комиссын 2020 оны 15 дугаар хурлын шийдвэрээр хугацаат цэргийн 

албаны нэгдүгээр ээлжийн татлагын ажлыг нийслэлд зохион байгуулахыг хориглосон 
болно.  

 
Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны мн/250 дугаар 

тогтоол, ЗХЖШ-ын даргын 2020 оны н/165 дугаар тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/1115 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн Улаанбаатар хотод хоёрдугаар ээлжийн 
хугацаат цэргийн албаны татлага, эрүүл мэндийн үзлэгийг 2020 оны 10 дугаар сарын 22-
ноос 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 
  

“Эрүүл мэндийн үзлэг” сэдэвт уулзалт зөвлөгөөнийг 2020 оны 10 дугаар сарын 07-
ны өдөр Батлан хамгаалах яамтай хамтран зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнөөр Цэргийн төв 
эмнэлгийн поликлиникийн дарга, дэд хурандаа Б.Болор-Эрдэнэ “Эмчлэгдэх боломжтой 
өвчлөлтэй залуучуудыг цэргийн албанд татах боломж, арга зам” сэдвээр илтгэл тавьж, 
Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын зөвлөмжөөр холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлж мөрдөж ажилласан.  

 
"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 20,0 гаруй сая төгрөгийг зарцуулсан.  

 
Энэ удаагийн татлагаар хугацаат цэргийн албанд татагдагчдын 16 хувь нь дээд, 

тусгай дунд, 82 хувь нь бүрэн, бүрэн бус дунд, 2.0 хувь нь бага боловсролтой иргэдийг 
цэргийн жинхэнэ албанд татаж, Зэвсэгт хүчин, Хилийн болон Дотоодын цэрэгт өгсөн.  

 
Цэрэг татлагын эрүүл мэндийн үзлэгт орсон иргэдийн 14 хувь нь эрүүл мэндийн  

байдлаар цэргийн албанд тэнцээгүй бөгөөд цэрэг татлагын товчоогоор орсон хоёрдугаар 
зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн 79 хувь нь суралцахаар, 1.5 хувь нь ар гэрийн гачигдлаар 
чөлөөлөгдсөн байна.  

 
“Ковид-19” цар тахал гарсантай холбогдуулан Улсын онцгой комисст албан бичиг 

хүргүүлэн хугацаат цэргийн албаны татлагаар ажиллах зөвлөмжийг авч, Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газраас 9 төрлийн 200 гаруй зурагт хуудас олгосныг дүүргүүдийн Цэрэг татлагын 
товчоодод хүргүүлэн мөрдлөг болгон ажилласан. 

 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, цаг хугацаанд нь хүргэхэд анхаарч Эрүүл 

мэндийн санг ашиглан өвчнөөр чөлөөлөгдсөн иргэдэд өвчний онош, эмчилгээний талаар 
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нэг бүрчлэн зааварчилгаа өгч, дүүргүүдийн Эрүүл мэндийн төвийн нарийн мэргэжлийн 
эмчийн хяналтад орох эмчилгээний хуудас гардуулж өгсөн. 

 
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.  
 

Зэвсэгт хүчний  Жанжин штабаас өгөгдсөн хугацаат цэргийн албанд татагдах тоон 
даалгаврыг Нийслэлийн хэмжээнд 100 хувьтай биелүүлсэн. 
 
 “Ковид-19” цар тахал халдварт өвчин дэгдсэнтэй холбогдуулан Зэвсэгт хүчин болон 
Хилийн цэргийн анги байгууллагуудад хугацаат цэргийн алба хааж байгаа цэрэг, дайчдаа 
эргэж хүндэтгэл үзүүлсэн. 
 

 
9.4.3. Хугацаат цэргийн албаны халалт 

 
Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Хил хамгаалах Ерөнхий газрын орон нутгийн 

ангиудаас халагдах хугацаат цэргийн алба хаагчдын судалгааг үндэслэн Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын баталсан хуваарийн дагуу нийслэлийн 
Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй, Багануур, Налайх, 
Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд 2020 оны 4 дүгээр 
сарын 29, 5 дугаар сарын 01-02 болон 10 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд халагдсан 
дайчдыг хүлээн авах арга хэмжээг тус тус зохион байгууллаа. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, 

төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулан холбогдох хэлтэс, төв, аж ахуйн нэгжүүдтэй 
хамтран халагдсан дайчдыг хүлээн авах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хугацаат цэргийн албаа 
нэр төртэй хаасан алба хаагчдад талархал дэвшүүлэн, холбогдох мэдээлэл, танилцуулгыг 
хийж, хамтран ажилласан.   

 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн биржээс халагдсан 

дайчдад зориулсан ажлын байр, гарааны бизнес, ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх 
сурталчилгаа, гарын авлагуудыг тарааж, ар гэрийнхэнд нь баримт бичгийн хамт хүлээлгэн 
өгсөн. Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажил хайх, ажлын байрны мэдээллийг хэрхэн 
олж авах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний төсөл, залуучуудын гарааны 
бизнесийн хөтөлбөрийн талаар тус тус дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөмжийг халагдсан 
дайчдад танилцуулсан. 

 
 
 
 
 

 Халагдаж ирсэн дайчдад ажлын байр танилцуулсан тухай 

дд Дүүрэг Анги байгууллага Маск 
Гар 

ариутгагч 
спирт 

Амин дэм 
витамин 

1 Баянгол  Хилийн 0164-р анги 1000ш 500ш 20л 1000ш 

2 Баянзүрх  ЗХ-ний 015, 029, 032 200*3 100*3 5л 1000*3 

3 Сүхбаатар  ЗХ-ний 336-р анги 1000ш 500ш 20л 1000ш  

4 Сонгинохайрхан ЗХ-ний 013-р анги 500ш 300ш 5л 300ш 

5 Хан-уул  ЗХ-ний 012-р анги 500ш 200ш - 200ш 

6 Чингэлтэй  ЗХ-ний 015, 029, 032 100*3 60*3 - 60*3 

7 Налайх  ЗХ-ний 014-р анги 200ш 50ш 5л 200ш 

8 Багануур  ЗХ-ний 232 200ш 200ш - 50ш 

9 Багахангай  ЗХ-ний 232,ХЦ-0252 200/200 50/50 5/5л 100/100 
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дд Дүүрэг ААНБ-ын тоо 
Ажлын байрны 

санал 
Хүлээн авсан байр 

1 Баянгол 35 420 ЗДТГ-ны  хурлын танхим 

2 Баянзүрх 56 451 

3 Сүхбаатар 31 125 Иргэний танхим 

4 Сонгинохайрхан 80 582 83-р сургууль 

5 Хан-Уул 26 160 Хан-Уул Соёлын ордон 

6 Чингэлтэй 70 423 Бишрэлт  ХХК-ын заал 

7 Налайх 15 36 Иргэний танхим 

8 Багануур 8 25 ЗДТГ-ын хурлын танхим 

9 Багахангай 2 10 

Нийт 323 2232  

Хугацаат цэргийн албанаас халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авсан үйл ажиллагааны 
талаар Монголын Үндэсний олон нийтийн телевиз, Батлан хамгаалах яамны харьяа 
“Дуулга” студийн мэдээллийн хөтөлбөр, “Соёмбо” сонин, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 
албаны сайтаар тус тус мэдээлж ажилласан.  

 
9.4.4. Цэргийн ар гэрт үзүүлсэн халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын 

байраар хангасан талаар 
 
 “Ковид-19” цар тахлын халдварт өвчин тархах эрсдэлтэй байгаа хэдий ч 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 157 иргэнийг 

зуучлан оруулж, мэргэжил олгох сургалтад 83 иргэнийг суралцуулан, дүүргүүдийн болон 
хороодын өрхийн эмнэлгийн үзлэгт 446 иргэнийг үнэ төлбөргүй хамруулж, 156 иргэнд 
хувцас, эд материалын тусламж, 51 иргэнд 13,8 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн байна. 

 
 Гэр хорооллын 117 өрхөд нийт 70,05 тн сайжруулсан түлш, амьжиргааны 
баталгаажих түвшинээс доогуур орлоготой 108 өрхийг хогны төлбөрөөс 3-6 сараар 
чөлөөлүүлэн, 2 өрхөд гэр, 2 өрхөд гэрийн давхарга олгуулж, Улаан загалмай, олон улсын 
болон бусад сайн дурын хандивлагч, халамжийн байгууллагуудын тусламжид 309 иргэнийг 
хамруулсан нь цэргийн алба хааж байгаа нийт дайчдын 80 хувийнх нь ар гэрт халамж 
үйлчилгээг хүргэсэн байна. 
 
 Цэргийн жинхэнэ албанд татагдан хугацаа дуусган халагдаж ирсэн түрүүч, байлдагч 
нарыг угтан авч ажлын байр, мэргэжил олгох сургалтад хамруулах ажлыг өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлын хүрээнд зохион байгуулж, 465 иргэнийг ажлын байранд, 69 иргэнийг 
сургуульд, 173 иргэнийг мэргэжил олгох сургалт, дамжаанд бүртгүүлэн гэрээ байгуулж, 148 
иргэнд эд материалын, 436 иргэнд бусад тусламж үзүүлсэн нь нийт халагдаж ирсэн 
дайчдын 69 хувь болж байна. 

 
Цэргийн алба хааж байгаа дайчдын ар гэр болон халагдаж ирсэн дайчдад төрийн 

үйлчилгээ, халамжийг үзүүлж, тэдгээрийн 74.5 хувь нь халамж, үйлчилгээ хүртэж байгаа нь 
цэргийн албаны нэр хүндийг өсгөж, цэргийн албанд явах хүслийг төрүүлж байгаа үр дүнтэй 
ажил болж байна. 
 

9.4.5. “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, 
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Нийслэлийн Засаг даргын  2019 оны А/28 дугаар захирамжийн дагуу “Оюутан цэрэг” цэргийн 
мэргэжил олгох сургалт зохион байгуулагдах байсан ч “COVID-19” цар тахал өвчин 
гарсантай холбогдуулан Батлан хамгаалах яам, Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр тус 
сургалтыг явуулаагүй. 

 
Цэргийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 

оны Журам батлах тухай 32 дугаар тогтоолын дагуу 2014-2019 онуудад “Оюутан цэрэг”-т 
цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамрагдсан бэлтгэл үүрэгтнүүдийн холбогдох архивын 
материалуудыг ЗХЖШ-ын Бодлого, стратегийн төлөвлөлтийн газрын Дайчилгааны хэлтэст 
2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний дотор хүлээлгэн өгсөн. 

 
  9.5. Орон нутгийн хамгаалалтын удирдлага, зохион байгуулалт, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын талаар 
 

    Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 
41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 
11.1, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2020 оны Сургалт 
бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу нийслэл, дүүргүүдийн Орон нутгийн хамгаалалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, түүний хэрэгжилтийг хангах, нэгжүүдийг 
томилгоожуулах, болзошгүй гамшгийн аюулын үед харилцан ажиллах бэлтгэлийг хангах, 
цэрэг-стратегийн үнэлгээг нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлтэд үндэслэн цэргийн 
ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөг бодитойгоор тооцож гаргаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. 
 

Орон нутгийн хамгаалалтын томилгоот удирдлагын  бүрэлдэхүүнийг бүрэн 
оногдуулан дансалж, томилгоожуулсан, суман, отрядын бүрэлдэхүүний томилох 
даалгаваржуулан данслалт 80 хувьтай хийгдсэн. Удирдах бүрэлдэхүүний сургалтыг 2 
дүүргийн хэмжээнд  зохион явуулсан. 

 
Цаашид цар тахлын байдлаас шалтгаалж ZOOM хэлбэрээр орон нутгийн 

хамгаалалтын удирдлагын бүрэлдэхүүний сургалтыг явуулах, зарлан мэдээллээр ажиллах 
дадлагыг олгохоор төлөвлөж байна. 

 
Орон нутгийн хамгаалалтын төлөвлөгөөний ажлын зураг /газрын зураг/-ийн 

мэдээлэл, өгөгдөхүүнийг Цар тахлын үед бүх нийтийн  бэлэн байдлын зэрэгт нийцүүлэн 
ЗХЖШ-ын шуурхай штабын удирдлагын баг, Зэвсэгт хүчний 284 дүгээр ангийн агаарын 
орон зайн тасагтай хамтран дайчилгааны офицерууд нийслэлийн дүүрэг хорооны бүсчлэл, 
утаагүй түлш борлуулах цэг, томоохон дэлгүүр, худаг, зам харилцаа зэрэг 14 үзүүлэлтээр 
хэвлүүлж, ажилд бэлэн болгосон.  
 

  9.6. Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаалгах, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр 
орлуулан хаалгах ажлыг зохион байгуулсан талаар  

 
9.6.1. Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаасан байдал  
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 29 
дүгээр зүйлийн 29,2, Цэргийн албаны тухай хуулийн 30 дугаар зүйл, Засгийн газрын  2018 
оны 80, 2019 оны 426 дугаар тогтоолууд, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 18 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/572 
дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн 122 иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлсэн. 

 
Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийн тоог Баянзүрх 

дүүрэгт 15, Баянгол дүүрэгт 10, Сүхбаатар дүүрэгт 14, Сонгинохайрхан дүүрэгт 20, 
Чингэлтэй дүүрэгт 16, Хан-Уул, Налайх, Багануур дүүрэгт тус бүр 13, Багахангай дүүрэгт 8 
иргэн байхаар Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабуудаас ирсэн саналыг 
үндэслэн хуваарилсан.  
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Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/783 дугаар захирамжаар дүйцүүлэх алба 
хаагчдын хувцас өмсөх загвар, зааврыг батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд нь шинээр элссэн алба 
хаагчдыг хувцас өмсөх загвар, зааврын дагуу жигд хувцас, дүйцүүлэх алба хаагчийн 
үнэмлэхээр хангаж, хувцасны үзлэг хийн илтгэх хуудас бичин ирүүлсэн. 

 
Дүүргүүд Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын даргын тушаал гаргаж, цэргийн 

албыг биеэр дүйцүүлэн хаах иргэдийг журмын дагуу элсүүлж, гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. Нийслэлд цэргийн дүйцүүлэх албыг 176 иргэн биеэр хааж байна. 

 
         9.6.2. Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 
 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг 2020 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 1815 
бэлтгэл үүрэгтний нэрийн жагсаалтыг дүүргүүд Засаг даргын захирамжаар батлуулснаас 
1752 иргэнээр цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаалгаж, 
нийслэлийн Төрийн санд 1,3 тэр бум төгрөг төвлөрүүлсэн.  
 

“Ковид-19” цар тахалын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг буурсны дараа иргэдийг 
дуудан мөнгөн төлбөр тогтоох ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.  

 
9.7. Төрийн болон албаны нууцын горим, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 

чиглэлээр гүйцэтгэсэн ажлын талаар 
 

Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журмын 10.1, Монгол 
Улсын Батлан хамгаалахын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журмын 
арвандолоодугаар бүлгийн 7.1, 7.11 дэх заалтын дагуу дайчилгааны нууц бичиг хэргийн 
өрөө нь биет хамгаалалтын шаардлагад нийцүүлэн төхөөрөмжилсөн, галын болон дуут 
дохиоллын систем, гал унтраагууртай, цонх хамгаалалтын тортой, сейф, цахим мэдээлэл 
боловсруулах техник хэрэгсэлтэй, маш нууц материалыг хадгалах, хамгаалах шаардлага 
хангасан байна.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар 2020 онд төрийн 

болон албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалтыг батлуулж, Монгол 
Улсын Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, тогтоомж, Батлан хамгаалахын төрийн 
болон албаны нууцыг хамгаалах журмын холбогдох зүйл, заалтыг танилцуулан төрийн 
болон албаны нууцыг задруулахгүй байх баталгааг маягт №2-ын дагуу 18 албан 
тушаалтнаас бичгээр гаргуулж, хяналт тавин ажиллаж байна.   

 
Батлан хамгаалахын сайдын 2020 оны н/26 дугаар тушаалаар “Нийслэл, дүүргийн 

ЗДТГ-ын Цэргийн штабын орон тоо”-г шинэчлэн батласныг нийслэл, дүүргүүдийн Засаг 
дарга нарт танилцуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүчингүй болсон орон тоог 
хураалгасан. 

 
Төрийн болон албаны нууц баримт бичгийн нууцын зэргийг зөв тогтоон хөтлөх, нууц 

баримт бичгийн боловсруулалт, олшруулах тоо хэмжээ, нууцын бүртгэлийг хөтлөх үйл 
ажиллагаанд ямар нэг зөрчил, дутагдал гараагүй болно. 

 
Дайчилгааны нууц баримт бичгийн тооллогын өгүүлбэр болон хүснэгт актыг Батлан 

хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын нууцад хугацаанд нь хүргүүлсэн. 
Тооллогоор алдаж үрэгдсэн нууц баримт бичиг байхгүй болно.  

 
Монгол Улсын Их хурал, орон нутгийн сонгуультай холбогдуулан Батлан 

хамгаалахын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах журмын 7.39 дэх заалтыг хэрэгжүүлж 
төрийн болон албаны нууц баримт бичиг алдагдаж, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлж 171  
хороонд хадгалагдаж байгаа нууц баримт бичгийг хураан авах үүргийн дагуу дүүргийн 
ЗДТГ-ын Цэргийн штабууд 2020 оны 04 дүгээр сарын 17-ноос 05 дугаар сарын 14-ний 
өдрүүдэд зохион байгуулж, ажлын талаар илтгэх хуудсаар мэдэгдэж ажилласан. 
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Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дэргэдэх Баримт бичиг 

нягтлан шалгах комиссын хурлыг 4 удаа хуралдуулж, эхний хурлаар нийслэл, дүүргийн 
ЗДТГ-ын Цэргийн штабын нууц бичиг хэрэгт 2020 онд хөтлөгдөх маш нууц албан хэрэг, данс 
бүртгэлийн ангилал, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг, хоёр, гурав, дөрөвдүгээр хурлаар 
дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабуудын нууц, илт архивын хадгаламжийн нэгжийн 
жагсаалт, ИНВ дансыг тус тус хэлэлцэж, Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргаар 
батлуулан, хурлын тэмдэглэлийг дүүргүүдэд хүргүүлж ажилласан.  

 
 Батлан хамгаалахын Төв архивын Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 

хурлаар Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах 
комиссын хурлын тэмдэглэлийг хянуулан, нийслэл, дүүргүүдийн Цэргийн штабууд хөмрөг 
үүсгэгч байгууллагын хуваарийн дагуу 2021 онд архивын хадгаламжийн нэгжийг 
шилжүүлэхэд бэлэн болсон. 

 
Батлан хамгаалахын Төв архиваас “Яам, харъяа байгууллага, агентлаг, Зэвсэгт 

хүчний анги, байгууллагуудын баримт бичиг хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт”-ыг 
өөрчлөхтэй холбогдуулан Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 
үйл ажиллагааны явцад үүсэн хадгалагдаж байгаа баримт бичгийн нэр, төрлийн жагсаалтыг 
Баримт нягтлан шалгах комиссын хуралдаанаар хэлэлцэж, саналыг хүргүүлж ажилласан. 

 
Тушаал, захирамжийн бүртгэлээр Засгийн газрын  тогтоол-2,  Батлан хамгаалахын 

сайдын  тушаал-17, БХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын  тушаал-13, ЗХЖШ-ын даргын 
тушаал-11, нийслэлийн Засаг даргын захирамж-5, Тамгын газрын даргын тушаал-10, 
Нийслэлийн онцгой комиссын хурлын тэмдэглэл-3, албан даалгавар-2-ыг бүртгэж, 
холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.  

 
Ирсэн баримт бичгийн бүртгэлээр 72 баримт бичиг ирснийг бүртгэлд авч, хариутай 

30 баримт бичгийн хариуг хугацаанд нь холбогдох албан байгууллага, албан тушаалтанд 
хүргүүлсэн байна. 

 
 Цэргийн штабын даргын 35 тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж, явсан бичгийн 
бүртгэлээр 139 баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулан, баримт бичиг дугтуй 
тараах дансаар олгосон.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт ирсэн 69 өргөдлийг хүлээн 
авч, БХЯ-нд 2, НОСК-д 2, ХХЕГ-т 7, ЗХЖШ-т 51 өргөдлийг тус тус уламжлан, 7 өргөдлийг 
асуудлыг дотооддоо шийдвэрлэсэн байна. 

 
9.8. Батлан хамгаалах эдийн засгийг бэхжүүлэх, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаанд 

дэмжлэг үзүүлсэн талаар 
 
  Зэвсэгт хүчний 303 дугаар ангийн штаб, тавиуланг төвийн нэгдсэн дулаанд холбох 
ажлыг /960 метр дулааны шугам/ “Универсум” ХХК, Улаанбаатар хотын “Цэвэр агаар сан”-
тай хамтран 2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ын өдрөөс 11 дүгээр сарын 05-ны өдрүүдэд хийж 
гүйцэтгэн, “Улаанбаатар дулаан түгээх” ТӨҮК-тай ашиглалтын гэрээ байгуулж, ажлын 
гүйцэтгэлийг хүлээн авах, Улсын комисст хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон байна. 
 

Санхүүжилтийг нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албатай хамтран Дэлхийн банкны 850.0 сая төгрөгийн төсвөөс шийдвэрлэсэн болно. 
 
 Налайх дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас дүүргийн удирдлагуудтай зөвшилцөн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 17,8 сая төгрөгийг шийдвэрлэж, Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр 
ангийн үлээвэр хөгжмийг шинэчилсэн. 
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Төмөр замын болон зам гүүрийн ангид ажиллах мэргэжил бүхий боловсон хүчний 
судалгааг дүүрэг бүрээр гарган ЗХЖШ-т хүргүүлж, хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагаар 
цэргийн жинхэнэ албанд тус бүр тогтоосон даалгаврын дагуу иргэдийг анги, байгууллагад 
хуваарилан мэргэжлийн сургалтад хамруулсан.  

 
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрийн төвүүдтэй хамтран ажиллаж мэргэжлийн ангиллын 

жолооч, тусгай техникийн ажилтан бэлтгэхэд хамтран ажилласан байна. 
 
9.9. Цэргийн штабын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, түүний биелэлт, бэлэн 

байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын талаар 
 

9.9.1. Цэргийг штабын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн чиглэлээр 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн “2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр”-т Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлээр 2 үндсэн 
үйл ажиллагааг тусгаж, 2020 онд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг Нийслэлийн Засаг 
даргын 2020 оны А/13 дугаар захирамжаар батлуулсан. 

 
Цэргийн штабаас 2020 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг улирал, хагас, 

бүтэн жилээр төлөвлөн, үр дүнг тооцон, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 
 
9.9.2. Цэргийн штабын бэлэн байдлыг дээшлүүлэх чиглэлээр  

 
Нийслэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабуудын үүрэг 

гүйцэтгэх хээрийн бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах, амрах асар 
майхан /5х5/, гэрэлтүүлгийн систем болох цахилгаан үүсгэвэр /мотор/, нараар цэнэглэх, 
гэрэлтүүлэх төхөөрөмж, дулаацуулах газан болон бусад төрлийн халаагуур, зуух яндан, 
нөөцийн мод, түлш, сургалт явуулах зөөврийн ширээ, сандал, самбар, эвхэгддэг ор, мешок, 
хооллох зориулалттай МК-30, 12, 36, 60 л-ийн термос, Дайчилгаа удирдах бүлэг, хэсэг, 
Цэргийн штабын офицер, ахлагч, дүйцүүлэх албан хаачгдад тус бүр бэлэн байдлын үед 
ашиглах аранз, каск, химийн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл болох ОП цув, баг, гамшиг 
болон онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед нууцын материалуудыг нүүлгэн шилжүүлэхэд 
ашиглах брезентэн уут, хайрцаг зэргийн бэлэн болгосон. 

 
 Цэргийн штабын 2020 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 

дүүргүүдийн хээрийн бэлэн байдлын техник хэрэгслийн үзлэг, офицер, ахлагч, дүйцүүлэх 
албан хаагчидтай жагсаалын үзлэгийг /тээврийн хэрэгсэл/ улирал бүр зохион байгуулж 
хэвшсэн.   

 
 9.10. Цэргийн штабын сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар 
 
 9.10.1. Цэргийн штабын ажилтны сургалт 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын 2020 оны сургалт 
бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу Зэвсэгт хүчний 011 дүгээр ангийн материаллаг 
баазыг түшиглэн офицер, ахлагч нарын буудлагын нэгдүгээр дасгалыг боловсруулсан. 

 
- Батлан хамгаалахын сайдын 2020 оны А/382 дугаар тушаалаар аймаг, нийслэл 

/дүүрэг/-ийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга нарын “Заах арга зүйн 
цугларалт” Батлан хамгаагаалах яам, Баянгол дүүрэг, Өмнөговь аймгуудад зохион 
байгуулагдсан.  

 
Сургалтад Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга, Цэргийн 

штабын орлогч, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга нар 
оролцсон. Сургалтаар Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь 
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллахад хэрэглэгдэх техник хэрэгслийг дэлгэн 
үзүүлсэн. 
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- Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас зохион байгуулсан “Стратегийн команд штаб 

сургууль”-д нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын офицер, ахлагч 
нар 2020 оны 02 дугаар сарын 12-14-ний өдрүүдэд оролцсон. 

 
Уг команд штабын сургуулийн үеэр өгөгдсөн цагийн байдлыг дүүргүүдийн Засаг 

даргын Тамгын газрын Цэргийн штабд хүргүүлэн холбогдох тооцоо судалгаа, илтгэлийг авч 
ажилласан. Мөн дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас илтгэл сонсох 
сэдэв, хуваарийг боловсруулан батлуулсан. 

 
 - Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь хээрийн бэлэн 
байдалд шилжих үеийн үзүүлэх сургалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион 
байгуулж, “Цэргийн штабын дайчилгааны боломж” сэдвээр илтгэл, хэлэлцүүлэг тавьсан.  
 

 Сургалтад Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга нар оролцож 
Батлан хамгаалах бодлого үйл ажиллагаа орон нутагт хэрхэн явагдаж байгаатай танилцсан. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 2020 оны А/15 

дугаар тушаалын дагуу Зэвсэгт хүчний 186 дугаар ангитай явуулах стратегийн команд 
штабын хээрийн сургуульд Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-
Уул дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дайчилгааны офицерууд 2020 оны 08 дугаар сарын 
12-14-ний өдрүүдэд оролцсон. 

 
- Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын офицер, ахлагч 

нарын бичих, илтгэх чадварыг хөгжүүлэх, гаргасан шинэ санал, санаачлагыг дэмжих 
зорилгоор өөрсдийнх нь хариуцсан ажлын чиглэлээр “Ессэ” бичүүлж, илтгэл тавьж 
хамгаалуулсан. 

 
- Цэргийн штабын 2020 оны Сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 

офицер, ахлагч нарын “Заах арга зүйн сургалт”-ыг Хан-уул дүүргийн Тамгын газрын дарга, 
нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабтай хамтран хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 
12 дугаар сарын 04-ний өдөр цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. 
 

Тус сургалтаар “Жендерийн мэдрэмжтэй байгууллагын төлөвшилт”, “Авилга хээл 
хахууль, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх”, “Төрийн болон албаны нууцын эрх зүйн 
орчин, нууц хадгалалт, хамгаалалт”, “Дайчилгааны тухай хуулийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, 
түүнтэй уялдан гарах журмуудын талаар” сэдвүүдээр хичээл зохион байгуулж, бие 
бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдсан.   
         
 - Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын  удирдлагуудын 
шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүргийн дагуу 173 хорооны ажлын албаны дарга, зохион 
байгуулагч “Төрийн болон албаны нууцын албан хэрэг хөтлөлт”, “Архив албан хэрэг 
хөтлөлт” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
Мөн “Төрийн болон албаны нууцын тухай” хууль, ”Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх үйл 

ажиллагаа”, “Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, стандарт”-ын тухай гарын авлага бэлтгэн 
хэвлүүлж, хорооны зохион байгуулагч нарт олгосон. 

  
- Дүүргүүд Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагуудад нөхөн хангалт хийх зорилгоор Засаг 

даргын захирамжаар томилогдсон цугларах байр, техник шилжүүлэх байр, дайчилгаа 
удирдах бүлгийн гишүүдтэй онол, дадлагын сургалтыг Баянзүрх, Сүхбаатар, 
Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабууд тус тус 
зохион байгуулсан. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын А/1115, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 2020 

оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагыг зохион байгуулах нийслэл, 
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дүүргийн Цэрэг татлагын товчооны бүрэлдэхүүн, хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч 
нарын өргөтгөсөн хурлыг 10 дугаар сарын 19-21-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулсан. 

 
- Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дарга, 

хурандаа Г.Ялалт Канад Улсад англи хэлний сургалтад, Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын 
Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер, ахлах дэслэгч Б.Дэлгэрмаа нууц 
хамгаалах ажилтны дамжаанд тус тус суралцсан байна. Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Цэргийн штабын шуурхай байдлын ахлагч, дэд ахлагч О.Дэлгэрдалай 
ИБНАУ-д үүрэг гүйцэтгэж байна.  
 

9.11. Бусад ажлын талаар 
 
Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2020 оны 4, 6, 9 дүгээр саруудад тусгай 

үүргийн онгоцоор ирсэн иргэдийг Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлах “ТОЁОКО-
ИНН” зочид буудалд тусгаарлахад хоол хүргэх тусгай үүргийг 21 хоногийн хугацаатай 3 
удаа гүйцэтгэсэн.  

 
Энэхүү тусгай үүрэг гүйцэтгэхэд дүүргүүдийн дүйцүүлэх албан хаагчдыг халдвар 

хамгааллын дэглэмийг чанд сахин бүрэн хамрагдсан. 
 
Улсын онцгой комиссоос зохион байгуулсан “Ковид-19 халдварт цар тахлын үеийн 

харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ” сэдэвт гамшгаас хамгаалах сургуульд 2020 оны 
05 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд оролцсон. 

 
Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг буюу хатуу хөл хорионы дэглэмд шилжсэнтэй 

холбогдуулан дүүргүүдийн Дүйцүүлэх албан хаагчид цагдаагийн албан хаагчидтай хамтран 
тодорхой цагийн хязгаарлалттайгаар дүүргүүдийнхээ нутаг дэвсгэрт явган эргүүл хийх, 
түргэвчилсэн оношилгооны цэг болон нөөцийн мах борлуулах цэгүүдийн зохион 
байгуулалтын ажилд, мөн амьжиргааны түвшин доогуур эмзэг бүлгийн айл өрхөд хүнсний 
багц, сайжруулсан түлш хүргэхэд, Тамгын газрын жижүүр, хамгаалалтын ажилтнуудтай 
хамтран иргэд, албан хаагчдын халуун үзэх, бүртгэл хөтлөх зэрэг томилгоот тусгай 
үүргүүдийг гүйцэтгэж байна. 
 

Нийслэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын офицер, ахлагч, дүйцүүлэх албан 
хаагчдыг түргэвчилсэн болон PCR шинжилгээнд бүрэн хамруулж, хариу сөрөг гарсан. Мөн 
өдөр бүр офицер, ахлагч болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийн биеийн халууны бүртгэл 
хөтлөн, УОК, НОК, ЭМЯ-наас гаргасан зөвлөмжүүдийг цаг тухайд нь хүргэн ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлээс хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай” А/346 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 
хороодод зохион байгуулж байгаа байдалд хяналт тавьж, угаарын хийнээс урьдчилан 
сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах ажлыг зохион байгуулах зорилгоор тус Цэргийн 
штаб Чингэлтэй дүүргийг хариуцан ажилласан.  

 
         Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Нийслэлийн онцгой комиссын Шуурхай 
штабт ахлах офицер, дэд хурандаа М.Мөнгөнтулга, мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер, 
хошууч Б.Чимэд, дүүргүүдийн шуурхай штабт Цэргийн штабын дарга, офицер, ахлагч нар 
үүрэг гүйцэтгэж байна. 

 
Дүгнэлт: 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб нь Батлан хамгаалахын 

сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай 2020 онд хамтран ажиллах гэрээ, Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийн 2020 оны зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус 
мөрдлөг болгон Цэргийн штабаас дэвшүүлсэн “Хууль тогтоомж, иргэн-цэргийн харилцааны 
жил”-ийн зорилгын хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 
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АРАВ. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР 
 
 10.1. Бодлогын зорилтын хэрэгжилт 
 
 - Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.3.9 дэх заалт, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5.3.9 дэх заалт: Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
хамрах хүрээний байгууллагуудын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг үнэлэх ажлын хүрээнд: 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууын дотоод хяналтын тогтолцоонд 2020 оны  
2, 6, 12 дугаар сард хяналт шалгалт хийж дүнг  удирдлагад танилцуулсан. Хяналт шалгалт 
хийгдсэн тухай бүрд нь Нийслэлийн Мэдээлэл технолгийн газар болон НЗДТГ-тай зөвлөх 
үйлчилгээний  гэрээ байгуулан програм хангамжийг бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэж байгаа 
“Ухаалаг шийдэл” ХХК-нд зөвлөмж хүргүүлж, ажлын уулзалтад зохион байгуулж санал 
солилцсон. 
 
 - Салбар бүрийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн 
хэрэгжилтэд Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан 
журмын дагуу хяналт хяналт шинжилгээ хийж, ажлын үр дүнгээр салбар хоорондын 
бодлогын уялдааг хангах ажлын хүрээнд: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын үр дүнгээр 
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах 4 жилийн хугацаанд 
уялдаа холбоог хангах бодлогын баримт бичгийн нийт 1685 арга хэмжээний хоорондын 
уялдаа холбоог хангахад чиглэсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 16 удаагийн зөвлөмжийг 
давхардсан тоогоор 272 байгууллагад хүргүүлж, хэрэгжилт үр дүнг тооцож ажиллаа. 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нийт 4 илтгэх хуудас тус тус 
гаргаж нийслэлийн удирдлагуудыг мэдээ, мэдээллээр хангаж ажилласан. Хийсэн хяналт 
шинжилгээний ажлын явцад тогтоогдсон ололтыг бататгаж, алдаа дутагдалтай асуудлаар 
ажил хариуцсан байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд зөвлөмж өгөх, хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч хэрэгжилтийг хангуулах, эрх бүхий албан тушаалтанд асуудлыг тавьж 
буруутай этгээдэд  хариуцлага тооцуулах зэрэг нөлөөллийн арга хэлбэрүүдийг ашиглаж 
ажилласан. L-monitoring программ ашиглан дараах захирамжлалын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг гаргаж байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 90 байгууллага цахим сангийн 
тусламжтайгаар гүйцэтгэж хэвшсэн. 
 
 10.2. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалт 
 
 - 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар  Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжитэд хийсэн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, нэгдсэн танилцуулгыг нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн 2020.02.06-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт 
үнэлгээний тайланг нэгдсэн танилцуулга, нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 
тэмдэглэлийн хамт 2020.02.11-ний өдөр хүргүүлж, ЗГХШҮМЦС-д 2020.02.12-ны өдөр 
байршуулж, баталгаажуулсан. 
 
 - 2020 оны хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжүүлэх хугацаа болон 
зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй харьцуулан үр дүнд суурилсан эцсийн үнэлгээний 
тайланг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020.06.23-ны өдрийн 15-р хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга, хийсэн ажлын зурган товч 
танилцуулга, хэрэгжилтийн тайлан нийт 168 хуудас бүхий тайланг 2020.06.30-ны өдрийн 
03/3467 дугаартай албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Засгийн газрын хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний мэдээлпийн цахим санд тайланг 2020.06.30-ны өдөр байршуулан, 
баталгаажуулсан.    
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 - Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг 26 байгууллагад хүргүүлж, 2 удаагийн илтгэх хуудсыг 
Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
 
 - “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн арга 
хэмжээний зорилтот түвшинг хүрсэн түвшинтэй харьцуулан үр дүнд суурилсан эцсийн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгдсэн танилцуулгын хамт Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газар болон Сангийн яаманд 2020.01.27-ний өдөр хүргүүлсэн.  
 
 - “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн 
хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгдсэн танилцуулгын 
хамт Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар болон Сангийн яаманд 2020.05.25-ны өдөр 
хүргүүлсэн. 
 
 - “Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”-ийн 
хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайланг нэгдсэн танилцуулгын 
хамт Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар болон Сангийн яаманд хүргүүлэхээр Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын даргад танилцуулсан.   
 
 - Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийг тайлагнах зөвлөмжийг 1 байгууллагад, хүргүүлсэн. 
 
 - Монгол улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019, 2020 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 3 удаагийн илтгэх хуудсыг НЗДТГ-ын 
даргад танилцуулсан.   
 
 - Нийслэлд хэрэгжиж байгаа нийт 16 үндэсний хөтөлбөрийн 185 арга 
хэмжээний 2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээний дүгнэлтээр 
87.5 хувийн дундаж хэрэгжилттэй үнэлэгдсэн. 
 
 - Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөмжийг 
26 байгууллагад хүргүүлсэн.Нийслэлд хэрэгжиж байгаа 31 дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 3 удаагийн танилцуулгыг гаргаж Нийслэлийн Засаг 
дарга, НЗДТГ-ын даргад танилцуулан, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн, ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 
  
 - Нийслэлд хэрэгжиж байгаа 31 дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн танилцуулга, дэд хөтөлбөр тус бүрийн тайланг НИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр  
хурлын ажлын албанд 2020.01.23-ны өдрийн 03/386 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 - НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020.02.05-ны өдрийн хуралдаанаар нийслэлд хэрэгжиж 
байгаа дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн танилцуулгыг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга танилцуулсан. 
 
 - Нийслэлд хэрэгжиж байгаа 31 дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг  Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын 2020.02.14-ний өдрийн 03/788 дугаартай албан бичгээр 
ЗГХЭГ-ын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын газарт хүргүүлсэн. 
 
 - Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 5 бодлого /бүлэг/, 26 зорилт /дэд бүлэг/, 288 арга хэмжээ 
тусгагдсанаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс 
13 арга хэмжээ уялдан тусгагдаж Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  2019 оны хэрэгжилтийг 
Хөгжлийн болдлого төлөлвлөлтийн тухай хууль болон Засгийн газрын 89 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 92.5 хувь буюу “Үр 
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дүнтэй” гэж үнэлэгдсэн. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын хотын 
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2020 оны хагас 
жилийн байдлаар нийслэлийн нутгийн захиргааны 60 байгууллага 9 хэлтэс, нэгжээс мэдээ 
тайланг нэгтгэн, явцын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийсэн, хэрэгжилтийн явц 
94,8 хувь буюу “Үр дүнтэй” хэрэгжиж байна. /Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
явцад хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн 92.5 хувь 
буюу “Үр дүнтэй” гэж дүгнэгдсэн. Тайланг, товч танилцуулгын хамт 2020 оны 02 дугаар 
сарын 19-нд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. 
 
 - Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг НИТХТ-дийн хуралд танилцуулсан. 
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар  95.1 хувийн хэрэгжилттэй байна.  
 
 - Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  5 бодлого 
/бүлэг/, 26 зорилт /дэд бүлэг/, 493 арга хэмжээний хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 
89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам ”-ын дагуу 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 60 байгууллага, 9 хэлтэсээс мэдээ тайланг татан, 
хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, хэрэгжилтийн явц 80.4 хувь буюу 
“Тодорхой үр дүнд хүрсэн” байна.  
 
 - “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” дунд 
хугацааны бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлтөд Засгийн газрын 2016 оны 249 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам, 
Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт–шинжилгээ үнэлгээ хийх 
нийтлэг журам”-ын дагуу 9 бүлэг, 9 зорилго, 66 зорилт, 172 хүрэх үр дүн, 337 хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
танилцуулсан. 

 
Улсын Их Хурал, Засгийн газрын болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын тогтоол шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийн үр дүнг 
тооцох, гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлаар нөлөөлөх 
ажлын хүрээнд дараахи ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 
- 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар дээд газрын шийдвэрийн нийт 141 заалтын 

хэрэгжилтийн мэдээг  нийслэлийн нутгийн захиргааны 52 байгууллага нэгжээс тайлан 
хүлээн авч, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. 93.6%-ийн гүйцэтгэлтэй Бүрэн хангалттай 
үнэлгээтэй гарсан.  2019 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн мэдээг Засгийн газрын 2017 оны 
89 дүгээр тогтоолоор заасан хугацаанд гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүн мэдээг  
ЗГХШҮМЦС-д байршуулж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт цаасан суурьтайгаар  
хүргүүлсэн. 

 
- 2020 оны хагас жилээр дээд газрын шийдвэрийн нийт 143 заалтын хэрэгжилтийн 

мэдээг  нийслэлийн нутгийн захиргааны 55 байгууллага нэгжээс хүлээн авч, хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. 84.6%-ийн гүйцэтгэлтэй Бүрэн хангалттай үнэлгээтэй гарсан. 
2020 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн мэдээг  Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор заасан хугацаанд гаргаж, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүн мэдээг  
ЗГХШҮМЦС-д байршуулж, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт цаасан суурьтайгаар  
хүргүүлсэн. 

 
- Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд 2019 оны жилийн эцэс, 2020 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ хийсэн. Хяналт шинжилгээний ажлын 
танилцуулга, хэрэгжилтийн мэдээг  Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 
танилцуулж, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор заасан хугацаанд Засгийн 
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газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан (ЗГХШҮМЦС)-д байршуулж, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт цаасан суурьтайгаар  хүргүүлсэн.  

 
- 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор  Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын 28 тогтоолын 38  заалт, 28 тэмдэглэлийн 50 заалт, Тэргүүлэгчдийн 
216 тогтоолын 309 заалт, 28 тэмдэглэлийн 62 заалтын хэрэгжилтийн мэдээг 177 
байгууллага нэгжээс хүлээн авч, хэрэгжилтийн явц үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн. Дүн мэдээг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд тухай бүрд 
нь хүргүүлсэн. Тухайн арга хэмжээний гүйцэтгэл нь төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн. 

 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад захирамжлалын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод сүлжээ “Төлөвлөлт үнэлгээ, 
мониторингийн удирдлагын систем” ашиглан биелэлт ирүүлэх тухай зөвлөмжийг албан 
бичгээр хүргүүлж, биелэлтийг L-monitoring программ ашиглан хүлээн авч нэгтгэн, 
шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт тайлбар тодруулгыг авч ажилласан. Хийсэн хяналт 
шинжилгээний ажлын явцад тогтоогдсон ололтыг бататгаж, алдаа дутагдалтай асуудлаар 
ажил хариуцсан байгууллага, нэгж, албан тушаалтанд зөвлөмж өгөх, хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч хэрэгжилтийг хангуулах, эрх бүхий албан тушаалтанд асуудлыг тавьж 
буруутай этгээдэд  хариуцлага тооцуулах зэрэг нөлөөллийн арга хэлбэрүүдийг ашиглаж 
ажилласан. L-monitoring программ ашиглан дараах захирамжлалын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг гаргаж байна Үүнд:  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2019 онд гаргасан 1255 захирамж 2534 заалт 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2 албан даалгавар 10 заалт 
- Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдааны 91 тэмдэглэлийн 50 заалтад тус 

тус хяналт шинжилгээ, хийж дүнг нийслэлийн удирдлагад танилцуулсан. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 1 дүгээр улиралд гаргасан 370 захирамжлалын 
741 заалт, 2 дугаар улиралд гаргасан 779 захирамжлалын 1441 заалт, 3 дугаар улиралд 
гаргасан 1116 захирамжлалын 2850 заалт хяналтанд авч, хэрэгжилтийг “Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний цахим мэдээллийн сан”  буюу “L-Monitoring” программ дамжуулан 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, дүнг удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа.  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны зарим захирамжуудыг түүвэрлэн хэрэгжилтэд 

хяналт шинжилгээ хийж дүнг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа. Үүнд:  

• Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016, А/1118 дугаар захирамж, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны А/108, А/168, А/359, А/436, А/487, А/563, А/590, А/616 
дугаар захирамжуудын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүнг Нийслэлийн 
Удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа. 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Газар чөлөөлөх тухай”  10 захирамжийн 30 
заалтын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүнг Нийслэлийн Удирдлагуудад 
танилцуулж ажиллаа. 

• Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 07, 08, 09, 10 дугаар тэмдэглэлийн 
биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүнг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулж 
ажиллаа.  

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны Ажлын хэсэг байгуулах тухай  28 
захирамжийн 28 заалтын биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүнг Нийслэлийн 
Удирдлагуудад танилцуулж, холбогдох байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлж  
ажиллаа. 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 онд гаргасан захирамжийн хэрэгжилтэд 
хяналт шинжилгээ, хийсэн тоон мэдээллийг гаргаж нийслэлийн удирдлагуудад 
танилцууллаа. 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1036 дугаар захирамжуудын биелэлтэд 
хяналт шинжилгээ хийж, дүнг Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа. 

• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 онд гаргасан 2 албан даалгаврын 10 заалтын 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн ажиллаж байна. 
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• Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 10 дугаар  сарын 01-ны  байдлаар гаргасан 
“Газар эзэмших эрх олгох тухай”  захирамжид хяналт-шинжилгээ хийж дүнг 
Тамгын газрын даргад танилцууллаа. 

• 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 1248 захирамжлалын 3744 заалтыг 
хяналтанд авч, хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийхээр бэлтгэл ханган 
ажиллаж байна. 
 

- Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын 91 тэмдэглэлийн 243 заалтыг 
хэрэгжилтэд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, дүнг хэлтсийн даргад танилцуулж 
ажиллаа. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 90 байгууллагаас цахим сангийн 
тусламжтайгаар гүйцэтгэлээ.  

 
- “Monitoring.ub.gov.mn” программаар дамжуулан Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 

оны 07, 08, 09, 10 дугаар тэмдэглэлийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, дүнг 
Нийслэлийн Удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа. 

 
- Нийслэлийн Онцгой комиссын цахим хуралдааны 2 тэмдэглэл 15 заалтын 

хэрэгжилтийг хяналтанд авч хэрэгжилт, үр дүнг Нийслэлийн Онцгой комиссын хуралд 
танилцуулж ажиллалаа.  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хэрэгжилт 85%-ийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 
 
Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөлгөөн болон цаг үеийн асуудлаар 

өгсөн үүрэг даалгаврын гүйцэтгэлийн явцад хяналт шинжилгээ хийж, төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хөнгөн шуурхай үзүүлж, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж 
байгууллагын ил тод байдлыг хангаж ажиллах. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/334 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 

батлагдсан Нийслэлийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтны “Шуурхай зөвлөгөөн 
зохион байгуулах журам”-ын дагуу 10 удаагийн шуурхай зөвлөгөөний бэлтгэл ажил, 
хэрэгжилтын тайлан, фото зураг, цаг үеийн нөхцөл байдлын бичлэг зэргийг бэлтгэж 
танилцуулж ажиллаа. 

 
- Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний бэлтгэлийг  хангаж, нийт  

10 удаа зохион байгуулж, нийт 154 үүрэг даалгавар хэрэгжилтийн дундаж 90,9%-тай байна. 
 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд шуурхай 

зөвлөгөөнд оролцсон ирцийн бүртгэлийн тухай товч мэдээллийг гаргаж нийслэлийн 
Удирдлагад танилцуулж ажиллаа.  

 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын Удирдах ажилтнууд шуурхай 

зөвлөгөөнд дараах ажлуудыг бэлтгэж танилцуулж ажиллаа. Үүнд:  
 

o Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарттай хот болгон 
зарлах  тухай” А/01 дүгээр захирамжийн тухай танилцуулга 

o Нийслэлийн хэмжээнд 2019 онд худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулсан ажлын үр дүн, цаашид анхаарах асуудлын талаар танилцуулга 

o “Томуу, томуу төст өвчний өвчлөл, тархалт болон шинэ коронавирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний 
талаар мэдээлэл. 

o Монгол Услын Засгийн газрын 2019 оны 376 дугаар тогтоолын дагуу “Олон 
улсын залуучуудын ногоон наадам”-ыг зохион байгуулах арга хэмжээний 
талаар танилцуулах. 

o Сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэл, нөөцлөлт хадгалалтын ажлын явцын 
талаарх мэдээлэл. 
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o Шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар мэдээлэл. 

o Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэл, 
нөөцлөлт хадгалалтын ажлын явцын талаарх мэдээлэл. 

o Эрүүл мэндийн салбарт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлууд, Цаг үеийн 
зохион байгуулалтын ажлуудын мэдээлэл, анхаарах асуудлын талаар. 

o Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэл, 
нөөцлөлт хадгалалт, борлуулалтын цэг нэмж байгуулах ажлын явцын 
талаарх мэдээлэл. 

o Замын хөдөлгөөний түгжрэл ачааллыг бууруулах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж 
байгаа ажлууд болон цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулсан. 

o Нийслэлийн засаг дарга гадуур ажиллах үед холбогдох албаны удирдлагад 
өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гаргаж танилцуулсан. 

o Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сайжруулсан түлшний үйлдвэрлэл, 
нөөцлөлт хадгалалт, борлуулалтын цэг нэмж байгуулах ажлын явцын 
талаарх мэдээлэл. 

- Нийслэлийн Засаг даргаас ажил эрчимжүүлэх зорилгоор 67 байгууллага, 95 албан 
тушаалтанд цаг үеийн асуудлаар яаралтай гүйцэтгүүлэхээр өгсөн 121 үүрэг даалгаврыг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын erp.ulaanbaatar.mn 
системд оруулан  хяналтад авч,   гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж ажилласан. Уг ажлыг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1054 дүгээр захирамжаар батлагдсан "Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод удирдлагын нэгдсэн системийг ашиглах 
журам"-ын дагуу  гүйцэтгэсэн. Үүрэг даалагаврын гүйцэтгэлд хийсэн хяналт шалгалтын 
ажлын дүнгийн танилцуулгыг 14 хоног тутамд Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлж 
мэдээллээр хангаж ажиллласан. 

 
Нийслэлд тухайн онд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтаар хийгдэж байгаа 

ажлын явц, гүйцэтгэлийн үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж удирдлагыг цаг үеийн 
мэдээллээр хангаж ажиллах. 

 
- Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын явц: Нийт 165,9 тэрбум 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 166 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах зохион 
зарлагдсан 153 төсөл, арга хэмжээ, худалдан авах ажиллагаа зарлагдахаар бэлтгэл ажил 
хийгдэж байгаа 11 төсөл, арга хэмжээ нийт  90.0 хувийн хэрэгжилттэй, гүйцэтгэлийн явц 
70,0 хувийн  хэрэгжилттэй байна. 

 
- Нийслэлийн төсвийн 2020 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын явц: Нийт 807,9 

тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 254 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 236 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагаа зарлагдаж,  18 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зарлагдахаар 
бэлтгэл ажил хийгдэж 98,4 хувийн хэрэгжилттэй ажлын гүйцэтгэлийн явц 75,0 хувийн 
хэрэгжилттэй байна. 

 
- Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй худалдан авах 

ажиллагааны явц: Нийт 18,6 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 238 төсөл, 
арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 223 төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зарлагдаж,  15 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагаа зарлагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж 91,2 хувийн хэрэгжилттэй ажлын 
гүйцэтгэлийн явц 70.0 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 
- Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй худалдан авах ажиллагааны 

явц: Нийт 78,6 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 153 төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 150 төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагаа зарлагдаж 3 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 
зарлагдахаар бэлтгэл ажил хийгдэж  95,5 хувийн хэрэгжилттэй, ажлын гүйцэтгэлийн явц 
85,0 хувийн хэрэгжилттэй байна. 
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Үр дүн: Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын явц нийт 165,9 тэрбум 
төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 166 төсөл, арга хэмжээ 90.0 хувийн хэрэгжилттэй, 
ажлын гүйцэтгэл 70,0 хувийн  хэрэгжилттэй байна. Нийслэлийн төсвийн 2020 оны төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын ажлын явц нийт 807,9 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 
254 төсөл, арга хэмжээ 98,4 хувийн хэрэгжилттэй, ажлын гүйцэтгэл 75,0 хувийн 
хэрэгжилттэй байна. 

 
- Хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 12 төсөл, хөтөлбөр 1 хувиас 100 

хувийн хэрэгжилттэй, буцалтгүй тусламж, техник туслалцаагаар хэрэгжиж буй 8 төсөл, 
хөтөлбөр 5 хувиас 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Олон улсын хөгжлийн санхүүжилтээр 
нийслэлд хэрэгжиж байгаа хөнгөлөлттэй зээл болон буцалтгүй тусламж, техник 
туслалцаагаар хэрэгжиж байгаа нийт 20 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжих хугацаанаас хамааран 1 
хувиас 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 
- Монгол  Улсын  “Төсвийн тухай” хуулийг  үндэслэн  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч 2019 онд нийт 10 Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагч, салбар 
яамдын сайд нартай засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар 
гэрээ байгуулан ажилласан байна. Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн гэрээний 
үндсэн дээр нийт 398.338.910.700 төгрөгийн урсгал санхүүжилтийг нийслэлийн харьяа 
газар, байгууллагуудад санхүүжүүлж, бүх шатны төсвийн байгууллагуудын хэвийн үйл 
ажиллагааг бүрэн ханган ажиллаж, өр авлага үүсгэлгүй ажилласан.  

 
- Засгийн газрын гишүүд, салбарын сайд нартай 2019 онд байгуулсан гэрээний 

хэрэгжилт 94.2%-ийн гүйцэтгэлтэй  байна. Хяналт-шинжилгээ. үнэлгээний дүн мэдээг 
нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулж 2020.03.06-ны өдөр ЗГХЭГ болон холбогдох 
яамдад хүргүүлсэн. 

 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн харьяа 

байгууллагуудын тухайн оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
ажлыг зохион байгуулах. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны  байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд  хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хийх журам”, Нийслэлийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн 
дагуу Нийслэлийн 9 дүүрэг,  Засаг даргын хэрэгжүүлэгч 32 агентлаг, Нийслэлийн Өмчит 
үйлдвэрийн 22 газар, Захирагчийн харъяа болон нийслэлийн төсөвт 23 байгууллага нийт 
88 байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж,  ажлын 
дүн мэдээг удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулж,  

- Бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагуудаас 
ирүүлсэн тайлан, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
дүнд үндэслэн 88 удаагийн зөвлөмжийн хэрэгжилт үр дүнг тооцон, бодлогын баримт бичиг, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагуудаас ирүүлсэн тайлан, өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлаар нөлөөлсөн.   

 
- 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр нийслэлийн 21 агентлагийн  төрийн 1282 

албан хаагчийн цагийн бүртгэл, 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр нийслэлийн 32 
агентлагийн  төрийн 2002 албан хаагчийн цагийн бүртгэлтэй газар дээр нь очиж танилцан, 
холбогдох маягтын дагуу авсан судалгааг нэгтгэж, НЗДТГ-ын дарга, Нийслэлийн Засаг 
даргад танилцуулсан.  

 
- Байгууллагуудын удирдлага, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт болон Засгийн 

газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд 2020 оны 06 дугаар сарын  22-ний 
өдрийн 10.00 минутаас 11.10 минутын хооронд хяналт шалгалт хийж, байгууллагуудын 
удирдлага, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалыг 2020 оны 09 дүгээр сарын  14-ны өдрийн 
15.00 минутаас 16.30 минут,  2020 оны 09 дүгээр сарын  15-ны өдрийн 09.00 минутаас 11.30 
минутын хооронд 2 өдөр хяналт шалгалт хийж НЗДТГ-ын дарга, Нийслэлийн Засаг даргад 
танилцуулсан. 
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- Нийслэлийн 80 байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийн ил тод байдалд 22 

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ хийсэн бөгөөд үнэлгээний дундаж 65.8 хувьтай байна. 
 
- Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч 

шийдвэрлэх үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ хийж, хяналт шинжилгээний 
Зөвлөмжийг 30 байгууллагад хүргүүллээ. 

 
- 2019 оны жилийн үйл ажиллагааны тайланг 26  агентлаг, 6 дүүрэг, төсөвт 15 

байгууллага, өмчит 10 байгууллага, Төслийн 1 нэгж, Хувьцаат 2 компани,  нийт 60 
байгууллагаас хүлээн авсан. 

 
- Нийслэлийн байгууллагуудын 2019 онд хийсэн 462 ажлуудыг нэгтгэсэн өнгөт 

зурагтай 160 хуудас бүхий товч танилцуулгыг НЗДТГ-ын ХШҮХ-ийн даргад өгсөн. 
 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 335 дугаар захирамжийн 9 дүгээр бүлгийн дагуу 

2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг 28 агентлаг, 7 дүүрэг, 16 төсөвт, 13 
өмчит байгууллага нийт 64 байгууллагаас Нийслэлийн Засаг даргын А/335 дугаар 
захирамжийн дагуу хүлээн авлаа.  

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн 9 дүгээр бүлэгт 

заасны дагуу Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг гаргахад анхаарах Зөвлөмжийг 
НЗДТГ-ын 2020 оны 8-р сарын 4- ний өдрийн 10/4206 дугаартай албан бичгээр 79 
байгууллагад хүргүүлсэн. 

 
- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 79 байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагаанд 

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлын удирдамж Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны 01 
дүгээр сарын 16-ны өдөр батлагдсаны дагуу дөрвөн ажлын хэсэгт төрийн захиргааны 35 
албан хаагч томилогдон ажилласан. 

 
- Байгууллагуудын 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 

дүнг нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулсан. Удирдлагуудаас холбогдох шийдвэр 
гаргаагүй. 
 
  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 2019 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хийсэн 8 тайлан, мэдээ дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
хүргүүлсэн. Үүнд: 
  

№ Үзүүлэлт 
Үр дүнгийн үнэлгээ 

хувь оноо 

1 Бодлогын баримт 
бичгийн 

хэрэгжилтийн 
үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилт 

95.8% 4.8 

2. Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

96.5% 4.8 

3. Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн биелэлт 

95.1% 4.8 

4. Нийслэлийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
/тухайн жилийн хэрэгжилт/ 

92.5% 4.6 
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5. Эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн үзүүлэлтийн 
үнэлгээ 

100.0% 5.0 

Үнэлгээний дундаж оноо 96.0% 4.8 

2 Байгууллагын чиг 
үүргийн үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Засгийн газрын гишүүн 
аймаг, нийслэлийн Засаг 
даргатай байгуулсан 
гэрээний үүргийн биелэлт 

94.2% 4.7 

2. Хүний нөөцийг 
чадавхжуулах, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулах 
талаар байгууллагын 
тухайн жилийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
зорилтын биелэлт 

100.0% 5.0 

Үнэлгээний дундаж оноо 97.1% 4.9 

3 Байгууллагын 
нээлттэй байдлын 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод 
байдлын үнэлгээ 

100.0% 5.0 

2. Шилэн дансны 
хөтлөлтийн үнэлгээ                                  
Сангийн яам  

  

3. Шударга байдлын 
түвшний үнэлгээ Авилгатай 
тэмцэх газар 

  

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ 
Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газар 

  

Үнэлгээний дундаж оноо 100.0% 5.0 

Ерөнхий үнэлгээ 
97.69% 4.9 

 
 Бусад мэдээлэл: 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны үр дүнгийн гэрээний 

биелэлтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагад танилцууллаа.  
 
- Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн явцад хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагуудад танилцуулан ажилласан. 
 
- Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 

эрхийг хангах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалт, 
хэрэгжиж буй стандарт, норм, дүрмүүдийг мөрдүүлэх зорилгоор  гэрэлтүүлгийн ашиглалт 
хариуцсан аж ахуйн нэгж, байгуулагуудын үйл ажиллагаа, гэрэлтүүлгийн асалт, урсгал 
техникийн засвар, үйлчилгээ, санхүүжилтийн зарцуулалтын талаар 14 байгууллагад хяналт 
шалгалт хийж дүнг удирдлагуудад танилцууллаа. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай 

хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/840 дүгээр захирамж 
гарсантай холбогдуулан энэ сарын 23-25-ны өдрүүдэд нийслэлийн  нутаг дэвсгэрт гэмт 
хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нутаг дэвсгэрт хяналт тавьж ажиллаа. 

 
- Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/578 дугаар захирамжаар Орон нутгийн өмчит 

үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан Контрактыг дүгнэх ажлын хэсгийн дүгнэлтэд 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг удирдлагуудад танилцууллаа. 
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- Нийслэл, хотын авто зам, замын байгууламжид өмнөх онуудад хийсэн ажлын тухай 
товч мэдээллийг гаргаж удирдлагуудад танилцууллаа. 

 
- Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны намрын ээлжит чуулганы 11 дүгээр сарын 19-

ний өдөр /пүрэв гараг/-ийн нэгдсэн хуралдаанаас уих-ын гишүүдийн асуусан асуултын 
хэрэгжилтийг холбогдох байгууллагуудаас авч нэгтгэн удирдлагуудад танилцуулж 
ажиллаа. 

 
- Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдвар тархах 

эрсдэлийн үнэлгээний тайлангуудыг нэгтгэн удирдлагуудад танилцуулж ажиллаа. 
 
- Захирамжлалын баримт бичгүүдийн зохион байгуулалт, хэрэгжилтийн мэдээлэлд 

“Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан”  буюу “L-Monitoring” программийг ашиглах, 
сайжруулах  талаар Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газартай хамтран тогтмол санал 
солилцож ажилласаны дагуу тус программд хяналт тавин нэмэлт сайжруулалтыг хийж 
ажиллаж байна.  

 
- “Нийслэлийн мэдээ” мэдээллийн facebook пэйж хуудсанд байршуулсан мэдээллийг 

олон нийтэд түгээх ажлыг зохион байгуулсан тухай илтгэх хуудсыг Нийслэлийн удирдлагад 
танилцуулж ажиллаа. 

 
- “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн хугацаа 2020 оны 12 дугаар сарын 14-

ны өдөр дуусах үед ямар аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг нээвэл болох талаар 
нарийвчилсан судалгаа”-г гаргаж нийслэлийн удирдлагуудад танилцууллаа.  

 
Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал дотоод ажил  

 
- НЗДТГ-ын дотоод сүлжээний “E-office” болон  L-Monitoring  программыг бүрэн 

ашиглаж мэдээ мэдээллийг солилцож, төлөвлөлт болон гүйцэтгэлээ байшруулан ажиллаж 
байна. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн  www.edoc.ub.gov.mn  программыг бүрэн 
ашиглаж ажиллаж байна. 

 
- Нийслэлээс нутгийн захиргааны байгууллагуудынхаа дотоод удирдлагын 

системийг боловсронгуй болгох зорилгоор хийгдэж байгаа “UB-ERP” системийг дэмжиж, 
Мөн хүний нөөцийн бүртгэл мэдээллийг баяжуулан оруулж, нийслэлийн Удирдах 
ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах, бэлтгэл хангах, зар хүргэх зэргийг тус 
“UB-ERP” системээр дамжуулан хүргэн ажиллаж байна.  

 
Дүгнэлт: 2020 онд коронавируст /Ковид-19/ халдвар  цар тахал дэлхий даяар тархаж, 

хүн төрөлхтөн хүнд сорилтыг даван туулж байна. 
 

Монгол Улсын Засгийн газар дэлхий нийтийг хамарсан коронавируст халдвар 
/Ковид-19/-ын цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 
улсын хэмжээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны 
байгууллага, хуулийн этгээдийг гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын болон 
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэн гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын 
зэрэглэлийг тухайн нөхцөл байдалд нийцүүлэн үе шаттайгаар сонгон хэрэгжүүлж, цар 
тахлын үед нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалах, цар тахлыг хохирол 
багатай даван туулахад шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд нь шуурхай авч хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Нийслэлийн хэмжээнд Монгол УлсSн Засгийн газрын шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  
 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 
 

 

http://www.edoc.ub.gov.mn/

