№

2018 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

Хариуцан
хэрэгжүүлэх албан
хаагч

Төсөвт
өртөг

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ КАЛЕНДАРЧИЛСАН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Биелэлт

Хувь

НЭГ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

1

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
тасгуудаас үйл ажиллагааны тайланг
Захиргааны
зохион
14 хоног, сар, хагас, бүтэн жилээр
байгуулалт хариуцсан
хүлээн авч нэгтгэн баталгаажуулж,
мэргэжилтэн
холбогдох дээд шатны байгууллагад
хүргүүлэх

2

Тамгын газрын даргын үр дүнгийн Захиргааны
зохион
гэрээ, гэрээний биелэлтийг гаргаж байгуулалт хариуцсан
дүгнүүлэх
мэргэжилтэн
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Тамгын газрын албан хаагчдын
нэгдсэн
зөвлөгөөнийг
зохион Захиргааны
зохион
байгуулах, өмнөх зөвлөгөөн дээр байгуулалт хариуцсан
гарсан
санал,
шүүмжлэлийн мэргэжилтэн
биелэлтийг
гаргаж
мэдээлэх,

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс
тасгийн үйл ажиллагааны тайланг сар, хагас жилээр
хэлтэс, тасгуудаас хүлээн авч Засгийн газрын 2017 оны 89
дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 335
дугаар захирамжийн хавсралтад заасан журмын дагуу
нэгтгэн боловсруулж,
холбогдох албан тушаалтанд
танилцуулан баталгаажуулж, Нийслэлийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст
тайлант хугацаанд нь цахимаар болон албан бичгээр
хүргүүлэн ажилласан.
Төсвийн Шууд захирагч Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай
байгуулах 2018 оны Үр дүнгийн гэрээний төслийг Төрийн
албаны зөвлөлийн 134 дүгээр тогтоолын дагуу
боловсруулан батлуулсан бөгөөд хоѐрдугаар хавсралт
болох календарчилсан төлөвлөгөөнд нийт 279 ажлыг хийж
хэрэгжүүлэхээр тусгасан.
Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг
хагас жилийн байдлаар 95 хувьтай хэрэгжүүлж “А”
үнэлгээтэй дүгнүүлсэн.
Тамгын газрын албан хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2018
оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 12
дугаар хороо “Сонгино амралт”-ын баруун талд “Туул
Riverside golf club”-ын сургалтын танхимд зохион
байгууллаа. Тус зөвлөгөөнийг Тамгын газрын дарга
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зөвлөгөөний тэмдэглэлийг хөтлөх,
санал, хүсэлтийг хэрэгжүүлэх ажлыг
зохион байгуулах
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Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
тасгаас Тамгын газрын төлөвлөгөөнд
тусгах ажлын саналыг авч, нэгтгэн
батлуулж, биелэлтийг хагас, бүтэн
жилээр гаргах
Засаг даргын Тамгын газрын даргын
шуурхай
зөвлөгөөнийг
зохион
байгуулах, шуурхайгаас өгөгдсөн үүрэг
даалгаврын биелэлтэд хяналт тавих,
Тамгын
газрын
дотоод
ажлыг
уялдуулан
зохицуулах,
зохион
байгуулах, ажлын үр дүнг тооцох,
мэдээлэх
“Явуулын нэг цэгийн үйлчилгээ”-ээр
төрийн үйлчилгээг 16 хороодын
иргэдэд
хүргэх
ажлыг
зохион
байгуулах
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр,
“Авилгын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр,
стратеги төлөвлөгөө батлах тухай”
23/01 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг
зохион байгуулж ажиллана. Авлигын
эсрэг хуулийн хэрэгжилтийг хангах
ажлын
хүрээнд
Авлигын
эсрэг
төлөвлөгөөг боловсруулж
дүүргийн
Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлэх
Албан
хаагчдын
хувийн
ашиг
сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын
мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд

Захиргааны
зохион
байгуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн

Б.Энхболд нээж, Тамгын газрын хэлтэс, тасгууд хагас
жилийн үйл ажиллагааны тайлангаа танилцууллаа. Тус
зөвлөгөөнийг хааж ТГ-ын дарга 2018 онд хийгдсэн
ажлуудын алдаа, дутагдал, ололт амжилтын талаар санал
бодлоо хэлж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн бөгөөд 2019 онд хийж
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа томоохон ажлын талаар
мэдээлэл хийлээ. Зөвлөгөөнд хэлтэс, тасгийн 71 албан
хаагчид оролцлоо. Санал, хүсэлт гараагүй болно.
Тамгын газрын 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөнд тусгах ажлын саналыг хэлтэс, тасгуудаас
хүлээн авч, нэгтгэн боловсруулсан бөгөөд нийт 279 ажил
хийхээр төлөвлөснөөс хагас жилийн байдлаар ... хувийн
биелэлттэй хэрэгжсэн байна.
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Захиргааны
зохион
байгуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн

Засаг даргын Тамгын газрын даргын шуурхай зөвлөгөөнийг
хагас жилийн хугацаанд нийт 21 удаа зохион байгуулж,
199 үүрэг даалгавар өгөгдөж, 93 хувийн биелэлттэй
хэрэгжсэн байна.
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Захиргааны
зохион
байгуулалт хариуцсан
мэргэжилтэн

Хойшлогдсон

-

Хүний нөөц, ѐс зүйн
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны Авлигын эсрэг
төлөвлөгөөг боловсруулан дүүргийн Засаг даргын 2018
оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/18 дугаар
захирамжаар батлуулсан. Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд
холбогдох хэлтэс, албадаас хагас бүтэн жилийн тайланг
хугацаанд авч байгаа бөгөөд, хэрэгжилтийг нэгтгэн
танилцуулахаар төлөвлөлж байна.
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Хүний нөөц, ѐс зүйн
асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хан-Уул дүүргийн хуулийн үйлчлэлд хамаарах 23 албан
тушаалтны ХАСХОМ-ийг хуулийн дагуу
гаргуулж
холбогдох дээд байгууллагад хугацаанд мэдүүлж
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үнэн зөв гаргуулах, бүртгэх, хянах,
зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах
“Төрийн албан хаагчдыг сургаж
хөгжүүлэх” , “Нийгмийн баталгааг
хангах
хөтөлбөр”-үүдийн
хүрээнд
Хүний нөөц, ѐс зүйн
Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
асуудал
хариуцсан
тасгуудаас 2018 онд хэрэгжүүлэх
мэргэжилтэн
сургалтын
төлөвлөгөөнд
тусгах
саналыг
авч
нэгтгэн
батлуулж,
хэрэгжилийн хангуулан ажиллах
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Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
тасгийн албан хаагчдын сургалтын
хэрэгцээ шаардлагыг судлан санал,
Хүний нөөц, ѐс зүйн
харьяа дээд байгууллагаас өгсөн
асуудал
хариуцсан
зөвлөмжүүдийг үндэслэн Засаг даргын
мэргэжилтэн
Тамгын газрын албан хаагчдын
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж
хэрэгжүүлэх
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Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн
хорооны үйл ажиллагааг холбогдох Хүний нөөц, ѐс зүйн
хууль, дүрэм , журмын хүрээнд зохион асуудал
хариуцсан
байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулан мэргэжилтэн
ажиллах
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Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг
журмын дагуу зохион байгуулж,
хурлаас
гарсан
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангуулан
мэдээлж,
зохион байгуулж, хэрэгжилт, үр дүнг
тайлагнаж, биелэлтийг тооцох.
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Дүүргийн

нутаг

дэвсгэрт

Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурал,
шагнал
хариуцсан
мэргэжилтэн

үйл Засаг

даргын

ажилласан.
Засаг даргын Тамгын газрын “Төрийн албан хаагчдыг
сургаж хөгжүүлэх”, “Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”үүдийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөнд
тусгах саналыг хэлтэс, тасгуудаас авч нэгтгэн 2018 онд
хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж
байна.
Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасгийн албан
хаагчдын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг судлан санал,
харьяа дээд байгууллагаас өгсөн зөвлөмжүүдийг үндэслэн
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын 2018 оны
сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган
ажиллаж байна. 2018 оны эхний хагасс жилийн байдлаар
12 албан хаагчийг мэргэшил дээшлүүлэх сургалтад
хамруулан, 30 албан хаагчдыг гадны улсад богино
хэмжээний сургалт, семинарт хамруулсан.
Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны үйл
ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг Засаг даргын Тамгын
газрын даргаар батлуулж хэрэгжилтйг ханган ажиллаж
байна. 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар
сахилгын болон ѐс зүйн зөрчил үүсгэн хариуцлага хүлээсэн
албан хаагч тогтоогдоогүй болно. Смартсити програмаар
нийт 15 өргөдөл гомдлышг иргэдээс хүлээн авч холбогдох
албан хаагчдад зөвлөгөө өгч ажиллаа.
2018 оны хагас жилийн байдлаар Засаг даргын Зөвлөл 9
удаа хуралдаж Дүүргийн “Ахмадаа дээдлэе”, “Зөв хүүхэдзөв ирээдүй”, “Аз жаргалтай гэр бүл” “ Хорооны хөгжилТөрийн
үйлчилгээ”
хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэхтэй
холбогдсон арга хэмжээ зохион байгуулах, иргэдийн санал
бодолд тулгуурлан шийдвэрлэх асуудал, цаг үеийн
тулгамдсан ажлууд зэрэг 32 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр
гаргаж, ажлын хэсгийн тайлан, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн
тайланг гаргуулсан.
Төрийн дээд одон, медалиар шагнуулахаар нэр
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ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэр, аж зөвлөлийн
хурал,
ахуйн нэгж, байгууллага,
иргэдээс шагнал
хариуцсан
Монгол Улсын Төрийн дээд одон мэргэжилтэн
медалиар
шагнуулахаар
нэр
дэвшигдэж
ирсэн
иргэдийн
материалын бүрдэлтийг хянан шалгаж
холбогдох дээд шатны байгууллагад
уламжлан хүргүүлэх
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Засгийн газар, яамны шагналаар
шагнуулахаар тодорхойлогдож ирсэн
иргэдийн
материалыг
шагналын
журмын дагуу бүрдэлтийг шалган авч
холбогдох
яам
руу
уламжлан
хүргүүлэх
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын
шагналаар
шагнуулахаар
тодорхойлогдон
ирсэн
иргэдийн
материалын бүрдлийг шалган авч
шагналын ажлын хэсгийн хурлаар
хэлэлцэн
шийдвэрлэх,
шагнал
гардуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулах
Алдарт эхийн I, II дугаар зэргийн
одонгоор шагнуулах хүсэлт гаргасан
эхчүүдийн
материалыг
холбогдох

Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурал,
шагнал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурал,
шагнал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурал,
шагнал
хариуцсан

дэвшүүлсэн
2 иргэнийг “Монгол Улсын хөдөлмөрийн
баатар цол”, 1 иргэнийг Монгол Улсын “Худалдааны
гавьяат ажилтан ”, 5 иргэнийг “Аж үйлдвэрийн гавъяат,” 1
иргэнийг, ”Гавъяат холбоочин”, 4 иргэнийг Монгол Улсын
“Гавьяат багш ” цолоор, 1 иргэнийг “Гавьяат хуульч”, 1
иргэнийг “Гавьяат нисгэгч”,1 иргэнийг “Гавьяат эмч”, 1
иргэнийг “Гавьяат тээвэрчин”, 1 иргэнийг “ Гавьяат
дасгалжуулагч”, 40 иргэнийг “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан
тугийн одон”-оор, 6 иргэнийг “Цэргийн гавьяаны улаан
тугийн одон”-оор, 99 иргэнийг “Алтан гадас одон”-оор, 108
иргэнийг “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”, 2 иргэнийг
“Цэргийн хүндэт медаль”-аар
тус тус шагнуулахаар
тодорхойлолтыг дэмжүүлэн ntranet.gov.mn програмд
мэдээллийг оруулж, нийслэлийн шагнал хариуцсан
мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн.
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 2 удаагийн
зарлигаар Төрийн дээд одон Цэргийн гавьяаны улаан
тугийн одонгоор 2, Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн
одонгоор 25, Алтан гадас одонгоор 38 Хөдөлмөрийн
хүндэт медалиар 55, нийт 120 иргэнийг тус тус шагнуулсан.
Засаг даргын албан бичгээр Эрүүл мэндийн яаманд 2,
Зам, тээвэр хөгжлийн яаманд 5, Хүнс, хөдөө аж ахуйн
яаманд 6, Боловсрол соѐл шинжлэх ухааны яаманд 5,
Сангийн яаманд нийт 2 иргэний материалыг дэмжүүлэн
уламжилж хүргүүлсэн
Дүүргийн Засаг даргын шагналаар “Хүндэт тэмдэг”ээр
15, “Жуух бичиг”-ээр 30, “Өргөмжлөл”-өөр 38, “Хан-Уул
авьяастан медаль”-аар 15, “Шилдэг сурагч өргөмжлөл”-өөр
12, нийт 110 иргэн тус тус шагнагдсан байна.

2018 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдийн А/18 тоот тогтоолоор “Алдарт эх”-ийн 1,2
дугаар зэргийн одонгоор шагнагдах 430 эхчүүдийн
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хууль
тогтоомж,
журмын
дагуу мэргэжилтэн
хороодоос хүлээн авч нэгтгэн дээд
шатны
байгууллагад
уламжлан
хүргүүлэх,
одон
гардуулах
үйл
ажиллагааг зохион байгуулах
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Улсын Их Хурал, Засгийн газрын
тогтоол, Нийслэл, дүүргийн Иргэдийн Тогтоол, шийдвэрийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын биелэлт
хариуцсан
хэрэгжилтэд хяналт тавьж биелэлтийг мэргэжилтэн
хүргүүлж ажиллана.
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Дээд газрын захирамжлалын баримт
Тогтоол, шийдвэрийн
бичгийн
хэрэгжилтийг хангуулж,
биелэлт
хариуцсан
хэрэгжилт,
үр
дүнг
тогтоосон
мэргэжилтэн
хугацаанд мэдээлэх
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Дүүргийн
төр,
захиргааны
байгууллагын
Удирдах
ажилтны
шуурхай зөвлөгөөнийг, журмын дагуу Тогтоол, шийдвэрийн
зохион байгуулж, Нийслэл, дүүргийн биелэлт
хариуцсан
шуурхайгаас
өгөгдсөн
үүрэг мэргэжилтэн
даалгаврын
биелэлтийг
хангуулж
хугацаанд нь мэдээлэх

материалыг дэмжүүлэн Нийслэлийн ИТХ-ын ажлын
алба,НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 05-р сарын 23-ны
73 дугаар зарлигаар дүүргийн хэмжээнд 21 эх “Алдар эх”
1 дүгээр зэргийн одонгоор, 323 эх “Алдар эх” 2 дугаар
зэргийн одонгоор тус тус шагнагдлаа.
2018 оны 1-р улиралд биелэлт гаргах 22 захирамжлалын
баримт бичиг хүлээн авч холбогдох 57 заалтын биелэлтийг
тооцож
нийслэлийн
ЗДТГ-ын
ХШҮ-ний
хэлтэст
мэдээллэлээ. /Биелэлт 40,36 %/
2018 оны эхний хагас жилд биелэлтийг тооцож мэдээлэх 8
төрлийн 50 захирамжлалын баримт бичгийн холбогдох 99
заалтыг
http://monitoring.ub.gov.mn/
програм,
http://www.legalinfo.mn/, http://ulaanbaatar.mn/ мэдээллийн
эх үүсвэрээс түүвэрлэн авч ЗДТГ-ын хэлтэс, тасгуудад
жагсаалтаар, Засаг даргын дэргэдэх 26 хэлтэс, албадад
Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 05 сарын 21ний өдрийн биелэлт ирүүлэх тухай 01/1068 тоот албан
бичгээр тус тус хүргүүллээ. Биелэлтийг 06 сарын 20-ны
өдөр
НЗДТГ-ын
ХШҮ-ний
хэлтэст
http://monitoring.ub.gov.mn/ програмаар мэдээлнэ.
2018 оны 1-р улиралд биелэлт гаргах 22 захирамжлалын
баримт бичиг хүлээн авч холбогдох 57 заалтын биелэлтийг
тооцож
нийслэлийн
ЗДТГ-ын
ХШҮ-ний
хэлтэст
мэдээллэлээ. /Биелэлт 40,36 %/
Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын удирдах ажилтны
шуурхай зөвлөгөөнийг 6 удаа зохион байгуулж, 38 үүрэг
даалгавар өгөгдөн 91.2 хувьтай биелэгдсэн байна.
Зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар болон биелэлтийг
http://www.khanuul.mn/ сайтад тухай бүр байршуулсан.
Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын удирдах
ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 9 удаа зохион байгуулагдан,
55 үүрэг даалгавар өгөгдөн, 90.4 хувьтай биелсэн байна.
Биелэлтийг 14 хоног тутам пүрэв гарагт хугацаанд
https://backend.ulaanbaatar.mn/
програмд
мэдээлж
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Дүүргийн Засаг даргын “Нийслэлийн
төр, захиргааны байгууллагын удирдах
Тогтоол, шийдвэрийн
ажилтны шуурхай зөвлөгөөн”-д 14
биелэлт
хариуцсан
хоног тутам танилцуулах мэдээллийг
мэргэжилтэн
холбогдох хэлтэс, албадаас авч
боловсруулалт хийж бэлтгэх
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Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтыг
журмын дагуу зохион байгуулж, Тогтоол, шийдвэрийн
иргэдээс тавьсан санал хүсэлтийн биелэлт
хариуцсан
шийдвэрлэлтэд
хяналт
тавьж мэргэжилтэн
тайлагнана.
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Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх
чиглэлээр Гадаад
харилцаа
төлөвлөгөө
гарган
хэрэгжүүлж хариуцсан
ажиллах
мэргэжилтэн
Засаг
дарга
болон
ЗДТГ-ын
удирдлагуудыг гадаад харилцааны
Гадаад
харилцаа
чиглэлээр мэдээлэлээр хангах, гадаад
хариуцсан
томилолт, гадны зочид төлөөлөгчдийг
мэргэжилтэн
урих, хүлээж авах үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, тайлагнах

ажилласан.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах
ажилтны 2018 оны 01 сарын 22-ны өдрийн шуурхай
зөвлөгөөнд мэдээлэх 2017 онд дүүргийн тохижилт, хөрөнгө
оруулалалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын
танилцуулгыг бэлтгэн хүргүүлснээр дүүргүүдийн 2017 онд
хэрэгжүүлсэн онцлох ажлын мэдээлэл Хан-Уул дүүргээс
эхэлсэн.
2018 оны хагас жилийн байдлаар 2 удаагийн хуваарьт
уулзалтаар нийт 20 иргэнийг хүлээн авч, хүсэлтийг нь
сонсож хариулт өгсөн.
Засаг даргад хандаж хүсэлт гаргасан иргэдээс Түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал олборлолт, тээвэрлэлтийн үйл
ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа,
түрээсийн орон сууцанд хамрагдах болон газрын
асуудлаар ихэвчлэн хандаж байна. Түрээсийн орон сууц,
хог хаягдал цэвэрлэгээ, нохой устгалтай холбогдолтой 10
асуудлын хариуг газар дээр нь өгч, шийдвэрлэн, газрын
асуудлаар хандсан 10 иргэний хүсэлтийг Газрын албанд
шилжүүлэн судлуулж байна.
Уулзалтын хуваарь, журам, мэдээ, уулзалтын үед иргэдээс
тавьсан санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийг
khanuul.mn
цахим хуудсанд тухай бүр мэдээлж “Мэдээллийн ил тод
байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэх чиглэлээр хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулан, ЗДТГ-ын даргаар 2018 оны 03 дугаар сарын
02-ны өдөр батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж
байна.
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар Бүгд Найрамдах
Солонгос Улс, Япон Улс болон Бүгд Найрамдах Болгар Улс
болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад нийт дөрвөн
удаагийн гадаад албан томилолтыг зохион байгуулж
холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн тайлан мэдээг тухай
бүрд нь гарган дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлэв.
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Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Өмнөд Гѐнсан аймгийн
Хаман сумын Хурлын дарга тэргүүтэй төлөөлөгчдийг өндөр
хэмжээнд хүлээж авах ажлыг зохион байгууллаа.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Өмнөд Гѐнсан аймгийн
Хаман сум, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Бусан хотын
Хэүндэ дүүргийн дэргэдэх “Сайн дурын үйлчилгээ үзүүлэх
төв” байгууллагын нийт 31 зочид төлөөлөгчдийг хүлээн
авах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.
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Гадаад хэргийн яам, хилийн чанадад
суугаа консулын газрууд, манай улсад Гадаад
харилцаа
суугаа элчин сайдын яамдуудтай хариуцсан
шаардлагатай үед холбоо тогтоон мэргэжилтэн
харилцан хамтарч ажиллах, тайлагнах

Тамгын
газрын
ажилтан,
албан
хаагчдын гадаадын богино, дунд
хугацааны
сургалтад явах бэлтгэл
ажлыг хангуулах
Иргэдээс төрийн байгууллага албан
тушаалтанд хандан гаргасан өргөдөл,
гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн
байдал үр дүнд хяналт тавьж,
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авснаар
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн

Гадаад
харилцаа
хариуцсан
мэргэжилтэн
Иргэдийн
өргөдөл,
гомдол, санал, хүсэлт,
нэг цэгийн үйлчилгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн

Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Жинжү хотын Гѐнсан Их
Сургуулийн удирдлагуудыг хүлээн авч тус сургуулийн
танилцуулах өдөрлөгийг зохион байгуулах ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
Гадаад харилцааны яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсаас Монгол Улсад
суугаа Элчин сайдын яам, Холбооны Бүгд Найрамдах
Герман Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам,
Бүгд Найрамдах Болгар Улсаас Бээжин хотод суугаа Элчин
сайдын яам, Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Солонгос
Улсын Бусан хотод суугаа Консулын газар, Монгол Улсаас
Япон Улсад суугаа Элчин сайдын яам, мөн Монгол Улсаас
Бүгд Найрамдах Болгар Улсад суугаа Элчин сайдын яам
руу
шаардлагатай
албан
бичгүүдийг
тухай
бүр
боловсруулан хүргүүлж, хамтран ажилласан. Мөн
удирдлагуудад холбогдох мэдээллийг хүргүүлж зохих
чиглэлийг авч ажиллав.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Өмнөд Гѐнгсан аймгийн
Хаман сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагч,
мэргэжилтнүүд Хан-Уул дүүрэгт айлчлан хөдөө аж ахуйн
чиглэлээр хийсэн сургалтын ажлыг зохион байгууллаа.
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Нийслэлийн
Засаг даргын 2016 оны А/1086 дугаар захирамжаар
батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага,
албан тушаалтанд хандсан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх
журмыг мөрдөж, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг
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дундаж хугацааг нийслэлийн түвшинд
хүргэж ажиллана.
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Иргэдийн
өргөдөл,
Нэг
цонхны
өдөр тутмын
үйл
гомдол, санал, хүсэлт,
ажиллагааг
зохион
байгуулах,
нэг цэгийн үйлчилгээ
иргэдийг мэдээ мэдээллээр ханган
хариуцсан
ажиллах.
мэргэжилтэн
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Иргэдийн
өргөдөл,
Нэг цонхны үйлчилгээний төвөөр гомдол, санал, хүсэлт,
үйлчлүүлж байгаа иргэдээс сар бүр нэг цэгийн үйлчилгээ
сэтгэл ханамжийн судалгаа авах.
хариуцсан
мэргэжилтэн

эрчимжүүлэх, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг зорилтод
түвшинд хүргэхээр зорин ажиллаж байна.
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018
оны хагас жилийн байдлаар иргэдээс нийт 369 өргөдөл,
гомдол, санал, хүсэлт ирүүлсэн байна. Үүнээс 359 өргөдөл,
гомдлыг хуулийн хугацаанд,
10 өргөдөл, гомдол
шийдвэрлэх шатанд, хяналтад байна.
Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног, 21 цаг, 50 минут
байна. Дундаж хугацааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 9 хоногоор буурсан
үзүүлэлттэй байна.
“Нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний өдөр тутмын үйл ажиллагааны
хэвийн байдлыг ханган хагас жилийн байдлаар давхардсан
тоогоор 38150 иргэн үйлчлүүлсэн байна. Нэг цэгийн
үйлчилгээний төвөөр өдөрт 200-300 иргэн тотмол
үйлчилгээ авдаг бөгөөд Төрийн үйлчилгээний мэдээлэл
лавлагаа, Өргөдөл гомдол хүлээн авах төв, Эд хөрөнгийн
бүртгэл, Гадаад паспорт хүлээн авах, Улаанбаатар хотын
банк, Нотариат , Кадастр, Зурагчин, канон зэрэг 11 цонхоор
45 төрлийн үйлчилгээ хүргэдэг. Үүнээс гадна иргэдэд
зориулан лавлагаа авдаг ТҮЦ машин, Ухаалаг мэдээллийн
самбар байрлуулсан. Энэхүү самбараар дамжуулан иргэд
төрийн үйлчилгээ авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх
хэрэгтэй байна тэр бүхний мэлээлэл бүрэн харагдана.
Түүнчлэн шаардлагатай бичиг баримтаа энэхүү ухаалаг
самбараасаа шууд удирдан хэвлэн авах боломжтой.
Мэргэжлийн байгууллагаар сэтгэл ханамжийн судалгаа
хийлгүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
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Иргэдийн
өргөдөл,
Ухаалаг мэдээллийн самбарын мэдээ,
гомдол, санал, хүсэлт,
мэдээллийг
тогтмол
шинэчилж
нэг цэгийн үйлчилгээ
баяжуулах,
үйлчилгээний
талаар
хариуцсан
лавлагааны сантай болох.
мэргэжилтэн

Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын дэргэдэх
хэлтэс,
албадаас
ухаалаг
мэдээллийн
самбарын
мэдээллийг шинэчлэх болсонтой холбогдуулан ЗДТГ-ын
даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/861
тоот албан бичгээр саналыг хүлээн авч мэдээллийг
байршуулсан. Ухаалаг мэдээллийн дэлгэцээр хагас жилийн
хугацаад 2000 иргэн үйлчлүүлээд байна. Дараах хэлтэс,
албад төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. Үүнд: ЗДТГ-ын хэлтэс, тасаг, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний
хэлтэс, Татварын хэлтэс, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих төв, Албан бус насан туршийн боловсролын төв,
Тохижилт үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ, Биеийн тамир
спортын хороо, Бүртгэлийн хэлтэс, Соѐлын ордон, Газрын
алба
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Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай
зөвлөгөөнийг
зохион байгуулах,
Хороо
хариуцсан
шуурхайгаас
өгөгдсөн
үүрэг
мэргэжилтэн
даалгаврын биелэлтийг хангуулан
мэдээлэх

Хорооны Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнийг хагас
жилийн хугацаанд 9 удаа зохион байгуулж, шаардлагатай
мэдээ мэдээллээр хангаж нийт 52 үүрэг даалгаврын
биелэлтийг 93,2%-тай хэрэгжсэн.
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Хороодын дунд "Шилдэг хороо”,
“Хэсгийн ахлагч нарын шилдэг баг" Хороо
хариуцсан
шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулж мэргэжилтэн
үр дүнг дүгнэх

Шилдэг хороо”, “Шилдэг хэсгийн ахлагч нарын баг”
шалгаруулах
болзолт уралдааны ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг батлуулах тухай Засаг даргын Тамгын
газрын даргын А/76 дугаар тушаалыг гарган батлуулж
хэлтэс тасгуудад болон хороодод хүргүүлсэн. Тус ажлын
хүрээнд хороодоос ажлын төлөвлөгөө гаргуулан авч
ажилласан.
Шилдэг хороо”, “Шилдэг хэсгийн ахлагч нарын баг”
шалгаруулах
болзолт уралдааны хүрээнд хороодын
зохион байгуулагч нартай уулзалт зөвлөгөөнийг 2018 оны
05 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион байгуулж, 2018 оны 05
дугаар сарын 24-ний өдөр хэсгийн ахлагч нарыг
чадавхжуулах сургалт, уулзалтуудыг тус тус
зохион
байгуулсан.

30

31

32
33

Хороодын албан хаагчдын дунд "Ажил
Хороо
хариуцсан
мэргэжил, ур чадварын" тэмцээн
мэргэжилтэн
зохион байгуулж үр дүнг дүгнэх
Хороодын албан хаагчдыг вакум Хороо
хариуцсан
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Хугацаа болоогүй

-

Хугацаа болоогүй

-

34

35

36

37

38

сургалтад хамруулах
мэргэжилтэн
Хороодын хэсгийн ахлагч нарыг
чадавхижуулах сургалт , зөвлөгөөн
зохион байгуулах
Хороо
хариуцсан
мэргэжилтэн

Мэдээлэл технологи,
Иргэдэд үйлчлэх төв байрны хяналтын
цахим сан хариуцсан
камерын нэгдсэн системийг шинэчлэх
мэргэжилтэн
Мэдээлэл
хуулбарлах
нөөцлөх, Мэдээлэл технологи,
мэдээллийн санг архивлах, дата цахим сан хариуцсан
сервер ашиглалтад оруулах
мэргэжилтэн
Мэдээлэл технологи,
Хүний нөөцийн програм хангамжыг
цахим сан хариуцсан
нэвтрүүлэх
мэргэжилтэн
Мэдээлэл технологи,
Өмч тооллогын програм хангамж
цахим сан хариуцсан
нэвтрүүлнэ
мэргэжилтэн
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Засаг даргын Тамгын газар болон
хороодын компьютер, техник хэрэгсэл,
дотоод сүлжээ, серверийн байнгын
хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж
ажиллах.
Эвдрэл
гэмтлийг
цаг
алдалгүй хурдан шуурхай засварлах
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Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын
Мэдээлэл технологи,
болон
дэргэдэх
хэлтэс,
алба,
цахим сан хариуцсан
хороодын хэмжээнд www.khanuul.mn,
мэргэжилтэн
eoffice.khanuul.mn цахим хуудсуудын

Мэдээлэл технологи,
цахим сан хариуцсан
мэргэжилтэн
Дотоод
сүлжээний
инженер

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга хороодын
Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нарын уулзалт зөвлөгөөнийг
2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан.
Тус зөвлөгөөнд ЗДТГ-ын дарга Б.Энхболд, Засаг даргын
зөвлөх Ч.Бат-Оргил, 16 хороодын Засаг дарга нар
оролцож, Хан-Голомт ТББ-ын захирал Ц.Азбаяр төрийн
албан хаагчын харилцаа хандлага, ѐс зүй, байгууллагын
соѐлыг хөгжүүлэх сэдэвт сургалтууд зохион байгуулсан.
Иргэдэд үйлчлэх төв байрны хяналтын камерын нэгдсэн
системийг шинэчлэх ажлын техникийн даалгавар бүрэн
хийгдсэн, санхүүжилт хүлээгдэж байна.
Мэдээлэл хуулбарлах нөөцлөх, мэдээллийн санг архивлах,
дата сервер ашиглалтад оруулах ажлын үнийн судалгаа
болон Техникийн даалгавар бүрэн хийгдэж байна.
Хүний нөөцийн програмд албан хаагчийн хувийн хэрэг
хөтлөлтийг шивж оруулж дууссан бөгөөд, баяжуулалтыг
хийгдэж байна.
Өмч тооллогын програм хангамж
техникийн даалгавар бүрэн хийгдсэн

нэвтрүүлэх

ажлын

Засаг даргын Тамгын газар, 16 хороодод 2018 оны хагас
жилийн байдлаар компьютер болон дагалдах техник
хэрэгслийн засварын чиглэлээр нийт 58 ажил хийгдэж, Вэб
сервер, Санхүүгийн сервер, Цаг бүртгэлийн сервер,
Kaspersky серверүүдийн байнгын, найдвартай хэвийн
ажиллагаанд өдөр бүр хяналт тавин ажилаж байна. Мөн
Тамгын газар болон 16 хороодын албан хаагчдын
компьютерыг вирусээс хамгаалах албан ѐсны лиценз бүхий
нэгдсэн удирдлагатай програм хангамжийг 2018 оны 05-р
сарын 16 ны ОРГИЛ ДЕЛЬТА ТРЕЙД ХХК-тай байгуулсан
гэрээний дагуу нийт 160 хэрэглэгчийн эрх бүхий програмийг
бүрэн суулгаж хяналт тавин ажиллаж байна.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх
хэлтэс, алба, хороодын хэмжээнд www.khanuul.mn,
eoffice.khanuul.mn цахим хуудсуудын аюулгүй найдвартай
ажиллагаанд өдөр тутам хяналт тавин ажиллаж байна.
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аюулгүй
найдвартай
ажиллагааг
хангаж ажиллах
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
болон дэргэдэх хэлтэс, тасгуудын үйл
ажиллагаанд
Хяналт,
шинжилгээ,
үнэлгээ хийх төлөвлөгөө боловсруулж
батлуулах
Гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний
дүгнэлтэд
тусгасан
зөвлөмжийн
хэрэгжилтэд
хяналт
тавьж,
хэрэгжилтийг хангуулах
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх болон
ЗДТГ-ын
үйл
ажиллагаанд
Гүйцэтгэлийн
хяналт,
шинжилгээг
батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн
дагуу зохион байгуулах
Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй
төсөл
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
явцад
гарсан
алдаа
доголдлыг
илрүүлэх,
холбогдох
албан
тушаалтанд танилцуулах, залруулах
арга хэмжээ авах
Хөрөнгө
оруулалтын
ажлын
хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд хяналт
тавьж, дүн шинжилгээ хийх

Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн
Хяналт
шинжилгээ,
үнэлгээ
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хойшлогдсон

-

Зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын хэрэгжилтийг хагас
жилийн байдлаар нэгтгэн гаргаж Нийслэлийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст
хүргүүлсэн.
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Хойшлогдсон

-

Хойшлогдсон

-

Хойшлогдсон

-
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Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр, эдийн засгийг хөгжүүлэх Хяналт
шинжилгээ,
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явц, үнэлгээ
хариуцсан
гүйцэтгэлд
хяналт
тавьж,
дүн мэргэжилтэн
шинжилгээ хийх

ЭДИЙН
ЗАСГИЙН
ӨСӨЛТ ӨРХ
БҮРД
ХОТ
БАЙГУУЛАЛТ
ДЭД БҮТЭЦ
ЭКО ДҮҮРЭГ
НОГООН
ХӨГЖИЛ
АЗ
ЖАРГАЛТАЙ
АМЬДРАЛ
ХҮНИЙ
ХӨГЖИЛ
ТӨРИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

48

ДУНДАЖ
ХЭРЭГЖИЛТ %

ХУГАЦАА
БОЛООГҮЙ

ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ
ШААРДЛАГАТАЙ
0-10%

0

0

7

0

9

14%

0

2

5

1

3

24%

0

0

9

3

4

19%

4

3

21

5

10

30%

2

1

8

6

2

27%

6

6

50

15

28

ҮНЭЛГЭЭ-22.8%
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ХЭРЭГЖИХ
ШАТАНДАА
20-40%

ДУУСАХ
ШАТАНДАА 5070%

БҮРЭН
ХЭРЭГЖСЭН
100%

БҮЛЭГ

30

ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ
ШААРДЛАГАТАЙ-15 АЖИЛ

Засаг даргын Тамгын газрын үйл
ажиллагааны
үр
дүнд
шалган
Хяналт
шинжилгээ,
зааварчилсан
ажлын
хэсгээс
үнэлгээ
хариуцсан
хүргүүлсэн
зөвлөмж,
дүгнэлтэд
мэргэжилтэн
заагдсан ажлын тусгай төлөвлөгөө
боловсруулж батлуулах

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2018 оны 03/732
тоот албан бичгээр Шалган туслах ажлын зөвлөмж
ирүүлсний дагуу Хяналт, шинжилгээний ажлын төлөвлөгөөг
Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулсан.
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Хяналт
шинжилгээ,
Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
үнэлгээ
хариуцсан
хангуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах
мэргэжилтэн

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2018 оны 03/732
тоот албан бичгээр Шалган туслах ажлын зөвлөмж
ирүүлсний дагуу хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Засаг
даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлж
төлөвлөгөөнд тусгасан 32 ажлын биелэлтийг зөвлөмжид
дурдсаны дагуу 6 дугаар сарын 05-10-ны дотор нэгтгэн,
мөн сарын 25-ны дотор нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
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газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.
48 ажлын биелэлт 47 хувьтай хэрэгжсэн байна
ХОЁР. САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
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Дүүргийн
төсвийн ерөнхийлэн
захирагчийн 2018
оны төсвийн
төслийг
боловсруулж
Иргэдийн Төсвийн зарлагын
Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьж мэргэжилтэн,
батлуулах,
хэрэгжилтийг
зохион Орлогын мэргэжилтэн
байгуулах
Орон нутгийн 2018-2020 оны төсвийн
хүрээний дунд ба урт хугацааны
төлөвлөгөөний төслийг орон нутгийн
Төсвийн зарлагын
төсөвт байгууллагуудаас гаргуулан
мэргэжилтэн,
хянаж
боловсруулах,
нэгтгэх,
Орлогын мэргэжилтэн
Нийслэлийн төрийн санд хүргүүлж
нэгтгүүлэх
Төсвийн тодотгол хийх шаардлага,
нөхцөл, хуулинд заасан үндэслэл
Төсвийн зарлагын
үүссэн тухай бүр тодотголын саналыг
мэргэжилтэн,
боловсруулан
хянуулж,
Иргэдийн Орлогын мэргэжилтэн
Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн
батлуулах
Орон нутгийн төсвийн
орлогын
гүйцэтгэлд хяналт тавих, орлогын
гүйцэтгэлийн
мэдээг
гаргах,
мэдээллийг Нийслэлийн төрийн сан,
дүүргийн сайтад мэдээлэх болон
холбогдох
хэлтэс,
албадыг
Төсвийн орлогын
мэдээллээр хангах
мэргэжилтэн

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар
тогтоолоор 2018 оны орон нутгийн төсөв батлагдсан.
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2019-2021 оны төсвийн төлөвлөгөөний төслийг орон нутгийн
төсөвт байгууллагуудаас ирүүлсэн төсвийн төслийн хамт
боловсруулан 2018 оны 7 дугаар сард Нийслэлийн төрийн
санд хүргүүлэхээр төлөвлөж байна. Төсвийн орлого,
зарлагын төслийг 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр
хүлээн авах албан бичгийг Татварын хэлтэс болон бусад
хэлтэс, албадад хүргүүлсэн.
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2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар төсвийн тодотгол
хийгдээгүй.

-

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан
2018 оны төсвийн орлогын сар, улирлын хуваарийг нэр
төрөл бүрээр боловсруулж, Засаг даргаар батлуулан
Нийслэлийн Төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлж, батлагдсан
төсвийн орлогын хуваарийг эдийн засгийн ангиллын дагуу
төсвийн төлөвлөлтийн “Фискал” программд шивж, баазыг
Сангийн яаманд электрон шуудангаар хүргүүлэн, Засгийн
газрын Санхүүгийн удирдлагын мэдээллийн системд
татуулан төрийн сангийн гүйлгээ хийх нөхцлийг бүрдүүлэн
ажиллаж байна.
2018 оны эхний 5 сарын төлөвлөгөөгөөр орон нутгийн
төсөвт
11 960 024,6 мян төгрөгийн орлого орохоос урьдчилсан
гүйцэтгэлээр 12 694 200,0 мянган төгрөг орж, 106,1 хувиар
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биелэгдсэн.
Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хүлээсэн үүргийн дагуу
2 930 000.00 мян төгрөгийг Нийслэлийн Төрийн санд
төсвийн хуваарийн дагуу бүрэн төвлөрүүлэв.
Орон нутгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэлд тухай бүрт нь
хяналт тавин, долоо хоногт 3-5 удаа орлогын дансны хуулгыг
Татварын хэлтэст илгээн, орлогын хаалтыг тулгаж, сар
бүрийн 5-ны өдрийн дотор орлогын гүйцэтгэлийн мэдээг
Татварын хэлтэстэй тулган баталгаажуулж, мэдээллийг
Нийслэлийн төрийн санд хүргүүлэн ажилласан.
Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу дүүргийн веб сайтад
орлогын мэдээг сар бүр нэгтгэн тавьж, Нийслэлийн төрийн
сан, Нийслэлийн аудитын газар, ОҮИТБСАА, дүүргийн
Статистикийн хэлтэс, Татварын хэлтэс болон холбогдох
бусад хэлтэс, албадыг тухай бүрт нь шаардлагатай байгаа
мэдээллээр ханган ажилласан.
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Орон нутгийн 2018 оны батлагдсан
төсвийн
орлого,
зарлагын
сар,
улирлын
хуваарийг
төсөвт
байгууллага, орлогын нэр төрөл,
зардал
бүрээр
боловсруулж
батлуулах,
үр
дүнгээр
нь
санхүүжүүлж, гүйцэтгэлд нь хяналт
тавих
Тусгай зориулалтын санхүүжилтээр
санхүүжих боловсрол, эрүүл мэнд,
соѐл, спортын байгууллагуудын 2018
оны батлагдсан төсвийн зарлагын сар,
улирлын
хуваарийг
төсөвт
байгууллага,
зардал
бүрээр
боловсруулж батлуулах
Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг
хуулийн хугацаанд төрийн санд
харьяалагдах
байгууллагуудаас
хянаж хүлээн авах, нэгтгэн зохих дээд
байгууллагад
сар бүр мэдээлэх,
удирдлагыг
мэдээллээр
хангаж

Төсвийн зарлагын
мэргэжилтэн, Төсвийн
орлогын мэргэжилтэн,
Төсвийн салбарын
мэргэжилтэн

Төсвийн салбарын
мэргэжилтэн

Төсвийн орлогын
мэргэжилтэн, Тайлан,
орон нутгийн өмч
хариуцсан
мэргэжилтэн

Батлагдсан төсвийн сар, улирлын хуваарийг зардлын зүйл
бүрээр батлуулан тухай бүр хяналт тавьж, шаардлагатай
байгууллагуудад төсвийн зохицуулалтуудыг боломжит
байдлаар хийж гүйцэтгэж байна.
2018 онд Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд
болох төрийн өмчийн 22 сургууль, хувийн хэвшлийн 16
сургууль, төрийн өмчийн 30 цэцэрлэг, хувийн хэвшлийн 112
цэцэрлэг, 15 өрхийн эрүүл мэндийн төв, соѐл спортын
байгууллагуудын сарын хуваарийг төсвийн жилийн
батлагдсан дүнгээр
сар бүр тооцоолол хийн, ачаалал
үүсгэхгүй байхаар төлөвлөн санхүүжилтийг олголоо.
Төрийн болон хувийн хэвшлийн нийт 178 байгууллагын
төсвийн гүйцэтгэлийн 1,2,3,4,5 сарын мэдээг хуулийн
хугацаанд хүлээн авч хянан баталгаажуулж, орлогыг зардал
бүрээр бичилт хийж, Өр авлагын мэдээг сар бүр хүлээн авч
програмд шивж оруулан дүүргийн төсөвт байгууллагуудын
нэгдсэн орлого, зарлага, өр авлагын мэдээг бэлтгэж
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ажиллах
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Дүүргийн Засаг даргаас боловсролын
байгууллагуудын
төсвийн
шууд
захирагч нартай байгуулах 2018 оны
үр
дүнгийн
гэрээний
төслийг
боловсруулж, гэрээ байгуулах, дүгнэх
ажлын хэсэгт орж ажиллах
Орон
нутгийн
болон
тусгай
шилжүүлгийн
байгууллагуудын
батлагдсан төсвийн сар, улирлын
хуваарийн
дагуу
зарлага,
санхүүжилтийг цаг хугацаанд нь бүрэн
олгох

Боловсролын хэлтэс болон ЭЗТХ, Нийгмийн бодлогын
хэлтэс
хамтран
дүүргийн
боловсролын
төсвийн
байгууллагуудын Төсвийн захирагч нартай 2018 оны 3-р
сард багтаан Үр дүнгийн гэрээ байгуулав.
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Ерөнхий нябо

Ерөнхий нябо,
Тайлан, орон нутгийн
өмч хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны 1-р улирлын нийт
180 байгууллагын санхүүгийн тайлан тэнцлийг шалган
хүлээн авч нэгтгэсэн. 2017 оны нэгтгэсэн тайлан, аудитын
дүгнэлтийг шилэн дансны хуулийн дагуу shilendans.gov.mn
сайт, дүүргийн сайтад хуулийн хугацаанд байршуулж нийтэд
мэдээлсэн. 2017 оны жилийн эцэс болон 2018 оны 1 дүгээр
улирлын тайланг санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл, дотоод
хяналт хийх зориулалт бүхий “Талст” программыг ашиглан
Засгийн Газрын санхүүгийн нэгтгэлийн Э-ТАЙЛАН-ийн
системд дүүргийн ОНБ-8, ОНӨААТҮГ-4, сан-3, ТШБ-165
байгууллагын тайланг нэгтгэлээ.

Төрийн сангийн гүйлгээг хуулийн
хугацаанд зохих журмын дагуу хийж
гүйцэтгэх, төсвийн
санхүүжилтийг
зохицуулахдаа Сангийн Сайдын 73
дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллах

Төсвийн зарлагын
мэргэжилтэн, Төсвийн
салбар хариуцсан
мэргэжилтэн

Сангийн Сайдын 2013 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 73
дугаар тушаал Төсвийн захирагчийн төсөвт зохицуулалт
хийх журмын дагуу ажиллаж байна.
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Төсвийн байгууллагын өглөг, авлагыг

Төсвийн зарлагын

Төсөвт байгууллагуудын өр авлагын асуудалд байнгын
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Төсвийн зарлагын
мэргэжилтэн

“Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн систем”ийн сүлжээ
буюу “FreeBalance” програмын журнал
ваучераар оны эхний 5 сард орон нутгийн 10 байгууллага, 6
хөтөлбөр, Засаг даргын нөөц, ОНХО, ОНХСан, 4
ОНӨААТҮГазарт нийт 13 229, 70 сая төгрөг, тусгай
шилжүүлгийн 150 байгууллагад 31 461, 71 сая төгрөг нийт 44
691,41 сая төгрөгийн зарлага, санхүүжилт олгож Нийслэлд 2
930.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэв.

Дүүргийн
төсөвт байгууллагуудын
улирал, жилийн санхүүгийн тайлан
тэнцлийг хянаж хүлээн авах, нэгтгэл
судалгаа хийх, дүүргийн нэгдсэн хагас,
бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг
тогтоосон хугацаанд нийтэд мэдээлэх
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Нийслэлийн
санхүү төрийн сангийн хэлтэст сар бүр
хүргүүлэн ажиллалаа.
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барагдуулах,
нэмж
өр
гарахаас
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч
байх

61

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
улирал, жилийн санхүүгийн тайлан
тэнцлийг баталгаажуулж хянан хүлээн
авах, тайлан тэнцэл хүлээн авалтын
мэдээг батлагдсан маягтын дагуу
гарган
Нийслэлийн
СТСХэлтэст
хугацаанд нь хүргүүлэх

ОНХС,
Хөрөнгө
оруулалтын
санхүүжилтэнд
хяналт
тавих,
санхүүжилтийг олгох
62
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Засгийн
газрын
санхүүгийн
удирдлагын мэдээллийн системын
зардлын ваучерт шивсэн гүйлгээний
бэлтгэн
нийлүүлэгч
байгууллагын
дансны формат, хүлээн авсан огноо,
төлбөрийн хэлбэр, ТЕЗ-ын харилцах
дансыг зөв сонгосон эсэх, ерөнхий
дэвтрийн дансанд ТЕЗ-аар өглөгийг
хэрхэн үүсгэсэн эсэх, кодын блокийг
зөв оруулсныг тулган шалгаж гүйлгээг
эцсийн байдлаар баталгаажуулах.

мэргэжилтэн, Төсвийн
салбар хариуцсан
мэргэжилтэн

Бүртгэлийн
мэргэжилтэн

Хөрөнгө оруулалт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Гүйлгээ
баталгаажуулах ажил
хариуцсан
мэргэжилтэн

хяналттай ажиллаж, Сангийн яам болон Нийслэлийн Санхүү,
төрийн сангийн хэлтсээс өгөгдсөн үүрэг чиглэлийн дагуу
ажиллаж байна. 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар 67,9
сая төгрөгийн зохицуулалт хийн болзошгүй өрийг
дарагдуулан ажилласан
Хан-Уул
дүүрэгт
харьяалагдах
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудын 2017 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцлийг
Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, Нягтлан
бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Санхүүгийн
тайлагналын олон улсын стандартууд, Зөрчлийн тухай
хууль,Сангийн сайдын 242-дугаар тушаалыг баримтлан
Үлдэгдэл баланс, Орлого үр дүнгийн тайлан, Өмчийн
өөрчлөлтийн тайлан, Мөнгөн гүйлгээний тайланг Сангийн
яамны шинэчилсэн “E-Balance” нэгтгэлийн программд бүрэн
шивүүлж, илгээсэн тайланг заасан хуулийн хугацаанд
цахимаар хүлээн авч баталгаажуулан, нэгтгэлийг заавар
журмын дагуу тайлагнаж байна.
Дүүргийн хөрөнгө оруулалт 2017 оны 12 дугаар сарын 19ний өдрийн 2 дугаар тогтоолын хавсралтаар 17 төсөл 1,933
сая төгрөг үүнээс он дамнасан 1 төсөл 862,7 сая төгрөг,
шинээр 16 төсөл 1059,3 сая төгрөгний төсөл арга хэмжээ
батлагдан Нийслэлийн Санхүү, Төрийн сангаас 2018 оны
эхний хагас жилийн байдлаар 110.9 сая төгрөгийн
санхүүжилтийг Орон Нутгийн Хөгжлийн Сангийн дансанд
олгоод байна.
2018 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс 06-р сарын 15-ны өдөр
хүртэл төсвийн байгууллагуудын Төлбөр тооцоо хариуцсан
ажиллахдаа, Төрийн сан банкаар эхний хагас жилд нийт
10,347 ширхэг 55,6 тэрбум төгрөгийн гүйлгээг анхан шатны
баримтыг үндэслэн хяналтын хуудастай тулган “Засгийн
газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээлэл” системийн сүлжээ
буюу “Фрибланс” программын зардлын ваучерт шивж,
бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагын дансны формат, хүлээн
авсан огноо, төлбөрийн хэлбэр, ТЕЗ-ын харилцах дансыг зөв
сонгосон эсэх, ерөнхий дэвтэрийн дансанд төсвийн
ерөнхийлөн захирагчаар өглөг хэрхэн үүсгэсэн эсэх, кодын
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Төсвийн “тэг” үлдэгдэлтэй данснаас
гарах
зардлын
гүйлгээний
баримтуудыг
хянах,
удирдлагад
танилцуулах
Хэлтсийн дотоод хяналтын 2018 оны
төлөвлөгөөг төрийн сангийн үйл
ажиллагаанд дотоод хяналт
хийх
журмын
дагуу
боловсруулан
батлуулах,
удирдамжаар
батлан
ажиллах
Засгийн газрын санхүү удирдлагын
мэдээллийн
системийн
зардлын
ваучерт дүүргийн төрийн сан банктай
харилцагч төсөвт байгууллагуудын
өдөр
тутмын
төлбөр
тооцоог
хуваарилсан дансны дагуу холбогдох
анхан
шатны
баримтыг
хянаж,
хяналтын
хуудсыг
үндэслэн
батлагдсан төсвийн дагуу үнэн зөв
шуурхай хийж гүйцэтгэх.
Орон
нутгийн
эзэмшлийн
өмч
хөрөнгийн хагас жил, бүтэн жилийн
тооллого зохион байгуулах

Төсвийн орлогын
мэргэжилтэн

Бүртгэлийн
мэргэжилтэн

Төлбөр тооцоо
хариуцсан
мэргэжилтэнгүүд

Тайлан, орон нутгийн
өмч хариуцсан
мэргэжилтэн

Засгийн
газрын
санхүүгийн
удирдлагын
мэдээллийн
системд
шинээр
байгууллагыг
бэлтгэн
нийлүүлэгчээр бүртгэх.

Гүйлгээ
баталгаажуулах ажил
хариуцсан
мэргэжилтэн

Төсөвт
байгууллагуудын
нягтлан
бодогч нарын сургалт, семинарыг
хөтөлбөрийн дагуу тогтмол зохион

Гүйлгээ
баталгаажуулах ажил
хариуцсан

блокийг зөв оруулсан эсэхэд хяналт тавьж тулган
баталгаажуулж ажилласан.
Татварын хэлтсийн албан бичгээр ирж буй татварын
орлогын буцаалт, данс андуурсан гүйлгээ болон Улсын
тэмдэгтийн хураамжийн материалыг нэг бүрчлэн хянан
тулгаж, төсвийн “тэг” үлдэгдэлтэй данснаас гүйлгээг гаргаж
байна.
2018 онд Хэлтсийн дотоод хяналт хийх, шалган зааварчлага
өгөх ажлын хүрээнд дүүргийн
29,71,145 243 дугаар
цэцэрлэгүүдийн ажил байдал, ажлын баримтуудтай
танилцан, зөвлөгөө зааварчилгаа өгч ажиллалаа.
2018 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс 06-р сарын 15-ны өдөр
хүртэл төсвийн байгууллагуудын Төлбөр тооцоог Төрийн сан
банкаар эхний хагас жилд нийт 10,347 ширхэг 55,6 тэрбум
төгрөгийн гүйлгээг анхан шатны баримтыг үндэслэн
хяналтын хуудастай тулган “Засгийн газрын санхүүгийн
удирдлагын мэдээлэл” системийн сүлжээ буюу “Фрибланс”
программын зардлын ваучерт төлбөр тооцоо хариуцсан 3
мэргэжилтэн шивж, бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагын
дансны формат, хүлээн авсан огноо хяналтын хуудас дээрх
анхан шатны баримтуудыг нь үндэслэн гүйцэтгэсэн.
Засаг даргын тамгын даргын 2018.05.11-ны
“Хан-Уул
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын өмч, эд хөрөнгийн
тооллого зохион байгуулах тухай” А/80 тоот тушаалын дагуу
Засаг даргын тамгын газрын өмч хөрөнгийн 2018 оны хагас
жилийн тооллогын ажлын хэсэгт хэлтсийн Тайлан, орон
нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн орж ажилласан.
Төлбөр тооцоо гүйцэтгэхтэй холбогдуулан Сангийн яаны
“Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын мэдээлэл”-ийн
систем шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан системд бүртгэлгүй
байсан 180 аж ахуй нэгж байгууллага, 300 иргэнийг шинээр
бэлтгэн нийлүүлэгчээр нэмж бүртгэсэн.
Төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын сургалт,
семинарыг хөтөлбөрийн дагуу тогтмол зохион байгуулж
тэдний мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх хүрээнд НББ,
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байгуулж тэдний мэдлэг мэргэжлийг
дээшлүүлэх,
мэргэшсэн
нягтлан
бодогчийн эрх олгох шалгалтанд
бэлтгэх сургалт, шалгалтанд хамруулж
ММНБ-дын тоо эгнээг өргөтгөх
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ААНБ-уудад НББОУС-ыг хангуулах,
Мэргэжлийн нягтлан бодогчдын тоо
эгнээг
өргөтгөх
ажлыг
зохион
байгуулах

мэргэжилтэн

Бүртгэлийн
мэргэжилтэн

Орлого нэмэгдүүлэх бааз суурийг
өргөжүүлэх талаар судлах, санал
оруулах
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Төсвийн орлогын
мэргэжилтэн
/дүүргийнтатварын
хэлтэс болон бусад
алба, хэлтэс,
газруудтай хамтран
хэрэгжүүлнэ./

УСНББОУС-ын сургалт, программ хангамжийн сургалтуудыг
зохион байгуулж ажилласан. 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр
Дүүргийн төсөвт байгууллагын эд хариуцагч нарт “Бүртгэл,
тайлагналт, дотоод хяналт” сэдвээр МУ-ын гавъяат эдийн
засагч, доктор профессор, мэргэшсэн нягтлан бодогч
Р.Батжаргалын сургалт, “Axplorer няравын программ”-д
тулгарч буй асуудлууд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам”
сэдвээр ГӨҮ ОКЕЙ ХХК-ний мэргэжилтэн Энхбаяр хичээл
зааж уг сургалтанд дүүргийн төсөвт байгууллагуудын 51 эд
хариуцагч хамрагдав.
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын гүйцэтгэлийн болон
явцын аудитын хурал, дүүргийн төсөвт байгууллагын
нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарын ээлжит цугларалтыг
тогтмол зохион байгуулж хууль эрх зүйн шинэ гарын
авлагаар ханган ажилласан.
НББ-ийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын дагуу хагас,
бүтэн жилээр нийт 8200-8600 ААНБайгууллагын санхүүгийн
тайланд НББОУС-ыг бүрэн нэвтрүүлсэн E-Balance
программаар хүлээн авч баталгаажуулан, ААНБ-ын албан
тушаалтнуудад хууль, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч
ажилласан.Тайлант хугацаанд дүүргийн СТСХ-ийн 3
мэргэжилтэн мэргэшсэн нягтлан бодогчдын эрх олгох 3-4
шалгалтын хөнгөлөлт авсан байна.
1.Дүүргийн Засаг даргын “Улс, нийслэл болон орон нутгийн
төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийг хангах зарим арга
хэмжээний тухай” А/28 дугаар захирамжийг 2018 оны 1
дүгээр сарын 29-ний өдөр гарган, ажлын хэсэгт захирамжийг
хүргүүлэн ажиллав.
2.Орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, судалгаа хийх чиг
үүргийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэр дээрх бүх арилжааны
банкуудын судалгааг хийж дуусгалаа.
Дүүргийн нутаг
дэвсгэр дээр нийт 61 банкны салбар төвүүд үйл ажиллагаа
явуулж байгаа бөгөөд үүний 59 банкны салбар төвүүдэд
хамтран ажиллах тухай албан бичиг хүргүүлэн ажилласнаар
хадгаламжийн хүүгийн орлогын татварыг Төрийн сангийн
дансанд төвлөрүүлж буй банкны салбар төвийн тоо өсч 24
салбар тооцооны төв болсон байна.
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Засгийн газрын 147 дугаар тогтоолын
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төсвийн
бодит хэмнэлт гаргах, дүүргийн Засаг
даргын захирамж гарган, захирамжийн
дагуу ажил зохион байгуулах
Тохижилт
төрийн
үйлчилгээг
сайжруулах жил" аяны хүрээнд ажил
зохион байгуулах
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Дүүргийн төсөвтэй харилцагч төсөвт
байгууллагуудын
нягтлан
бодогч
нарын бүртгэл тооцооны ажлыг
дүгнэж,
шагнал
урамшууллын
асуудлыг шийдвэрлэн ажиллах

Тэмдэглэлт өдөр, баяр ѐслолын
аливаа
арга
хэмжээнд
төсвийн
мөнгөөр согтууруулах ундаа худалдан
авахыг хориглох

Ерөнхий нябо,
Бүртгэлийн
мэргэжилтэн

Бүх мэргэжилтэн

Бүх мэргэжилтэн

Санхүү, төрийн
сангийн хэлтэс

3. Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр
сарын 30-ний өдөр гарсан “Дүүргийн нэгдсэн мэдээллийн
сан үүсгэх тухай” А/18 тоот тушаалын дагуу сар бүр ажлын
төлөвлөгөө гаргаж, “Эко Хан-Уул” нэгдсэн мэдээллийн
сангийн хөгжүүлэлтийг тогтмол хийн ажиллалаа.
Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ний
өдрийн А/17 дугаар захирамжаар “Төсвийн хэрэгжилтийг
зохион байгуулах талаар авах арга хэмжээний тухай”
захирамжийг боловсруулан
хэрэгжилтэд хяналт тавин
ажиллаж байна.
1 Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр Хан-Уул
дүүргийн нэг цэгийн үйлчилгээний хэсэгт Аж ахуй нэгж
байгууллагуудад санхүүгийн тайлантай холбоотой
мэдээллийг Смарт дэлгэцний пос машинаас хэвлэн авч
болохоор болгосон.
2 Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо Шаравын гудамжны
бүтээн байгуулалтанд оролцсон.
Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас дүүргийн 2017 оны
жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн
шалгалтаар зөрчилгүй, явцын шалгалтын зөрчлийг
залруулан ажилласан 47 байгууллагуудын санхүүгийн
ажилтнуудад урамшуулал олгох, акт, албан шаардлага
авсан, зөрчил гаргасан 12 байгууллагын шууд захирагч
болон санхүүгийн ажилтнуудад арга хэмжээ авах тухай
дүүргийн Засаг даргын А/160 тоот захирамж гарч албан
тоотоор хүргүүлэв.
Төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулахад хяналт тавих,
төсвийн хэмнэлт хийх, төлбөр тооцоо гүйцэтгэхэд төсвийн
мөнгөөр согтууруулах ундаа худалдан авахгүй байх тал дээр
анхаарч, 2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын А/876 тоот
захирамжийг мөрдөн ажиллаж байна.
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ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТЭС

76

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн дүүрэгт
хамааралтай заалтуудыг холбогдох

Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах хэлтэс
албадад 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр хариуцан
хэрэгжүүлэх батлагдсан хуваарийг хүргүүлэн ажилласан.
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хэлтэс, албадад хүргэх
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Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
биелэлтийг
НЗДТГ-ын
ХШҮХ-т
хүргүүлэх

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг
2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
дүүрэгт хамааралтай заалтуудын
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг НЗДТГ-ын
ХШҮХ-т хүргүүлэх

төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Засгийн газрын зарим чиг үүргийг
орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх
гэрээний
хэрэгжилтийг
НЗДТГ-т
Засаг
даргын
үйл
тайлагнах
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Засгийн газрын гишүүд, салбарын
сайд нартай байгуулсан батламж,
санамж бичиг, хамтран ажиллах
гэрээний
хэрэгжилтийн
мэдээг
холбогдох хэлтэс, албадаас авч

Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн биелэлтийг хуваарийн
дагуу авахаар 2018 оны 05 сарын 24-ны өдөр 03/1104 тоот
албан бичгийг холбогдох хэлтэс, албадад хүргүүлсэн.

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлээс дүүрэгт хамаарах биелэлтийг 1 дүгээр
улирлын байдлаар нэгтгэн 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр
НЗДТГ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн. Эхний хагас жилийн
биелэлтийг хуваарийн дагуу авахаар 2018 оны 05 сарын 24ны өдөр 03/1104 тоот албан бичгийг холбогдох хэлтэс,
албадад хүргүүлсэн.
Нийслэлийн Засаг дарга болон Хан-Уул дүүргийн Засаг
даргын хооронд Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон
нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны “Аз жаргалтай хот” хөтөлбөр, Нийслэлийн
эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулсан үр дүнгийн гэрээний
хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн 2017 оны 12
дугаар сарын 13-ны өдөр 04/2191 тоот албан бичгээр
НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлсэн.
2018 онд байгуулсан үр
дүнгийн гэрээний эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг
батлагдсан хуваарийн дагуу авч нэгтгэн 07 сарын 05-ны
дотор НЗДТГ-т хүргүүлнэ.
Нийслэлийн Засаг даргатай төрийн яамд, холбогдох бусад
байгууллагуудын удирдлагуудтай 2017 онд байгуулсан 6
санамж бичгийн хэрэгжилтийг 2018 оны 03 сарын 12-ны өдөр
03/434 тоот албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Нийслэлийн
Засаг
даргатай
төрийн
яамд,
холбогдох
бусад
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нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлнэ.

төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

ДЗД-ийн 2017-2020 оны ҮАХ-ийн
холбогдох заалтыг хэлтэс, албадын
хяналтад
оруулж,
хэрэгжилтийг
хангуулах

Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Төсөл,

ДЗД-ийн 2017-2020 оны ҮАХ-ийг
иргэд олон нийтэд ил тодоор
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах
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Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцыг
өссөн дүнгээр нэгтгэн гаргаж Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлэн дүүргийн ИТХ-д хүргэх

Дүүргийн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны хөтөлбөр болон дэд
хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг
хөгжүүлэх
үндсэн
чиглэлийн
хэрэгжилтэд
хяналт
шинжилгээ
хийлгэн НЗДТГ-н ТЗУХ-т хүргүүлэх

байгууллагуудын удирдлагуудтай 2018 онд
байгуулсан
санамж бичгийн /хамтран ажиллах гэрээ/-ний жагсаалтыг
шинэчлэн авахаар НЗДТГ-т 03/1103 тоот албан бичиг
хүргүүлсэн.
Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
хэрэгжилтийг хангах Засаг даргын албан даалгавар
боловсруулан батлуулж дэргэдэх хэлтэс, албадад 03/594
тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.

Олон нийтийн сүлжээг ашиглан ХУД Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн хэлтэс фэйсбүүк пэйж хуудас нээн ажиллуулж
байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагааг цаг тухай бүр оруулж сурталчилан ажиллаж
байна.
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Хэрэгжих хугацаа болоогүй.

-

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017,2018 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг нэгтгэн нэгдүгээр улирлын
байдлаар Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрөөс
хэрэгжилт
удаашралтай,
хэрэгжээгүй
заалтуудыг ялгаж нэгтгэн Засаг даргын Тамгын газрын
шуурхай зөвлөлгөөнөөр танилцуулсан.
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Үндсэн чиглэлийг хэлтэс, албадад
хүргэх, иргэд олон нийтэд сурталчлах
ажлыг зохион байгуулах
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Хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах
календарчилсан
төлөвлөгөө
боловсруулан
батлуулж
хяналт
тавьж ажиллах

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
төслийг боловсруулах
87

88

89

Хэрэгжилтийн явц, үр дүнг улирал
тутам
нэгтгэн
Засаг
даргын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлэн
ИТХ-д хүргэх

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019

хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Засаг
даргын
үйл

Khanuul.mn сайтад албан ѐсоор байршуулсан бөгөөд ХУД
Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс фэйсбүүк пэйж хуудсанд
нарийвчилсан төлөвлөгөөг оруулж иргэдийн санал хүсэлтийг
хүлээн авч байна.

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийг
хэрэгжүүлэх
нарийвчилсан
төлөвлөгөөг
боловруулан хэвлүүлж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж буй
хэлтэс, албадад хүргүүлсэн.
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Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийн төсөл
боловсруулж байна.
10

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлийн хэрэгжилтийг нэгдүгээр улирлын байдлаар
нэгтгэн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд
2018 оны 04 сарын 05-ны 03/172 тоот албан бичгээр
хүргүүлсэн.
Хэрэгжих хугацаа болоогүй.
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онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн ажиллагааны
төслийг дүүргийн ИТХ-д өргөн барих
хөтөлбөр,
эдийн
засаг,
нийгмийн
үндсэн
чиглэлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн Орон
нутгийн
хөрөнгөөр
2018
онд
хийгдэх хөгжлил,
хөрөнгө
тохижилт,
бүтээн
байгуулалтын оруулалтын
ажлыг газар дээр нь нягтлан, төлөвлөлт, хэрэгжилт
хэмжилт хийж баталгаажуулах
хариуцсан
мэргэжилтэн
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх дүүргийн
Засаг даргын захирамжийн төсөл
боловсруулан батлуулах

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөр
2018
онд
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын
төсөл арга хэмжээний жагсаалтын
дагуу
ажлын
даалгавар
боловсруулах

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн Орон
сангийн
хөрөнгөөр
2018
онд хөгжлил,
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын оруулалтын

нутгийн
хөрөнгө

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх
төсөл арга хэмжээний талаар 2016 онд иргэдээс авсан
санал асуулга дээр тулгуурлан хороодоос санал авч
Төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2012 оны 244 дүгээр
тушаал, 2014 оны 43 дугаар тушаал зэрэгт нийцүүлэн Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 21 төсөл
арга хэмжээний жагсаалтыг боловсруулсан.
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2 сарын
21-ний өдрийн А/10 дугаар тогтоолоор 2018 онд хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтад
өөрчлөлт оруулсан.
Дээрх тогтоолыг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 3 сарын 6ны өдрийн А/74 дугаар захирамжаар дүүргийн Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 21 төсөл арга
хэмжээний жагсаалтыг батлуулсан.
Дүүргийн төсөв, Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжин 2018 онд хэрэгжих 37 төсөл арга
хэмжээнээс 17 төсөл арга хэмжээнд зургийн даалгавар
боловсруулж холбогдох байгууллагаар батлуулсан 14-н
төсөл, арга хэмжээнд ажлын даалгавар боловсруулж, төсөв
зохиолгон “МССС корпорейшн” ХХК-р магадлал хийлгэсэн.
6-н төсөл арга хэмжээнд бараа мэтериалын тодорхойлолт
боловсруулан дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанд
хүргүүлсэн. Мөн Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг
даргад эрх шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний зургийн
даалгавар холбогдох баримт бичгийг боловсруулан
ажиллав.
“Нээлттэй Улаанбаатар” мэдээллийн системд дүүргийн
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018
онд хэрэгжүүлэх 21 төсөл арга хэмжээний мэдээллийг
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50

төсөл арга хэмжээг
нийтэд сурталчлах

94

иргэд

олон төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн Барилга,
зураг
сангийн
хөрөнгөөр
2018
онд төслийн
хяналт
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хариуцсан
төсөл арга хэмжээний ажлын явц, мэргэжилтэн
гүйцэтгэлд хяналт тавих
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн Орон
нутгийн
сангийн
хөрөнгөөр
2018
онд хөгжлил,
хөрөнгө
хэрэгжүүлэх
хөрөнгө
оруулалт, оруулалтын
хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний явц, төлөвлөлт, хэрэгжилт
гүйцэтгэлийг дүүргийн удирдлага, хариуцсан
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулах
мэргэжилтэн

95

96

Дүүргийн
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөр 2019 хэрэгжүүлэх хөрөнгө
оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга
хэмжээний талаар олон нийтийн
нээлттэй санал асуулга зохион
байгуулах

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

“Нээлттэй Улаанбаатар” нийслэлийн нэгдсэн мэдээллийн
систем, дүүргийн цахим хуудас, фейсбүүк хуудас зэргээр
олон нийтэд сурталчлан ажилласан.

2018 онд Дүүргийн Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр
хэрэгжих нийт 21 төсөл арга хэмжээнд хяналт тавихаас
гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан 3 төсөл арга хэмжээнд
хяналт тавьж байна.

3 сарын 20-нд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний явцын
мэдээг тухай бүр дүүргийн удирдлагуудад танилцуулсан.
Мөн дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дахь намын
бүлгүүдэд албан тоотоор хүргүүлэн бүлгийн хуралдаанд
танилцуулсан
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний
бэлтгэл ажлыг хангах 2 ажлын хэсгийн нэгдсэн хуралдааныг
3 сарын 21-ний өдөр зохион байгуулж дүүргийн хөрөнгө
оруулалтаар хэрэгжүүлэх 19 төсөл арга хэмжээ, ОНХС-ийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 21 төсөл арга хэмжээний явцын
талаар мэдээлэл бэлтгэн танилцуулсан.
Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019
онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санал асуулга зохион
байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын А/104 дугаар
захирамжийн төсөл, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн
сангийн хөрөнгөөр хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл
арга хэмжээний талаар иргэдээс санал авах ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хороодод албан
тоотоор хүргүүлсэн.
Мөн иргэдээс санал авах ажлын заавар, журмыг эмхэтгэж
“Төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог
хангах нь” гарын авлага боловсруулан хүргүүлж мэргэжил
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арга зүйгээр хангасан.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санал асуулгын хуудасны
загварыг хороо тус бүрээр боловсруулан дүүргийн нийт
өрхийн 2017 оны жилийн эцсийн статистик тоогоор 47202
ширхэг саналын хуудас хэвлүүлэн хороодод хүргүүлж санал
асуулга авах ажлыг хуулийн хугацаанд эхлүүлсэн.
Санал асуулгад иргэн оролцож 26110 иргэн оролцож
давхардсан тоогоор 97208 санал ирүүлээд байна.
Саналын нэгтгэлийг 2, 4, 10, 12-р хороод хугацаанд нь
ирүүлээгүй байна.
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Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар
2019 оны ОНХС-ийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг
зохион байгуулах ажлын хэсэг
байгуулан
хороодоос
ирүүлсэн
саналыг нэгтгэж, орон нутгийн
хөгжлийн бодлоготой уялдуулан,
газар дээр нь хэмжилт хийн
баталгаажуулан нэгдсэн жагсаалтыг
бэлтгэх
Нэгдсэн
жагсаалтыг
нийслэлийн
ЗДТГ-ын БТХ-т хүргүүлэх
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2019 онд
ОНХС-н хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний
жагсаалтыг дүүргийн ИТХ-д өргөн
барих
ДТХО-аар хэрэгжих төсөл арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх дүүргийн Засаг
даргын
захирамжийн
төсөл
боловсруулан батлуулах

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хэрэгжих хугацаа болоогүй.

-

Хэрэгжих хугацаа болоогүй.
-

Хэрэгжих хугацаа болоогүй.
-

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны А/54
дугаартай ДТХО-ын төсөл арга хэмжээг зохион байгуулах
тухай захирамж батлуулсан.
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Дүүргийн орон нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл
арга хэмжээний жагсаалтын дагуу
ажлын даалгаврыг бэлтгэх
Дүүргийн орон нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл
арга хэмжээг иргэд олон нийтэд
сурталчлах
Дүүргийн орон нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл
арга
хэмжээний
ажлын
явц,
гүйцэтгэлд хяналт тавих

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2019
онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын
жагсаалтыг орон нутгийн хөгжлийн
бодлоготой уялдуулан боловсруулж
дүүргийн ИТХ-д өргөн барих
Дүүрэгт улс, нийслэл, дүүргийн
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө

Дүүргийн төсөв, Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжин 2018 онд хэрэгжих 37 төсөл арга
хэмжээнээс 17 төсөл арга хэмжээнд зургийн даалгавар
боловсруулж холбогдох байгууллагаар батлуулсан 14-н
төсөл, арга хэмжээнд ажлын даалгавар боловсруулж, төсөв
зохиолгон
“МССС
корпорейшн”
ХХК-аар
магадлал
хийлгэсэн.
“Нээлттэй Улаанбаатар” мэдээллийн системд дүүргийн
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжүүлэх 19 төсөл
арга хэмжээний мэдээллийг “Нээлттэй Улаанбаатар”
нийслэлийн нэгдсэн мэдээллийн систем, дүүргийн цахим
хуудас, фейсбүүк хуудас зэргээр олон нийтэд сурталчлан
ажилласан.
2018 онд Дүүргийн Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр
хэрэгжих нийт 19 төсөл арга хэмжээнд хяналт тавихаас
гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан 3-н төсөл арга
хэмжээнд хяналт тавьж байна.
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Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.
-

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн
хөрөнгө оруулалт, гадаадын зээл тусламжаар 2017 он
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оруулалт,
бүтээн
байгуулалтын оруулалтын
ажлын мэдээллийн сан байгуулах
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
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2018 онд дүүрэгт улс, нийслэл,
дүүргийн
төсвийн
хөрөнгөөр
хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт,
бүтээн байгуулалтын ажлын явцын
мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын
Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ,
үнэлгээний
хэлтэст
цахимаар
хүргүүлэх
Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийг
хариуцсан хэлтэс, албадын хяналтад
оруулж, олон нийтэд сурталчлах,
бүртгэх ажлыг зохион байгуулна.

Орон
нутгийн
хөгжлил,
хөрөнгө
оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

хэрэгжсэн болон 2018 хэрэгжүүлэхээр батлагдсан хөрөнгө
оруулалтын төсөл арга хэмжээний судалгааг хороодоор
гарган мэдээллийн сан үүсгэсэн.
Мөн дүүрэгт 2019, 2020 онуудад хэрэгжүүлэх хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн сан
бүрдүүлж байна.
Мэдээллийн санд 52 байгууллагаас ирүүлсэн 73,6 тэрбум
төгрөгийн 286 төсөл арга хэмжээ бүртгэгдээд байна.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө, ОНХСангийн хөрөнгөөр 2018 онд
хэрэгжүүлэх 40 төсөл арга хэмжээний явцын мэдээг цаг
тухай бүрт гаргаж дүүргийн удирдлага, Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын
газарт хүргүүлсэн.
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Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжиж буй үндэсний болон дэд
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт, шинжилгээ
хийж, хэрэгжилтийг мэдээлэх, тайлагнах талаар холбогдох
хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүдэд байнгын зөвлөгөө өгч,
мэдээллээр ханган ажилласан.
ЗГ-ын 2017 оны 89-р тогтоолоор батлагдсан журмын 5-р
хавсралтын дагуу үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг
тайлагнах, хөтөлбөрүүдэд хувийн хэрэг нээх талаар гарын
авлага боловсруулсан. Үүнд :
Хөтөлбөр, хувийн хэрэг
- Хөтөлбөрийн хуулбар хувь
- Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр гарсан дэд
хөтөлбөр, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө
- Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой удирдлагаас
өгсөн үүрэг, даалгавар
- Биелэлт тооцсон материал, тайлан, илтгэх хуудас,
хуралд оруулсан асуудал түүний мөрөөр авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний хэрэгжилт
- Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн материал, санал
дүгнэлт

50

Хяналтаас хассан болон хяналтанд нэмж авсан
хөтөлбөр, заалтын талаарх мэдээлэл
- Дагалдаж гарсан бусад шийдвэрүүд
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх болон ЗДТГ-ын хэлтэс,
албадад үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн 2018 оны эхний
хагас жилийн хэрэгжилт ирүүлэх тухай 2018 оны 03/1012
албан бичиг хүргүүлж, хэрэгжилтийн тайланг хүлээн авч
байна. Дүүргийн хэмжээнд “Хууль эрх зүй, төрийн захиргаа”ны салбарт 4, “Байгаль орчин, дэд бүтэц”-ийн салбарт 7,
“Эрүүл мэнд нийгэм, соѐл боловсрол”-ын салбарт 13 , “Хүнс
хөдөө аж ахуй”-н салбарт 7, нийт 31 үндэсний хөтөлбөрийн
2017 оны хэрэгжилтэнд хяналт, шинжилгээ хийсэн ба
хэрэгжилт 90,1 хувьтай байна. Мөн “Хууль эрх зүй, төрийн
захиргаа”-ны салбарт 5, “Байгаль орчин, дэд бүтэц”-ийн
салбарт 2, “Эрүүл мэнд нийгэм, соѐл боловсрол”-ын салбарт
7 , “Хүнс хөдөө аж ахуй”-н салбарт 6 , нийт Нийслэлийн ИТХаар батлагдсан 20 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байгаагаас 2017
оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 91,8 хувьтай байна.
Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт,
холбогдох бичиг баримтыг архивлан 2 нэгжийг Хууль зүй
архивын тасагт хуулийн хугацаанд хүлээлгэн өгсөн. Мөн
үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн 2017 оны хэрэгжилтийн
тайланг 2018 оны 1 сард буюу хугацаанд нь НЗДТГ-ын
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 2018 оны
хэрэгжилтийг тайлагнах хугацаа болоогүй байна.
Дүүргийн нутаг, дэвсгэрт “Дэлхийн зөн”, “Кристина нобель
хүүхдийн сан”,”Гүүд нейборс”, “Адра Монгол”, “Тайваны
хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан”9 ОУБ-ын үйл ажиллагааны
судалгааг гарган төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар
дүүргийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд
сурталчлан ажиллаж байна.
-

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
холбогдох
хэлтэс,
албадаас гаргуулан, үр дүнд хяналт
шинжилгээ
хийж,
дүүргийн
удирдлагууд, дээд шатны холбогдох
байгууллагад тайлагнах

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
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Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн Төсөл,
биелэлтэд
хяналт,
шинжилгээ хөтөлбөрүүдийн
хийлгэн НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлнэ. төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Гадаад дотоодын зээл тусламжийн
хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл
хөтөлбөрийн мэдээллийн сан бий
болгоно.

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн ИТХ-аас баталсан
дэд
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих,
тайлагнах ажлыг зохион
байгуулна.

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Дүүргийн ИТХТ-ийн тогтоолоор 2017 онд батлагдсан “Зөв
хүүхэд-Зөв ирээдүй”, “Ахмадаа дээдлэе”, “Аз жаргалтай гэр
бүл”, “ Хороодын хөгжил-Төрийн үйлчилгээ”, “ Эко дүүрэгНогоон сургууль” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, салбар
зөвлөлүүдийн ажлын тайланг улирал тутам гаргуулан явцын
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Гадаад, дотоодын зээл тусламжийн
хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төсөл
хөтөлбөрийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж,
дүүргийн удирдлагуудыг мэдээллээр
хангаж ажиллана.

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Олон Улсын болон донор төслүүд
гадаадын төрийн болон төрийн бус
байгуулагуудтай туршлага судлах,
төсөлд хамрагдах талаар хамтран
ажиллана.
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
болсон нийтийн зориулалттай орон
сууцны судалгааг шинэчлэн гаргаж,
иргэдийн хүсэлтийг дээд шатны
байгууллагуудад уламжилж хэрэгжиж
буй
төсөл
хөтөлбөрүүдийг
эрчимжүүлэх арга хэмжээг авч
ажиллана.
Дахин төлөвлөлтөд орох хүсэлтэй
АШХНЗОС-ны иргэдийн саналыг авч
нэгтгэн
ХТЕТГ-т
уламжилж,
үнэлгээний хороонд оршин суугчдын
төлөөллийг
оролцуулах
ажлыг
зохион байгуулна.
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
болсон нийтийн зориулалттай орон
сууцны мэдээллийн санг баяжуулан
шинэчилнэ.
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн
суурь
судалгаанд
суурилан
хэсэгчилсэн
инженерийн
дэд

Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

хяналт тавин ажиллаж байна. Дүүргийн дэд хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилтийн талаар Нийслэлийн Аудитын газарт тайлбар,
тодруулга өгч ажилласан.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гадаад, дотоодын зээл, тусламжаар
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, техник туслалцааны
талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг боловсруулж, НЗДТГ-ын
Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны хэлтэст 2018 оны
03/366 албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн гадаад, дотоод
хамтын ажиллагааны чиглэлээр дүүргийн ЖДҮДТ-тэй, мэдээ,
мэдээлэл солилцох, зөвлөгөө чиглэл өгөх зэргээр хамтран
ажиллаж байна.
Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.
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Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.

Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

-

Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

АШХНЗОС-ны ажил шинээр эхлээгүй тул үнэлгээний
хороонд оршин суугчдын төлөөлөл оролцуулах ажил зохион
байгуулагдаагүй болно.

Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.
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Нийслэлд сервис центр баригдах эхний 5 байршлын нэгд
ХУД-н 9-р хороо шалгарч 200 өрхийг төвлөрсөн нэг дэд
бүтэцтэй болгох болсонтой холбогдуулан, шинэ дэд төв
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бүтэцтэй болох иргэдийн санал мэргэжилтэн
санаачлагыг дэмжин ажиллана.
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Гэр хорооллын дэд бүтцийн суурь Дэд бүтцийн хөгжлийн
судалгааны
мэдээллийн
сан төлөвлөлт, хэрэгжилт
байгуулна.
хариуцсан
мэргэжилтэн

5 дугаар хорооны АШ-ний 80 айлын
нийтийн байрны дахин төлөвлөлтийн
ажлыг эрчимжүүлэн орон сууцыг
ашиглалтанд
оруулах
чиглэлээр
холбогдох байгууллагуудтай хамтран
ажиллана.
Бие
даасан
болон
төвлөрсөн
инженерийн
шугам
сүлжээнд
холбогдох хүсэлтэй иргэдийг нэгдсэн
зохион байгуулалтад оруулж гарсан
санал
хүсэлтийг
дээд
шатны
байгууллагад уламжилна.

Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Гэр хорооллын оршин суугчдын дунд
дахин
төлөвлөлтийн
ажлын
чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны
ажил зохион байгуулна.
Дэд бүтцийн хөгжлийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

хэсэгчилсэн ерөнхийй төлөвлөгөөнд хамрагдах өрхийн
төлөөлөлд
нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн
газартай хамтран сургалт зохион байгуулсан. Цаашид 20 өрх
тутамд нэг буюу нийт 10 иргэдийн бүлэг байгуулахаар
ажиллаж байна.
Нийслэлд сервис центр баригдах эхний 5 байршлын нэгд
ХУД-н 9-р хороо шалгарч 200 өрхийг төвлөрсөн нэг дэд
бүтэцтэй болгох болсонтой холбогдуулан, шинэ дэд төв
хэсэгчилсэн ерөнхийй төлөвлөгөөнд хамрагдах өрхийн
төлөөлөлд
нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн
газартай хамтран сургалт зохион байгуулсан. Цаашид 20 өрх
тутамд нэг буюу нийт 10 иргэдийн бүлэг байгуулахаар
ажиллаж байна.
“Нью Биг Фиш Констракшн” ХХК нь төслийн гүйцэтгэгчээр
шалгарч, 10 дугаар байрыг буулган 2 давхар 40 айлын орон
сууцыг барьж,
2018 оны 2-р улиралд ашиглалтанд
оруулахаар төлөвлөөд байна. Гүйцэтгэлийн явц 85%
явагдаж байна.
Нийслэлд сервис центр баригдах эхний 5 байршлын нэгд
ХУД-н 9-р хороо шалгарч 200 өрхийг төвлөрсөн нэг дэд
бүтэцтэй болгох болсонтой холбогдуулан, шинэ дэд төв
хэсэгчилсэн ерөнхийй төлөвлөгөөнд хамрагдах өрхийн
төлөөлөлд
нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн
газартай хамтран сургалт зохион байгуулсан. Цаашид 20 өрх
тутамд нэг буюу нийт 10 иргэдийн бүлэг байгуулахаар
ажиллаж байна.
Дүүргийн 5 дугаар хорооны Яармагийн 1, 2, 3 дугаар гудамж,
Цогийн 1 дүгээр гудамжны нийт 229 нэгж талбарын иргэдээс
дахин төлөвлөлтөд хамрагдах эсэх талаар судалгаа авах
ажлыг зохион байгуулсан. Дахин төлөвлөлт-д хамрагдах
боломжтой нийт 229 нэгж талбар судалгаанд хамрагдахаас
184 нэгж талбар буюу 80.3%-с судалгаа аваад байна.
Судалгаа өгөхөөс татгалзсан - 5, Түрээслэгч - 9, эзэнгүй
буюу хороонд бүртгэлгүй 25 нэгж талбар байна. Судалгаанд
хамрагдсан нийт 184 нэгж талбарын 86 нэгж талбар буюу
46.8% нь Газраа дахин төлөвлөн барилгажуулах хүсэлтэй
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Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний техникийн тодорхойололт,
Барилга,
зураг
зургийн даалгавар боловсруулах,
төслийн
хяналт
хэрэгжүүлэх
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Шинээр
хэрэгжүүлэх
боломжтой
төсөл арга хэмжээний судалгаа
гаргаж,
зургийн
даалгавар
боловсруулах
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125

Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, Барилга,
зураг
төсөв, боловсруулах ажлын явцад төслийн
хяналт
хяналт тавих
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга Барилга,
зураг
хэмжээний явцад хяналт тавих
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,

байгаа бол 98 нэгж талбар буюу 53.2% газраа шинэчлэн
зохион байгуулж дэд бүтэцтэй болох хүсэлтэй байна.
Дүүргийн төсөв, Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжин 2018 онд хэрэгжих 37 төсөл арга
хэмжээнээс 17 төсөл арга хэмжээнд зургийн даалгавар
боловсруулж холбогдох байгууллагаар батлуулсан 14-н
төсөл, арга хэмжээнд ажлын даалгавар боловсруулж, төсөв
зохиолгон “МССС корпорейшн” ХХК-р магадлал хийлгэсэн.
6-н төсөл арга хэмжээнд бараа мэтериалын тодорхойлолт
боловсруулан дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанд
хүргүүлсэн. Мөн Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг
даргад эрх шилжин ирсэн төсөл арга хэмжээний зургийн
даалгавар холбогдох баримт бичгийг боловсруулан
ажиллав.
Нийслэийн хөрөнгө оруулалтын газраас дүүргийн нутаг
дэвсгэрт хэрэгжүүлэх боломжтой зураг төсөвтэй ажлын
жагсаалтыг авч мэдээллийн сан үүсгэсэн.

50

50

Дүүргийн төсөв, Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжин хэрэгжих 17 төсөл арга хэмжээнд
зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
үнэлгээний хороонд ажиллаж байна.
50

2018 онд Дүүргийн төсөв, Орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр
хэрэгжих нийт 37 төсөл арга хэмжээнд хяналт тавихаас
гүйцэтгэгч шалгарч гэрээ байгуулсан 3-н төсөл арга
хэмжээнд хяналт тавьж байна

50
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Нисэх, Яармагийн бүсэд амралт,
чөлөөт цаг, аялал жуулчлалын
зурвас байгуулах суурь судалгаа
хийж хөрөнгийн эх үүсвэрийг судалж
холбогдох дээд шатны байгууллагад
уламжилна.

Шинээр байгуулах шаардлагатай
хүүхдийн тоглоомын талбай болон
газар
доорх
авто
зогсоолын
байршлын судалгааг гаргана.
127

128

Туул
голын
дагуу
амралт,
үйлчилгээний
газар
байгуулах
боломжтой газрын байршлыг тогтоож
улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө
оруулалт, олон улсын байгууллагын
санхүүгийн
дэмжлэгээр
бүтээн
байгуулах ажлыг үе шаттай зохион
байгуулна.

129

Нийслэлийн

ерөнхий

төлөвлөгөө,

хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг

Яармагийн бүсэд Туул голын эргийн дагуу тохижилт, 5-р
хороонд 1600 м2 газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах
ажлын даалгаврыг Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий
төлөвлөгөөний газраас авсан.
50

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.

-

Туул голын эргийн дагуу Зайсангийн гүүрнээс Яармагийн
гүүр хүртлэх 3,8 км газарт гүйлтийн зам бүхий амралт
зугаалгын зурвас байгуулах зургийн даалгавар хүссэн
боловч туулын хурдны замын трасстай давхацсан байна.

10

Хороодод судалгааг хийж

эхний ээлжинд 9-р хорооны

50

дүүргийн онцлогтой уялдуулан хот
төлөвлөлтийн
нэгдсэн
загвар,
шийдэл гаргах судалгааны ажлыг
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
хийж, хороодын байрны гадна фасад
болон дотор тохижилтыг нэг хэв
маягийн өнгө төрхтэй болгоно.
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75
дугаар
сургуулийг
буулгаж
барилгажуулах, БУЦС, 52, 114 дүгээр
сургуулиудын өргөтгөлийн барилгын
ажлыг эхлүүлнэ.

131

3-р хороо 46 дугаар цэцэрлэгийн
барилгын
ажлыг
дуусгаж,
ашиглалтад оруулна.

132

4-р ясли, 28 дугаар цэцэрлэгийн
барилгыг
буулгаж
дахин
барилгажуулах, 14 дүгээр хорооны
нутаг дэвсгэрт шинэ цэцэрлэг барих
ажил, 53, 49, 73 дугаар цэцэрлэгийн
өргөтгөлийн барилгын ажлыг улс,
нийслэлийн
төсвийн
хөрөнгөөр
эхлүүлнэ.

133

8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт
хүүхэд
залуучуудад
зориулсан

төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт

байрны гадна фасадны нэг хэв маягийн зураг төсвийг
боловсруулан удирдлагад танилцуулаад байна.

75-р сургуулийн барилгыг буулгах гүйцэтгэчийг шалгаруулах
тендер 5 сарын 7-нд зарлагдсан, Буянт ухаа цогцолбор
сурууль, 114 дүгээр сургуулиудын өргөтгөлийн барилын
зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 52-р сургуулийн
өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендер зарлагдсан.

30

Улсын комисс ажиллаж 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ны
өдрийн
2018/20
дугаартай
барилга
байгууламжийг
ашиглалтанд оруулах комиссын дүгнэлтийг үндэслэн
барилгыг ашиглалтанд оруулсан.
100

14 дүгээр хорооны шинэ цэцэрэлгийн барилга угсралтын
гүйцэтгэгчээр
“Хангайн хятруун” ХХК шалгарч гэрээ
байгуулах шатанд явж байна. 4, 28 дугаар цэцэрлэгийн
барилга угсралтын ажлын үнэлгээний хороо байгуулагдсан,
тендер зарлагдсан. 53, 49, 73 цэцэрлэгүүдийн өргөтгөлийн
барилгын ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байгаа
үнэлгээний хороо байгуулагдсан ажиллаж байна.
118
сургуулийн
гадна
талбайд
биеийн
тамир,
чийрэгжүүлэлтийн талбай /350 сая/ Төрийн өмчийн бодлого

30

10

хөлбөмбөгийн
талбай
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

134

135

136

137

шинээр хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
Шинээр усан спорт сургалтын төв хариуцсан
байгуулах
шаардлагатай
газрын мэргэжилтэн
байршлыг тогтоож санхүүгийн эх Орон нутгийн хөгжил,
үүсвэрийг улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө оруулалтын
суулгуулах ажлыг зохион байгуулна.
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
Дүүрэгт хүүхдийн зуслан байгуулах мэргэжилтэн
ажлын судалгаа, байршлыг тогтоож Орон нутгийн хөгжил,
зураг, төсөв хийлгэх ажлыг эхлүүлнэ. хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
Дүүргийн
төрийн
болон
хариуцсан
үйлчилгээний байгууллагуудад ахмад
мэргэжилтэн
настан,
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
Орон нутгийн хөгжил,
иргэдэд ээлтэй үйлчилгээ, жишиг
хөрөнгө оруулалтын
болохуйц тохижилттой болгох ажлыг
төлөвлөлт, хэрэгжилт
шат дараатайгаар зохион байгуулна.
хариуцсан
мэргэжилтэн
Ахмадын сувилал байгуулах ажлын Барилга,
зураг
судалгааг хийж, зураг төсөв хийлгэх төслийн
хяналт
ажлыг эхлүүлнэ.
хариуцсан

зохицуулалтын газраас 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр сонгон
шалгаруулат зарласан.

Байршлын судалгааг дүүргийн Газрын албатай хамтран
хийж байршлыг тогтоож 1-р хороо. 15-р байрны урд талд
/1700 м2/
Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий
төлөвлөгөөний газарт АТД авахаар хүсэлт хүргүүлсэн
боловч доороо шугам сүлжээтэй тул дэмжих боломжгүй
гэсэн хариу ирсэн. Дахин судалгаа хийж байна.

10

Дүүргийн Газрын албатай хамтран байршлын судалгааг
хийж 8-р хороо жаргалантын аманд 5,0 га газрыг сонгон
газрын захирамжийн төсөлд оруулсан.
10

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.

-

Дүүргийн Газрын албатай хамтран байршлын судалгааг
хийж 8-р хороо жаргалантын аманд 1,0 га сонгон Дүүргийн
засаг даргын захирамж гарсан. Зураг төсвийг боловсруулах

30

138

139

Гэр хороололд гэмт хэрэг хамгийн
ихээр гардаг цэгүүдэд хэсэгчилсэн
камер
суурилуулах
ажлыг
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэстэй
хамтран үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Камержуулах
шаардлагатай
сургууль,
цэцэрлэг,
хүүхдийн
тоглоомын
талбайн
судалгаанд
үндэслэн камержуулах ажлыг иргэн,
аж ахуйн нэгжиийн дэмжлэгтэйгээр
хэсэгчилэн эхлүүлнэ.

140

Төвийн болон Яармаг, Нисэхийн
чиглэлд
хороо
харгалзахгүй
үйлчилгээ
авах
1
цэгийн
үйлчилгээний
төвийг
ажиллуулж
эхэлнэ.

141

Гэмт хэрэг ихээр бүртгэгддэг
хороодын нутаг дэвсгэрт байршлын
судалгаанд үндэслэж цагдаагийн
кабон барих ажлыг дээд шатны

мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн
Барилга,
зураг
төслийн
хяналт
хариуцсан
мэргэжилтэн

гүйцэтгэгчийг шалгаруулах зөвлөхийн үнэлгээний хороо
байгуулагдан 03 дугаар сарын 26-ны өдөр тендер
зарлагдсан.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 354,0 сая төгрөгийн төсөвтэй “ХанУул дүүрэг 4, 5, 6 , 7, 8-р хороодод гудамж талбайн
камержуулалт” ажил батлагдсан бөгөөд
Цагдаагийн 2-р
хэлтэстэй хамтран 4, 5, 6 , 7, 8-р хороодод судалгааг хийж
ажлын даалгаврыг боловсруулан батлуулж худалдан авах
ажиллагааны албанд хүлээлгэн өгөв.

10

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.

-

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.

-

Хэрэгжих хугацаа болоогүй байна.
-

байгууллагуудад уламжилна.

Орон нутгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, хэрэгжилт
хариуцсан
мэргэжилтэн

Сар шинийн баярыг угтан дүүргийн
ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлнэ.

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

42,800,000

Нийслэлийн "Цасны баяр"-ын үйл
ажиллагаанд зохион байгуулалтыг
ханган оролцоно.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

6,027,5
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"Улаанбаатарын өвлийн наадам2018"
арга
хэмжээнд
зохион
байгуулалтыг ханган оролцоно.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

1,998,0
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Бид
"Эко
дүүргийн
хүүхдүүд"
хүүхдийн чуулган зохион байгуулна.

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

1 804 500

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС
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Сар шинийн баярыг угтан ахмад настнуудыг хүлээн авч,
хүндэтгэл үзүүлэх үйл ажиллагааг 2018 оны 02 дугаар сарын
10-наас 20-ны өдрүүдэд хороо тус бүр хуваарийн дагуу
зохион байгууллаа. Энэ жил дүүргийн Засаг даргын гарын
бэлгийг зорилтот өрхийн 2000 ахмад настанд өгсөнөөс гадна
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс харьяалалгүй
1600 ахмад настанд гарын бэлэг өгч хүндэтгэл үзүүллээ.
2018 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Хандгайтын “Янзага”
зусланд зохион байгуулагдсан “Мөнгөн Улаанбаатар-2018”
цасны баяр, биеийн тамир, спортын өвлийн үйл
ажиллагаанд Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын
дэргэдэх хэлтэс, албад, хороодын нийт 800 гаруй ажилтан,
албан хаагчид оролцлоо. Хэлтэс, албадын ажилтан, албан
хаагчдын дунд спортын 3 төрлөөр тэмцээн уралдаан зохион
байгуулсан. Хан-Уул дүүрэг байгууллагын нийлбэр дүнгээр
нийслэлийн
хэмжээнд
“Тэргүүн
байр”-нд
шалгарч,
Өргөмжлөл, Цом, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.
2018 оны 02 дугаар сарын 03, 04-ний өдрүүдэд
“Улаанбаатар өвлийн наадам-2018” Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэнд зохион байгуулагдлаа. Наадамд дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газрын албан хаагчид, хороодын 461 иргэд
оролцож Нийслэлийн 9 дүүргийн 152 хороодоос Хан-Уул
дүүргийн 7 дугаар хороо “Үндэсний хувцастай иргэдийн
парад”-д Тэргүүн байр эзэллээ.
2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр “Эко дүүргийн
хүүхдүүд бидэнд үе тэнгийн гадуурхал үгүй” сэдэвт хүүхдийн
чуулганыг зохион байгуулав. Чуулганы үеэр үе тэнгийн
гадуурхлыг бууруулахад сургууль, багш, эцэг, эх, хүүхдийн
оролцооны талаар 4 бүлэгт хуваагдан хэлэлцүүлсэн бөгөөд
зөвлөмж боловсруулан гаргаж дүүргийн удирдлагуудад
хүргүүллээ. Тус чуулган нь англи хэл дээр зохион

100

100

100

100
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"Цахлай" төслийн
хэрэгжилтийг
танилцуулах
өдөрлөг
зохион
байгуулна.

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

9 754 000
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Дүүргийн
залуучуудыг хөгжүүлэх
идэвхжүүлэх
зорилгоор
"Эко
дүүргийн залуучууд" чуулган зохион
байгуулна.

6 150 600

байгуулагдаж хувийн сургуулиудыг оролцуулснаараа онцлог
боллоо. Чуулганд 20 сургуулийн 80 сурагч оролцов.
Нийгмийн хөгжилд залуучуудын оролцоог идэвхжүүлэх,
хөдөлмөрийн зах зээлд байр суурь эзлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх, хувь хүний манлайллыг өсгөх зорилгоор
“ЗАЛУУСЫН
ОРОЛЦОО–ТОГТВОРТОЙ
ХӨГЖИЛД”
чуулганыг зохион байгууллаа. Чуулганд 16 хорооны 350
гаруй залуучууд оролцож шилдэг лекторуудын илтгэлийг
сонсон Залуучуудын оролцооны шилдэг бүлгүүдийн
нийгмийн ажлын талаар
хийж буй туршлагуудаа
хуваалцлаа. Тус чуулганы үеэр томоохон аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын нээлттэй ажлын байртай танилцав.
Уг чуулга уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд Хан-Уул
дүүргийн 16 хорооны 786 залуучуудад “Хан-Уул Эко
дүүргийн хөгжилд-хороодын залуусын оролцоо” сэдэвт
сургалтууд явагдаж тэднийг уриалснаар Залуучуудын сайн
дурын бүлгэмүүд байгуулагдан хороо, дүүрэгтээ өөрсдийн
хувь нэмэрийг оруулах ажлуудыг хийж эхэлсэн.
Залуучуудын бүлгэмийн санаачилсан ажлыг дэмжиж
төслүүдийг шалгаруулан Дэлхийн Зөн олон улсын
байгууллагын Хан-Уул дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн
хөтөлбөрөөс “Шувуун фабрик-Залуусын нэгдэл”, “Өлзийт –
Эко 25”, “Яармагийн залуус” бүлгүүдэд тус бүр 3000
ам.долларын дэмжлэгийг олголоо.
Хүүхэд хамгааллын ажлыг эрчимжүүлэх, хүүхдийг гэмт хэрэг,
гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, цахимын хор хөнөөл,
гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах “Хүүхэд хамгаалалд
эцэг,
эх,
багш,
төрийн
байгууллагын
хамтын
ажиллагаа” сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 04 дүгээр сарын
07-ны өдөр “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборт зохион
байгуулав. Тус үйл ажиллагаа нь нийслэлийн хэмжээнд анх
удаа зохион байгуулснаараа онцлог бөгөөд Хан-Уул
дүүргийн төрийн өмчийн 18 сургуулийн 8-12 дугаар ангийн
сурагчдын эцэг, эх, сургуулийн захирал, багш нийт
5000 гаруй хүн оролцлоо.

100

100
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Хүн амын дунд халдварт бус өвчний
эрсдэл болон хүндрэлээс сэргийлэх
талаар эрүүл мэндийн боловсрол
олгох сургалт, эрт илрүүлэг үзлэгт
хамрагдалтын хувийг нэмэгтдүүлэх,
хамтын ажиллагааг сайжруулахад
чиглэсэн ажлыг зохион байгуулна.
/ӨЭМТ-үүдэд аян өрнүүлж, дүгнэж
урамшуулах/

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

4,993,5

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

0
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”Халдварт
өвчин,
эх хүүхдийн
эндэгдэл,
гэрийн
төрөлтийг
бууруулах
чиглэлээр
сургалт,
зөвлөгөөн зохион байгуулна.

Хүүхэд хамгааллын ажлыг сайжруулах хүрээнд Хан-Уул
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Цахлай” төслийг
хэрэгжүүлэн 9-12 дугаар ангийн 1000 гаруй хүүхдийн цахим
хэрэглээнд
мэргэжлийн
байгууллагатай
хамтран,
мэдээллийн технологийг
ашиглан тандалт судалгааг
хийлээ. Цахлай төслийг хэрэгжүүлснээр эцэг эх, багш,
сургууль хоорондын уялдаа холбоо сайжирч, хүүхдийг гэмт
халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсооход
дэвшилтэт технологийг ашиглах, хүүхэд хамгааллын ажлыг
сайжруулах ач холбогдолтой болов.
Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн
байдлын хангах, идэвхжил, дэгдэлтийн үед хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу эмч, ажилчид, төрийн
болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн нийт 400 эмч нарт “ХӨЦМ-ийн маягтаар 0-5
хүртэлх насны хүүхдийг үнэлж ангилах”, “Давтан үзлэгийн
хоног”, “Хэзээ яаралтай эргэн ирэх”, “Өвчтэй хүүхдийн
хооллолт” зэрэг сургалтуудыг 8 удаа зохион байгуулсан.
“Томуугаас хэрхэн сэргийлэх”, “Зөв ханиаж, найтаах соѐл”
зэрэг сэдвүүдээр 5759 иргэд, эцэг, эхчүүдэд сургалт зохион
байгуулсан. Дүүргийн Нисэх, Яармагийн бүсийн Ерөнхий
боловсролын сургуулиудын 1-3 дугаар ангийн 3329
сурагчдыг агаар цэвэршүүлэх шүүлтүүртэй амны хаалтаар
хангах ажлыг 2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион
байгуулсан.
Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож буй халдварт бус
өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн эрүүл мэндийн
боловсролыг дээшлүүлэх, өвчний эрт үеийн илрүүлгийн
үзлэгийн хувийг нэмэгдүүлэх, хороод, өрхийн эрүүл мэндийн
төвүүдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр
хороод, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дунд 2018 оны 06
сарын 15-ны өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр
хүртэл 4 сарын хугацаанд “Хүн амын дунд зонхилон
тохиолдох
халдварт
бус
өвчний
эрт
илрүүлгийг
сайжруулахад хороодын оролцоо” аяныг зохион байгуулан
ажиллаж байна.

70

50

0
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"Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг
хамгаалах өдөр"-ийг
тэмдэглэн
өнгөрүүлнэ.

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

1 998 300

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

153

"Хөдөлмөрийн
эрүүл
ахуйн

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал

2 93
7
000
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Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит
"Хүүхдийн урлагийн Их наадам"
зохион байгуулна.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

6 500 000
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Дүүргийн ЕБС, цэцэрлэгүүдийн эмч,
эцэг эхчүүд, сурагчдын дунд амны
хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол
олгох сургалтыг үе шаттай явуулах,
хяналт тавих, тараах материал болон
зурагт хуудас тараах, эрүүл мэндийн
үзлэгт хамруулж эрүүлжүүлэх ажлыг
үе шаттайгаар зохион байгуулна.

аюулгүй
байдал,
Дэд
хөтөлбөр"

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Гүүд нейборс ОУБ,
Боловсролын хэлтэстэй хамтран
дүүргийн ерөнхий
боловсролын сургуулийн бага ангийн багш, сургалтын
менежер, эмч нарт 2018 оны 4 дүгээр сарын 21-22-ны
өдрүүдэд “Амны хөндийн эрүүл ахуй”-н чиглэлээр сургалт
зохион байгуулсан. Уг сургалтад нийтдээ 450 орчим багш
нар хамрагдсан.

60

2018 оны 04 дүгээр сарын 03-06-ны өдрүүдэд дүүргийн Засаг
даргын нэрэмжит "Хүүхдийн урлагийн Их наадам“-ыг зохион
байгууллаа. Уг наадам нь Хүүхэд өсвөр үеийнхэнд Монгол
үндэстний урлагийн их өв санг түгээн дэлгэрүүлэх, өвлүүлэх,
сурталчлах,
тэдний
авьяас
чадварыг
хөгжүүлэх
зорилготойгоор 3 насны ангиллаар цэцэрлэгийн 4,
сургуулийн 8 төрлөөр зохион байгуулагдсан.
Урлагийн их наадамд дүүргийн төрийн болон төрийн бус
өмчийн нийт 40 цэцэрлэг, 18 сургуулийн 1771 хүүхэд
багачууд оролцож авьяас билгээ сорилоо.
2018 оны Хүүхдийн урлагийн их наадмын онцлог нь оролцох
цэцэрлэг, сургуулийн тоо, төрөл нэмэгдсэн, мөн хүүхдийн
авьяас билгийг нээн хөгжүүлж байгаа багш нарын
хөдөлмөрийг үнэлэн шилдэг багшийн тоог нэмэгдүүлэн
шагнаснаараа онцлог боллоо.
Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш,
ахлах ангийн сурагчдын илтгэх, мэтгэлцэх ур чадварыг
дээшлүүлэх, үр дүнтэй суралцах арга барилыг хөгжүүлэх,
зорилгоор “МЭТГЭЛЦЭЭН” хөтөлбөрийг
2017-2018 оны
хичээлийн жилд хэрэгжүүлж байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд мэтгэлцээний дасгалжуулагч багш,
мэтгэлцэгч сурагч, мэтгэлцээний шүүгч бэлтгэх сургалт
зохион байгуулах, мэтгэлцээний клубүүдийг дүүргийн нийт
сургуулиудад байгуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах,
мэтгэлцээний тэмцээнийг багш болон сурагчдын дунд
зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг Карл Попперын
мэтгэлцээний нийгэмлэгтэй хамтран хэрэгжүүллээ.
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос
урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг

100

100

100

хариуцсан
мэргэжилтэн

олгох, хөдөлгөөнд соѐлтой оролцох дадлага эзэмшүүлэх
зорилгоор Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд жил бүр уламжлал
болон зохион байгуулагддаг “Замын хөдөлгөөний Цагаан
толгой-2018”
тэмцээнийг
2018.04.27оос
30-ны
өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Багуудад урьдчилан өгсөн удирдамжийн дагуу гэрийн
даалгавар, мэндчилгээ, “Хамтдаа” буухиа, урлагийн тоглолт,
“Би дүрмээ мэднэ” эцэг эхийн тэмцээн гэсэн 5 төрөлд нийт
27 цэцэрлэгийн 324 хүүхэд, 27 багш, 27 эцэг эх оролцож
мэдлэг чадвар, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдлөө.
Тэмцээнд оролцсон хүүхэд бүрт Дүүргийн Засаг даргын
гарын бэлгийг гардуулан өглөө.
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Орон гэргүй, тэнэмэл амьдралтай
иргэдийг нийгэмшүүлэх “Гэртээ харих
зам” хөтөлбөрийн хүрээнд тус
дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон гэргүй,
тэнэмэл байдлаар амьдарч буй иргэд
рүү
чиглэсэн
үйл
ажиллагааг
холбогдох
хэлтсүүдтэй
хамтран
зохион байгуулна.

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

3 273 600

ХАБЭА-н
салбар
үйл
ажиллагааг
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Дүүргийн хэмжээнд эрүүл мэндийн
урьдчилан
сэргийлэх
үзлэгт
хамрагдах шаардлагатай ахмадын
тоог гаргаж үе шаттайгаар эрүүл
мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулах
ажлыг Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТүүдтэй хамтран зохион байгуулна.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

954,200

боловсруулж,
зөвлөлийн
идэвхжүүлнэ.

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын эмэгтэй
төлөөлөгчдийн санаачлагаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын
газраас “Ээж бол ертөнц” хүндэтгэлийн нэгдсэн арга
хэмжээг 2018 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Монголын
Хүүхдийн ордонд зохион байгууллаа.
Хүндэтгэлийн арга хэмжээнд Хан-Уул дүүргийн 444 ээж
уригдаж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлигаар олгодог
“Эхийн алдар 1” одонгоор 21, “Эхийн алдар 2” одонгоор 423
ээжийг шагнаж Хан-Уул дүүргийн удирдлагууд хүндэтгэл
үзүүллээ.
Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн
салбар зөвлөлөөс барилгын ажил эрхлэхэд хөдөлмөрийн
аюулгүй байдлыг хэрхэн ханган ажиллах, сайн туршлагыг
барилгын талбайд үзүүлэн таниулах, харилцан туршлага
солилцох зорилгоор “Номин констракшн деволопмент”
группийн “Гарден Сити” барилга угсралтын талбайд үзүүлэх
сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр нийслэлийн
хэмжээнд анх удаа зохион байгууллаа.
Сургалтад нийслэл Улаанбаатар хотын 6 дүүрэгт барилга
угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 260
байгууллагын 450 гаруй ажил олгогч, Барилгын инженер,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй хариуцсан
ажилтнууд хамрагдлаа.

100

80
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Иргэд, хүүхэд залуучуудын дунд
"Хотын
соѐл-Хоггүй
дүүрэг"
уриатайгаар олон нийтийн
аян
өрнүүлнэ.

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

0

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/24 дүгээр захирамжаар
тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон гэргүй, тэнэмэл байдлаар
амьдарч буй иргэдийг нийгэмшүүлэх “Гэртээ харих зам”
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг
шинэчлэн баталсан.
2018 оны 1 дүгээр улиралд олон нийтийн оролцоонд
түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний “Түр хоноглох байранд
байрлуулах” үйлчилгээг “Хаган Богда” Боловсролын төв
НҮТББ-тай 2018.01.01-2018.03.01-ний хугацаанд хамтран
ажиллах гэрээ байгуулан ажилласан. Энэ хугацаанд 1-р
сард 34 иргэнд-10590,0 2-р сард 30 иргэн-7700,0 мянган
төгрөгийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Түр
хоноглох байранд байрлаж байсан иргэдээс эрэгтэй 36,
эмэгтэй 8, Хүүхэд 6, хөгжлийн бэрхшээлтэй 5, Ахмад настан
2, хөдөлмөрийн насны 21 иргэн байсан. Иргэдийн нөхцөл
байдалтай газар дээр нь очиж танилцан, нөхцөл байдлын
үнэлгээ хийсэн.
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Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит
"Цомын
аварга"
шалгаруулах
тэмцээн,
дүүргийн
аж
ахуй
нэгжүүдийн дунд спортын 5 төрөлт
тэмцээн зохион байгуулна.
"Дээлтэй
Монгол-2018"
арга
хэмжээнд
зохион
байгуулалтыг
ханган оролцоно.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан

1 412
350

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран
“Гэртээ харих замд сайн дурын нийгмийн ажилтны оролцоо”
сэдэвт
хэлэлцүүлгийг
2018.05.22-ны
өдөр
зохион
байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт “Гэртээ харих зам“ хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн гишүүд, хороодын Засаг дарга
нар, тэнэмэл иргэдийг түр хоноглуулах үйлчилгээ үзүүлдэг
“Хаган Богда” ТББ болон сайн дурын идэвхтнүүд оролцож,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ажлуудыг зохион
байгуулахаар шийдвэрлэлээ.

Хугацаа болоогүй

-

“Тогтвортой хөгжил-2030” зорилтын хүрээнд байгаль орчныг
хайрлан хамгаалах, экологийн боловсролыг бүх нийтэд үе
шаттайгаар эзэмшүүлэн зохистой хэрэглээг бий болгох

100

зорилгоор “Хаявал хог-бүтээвэл баялаг” сургалт, олон
нийтийн үйл ажиллагааг 2018 оны 4 дүгээр сард зохион
явууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаа нь ХУД-ийн Засаг даргын
2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эко дүүрэгНогоон хөгжил” зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэн “Хотын
соѐл-Хоггүй дүүрэг” аяны хүрээнд ХУД-ийн хороодын иргэд,
ЕБС-ийн дизайн технологийн багш нар, сурагчдыг
хамруулан эрүүл орчноо бүрдүүлэх, хог хаягдлыг бууруулах
шинэлэг санаа бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, харилцан
туршлага судлах зэргээр үйл ажиллагааг 3 дахь жилдээ
зохион байгууллаа.
Аяны үйл ажиллагааны явц, үр дүнг тайлагнаж “Хаявал
хог-Бүтээвэл баялаг” туршлага танилцуулах үйл ажиллагаа,
тэмцээн, бүтээлийн үзэсгэлэнг гаргаж сурталчлах ажлыг
2018 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр хийж, шинэ бүтээл
шилдэг санаа гаргасан иргэд багш, сурагчдын үйл
ажиллагааг сурталчлан шилдэг бүтээлийг шалгаруулан
шагнаж урамшууллаа. Үйл ажиллагаанд ЕБС-ийн 18, 114,
115, 60, 7, 26, 63, 15-р сургуулийн 12 багш, 43 сурагч, 1, 8,
15, 3, 10, 7, 14, 5, 9-р хорооны 40 иргэн идэвхтэй оролцлоо.

мэргэжилтэн
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Монголын болон Олон Улсын багш
нарын
баярыг
угтан
дүүргийн
тэргүүний
сургууль,
цэцэрлэгийг
шалгаруулж, урамшуулна.

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хугацаа болоогүй

-

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Биеийн тамир, спортыг бүх нийтийн хөдөлгөөн болгох
ажилтан албан хаагчдын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх
зорилгоор Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар,
дэргэдэх хэлтэс албадын ажилтан албан хаагчдын дунд
дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит спортын 5 төрөлт цомын
аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сарын
12-ны өдрөөс 2018 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд
зохион байгууллаа. Спортын 5 төрөлт /Боулинг, дартс,
сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, хөл бөмбөг/-өөр нийт 24 хэлтэс,
албадын нийт 800 гаруй албан хаагч /давхардсан тоогоор/
хамрагдсан. Байгууллагын нэгдсэн дүнгээр 1-р байрт
Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, 2-р байрт Цагдаагийн
хоѐрдугаар хэлтэс, 3-р байрт Татварын хэлтэс тус тус

100

10,400,5
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Олон Улсын ахмадын баярыг угтан
хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг
зохион байгуулна.

шалгарсан.
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Дүүргийн "Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний зөвлөл"-ийн үйл ажиллагааг
идэвхжүүлэх,
ХБИ-ийн
эрхийг
хамгаалах ОУ-ын өдрийг угтан
зөвлөгөөн зохион байгуулна.

-

Хугацаа болоогүй

-

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хугацаа болоогүй

-
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"Зорилтот
өрхийн
хөгжил,
хамгааллыг сайжруулах үндэсний
хөтөлбөр"- ийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

0

"Иргэдийн спортын VII Их наадам"ыг зохион байгуулна.

Хугацаа болоогүй

Хан-Уул дүүргийн болон Засаг даргын Тамгын газрын
Биеийн тамир, спорт хамтлагийг шинээр байгуулан Засаг
даргын Тамгын газрын болон дэргэдэх хэлтэс албадын
албан хаагчдын дунд спортын уралдаан тэмцээнийг зохион
байгуулан ажиллаж байна. Биеийн тамир, спорт хамтлагтай
хамтран
“Улаанбаатар марафон-2017” олон улсын гүйлтийн
тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж 6000 гаруй иргэд,
ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан

70
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Соѐлын өвийн талаар сургалт зохион
байгуулах, "Улаанбаатар хот" гэрэл
зурагт явуулын үзэсгэлэн, Музейн
үзвэр үзүүлэх, Хотын аялал зохион
байгуулна.

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

8,280,0
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Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хороодод "Иргэдийн спортын VII Их наадам"-ын тэмцээнийг
8 төрлөөр зохион байгуулан, тайланг 2018 оны 07 дугаар
сарын 20-ны өдрийн дотор ирүүлэх талаар чиглэл өгөн
ажиллаж байна.

30
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Соѐлын үйлдвэрлэл дэд хөтөлбөрийг
хэрэжүүлэх "Соѐлын үйлдвэрлэл"
чиглэлээр хүний нөөцийг бэлтгэх
сургалт явуулж, Хан-Уул бүтээлч
иргэдийн үзэсгэлэн гаргана.

2,830,000
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Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир,
спорт хамтлагийн үйл ажиллагааг
идэвхжүүлэх, дэмжлэг үзүүлнэ.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 2018
оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах
жил” болгон зарласантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын
Ерөнхий менежерийн 2018 оны А/44 дүгээр тушаалаар
“Манай хороо-Миний гудамж” аяныг зарласан.
Энэхүү аяны хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам
талбай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй байгаа

80

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

480,000
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Ахмадын бүлэг үүсгэн, бүлгийн үйл
ажиллагааг дэмжинэ.

эсэхэд үнэлгээ хийх ажлыг “Тэргэнцэртэй
иргэдийн
үндэсний холбоо”-той хамтран зохион байгууллаа. Үнэлгээг
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөрсдийн оролцоотойгоор,
мөн сайн дурынхны тусламжтай хийж гүйцэтгэснээрээ
онцлог ажил боллоо.
“Монголын Рояаль Академи”-тай хамтран 2018 оны 04
дүгээр сарын 12-ны өдөр “Эрүүл, аз жаргалтай ирээдүй”
сайн үйлсийн аяныг зохион байгууллаа. Үйл ажиллагаанд
тус дүүрэгт оршин сууж буй байнгын асаргаатай, хөгжлийн
бэрхшээлтэй 0-4 насны хүүхдүүд, тэдний эцэг эхчүүд нийт
100 гаруй хүн оролцсон. Үйл ажиллагаанд оролцсон
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, тэдний эцэг эхчүүдэд
“Анунгоо” фармын мэргэжлийн эмч нар эрүүл мэндийн
болон эмийн зохистой хэрэглээний талаар мэдээлэл
зөвлөгөө өгч, нэг сарын витамины хэрэглээ,
ивээн
тэтгэгчдийн гарын бэлэг гардууллаа.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч буй эцэг эхчүүдэд
сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн харилцаанд татан
оролцуулах зорилгоор Хан-Уул дүүргийн
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхийн өдөрлөгийг зохион
байгууллаа. Эцэг эхчүүдэд сэтгэл судлаач Наранбаатар
“Хувь хүний үнэ цэнэ” сэдвээр илтгэл тавьж сэтгэл зүйн
зөвлөгөө өглөө. Эцэг эхчүүд Өдөрлөгт оролцсноор нэг
өдрийг баяр баясгалантай өнгөрүүлж өөрт хэрэгцээтэй
мэдээллийг авсан нь тэдгийг хүүхдээ хайрлан асрах итгэл
үнэмшлийг өглөө.
Өдөрлөгт 250 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд эцэг эхийн
хамтаар оролцсон бөгөөд хүүхэд бүрт гарын бэлэг өглөө.
МУЗГ-ын 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх
салбар
зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг даргын 2018.03.06-ны
өдрийн А/76 дугаар захирамжаар шинэчлэн байгууллаа.
Хан-Уул дүүргээс 2018 онд нийт 884 өрхийг сонгож, өрх
бүрээр дэлгэрэнгүй судалгааг гаргасан. Зорилтот 884 өрхийг
Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад хуваарилж,
хуваарийг 2018.06.13-ны өдрийн 04/1220 тоот албан бичгээр
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Дүүргийн Өсвөрийн шигшээ багийн
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.
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Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс
урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллийг
бууруулах чиглэлээр сургалт зохион
байгуулна.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

501 500

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

4,000,000
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Монгол Улсын иргэний андгай өргөх
ѐслол зохион байгуулна.

хүргүүлсэн.
- Тус дүүргийн 4 дүгээр хорооны зорилтот 2 өрхөд ТББ-аас
гэр олгуулсан. / 4 дүгээр хорооны иргэн Б.Энхболд,
Г.Солонго/
- Хэрэгцээгээр нь ангилсан судалгаанд үндэслэн төрийн
үйлчилгээг 874 иргэнд хүргэсэн.
- Сайн үйлсийн аян-102 иргэн
- Олон улсын болон төрийн бус байгууллагын тусламж-69
өрх
- Хөдөлмөр эрхлэлт-Байнгын ажлын байр-24, Түр ажлын
байр-53
Иргэдийн зан үйл, дадал хэвшлийг өөрчлөх сургалт,
сурталчилгаа- 559 иргэн тус тус хамрагдаад байна.
Хүүхэд багачуудад түүхт хөшөө, дурсгалт газруудын түүхийг
мэдэж, түүгээр бахархах эх оронч үзлийг бий болгох,
соѐлын өвийг хайрлан хамгаалах хүсэл эрмэлзлийг
төрүүлэх, хойч үедээ өвлүүлэн уламжлуулах зорилгооор
соѐлын Дурсгалт газруудаар аялах, судалгаат хичээлийг
зохион байгуулж байна.
2018 оны 5 дугаар сарын 30 –ны өдөр Хан-Уул дүүргийн 32
дугаар сургуулийн түүхийн багш Г.Ариунаа, Газарзүйн багш
Э.Болорцэцэг нартай хамтран 8 дугаар ангийн 25 сурагчийг
хамруулан дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх хөшөө, дурсгалт
газруудаар аялал хийх 1 дүгээр маршрутын дагуу судалгаат
хичээлийг зохион байгууллаа.
Хичээлд Хан-Уул дүүргийн ууган иргэн И.Лхамсүрэн,
М.Лхагвасүрэн нар зочин багшаар оролцож дүүргийн үүсэл
хөгжил, бүтээн байгуулалтын талаар сурагчдад ярьж өглөө.
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Хугацаа болоогүй

-

Хан-Уул дүүргийн ахмад настны халамж, хамгааллыг
сайжруулах чиглэлээр “MSDI Шинэ Хөгжлийн Түлхүүр” ТББтай хамтран “Үнэ цэнэтэй ахмадууд-Эко ахмадын
хуримтлалын бүл” төслийг хэрэгжүүлж байна.
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"Дүүргийн
шилдэг
хүүхэд"
шалгаруулах арга хэмжээг зохион
байгуулна.

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

2 258 000
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Дүүргийн хэмжээнд оны шилдгүүдийг
шалгаруулж алдаршуулах, иргэдийн
шинэ жлийн баярын үйл ажиллагааг
нэгдсэн байдлаар зохион байгуулна.

Боловсрол, соѐл
урлагийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

2 937 000
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“Өрхийн

мэндийн

төвийн

Эрүүл мэнд, биеийн

25
00
0
00
0

эрүүл

Төслийн хүрээнд хороодын Ахмадын зөвлөлийн дарга нарт
сургалт хийж, хороодын ахмадуудад төслийг танилцуулах
уулзалтуудыг хийлээ. Уулзалтад 350 гаруй ахмад настан
хамрагдав. Ахмад настнууд тус төсөлд хамрагдснаар хамт
олны хадгаламжийн бүлэг байгуулан, дундын хуримтлалын
сантай болох, эдийн засгийн чадавхаа нэмэгдүүлэх боломж
бүрдсэн. Энэ нь хүрээнд хэрэгжих төсөл нь нийслэлийн
хэмжээнд ахмадуудад чиглэсэн анхны загвар төсөл болж
байна.
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас уламжлал
болгон зохион байгуулдаг Монгол Улсын иргэний андгай
өргөх ѐслолыг 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион
байгуулж 16 нас хүрч буй залуучуудын төлөөлөл 99 сурагч
“Иргэний андгай” өргөж, үнэмлэхээ гардан авлаа. Монгол
Улсын иргэний андгай өргөх ѐслолын зорилго нь иргэний
хувьд эх оронч үзэлтэй, ѐс суртахууны өндөр соѐлтой,
хөдөлмөрч, хууль, ѐс заншлаа эрхэмлэн дээдэлдэг түүх
соѐлоороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэхэд оршиж байна.
Андгай өргөх ѐслолын үйл ажиллагаанд Оюуны төвийн
захирал, лектор Г.Мөнгөн оролцон “Нэр төрөө эрхэмлэе”
сэдвээр илтгэл тавьж, дуучин Ш.Хүрэлбаатар 16 насны
дурсамжаа хуваалцан ая дуугаар мэндчилгээ дэвшүүллээ.
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийг зам тээврийн ослоос
урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг
олгох, хөдөлгөөнд соѐлтой оролцох дадлага эзэмшүүлэх
зорилгоор Цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд жил бүр уламжлал
болон зохион байгуулагддаг “Замын хөдөлгөөний Цагаан
толгой-2018”
тэмцээнийг
2018.04.27оос
30-ны
өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Багуудад урьдчилан өгсөн удирдамжийн дагуу гэрийн
даалгавар, мэндчилгээ, “Хамтдаа” буухиа, урлагийн тоглолт,
“Би дүрмээ мэднэ” эцэг эхийн тэмцээн гэсэн 5 төрөлд нийт
27 цэцэрлэгийн 324 хүүхэд, 27 багш, 27 эцэг эх оролцож
мэдлэг чадвар, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдлөө.
Тэмцээнд оролцсон хүүхэд бүрт Дүүргийн Засаг даргын
гарын бэлгийг гардуулан өглөө.
Монгол Улсын Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 18.8,
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тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

“Аз жаргалтай хотын индекс”-ийн
судалгааны
аргачлалын
талаар
сургалт зохион байгуулах, дүүргийн
индексийг тооцох, холбогдох хэлтэс
алба, байгууллага, хороодоос хийж
хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээ
судалгааг авч нэгтгэнэ.

Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

0
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үйлчилгээг
гүйцэтгүүлэх
гэрээ”-г
хагас болон бүтэн жилээр шалгуур
үзүүлэлтээр дүгнэх ажлыг зохион
байгуулна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2007 оны 621 дүгээр захирамж,
дүүргийн Засаг даргын 2015 оны А/07 дугаар захирамж,
дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Засаг
даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийг спортын 9 төрлөөр
байгуулан, ажиллаж байна. Үүнд:
1. Сагсан бөмбөгийн дасгалжуулагчаар Спортын мастер
М.Гантөмөр
2. Волейболын
дасгалжуулагчаар
Спортын
мастер
Ж.Пүрэвжав
3. Жүдо бөхийн дасгалжуулагчаар Монгол Улсын Гавъяат
дасгалжуулагч Ш.Цэвэлмаа
4. Тэшүүрийн дасгалжуулагч Олон улсын хэмжээний
мастер Л.Алтанцэцэг
5. Хөл бөмбөгийн дасгалжуулагчаар Спортын мастер
Б.Болд
6. Ширээний теннисний дасгалжуулагчаар Спортын мастер
Д.Мөнхсайхан
7. Чөлөөт бөхийн дасгалжуулагчаар Ж.Баярхүү
8. Софт теннисний дасгалжуулагчаар А.Хулан
9. Шатрын дасгалжуулагчаар Ш.Ганбаатар нар ажиллаж,
2018 эхний хагас жилийн байдлаар өсвөрийн шигшээ
багийн 238 тамирчид ОУАШТ-ээс хүрэл-4, УАШТ-ээс
алт-21, мөнгө-10, хүрэл-12, ХАШТ-ээс алт-16, мөнгө-20,
хүрэл-24, нэрэмжит тэмцээнээс алт-9, мөнгө-11, хүрэл4611 ширхэг нийт 138 медалиудыг хүртсэн амжилттай
байна.
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд Цагдаагийн 1 дүгээр
хэлтэс, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Албан бус насан туршийн
боловсролын төвтэй хамтран “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх”, "Хүн худалдаалах гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь”, "Жендэрт суурилсан
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалтуудыг
хороодын иргэд, Түр хамгаалах байрны үйлчлүүлэгчдэд
2018 оны 03 дугаар сарын 02, 04 дүгээр сарын 23-ны
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өдрүүдэд зохион байгуулж нийт 150 иргэд хамрагдав.
Эрүүл мэнд, биеийн
тамир, спорт,
индексийн асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хугацаа болоогүй

-

176

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд СДИ-тэй
ажиллах нэгдсэн бодлого журам
боловсруулж
дэмжиж
хамтран
ажиллана.

Олон улсын болон
төрийн бус
байгууллагын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

Хугацаа болоогүй

-

Олон улсын болон
төрийн бус
байгууллагын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн
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Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан
сэргийлэх,
хамгаалах
хороодын
хамтарсан
багийн
гишүүдийг
чадавхжуулах
сургалтыг
зохион
байгуулна.

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын асуудал
хариуцсан
мэргэжилтэн

0
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Хан-Уул
дүүрэгтэй
хамтран
ажилладаг ОУБ болон ТББ-уудтай
хамтран
ажиллах
төлөвлөгөө
боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.
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Дүүргийн зорилтот бүлгийн хүн амын
дунд сүрьеэгийн эрт илрүүлгийг
сайжруулж,
эмчилгээний
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, эрүүл
мэндийн боловсрол олгох ажлыг
зохион байгуулах

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 04–ний
өдрийн А/05 дугаар “Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн
гүйцэтгэлийн гэрээний загвар батлах тухай” тушаалын 3
дугаар хавсралтын 3-т заагдсан “Өрхийн эрүүл мэндийн
төвийн гүйцэтгэлийн гэрээг дүгнэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн
дагуу 4 багц 23 үзүүлэлтээр Өрхийн эрүүл мэндийн
төвүүдийн 2018 оны эхний хагас жилийн гэрээ дүгнэх ажлыг
2018 оны 06 дугаар сарын 18-19-ний өдрүүдэд дүгнэхээр
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Аз жаргалтай хотын индекс тооцох үзүүлэлтийн ажлыг
дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, 16 хорооны Хөгжлийн
нийгмийн ажилтнууд болон индексийн судалгаа, мэдээлэл
гаргагч Зохион байгуулагч, Хэсгийн ахлагч нарт Аз
жаргалтай хотын индекс тооцох аргачлалын талаар заавар
зөвлөгөө өгч ажилласан. Хороодоос Статистикийн Үндэсний
хорооны даргын 2014 оны А/83 тоот тушаал, Нийслэлийн
Засаг даргын 2014 оны А/633 тоот захирамжаар баталсан
индекс тооцоход шаардлагатай маягтаар 2017 оны
судалгааг авч нэгтгэн ажиллаж байна.
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Дүүрэгт тулгамдаж буй
Хог хаягдлын
асуудал
/агаар,
ус,
хөрсний
менежментийг
бохирдол,
нийтийн
тээвэр/-ыг
боловсронгуй болгох
шийдвэрлэхэд
гадаадын
улс,

0

ТАВ. ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, “Хотын
хөгжлийг дэмжих Улаанбаатар хотын шинэ тосгон”
холбоотой хамтран 2018 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс
2018 оны 02 дугаар сарын 23 хүртэл ХОТЫН АГААР, УС,

50

Иргэдэд шөнө орой
цагаар зорчиход
аюулгүй орчин
бүрдүүлж, гэмт
хэргийн гаралтыг
буруулан.
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Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам
талбай, орон сууц, гэр хорооллын
гэрэлтүүлгийг сайжруулж, нэгдсэн
удирдлагын системд бүрэн холбоно.
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Нийтийн эзэмшлийн
зам
талбайн
өнгө
Ерөнхий
төлөвлөгөө,
замын
үзэмж
сайжирч,
сүлжээний зураг төслийн дагуу авто
иргэдийн тав тухтай
замыг шинээр байгуулна.
амьдрах
нөхцөл
сайжирна
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Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй
орчинд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт Иргэдийн
идэвх
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж сайжирч хоггүй эрүүл
ахуйн
нэгжийг
урамшуулах цэвэр орчин бүрдэнэ
тогтолцоог бий болгоно.

0

судалж,

0

хотуудын
туршлагаас
нэвтрүүлнэ.

ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ХОГ
ХАЯГДЛЫН чиглэлээр сургалтад хамрагдсан. Мөн Япон
улсад ХОГ ХАЯГДАЛ, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ-ийн чиглэлээр
орчин үеийн шинэ технологтой танилцаж, туршлага
судалсан
Гарааны технологи ХХК-тай хамтран дүүргийн нутаг
дэвсгэрийн хөрсний бохирдлын иж бүрэн судалгааг гаргаж
ариутгал халдваргүйжилтийн ажлыг 10 хорооны 1500 айл
өрхийн нүхэн жорлонд ариутгах бодис хийж хөрсний
бохирдол, орчны бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулан
ажиллаж байна.
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 14, 15
дугаар хороонд хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын байршлын
судалгааг хорооны Засаг дарга нартай хамтарч гаргасан.Тус
ажлын зураг төсвийг хийж гүйцэтгэх компанийг тендерээр
сонгон шалгаруулж байна. Дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын
ашиглалт
хариуцсан
“Новэлнэтворк”
ХХК-ийн
үйл
ажиллагаанд хяналт тавьж иргэд болон хороодоос ирсэн
өргөдөл гомдлыг хурдан шуурхай шийдвэрлэж асахгүй
байгаа гэрэлтүүлэгт засвар үйлчигээ хийж ажиллаж
байна.Дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалт тогтмол 95-аас дээш
хувьтай байна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар наадамчдын замын
уулзвараас яармагийн эцсийн буудал хүртэлх авто замын
засварын ажлын зураг төсвийг “SRP” ХХК хийж гүйцэтгэж
Нийслэлийн авто зам хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.Төрийн
өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын худалдан авах
ажиллагааны албанаас тус ажлыг гүйцэтгэх компанийг
сонгон шалгаруулах тендер зарлаж ажиллаж байна.
Дүүргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж тоосжилтыг
бууруулж эко орчин бүрдүүлэх ажлын хүрээнд ногоон аж
ахуйн нэгж, сургууль, цэцэрлэг дунд болзолт уралдаан
зохион байгуулан гаднах тохижилт, ногоон байгууламжыг
нэмэгдүүлэх урилга гарган ажиллаж байна.
Энэхүү ажлын хүрээнд дүүргийн 65, 67 дугаар цэцэрлэгт
600 ширхэг хайлаас 52-р сургуульд 250 ширхэг хайлаас, 96
ширхэг гүйлс, 400 ширхэг шар хуайсыг үнэгүй олгож
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Дүүргийн суурьшлын бүсийн хөрсний
доройтол,
бохирдлыг
бууруулах
төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг Хөрсний бохирдол
оновчтой хийж, олон нийтэд хөрсний буурна.
бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл
өгөх ажлыг зохион байгуулна.
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Агаарын
бохирдол
Агаарын
бохирдлыг
бууруулах
тодорхой хэмжээгээр
ногоон технологи нэвтрүүлнэ.
буурна.

урамшууллаа.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа
хороод, СӨХ, Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд, ерөнхий
боловсролын сургууль, цэцэрлэг, төрийн болон төрийн
өмчид газруудын ажилтан албан хаагчдыг хамруулан бүх
нийтийн их цэвэрлэгээг 6 удаа зохион байгуулж, 5019 аж
ахуйн нэгж байгууллага, 24107 иргэнийг хамруулан, гаднах
орчны цэвэрлэгээг хийлгэж, хяналт тавьж 680 тонн хог
хаягдлыг 227 рейсээр төвлөрсөн хогийн цэгт ачиж тээвэрлэх
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
“Гарааны технологийн инкубатор” ХХК хамтран ЕМ
дэвшилтэт
технологийн
бүтээгдэхүүн
ЕМ-1,
ЕМ-5
бэлдмэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрийн бохирдсон хөрсийг
ариутгах, халдваргүйжүүлэх, хогийн цэг, гуу жалгуудын
хогийг ариутгах, гэр хорооллын айл өрхүүдийн жорлон, муу
усны нүхийг ариутгах, халдваргүйжүүлэх ажлыг хамтран
гүйцэтгүүлэхээр гурван удаагын гэрээ байгуулан хөрсний
бохирдол ихтэй байж болзошгүй байршлуудад хөрсний
дээжийн судалгааг хийх халваргүйжүүлэлтын ажлыг зохион
байгуулан ажиллаж байна.Тус ажлын хүрээнд 2018 оны 04
дүгээр сарын 24-ны өдөр дүүргийн Соѐлын ордонд хороодын
албан хаагчид, хэсгийн ахлагч, иргэд, ариутгалын бодис,
бохир задалдаг амьд бактер худалдаалах аж ахуйн
нэгжүүдийн удирдлагуудын дунд уулзалт, хэлэлцүүлэг
зохион байгуулж, Энэ чиглэлийн бодис импортлодог,
дотоодод үйлдвэрлэдэг амьд бактерийг бий болгодог,
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллан санал
болгосон бүтээгдэхүүнүүдийг дүүргийн гэр хорооллын 13
дэлгүүрээр эхний ээлжинд худалдаалж байна.
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 98 дугаар
тогтоолоор батлагдсан"Агаар орчны бохирдлыг бууруулах"
ажлын хүрээнд "Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологийн
үзэсгэлэн худалдаа"-г зохион байгуулан ажилласан. Энэхүү
ажлын хүрээнд иргэд сүүлийн үеийн "НАНО" технологи
бүхий цахилгаан халаалтыг 17 өрх худалдан авсан ба 5 өрх
боловсруулсан түлш 350 кг, 7 өрх сүүлийн үеийн "Ногоон
технологийн" дулаалганы обой 400м2-г худалдан авалт хийж
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Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг, зам
Нийслэлээс тогтоосон
талбай, хайс хашааны стандарт,
стандарт
жишгийг
жишгийг
шинэчлэн
тогтоож
хэрэгжүүлж ажиллана
мөрдүүлнэ.
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Дүүргийн
хэмжээнд
байгууламжийн хэмжээг
нэмэгдүүлнэ.

Нийтийн эзэмшлийн
зам
талбайн
өнгө
ногоон
үзэмж
сайжирч,
2-3 дахин
иргэдийн тав тухтай
амьдрах
нөхцөл
сайжирна
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Дүүргийн
зорилгоор

бууруулах Нийтийн эзэмшлийн
талбайг зам талбайн тохижилт

тоосжилтыг
гудамж

нийт 9340 иргэн үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон.
Улаанбаатар
хотын
захирагчийн
ажлын
албанны
Инженерийн байгууламжийн хэлтэст гэрэлтүүлгийн стандарт
жишгийг тогтоож батлагдах шатандаа явж байна.Батлагдсны
дараа 16 хороонд хэрэгжүүлж ажиллана.Дүүргийн хэмжээнд
нийт 1251у/м хайс арчлалтын ажил хийгдээд байна. Үүнд:
• Тэгшилж засварласан-11у/м
• Нөхөн байршуулсан-187у/м
• Хураан авсан-201у/м
• Шилжүүлэн суурилуулсан-366у/м
• Тэгшилж гагнасан-3у/м
• Угааж арчилсан-429у/м
• Шинээр суурилуулсан-30у/м
Түр тавьсан-24у/м тус тус арчлалтын ажил хийж гүйцэтгэлээ.
Мод тарих өдрийн нээлтийн арга хэмжээг дүүргийн 3 дугаар
хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнд 2018 оны 05 дугаар сарын 12ний өдөр зохион байгууллаа. ЗДТГ-ийн 50 албан хаагчид,
ТҮТ ОНӨААТҮГ-ийн 60 албан хаагчид
иргэд ААНБ-ууд дүүргийн 3 дугаар хорооны цэцэрлэгт
хүрээлэн болон Шаравын гудамжинд монос 80 ширхэг,
тэхийн шээг 132 ширхэг, хайлаас 1000 ширхэг, шар хуайс
1000 ширхэг нийт 2212 ширхгийг тарьж суулгалаа.Дүүргийн
хороод ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг, дэргэдэх
хэлтэс алба, ААНБ-ууд СӨХ, айл өрх иргэд шар хуайс 4700
ширхэг, хайлаас 7000 ширхэг, голт бор 250 ширхэг, монос
250 ширхэг, гүйлс буйлс 150 ширхэг, гацуур 6 ширхэг, тэхийн
шээг 150 ширхэг, үхрийн нүд 21 ширхэг, монгол сакура 76
ширхэг нийт 8403 ширхэг мод бут сөөг тарьж суулгалаа.
Дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн арга
хэмжээнд 90 өрх, 130 аж ахуйн нэгж байгууллага, хамрагдан
2100 иргэдийн оролцоотойгоор нийт 16500 ширхэг мод, бут
сөөг тарьж суулгасан байна.
2018 оны хагас жилийн байдлаар 16500 ширхэг мод, бут
сөөг тарьж суулгасан нь 2017 оны хагас жилтэй
харьцуулахад 16%-ийр өссөн дүнтэй байна.
Дүүргийн 1-16 хорооны нутаг дэвсгэр нийтийн эзэмшлийн
зам талбайд цармалжуулж хатуу хучилттай болгох
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зүлэгжүүлж, хатуу хучилттай болгоно.

сайжирч,
иргэдийн
зорчих тав тухтай
нөхцөл бүрдэнэ.
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Гэр
хорооллын
зам
талбайг
цардмалжуулах,
шаардлагатай
хэсгүүдийг чулуун хучилттай болгох
ажлуудыг хороодын иргэдийн бүлэг,
бизнес нөхөрлөлүүдээр гүйцэтгүүлнэ.

Нийтийн эзэмшлийн
зам талбайн тохижилт
сайжирч,
иргэдийн
эрүүл
аюулгүй
амьдрах
нөхцөл
бүрдэнэ.
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Туул, Дунд голын дагуух дүүргийн
нутаг дэвсгэрт амралт, үйлчилгээний
эко зурвасуудыг байгуулна.

Иргэдийн эрүүл
аюулгүй орчинд
амьдрах нөхцөл
бүрдэнэ.
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Хог хаягдал үүсгэж, гудамж талбай Хөрсний бохирдол

шаардлагатай 88730м2 талбайн замын судалгаа , ерөнхий
боловсорлийн сургуулийн орчин сул шороо хөрс бүхий
35788м2 талбайн, цэцэрлэгийн орчим сул шороо хөрс бүхий
9358м2 талбайн судалгааг гаргасан.Зүлэгжүүлэлтийн ажил
эхэлсэнтэй
холбогдуулан дүүргийн сургууль цэцэрдлэг
болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зүлэгжүүлэлт
бэлтгэл ажил хангагдаж хөрс боловсруулалтын ажил
хийгдэж байна.
Үндэсний үйлдвэрлэгч "ГОЁО" ХХК
530м
нийтийн
эзэмшлийн зам талбайг цардмалжуулж, явган хүний зам
болон авто машины зогсоолыг бүрэн тохижуулах ажлыг
хийгдэж байна.
Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 8 дугаар хороо
Дэнжийн 2, Сонсголонгийн 5 дугаар гудамжнуудыг жишиг
гудамж болгож 1 км урт гудамжыг түрж тэгшлэх ажлыг “СБМ
ХХК” хийж гүйцэтгэсэн.
Дүүргийн хөрөнгө
оруулалтаар дүүргийн 6 дугаар хороо 32 гудамжнуудыг түрж
тэгшлэх ажлыг “ОГТОРГУЙН БҮТЭЭЛ ХХК”
хийж
гүйцэтгэсэн.
Солонгос улсын Пусан хотын
Хэүньдэ дүүргийн сайн дурын байгууллагатай хамтран 29
дүгээр цэцэрлэгийн гадна талбайн 1000 м2
нийтийн
эзэмшлийн талбайн авто машины замыг сайжруулж ЭКО
ЗОГСООЛ
бий
болгосон.
Чингисийн өргөн чөлөө 18 дугаар сургуулийн зүүн талд 25м2
явган хүний зам тавилаа.Дүүргийн 3 дугаар хороо Шаравын
гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах ажлын хүрээнд
Эко хавтанжуулах ажлын бэлтгэл ажил хангагдаж байна.
2018 онд тус ажлыг бүрэн хэрэгжүүлнэ.
Ширий Ширий амьдрах ухаан Төрийн бус байгууллага 45
хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр
Маршилын
гүүр
болон
Зайсангийн гүүрнээс баруун тийш туул гол дагуух 1 км орчим
газарт цэвэрлэгээ хийж иргэдийн амралт чөлөөт цагаа
өнгөрүүлэх хоггүй орчин бүрдүүлсэн. Цэвэрлэгээнээс гарсан
хог хаягдлыг ТҮТ ОНӨААТҮГ-ын Хог Тээврийн Хэлтсийн 1
авто машинаар 1 тонн хог хаягдлыг ачиж тээвэрлэлээ.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж
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бохирдуулах аливаа үйлдэлд хатуу буурна.
хяналт тавьж шийдвэрлэж байх
үүднээс дүүргийн байгууллага, албан
газруудтай харилцан ойлголцлын
гэрээ
байгуулж,
ахмад
залуу
үеийнхнээс бүрдсэн эргүүлийн баг
ажиллуулан хамтарч ажиллана.

Нийтийн эзэмшлийн
зам
талбайн
өнгө
үзэмж
сайжирч,
иргэдийн тав тухтай
амьдрах
нөхцөл
сайжирна
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Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгчийн
зарлигийн дагуу
5,10 дугаар
саруудад мод тарих бүх нийтийн
өдрийг зохион байгуулна.
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Дүүргийн хэмжээнд хог хаягдлыг эх
Хөрсний бохирдол
үүсвэр дээр нь ангилан ялгах ажлыг
буурна.
үе шаттайгаар зохион байгуулана.

ахуйн нэгж, байгууллагуудад хороодоор дамжуулан 50м
хүртэлх орчны эдэлбэрийн газрын тохижилт, цэвэрлэгээ
арчилгааг хариуцуулах гэрээг хийлгэн орчныхоо цэвэрлэгээ
үйлчилгээ хийж буй эсэхэд хяналт тавиж, ажиллаж байна
Нийслэлийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын
хэрэгжилтийг
хангахаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл
ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай
хороодын Засаг дарга нар тохижилт, цэвэрлэгээний гэрээг
байгуулан хяналт тавин ажиллаж байна.
Мод тарих өдрийн нээлтийн арга хэмжээг дүүргийн 3 дугаар
хорооны цэцэрлэгт хүрээлэнд 2018 оны 05 дугаар сарын 12ний өдөр зохион байгуулсан. Дүүргийн хэмжээнд 2018 оны
05 дугаар сарын 12-ний өдрийн “Бүх нийтээр мод тарих
өдөр”-ийн арга хэмжээнд
90 өрх, 130 аж ахуйн нэгж
байгууллага, хамрагдан 2100 иргэдийн оролцоотойгоор нийт
16500 ширхэг мод, бут сөөг тарьж суулгасан байна.
2018 оны хагас жилийн байдлаар 16500 ширхэг мод, бут
сөөг тарьж суулгасан нь 2017 оны хагас жилтэй
харьцуулахад 16%-ийр өссөн дүнтэй байна.
Дүүргийн засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарны 07-ны
А/364 дүгээр захирамжийн дагуу дүүргийн дэргэдэх хэлтэс
албад, 18 сургууль, 29 цэцэрлэг хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр
нь ангилан ялгаж хэвшээд 1 дүгээр үе шат амжилттай
хэрэгжсэн. Хоггүй-Хан-Уул 2018 аяны хүрээнд “Хог хаягдлыг
эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах” 2 дугаар үе шатыг
эхлүүлээд байна. 2 дугаар үе шатанд дүүргийн нутаг
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх аж ахуйн нэгж
байгууллагууд
СӨХ-үүдтэй
хамтарсан
төлөвлөгөө
боловсруулан үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. СӨХ-үүд хог
хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ялгах ажлыг маш идэвхтэй
зохион байгуулж СӨХ бүр хог ангилан ялгах савыг
байршуулсан байна. Энэхүү аяны хүрээнд шалгалт хийх
явцад гарсан
дутагдлыг тухай бүрт нь арилган заавар
зөвлөмж өгч ажилласанаар ААНБ, СӨХ–үүд идэвхтэй
оролцож одоогийн байдлаар 80 ААНБ, 15 СӨХ хог хаягдыг
эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж хэвшээд байна. “Хог
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хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах” талаар НЗАА-тай
хамтран дүүргийн 1, 2, 3, 11, 15-р хорооны оршин суугчдын
төлөөлөл, СӨХ-ийн гишүүд, сургууль, ААНБ, цэцэрлэгийн
ажилтнууд иргэдийн төлөөлөл гэх мэт 80 гаруй хүн оролцсон
сонсголын үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажилласан.
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Хүнс, хөдөө аж ахуй , жижиг дунд
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах,
дэмжлэг
үзүүлэх,
борлуулалтыг
дэмжих ажлыг зохион байгуулна.

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

1690,0

195

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, ахуйн
үйлчилгээ, аялал жуулчлал, авто
үйлчилгээний
цэгүүдийн
үйл
ажиллагаанд холбогдох хэлтсүүдтэй
хамтран хяналт, шалгалт зохион
байгуулж,
мэргэжил
арга
зүйн
зөвлөгөө өгнө.

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд
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"Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийн
холбоо"-той хамтран ААНБ-уудыг
биенэс аялалд хамруулах, гадны
бизнес эрхлэгчидтэй танилцах,
туршлага судлах аялал хийнэ.
Тамхи худалдаалах тусгай
зөвшөөрлийг хуулийн дагуу олгох,

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

8.638.100
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Хүнс, хөдөө аж ахуй, зочлох
үйлчилгээ,
худалдаа,
хоол
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ,
авто
үйлчилгээний салбарт ажиллагсдын
дунд сургалт, семинар, үзүүлэх
сургууль,
тэмцээн
уралдааныг
мэргэжлийн
байгууллагуудтай
хамтран зохион байгуулж олон
нийтэд түгээнэ.

590,000

ЗУРГАА. ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
Хүнс, хөдөө аж ахуй, зочлох үйлчилгээ, худалдаа, хоол
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, авто үйлчилгээний салбарт
ажиллагсад, хороодын албан хаагчид, хэсгийн ахлагч, иргэд,
аж ахуйн нэгж, байгууллага, малчин тариаланчдад 2018 оны
эхний хагас жилд 19 удаагийн сургалт, уулзалт,
хэлэлцүүлгийг холбогдох хэлтэс албад, төрийн бус
байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, давхардсан
тоогоор 1233 гаруй иргэн, ААНБ хамрагдлаа.
Хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хоол үйлдвэрлэл,
худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
сурталчлах, дэмжлэг үзүүлэх, борлуулалтыг дэмжих ажлын
хүрээнд шинэ жил, сар шинийн баяр зэрэг Нийслэл, дүүргээс
зохион байгуулсан соѐл урлаг, спорт, олон нийтийн 2
удаагийн арга хэмжээнд 100 иргэн, ААНБ-ын бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг сурталчлан, борлуулалтыг дэмжин ажиллаа.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн,
ААНБ-д хүнсний аюулгүй байдал болон холбогдох хууль,
тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс МХХ,
ЦХ, НЗАА зэрэг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай
хамтран нийт 18 удаагийн хяналт шалгалт зохион байгуулж
508 иргэн аж ахуйн нэгжийг хамруулж, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

Хугацаа болоогүй.

Худалдаа, ахуйн
үйлчилгээ хариуцсан

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж
дүүргийн Засаг даргын 2018.01.09 А/05, 2018.03.13 А/82,
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мэргэжилтэн

Согтууруулах ундаа худалдах,
түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй
аж ахуйн нэгжүүдэд аттестатчиллын
шалгалт зохион байгуулна.

Худалдаа, ахуйн
үйлчилгээ хариуцсан
мэргэжилтэн

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
ажлын хүрээнд аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудыг гадна, дотно
орчныг камержуулна.

Хоол үйлдвэрлэл,
аялал жуулчлал
хариуцсан
мэргэжилтэн

500,0

холбогдох хууль тогтоомж,
стандартыг мөрдүүлж ажиллана.

2018.05.15 А/162 дугаар захирамжаар шинээр 16, сунгах 17
нийт 33 иргэн, ААН-д тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл
олгосон. Худалдааны чиглэлээр 126, ахуйн үйлчилгээний
чиглэлээр 46 иргэн, ААН-тэй хамтран ажиллах гэрээ
байгууллаа.
Дүүргийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний газруудад холбогдох хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт, стандартын шаардлагыг хангуулах, гадна фасад,
орчны тохижилт, гэрэлтүүлэг, хаягжилт, хотын өнгө үзэмжийг
сайжруулах,
ногоон
байгууламжийг
нэмэгдүүлэх,
үйлчилгээний
чанарыг
дээшлүүлэх
зорилготойгоор
аттестатчиллын шалгалтыг хийж гүйцэтгэв.
100
Аттестатчиллын шалгалтанд нийт 138 аж ахуйн нэгж
хамрагдсанаас, худалдааны чиглэлээр 93 аж ахуйн нэгж,
хоол үйлдвэрлэлийн 45 аж ахуйн нэгж хамрагдлаа. Үүнээс
стандартын шаардлага хангаж тусгай зөвшөөрөл сунгах
саналтай -71, тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох,
түдгэлзүүлэх
-36,
хаалттай-7,
засвартай-10,
тусгай
зөвшөөрөл дуусах хугацаа болоогүй болон тусгай
зөвшөөрлөө сунгуулсан-14 аж ахуйн нэгж тус тус байлаа.
Гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд аж ахуйн нэгж
байгууллагууд, тэдгээрийн гадна, дотор орчныг камержуулж,
иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг
бүрдүүлэх, иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх
зорилгоор Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран
худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын 290
гаруй аж ахуйн нэгж, иргэдийг стандартын шаардлага
хангасан теле-камертай болгох ажлыг зохион байгуулан
ажиллаж байна.
Энэхүү арга хэмжээ нь дүүргийн гэмт хэргийн тоог
бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бүхий ач
холбогдолтой арга хэмжээ гэж дүгнэж байна.
2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар 180 гаруй аж ахуйн
нэгж стандартын шаардлага хангасан камертай болсон
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Дотоодын аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх зорилгоор дүүрэг дэх түүх,
соѐлын дурсгалт газрын зурагт
танилцуулга хийж иргэдийн
мэдлэгийг өргөжүүлнэ.

Хоол үйлдвэрлэл,
аялал жуулчлал
хариуцсан
мэргэжилтэн
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Хүүхэд, залуучуудад байгаль орчинд
ээлтэй эко аялал зохион байгуулна.
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“Нийслэлд

мал

аж

ахуй

Хоол үйлдвэрлэл,
аялал жуулчлал
хариуцсан
мэргэжилтэн

эрхлэх” Хүнс, хөдөө аж ахуй

Хугацаа болоогүй.

527.700

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд
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Салбарын хүрээнд шаардлагатай
судалгаа,
мэдээллийг
цуглуулж
бүртгэл, мэдээллийн санг бүрдүүлэх,
баяжуулах, хог хаягдлын төлбөр
тооцооны
программд
судалгааг
тогтмол оруулж, холбогдох хууль
тогтоомжийн
хүрээнд
хариуцсан
салбарын иргэн аж ахуйн нэгжтэй
хамтран ажиллах гэрээ байгуулж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.

байна.
Салбарын хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлэх үүднээс
худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 126, хоол
үйлдвэрлэлийн
83,
аялал
жуулчлалын
3,
ахуйн
үйлчилгээний 46, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн 27, авто
засвар, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй
17, нийт 302 иргэн, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллах гэрээ
байгуулан, гэрчилгээ олгон, мэдээлэл судалгааг тухай бүр
баяжуулан ажиллаж байна.
Мөн дүүргийн хэмжээнд хог тээвэрлэлтийн төлбөр тооцооны
нэгдсэн
программд
хэлтэст
бүртгэлтэй
худалдаа,
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
буй нийт 1462 иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, судалгааг
маягтын дагуу гаргаж байршуулсан. Үүнд:
1. Хоол үйлдвэрлэл – 307
2. Худалдаа -757
3. Ахуйн үйлчилгээ – 202
4. Үйлдвэрлэл – 115
5. Авто үйлчилгээ - 81

Үйлдвэр, аж ахуйн газрын үйл ажиллагаатай танилцах
“Өртөөлчилсөн аялал”-ыг зохион байгуулж, Ерөнхий
боловсролын 16 сургуулийн 45 сурагч хамрагдав.
Хөтөлбөрийн дагуу “Улаанбаатар хотын музей”, “Монфреш
сүү” ХХК, “Өгөөж чихэр боов” ХХК, “Нийслэлийн иргэдийг
гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв”-тэй танилцаж,
үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, дэвшилтэд техник технологийн
талаар,
үйлдвэрлэлийн
процесс
хэрхэн
өрнөдөг,
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, болзошгүй
гамшиг эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эмнэлгийн анхан
шатны тусламж үзүүлэх мэдлэг, дадлагыг сурагчдад
олголоо.
2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр мал аж
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"Газар тариалангийн үйлдвэрлэл 2018" зөвлөгөөн зохион байгуулна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй
хариуцсан
мэргэжилтэн

2090,0
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Дүүргийн мал сүргийг халдварт
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг
шат дараатай зохион байгуулна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй
хариуцсан
мэргэжилтэн

6300,0

журмын
хэрэгжилтийг
хангуулж хариуцсан
ажиллана. /Хориглосон бүс дэх мэргэжилтэн
малыг зөвшөөрсөн бүсэд нүүлгэн
шилжүүлнэ./

ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс буюу 4,5,6,7,8,9,10,11,16
дугаар хороонд нийт 72 өрхийн 2414, малаа тоолуулаагүй 4
өрхийн 79 нийт 76 өрхийн 2493 малыг зөвшөөрсөн бүс нутагт
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсны дүнд 2018 оны
05 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар 74 өрхийн 2388
мал буюу нийт малын 95 хувийг гаргасан.
Мөн дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/153 дугаар
захирамжаар Богдхан уул, Чандманы ам, Жаргалантын
ам,Арцатын ам, Нүхтийн ам, Тайны ам, Морингийн даваа,
Айцын даваанаас хот руу, 12 дугаар хороо Улаан булангаас
Туул гол өгсөх чиглэлд мал тууварлах, бэлчээхийг хориглож,
хариулгагүй бэлчээсэн малыг хашаалан, мал эмнэлгийн
үзлэг шинжилгээнд хамруулан мал бүхий 8 иргэнд 400,000
мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан.
Дүүргийн “Газар тариалангийн үйлдвэрлэл-2018” зөвлөгөөнд
200 гаруй иргэн, аж ахуй нэгж оролцож, дүүргийн газар
тариалангийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт,
тулгамдаж буй асуудлыг талаар хэлэлцсэн.
Зөвлөгөөнд оролцогсдод 10 /сонгино-3 төрөл, манжин-2,
лууван, гоньд, тарвас, сармис/ төрлийн хүнсний ногооны үр
олгосон.
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Мал амьтны гоц
халдварт болон халдварт, паразиттах өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/297
дугаар захирамжаар мал, амьтны халдварт, гоц халдварт
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг дүүргийн хэмжээнд
зохион байгуулж, шаардагдах зардалд 25.0 сая төгрөгийг
батлуулсан.
Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/147 дугаар захирамжаар
мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, шаардагдах зардалд
6,193,000.00 төгрөгийг зарцуулж, нийт 655 өрхийн бод12645, бог-16898, гахай- 3175 нийт 33373 мал, амьтанд
хийгдэж 91,6 хувьтай явагдсан. ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс-3, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс-3,
Онцгой байдлын хэлтэс-3 нийт 9 албан хаагч хяналт тавин
ажилласан.
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Дүүргийн хэмжээнд гахайн мялзан, шөвөг яр, боом, дуут
хавдар, сахуугийн вакцин хийгдэж байна.
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Хүнс, худалдаа үйлчилгээний
хэлтсийн үйл ажиллагааг олон
нийтэд таниулах, салбарын
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
танилцуулах, сурталчлах өдөрлөг
зохион байгуулна.

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

Хугацаа болоогүй

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

Нийслэл хотынхоо бүтээн байгуулалтанд өнгө нэмж, ногоон
орчныг бүрдүүлж, эко дүүрэг болгохын төлөө хамтран
ажиллах, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах,
ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх ажилд идэвхтэй
оролцохыг дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж
байгууллагад уриалан хамтран ажиллаж байна.
“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд дүүргийн нутаг
дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн өнгө
үзэмжийг сайжруулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор дүүргийн зүгээс Шаравьн гудамжийг “Жишиг
гудамж” болгон зүлэгжүүлж, цэцэгжүүлэн, тохижуулахтай
холбогдуулан “Хан-Уул агро” ОНӨААТҮГ-ийн дансанд 59
аж ахуйн нэгжийн 8.141.000 төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.
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Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх
зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт
үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж
ахуйн нэгж байгууллагууудаар 2-оос
доошгүй тооны шилмүүс мод тарих
ажлыг зохион байгуулна.
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Хүнс, худалдаа
"Бүтээлч-Эко хамт олон" сарын аян үйлчилгээний
зохион байгуулна.
хэлтсийн
мэргэжилтнүүд

Хугацаа болоогүй

-

70

-

210

2,320,000
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Дүүргийн
дайчилгаа
удирдах бүлэг, батлан
хамгаалах
товчоо,
Цэргийн
штабын
офицеруудын мэдлэг
ур чадвар дээшилнэ.
Нийслэл,
дүүргийн
Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн ЗДТГ-ын
Цэргийн
штабын офицеруудын сургалтыг штабын офицеруудын
зохион байгуулах
сургалт
зохион
байгуулагдана.
Дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлэг,
батлан хамгаалах товчоо, Цэргийн
штабын
офицеруудтай
хээрийн
нөхцөлд штабын дадлага сургалтыг
зохион байгуулах

5,420,000

ДОЛОО. ЦЭРГИЙН ШТАБ

Хойшилсон

Батлан хамгаалах яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн
газраас аймаг, нийслэлийн Цэргийн штабын дарга, сургалт
эрхэлсэн албан тушаалтнуудтай зохион байгуулсан сургалт
2018 оны 01 дугаар сарын 15-18-ны өдрүүдэд БХЯ-нд
болсон. Тус сургалтад холбогдох албан тушаалтнууд бүрэн

-
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Хороодын Засаг дарга
Хороодын Засаг дарга нарын 2017 нар Цэргийн бэлтгэл
оны Цэргийн бэлтгэл сургалтыг сургалтаар
онолын
зохион байгуулах
мэдлэг,
дадлага
эзэмшинэ.

4,076,000
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Орон нутгийн цэргийн
отрядын
удирдах
Орон нутгийн цэргийн отрядын
бүрэлдэхүүн штабын
удирдах
бүрэлдэхүүний
сургалт,
дадлага,
штабын дадлага, сургалтыг зохион
сургуулилтаар
байгуулна.
мэдлэг,
дадлага
эзэмшинэ.

2,320,000
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Дайчилгааны бэлтгэл
нөөцийн
Дайчилгааны
бэлтгэл
нөөцийн
бүрэлдэхүүний
30
бүрэлдэхүүнийг
шинээр
болон
иргэн
холбоочин
давтан
сургах
ажлыг
зохион
мэргэжлээр
шинээр
байгуулна.
болон
давтан
бэлтгэгдэнэ.

7,496,000
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2017
оны
Зэвсэгт
2017 оны 1,2 дугаар ээлжийн цэрэг хүчний
цэргийн
татлага, халалтын ажлыг зохион жинхэнэ алба хаагч,
байгуулна.
гэрээт
цэргийн
бүрэлдэхүүнийг нөхөн

33,100,000

хамрагдсан.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018 оны
А/82 дугаар тушаалаар 2018 оны 06 дугаар сарын 13-ны
өдөр зохион байгуулсан Нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-ын
Цэргийн штабын офицер, ахлагч нарын цэргийн бэлтгэл
сургалтад бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдсан.
Дайчилгааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь
заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/74 дүгээр
захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/31 дүгээр
захирамжийг тус тус үндэслэн хорооны Засаг дарга нарын
цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 06-08ны өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангитай хамтран
батлагдсан
сургалтын
хөтөлбөрийн
дагуу
зохион
байгуулсан. Сургалтад 15 хорооны Засаг дарга нар
хамрагдсан.

Хугацаа болоогүй

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын
2018 оны сургалт, бэлтгэлийн үндсэн арга хэмжээний
төлөвлөгөөний дагуу автын засварчин, С ангиллын
жолооч,
ариун
цэврийн
зааварлагч
мэргэжлээр
дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бага мэргэжилтэн бэлтгэх
сургалтыг Зэвсэгт хүчний 011, 027 дугаар ангиудын
сургалтын материаллаг баазыг түшиглэн зохион байгуулан
явуулсан. ЗХЖШ-аас захиалсан мэргэжил, цэргийн
үүрэгтний тоон хязгаарт иргэдийг бүрэн хамруулсан.
2018 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагыг нийслэлийн
Засаг даргын 2018 оны А/292, Хан-Уул дүүргийн Засаг
даргын 2018 оны А/127 дугаар захирамжаар 2018 оны 05
дугаар сарын 04-06-ны өдрүүдэд дүүргийн ерөнхий
боловсролын 34 дүгээр сургуулийн байранд зохион
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Зэвсэгт хүчин
байгуулагдсаны 97
жил,
Монгол
цэргийн
өдрийг
тохиолдуулан
“Монгол
цэргийн
бахархалын өдөр”-ийг Зэвсэгт хүчний
цэргийн анги байгуулагатай, хороо,
ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулна.

–цэрэг”
мэргэжил
сургалт
хэмжээнд

Зэвсэгт
хүчин
байгуулагдсаны
97
жил, Монгол цэргийн
өдрийг тохиолдуулан
“Монгол
цэргийн
бахархалын өдөр”-ийг
Зэвсэгт
хүчний
цэргийн
анги
байгуулагатай, хороо,
ЗДТГ-тай
хамтран
зохион
байгуулж,
тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.

2,242,000
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“Оюутан
цэргийн
“Оюутан –цэрэг” цэргийн мэргэжил
олгох
олгох сургалтыг хэрэгжүүлнэ.
дүүргийн
хэрэгжинэ.

6,600,000
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Цэрэг татлагын байрны хяналтын
камер, гэрэлтүүлэгийн ашиглалтын
урсгал засвар, цэрэг татлагын
байрны эрүүл мэндийн үзлэг явуулах
өрөө, тасалгааг засварлана.

Цэрэг
татлагын
байрны
хяналтын
камер, гэрэлтүүлэгийн
ашиглалтын
урсгал
засвар,
цэрэг
татлагын
байрны
эрүүл мэндийн үзлэг
явуулах
өрөө,
тасалгааг засварлах
ажил хийгдэнэ.

байгуулж,
Хуурай замын болон Хилийн цэрэгт цэргийн
жинхэнэ алба хаалгахаар нийслэлийн Цэрэг татлагын
товчооноос өгсөн тоон даалгавраар Зэвсэгт хүчин бусад
цэргийг нөхөн хангах цэрэг татлагын тоон даалгаврыг 100
хувь биелүүлсэн.

6,820,000

хангалт биелэгдэнэ.

Хугацаа болоогүй

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 32 дугаар тогтоол,
нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/60 дугаар захирамж,
Монгол Улсын Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/10
дугаар тушаалын дагуу “Оюутан-Цэрэг” сургалтад хамрагдах
оюутны бүртгэлийг 2018 оны 03 дугаар сарын 01-09-ний
өдрүүдэд дүүргийн Соѐлын ордонд зохион байгуулан
явуулсан. Их, дээд сургуулийн 122 оюутан бүртгэлд
хамрагдсан.
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны
97 жилийн ойг тохиолдуулан 2018 оны 03 дугаар сарын 17ны өдөр дүүргийн ЗДТГ, хороод, Зэвсэгт хүчний 011, 303,
120, 326 дугаар ангиуд, Монгол цэргийн музейтэй хамтран
“Нээлттэй өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг “ХҮННҮ МОЛЛ”
худалдаа үйлчилгээний төвд зохион байгуулсан. Тус
өдөрлөгийн арга хэмжээнд нийт 300 гаруй иргэд хамрагдсан.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас
2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Нийслэлийн Соѐлын
төв өргөөнд зохион байгуулсан Монгол цэргийн өдөр,
Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн баярын арга хэмжээнд
идэвхтэй оролцож, иргэдэд Цэргийн штабын үйл
ажиллагааны талаар ажлаа танилцуулсан. Тус арга
хэмжээнд дүүргийн 320 иргэн, их дээд сургуулийн

-
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100

Зэвсэгт
хүчний
цэргийн
анги
байгуулагуудад явуулах дайчилгааны
тодотгол хийнэ.

221

Цэргийн дүйцүүлэх албаны анхан
болон гүнзгийрүүлэх шатны цэргийн
бэлтгэл сургалт зохион байгуулна.

2,752,000
650,000
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Цэргийн штабын 2018 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн
төлөвлөгөөний дагуу хорооны Засаг дарга, зохион
байгуулагч нартай мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц
хадгалалт хамгаалалтыг хангах чиглэлээр сургалтыг 2018
оны
02
дугаар
сарын
06-ны
өдөр
мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан. Сургалтад 14
хорооны Засаг дарга, 16 зохион байгуулагч хамрагдсан.

100

550,000
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Сүлжээний
мэдээллийн
аюулгүй
байдал,
нууц
хадгалалт
хамгаалалтыг
хангах
талаар
дүүргийн ЗДТГ, дэргэдэх хэлтэс,
албадыг
оролцуулан
Батлан
хамгаалах
яам,
ЗХЖШ,ТЕГ-тай
хамтран сургалт зохион байгуулна.

Сүлжээний
мэдээллийн аюулгүй
байдал,
нууц
хадгалалт
хамгаалалтыг хангах
талаар
дүүргийн
ЗДТГ,
дэргэдэх
хэлтэс,
албадыг
оролцуулан
Батлан
хамгаалах
яам,
ЗХЖШ,ТЕГ-тай
хамтран
сургалт
зохион байгуулна.
Зэвсэгт
хүчний
цэргийн
анги
байгуулагуудад
дайчилгааны тодотгол
хийгдэнэ.
Цэргийн
дүйцүүлэх
албаны анхан болон
гүнзгийрүүлэх шатны
сургалтаар дүйцүүлэх
алба хаагчид цэргийн
хэргийн
болон
иргэний хамгаалалтын
бэлтгэлээр
мэдлэг

100

Цэргийн анги, байгууллагатай явуулахх дайчилгааны
тодотголыг заасан хугацаанд 100 хувь явуулсан.

100

6,835,000
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Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн
хүрээнд зохион байгуулах уралдаан
тэмцээн, цэргийн анги байгууллагын
удирдлагыг хүлээн авч
хамтран
ажиллах ажлыг зохион байгуулна.

Зэвсэгт хүчний 97
жилийн ойн хүрээнд
зохион
байгуулах
уралдаан
тэмцээн,
цэргийн
анги
байгууллагын
удирдлагыг
хүлээн
авч хамтран зохион
байгуулна.

оюутнуудыг хамруулсан.
Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан дүүргийн ЗДТГ-ын
албан хаагчид, хорооны Засаг даргын дунд 2018 оны 03
дугаар сарын 10, 13-ны өдрүүдэд гар бөмбөг болон
боулингийн цогцолбор тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тус
тэмцээнд дүүргийн төрийн албан хаагчдыг бүрэн
хамруулсан.
Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан Зэвсэгт хүчний анги
байгууллага болон хүчний байгууллагын удирдлагыг 2018
оны 03 дугаар сарын 19-ний хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэх
арга хэмжээг зохион байгуулсан.

Цэргийн албаны тухай Монгол Улсын хуулийн 33 дугаар
зүйлийн 33.8, Засгийн газрын 2018 оны 79, 80 дугаар
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/395 дугаар
захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/158 дугаар
захирамжийн дагуу цэргийн дүйцүүлэх алба хаагч болон 2
дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэнтэй “Цэргийн анхан шатны
бэлтгэл сургалт”-ыг Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн
сургалтын материаллаг баазыг түшиглэн 2018 оны 05
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680,000
450,000
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Авхаалж самбаа, ур
Дүүргийн ЕБ-ын сургуулиудын дунд чадварыг
сорьсон
зохион байгуулах уралдаан, тэмцээн уралдааныг
зохион
байгуулагдана.
Нийслэл, дүүргүүдийн
ЗДТГ-ын
Цэргийн
штабуудын
дунд
Нийслэл,
дүүргүүдийн
ЗДТГ-ын
тэмцээн
зохион
Цэргийн штабуудын дунд тэмцээн
байгуулж,
зохион байгуулах
офицеруудын
бие
бялдаржилтийн
түвшин тогтоогдоно.
Монгол
Улсад
"Генерал цолтон" бий
Монгол Улсад "Генерал цолтон" бий
болсоны 73 жилийн
болсоны 73 жилийн ойг тэмдэглэн
ойг тэмдэглэн генэрал
генэрал цолтонд хүндэтгэл үзүүлэх
цолтонд
хүндэтгэл
үзүүлнэ.
Залуучуудад
цэрэг
эх
оронч Иргэд залуучууд цэрэг
хүмүүжил
олгох,
ЗХ-ний
үйл эх оронч хүмүүжил
ажиллагааг
иргэдэд
сурталчлах олгож, энхийн дэмжих
"Монгол
цэрэг-Дэлхийн
цэрэг" ажиллагаанд ЗХ-ний
уулзалт,
ярилцлагыг
зохион оролцооны
талаар
байгуулах
сурталчилна.

4,450,000
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Дүүргийн
ЕБ-ын
сургуулийн
ахлах
ангийн сурагчид бие
бялдар
дээшилж,
цэрэг
эх
оронч
сэтгэлгээтэй болно.

1,011,200
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Засаг
даргын
нэрэмжит
цэрэг
спортын “Дөл” тоглолт дүүргийн ЕБын
сургуулийн
ахлах
ангийн
сурагчдын дунд зохион байгуулна.

2,870,000

дадлага эзэмшинэ.

дугаар сарын 16-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулан
явуулсан. Сургалтад цэргийн үүрэгтнүүд бүрэн хамрагдсан.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын
дунд зохион байгуулсан дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит
цэрэг спортын “Дөл тоглолт”-ыг 2018 оны 04 дүгээр сарын
20-ны өдөр амжилттай явуулсан. Тэмцээнд Ерөнхий
боловсролын сургуулийн 15 багийн 165 тамирчид оролцсон.
100
Тэргүүн байр /4,27 оноогоор/
114 дүгээр
сургуулийн баг
Дэд байр - /4,27 оноогоор/ 15 дугаар сургуулийн баг
Гутгаар байр - /4,02 оноогоор/
Буянт-Ухаа
цогцолбор сургуулийн баг тус тус шалгарсан.
Хойшилсон

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн хүрээнд
Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас 2018 оны 02
дугаар сарын 21, 23-ны өдөр нийслэл, дүүргийн Цэргийн
штабын офицер, ахлагч болон бэлтгэл офицеруудын дунд
зохион байгуулсан спортын цогцолбор тэмцээнд офицер,
ахлагч нар идэвхтэй оролцсон.

Хойшилсон

Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг
сурталчлах чиглэлээр Энхийг сахиулагчдын өдрийг
тохиолдуулан “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” сэдэвт
сурталчилгааны ажлыг 2018 оны 05 дугаар сарын 01-20-ны
өдрүүдэд Зэвсэгт хүчний 120, 303, 327, 337 дугаар ангиудтай
хамтран зохион байгуулсан. Сурталчилгааны арга хэмжээнд

-

100

-

100

2 их, дээд сургуулийн 250 оюутан, 7 ерөнхий боловсролын
сургуулийн 570 сурагчид хамрагдсан.
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Дүүргийн Аж ахуй
нэгж
байгууллагын
Цэргийн штабын хяналт шалгалтын цэргийн
үүрэгтний
ажлыг зохион байгуулна.
үзлэг
шалгалт,
сурталчилгааны ажил
зохион байгуулагдана.

903,040

Хойшилсон

2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар Батлан хамгаалах
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ
үнэлгээний ажлыг
дүүргийн Засаг даргын баталсан
удирдамжаар зохион байгуулан шалгалтад 4 байгууллагын
18-50 насны 399 цэргийн үүрэгтний нэрсийн жагсаалт /4
дүгээр маягтаар/ авч, 75 хувийг хамруулснаас 37.6 хувь нь
зөрчилтэй байсан. 1971-1991 онд төрсөн 6 хувьд нь цэргийн
дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөр тогтоосноос 1129736
төгрөгийг нийслэлийн Төрийн санд төвлөрүүлсэн.
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Монгол Улсын Засгийн газрын
тогтоолоор
зохион
байгуулах
"Дайчилгаатай команд-штабын болон
тусгай тактикийн хээрийн сургууль"
зохион байгуулах

Монгол
Улсын
Засгийн
газрын
тогтоолоор
зохион
байгуулах
"Дайчилгаатай
команд-штабын болон
тусгай
тактикийн
хээрийн сургууль"-ийн
бэлтгэлийг
хангаж,
дайчилгааны бэлтгэл
нөөцийг нийлүүлнэ.

14,227,700

ажлыг

9,500,000

Батлан
хууль

Хугацаа болоогүй
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2018,
2019
оны
Цэргийн
бүртгэлийг
2018, 2019 оны Цэргийн бүртгэлийг
хороо, дэвсгэрийн аж
хороо, дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж
ахуйн
нэгж
байгууллага, их дээд сургуулидад
байгууллага, их дээд
зохион байгуулна.
сургуулиудад зохион
байгуулна.

15,251,600
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Иргэдэд Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийг
сурталчлах
ажлыг
технологийн шинэчлэлд тулгуурлан
шинэчлэх
"Ухаалаг
мэдээлэл"
төслийг хэрэгжүүлэх

Иргэдэд
хамгаалах
тогтоомжийг
сурталчлах
технологийн
шинэчлэлд
тулгуурлан
шинэчлэнэ.

2018 оны цэргийн бүртгэлийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 04нөөс 01 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд Засаг захиргааны
үндсэн нэгж хороодод зохион байгуулан явуулсан. Дүүргийн
хороодын Засаг дарга зохион байгуулагч хэсгийн ахлагч нар
бүртгэлийн ажлыг сайн зохион байгуулж удирдсанаар
бүртгэлийн ажил хугацаандаа хамралт 97.1 хувьтай
бүртгэлийн ажлыг сайн зохион байгуулсан.

-

50

-

100

4,200,000
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Цэргийн
насны
Цэргийн
насны
залуучуудыг
залуучууд
цэргийн
эрүүлжүүлэх, мэдээлэл судалгааны
алба хаах боломжтой
программыг шинээр хийх
болно.

5,000,000
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Дайчилгааны
бэлэн
Цэргийн штабын дайчилгааны бэлэн байдал
хангагдаж,
байдлыг дээшлүүлэх шаардлагатай сургалтын
техник хэрэгслийг шинэчлэх
материаллаг
бааз
дээшлүүлнэ.

Хугацаа болоогүй
Нийслэлийн бусад дүүргүүдийн Цэргийн штабын тоо
бүртгэлийн компьютерт “Цэргийн насны залуучуудын
эрүүлжилтийн программ”-ыг оруулах ажлыг 2018 оны 02
дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн
штабын байранд зохион байгуулсан.

-

100

НАЙМ. ХУУЛЬ ЗҮЙ АРХИВЫН ТАСАГ
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Дүүргийн Засаг даргын захирамж,
Засаг даргын Тамгын газрын даргын
тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг
хянаж, захирамжийн хэрэгжилтэд
хяналт тавьж, биелэлтийг тооцож,
үнэлэлт дүгнэлт өгнө

Захирамжийн биелэлт
90%-иас дээш
хэрэгжиж эрх зүйн
алдаагүй байна
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Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын
Тамгын газрын эрхлэх асуудлын
хүрээнд хамаарах асуудлаар иргэн,
Хуулийн хүрээнд
хуулийн этгээдээс гаргасан гомдол,
маргаан
маргаан,
нэхэмжлэлтэй
шийдвэрлэгдэнэ.
холбогдуулан итгэмжлэлийн үндсэн
дээр хууль хяналтын байгууллагатай
харилцана.
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Хуулийн сантай болж,
Хууль тогтоомжийн мэдээллийн санг
дүүргийн
төр
шинэчлэн баяжуулж төрийн албан
захиргааны
хаагчдад
хууль
зүйн
зөвлөгөө
байгууллагын албан
мэдээлэл үзүүлнэ.
хаагчид хууль, эрх

Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
хүрээнд гаргасан Засаг даргын ..... захирамж, Засаг даргын
Тамгын газрын даргын ..... тушаалын төслийг хянан
бүртгэлжүүлэн, шинээр 4 журам, 2 хөтөлбөрийг хянаж, хууль
эрх зүйн зөвлөмж, зааварчилгаа өгсөн.
Нийслэл дэх Захиргааны болон Иргэний хэргийн шүүхэд
иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын нэхэмжлэлээр Засаг
дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдуулан
үүсгэсэн 22 хэрэгт итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон
холбогдох материалуудыг судалж тайлбар, нотлох баримт
гаргаж өгөх, газрын 12 үзлэг хийхэд байлцан, шат шатны
шүүх хуралдаанд оролцон ажилласан.
Дээрх хэрэг маргаанаас иргэдийн эрх, хууль ѐсны ашиг
сонирхлыг зөрчсөн захиргааны актын холбогдох хэсгийг
хүчингүй болгосон 2, нэхэмжлэлийн шаардлагыг хэрэгсэхгүй
болгосон 1 хэрэг, 1 захиргааны актыг түдгэлзүүлж
шийдвэрлэсэн байна
Хууль, тогтоомжийн мэдээллийн санг шинэчлэх ажлын
хүрээнд Захиргааны ерөнхий хуулийн 2000 ширхэг гарын
авлага, Зөрчлийн тухай хуулийн 1000 ширхэг гарын
авлагаар албан хаагчдыг хангасан.Сургалт болон ажлын
байранд өдөр дутам хууль, тогтоомжийг давхардсан тоогоор

50

50

50

зүйн
дээшилнэ.
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мэдлэг

Иргэдэд
хуулийн
зөвлөгөө
үзүүлэх
Монгол Улсын хууль тогтоомжийг үйлчилгээг
олон нийтэд сурталчлах, иргэдэд шаардлагын төвшинд
хууль эрх зүйн лавлагаа, зөвлөгөө хүргэж,
иргэдийн
өгч үйлчилгээ үзүүлэх
хууль,
эрх
зүйн
талаарх
мэдлэг
дээшилсэн байна.
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Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх
зүйн сургалтыг төр, захиргаа, аж Иргэдийн хууль, эрх
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн зүйн мэдлэг
дунд зохион байгуулах, төлөвлөгөө дээшилсэн байна
гарган ажиллах.
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Иргэдийн эрүүл аж төрөх, амгалан
тайван ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг
бүрдүүлэх талаар төр захиргаа,
хууль
хяналтын
байгууллагатай
хамтран ажиллах, хийсэн ажлыг
тайлагнах.

Төрийн
байгууллагуудын үйл
ажиллагааны уялдаа
холбоо
сайжирч,
тайланг хугацаанд нь
дээд
газарт

125 албан хаагчдад зөвлөгөө өгч, шаардлагатай хууль,
тогтоомж гарын авлагаар үйлчилсэн.
Зөвлөгөө өгөх ажлын хүрээнд нийт 2 удаа үйл ажиллагаа
зохион байгуулж, 518 иргэнд зөвлөгөө өгч, 4600 гаруй
ширхэг гарын авлага тараан, 131.400 төгрөгийн төсөв
зарцуулан ажилласан.
 Эрх зүйн зөвлөгөөг 2 төрлөөр иргэдэд хүргэж
ажилласан. Үүнд:
Ажлын байранд 420 иргэнд эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч,
25 төрлийн эрх зүйн гарын авлагыг 4600 гаруй ширхгийг
тараан ажилласан.
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран хуулийн
зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2 удаа зохион байгуулж нийт 98
иргэнд 09:00-17:00 цагийн хооронд зөвлөгөө өгч ажилласан.
Өдөрлөгөөр 1 иргэнд 15-40 минутын хугацаа зарцуулан
зөвлөгөө өгсөн.
Эрх зүйн сургалтыг 9 удаа зохион байгуулж, 443 албан
хаагчдыг хамруулж, 2.700 ширхэг гарын авлага тараан,
1.783.100 төгрөгийн төсөв зарцуулан ажилласан.
Хууль эрх зүйн сургалт сурталчилгааны хүрээнд Засаг
даргын Тамгын газрын даргаар эрх зүйн сургалт
сурталчилгааны төлөвлөгөө батлуулан сургалтыг зохион
байгуулж ажилласан. 2017 онд эрх зүйн сургалтыг хороод
болон тамгын газрын албан хаагчид, сургууль цэцэрлэгийн
багш
ажилчид,
сурагч,
хувийн
аж
ахуйн
нэгж
байгууллагуудын ажилчдын дунд түлхүү зохион байгуулсан
бол 2018 онд Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын албан
хаагчид, мөн зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулан шинээр
гарсан хуулиудыг сурталчлах, таниулах сургалтыг зохион
байгуулж ажиллаа.
Батлан хамгаалах багц хуулиудын шинэчлэл хуулийн
сургалт
Батлан хамгаалах яамны Стратеги төлөвлөлтийн газрын
Хууль зүйн хэлтэс, ХУД-ийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабтай
хамтран Батлан хамгаалах багц хуулиудын шинэчилэл
хуулийн сургалтыг Гал түймэр унтраах, аврах 14, 30, 65
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хүргүүлсэн байна.
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Хороодын Засаг дарга нараас гаргаж
буй эрх зүйн актын эрх зүйн Эрх зүйн алдаагүй
үндэслэлийг
хянаж,
зөвлөмжөөр байна.
хангана
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Захирамжлалын баримт бичгийн Нэгдсэн цахим санд
нэгдсэн сайт UBLEGAL.MN Засаг дүүргийн
Засаг

дугаар ангиудын алба хаагчдад 2018 оны 05 дугаар сарын
10-ны өдөр зохион байгуулсан.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлдөх уулзалт
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион
байгуулахад төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны
уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 2018 оны 03 дугаар
сарын 02-ны өдөр дүүргийн нутаг дэвсгэрт гарч байгаа
зөрчил болон эрүүгийн хэргийн нөхцөл байдал, зөрчлийн
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийн
талаарх
танилцуулга,
зөвлөлдөх
уулзалтыг
дүүргийн
Прокурорын
газар,
Цагдаагийн 1, 2-р хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хороодын засаг дарга нарыг
оролцуулан зохион байгуулсан.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх “Ёс зүйн сургалт”
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 189
дүгээр зүйлийн 189.5-д заасны дагуу шүүхээс үүрэг
хүлээлгэх, эрх хязгаарлах албадлагын арга хэмжээ авагдсан
этгээдүүдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэх, нийгмийн хэв журам
зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ѐс зүй, харилцаа
хандлагийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн “Хувь
хүний ѐс зүй, харилцаа хандлага” сэдэвт сургалтыг 2018 оны
05 дугаар сарын 24-ны өдөр зохион байгуулсан.
Зөвлөгөө өгөх өдөрлөг
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран хуулийн
зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2 удаа зохион байгуулж нийт 98
иргэнд 09:00-17:00 цагийн хооронд зөвлөгөө өгч ажилласан.
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Засаг даргын 2017 онд
батлан гаргасан А-71 захирамж, Б-17 захирамжийн эрх зүйн
үндэслэлийг хянан үзэж цаашид захирамжлалын баримт
бичиг боловсруулах, батлан гаргахдаа үндэслэх хэсэгт
хуулийн зүйл заалтыг зөв хэрэглэх, бичвэрийн утга,
найруулгын хувьд оновчтой байх, зөв бичгийн дүрмийн
алдаагүй байх, албан бичгийн стандарт MNS 5140:2011-г
баримталж ажиллах талаар зөвлөмж өгсөн.
Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд дүүргийн
Засаг даргын 2017 оны 371 захирамжийн нөхөн
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50

даргын захирамжийг байршуулах

даргын
захирамж
байршиж олон нийтэд
ил
тод
мэдээлэл
хүрсэн байна.

бүрдүүлэлтийг хийж, 2018 оны эхний хагас жилд батлагдан
гарсан 170 захирамжийг тус тус байршуулсан.
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Засаг
даргын
Тамгын
газрын
хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа дүрэм, Дүрэм журам
журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих хэрэгжсэн байна
ажлыг зохион байгуулах

Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод журмын эцсийн
найруулгыг хийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2018
оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар
батлуулсан, 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/42
дугаар тушаалаар Ажлын цаг ашиглалтын журамд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулсан.
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Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын
Тамгын газрын дарга, Тамгын газрын Эрх зүйн маргаангүй
хэлтэс, албадаас иргэн, аж ахуйн гэрээ гарч гүйцэтгэл
нэгж,
байгууллагатай
байгуулах бүрэн хэрэгжсэн
гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянан, байна
бүртгэх

Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын дарга,
хэлтэс, тасгаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай
байгуулах 132 гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянаж,
бүртгэлжүүлсэн байна.
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Сурагчдын хууль, эрх
Шүүхийн үйл ажиллагаатай ЕБС-ийн
зүйн
мэдлэг
ахлах ангийн сурагчдыг танилцуулах.
дээшилсэн байна
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Байнгын
үйл
ажиллагаатай
болж
цаг үеийн асуудлаар
байнга
хуралдана,
дүүргийн архивт нөхөн
бүрдүүлэлт
хийх
байгууллагуудын данс
бүртгэл
батлагдсан

Баримт
бичиг
нягтлан
шалгах
комиссын
үйл
ажиллагааг
тогтмолжуулах, хурлын шийдвэрийг
хангуулах ажлыг зохион байгуулж
ажиллах

ЕБС-ийн
сурагчдыг
шүүхийн
үйл
ажиллагаатай
танилцуулах
Хан-Уул дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан Хууль, эрх зүйн
сургалт, сурталчилгааг Эрүүгийн хэргийн анхан шатны
шүүхүүдтэй хамтран ЕБС-ийн сурагчдыг хамруулан зохион
байгуулах ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн Ерөнхий
боловсролын 15, 18, 52, 75, 26, 59 дүгээр сургуулийн ахлах
ангийн 130 сурагчдыг Эрүү, Захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүх хуралдааны үйл ажиллагаатай танилцуулан
ажиллсан.
2018 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр хуралдаж 7 асуудал
хэлэлцэж, Хурлаас дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн.
- Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын данс
бүртгэл болон дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээн
авсан Хороодын мал тооллогын баримтын данс бүртгэлийг
батлуулж, 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Улсын
бүртгэлийн 70 жил хадгалах баримтыг Бүртгэлийн хэлтсийн
архивч О.Саранзаяад хурлаар хэлэлцэн хүлээлгэн өгсөн.
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байх
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Нөхөн
бүрдүүлэлт
Нөхөн бүрдүүлэлт хийх Засаг даргын
хийх байгууллагуудын
Тамгын газрын хэлтсүүдийн данс
ажил
хугацаандаа
бүртгэлийг хэлэлцүүлэх хуваарийг
чанартай, үе шаттай
батлуулж ажиллах.
явагдана.

НЗД-ын 2013 оны
А/452
дугаар
захирамжийн
хэрэгжилт хангагдана.
Захирамжлалын
баримтанд цахим хувь
Цахим нөхөн бүрдүүлэлтийн үйл үйлдэх, мэргэжил арга
ажиллагааг эрчимжүүлэх
зүйгээр
хангаж,
дүүргийн харьяа бүх
байгууллагад хяналт
тавьж
ажиллах,
ББНШК-ын
хурлаар
хэлэлцүүлэн батламж
олгох
Харилцсан
бичгийн
шийдвэртэнд хяналт
тавьж,
хугацаа
Ирсэн, явуулсан баримт бичгийг цаас хэтэрсэн,
хоцорч
болон цахим хэлбэрээр бүртгэх
шийдвэрлэгдсэн
бичгийг
хариуцаж
хүлээн
авсан
ажилтанд холбогдох

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт болон устгах хэргийн
баримтыг шинэчлэн ББНШК гишүүдээс санал авч дахин
хуралдахаар болсон.
2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ний өдөр Засаг даргын Тамгын
газрын даргаар хуваарийг батлуулан Засаг даргын Тамгын
газрын 6 хэлтэс, 1 тасгийн 2017 оны 540 баримтыг хүлээн
авсан, Тус дүүргийн үйл ажиллагаа нь зогссон 15 дугаар
цэцэрлэгийн архивын баримт 65 дугаар цэцэрлэгт
хадгалагдаж байсныг дүүргийн архивт татан авах ажлыг
зохион байгуулсан. Үүнд.
 70 жил хадгалах 1987-1997 оны 19 баримт
 Байнга хадгалах 1987-1997 оны 12 баримт
 Түр хадгалах 1990-1997 оны 27 баримт
 Устгах 1990-2012 оны 27 баримтыг хүлээн авч
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
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Захирамжлалын баримт бичгийн цахим хувь үйлдэх
тухай





Дүүргийн Засаг даргын А захирамж- 420
Дүүргийн Засаг даргын Б захирамж- 32
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А
тушаал - 211
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын Б
тушаал - 628
нийт 2017 оны 1291 захирамжлалын баримтыг
сканердан, PDF хэлбэрт шилжүүлэн цахим хувь
үйлдэн тайланг Нийслэлийн архивын газарт
хүргүүлсэн.

Цаасан болон цахим хэлбэрээр ирсэн нийт 2384 бичгийг
байгууллага дээр хүлээн авч холбогдох удирдлага болон
хэлтсүүдэд тухай бүрт бүртгэж шилжүүлсэн бөгөөд
байгууллагаас боловсруулсан нийт 1350 албан бичгийг
бүртгэж цаасан болон цахим хэлбэрээр илгээсэн.
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арга
хэмжээ
авах
ажлыг
зохион
байгуулах
Байнгын
үйл
ажиллагаатай
болж
цаг үеийн асуудлаар
байнга
хуралдана,
дүүргийн архивт нөхөн
бүрдүүлэлт
хийх
байгууллагуудын данс
бүртгэл
батлагдсан
байх

Дотооддоо түр олгосон цаасан суурьт баримтын бүртгэлийг
цаг тухайд нь үйлдэж, ашиглуулах, хуулбарлан олгох зэрэг
ажил хийгдэж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар 214
баримт ашиглуулсан бөгөөд тайлан мэдээг 7,14 хоног, сар,
улирлаар
мэдээг
гарган
удирдлагад
танилцуулан
ажилласан.
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Нөхөн
бүрдүүлэлт
Дүүргийн архивт 2018 онд нөхөн
хийх байгууллагуудын
бүрдүүлэлт хийх байгуулагуудад
ажил
хугацаандаа
онол, дадлага хосолсон сургалт
чанартай, үе шаттай
зохион байгуулах
явагдана.

16 хороо, 18 сургууль, 29 цэцэрлэгийн архив, албан
хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад 2018 оны 03 дугаар
сарын 15-ны өдөр “Нөхөн бүрдүүлэлт хийхэд анхаарах
асуудал” сэдэвт сургалтыг архивын арга зүйч Т.Райса
зохион байгуулсан. Сургалтын зорилго архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн мэдлэг чадамжийг дээшлүүлэх, төрийн албан
хэрэг хөтлөлтийн заавар, байгууллагын архивын арга зүй,
төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийхэд анхаарах зүйл,
цахим захирамжлалыг хэрхэн үйлдэх мөн Зохион байгуулалт
захирамжлалын баримт бичгийн стандарт /MNS 5140:2011/ыг мөрдөх, албан хэрэг хөтлөлтийн edoc програм дээр
анхаарах асуудал, edoc системийн хэрэглээ сэдвээр Албан
хэрэг
хөтлөлт
хариуцсан
ажилтан
Б.Саранцацрал,
Захирамжлалын баримт бичгийн цахим нөхөн бүрдүүлэхэд
анхаарах асуудал /archive.edoc программын талаарх/
сургалтуудыг архивч Н.Отгонсүрэн, бичээч Б.Баярмаа нар
сургалтыг удирдан зохион байгуулж арга зүйн зөвлөгөө
өгсөн.
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Сургалтууд
"Архивын хэрэг буюу хадгаламжийн
төлөвлөгөний
дагуу
нэгж бүрдүүлэх арга зүй" сэдэвт
зохион байгуулагдсан
сургалт зохион байгуулах
байна.

16 хороо, 18 сургууль, 29 цэцэрлэгийн архив, албан хэрэг
хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад 2018 оны 03 дугаар сарын
15-ны өдөр “Нөхөн бүрдүүлэлт хийхэд анхаарах асуудал”
сэдэвт сургалтыг архивын арга зүйч Т.Райса зохион
байгуулсан.
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Төрийн архивын баримт ашиглалтын
журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж,
цаасан болон цахимаар ашиглуулсан
баримтын нэр төрөл, нэгдсэн тоо
бүртгэлийг тайлагнаж ажиллах

ЕС. АЖ АХУЙН ТАСАГ

251

ЗДТГ болон ОНХС, ХОС, ОНБС,
БХСангуудын Санхүүгийн тайлан
гаргах, аудитаар баталгаажуулах,
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст
тушаах

Санхүүгийн
тайланг
хуулийн хугацаанд нь
холбогдох
байгууллагуудад
тушаасан байна.

2018 оны 1-р улирлын Санхүүгийн тайланг хугацаанд нь
СТСХ-т тушаасан.
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Санхүүгийн
тайланг
ЗДТГ-ын
нийгмийн
даатгалын
хуулийн хугацаанд нь
шимтгэлийн тайлан, хувь хүний
холбогдох
орлогын албан татварын тайлан
байгууллагуудад
гаргах тушаах
тушаасан байна.

НДШ-ийн 2018 оны 1,2,3,4,5-р сарын тайланг хугацаанд нь
тушаасан. ХХОАТ-ын 1-р улирлын тайланг онлайнаар
илгээсэн.
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Шилэн
дансны
мэдээг
байршуулах тайланг илгээх

сайтад Үнэн зөв мэдээлж,
илгээсэн байна.

Шилэн данс мэдээлэлийн сайтад 42 мэдээг байршуулсан.
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бүр төсвийн мэдээг
боловсруулан СТСХ-т
Төсвийн
мэдээг
боловсруулан
хүргүүлсэн.Байгууллаг
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст
ын санхүүгийн үйл
тушаах
ажиллагааг ил тод
болгоно

Сар бүр төсвийн мэдээг боловсруулан СТСХ-т хүргүүлсэн.
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Байгуулллагын өмчийн бүртгэлийг
Жилийн эцэст Сар нэг
НӨХГ-ын
программд
шивж
удаа хийгдэнэ.
баталгаажуулах

256

Жижиг мөнгөн сан болон
материалын тайлан гаргах
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Эд
хөрөнгийн
тооллогыг хугацаанд
Байгууллагын өмчийн тооллого хийх
нь чанартай хийж,
ажлыг зохион байгуулах
бүртгэлжүүлсэн
байна.

бараа Тайланг хугацаанд нь
гаргасан байна.

Хугацаа болоогүй

-

Жижиг мөнгөн сан болон материалын тайланг хугацаанд нь
гаргасан.

50

Хагас жилийн өмчийн тооллогыг хийж дуусгасан.

50

258

Өмч, эд хөрөнгийг
Өмч, эд хөрөнгө бүртгэх
болон
тушаал шийдвэрийн
холбогдох тушаал албан бичиг,
дагуу данс бүртгэлдээ
судалгааг
бэлдэж
Нийслэлийн
үнэн
зөв
бүртгэн
өмчийн газар хүргүүлэх
авсан байна.

Өмч, эд хөрөнгө бүртгэх болон холбогдох тушаал албан
бичиг, судалгааг бэлдэж Нийслэлийн өмчийн газар тухай бүр
хүргүүлж байна.

50

259

Байгууллагын эд хөрөнгийг шинээр
худалдан авахад үнийн санал болон
актлах хөрөнгийн жагсаалт холбогдох
бичиг
баримтыг
боловсруулж
нийслэлийн
өмчийн
харилцааны
газар хүргүүлэх

Өмч, эд хөрөнгийг
тушаал
шийдвэр
болон
ӨХБЗ-ийн
протколын
саналын
дагуу
данс
бүртгэлээсээ үнэн зөв
хасан акталсан байна.

Байгууллагын эд хөрөнгийг шинээр худалдан авах албан
тоотыг тухай бүрт нь хүргүүлсэн.

30

260

Албан
тушаалтан,
Тамгын газрын даргатай уулзах
иргэдийн
санал
албан тушаалтан, иргэд болон
хүсэлтийг
түргэн
утсаар ирсэн санал, хүсэлтүүдийг
шуурхай
удирдлагад танилцуулж, хариу өгөх
шийдвэрлэсэн байна.

Тамгын газрын даргатай уулзах албан тушаалтан, иргэд
болон утсаар ирсэн санал, хүсэлтүүдийг удирдлагад
танилцуулж, тухай бүр хариу өгч ажилласан.

50

261

Тамгын газрын даргаас өгсөн үүргийн
Тамгын газрын даргын
дагуу
холбогдох
албан
үйл ажиллагааг түргэн
тушаалтнуудтай
уулзах
уулзалт,
шуурхай хэрэгжүүлэх
хурал, ярилцлагын зар хүргэх

Тамгын газрын даргаас өгсөн үүргийн дагуу холбогдох албан
тушаалтнуудтай уулзах уулзалт, хурал, ярилцлагын зарыг
хүргэсэн.

50

262

Засаг даргын Тамгын газрын даргын
иргэд хүлээж авах хуваарийн дагуу
уулзахаар
ирсэн
иргэдийг
Төрийн
үйлчилгээ
чирэгдэлгүй, шуурхай зохицуулж,
сайжирсан байна.
уулзуулах ажлыг холбогдох албан
тушаалтнуудтай
хамтран
зохион
байгуулах

Засаг даргын Тамгын газрын даргын иргэд хүлээж авах
хуваарийн дагуу уулзахаар ирсэн иргэдийг чирэгдэлгүй,
шуурхай зохицуулж, уулзуулах ажлыг холбогдох албан
тушаалтнуудтай хамтран зохион байгуулсан.

50

263

264

265

Албан бичгийн edoc.ub.gov.mn болон
Өргөдөл
гомдлын
smartcity.mn
хаягаар
ирсэн
албан
бичгийг Төрийн
үйлчилгээг
даргаар
цохолт
хийлгэн иргэдэд
түргэн
edoc.ub.gov.mn, Өргөдөл гомдлын шуурхай хүргэх
smartcity.mn
хаягаар
орон
бүртгэлжүүлэн шилжүүлэх.
Ижил чанартай бараа
Хэлтэс,
тасгуудын
батлагдсан бүтээгдэхүүнийг
зах
төсвийн дагуу бараа материал зээлийн
үнээс
худалдан авах
хямдаар
худалдан
авч, төсөв хэмнэх
Аж
ахуйн
нэгж
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай
байгууллагын
бааз
гэрээ байгуулж хамтарч ажиллах
үүсгэх

Албан бичгийн edoc.ub.gov.mn болон Өргөдөл гомдлын
smartcity.mn хаягаар ирсэн албан бичгийг тамгын даргаар
цохолт
хийлгэн
edoc.ub.gov.mn,
Өргөдөл
гомдлын
smartcity.mn хаягаар орон бүртгэлжүүлэн шилжүүлсэн.

50

Хэлтэс, тасгуудын батлагдсан төсвийн дагуу
материал худалдан авалтыг түргэн шуурхай хийсэн.

50

бараа

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ байгуулж хамтарч
ажиллаж байна.

50

266

Зах зээлийн үнийн судалгаа хийх

Эдийн
засгийн
хэмнэлт гарсан байна.

Бараа материалын үнийн зах зээлийн судалгааг хийн архив
үүсгэн ажилласан.

50

267

Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, бараа
материалын бүрэн бүтэн байдалд
хяналт тавьж, батлагдсан анхан
шатны маягтын дагуу НББ-дэх
холбогдох журнал хөтлөх, нярав,
ажилчид албан хаагчидтай дараа
тайлангийн тооцоо тулгаж хөтлөх

Санхүүгийн
өдөр
тутмын
үйл
ажиллагааг
хэвийн
хангаж ажиллах

Байгууллагын үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүрэн
бүтэн байдалд хяналт тавьж, батлагдсан анхан шатны
маягтын дагуу НББ-дэх холбогдох журнал хөтлөх, нярав,
ажилчид албан хаагчидтай дараа тайлангийн тооцоо тулган
шалгаж анхан шатны баримт материалыг бүрдүүлж
ажилласан.

50

268

Шатахууны тооцоог тухай бүрт нь
жолооч нартай хийж замын хуудас
болон
анхан
шатны
баримтыг
бүрдүүлэх,
шатахууны
талоны
шаардах хуудасд хяналт тавих

Санхүүгийн
өдөр
тутмын
үйл
ажиллагааг
хэвийн
хангаж ажиллах

Шатахууны тооцоог тухай бүрт нь жолооч нартай хийж
замын хуудас болон анхан шатны баримтыг бүрдүүлэж,
шатахууны талоны шаардах хуудаст хяналт тавин
ажилласан.

50

269

Сар бүр лавлах утасны дуудлагын Үйлчилгээний чанар
тайланг гаргаж нэгтгэх
сайжирсан байна.

Лавлах утасны дуудлагын тайланг сар бүр нэгтгэн гаргасан.

25

270

Хэлтэс, албан хаагчдын утасны Нээлтэй
ил
тод
жагсаалтыг шинэчилж оруулах
байдал хангагдана.

Хэлтэс, албан хаагчдын утасны жагсаалтыг тухай бүр
шинэчилж оруулсан.

100

271

Утасны дуудлага дамжуулах автомат
Чирэгдэлгүй шуурхай
системийг хянах, сайжруулах зүйлийг
болсон байна.
мэдэгдэх

Тухай бүр мэдэгдэн ажиллаж байна.

50

272

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
албад, хороод, мэргэжилтэн, албан
хаагчдад бичиг хэргийн болон эд
хөрөнгө,
бараа
материалыг
сар,улиралаар олгож, ашиглалтад
хяналт тавих

Албан
хэрэгцээний
бичиг хэгийн болон эд
хөрөнгө,бараа
материалын
зарцуулалтын
ашиглалт хангагдсан
байна.

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албад, хороод,
мэргэжилтэн, албан хаагчдад бичиг хэргийн болон эд
хөрөнгө, бараа материалыг сар, улиралаар олгож,
ашиглалтад хяналт тавин ажилласан.

50

Бараа
материалын
нийлүүлэлт
цаг
хугацаа
алдалгүй
нийлүүлэгдсэн байна.

Засаг
даргын
Тамгын
газрын
албан
хэрэгцээнд
шаардлагатай бараа, материалыг мэргэжилтэн, албан
хаагчдаас сар, улиралаар захиалгыг авч нийлүүлэлтийг
хангаж ажилласан.

50

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасаг, хороод, дэргэдэх
хэлтэс, албадын эд хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтад
хяналт тавьж ажилласан.

50

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасаг, хороод, дэргэдэх
хэлтэс, албадын шаардлага хангахгүй эд хөрөнгийн
жагсаалтыг гаргаж, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн
хуралд санал хүргүүлж НӨХГ-руу албан тоот хүргүүлэхээр
бэлдэж байна.

60

Эд хөрөнгийн бүртгэлийг бар коджуулах програмыг
ашиглалтанд оруулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

50

273

274

275

276

Засаг даргын Тамгын газрын албан
хэрэгцээнд шаардлагатай бараа,
материалыг
мэргэжилтэн,
албан
хаагчдаас сар, улиралаар захиалгыг
авч нийлүүлэлтийг хангаж ажиллах
Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
тасаг, хороод, дэргэдэх хэлтэс,
албадын эд хөрөнгийн ашиглалт,
хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллах
Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс,
тасаг, хороод, дэргэдэх хэлтэс,
албадын шаардлага хангахгүй эд
хөрөнгийн жагсаалтыг гаргаж, өмч
хамгаалах
байнгын
зөвлөлийн
хуралд санал хүргүүлэх

Эд
хөрөнгийн
хадгалалт,
хамгаалалт сайжирч
бүртгэгдсэн байна.
Шаардлага хангахгүй
эд
хөрөнгийг
актлуулах,
шаардлагатай
эд
хөрөнгийг шинэчилж
бүртгэлжүүлнэ.
Цаг хугацаа хэмнэж,
Эд
хөрөнгийн
бүртгэлийг
бар төсвийн
хөрөнгө
коджуулах програмыг ашиглалтанд эзэнгүйрэх,
завших,
оруулж бэлтгэл ажлыг хангах
шамшигдах
явдлыг
таслан зогсоох

277

278

279

Нийгмийн
даатгалын
дэвтэрт
Хугацааг
хэмнэж
Нийгмийн даатгалын дэвтэрт нийгмийн даатгалын шимтгэл
нийгмийн
даатгалын
шимтгэл
ажлын
бүтээмж
тооцооны
бичилтийг
хэвлэдэг
болгох
программыг
тооцооны бичилтийг хэвлэдэг болгох
дээшилнэ.
ашиглалтад оруулсан.
программыг ашиглалтад оруулах
Төрийн
үйлчилгээ
түргэн
шуурхай
Баримт
бичгийн
бүрдүүлэлтийг
Баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг мессэж хэлбэрээр явуулах
хүрснээр
иргэдийн
мессэж хэлбэрээр явуулах
бэлтгэл ажил хийгдсэн.
сэтгэл
ханамж
дээшилнэ.
Байгууллагын санхүүгийн тайланд Байгууллагын өмч бүр
тусгагдсан
хөрөнгийн
дүнг
эд эзэнтэй болж, улсын
Байгууллагын санхүүгийн тайланд тусгагдсан хөрөнгийн дүнг
хариуцагчийн гар карттай тулган өмчийг
завших,
эд хариуцагчийн гар карттай тулган шалгуулж байгууллагын
шалгуулж байгууллагын хөрөнгийг үрэгдүүлэх,
хөрөнгийг үнэн зөв бодитой нэгдсэн тоотой болох ажлыг
үнэн зөв бодитой нэгдсэн тоотой шамшигдуулахаас
зохион байгуулсан.
болох ажлыг зохион байгуулах
сэргийлнэ.
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