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  ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 
ЖИЛИЙН  ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
  

2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр         Улаанбаатар хот                                                        
 

 
НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН 

 
1.1 “Монгол  Улсын  тогтвортой  хөгжлийн үзэл  баримтлал-2030”-д  заасан нийслэлд  
хэрэгжих зорилтын хүрээнд тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй 
холбоотой мэдээлэл: 
 

Хан-Уул дүүргээс хариуцан хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагаагны хөтөлбөр,  “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, 
“Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр”, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл 
дүүрэг” үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-
2050” бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд 
нийцүүлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 

 
1.2  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын 
хүрээнд тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой 
мэдээлэл: 
 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-өөс Хан-Уул дүүрэг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн биелэлтийг 
нэгтгэн гаргахад 96.3 хувьтай хэрэгжсэн. Хөтөлбөрийн биелэлтийг нэгтгэн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06/1757 дугаар албан бичгээр 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн  2021 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийг ирүүлсэн хавсралтын дагуу нэгтгэн боловсруулж, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр 

хүргүүлсэн. 

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт /графикаар/  
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Бодлогын баримт бичгүүдийн 2021 оны биелэлт
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Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ: 
 

“Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн 
зорилт”-ын төлөвлөгөөнөөс Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 
хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний биелэлтийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газарт 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 06/1695 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.  

“Ковид-19" халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн хүндрэлийг даван 
туулах бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд:  

Коронавируст халдвар “Ковид-19”-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлын 
хүрээнд Хан-Уул дүүрэгт Тандалт, хариу арга хэмжээний баг 24 цагаар эмнэлзүйн тандалт, 
хариу арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  

  Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны “Түр эмнэлэг нээж ажиллуулах тухай” А/228 дугаар 
тушаалын дагуу дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэгт эмчилгээний 3 тасаг бүхий 
“Ковид-21" 150 ортой эмнэлэг”, Туул тосгоны шинэ эмнэлэгт эмчилгээний хөнгөн болон 
хүндэвтэр өвчтөнийг хүлээн авах 2 тасаг бүхий “Ковидын 100 ортой эмнэлэг”-ийг нээн  
ажиллуулсан. Нийслэлийн Төр захиргааны байранд 145 ортой эмнэлэг нээн ажиллуулж, 
нийслэлийн 2300 иргэдийг хүлээн авч, тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн. “Ор зохицуулалтын баг", 
"Эмнэлзүйн зөвлөх баг", "Сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх баг"-ууд зохион байгуулагдаж, хуваарийн 
дагуу эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна. 

  Эрүүл мэндийн төв болон Нэгдсэн эмнэлэг, Гамшгаас хамгаалах албаны штабын 
бүрэлдэхүүнийг шинэчилж, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тогтмол тодотгол хийж, цар 
тахлын хариу арга хэмжээг зохион байгуулан эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 2 сарын нөөцийг 
бүрдүүлэн ажилласан.  

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллага болон тусгаарлан ажиглах 
байраар ашиглах боломжтой обьектын судалгаа, эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн судалгааг 
гаргасан.   

➢ Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй эмийн сан-135 
➢ Улсын 3  эмнэлэгт эмч-219, сувилагч-193, асрагч-51, бусад ажилчид-223  
➢ Хувийн эмнэлгүүдэд эмч-662, сувилагч-402, бусад ажилчид-743  
➢ Хувийн ортой эмнэлгүүдэд нийт хэвтэн эмчлүүлэх орны тоо-830, их эмч-170, 

сувилагч-301 
➢ Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын үед сайн дурын ажилтан бэлтгэх сургалтад 

хамрагдах иргэдийн судалгаа, нөхцөл байдал хүндэрсэн үед сайн дураараа ажиллах 
хувийн эмнэлгүүдийн эмч, эмнэлгийн ажилтны судалгаа, эм,  эмнэлгийн хэрэгсэл, нэг 

удаагийн хувцас, ариутгалын бодисын нөөцийн судалгааг гаргаж, хяналт тавьсан. 

Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн мэдээллийн нэгдсэн сан 
бүрдүүлж, орон нутагт хийгдэх оношилгоо, эмчилгээнд алсын технологи ашиглан, цахим эрт 
илрүүлэг, эргэн дуудах тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:  

Эрүүл мэндийн яамны дуудлагын нэгдсэн "Цахим эмч-119" дугаартай холбох КоллПро 
үйлчилгээг Эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлгийн утсанд холбон нарийн мэргэжлийн эмч нар 
24 цагаар иргэдэд эрүүл мэндийн зөвлөгөө, мэдээллийг өгч байна. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө 
өгөх утсыг 24 цагаар ажиллуулж, 
нийт 15 мянга гаруй иргэдэд 
зөвлөгөө, мэдээллийг хүргэж 
ажилласан.Хан-Уул дүүргийн Засаг 
даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх 
“Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан 
“Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд тус дүүргийн Нэгдсэн 
эмнэлгийн харьяанд “Цахим эмч” төв байгуулах төслийг дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн 2021 
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оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 21 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжиж, Хан-Уул дүүргийн 
Засаг даргын 2021 оны А/538 дугаар захирамжаар тус төвийг байгуулахад шаардагдах төсвийг 
шийдвэрлэсэн.  

“Цахим эмч” төв байгуулагдсанаар коронавируст халдварын  үед эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг иргэдэд зайнаас буюу цахимаар хүргэх, хянах, зөвлөгөө өгөхөд цахим технологийг 
ашиглах, хүндэрсэн тохиолдолд хэвтүүлэн эмчлүүлэх, дараагийн шатны эмнэлэгт шилжүүлэх 
зэрэг цахим эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг цогцоор нь шийдвэрлэх боломж бүрдэнэ.  

Эрүүл чийрэг эр хүн” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрт дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд 
“Эрэгтэйчүүдийн кабинет” байгуулж, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, 
үзлэг оношилгоонд хамруулах” заалтыг тусган батлуулсан. 

-Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 2021 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд дүүргийн “Эрүүл мэндийн төвд эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулах” тухай саналыг 
хүргүүлсэн.  

-/Хан-Уул дүүргийн Яармаг салбар амбулаторийн Мэс заслын Их эмчийг урологийн 
эмчээр нарийн мэргэшилд бэлтгэн, иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. Нийт 400 иргэнд 
үзлэг, эмийн бус эмчилгээ, 42 иргэнд давсаг болон бөөрөнд гуурс байрлуулах/солих ажилбар 
хийж, 35 иргэнийг дараагийн шатлалын эмнэлэгт илгээж, мэс заслын эмчилгээнд хамруулсан./ 

Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт 
насан туршийн дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ 
үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог үндэсний 
хэмжээнд бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн 5.1.6-д “Нийтийн биеийн 
тамирыг хөгжүүлэх, иргэдийг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тэдний 
насны онцлог, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн оюуны болон биеийн тамир спортын олон талт 
арга хэмжээг дэмжиж ажиллана” заалтыг тусган батлуулсан. 

Цар тахлын үед иргэдийг биеийн тамир, спортоор хичээллүүлэх, идэвхтэй дасгал  
хөдөлгөөн хийх, биеийн дархлааг дэмжих зорилгоор “Эрүүл мэндийн цахим гүйлт-2021”, “Дасгал 
хөдөлгөөн хийцгээе”, “Хийн дасгалын тэмцээн”, “Дэлхийн аварга шалгаруулах цахим гүйлт”, 
“Цахим гимнастрада” зэрэг томоохон биеийн тамир, спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, 
давхардсан тоогоор 43 мянга гаруй иргэдийг хамруулсан.  

Арга хэмжээнд идэвхтэй оролцсон гүйгчдийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон 
ивээн тэтгэгч байгууллагууд шагнаж урамшуулсан.  

   

 
Иргэдийг биеийн тамир, спортоор идэвхтэй хичээллүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас 

урьдчилан сэргийлэх, биеийн дархлааг дэмжих зорилгоор “Иргэдийн спортын IX Их наадам”-ыг 
2021 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 11-ний хооронд сагсан 
бөмбөг, гар бөмбөг, олс таталт, ширээний шагайн наадгай гэсэн спортын 4 төрлөөр  зохион 
байгууллаа. 
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“Иргэдийн спортын IX Их наадам”-ыг  коронавируст халдварын үед авч хэрэгжүүлж буй 
улс, нийслэл, дүүргийн Онцгой комиссын шийдвэрийн хүрээнд халдвар хамгааллын дэглэмийг 
сахиж, спорт заалны 50%-ийн дүүргэлттэйгээр оролцогчдоос вакцины бүрэн тунд хамрагдсан 
байх шаардлагыг тавин ажилласан. 

 
Тус наадамд 860 гаруй иргэн оролцож, хурд хүч, авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдсөнөөс 

байгууллагын нэгдсэн дүнгээр: 
 ▪I байр 16 дугаар хороо 

▪II байр 8 дугаар хороо 
▪III байр 5 дугаар хороо тус тус шалгарсан.   

 

 
Сагсан бөмбөгийн төрөлд 17-р хорооны эрэгтэй баг тамирчид, 2-р хорооны эмэгтэй баг 

тамирчид, Гар бөмбөгийн төрөлд 3-р хорооны эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчид, Олс таталтын 
төрөлд 8 дугаар хорооны баг тамирчид, Шагайн наадгайн төрөлд 14 дүгээр хорооны баг 
тамирчид 2021 оны 12 дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах нийслэлийн 

шигшээ тэмцээнд оролцох эрх авсан. 

Цахим сургалтын платформыг хөгжүүлж, цахим сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, 
цахим агуулга, цахим хичээл боловсруулан бүх насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг 
дэмжих боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд: 

➢ Дүүргийн 21 хорооны Хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудад Монгол бичгийн хичээлийн 
видео, хичээл болон сурах бичгийг олгосон.  

➢ Албан бус Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран нутгийн захиргааны 
байгууллагын төрийн албан хаагчдад Монгол бичгийн сургалт зохион байгуулах 

удирдамж, хөтөлбөр батлуулсан.  

 “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн стандартыг нэвтрүүлэн 
үнэлэмжийг хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлд суурилсан тогтолцоонд шилжүүлэх зорилтын 
хүрээнд:  

“Чадварлаг багш” хөтөлбөр, төлөвлөгөөг танилцуулах сургалтыг төрийн болон төрийн 
өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, арга зүйч нарт зохион байгуулсан. 

Багш нарын мэргэжлийн болон хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх ажлын байрны онлайн 
сургалтад 353 төрлөөр 1325  захирал, менежер, эрхлэгч, аргазүйч, багш, ажилтан хамрагдсан. 
Хөтөлбөрийн 3 дугаар зорилтын хүрээнд Багшийн ажлын нөхцөл, цалин хөлсийг оновчтой 
болгох чиглэлийн хүрээнд нийт албан хаагчдын ажилласан жил, нийгмийн даатгалын дэвтрийн 
бичилт, баталгаажуулалтыг нэг бүрчлэн хянаж албан хаагч нарын цалингийн сүлжээг шинээр 
тогтоогдсон. Сургалтын менежерүүдэд “Онлайн орчинд ажиллах арга зүй” сургалт зохион 
байгуулах, Багш нарт “Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга зүй ” сургалтыг зохион 
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байгуулсан. Төрийн болон төрийн бус өмчийн 42 сургуулийн 1-2 жил ажиллаж байгаа 65 багшид  
“Анги удирдах арга зүй” , ”Судалгааны арга зүй ” “Хувь хүний хөгжил” сургалтыг зохион 
байгууллсан.   

Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах түр 
хамгаалах байрыг байгуулж, хуульд заасны дагуу мэдээллээр хангах хүрээнд:  

  Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын санаачилгаар 2017 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр “Түр 
хамгаалах байр”-ыг Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хороонд байгуулсан.    

 

  

2018 оны 11 дүгээр сард НҮБ-ын Хүн амын сан, Хан-Уул дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх салбар зөвлөл хамтран тус түр хамгаалах байрыг хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх “Нэг 
цэгийн үйлчилгээний төв” болгосон.  

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвөөр 2021 онд нийт 172 иргэн үйлчлүүлсэн байна. Үйлчлүүлж 
буй иргэдэд дараах хариу үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнд: 
Хамгааллын үйлчилгээ,  Сэтгэл зүйн үйлчилгээ,  Хууль, эрх зүйн үйлчилгээ,  Эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ,  Холбон зуучлах үйлчилгээ,  Амьдрах ухааны сургалт,  Боловсролын үйлчилгээ 

  
2020 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Хүн амын сангийн санхүүжилтээр “Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв”-ийн гадна талбайн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2021 онд Улсын 
онцгой комиссоос 11 сая төгрөгийн  дэмжлэг үзүүлсэн.  

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Монгол улсын Засгийн газрын “Түүхий нүүрсийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр:  

2020-2021 оны өвлийн улиралд гэр хорооллын айл өрхүүдийг түлшээр хангах 60 борлуулалтын 
цэг, 3 хангамжийн баазын түлш татан авалт, түгээлтэд тогтмол хяналт тавьж дүүрэг, 
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нийслэлийн Онцгой комиссыг мэдээллээр хангаж ажилласан. 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 6 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл хугацаанд 28590.4 тн түлшээр гэр хорооллын айл 
өрхүүдийг хангасан. 

Зураг:  Сайжруулсан түлшний агуулах болон борлуулалтын цэгүүдийн түлшний нөөц, 
борлуулалт, татан авалтад тогтмол хяналт тавьж ажиллав. 

         

2021 оны 1, 2, 3, 4 дүгээр сард гэр хороолол бүхий хороодын нутаг дэвсгэрт түүхий 
нүүрсийг хориглох, сайжруулсан шахмал түлшний нийлүүлэлт, хэрэглээнд болон хог хаягдал, 
орчны бохирдолд хяналт тавих үүрэг бүхий 525 хүний бүрэлдэхүүнтэй орон тооны бус гэрээт 
ажилтнуудыг ажиллуулсан. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Угаарын хийн хордлогоос 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах зарим арга хэмжээний тухай” А/346 дугаар 
захирамжийн дагуу гэр хорооллын айл өрхүүдэд угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх 
зөв галлагаа, угаарын хийн мэдрэгчийг ажиллуулах заавар бүхий 30000 ширхэг зөвлөмж, 
сэрэмжлүүлгийг тараасан. Мөн дүүрэг, хороодын цахим хуудаснуудаар угаарын хийн 
хордлогоос урьдчилан сэргийлэх болон зөв галлах зөвлөмжүүдийг байршуулж тогтмол 
мэдээлэлж ажилласан.  

2021-2022 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 53 борлуулалтын цэг бүгд, 
савалгаа хийх зориулалттай хангамжийн 1 бааз ажиллаж байна. 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-
ны өдрөөс 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар 14585 тн түлшээр гэр хорооллын айл 
өрхүүдийг хангасан. 

Монгол улсын Засгийн газрын “Түүхий нүүрсийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/779 дүгээр захирамж, дүүргийн Засаг 
даргын 2021 оны А/521, А/570 дугаар захирамжуудаар угаар мэдрэгчийн хэвийн ажиллагаа, 
сайжруулсан шахмал түлшний нийлүүлэлт зэрэгт 12 удаа  хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах гэр хорооллын айл өрхийн “Угаар мэдрэгч” хэвийн 
ажиллагаатай, угаартах эрсдэл 2020 оны мөн үеийнхээс 90% буурсан үзүүлэлттэй байна. 

Гэр хорооллын 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16 дугаар хороод цахим хуудаснуудаар 
дамжуулан угаарын хийнээс сэрэмжлүүлэх мэдээ, мэдээлэл, санамж, зөвлөгөөг өдөр бүр 2-3 
удаагийн давтамжтай айл өрхүүдэд хүргэж хэвшсэн. 

Зураг: Сайжруулсан түлшний борлуулалтын цэгүүдийн хяналт, угаарын хийнээс урьдчилан 
сэргийлэх зөвлөмж хүргэж буй байдал. 
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Зураг: Угаарын хийн хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, мэдээ цахим 
 хэлбэрээр хүргэсэн байдал. 

 

       

 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн 
тоо бүртгэл хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/1286, дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/31 
дүгээр захирамжийн дагуу 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд 2020 оны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн бүртгэл, тооллогыг 
батлагдсан журмын дагуу зохион байгуулж, орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын 
мэдээллийн санд 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл хугацаанд 
бүртгэлжүүлсэн.  

 
2021 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх 

газартай хамтран дүүргийн  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21 дүгээр хорооны 15 Зохион 
байгуулагчийг орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн санг ашиглах, тоо 
бүртгэлийн мэдээлэл хэрхэн оруулах талаарх  цахим сургалтад хамруулсан.  
 

Зураг: “Орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн сан”-г ашиглах, тоо 
бүртгэлийн мэдээлэл оруулах цахим сургалт: 

 

        

Дүүргийн хэмжээнд  “Орчны бохирдлын эх үүсвэр, хаягдлын тооллогын мэдээллийн сан” 
цахим мэдээллийн системд ердийн галлагаатай 3-15 кВт хүчин чадалтай 12552 зуух 
бүртгэгдсэнээс сууцны төрлөөр нь авч үзвэл 42.4 хувь буюу 5319 нь гэрт, 57.6 хувь буюу 7233 
нь байшинд ашиглагдаж байна. Мөн нийт бүртгэгдсэн ердийн галлагаатай 3-15 кВт хүчин 
чадалтай 12552 зуух хэрэглэгч өрхийн 39.1 хувь буюу 4906 нь сайжруулсан,  60.9 хувь буюу 
7646 нь ердийн зуух ашиглаж байна.  

 
График 1. Агаарын бохирдлын суурин эх үүсвэрийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл, /3-15 кВт хүртэл 

хүчин чадалтай зуух 

 

   

76464906

Зуухны төрлөөр

Ердийн Сайжруулсан

53197233

Сууцны төрлөөр

Гэр Байшин
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Монгол  Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах 
хүрээнд дүүргийн хэмжээнд 2021 онд улс, нийслэлийн 1 тэрбум 35 сая 500 мянган төгрөгийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5,6,7,8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  19, 20, 22, 118 
дугаар халаалтын зуухнуудаар халдаг ерөнхий боловсролын 41, 60, 59, 118 дугаар сургууль, 
29,71,73 165, 190, 209 дүгээр цэцэрлэгүүдийг төвлөрсөн болон хийн халаалтад шилжүүлж, нийт 

8 байгууллагын 18 янданг буулгаж, агаарын бохирдлыг тодорхой хэмжээгээр бууруулсан.  

Зураг: Хан-Уул дүүрэг, 5 дугаар хороо, 41 дүгээр сургууль, 29, 71 дүгээр цэцэрлэгийг төвлөрсөн 
халаалтад холбох барилга угсралтын ажлын явц: 

 

    
 

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Айцын даваанд хүнсний дэлгүүрийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг “Проджи” ХХК 162,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 2кВт хүчин чадалтай уурын 
зуухаа буулгаж, хийн халаалтад бүрэн шилжсэн. 

Зураг:  Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, “Проджи” ХХК 

  

    
 

Улсын төсвийн 162,500,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 12 дугаар хороо, 190 дүгээр 
цэцэрлэгийг бүрэн хийн халаалтад шилжүүлж, яндангийн тоог бууруулсан.  
 

Зураг: Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, 190 дүгээр цэцэрлэг 
 

   
 
Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар сан, нэмэлт санхүүжилтийн төслийн 195,000,000 

төгрөгийн хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд байрлах 59 дүгээр бага сургууль, 165 
дугаар цэцэрлэгийн 2 дугаар байр цахилгаан халаалтад бүрэн шилжсэн.  

 
Зураг 8. Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, 59 дүгээр бага сургууль, 165 дугаар 

цэцэрлэгийн 2 дугаар байрны цахилгаан халаалтад шилжүүлсэн 
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Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай 
халаалтын уурын зуухнуудад “Магадлан итгэмжлэх хяналт шалгалт” -ыг 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 08-24 хүртэл явагдаж дууссан. Тус шалгалтад нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газрын Агаар орчны бохирдлын хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн агаарын бохирдолтой 
тэмцэх газар, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн газар, Эрчим хүчний зохицуулах хороо Хан-
Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Агаар орчны бохирдлын хяналтын тасаг хамтран 
ажиллаж, 26 уурын халаалтын зуух хамрагдсанаас 8 халаалтын зуух төвлөрсөн болон хийн 

халаалтад шилжсэн үр дүнтэй байна. 

Зураг:  Хяналт, шалгалт хийсэн тухай 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: Дүүргийн хүн амын хүнсний хамгамжийг нэмэгдүүлэх, үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

 
• Нөөцийн махны худалдааг 34 дэлгүүр болон 26 байршилд өргөтгөсөн худалдааг зохион 
байгуулж, нийт 598.6 тонн мах худалдан борлуулж, махны чанар, үнэд хяналт тавьсан. 
• Шинэ ургацын ногооны худалдааг 2 байршилд зохион байгуулж, 40 иргэн, аж ахуйн 
нэгжийг хамруулж, 612 тонн хүнсний ногооны борлуулалтыг дэмжин, халдвар хамгааллын 
дэглэм, ногооны үнэд хяналт тавьж ажилласан. 
• “Хүнсээ бэлтгэе” уриан дор өвлийн идэш арга хэмжээг дүүргийн 15 дугаар хороо Төв 

цэнгэлдэх, 4 хороо Фүүд сити худалдааны гадна талбайд зохион байгуулсан. 
 

 
 

 

 

 

Засгийн газрын  
 

2021 оны “Мал аж ахуйн салбарын 
хаваржилтын хүндрэлийг бууруулах талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” 110 дугаар тогтоолын 
дагуу 210 малчин өрхийг 100.000 төгрөгийн 
буцалтгүй тусламжинд хамруулсан. Мөн малчин, 
мал бүхий этгээдэд төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, 
урамшууллын материалыг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэхтэй холбогдуулан малчин, мал бүхий 
иргэдэд мэдээлэл өгч ажилласан. 
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 Мал сүргийг ээмэгжүүлж, бүртгэлжүүлэн мэдээллийн санд оруулах аяны хүрээнд 
“Шилмэл сүрэг” хоршоотой хамтран дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх 
хээлтэгч 1612 үхрийг бүртгэлжүүлж ээмэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 2021 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 1384 мал буюу 85 хувийг “Шилмэл сүрэг” хоршоотой хамтран ээмэгжүүлсэн.   
 

Нийслэлийн мал эмнэлгийн газартай хамтран “Бруцеллёзгүй дүүрэг” арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 
мал сүрэгт нь бруцеллёз өвчин илрээгүй 463 өрхөд мал эмнэлгийн тасагтай хамтран “Эрүүл 
сүрэгтэн” гэрчилгээг олгож, иргэдэд экологийн цэвэр сүү нийлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж 
ажилласан. 

Засгийн газрын 2021 оны “Мал аж ахуйн салбарын хаваржилтын хүндрэлийг бууруулах 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 110 дугаар тогтоолын дагуу 210 малчин өрхийг 
100.000 төгрөгийн буцалтгүй тусламжид хамруулсан. 

Сүү боловсруулах үйлдвэр, цехэд техникийн зохицуулалтын шаардлагад нийцсэн түүхий 
сүү нийлүүлсэн малчин, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох түр 
журмын дагуу дүүргийн 12,13,14 дүгээр хорооны 93 фермер 4 үйлдвэрт сүү нийлүүлж байгаа 
бөгөөд дээрх иргэдэд татварын хэлтэстэй хамтран сургалт зохион байгуулж ажилласан. 

Хүн амын хүнсний хэрэгцээнд эрчимжсэн аж ахуйгаас бэлтгэн нийлүүлж буй сүүн 
бүтээгдэхүүний хүнсний аюулгүй байдлын баталгааг хангах, үйл ажиллагаанд бодлогын 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор сүүний урамшууллын мэдээлэл, татварын цахим системийн 
мэдээлэл, И-баримт апликейшнээр ашиглах сургалтыг дүүргийн малчин, мал бүхий иргэдэд 
зохион байгуулж, гарын авлага материал өгч ажилласан. 

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуулийн танилцуулах сургалт уулзалтыг 
дүүргийн 442 малчин, мал бүхий иргэдэд хийж, татварын тоо хэмжээг тогтоох талаар асуулга 
авч ажилласан. Санал асуулгад нийт малчин өрхийн 60.6 хувь нь хамрагдсан бөгөөд 
оролцогсдын 11.7 хувь нь эрчимжсэн байдлаар, 80.3 хувь нь уламжлалт байдлаар мал аж ахуй 
эрхэлж байна. 

         

Дүүргийн Яармаг ОНӨААТҮГ-т байрлах “Хан-Уулд үйлдвэрлэв” борлуулалтын төвд 36 
үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулан ажилласан. 2021 оны 04 дүгээр 
сараас  эхлэн цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас үйл ажиллагааг нь түр хугацаагаар зогсоож, 
цаашид “Хан-Уулд үйлдвэрлэв” борлуулалтын төвийг хүн амын нягтаршил ихтэй, ашигтай 
талбай руу нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг дүүргийн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвтэй 
хамтран судалж, холбогдох байгууллагуудад танилцуулга бэлтгэж Нийслэлийн Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих газарт хүргүүлсэн. 

 Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацын газартай хамтран байгууллага 
бүрийн онцлог, үйл ажиллагааны чиглэлд зориулсан   старт ап програмуудыг худалдаа, 
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үйлчилгээний 143 газарт танилцуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнээс 80 байгууллагад 5 

төрлийн програмыг суулгаж, 2021 оныг дуустал үнэ төлбөргүй ашиглуулсан.  

  
 Засгийн газрын “Үдийн хоолны норматив тогтоох тухай” 2021 оны 237 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар хүүхдийн насны 
онцлогт тохирсон “Эрүүл хооллолт” сэдэвт сургалтын удирдамжийг батлуулж, төрийн өмчийн 
цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн 55 тогооч нарт дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс, Хүнсний технологийн политехник коллежтэй хамтран онол, дадлагын сургалтыг зохион 
байгуулж, тулгамдаж буй асуудлуудад хариулт өгч зөвлөн туслаж ажилласан. 
 

   

1.3 Улсын болон нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа  
ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/164, А/185 дугаар захирамжуудаар улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 665.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 4 төсөл, арга хэмжээний худалдан 
авах ажиллагааны эрх дүүргийн Засаг даргад шилжин ирсэн. Үүнд: 

 

№ 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал, байршил 

Санхүүжилт 

Хороо Ажлын явц Төсөвт 
өртөг 

2021 
онд 

Хэрэгжиж дууссан-2 

1 
Эрүүл мэндийн төвийн тоног 
төхөөрөмж 

350.0 350.0 20 

4 багцтай бөгөөд "Сетунари" ХХК 
"Ивээлтгүн" ХХК "ITZone" ХХК 
"Хашхан" ХХК-ууд шалгарч, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.  

2 
Эрүүл мэндийн төвийн 
оношилгоо, эмчилгээний тоног 
төхөөрөмж /Хашчагнуур ӨЭМТ/ 

10.0 10.0 7 
"Медбуян" ХХК шалгарч, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. 

Хэрэгжиж байгаа-2 

3 

Халуун усны барилгыг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх нэг 
цэгийн төв болгон засварлах 

 

205.0 100.0 6 

“Голден прогресс” ХХК-тай гэрээ 
байгуулагдсан.    Барилгын 
засварын ажил 60 орчим хувьтай 
хийгдэж байна.  

4 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
үйлчлэх нэг цэгийн төвд тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх 

100.0 100.0 6 

"Ай Ти Зон" ХХК, "Сүвэн Уул" ХХК, 
"Онцгой-Өргөө" ХХК-ууд шалгарсан. 
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдэх 
шатандаа байна.  

 Нийт 665.0 560.0   
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Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, тохижилт, их 
засвар, зураг төсвийн ажлын саналыг дэргэдэх хэлтэс, албадаас авч нэгтгэн Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 06/580 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Мөн тус саналуудыг Сангийн Яамны www.pimis.publicinvestment.gov.mn цахим системд 
холбогдох мэдээллийн хамт үнэлж, оруулсан.  

 
Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэл, түүнийг бууруулах ажлын хүрээнд Хан-Уул 

дүүрэгт шинээр барих шаардлагатай хатуу хучилттай авто зам, авто замын орц, гарц чөлөөлөх 
байршлын судалгаа болон сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
хороодын судалгааг боловсруулж, нийслэлийн Засаг даргын Зам, тээврийн асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагчид хүргүүлсэн. 

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлал”-
ын дагуу гурав дахь үе шат болох “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”-ний төсөлд тусгуулах саналыг цаасан хэлбэрээр иргэдээс авч нэгтгэн, Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/37, А/237, А/285, А/288, А/662 дугаар 
захирамжуудаар нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 2,080.0 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 16 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх дүүргийн 
Засаг даргад шилжин ирсэн. Үүнд: 
 

№ 
Төсөл, арга хэмжээний нэр, 

хүчин чадал,байршил 

Санхүүжилт 

Хороо Ажлын явц Төсөвт 
өртөг 

2020 
онд 

Хэрэгжиж дууссан - 5 

1 
Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг худалдан авах 

                     
23.7  

                     
23.7  

 
4 

"Ай Ти Зон" ХХК шалгарч, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.  
 

2 
Дүүргийн эрүүл мэндийн төвд 
эмнэлгийн компьютер, тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл /ХУД/ 

100.0 100.0 20 
“Биомед трейд" ХХК, "Ай ти зон" 
ХХК-ууд шалгарч, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. 

3 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 
хөрөнгө оруулалт, тавилга, 
компьютер, тоног төхөөрөмж /9, 
10, 12, 13, 14, 16, 21-р хороо/ 

400.0 400.0 - 
"Нуган" ХХК, "Харанданхайрхан" 
ХХК-ууд шалгарч, тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн. 

4 
Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны дээвэр засвар ХУД 1, 2, 
15, 17 дугаар хороо/ 

400.0 400.0 - 
“Дуутын нуруу” ХХК шалгарч, 5 
байрны дээвэр засварыг 
гүйцэтгэж дууссан.      

5 
Хүүхдийн тоглоомын талбай 
/ХУД 20 дугаар хороо/ 

70.0 70.0 20 
“Хунт Угалз сайхан” ХХК шалгарч, 
тоглоомын талбай байгуулсан.   

Хэрэгжиж байгаа - 6 

6 
Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД 
18 дугаар хороо/ 

70.0 70.0 18 
“Хунт Угалз сайхан” ХХК шалгарч, 
тоглоомын талбай байгуулж байна.   

7 
Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД 
1 дүгээр хороо/ 

70.0 70.0 1 
“Торгон зүлэг” ХХК гүйцэтгэж байна. 
Зураг төсөв батлагдах шатанд.   

8 
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө 
оруулалт, тохижилтын ажил /ХУД 
1, 2, 19 дүгээр хороо/ 

                     
65.0  

                       
65.0  

1, 2, 19 
“Монобилка” ХХК гүйцэтгэж байна. 
Зураг төсөв батлагдах шатанд.     

9 
Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө 
оруулалт, засвар шинэчлэлтийн 
ажил /9, 10, 16, 21-р хороо/ 

400.0 400.0 
9, 10, 
16, 21 

“Веллко-Инк” ХХК гүйцэтгэж 
байна. Ажлын явц 40%.   

10 
Боловсролын байгууллагад 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
сэлбэг худалдан авах 

400.0 400.0 - 
“Саммит” ХХК шалгарсан. Тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдэх шатанд 
байна.   

11 
Цэцэрлэгийн барилгын их засвар 
/ХУД, 15 дугаар хороо 

250.5 250.5  
“Бууралчандмань” ХХК гүйцэтгэж 
байна. Ажлын явц 10%.   

http://www.pimis.publicinvestment.gov.mn/
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Үнэлгээ хийгдэж байгаа - 2 

12 
Хүүхдийн тоглоомын талбай /ХУД, 
2 дугаар хороо/ 

70.0 50.0 2 
2021.12.08-нд тендер зарласан. 
2021.12.16-нд нээлт хийсэн. 1 
тендер ирсэн.  

13 
Хүүхдийн тоглоомын талбай 
/ХУД,19 дүгээр хороо/ 

70.0 50.0 19 
2021.12.08-нд тендер зарласан. 
2021.12.16-нд нээлт хийсэн. 1 
тендер ирсэн. 

Тендер зарласан - 2 

14 
Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн ариун 
цэврийн өрөөнд засвар, шинэчлэлт 

139.4 139.4 4 
2021.11.23-нд тендер зарласан. 
2021.12.23-нд нээлт хийнэ.  

15 
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 
34 дүгээр сургуулийн 
хөлбөмбөгийн талбайг тэгшлэх 

57.9 57.9 4 
2021.12.17-нд тендер зарласан. 
2021.12.24-нд нээлт хийнэ.   

Тендер амжилтгүй болсон - 1 

16 

Хан хиллсээс Эрдэнийн төгөл 
хотхон руу хүрэх далангийн шат, 
явган хүний зам /ХУД 17 дугаар 
хороо/ 

70.0 70.0 17 
3 удаагийн тендер амжилтгүй 

болсон. 

 Нийт 2,250.5 2,250.5   

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх шаардлагатай саналын 
жагсаалтыг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэст Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн  06/483 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Хан-Уул дүүргийн 2021 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй авто замын 
мэдээлэл, нийслэлийн 2022 оны төсвийн төсөлд тусгуулах авто зам, замын байгууламжийн 
саналыг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 01 -ний өдрийн 06/1303 
дугаар бичгээр Нийслэлийн Авто замын газарт хүргүүлсэн. 

Хан-Уул дүүрэгт автобусны зогсоол шинээр байгуулах 8, тохижуулах 11 байршлын 
саналыг тус тус гарган нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газарт Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06/1518 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр  2021 онд хэрэгжих 4 ажил, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих 16 ажлын худалдан авах ажиллагааны эрх шилжиж ирснийг 
холбогдох баримт бичгийг бүрдлийг ханган, Худалдан авах ажиллагааны албанд бүрэн 
хүлээлгэн өгсөн.   

Нийслэлийн авто замын түгжрэлд нөлөөлж буй байршлуудад сургууль, цэцэрлэг барих 
төлөвлөлтийн судалгааг Хан-Уул дүүргээс сонгогдсон Улсын Их Хурлын гишүүд болон 
нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Хан-Уул дүүргээс сонгогдсон Төлөөлөгчидтэй 
зөвшилцөн,  хороо тус бүрээр гаргаж нийслэлийн Боловсролын газарт дүүргийн Засаг даргын 
2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 09/474 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг дахин барилгажуулах 
талаар:  

Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай 28 барилгыг 10 багц болгон төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй 
урилгыг 2015-2021 онд удаа дараа зарласнаар 10 багцын 28 барилгад төсөл хэрэгжүүлэгч 
шалгарч, журмын дагуу буулган шинээр барих үйл ажиллагаа явагдсаны үр дүнд одоогийн 
байдлаар 444 айлын 16 орон сууцыг буулган 1206 айлын 7 орон сууц ашиглалтад оруулж, 444 
айлыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангагдсан. Мөн ХУД-06, ХУД-08, ХУД-09, 
ХУД-11, ХУД-13 дугаар багцад сонгон шалгаруулалтыг удаа дараа зарласан боловч төсөл 
хэрэгжүүлэгч шалгараагүй байна. 
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13 дугаар хорооны дахин барилгажуулах шаардлагатай 1, 2, 3, 4, 5, 10 дугаар байруудын 
оршин суугчдаас дахин төлөвлөн барилгажуулахыг зөвшөөрөх эсэх талаар санал асуулга 
явуулахад 91, 68, 80, 60, 81, 100 хувийн саналаар дахин төлөвлөн барилгажуулах саналыг 
дэмжсэнийг Хот байгуулалт хөгжлийн газарт уламжилсан. 

10 дугаар хорооны АШХНЗОС 34, 35 дугаар байруудын өнөөгийн үнэ цэнийн үнэлгээг   
"Мастер үнэлгээ" ХХК-аар гүйцэтгүүлэн зах зээлийн бодит үнийг тодорхойлуулсан. Тус 
байруудын дээврээс нь дусаал дусаж, нурсан, сууринд нь суулт өгсний улмаас нуралт үүсэж 
хана цуурсан, дотор тал мөөгөнцөртсөн байдалтай байгаа бөгөөд цаашид ч нуралт үүсэж, 
иргэдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учрах эрсдэл өндөр байгаа тул 
эхний ээлжинд тус байрны өрхүүдийг түр суурьшуулах түрээсийн байрны зардлыг шийдвэрлэх, 
дахин төлөвлөлтийг улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх саналыг  2021 оны 08 дугаар сарын 
16-ны өдрийн 06/426 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлсэн. 

Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөх талаар:  
 
Гэр хорооллыг дахин барилгажуулах ажлын хүрээнд 4 дүгээр хороонд “Андын зам 

Констракшн” ХХК 760 айлын 40 га газрыг дахин барилгажуулах төслийг хэрэгжүүлж, 3547 айлын 
орон сууцны хотхоныг 2025 онд бүрэн ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Эхний ээлжийн 
120 айлын 1 барилга ашиглалтад орсон. 

 
Дүүргийн 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны гэр хорооллын 221,4 га талбайг хэсэгчлэн /А-45,9 

га, Б-46,1 га, В-40,9 га, Г-54,5 га, Д-34 га/ дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэгчийг сонгох сонгон 
шалгаруулалтын ажил зарлан 8 дугаар сарын 06-ны өдөр сонгон шалгаруулалт явуулахад 
Яармаг орчмын “Д” багцын 34 га талбайн дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчээр "Андын 
зам констракшн" ХХК шалгаран батламжлах шатанд байна.  

Дүүргийн 5, 6 дугаар хорооны /В-40.9 га, Г-54.5 га/ багцын гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэгчийн сонгох сонгон шалгаруулалтын ажлыг дахин зарласан бөгөөд 
2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр гүйцэтгэгчийг шалгаруулахаар ажиллаж байна. 

 

• Дүүргийн төсөв, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар  
хэрэгжиж байгаа ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл:   
 

 Дүүргийн ИТХ-ын 2021 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор орон 
нутгийн төсвийн хөрөнгөөр нийт шинээр 32, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
шинээр 2 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжихээр батлагдсан. Үүнд:  

№ 
Төсөл, арга хэмжээний 

нэршил 
Хороо 

Төсөвт 
өртөг 

/сая.төг/ 
Ажлын явц 

1 Зураг төсөв - 350.0 

Зургийн ажлын жагсаалтыг Хан-УУл дүүргийн 
Засаг даргын 2021 оны А/491 дүгээр 
захирамжаар батлуулсан. Жагсаалтын дагуу 
ажлын даалгавруудыг батлуулан, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх шууд гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. Зураг төсвийн гүйцэтгэл 80%-
тай байна.  

Хэрэгжиж дууссан - 8 

2 

Төрийн байгууллагуудын 
хэрэгцээнд үйлчилгээний 
авто машин худалдан 
авах 

- 40.0 
“Юникплайтс” ХХК гүйцэтгэсэн. Авто машинууд 
нийлүүлэгдсэн. 

3 

"Эко ахмадын сувилал" 
ОНӨААТҮГ-ын гадна 
ногоон байгууламж, 
тохижилтын ажил 

8 100.0 

 "Ган хэлхээ констракшн" ХХК шалгарч, гадна 
талбайд явган хүний зам, ногоон байгууламж, 
бүжгийн талбай, сандал, сүүдрэвч, Эко нойл 
зэргийг гүйцэтгэж дууссан.  

4 
"Эко ахмадын сувилал" 
ОНӨААТҮГ-т  

8 314.0 
Ажил 2 багцтай бөгөөд  "Дегамонгол" ХХК, 
"Хашхан" ХХК-ууд шалгарч,  100 нэр төрлийн 
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шаардлагатай тавилга, 
тоног төхөөрөмж, 
хэрэгсэл худалдан авах 

тавилга, тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл нийлүүлж 
дууссан.  

5 
Туул голын эрэг дагуу эко 
зурвас байгуулах 
/үргэлжлэл/ 

20 600.0 
“Наранбосголт” ХХК шалгарч, 1.4 км явган 
хүний зам, унадаг дугуйн зам бүхий эко зурвас 
байгуулсан.  

6 
Нийтийн зориулалттай 
орон сууцны засвар,  
цахилгааны шугам татах 

10, 13, 
16 

300.0 
“Дуутын нуруу” ХХК шалгарч, 3 байрны дээвэр 1 
байрны фасад, 1 байрны цахилгааны ажил 
хийж дууссан.   

7 
Цагдаагийн 1, 2 дугаар 
хэлтсийн байрны фасад, 
дээвэр засвар 

6, 20 220.0 
“Улаан элс” ХХК шалгарч, байрнуудын дээвэр, 
фасадын засварын ажлыг гүйцэтгэсэн.   

8 

Усан спорт сургалтын 
төвийг дулаанаар хангаж 
буй 150 мм голчтой 
дулааны шугамыг 
шинэчлэх 

16 92.0 
“Гом-Илч” ХХК шалгарч, шугам сүлжээний 
ажлыг гүйцэтгэсэн.  

9 

БУЦС-ийг дулаанаар 
хангаж буй 150 мм 
голчтой дулааны шугамыг 
шинэчлэх 

16 98.0 
“Гом-Илч” ХХК шалгарч, шугам сүлжээний 
ажлыг гүйцэтгэсэн. 

Хэрэгжиж байгаа ажлууд - 13 

10 

Нийтийн зориулалттай 
орон сууцны дээвэр 
засвар /1-р хороо, 25-р 
байр/ 

1 67.5 
“Саусгоби брендс” ХХК-тай гэрээ 
байгуулагдсан. Ажил дуусч, хүлээлцэх шатанд 
байна.  

11 

"Хан-Уул зам засвар, 
арчлалт" ОНӨААТҮГ-т  
авто машин, техник 
хэрэгсэл, шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх 

- 310.0 

1-р багц /Хово машин, усны цистерн ачааны 
машин/ -д “Монобилка” ХХК, 2-р багц 
/компьюьер, тоног төхөөрөмж/ -д “Алтан 
ташуур” ХХК, 3-р багцад /суудлын машин, 
зөөврийн бетон зуурагч/ -д  “Центр Лайн 
констракшн” ХХК шалгарч, 2, 3 дугаар багцын 
ажил хэрэгжиж дууссан.  1 дүгээр багцын тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэгдэх шатанд.  

12 

Хог тээврийн болон 
цэвэрлэгээний авто 
машин нийлүүлэх /10 
ширхэг/  

- 2,096.0 

2-р багц /4 ширхэг камаз машин/-д “Батсээр” 
ХХК-ууд шалгарч, авто машинуудыг хүлээлгэн 
өгсөн. 1-р багц /6 ширхэг хьюндай үйлдвэрийн 
машин/-д  “Хьюндай моторс Монгол” ХХК 
шалгарч, авто машинууд үйлдвэрлэгдсэн. 
Тээвэрлэлтийн шатанд байна. 

13 Орчны тохижилт хийх  
3, 15, 
18, 20 

240.0 

“Ховд шинэ асар” ХХК шалгарч, гэрээ 
байгуулагдсан. 15-р сургуулийн хашаа 
хийгдсэн.  15-р хороо, Рапид хороолол доторх 
зам талбайн засварын ажил, 20-р хороо 107-р 
байрны гадна тоглоомын талбайн ажил хийгдэж 
байна. Дулааны улиралд хэрэгжиж дуусна.  

14 
Халуун усны барилгыг 
цагдаагийн хэсэг болгон 
засварлах /16-р хороо/ 

16 240.0 
“Голден прогресс” ХХК шалгарч, гэрээ 
байгуулагдсан. Ажлын явц 60%-тай байна.  

15 Орчны тохижилт хийх 
4, 10, 

12, 14, 
16, 21 

360.0 
“Интел хайтек” ХХК шалгарч, гэрээ 
байгуулагдсан. Дулааны улиралд хэрэгжиж 
дуусна. 

16 
Нийтийн зориулалттай 
орон сууцны засвар 

2, 19 260.0 

“Зост-Өргөө” ХХК шалгарч, гэрээ 
байгуулагдсан. Хавай тауны гараажны ус 
нэвчилтийг зогсоох ажил хийгдэж байна. 2 
дугаар хороо, 8а байрны фасад засварын ажил 
дулааны улиралд хийгдэнэ.  

17 
Цэцэрлэгийн барилга /200 
ор/ -Яармагийн бүс  

- 2,400.0 
“Тэргүүн констракшн” ХХК шалгарч, гэрээ 
байгуулагдсан. Барилгын карказ угсрах ажил 
хийгдэж байна.  
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18 Гүний худаг байгуулах 
9, 11, 

12, 13, 
14,  

240.0 
“Топдриллинг” ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан.  
Дулааны улиралд хэрэгжиж дуусна.  

19 
Яармагийн авто замд 
явган хүний нүхэн гарц 
барих 

- 2,000.0 

4 дүгээр хороо, Хүннү молл худалдааны төвийн 
урд талд төлөвлөсөн  бөгөөд “Туулын гүүр 
далай” ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. Зураг 
төсөв хийгдэж байна.  2022 онд хэрэгжиж 
дуусна.  

20 
Хороо, эрүүл мэндийн 
төвийн цогцолбор 
барилга /Нисэхийн бүс/ 

- 1,500.0 

Тус барилгыг 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 
“Рапид харш” орон сууцны хорооллын баруун 
хойд талд төлөвлөсөн бөгөөд “Жигүүр-Эрдэнэ” 
ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. Ажил хийгдэж 
эхэлсэн. 2022 онд хэрэгжиж дуусна.    

21 
Хороо, эрүүл мэндийн 
төвийн цогцолбор 
барилга /Төвийн бүс/  

- 1,500.0 

Тус барилгыг 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 
“Рапид харш” орон сууцны хорооллын баруун 
хойд талд төлөвлөсөн бөгөөд “Чингисийн төгөл” 
ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. Ажил хийгдэж 
эхэлсэн. 2022 онд хэрэгжиж дуусна.    

22 
Цэцэрлэгийн барилга /200 
ор/ Төвийн бүс 

- 2,400.0 

Тус барилгыг 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 
“Рапид харш” орон сууцны хорооллын баруун 
хойд талд төлөвлөсөн бөгөөд “Айникс-
Инженеринг” ХХК-тай гэрээ байгуулагдсан. 
Ажил хийгдэж эхэлсэн. 2022 онд хэрэгжиж 
дуусна.    

Үнэлгээ хийгдэж байгаа - 5 

23 
Спортын цогцолборын 
зураг төсөл, төсөв 

8 200.0 

Газрын асуудлыг шийдвэрлэж, архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар батлуулсан. 
2021.10.28-нд тендер зарласан. 2021.11.29-нд 
нээлт хийхэд 5 зөвлөх үнийн санал ирүүлсэн. 

24 
Нийтийн зориулалттай 
орон сууцны дээвэр 
засвар /13-р хороо/ 

13 42.5 

5 дугаар байрны дээврийг засварлах бөгөөд 
2021.10.29-нд тендер зарласан. 2021.11.30-нд 
нээлт хийсэн. 4 тендер ирсэн.  

25 
Хорооны байр худалдан 
авах /Төвийн бүс/ 

- 1,000.0 
2021.11.16-нд тендер зарласан. 2021.12.16-нд 
нээлт хийсэн. 1 тендер ирсэн.  

26 
Хорооны байр худалдан 
авах /Төвийн бүс/ 

- 1,000.0 
2021.11.16-нд тендер зарласан. 2021.12.16-нд 
нээлт хийсэн. 1 тендер ирсэн. 

27 
Цэцэрлэгийн барилга /200 
ор/ - Нисэхийн бүс 

- 2,400.0 

Тус цэцэрлэгийг Нийслэлийн Засаг даргын 2021 
оны А/398-р захирамжаар газар эзэмших эрх нь 
хүчингүй  болж, дүүргийн Засаг даргын 2021 
оны А/281 дүгээр захирамжаар цэцэрлэгийн 
барилгын зориулалтаар олгогдсон  “Буянт-
Ухаа-1” хорооллын зүүн талын 3000 м2 газарт 
барихаар төлөвлөсөн бөгөөд газрын асуудлыг 
шийдвэрлэж, архитектур төлөвлөлтийн 
даалгаврыг батлуулсан.  2021.11.16-нд тендер 
зарласан. 2021.12.16-нд нээлт хийсэн. 3 тендер 
ирсэн. 

Тендер зарласан - 2 

28 
4 дүгээр клиник сувиллын 
барилгын гадна тохижилт 

3 250.8 
2021.11.30-нд тендер зарласан. 2021.12.30-нд 
нээлт хийнэ.  

29 
"Эко зуслан"-ийн зураг 
төсөл, төсөв  

- 100.0 

Байршлын судалгаа хийгдэж, дүүргийн Засаг 
даргын 2021 оны А/107 дугаар захирамжаар 14 
дүгээр хороонд 13.5 га газар олгогдсон. Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газраас даалгавар 
батлагдсан. Тендер зарлах шатанд байна.  

Тендер амжилтгүй болсон - 2 
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30 
Сургуулийн дулааны 
шугам сүлжээний засвар 
/18-р сургууль/ 

3 40.0 
2 удаагийн тендер амжилтгүй болсон. 

31 
Сургуулийн дулааны 
шугам сүлжээний засвар 
/52-р сургууль/ 

1 46.0 
2 удаагийн тендер амжилтгүй болсон. 

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүлээгдэж байгаа-1 

32 

Чингисийн хүрээгийн авто 
замаас Эко Ахмадын 
сувилал хүртэл авто 
замын зураг, төсөв 

  
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас 
даалгавар хүлээгдэж байна. 
 

ДҮН 22,711.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИХ  
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ЯВЦ 

 
№ Төсөл, арга хэмжээний 

нэршил 
Хороо Төсөвт өртөг 

/сая.төг/ 
Ажлын явц 

1 
Камержуулалт 1-11, 14-21 730.5 

Ажлын гүйцэтгэгчээр "Арш 
технологи" ХХК шалгарч нийт 117 
ширхэг камер суурилуулахад 
шаардагдах шилэн кабель 
сувагчлалын ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Тус ажил 2022 онд он 
дамжин бүрэн хэрэгжиж  дуусна. 

2 
Орчны тохижилт хийх 12 23.0 

2021.11.29-ний өдрийн дүүргийн 
төсвийн тодотголоор нэмэгдсэн. 
Ажлын даалгавар батлагдсан.  

 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 31, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 2, нийт 33 төсөл, арга хэмжээг  2021 онд шинээр хэрэгжүүлэхээс 32 төсөл, 
арга хэмжээний зураг төсөв, ажлын даалгаврыг тендер зарлуулахаар Худалдан авах 
ажиллагааны албанд хүлээлгэн өгсөн. 1 ажлын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар хүлээгдэж 
байна. Тус ажлыг он дамжуулан, хэрэгжүүлнэ.  

Дүүргийн гудамж, зам талбайн хусаж тэгшлэх болон хороолол доторх авто замын тэмдэг, 
тэмдэглэгээ, хурд сааруулагч хийх байршлыг Хан-Уул дүүргийн Авто зам засвар, арчлалт 
ААТҮГ-тэй хамтран судалж нийт 20 байршилд 53,822 м2 шороон авто замыг хусаж тэгшлэн, 

Хэрэгжиж 
дууссан

26%

Хэрэгжилтийн 
шатанд

42%

Үнэлгээ хийгдэж 
байгаа

16%

Тендер зарласан
7%

АТД 
хүлээгдэж …

Ажлын явц

Хэрэгжиж дууссан Хэрэгжилтийн шатанд

Үнэлгээ хийгдэж байгаа Тендер зарласан

Тендер амжилтгүй болсон АТД хүлээгдэж байгаа
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дайрган хучилт хийж, 3 байршлын 1,496 м2 эвдрэлтэй авто замын засвар нөхөөс, 28 ширхэг 

хурд сааруулагчийг хийж гүйцэтгүүлсэн.  

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны хөрөнгөөр хэрэгжих камержуулалтын 
ажлын байршлын судалгаа хийж, техникийн тодорхойлолт боловсруулах даалгаврыг 
гаргуулахаар Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 

06/336 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газраас хүссэн.  

Тайваны хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас 
хэрэгжүүлж буй ундны ус сайжруулах төслийн хүрээнд 9, 16 дугаар хороонд худаг барих төсөл 
бэлтгэн хүргүүлсэн.  

 
Дүүргийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил дээр Нийслэл дэхь 

Төрийн аудитын газраас хяналт шалгалт хийгдэхэд ажил шалгуулж, өгөгдсөн зөвлөмж, албан 
шаардлагын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.  

 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 24/17 дугаар тогтоол, “Барилга, 

замын ажлыг гүйцэтгэхэд иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай” 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны А/49 дүгээр тушаалыг үндэслэн Нийслэлийн 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын А/139 дүгээр захирамжийн дагуу байгуулагдсан Хашаа хайс 
засан сайжруулах ажлын хэсэгт ажилласан. 
 

Дүүргийн хэмжээнд сэргээн засварлах шаардлагатай 16 хөшөө дурсгал, түүхэн дурсгалт 
газруудын судалгаа, шаардагдах төсвийн тооцоог хийн холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Барилгын ажил хийгдэхээр төлөвлөсөн талбайд судалгаа шинжилгээ 48 удаа хийж 
ажлын даалгавар гаргах бодит талбайн хэмжилт, дүгнэлт гаргасан. 

 

  

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын ажлуудад захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан байдал:  

Дүүргийн төсөв, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, 
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын зардлаас санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын 
явцад захиалагчийн хяналт тавих үүрэг бүхий техник хяналтын ажлын хэсгийн ажиллах журмын 
төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/02 
дугаар захирамжаар байгуулсан.  

Тус захирамжийн хүрээнд журмын төслийг боловсруулсан. Дүүргийн техник хяналтын 
комиссын бүрэлдэхүүн болон түүний ажиллах журмыг Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 
25-ны өдрийн А/30 дугаар захирамжаар батлуулсан. 
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Тус ажлын хэсгийн хүрээнд нийт 33 ажилд 98 удаагийн захиалагчийн хяналт тавин 
ажилласнаас дуусган хүлээн авсан  15 ажил, барьцаа хөрөнгө чөлөөлсөн 4 ажил, явцын 
гүйцэтгэл олгохоор шийдвэрлэсэн 19 /дууссан ажлын давхардсан тоогоор/ ажил байна.  

Дээрх ажлыг гүйцэтгэхэд ажлын талбай дээр ажиллаж, хэмжилт хийх, байгууллагуудын 
гүйцэтгэлийн баримт бичгийн бүрдэл шалгах, хурлын тэмдэглэл бэлтгэх, гүйцэтгэлийн акт 

боловсруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Томоохон ажлуудаас дурдвал: 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн 8-р хороо, Жаргалантын аманд 
байрлах Хан-Уул дүүргийн Ахмадын сувиллын барилгын ажлыг “Голден лайт” ХХК хийж 
гүйцэтгэж,  гадна тохижилтын ажлыг “ЖАМ” ХХК түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр 
хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 60 хувьтай. Гадна ногоон байгууламж, тохижилт хийх 
ажлыг “Ган хэлхээ констракшн” ХХК, шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг 
“Дегамонгол” ХХК, “Хашхан” ХХК-ууд нийлүүлсэн.  

 

Ахмадын сувиллын дотор засал    Тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн байдал 

 
 

 
 
 
 

 
Гадна тохижилт хийсэн байдал: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Центр лайн констракшн” ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн “Хан-Уул дүүргийн харьяа байгууллага, 
хороодын засвар”-ын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан. 
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Дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэрт “Дөрвөн улирлын Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах” ажлыг  

“Чингисийн отог” ХХК  хийж гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгсөн. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дүүргийн 2,3,9,11,14,19-р хороонд явган хүний замын тохижилтын ажлыг “Морин сувд” ХХК 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй хийж гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгсөн. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дүүргийн 5, 16, 21-р хороонд “Хатуу хучилттай авто зам тавих” ажлыг “Хомын тал” ХХК 
түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй хийж гүйцэтгэж байна. Тус ажлын хүрээнд 5-р хороо 
“Яармаг” худалдааны төвийн уулзвараас хойших 0.8км авто зам, 21-р хорооны Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газраас Буянт-Ухаа 2 хороолол хүртэлх 0,9км авто зам, 16-р хороо Баруун 
сонсголонгийн гудамжнаас Тайнь 7-р гудамж дагуу Наадамчдын зам хүртэл 1,4км авто зам, 
нийт 3.1км асфальт бетон хучилтыг хийж авто замын хөдөлгөөнийг нээсэн. Гэрэлтүүлэг, явган 
хүний замын ажил хийгдэж байна. Ажлын явц 90 хувьтай. 
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 Зайсангийн гүүрнээс Яармагийн гүүр хүртэл Туул голын эрэг дагуу 1.5 метрийн өргөнтэй  
гүйлтийн зам, 2.4 метрийн өргөнтэй дугуйн зам, амралтын талбай бүхий эко зурвас 
байгуулагдсан.  2021 онд 1.4 км, нийт 3.2 км урт эко зурвас байгуулж, ашиглалтад оруулсан.  

 
 
Дүүргийн 9-р хороонд “Тохижилт, үерийн хамгаалалт хийх” ажлыг “ 
БМ” ХХК гүйцэтгэж дууссан.  

“Хан-Уул зам засвар, арчлалт” ААТҮГ-т авто машин, техник хэрэгсэл, 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил нь 3 багцтай тендер 
зарлагдсан бөгөөд 2-р багц буюу компьютер, тоног төхөөрөмж, 3-р 
багц буюу суудлын машин, зөөврийн бетон зуурагч нийлүүлэгдсэн. 1-
р багц буюу Хово машин, усны цистерн ачааны машин 
нийлүүлэгдэхээр хүлээгдэж байна. 

Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтсийн байрны 
фасад, дээвэр засварын ажлыг “Улаан 
элс” ХХК гүйцэтгэж дууссан.  

10, 13, 16 дугаар хорооны нийтийн 
зориулалттай орон сууцны засвар, 
тохижилт, цахилгааны шугам татах ажлыг 
“Дуутын нуруу” ХХК гүйцэтгэж дууссан. 
Тус ажлын хүрээнд 16 дугаар хорооны 41 
дүгээр байрны цахилгааны ажил, 13 
дугаар хорооны 1 дүгээр байрны дээвэр, фасад засвар, 10 дугаар хорооны 62 дугаар байрны 
дээвэр засварын ажлыг гүйцэтгэсэн.  

 

 

 

 

 

Усан спорт сургалтын төв болон Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийг дулаанаар хангаж буй 150 
мм голчтой дулааны шугамыг шинэчлэх ажлыг “Гом-Илч” ХХК гүйцэтгэж дууссан.  
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 “Хүрд” ХХК нь дүүргийн хэмжээнд нийт 450 ширхэг гэрэлтүүлэг суурилуулан, хүлээлгэж 
өгсөн.  

 

Хог тээврийн болон цэвэрлэгээний авто машин нийлүүлэх ажлын хүрээнд “Батсээр” ХХХК 4 
камаз машин нийлүүлсэн.  

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 12, 13 дугаар хороонд гүний 
худгийн барилгыг “Грандхолдинг” ХХК гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 90 хувь.  

Дүүргийн 2, 19 дүгээр хорооны нийтийн зориулалттай орон сууцны засварын ажлын 
хүрээнд 19 дүгээр хороонд байрлах “Хавай таун”-ы 54 дүгээр байрны гражийн хөрсний ус 
нэвчилтийг зогсоох ажил хийгдсэн.   

 

15, 21 дүгээр хороо болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилгын зураг, зохион 
байгуулалтыг SketchUp программ дээр зурж, танилцуулга бэлдсэн. 
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Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/58 дугаар тушаалаар 
байгуулагдсан “Шууд худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд 
хязгаараас бага төсөвт өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг холбогдох 
хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах ажлын хэсэг”-ийн хүрээнд өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах 5 ажил, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх “Зураг төсөв”-ийн 14 ажил, 
бусад 3 ажил, нийт 22 ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.  

Хан-Уул дүүргийн 2022 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулах 
16 ажлын саналыг гарган Хан-Уул дүүргийн Газар зохион байгуулалтын албанд Засаг даргын 
Тамгын газрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 06/1257 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 

Хан-Уул дүүрэгт 2022 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 54.2 тэрбум /2022 
онд санхүүжих 43.7 тэрбум/ төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 85 төсөл арга хэмжээ, дүүргийн орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 2.7 тэрбум төгрөгийн 6 төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр Төсвийн тухай хууль, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай 
хууль, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 
Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй 
уялдуулан боловсруулж,  дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021.12.17-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, батлуулсан.  

ОНХС-ын санал асуулга зохион байгуулсан байдал:   

ОНХС-ийн цахим санал асуулгын SMART UB аппликейшны ldf.ub.gov.mn цахим системд 
админ хэрэглэгчээр нийт 21 хорооны 26 Зохион байгуулагчийг хорооны эрхээр, 208 хэсгийн 
ахлагчийг хэсгийн эрхээр нийт 234 хүнийг бүртгэн заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан. Цахим 
системд дүүргийн 2 асуулт, 29 хариултыг болон Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд цахим санал 
асуулгад оролцох боломжит нийт 90306 иргэн байна гэж тооцоолон хороо тус бүрийн 
судалгаанд хамрагдах боломжтой тоог оруулсан. Санал асуулгатай холбоотой сургалтыг 2021 
оны 02 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд хороодын Зохион байгуулагчид, хэсгийн ахлагчдад 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, 12000 ширхэг тараах материал, постерийг хороодод 
хуваарилан тараасан. 

Дүүргийн www.khanuul.mn мэдээллийн сайтад Орон нутгийн хөгжлийн сангийн цахим 
санал асуулгад иргэдийг санал өгөхийг уриалах зорилгоор  3 удаа мэдээ бэлтгэн байршуулж,  
сайн жишээг иргэдэд таниулах зорилготой телевизийн нэвтрүүлэгт 10, 13 дугаар хорооны албан 
хаагчдыг оролцуулсан. Цахим санал асуулга нь 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 4 дүгээр сарын 
01-ний өдөр хүртэл Хан-Уул дүүргийн оролцох боломжит нийт 90308 иргэн байгаа гэж 
тооцоолсноос 56923 иргэн санал өгч, нийт иргэдийн 63%-ийн ирцтэй санал асуулга явагдаж 
дууссан.  

Хан-Уул дүүргийн хороодын санал асуулга зохион байгуулсан байдал 

Хороо Санал авах Санал өгсөн Хувь 

1 дүгээр хороо 5440 4993 91.8 

2 дугаар хороо 5010 1634 32.6 

3 дугаар хороо 5370 4450 82.9 

http://www.khanuul.mn/
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4 дүгээр хороо 5924 4410 74.4 

5 дугаар хороо 2980 3031 101.7 

6 дугаар хороо 2940 1766 60.1 

7 дугаар хороо 2778 851 30.6 

8 дугаар хороо 5168 5256 101.7 

9 дүгээр хороо 3365 3397 101.0 

10 дугаар хороо 3865 1638 42.4 

11 дүгээр хороо 6109 1237 20.2 

12 дугаар хороо 3040 1992 65.5 

13 дугаар хороо 2581 2589 100.3 

14 дүгээр хороо 2597 1860 71.6 

15 дугаар хороо 7319 1295 17.7 

16 дугаар хороо 5554 5025 90.5 

17 дугаар хороо 4200 4238 100.9 

18 дугаар хороо 2890 1005 34.8 

19 дүгээр хороо 4950 2533 51.2 

20 дугаар хороо 5850 1898 32.4 

21 дүгээр хороо 2378 1825 76.7 

ДҮН 90308 56923 63.0 

  
 Санал асуулгын үр дүнгийн дагуу 2022 онд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний саналыг дараах байдлаар эрэмбэлэн, батлуулахаар 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьсан. Үүнд:  

 
ДҮҮРГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2022 ОНД 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ 
      

№ Хороо 
Төсөл арга 

хэмжээний нэр 
Байршил 

Төсөвт өртөг 
/мян.төг/ 

2022 онд 
санхүүжих 

дүн /мян.төг/ 

Шинээр хийгдэх 1,262,994.3   1,262,994.3  

1 
1, 2, 3, 11, 
15, 17, 18, 

19, 20 

Нийтийн эзэмшлийн 
зам талбайн засвар, 

шинэчлэлт, 
тохижилтын ажил 

Нийтийн 
эзэмшлийн 

талбайд 
648,153.5   648,153.5  

2 
4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 
14, 16, 21 

Камержуулалт 
Нийтийн 

эзэмшлийн 
талбайд 

614,840.8    614,840.8  

Он дамжих 1,446,173.9     1,446,173.9  

1 1-11, 14-21 Камержуулалт 
Нийтийн 

эзэмшлийн 
талбайд 

591,018.1    591,018.1  

2 12, 13 
Гүний худаг 
байгуулах 

Нийтийн 
эзэмшлийн 

талбайд 
   60,000.0      60,000.0  

3 1-11, 13-21 Камержуулалт 
Нийтийн 

эзэмшлийн 
талбайд 

730,491.9  730,491.9  

4 12 Орчны тохижилт -    64,663.9     64,663.9  

НИЙТ 2,709,168.2    2,709,168.2  

 
1.4 Үндэсний хөтөлбөрт заасан хэрэгжих зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын явц,  
үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
 

Монгол Улсын Их Хурал болон Засгийн Газрын тогтоолоор батлагдсан, Хан-Уул дүүрэгт 
хэрэгжсэн нийт 41 үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор 
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батлагдсан 9 дэд хөтөлбөрийн 2020 оны хэрэгжилтийг холбогдох хэлтэс, албадаас хүлээн авч, 
нэгтгэн НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2021.01.05-ны өдрийн 06/08 дугаар албан бичгээр хүргүүлж, хяналт, 
үнэлгээ, шинжилгээ хийлгэж, хангалттай үнэлгээ авсан. Үндэсний болон нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн 2 нэгжийг хуулийн хугацаанд нь дүүргийн архивт 
хүлээлгэн өгсөн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдээс Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжсэн 
хөтөлбөрүүдийн жилийн эцсийн биелэлтийг холбогдох хэлтэс, албадаас авч, нэгтгэн НЗДТГ-т 
хүргүүлнэ. 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ХИЙГДСЭН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

"Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж иргэд, төрийн 
албан хаагчдын жендэрийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлнэ. 

Хан-Уул дүүргийн “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийн төслийг 
боловсруулж, 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. Иргэд, төрийн албан хаагчдын жендэрийн ойлголт, хандлагыг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр 2 удаагийн аян өрнүүлж, 8 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Жендэрт суурилсан 
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх постерыг цахим орчныг ашиглан иргэд, олон нийтэд 
хүргэсэн. 

Жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг бууруулах зорилгоор  “Би жендэрийн хэвшмэл 
ойлголтын эсрэг байна” аяныг 2021 оны 3 дугаар сард өрнүүлсэн. Аяны хүрээнд Жендэрийн 
үндэсний хорооноос зохион байгуулсан “Монгол эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын 
зөрүүтэй байдлын суурь судалгааны зарим тодорхой асуудал” цахим хэлэлцүүлэгт дүүргийн 
Жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, 21 хорооны Хөгжлийн нийгмийн ажилтнууд 
оролцсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж, түүний 
хэрэгжилтийг дэмжих, эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрх, боломж баталгааг хангаж, жендэрт 
суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр  5 удаагийн 
сургалтад 200 гаруй хүнийг хамруулж, жендэрт суурилсан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
3 төрлийн постер мэдээллийг цахим орчинд түгээж 5321 хүнд хүргэсэн.                                               

“Жендэрийн үндэсний сургагч багш бэлтгэх” сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, 9 дүгээр хорооны Хөгжлийн нийгмийн ажилтан 
Л.Дэлгэрмаа нар оролцож сургагч багшийн эрх авсан.  

Зэвсэгт хүчний 0326 дугаар ангийн 25 албан хаагчдад “Жендэрт суурилсан гэр бүлийн 
хүчирхийлэл” сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулсан. 

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл хүн бүхэнд  хамаатай” 16 хоногийн аянд нийт 
байгууллага, иргэдийг  нэгдэхийг уриалж, сургалт нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулсан. 
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Хүний эрхийн шинжээч Б.Болорсайханы "Эрчүүд болон аавууд”-тай хийх цахим уулзалт 
/2021.12.03/-д Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын 15 эрэгтэй албан хаагчийг хамруулсан.  

 

 

 
 
 
 
 

 
“ХДХВ/ДОХ-д анхаарлаа хандуулах дэлхийн өдөр” /2021.12.01/-ийг тохиолдуулан ерөнхий 

боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын эрүүл мэндийн боловсрол, ХДХВ/ДОХ-ын 
талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төв, Боловсролын  хэлтэстэй 
хамтран “ХДХВ/ДОХ, хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа” уриан дор эссэ бичлэгийн уралдааныг 
зохион байгуулсан. Уралдаанд ахлах ангийн 50 гаруй сурагч оролцсоноос: 

 I байр 10 дугаар сургуулийн 11Б ангийн сурагч И.Энхбаяр 

 II байр 10 дугаар сургуулийн 12А ангийн сургач Э.Хонгорзул 

 III байр 75 дугаар сургуулийн 12А ангийн сурагч Э.Сувд 

 Тусгай байр 59 дүгээр сургуулийн 12А ангийн сурагч Б.Анужин 

 Тусгай байр 75 дугаар сургуулийн 12А Б.Энхжин нар шилдгээр шалгарсан.  
 

 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр: 

 

 Дүүргийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөг 2021 оны 03 дугаар 
сарын 29-ний өдөр батлуулж, дүүргийн www.khanuul.mn цахим хуудасны ил тод буланд 
байршуулсан. Төлөвлөгөөнд 6 чиглэлийн 15 арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн. Дүүргийн 
Засаг даргын 2021 оны  А/503 дугаар захирамжаар дүүргийн хэмжээнд авилга, хүнд суртлыг 
таслан зогсоох арга хэмжээ авах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
байгуулсан. Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэсэн 4 төрлийн тв шторк, видео график, теле 
зохиомжийг дүүргийн www.khanuul.mn  цахим хуудасны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны ил тод 
буланд байршуулж иргэд, олон нийтэд хүргэсэн. “Цахим шийдэл” сэдэвт авлигын эсрэг 
залуусын чуулганы сэтгүүл , Төрийн албаны ёс зүй ашиг сонирхлын зөрчлийг тодорхойлох 
бодлогын хураамж , Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдад зориулсан “Шударга 
зөв” гарын авлага , хувийн хэвшилд зориулсан “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж” , 
“Хувийн хэвшлийн оролцоо” сэтгүүлийг тус тус дүүргийн 21  хорооны байранд байршуулсан. 
Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчил, авлигын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх 2 удаагийн 
сургалтад 11 албан хаагчийг хамруулсан. 

 
1.5 Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан ажлын явц, үр  
дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02/10 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны 

http://www.khanuul.mn/
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үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-өөс Хан-Уул дүүрэг хариуцан болон хамтран хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн биелэлтийг холбогдох хэлтэс, албадаас авч нэгтгэн  Засаг 
даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 06/1757 дугаар албан 

бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. Хэрэгжилт 92.1 хувьтай. 

 

“Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө”-ний төсөлд тусгах зорилт, төсөл, арга 

хэмжээний саналыг боловсруулж байна. 

2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн Хан-Уул дүүрэгт болсон нийслэлийн шуурхайд 
нийслэлийн Засаг даргад тус дүүрэгт шийдвэрлүүлэх шаардлагатай асуудлуудаар танилцуулга 
бэлтгэн, танилцуулсан. 

   

Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил, арга хэмжээ: Хотын соёлд суралцах, хотын 
хөгжилд залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Хан-Уул дүүргийн Залуучуудын 
хөгжлийн зөвлөл”-ийг байгуулсан. Мөн Хан-Уул дүүргийн 21 хороонд Залуучуудын хөгжлийн 
салбар зөвлөл байгуулагдсан.Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудыг хотын соёлд суралцуулах 
чиглэлээр “Биеэ авч явах соёл”  сургалтыг зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын 32, 34, 52, 
18 дугаар сургуулийн дунд ангийн 251 сурагчийг хамруулсан. Мөн 12 удаагийн сургалтаар 
дүйцсэн хөтөлбөрийн 
бага, суурь, ахлах 
бүлгийн 107 сурагчийг 
“Хотын соёл” 
хичээлийн хөтөлбөрт 
хамруулсан. 
"Харилцааны соёл", 
"Иргэдийн харилцаа, 
хандлага",  "Дохионы 
хэлийг соёл болгоё",  
"E-Mongolia түүний 
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хэрэглээнд суралцъя", "Цагийн менежмент", "Дохионы хэл болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхэд өгөх зөвлөгөө" зэрэг  видео хичээл болон иргэдийг олон нийтийн газарт 
соёлтой, зөв байхад уриалсан постеруудыг цахим сайтуудад байршуулан ажилласан.Хан-Уул 
дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, “Хобби ротаракт” клуб, Хан-Уул 
дүүргийн Залуучуудын нэгдсэн холбоо хамтран "Эко дүүргийн соёлтой залуус" аяны хүрээнд 
“Хот хоггүй бол гоё” үйл ажиллагааг 2021 оны 8 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулсан. 
Тус үйл ажиллагаанд дүүргийн залуучууд нэгдэн, Богд Хан-Уулын Баруун ширээт оргилын хог 
хаягдлыг цэвэрлэж, үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон. 

 

 

 

 

 

 

Залуучуудыг бизнес эрхлэх сургалт, арга хэмжээнд хамруулан, гарааны бизнес эрхлэлтийг 
дэмжинэ. 

    Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 01 дүгээр тогтоолоор иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр “Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”, “Цар тахлын үед аж ахуй 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх хөтөлбөр”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Ахмадын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  хөтөлбөр”-ийг тус тус баталсан. Тус хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг 
иргэдэд видео хэлбэрээр болон Han-Uul.hudulmur-halamj.gov.mn, Khanuul.mn сайтууд, Хан-Уул 
дүүрэг, Хөдөлмөр халамж фэйсбүүк хуудас, Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс цахим хуудас, 20 хорооны мэдээллийн самбарт тус тус байршуулан 
үйлчилгээ авахад шаардлагатай бичиг баримтын жагсаалтыг байршуулсан.  

 Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн дэргэдэх Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний загвар төв нь 18-34 насны 20 залууд  онлайн орчинд Zoom 
програмыг ашиглан 5 модуль бүхий сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтад хамрагдсан 
залуучуудыг "АПУ", "ГОВЬ" ХК-ийн үйл ажиллагаатай танилцуулж, байнгын ажлын байранд 
зуучлагдах, эзэмшсэн мэргэжлийн дагуу туршлага эзэмшүүлэх зорилгоор Интерншип хөтөлбөрт 
хамруулахаар төлөвлөсөн. /2021 оны төсвийн хуваарь шинэчлэгдэж, шилдэг "Старт-ап" 2 багийг 
сонгон шалгаруулах, “Старт-ап” залуучуудад ментор хийх зардлыг буцаан татсан./ 

 
Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих олон талт үйл ажиллагааг талуудтай хамтран зохион байгуулна. 
 

1. Коронавирусийн халдвар /Ковид-19/ цар тахлын улмаас Монгол Улсын Засгийн  
газрын тогтоол,  улс, нийслэл, дүүргийн онцгой комиссын шийдвэрийн хүрээнд олон нийтийг 
хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосны улмаас гэр бүл, хүүхдийн эрх 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлсэн видео, контентуудыг дүүрэг, хорооны албан ёсны цахим 
хуудас, пейж хуудсанд байршуулж сурталчлан ажилласан. 

 
2. Олон улсын гэр бүлийн өдрийн хүрээнд “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сургалт, хэлэлцүүлгийг 

2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран  
цахим орчинд  зохион байгуулж, 2500 иргэнд мэдээлэл хүргэсэн. 
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 Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны түүхт ойг тохиолдуулан Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран 
жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг ”Нийслэл хотын шилдэг гэр бүлийг алдаршуулах” 
арга хэмжээг Хүмүүнлэг, Оюунлаг, Бүтээлч, Спортлог, Өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэгч 5 
номинациар шалгаруулж, иргэд, олон нийтэд алдаршуулах ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ 
2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдсан. Хан-Уул дүүргээс номинаци тус 
бүрд шилдэг өрхүүдийн мэдээллийг хүргүүлснээс “Оюунлаг гэр бүл”-ээр 11 дүгээр хорооны 
иргэн Б.Насанбат, “Хүмүүнлэг гэр бүл”-ээр 11 дүгээр хорооны иргэн Г.Банзрагч нарын гэр бүл 
шилдгээр шалгарсан.  

 

  

  

 

 

 

 

  

 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2020 оны А/376 дугаар захирамжаар дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйлчилгээний газруудыг хүүхэд, 
гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр уриалах, нийгмийн хариуцлага, идэвх 
санаачилгыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
байгууллага” шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг байгуулсан. 
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн хуралдаж, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй байгууллага”-д Хан-Уул 
дүүргийн 4 дүгээр хороо, 32 дугаар сургууль, 34 дүгээр сургууль, 65 дугаар цэцэрлэг, “Амин 
хүүхэд” ТББ, Emart худалдааны төвийн материалыг нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 

БЗДХ/ДОХ, халдварт гепатит, бусад халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийг 
нэмэгдүүлж, эмчилгээнд хамруулна. 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн 5.1.4-т “Өсвөр үе, хүүхэд, 
залуучуудад БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх эрсдэлгүй зан үйлийг төлөвшүүлэх, 
нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар сургалт сурталчилгаа, сайн дурын 
зөвлөгөө, шинжилгээний үйл ажиллагааг зохион байгуулна” заалтыг тусган батлуулсан. 

ДОХ/БЗДХӨ-ний урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт 3049 иргэнийг хамруулж, 18 
өвчлөлийг эрт илрүүлэн 100 хувь эмчилгээнд хамруулсан.  

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Их дээд сургууль, Коллеж, Мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн оюутан, залуучуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг шинжилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор “Эрүүл оюутан-Эерэг 
хандлага” сарын аяныг зохион байгуулсан. Аяны хугацаанд Монгол Солонгосын Политехникийн 
коллеж, Механик тээврийн сургууль, Технологийн дээд сургууль, Хөдөө аж ахуйн их 
сургуулиудын нийт 1269 оюутан залуучуудыг сүрьеэ, өсвөр үе, охид, бэлгийн замаар дамжих 

халдвар гэсэн 4 чиглэлээр үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан.  



Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 

 

2021 оны  жилийн эцсийн тайлан Page 30 
 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт орон гэргүй, тэнэмэл байдлаар амьдарч буй иргэдийг 
бүртгэлжүүлж, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн төв, Хан-Уул 
дүүрэг Цагдаагийн газар, Улаан загалмайн хороотой хамтран  2 удаагийн арга хэмжээг зохион 
байгуулсан.  

Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын хурлаар хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь 
хэмжээг тогтоолгож буй нөхөн үржихүйн насны 25 эмэгтэйг эмэгтэйчүүдийн үзлэгт хамруулж, 
ДОХ/БЗДХ, элэгний В,С вирус илрүүлэх, хөх, умайн хүзүүний эрт илрүүлэгт үзлэгт оруулсан. 

“Зохистой хооллолт”, “Чихрийн шижин өвчний хоол шим тэжээл”, “Даралт ихсэх өвчний 
үеийн хоол шим тэжээл”, “Цусан дахь өөх  тос ихсэх өвчний үеийн хоол шим тэжээл”, “Хөхүүл 
эхийн хоол шим тэжээл”, “Жирэмсэн эхийн хоол шим тэжээл”, “Хүүхдийн нэмэлт хоол”, “Томуу 
томуу төст өвчний үеийн хоол шим тэжээл”, “Бөөрний өвчний хоол шим тэжээл”, “Элэг  цөсний  
өвчний  хоол  шим тэжээл”, “Ходоодны өвчний хоол шим тэжээл”, “Зүрх судасны өвчний хоол 
шим  тэжээл”, “Яс  сийрэгжилтийн үеийн  хоол  шим  тэжээл”,  “Цус багадалтын үеийн хоол шим 
тэжээл” зэрэг 14 сэдвээр цахим сургалт зохион байгуулж, 600 гарын авлага, сурталчилгааны 
материалыг бэлтгэж тараасан.  

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Их дээд сургууль, Коллеж, Мэргэжил сургалт 
үйлдвэрлэлийн төвүүдийн оюутан, суралцагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шинжилгээнд хамруулах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор “Эрүүл оюутан-Эерэг 
хандлага” сарын аяныг зохион байгууллаа.  Аяны хугацаанд Монгол Солонгосын Политехникийн 
коллеж, Механик тээврийн сургууль, Технологийн дээд сургууль, Хөдөө аж ахуйн их 
сургуулиудын нийт 1269 оюутан залуучуудыг сүрьеэ, өсвөр үе, охид, бэлгийн замаар дамжих 
халдвар гэсэн 4 чиглэлээр үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан. 

  
Солонгосын Үндэсний сүрьеэгийн нийгэмлэгийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн газраас 

сүрьеэгийн хавьтлын илрүүлэлт, хяналтыг сайжруулах төслийг 2020 оноос хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд тус төслийн хүрээнд Хан-Уул дүүргийн хороодын сүрьеэтэй өвчтний хавьтал үзлэгт орвол 
зохих 500 хүнээс орсон 403, хамрагдалтын хувь 80,6%, 7, 15, 32, 52-р сургуулийн үзлэгт орвол 
зохих 527 багш ажилчдаас орсон 384, хамрагдалтын хувь 72,8%, үзлэгт хамрагдсан 787 хүнээс 
сүрьеэтэй байж болзошгүй 17 хүнд цэрний түрхэцийн шинжилгээ болон Жене эксперт шинжилгээ 
хийхэд 2 тохиолдол илэрч эмчилгээнд хамруулсан. Эмнэлзүйгээр 1 тохиолдлыг хяналтад авч 
сүрьеэгийн эмчилгээнд хамруулсан. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хан-Уул 
дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын 1, 2 дугаар хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс, Улаан загалмайн хороо хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт амьдарч буй гэр 
оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг бүртгэлжүүлж, эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд 
хамруулах үйл ажиллагааг тус дүүргийн 14 дүгээр хороонд байрлах “Өлзийт асар” ТББ-ын 
байранд зохион байгуулсан.  
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Тус үйл ажиллагаагаар орон гэргүй, тэнэмэл амьдралаар амьдардаг, архины 
хамааралтай нийт 72 иргэнийг бүртгэж, судалгаа авч, мэдээлийн санг шинэчлэн, иргэдийг 
сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэг, үзлэг шинжилгээнд хамруулсан.  

 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хан-Уул дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, 

Эрүүл мэндийн төв, Улаан загалмайн хороо хамтран “Хан-Уул дүүрэг дэх сүрьеэгийн эрсдэлт 
бүлгийн иргэдийн дунд сүрьеэгийн идэвхтэй илрүүлэг, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх” нэгдсэн 
арга хэмжээг 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Арга хэмжээнд дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт орон гэргүй, тэнэмэл байдлаар амьдардаг, өмнө нь сүрьеэгийн эмчилгээнд 
хамрагдаж байсан, сүрьеэгээр өвдөх эрсдэлтэй, архины хамааралтай нийт 111 иргэнийг 
хамруулж, бүртгэл мэдээллийн сан үүсгэн, халуун хоол цай, дулаан хувцас олголоо. Үзлэгт 
хамрагдсан иргэдээс рентген зураг өөрчлөлттэй гарсан 4 иргэнийг эмчийн заалтаар цэрний 
түрхэц болон Жен Эксперт МТВ/РИФ шинжилгээнд хамруулсан. 
 

 
Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хог хаягдлыг зайлуулсан байдал: 

 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Геодези, усны барилга байгууламжийн 

газартай хамтарч дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, 
үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн арчлалт, хамгаалалт, цэвэрлэгээ үйлчилгээнд 2 
удаагийн үзлэг шалгалтыг зохион байгуулсан.  

 
Дүүргийн хэмжээнд 2021 оны 7 дугаар сард 18,3 км шугам сүлжээ, 585 ширхэг шүүрт 

худаг, 839 ширхэг үзлэгийн худагт борооны өмнөх их цэвэрлэгээний ажлыг хийсэн. Борооны 
дараах давтан цэвэрлэгээ 8, 9 дүгээр сард Өлзийтийн зам, Наадамчдын зам дагуу хийгдсэн.  

Зураг. Борооны ус зайлуулах шугам, сүлжээний цэвэрлэгээний ажлын явц: 
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Геодези, усны барилга байгууламжийн газартай хамтарч 16 дугаар хороо, Наадамчдын 
зам дагуу 376 метр урт ф300 хуванцар хоолой, 69 метр урт ф400 ган хоолой, 11 ширхэг шүүрт 
худаг, 11 ширхэг үзлэгийн худгийг засварлан шинэчилж, 150 м.кв явган зам, 90 метр урт явган 
замын хашлага, 38 урт метр авто замын хашлага, 68 тн асфальтан хучилтаар нөхөн сэргээлтийн 
ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн.  
 
Зураг. Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо, Наадамчдын зам дагуух авто замын борооны ус зайлуулах 

шугам, хоолойн засварын ажил 
 

    

   
Шугам, худгийн засвар, нөхөн сэргээлтийн ажлын хүрээнд 6 байршилд нийт 43 нөхөн сэргээлт, 
засварын ажлыг гүйцэтгэсэн. Үүнд 25 ширхэг үзлэгийн худгийн засвар, 5 ширхэг үзлэгийн 
худгийн бетон таг нөхөн сэргээх, 1 ширхэг 40*50 см шүүр худгийн таг нөхөх, 5 ширхэг 40*80 ком 
шүүрт худгийн засвар, 7 ширхэг 40*80 шүүрт худгийн нөхөн сэргээлт, 58 ширхэг сувгийн тагийг 
засварлаж, нөхөн сэргээх арга хэмжээ авч ажилласан.  

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Гандийн гудамж, 40х80 шүүрт худгийн 
 нөхөн сэргээлтийн ажил – 1 ширхэг 

 

   
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, Наадамчдын гудамж, инженерийн шугам, сүлжээни 
й үзлэгийн худгийн засвар – 17 ширхэг 
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Зураг. Хан-Уул дүүрэг, Их монгол улсын гудамж, 40х80 шүүрт 
 худгийн засвар – 1 ширхэг 

 
Зураг. Хан-Уул дүүрэг, Наадамчдын гудамж,сувгийн таг солих ажил 58 ширхэг 

 
Зураг. Хан-Уул дүүргийн 8, 21 дүгээр хороо, Өлзийтийн замд 2 ширхэг гаргалгаа үерийн усанд 

угаагдаж, идэгдсэн хэсэгт булалт, нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэсэн 
 

   
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 10, 11 дүгээр хорооны үерийн далан, сувагт ахуйн хог хаягдал болон лаг 
цэвэрлэгээний ажлыг тогтмол гүйцэтгэж байна. 

 

   
 
Борооны дараа ус зайлуулах шугам сүлжээ бөглөрсөн, шугам сүлжээгүй байхгүйн 

улмаас ус хэмжээгээр тогтсон байршлуудыг холбогдох байгууллагуудад тухай бүр мэдэгдэж, 
усыг соруулах, зорчих хөдөлгөөнийг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах арга хэмжээг шуурхай 

авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Гэгээнтэний уулзвар дээр тогтсон усыг 10 тн багтаамжтай 
машинаар 12 рейсээр  120 тн ус соруулсан. 
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1. 1 дүгээр хороо,  шүүрүүлэх шугам усаа авахгүй байгаа бороо орсон үед зам дээр тогтсон 
Эрэлийн байрны дунд тогтсон усыг 10 тн багтаамжтай усны машинаар 250 рейсээр 250 
тн, 6 тн усны машинаар 70 рейсээр 420 тн,  нийт 1670 тн ус; 

2.  15 дугаар хороо, уулын цас бууж Дунд голын усны түвшин нэмэгдсэний улмаас 
Энхтайваны гүүрний нүхэн гарц усаар дүүрч, зам дээр тогтсон усыг  помпоор соруулж, 
гарцны зорчих хөдөлгөөнийг нээсэн. Нийт соруулсан ус 25600 м3 

3. 15 дугаар хороо, Энхтайвны гүүрэн доор тогтсон усыг 10 тн багтаамжтай усны машинаар 
15 рейсээр 150 тн усыг тус тус соруулсан.  

 
Авто зам, замын байгууламжийн чиглэлээр: 

Дүүргийн төсвийн 5.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 2020-2021 онд хэрэгжих “Хатуу 
хучилттай авто зам тавих” ажлын гүйцэтгэгчээр “Хомын тал” ХХК ажиллаж байна.  Тус ажлын 
хүрээнд 5, 16, 21-р хороодод нийт 3.2 км авто зам тавих ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж, 
зорчих хэсгийг нээсэн.  

  

Нийслэлийн төсвийн 1,000,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 10 дугаар хороо, 
Агапе эмнэлэгийн баруун талаар Буянт-Ухаа цогцолбор сургууль 1 км-ийн урттай хатуу 
хучилттай авто замыг барьж, ашиглалтад оруулсан. 
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Наадамчдын замаас гэр хороолол дундуур 
Агапе эмнэлэг хүртэлх авто зам 

 

   
 
Улсын төсвийн 3,500,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 14 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт “МТ” шатахуун түгээх станцын уулзвараас 14 дүгээр хорооны байр, 165 
дугаар цэцэрлэг хүртэлх 2,6 км-ийн урттай дугуйн зам, явган зам бүхий хатуу хучилттай авто 
зам ашиглалтад орсон.  
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Зураг. Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, Өлзийт хорооллын авто зам 
 

  
 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 70,000,000 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 

17 дугаар хороо 450 метр хатуу хучилттай авто замыг барьж, ашиглалтад оруулсан. 
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хороо, Смайл дэлгүүрийн зам 
 

   
 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 54,000,000 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 

17 дугаар хороо, Удирдлагын академиас Сэргээн засах клиник хүртэл 200 метрийн урттай явган 
зам, хатуу хучилттай авто зам ашиглалтад орсон. 
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хороо, Удирдлагын академиас 
 Сэргээн засах клиник хүртэлх зам 

  
 
Нийслэлийн төсвийн 300,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

Мишээл экспогийн зүүн талаар 12б байр хүртэл 280 урт метр хатуу хучилттай авто зам 
тавигдсан. Гүйцэтгэч: “Юнитра” ХХК 
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо, Мишээл экспогийн зүүн талаар баригдах зам 
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Нийслэлийн төсвийн 1,500,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр Ханхиллс хотхоноос Зайсагийн 
гүүр хүртэл 1 км-ийн урттай хатуу хучилттай авто зам, дугуйн зам, явган замын ажил явагдаж 
байна.  
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хороо, Ханхиллс хотхоноос Зайсангийн гүүр хүртэл 
авто зам, явган болон дугуйн замын ажлын явц 

 

   
 
Авто зам, засвар: Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эвдрэлтэй, засварлах, нөхөх 

шаардлагатай газруудын судалгааг гаргаж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн авто хөгжлийн газар, “Хан-Уул зам засвар, арчлалт” ААТҮГ-т хүргүүлж нөхөж, 
засварлуулах арга хэмжээ авсан. Тус ажлын хүрээнд нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар дүүргийн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 15 байршилд 4220 
м2 авто замыг нөхөж, авто машин саадгүй зорчих нөхцөлөөр хангасан. 
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, авто замын нөхөөс хийж буй ажлын явц 
 

   
 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/331 дүгээр 

захирамжийн хүрээнд дүүргийн төсвийн 94,202,469 төгрөгийн хөрөнгөөр Иргэдэд үйлчлэх төв 
байр орчмын эвдрэлтэй авто зам, авто зогсоол орчмын 1224.5 м.кв талбайг засварлан, нөхөж, 
750 урт метр замын тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийж иргэдэд ая, тухтай үйлчлүүлэх, зорчих 
орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.  
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо, Иргэдэд үйлчлэх төв 
 байр орчмын засварын ажил 
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Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/282 дугаар 
захирамжийн хүрээнд дүүргийн төсвийн 166,501,144 төгрөгийн хөрөнгөөр 7, 8, 10, 16 дугаар 
хорооны 13 байршилд 5614 урт метр гэр хорооллын гудамж, талбайг хусч, тэгшлэх, дайргаар 
засварлах арга хэмжээ авч ажилласан. Тус захирамжийн хүрээнд 1, 15, 17, 18, 19 дүгээр 
хорооны 17 байршилд 53,338,161 төгрөгийн хөрөнгөөр 28 ширхэг хурд сааруулагч, босоо 
тэмдэг, 2820 урт метр замын цагаан зураас, явган хүний гарцын тэмдэглэгээ шинээр хийхээр 
ажиллаж байна.  

 
Зураг. Хан-Уул дүүрэг, гэр хорооллын гудамж, зам талбайг тэгшлэх ажлын зураг 

 

   
 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/433 дугаар 

захирамжийн дагуу дүүргийн төсвийн 125,657,773 төгрөгийн хөрөнгөөр 4, 5, 6 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрийн 9 байршилд (3770 урт метр) гэр хорооллын гудамж, талбайг хусч, дайргаар 
тэгшлэх ажлыг зохион байгууллаа.  
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, гэр хорооллын гудамж, зам талбайг тэгшлэх ажлын зураг 
 

  
 
Хан-Уул дүүргийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/454 дүгээр захирамжийн 

дагуу 27 дугаар цэцэрлэгийн хойд уулзвараас “Монгол нэхмэл” ХХК-ийн хойд уулзвар хүртэл 76 
метр урт авто зам тавих, 15, 17, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт авто замын эвдрэлтэй 
хэсгүүдэд нийт 272 м.кв талбайд авто замыг  нөхөж, засварласан.  
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, нөхөөс хийх талбайн хэмжилт 
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Явган хүний зам, дугуй зам: Дүүргийн төсвийн 552,500,000 төгрөгийн хөрөнгөөр Туул гол дагуу 
Эко зурвас байгуулах ажлыг Яармагийн гүүр хүртэл 1.4 км-ийн урт явган зам, дугуйн замын 
ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна.  

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 19, 20 дугаар хороо, Эко зурвас 

  

Нийслэлийн төсвийн 1,600,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр “Маршалын гүүрнээс 
Зайсангийн гүүр хүртэл Туул голын арын далан дагуух 3.62 км урт дугуйн зам, явган замын ажил 
хийгдэж байна. 

 
Зураг. Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хороо, “Маршалын гүүрнээс Зайсангийн гүүр хүртэл Туул 

голын арын далан дагуух дугуйн болон явган замын ажлын явц 
 

   
 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай хамтран нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр 2 дугаар хороо 39 дүгээр байрны гадна талбайд 830 м.кв, 11 дүгээр хорооны Бурхан 
багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнд 630 м.кв талбайд шинээр явган хүний зам тавьсан.  

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 39 дүгээр байрны гадна талбайн тохижилтын ажлын 
хүрээнд 830 м.кв талбайд явган зам шинээр тавьсан. 

  

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
тохижилтын ажлын хүрээнд 280 ширхэг нарс шинээр тарьж 630 м.кв явган зам /шинээр/ 
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1.6    Дэд хөтөлбөрт тусгасан, тухайн байгууллагаас гүйцэтгэх ажлын хэрэгжилт, үр 
дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 
 

  Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдсан  
Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл-Эко дүүрэг” үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан 9 хөтөлбөрийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 13-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжаар байгуулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 01 дүгээр тогтоолоор тус дүүрэгт хэрэгжих 9 дэд хөтөлбөр 
батлагдсан. 

  Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд нийт 9 дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр баталсан бөгөөд 6 дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд 473.3 сая төгрөг зарцуулж, 3 дэд хөтөлбөрт төсөв зарцуулаагүй байна. 
Хорооны хөгжил дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2 төсөл хэрэгжиж 120.5 сая төгрөг, "Эрүүл дүүрэг" 
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 төсөл хэрэгжиж 74.9 сая төгрөг, "Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй" дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд 10 төсөл хэрэгжиж 123.2 сая төгрөг, "Залуучуудын хөгжил" дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд 7 төсөл хэрэгжиж 36.5 сая төгрөг, "Багш" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 төсөл 
хэрэгжиж 62.1 сая төгрөг, "Ахмадаа дээдэлье" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 55.9 сая төгрөг тус тус 
зарцуулсан байна. 

 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/271 дүгээр “Хүний хөгжил, нийгмийн 

бодлогын салбарт дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай” захирамжийн хүрээнд 2021 оны 12 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 27 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн.   

 
Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр хангах, эмч, сувилагчдын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх, иргэдэд чанартай хүртээмжтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
хүргэх “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 төсөл, арга 
хэмжээг хэрэгжүүлж, нийт 74,994,000 төгрөгийг зарцуулсан.  

1) “100 ортой эмнэлэг бэлтгэх” төсөл-12,177,000 төгрөг 

Д/д           Дэд хөтөлбөрийн 
нэр 

Батлагдсан 
төсөв 

Зарцуулсан 
төсөв 

Үлдэгдэл  
төсөв 

1 “Ахмадаа дээдэлье” хөтөлбөр 140,000,000 55,940,000 84,060,000 

2 “Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөр 75,000,000 74,994,000 6000 

3 “Залуучуудын хөгжил” хөтөлбөр 50,000,000 36,509,900 13,490,100 

4 “Багш” хөтөлбөр 105,000,000 62,109,600 42,890,400 

5 “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” хөтөлбөр 170,000,000 123,241,301 46,758,699 

6 “Хорооны хөгжил” дэд хөтөлбөр 117,000,000 120,500.000 -3.500.000 

7 “Архигүй орчин” дэд хөтөлбөр 43,000,000 Төсөл 
хэрэгжээгүй 

43.000.000 

8 “Хоггүй Хан-Уул” дэд хөтөлбөр 100,000,000 Төсөл 
хэрэгжээгүй 

100,000,000 

9 “Эко ногоон дүүрэг” дэд хөтөлбөр 200,000,000 Төсөл 
хэрэгжээгүй 

200,000,000 
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2) “Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг, Эрүүл мэндийн төвийн албан хэрэгцээнд автомашин 
худалдан авах” төсөл-44,500,000 төгрөг 

3) “Эмнэлгийн ор дэлгэх” төсөл-12,177,000 төгрөг 
4) “Шуурхай алба” төсөл /”Мэнд саруул өрх” ӨЭМТ/-6,140,000 төгрөг 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын ур чадварыг хөгжүүлэх, чадварлаг багш нарыг урамшуулах, 
дэмжих, тэдний тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш” дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Багш” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 4 төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, нийт 62,109,600 төгрөгийг зарцуулсан.  

1) “Боловсролд ээлтэй Хан-Уул” төсөл-25,000,000 төгрөг 
2) “Цахимд суурилсан боловсрол” төсөл-14,570,000 төгрөг 
3) “Цахим орчинд бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь” төсөл-11,242,600 төгрөг 
4) “Багш, ажилтны ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь” төсөл-11,297,000 төгрөг 
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Хүүхдийн авьяас хөгжүүлэх сургалт, дугуйланг нэмэгдүүлж, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагт 
зориулсан танхим нээж соёлын үйлчилгээ үзүүлэх  “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 10 

төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нийт 123,241,301 төгрөгийг зарцуулсан.  

1) "134 дүгээр цэцэрлэгийн "Б" байрны 1,2 дугаар давхрын коридорыг тохижуулах"  
төсөл-9,748,601 төгрөг 

2) 121 дүгээр цэцэрлэгийн коридорыг хивсэнцэрээр тохижуулах "Эрүүл 
хамгаалагдсан орчныг бүрдүүлцгээе" төсөл-9,720,000 төгрөг 

3) 53 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлэгт шаардлагатай эд зүйлс нийлүүлэх "Аз 
жаргалтай цэцэрлэг" төсөл-12,000,000 төгрөг 

4) 46 дугаар цэцэрлэгийн салбар бүлэгт шаардлагатай эд зүйлс нийлүүлэх "Янзагын 
найзууд цэцэрлэг" төсөл-7,954,700 төгрөг 

5) 12 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн байранд шаардлагатай эд зүйлс нийлүүлэх 
“Миний орчин төсөл-19,019,600 төгрөг  

6) 114 дүгээр сургуулийн гал тогоог тохижуулах “Сургуулийн гал тогоо” төсөл-
23,338,000 төгрөг 

7) 59 дүгээр сургуулийн 2 ангид сурагчийн ширээ сандал нийлүүлэх “Сурагчийн 
ширээ сандал” төсөл-7,600,000 төгрөг 

8) 130 дугаар сургуульд шаардлагатай эд зүйлс нийлүүлэх “Өлгүүрийн үйлчилгээ 
сайжруулах” төсөл-10,800,000 төгрөг 

9) 223 дугаар цэцэрлэгт шаардлагатай хүүхдийн тоглоом нийлүүлэх “Тоглоом” 
төсөл-9,860,400 төгрөг 

10) 290 дүгээр цэцэрлэгийн коридорг хивсэнцэрээр тохижуулах "Эрүүл 
хамгаалагдсан орчныг бүрдүүлцгээе" төсөл-13,200,000 төгрөг 

 

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих, нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх “Залуучуудын хөгжил” 

дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Залуучуудын хөгжил” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 7 төсөл, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлж, нийт 36,509,900 төгрөгийг зарцуулсан.  

1) “Токио-2020" зуны олимпод Хүндийн өргөлтийн төрлөөр оролцож буй 
Эрдэнэбатын Билэгсайханд дэмжлэг үзүүлэх тухай-1,000,000 төгрөг 
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2) Хан-Уул дүүргийн дэргэдэх Хан-Уул клубын хөлбөмбөгийн шигшээ багт дэмжлэг 
үзүүлэх  тухай-7,400,000 төгрөг 

3) Ц.Даваадорж дасгалжуулагчийн замын зардлын дэмжлэг-3,000,000 төгрөг 
4) Жудо бөхийн тамирчин Б.Сумьяабазарын замын зардлын дэмжлэг-6,840,000 

төгрөг 
5) Хан-Уул дүүргийн дэргэдэх Гар бөмбөгийн шигшээ багт дэмжлэг үзүүлэх тухай-

6,700,000 төгрөг 
6) "Зорилготой залуу нас" төсөл-5,169,900 төгрөг 
7) "Залуусаа дэмжье" төсөл-6,400,000 төгрөг 

 

 

Ахмадуудын хөгжлийг дэмжих, тэдний мэдлэг туршлагаас залуу үедээ хуваалцах боломжийг 
хангах үүднээс “Ахмадаа дээдэлье” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ахмадаа дээдэлье” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  2 төсөл, арга 

хэмжээг хэрэгжүүлж, нийт 55,940,000 төгрөг зарцуулсан.  

1) “Хөлбөмбөг-Эрүүл мэнд” төсөл-3,440,000 төгрөг 
2) “Дархлаажуулалт” төсөл-52,500,000 төгрөг  

 

 
“Архигүй орчин” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

“Архигүй орчин“ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл мэндийн төв, Цагдаагийн газар хамтран 
4 удаагийн арга хэмжээгээр 26-55 насны нийт 85 хүнийг Согтуурах, мансуурах, донтой өвчтөнд 
албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газарт илгээсэн. Сайн дураараа сэтгэц, 
наркологийн кабинетаар амбулаторийн үзлэгээр оношлогдсон 12 хүнийг Наркологийн эмнэлэгт 
шилжүүлсэн. Хүлээн авахаар архины хордлого оношлогдож ирсэн 26 хүнд эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлж, урьдчилан  сэргийлэх үзлэг,  сургалт  сурталчилгаанд  хамрагдсан 1,622 
иргэнээс сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаар асуумж авч зөвлөгөө өгсөн. 
 
“Хорооны хөгжил” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд:  

Хөтөлбөрийн хүрээнд ковид-19 цар тахлын үед шуурхай арга хэмжээг цаг алдалгүй 
хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор дүүргийн алслагдсан 
12,14,9,10,16 дугаар хороодод 5 автомашин худалдан авч, хүлээлгэн өгсөн. 

 

Эко ногоон дүүрэг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хотын тохижилт, ногоон байгууламжийн стандартад үндэслэн 
дүүргийн хэмжээнд төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хүүхдийн тоглоомын талбай, 2000 м.кв хүртэлх 
талбай, 4000 м.кв хүртэлх талбай, 8000 м.кв, 10000 м.кв хүртэлх талбайд хийгдэх тохижилтын 
ажилд мөрдөх үлгэрчилсэн загварыг дүүргийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2021 оны 08 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, цаашид дүүргийн хэмжээнд хэрэгжих тохижилтын 
ажилд загвар болгон, мөрдөж ажиллуулахаар шийдвэрлүүлсэн.   
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Зураг:Хүүхдийн тоглоомын талбай, тохижилтын ажлын үлгэрчилсэн загвар 

   
 

Хоггүй Хан-Уул дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 
  “Хоггүй Хан-Уул” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн хог хаягдлын менежментийг 

сайжруулах, хөрс орчны бохирдлоос байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах, хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж, ангилан ялгах ажлыг 
эрчимжүүлэх зорилгоор 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр “ХОГГҮЙ ХАН-УУЛ” 2021 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. 

 

Зураг: “Хоггүй Хан-Уул 2021” хэлэлцүүлгийн зураг 

 

Хэлэлцүүлэг 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр 10.00 минутад “Corporate Convention 
center”-ийн 5 давхрын Улаанбаатар хурлын танхимд  зохион байгуулагдсан. 
 

    
 

Хэлэлцүүлэгт холбогдох төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоод, аж ахуй нэгжүүд, хороодын төлөөлөл оролцож дүүргийн хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулахад өөр өөрийн салбарт тулгамдаж буй асуудал, цаашид хэрэгжүүлэх 
санал, зөвлөмжүүдийг өгч оролцсон. Хэлэлцүүлгийн үр дүнд Хан-Уул дүүргийн хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах, “Хоггүй Хан-Уул” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 
ЗӨВЛӨМЖ гарсан.  

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, ангилах ажлын хүрээнд гэр хорооллын айл 
өрхүүдэд үнсийг тусад нь хадгалах, ангилах талаар мэдлэг олгох зорилгоор дүүрэг, хороодын 
цахим хуудаснуудаар дамжуулан мэдээлэл хүргэж, дүүргийн орон тооны бус 525 ажилтнууд, 
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УБЗАА-наас өгсөн зөвлөмжүүдийг 3000 айл өрхөд өгч ажилласан. Гэр хорооллын хороодын 500 

өрх үнсээ тусад нь ангилж эхэлсэн. 

Зураг: Үнс ангилан ялгах зөвлөмж, айл өрхүүдийн ангилсан байдал 

 
 1.7  Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн  хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралдааны 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Тус 
хөтөлбөр нь 5 бүлэг, 23 дэд бүлэг, 102 арга хэмжээтэй, хөтөлбөрийн хүрээнд 9 дэд хөтөлбөр 
хэрэгжихээр батлагдсан.  

Тус хөтөлбөрийн 2021 оны жилийн эцсийн биелэлтийг Засаг даргын Тамгын газрын 
болон дэргэдэх хэлтэс, албадаас авч, нэгтгэн боловсруулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн, дүгнүүлсэн.   
Хэрэгжилтийн хувь 90.4 хувь байна. 

 

2022-2024 онуудад хэрэгжүүлэх шаардлагатай барилга байгууламж, тохижилт, авто зам, 
дэд бүтцийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын судалгааг хийж, 5х5 хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, 
танилцуулгыг Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй 

уялдуулан боловсруулсан. 
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Хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлуудаас: 
 

Хорооноос үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний нэр төрлийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх 
зорилтын хүрээнд: 

 Азийн сантай хамтран Улсын Бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг  
21 хороонд  нэвтрүүлж дараах үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн иргэдэд үйлчилгээ 
үзүүлсэн. Үүнд: 

1. Улсын бүртгэлийн 8 нэр төрлийн үйлчилгээг нийт 33,581 иргэнд хүргэсэн бөгөөд Төрөлт-
4,607, Гэрлэлт-639, Гэрлэлт дуусгавар болгосон-144, Нас баралт-24, Иргэний үнэмлэх олголт-
8,453, Шилжилт хөдөлгөөн-15,130, Гэрчилгээ олголт /бүх төрлийн/ -624, Бүх төрлийн лавлагаа 
-3,960 иргэнд тус тус үйлчилсэн. 

2. Нийгмийн халамжийн 69,  хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 5 хөтөлбөрийн 32 арга хэмжээ,   
нийтлэг үйлчилгээний 4 нэр төрлийн төрлийн  үйлчилгээг / давхардсан тоогоор/ 68,796 иргэнд 
тус тус хүргэсэн. 
Мэргэшсэн тогтвортой төрийн алба зорилтын хүрээнд: 

Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 21 дүгээр 
тогтоолоор “Хан-Уул дүүргийн албан хаагчдын Нийгмийн баталгааг хангах нийтлэг журам”, Хан-
Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/44 дүгээр тушаалаар “Сургалт, 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ыг тус тус батлуулсан. 2021 оны жилийн 
эцсийн байдлаар Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад 2  албан 
хаагч, “Албан хэрэг хөтлөлт”, “Ёс зүй”, “Excel программ”, “Өргөдөл гомдлын системийн 
ашиглалт”, “Худалдан авах ажиллагааны А3” зэрэг сургалтуудад давхардсан тоогоор 200 албан 
хаагчийг хамруулсан. ЗДТГ-ын бакалавр болон магистрын сургалтад хамрагдаж буй 3 албан 
хаагчид сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлсэн. 

Дүүргийн Засаг даргын  2021 оны А/306, А/441  дүгээр захирамжаар Засаг даргын Тамгын 
газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, хэлтэс, албадын уялдаа холбоог сайжруулсан 
бөгөөд Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/05 тушаалаар байгуулсан ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн албан тушаалын  чиг үүрэг, ажлын байрны шинжилгээг зохион байгуулж, 
албан тушаалын харьцуулалт боловсруулж Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөл 
хүргүүлсэн. 

Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний мэдээг hr.csc.gov.mn болон 
erp.ulaanbaatar.mn цахим хуудаст тухай бүр шинэчлэн оруулсан.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд хамруулж, 
нөлөөллийн олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд: 

 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/486 дугаар захирамжаар Хан-Уул дүүргийн 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
баталсан. Тус зөвлөлөөс эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлт, биеийн 
тамир, спортыг дэмжих чиглэлээр олон талт арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн.  

Салбар зөвлөлөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн олон талт арга хэмжээг 

тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд: 

✓ Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын үйл ажиллагаа 
✓ “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмийн халамжийн сангаас үзүүлэх тусламж, 

хөнгөлөлт”-ийн мэдээллийг дохионы хэлмэрчтэйгээр хүргэх “Мэдээллийн цаг” үйл ажиллагаа 
✓ Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 63 дугаар сургуулийн 

сурагчдын дунд “Миний сургууль” гар зургийн уралдаан  
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✓ Төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хамтын ажиллагаа  /Тухайлбал: “АПУ” ХК-иас 
63 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд хүнсний тусламж үзүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
гараар урласан 990 ширхэг арьсан цүнхийг худалдан авч, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжсэн./ 
✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдийн дархлааг сайжруулах зорилгоор 

витаминжуулалт 
✓ Төр, Олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэнтэй 2 өрхөд 5 ханатай, иж бүрэн гэр олгосон. 
✓ Хөгжлийн бэрхшээл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нярай, бага насны 

хүүхдүүдийг хамруулах эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэмжих үйл ажиллагаа, 

үзэсгэлэн худалдаа. 

 

“Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг 
цахимжуулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх 
чиглэлээр: 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын 
хүрээнд халамжийн нэгдсэн систем /ehalamj.mn/-ийг нэвтрүүлэн нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чирэгдэлгүй, чанартай хүргэх зорилгоор нийгмийн халамжийн 25 
төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд /ehalamj.mn/ системээр нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байна.  
 
Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, хяналтын чадавхыг сайжруулах 
зорилгоор дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Мал эмнэлгийн тасагтай хамтран мал 
эмнэлэг үржлийн нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцаж 2020 оны ажил гүйцэтгэх гэрээг 
дүгнэж, зөрчил дутагдлыг арилгуулж 2021 онд ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажилласан.  
  

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх мал, амьтаныг халдварт, гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлын хүрээнд : 

• Малын хашаа саравч, өтөг бууц тэжээлийн агуулах, түүхий эд бүтээгдэхүүн хадгалах  
цэг, худаг уст цэг зоорь агуулах бүхий нийт 226 объектын 36780 мкв талбайг ариутгаж 
халдваргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  

• Мал, амьтны 280 гаруй сэг зэмийг Хан-Эко тээвэр ОНӨААТҮГ-ын захиргаатай хамтран  
хогийн цэгт устгаж халдваргүйжүүлсэн. 

• Мал амьтны гоц халдварт, халдварт 13 /боом, галзуу, адууны томуу, гахайн мялзан,  
шувууны тахал, үхрийн дуут хавдар, хонь, ямааны дотрын халдварт хордлого, цусан халдварт, 
гахайн ёлом, гахайн цусан халдварт, шувууны цусан халдварт/ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
дархлаажуулалтын ажлыг давхардсан тоогоор 420.600 толгой мал, амьтан /адуу, үхэр, хонь, 
ямаа, гахай, нохой, шувуу/ хамруулахаар төлөвлөснөөс 414.222 толгой мал, амьтан хамрагдаж 
98.4 хувийн гүйцэтгэлтэй хийж дуусгасан.  

• Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд нийт 38.732 өвчинд мэдрэмтгий  
мал, амьтан хамрагдахаас  38.238 хамрагдаж 98.7 хувийн гүйцэтгэлтэй хийж дуусгасан.  

• Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг 12, 13, 14-р хорооны  
малчин өрхийн охин тугал, хурга, ишгэнд хийсэн. Дархлаажуулалтад дүүргийн хэмжээнд 4.060 
толгой төл мал хамруулахаас: 
 

o Тугал-1237  
o Хурга-1406  
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o Ишиг-1243 нийт 3.886 толгой малыг хамруулж 95.7 хувийн гүйцэтгэлтэй 
дуусгасан.  

 

 
Хүнсний ногооны тариалалтыг дэмжих зорилгоор: 
 

• Хөнгөлөлттэй үнээр хүнсний ногооны үр олгосон. 

• Үйлдвэрлэл эрхлэгч, ногоочдыг дэмжих ажлын хүрээнд 3*3 хэмжтээтэй 19.6 сая  
төгрөгийн үнэ бүхий 8 ширхэг асарыг ЗДТГ-ын төсвөөр хийлгэж, үзэсгэлэн болон өргөтгөсөн 
худалдаанд үнэ төлбөргүй ашиглуулсан. 

• Дүүргийн хэмжээнд "Монгол ногоо" өргөтгөсөн худалдааг 5 байршилд зохион байгуулж,  
хөдөө орон нутаг, нийслэлийн ногоочдыг дэмжин ажилласан. 

• Ургамлын гарал үүсэл, пестицидийн бүртгэл хяналтын систем /https://plant.mofa.gov.mn/- 
ийг ногоочдод танилцуулах сургалтыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран зохион байгуулж, 
23 ногоочныг хамруулсан. 

• 4 аж ахуйн нэгж 167 иргэнд 664 кг нарийн ногооны үр, 300 ширхэг өргөст хэмхийн үрийг  

хөнгөлөлттэй үнээр олгож, тариалалтыг дэмжин ажилласан. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Дүүрэгт 2021-2024 онд хэрэгжих “Эко ногоон дүүрэг” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 

хүлэмжийн тариалалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2021 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан сургалт, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан.  

 
Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран хөдөө аж ахуйн салбарт баримтлах 

бодлого, хүлэмжийн тариалалт сэдвээр онлайн сургалтыг зохион байгуулж, ногоочдын 
сонирхсон асуултуудад хариулт өгч ажилласан. 

 
Дүүргийн "Тохижилт үйлчилгээний төв" ОНӨААТҮГ-т  50*6 хэмжээтэй 8 ширхэг 

хүлэмжийг Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Гёнсан аймгаас хамтран ажиллах санамж бичгийн 
хүрээнд буцалтгүй тусламжаар олгосон. Уг 2400 м2 хүлэмжинд солонгос үрээр тарвас тарьж 
ургуулан нутагшуулж, 9.2 тонн ургац буюу өмнөх оны хураалтаас 0.7 тонн ургац илүү хураан 
авч, тариалалтыг нэмэгдүүлсэн. 

 
Хөдөө аж ахуйн дэмжих сангаас хөнгөлөлттэй үнээр олгох хүлэмжийн зээлэнд 4 иргэнийг 

дэмжиж тодорхойлсон. 
 
Монголын явган алхалтын холбоотой хамтран дүүргийн 8 дугаар хороо  Жаргалантын 

ам дагуу 8.2 км явган алхалтын аялалын маршрут гаргаж, "Хамтдаа алхаад эрүүлжье" уриан 
дор  дүүргийн ЗДТГ, Боловсролын хэлтэс, худалдаа үйлчилгээний байгууллага, Оюутан 
залуучуудын зөвлөлийн гишүүд оролцсон 4 удаагийн алхалтыг зохион байгуулж, нийт 450 хүн 
хамруулж ажилласан. 
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ХОГ ХАЯГДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: Дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Хоггүй Хан-Уул” дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 01 дүгээр 
сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолоор батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Дүүргийн төсвийн 2 тэрбум хөрөнгөөр 2021 онд 10 ширхэг хог тээврийн болон 
цэвэрлэгээний авто машин худалдан авахаар 2021 оны 5 дугаар сарын 17-ны тендер зарлаж, 
“Хьюндай автоматив” ХХК, “Бат сээр” ХХК шалгарсан. Авто машинууд захиалгийн дагуу 
үйлдвэрээс гарч тээвэрлэх шатандаа явж байна. Короновирусын онцгой нөхцөл байдалтай 

холбоотойгоор БНХАУ-ын хил хааснаас шалтгаалан тээвэрлэлт удааширсан байдалтай байна. 

 
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 10м3 хог шахаж ачих үйлдэлтэй Камаз КО456 маркийн 4  ширхэг 
автомашиныг хог тээврийн байгууллагуудад хүлээлгэн өглөө. Хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг 2021 
оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр ЗДТГ-н байрны урд зохион байгуулсан. 

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/37 дугаар захирамжаар “Хоггүй Хан-Уул 2021” аяныг 
дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, аяны хүрээнд 8 удаагийн бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулж, 3185 аж ахуйн нэгж байгууллага, 268 СӨХ-ны 21768 ажилтан 

албан хаагч, иргэд оролцож 671090 м2 талбайгаас 450,6 тн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, “Хоггүй Хан-Уул 2021” аяны хүрээнд зохион байгуулсан 
 бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлын явц 

 

   

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж ангилан ялгах ажлыг эрчимжүүлэх ажлын 
хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд 
зөвлөлтэй хамтарч “Хогоо ангилдаг СӨХ” болзолт уралдааныг зохион байгуулсан. Тус 
уралдаанд оролцож Нийслэлийн хэмжээнд шилдэг 9 байр шалгаруулснаас эхний 8 байрыг Хан-
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Уул дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоод эзэлсэн. Тус болзолт уралдаанд “Шинэ өргөө хотхон” 
СӨХ тэргүүн байр, 1 дүгээр хорооны “Наран хотхон” СӨХ дэд байр, 3 дугаар хорооны “Хийморь 
хотхон” СӨХ гуравдугаар байр, 15 дугаар хорооны “Нархан хотхон” СӨХ дөрөвдүгээр байранд 
тус тус шалгарсан. 

Зураг.  Хан-Уул дүүрэг “Хогоо ангилдаг СӨХ” болзолт уралдааны ажлын явц  

 

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/37 дугаар захирамжийн дагуу “Шарилжгүй 
Улаанбаатар” аяныг 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл 
хугацаанд зохион байгуулж, хяналт тавьж ажилласан. Тус аяны хүрээнд нэгдсэн бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг 2  удаа зохион байгуулж, 1280 аж ахуйн нэгж байгууллага, 268 сууц өмчлөгчдийн 
холбооны 4700 ажилтан, албан хаагчид оролцож, нийт 108450 м.кв талбайгаас 282,6 тн шарилж 
хөл газрын ургамлыг цэвэрлэсэн байна.  

 
Зураг. Хан-Уул дүүрэг, “Шарилжгүй Улаанбаатар” аяны цэвэрлэгээ 

 

 
Иргэдийн бүлэг 6 дугаар сарын 18-29-ний өдөр хүртэл нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, 

талбайн 141300 м.кв талбайн шарилж, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэсэн. Мэдээ тайланг тухай 
бүр Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв, УБЗАА, Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэнд 

тус тус хүргүүлж ажилласан.  

Зураг. Иргэдийн бүлэг, “Шарилжгүй Улаанбаатар” аяны цэвэрлэгээ 

 
Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн чиглэлээр: Дүүргийн хэмжээнд хог хаягдлын тээвэрлэлт, 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-
ны өдрөөс 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны байдлаар “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ, 
“Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ, “Хан-Эко тээвэр” ОНӨААТҮГ, “Эко Хотын тээвэр” ОНӨААТҮГ-ын 
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айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас нийт 151,303 тонн хог хаягдлыг 35,738 рейсээр ачиж 
тээвэрлэсэн байна.  

Зураг. Хог тээвэрлэлтийн явц 

   

 
2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс “Эко Хотын тээвэр” ААТҮГ-ыг шинээр байгуулан 

1, 2, 19, 20 дугаар хороог хариуцуулан, Хог хаягдлыг бууруулах чиглэлээр тогтмол хяналт тавьж 
ажиллаж байна. 2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс хог тээвэрлэлт хариуцсан 4 
ОНӨААТҮГ-ыг шинэчлэн хуваарилж, хороодын хог ачилтын мэдээг өдөрт 2 удаагийн 
давтамжтай хүлээн авч, үнэлгээ өгч ажилласан. 

 
Зураг. Хог тээврийн байгууллагуудын хариуцсан  

хороодын бүтэц зохион байгуулалт 

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 
Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгт хог тээвэрлэж байгаа автомашинуудад хяналт тавьж 
ажилласан. Хяналт шалгалтын ажлын хэсэгт Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч 
Б.Цэрэн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Эдийн засаг, төлөвлөлт, хот тохижилтын асуудал 
хариуцсан орлогч С.Сайнбаяр, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга С.Аригуун болон холбогдох албан хаагчид ирж 
ажлын явцтай газар дээр танилцсан.  

Хяналт шалгалтын ажлыг 2021 оны 9 дүгээр сарын 21–ний өдрийн 09 цагаас оройны 18 
цаг хүртэл зохион байгуулсан бөгөөд Хан-Уул дүүргийн “Тохижилт Үйлчилгээний Төв” 
ОНӨААТҮГ–ын 11 машин, “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ-ын 8 машин, “Хан-Эко тээвэр” 
ОНӨААТҮГ-ын 5 машин нийт 24 автомашин 45 удаагийн рейсээр 174 тонн хог хаягдлыг  
тээвэрлэж ажилласан байна.  

 
Хяналт шалгалтын явцад хог тээвэрлэлтийн машинуудын жинг хэмжихэд тээврийн 

хэрэгслийн гэрчилгээнд бичигдсэн жин, программд бүртгэгдсэн жин, хоосон жингүүд нь зөрсөн 
зөрчил гарсан. Зөрчлийг арилгах тухай үүрэг даалгаврыг хариуцсан удирдлагуудад газар дээр 
нь өгч ажилласан.   
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Зураг. Хяналт шалгалтын явц 

    
Зам цэвэрлэгээ, үйлчилгээний чиглэлээр: Дүүргийн хэмжээнд зам цэвэрлэгээ үйлчилгээг 
“Тохижилт Үйлчилгээний Төв” ОНӨААТҮГ, “Хан-Уул Агро” ОНӨААТҮГ, “Охь мандал” ХХК, “Эко 
Эрин тохижилт” ХХК хариуцан ажиллаж байна.  

Зураг: Зам талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудын 
 хариуцсан замын мэдээлэл 

 
Дүүргийн 3, 4 дүгээр хороодод  байрлах бохирын шугамын насос хагарсанаас  

шалтгаалан нийтийн эзэмшлийн авто зам, явган замуудад бохир халин орчны бохирдол, 
хальтиргаа гулгаа үүссэнийг хариуцсан байгууллагуудад мэдэгдэн яаралтай арга хэмжээг авч 
ажилласан. 3-р дугаар хорооны Эрчим хүчний гудамжны туслах замын  мөс цэвэрлэгээний 
ажлыг “Тохижилт үйлчилгээний төв”-ийн зам цэвэрлэгээний албатай холбогдож тус замын 
дэргэдэх авто бааз нэгтгэл, “Бамбууш” ХХК, “Nomads” ХХК-д цэвэрлэгээний ажлыг түргэн 
шуурхай цэвэрлэх чиглэл өгч цэвэрлүүлсэн. 4-р дүгээр хорооны наадамчдын замын “Vip 
residence” хотхоны урд хэсгийн төв зам дээр бохир хальж их хэмжээний мөс үүсэж тээврийн 
хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцоход, иргэдийн явган замын хальтиргаа үүссэний дагуу дүүргийн 
удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн цэвэрлэгээний 
ажлыг “Зам засвар арчлал”т ОНААТҮГ, “Хан-Эко тээвэр” ОНААТҮГ-тай хамтран ажиллаж зам 
талбай дээр хөлдсөн бохирыг ачиж цэвэрлэж, мэргэжлийн байгууллагаар ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэсэн. 
 

Зураг. Дүүргийн 3 дугаар хорооны зам цэвэрлэгээний явц 
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КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ХҮРЭЭНД АЙЛ ӨРХ, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДАД 

ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙЛГЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БАЙДАЛ: 

Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний хүрээнд ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн тусгай зөвшөөрөлтэй “Сайн түшиг” ХХК, “Сан хими” ХХК, “Технологийн 
инкубатор” ХХК, “Улаанбаатар ариутгал” ХХК, “Түвшин билэг төгөлдөр” ХХК-тай хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 
нэгж, байгууллагууд, хороодоор хуваарилалт хийж, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийлгэж, хяналт тавьж ажилласан.  

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хөрс, орчны бохирдлыг бууруулах 
ажлын хүрээнд дүүргийн төсвийн 239,886,840 төгрөгийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
талбай, дархлаажуулалтын цэг, шинжилгээний цэг, халдварын голомт бүхий газруудад нийт 
1,249,945.2 м.кв талбайд урьдчилан сэргийлэх, эцсийн халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн. Мөн 
66,585,000 төгрөгийн хөрөнгөөр гэр хорооллын 13855 нүхэн жорлон, 8340 ширхэг бохирын 
цооног, орчны 3-4 м.кв талбайд байгаль орчинд ээлтэй ашигтай бичил биетний био бэлдмэлээр 
ариутгаж, халдваргүйжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ авч ажилласан.  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай хамтарч тусгай зориулалтын мананцар 
үүсгэгч 7 автомашинаар дүүргийн 1–21 хорооны орон сууц хороолол, гэр хороолол, иргэд 
олноор цугладаг хэсгүүд, автобусны буудал, зах, дэлгүүр, худалдааны төвүүд, эмнэлэг, 
цэцэрлэгт хүрээлэн, хөл бөмбөгийн талбай, сургууль, цэцэрлэгийн орчин, нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, талбайг 7 удаа, хичээлийн шинэ жил эхлэхтэй холбогдуулан сургууль, цэцэрлэг, зах, 
худалдааны төвийн гадна орчныг 2 удаагийн давтамжтай ариутгаж халдваргүйжүүлж, 
халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллалаа.  

2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл хугацаанд 
Ковид 19 суурин болон явуулын шинжилгээний цэгүүд, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 
20 дугаар хорооны тусгаарлалтад авсан байрууд, эрсдэлтэй цэгүүд зэрэг газруудын нийт 
349444.2 м.кв талбайг “Технологийн инкубатор” ХХК, “Улаанбаатар ариутгал” ХХК, “Сан хими” 
ХХК, “Сайн түшиг” ХХК ариутгаж халдваргүйжүүлсэн.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/265 дугаар 
захирамж, нийслэл, дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн чиглэлийн 
дагуу халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2021 оны 4 дүгээр сарын 14-21-ний 
өдөр хүртэл хугацаанд 21 хорооны 270 хүүхдийн тоглоомын талбайг ариутгаж 
халдваргүйжүүлсэн.  
 

Зураг. Хүүхдийн тоглоомын талбайг ариутгаж халдваргүйжүүлэх ажлын явц 
 

  
 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай хамтарч тусгай зориулалтын мананцар 
үүсгэгч 7 автомашинаар дүүргийн 1–21 хорооны орон сууц хороолол, гэр хороолол, иргэд 
олноор цуглардаг хэсгүүд, автобусны буудал, зах, дэлгүүр, худалдааны төвүүд, эмнэлэг, 
цэцэрлэгт хүрээлэн, хөл бөмбөгийн талбай зэрэг газруудыг 7 удаагийн давтамжтай ариутгаж 
халдваргүйжүүлсэн.  
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Зураг.  Мананцар үүсгэгч машинаар ариутгаж, халдваргүйжүүлэх ажлын явц 

 

    
 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/265 дугаар 

захирамжаар халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн төсвийн 80,000,000 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 18 
сургууль, 29 цэцэрлэг, хороо, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн байруудын 400,000 м.кв талбайд 
ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн. Гүйцэтгэгч: “Сайн түшиг” ХХК 
 

Зураг.  Хан-Уул дүүрэг, сургууль, цэцэрлэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт 
 

  
 

Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн 29 дүгээр тойргийн хорооны 62 сонгуулийн 
санал авах байранд 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл 
хугацаанд коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх болон эцсийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг бүрэн хийж, хяналт тавьж ажилласан.  
Ариутгаж халдваргүйжүүлсэн талбайн хэмжээ: 56188 м.кв              Төсөв: 11,237,600 төгрөг 

Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд дүүргийн 21 хороо,  20 
өрхийн эрүүл мэндийн төв, 3 эмнэлгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис, тоног 
төхөөрөмжөөр хангасан.  

Нийслэлийн Засаг даргын “Коронавирусын халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг бууруулах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 2021 оны 04 сарын 02-ны өдрийн А/246 
дугаар Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд, Боловсролын хэлтсээс ирүүлсэн сургууль, 
цэцэрлэгүүдэд голомтын ариутгал халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлэх 
тухай 2021 оны 10 сарын 12-ны өдрийн 497 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 
“Санхими” ХХК нь Засаг даргын Тамгын газартай байгуулсан №ХО139 дугаартай гэрээний дагуу 
дараах газруудад ариутгал халдваргүйтгэлийг хийж гүйцэтгэсэн. 

Байгаль орчны чиглэлээр: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1034, Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 
А/125 дугаар захирамжаар 2021 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны өдөр 
хүртэл хугацаанд дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох, 
тээвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ачааны 
авто тээврийн хэрэгслийн жинг нисэхийн аюулгүйн тойргоос Биокомбинат /12 дугаар хороо/, 
Шувуун фабрик /13 дугаар хороо/ Өлзийт /14 дүгээр хороо/ хүртэлх замд “Авто тээврийн 
хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага” MNS 4598:2011 стандартад заасны 
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дагуу хязгаарлаж, тээвэрлэлт хийх хугацааг өглөөний 08:00 цагаас оройны 22:00 цаг хүртэл 
байхаар тогтоож, хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан. 

2021 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн том оврын ачааны тээврийн хэрэгслийн 
даацыг шалгах явуулын хэмжих төхөөрөмж /пүү/ ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд даац хэтрүүлсэн 
370 тээврийн хэрэгсэлд арга хэмжээ тооцож зөрчлийг арилгуулсан. 

Дүүргийн хэмжээнд ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа 21 аж ахуй нэгжээс Туул голын хамгаалалтын бүсэд орших 13 аж ахуй нэгжид 
Хүрээлэн буй орчны газар, Нийслэлийн байгаль орчны газартай хамтарсан  хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулж, шалгалтын хүрээнд 3 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулсан. 
Байгууллагын аж ахуй нэгжүүдийн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаанд 12 удаа хяналт 
шалгалтыг хийсний үр дүнд техникийн нөхөн сэргээлт 8.9 га, биологийн нөхөн сэргээлт 10.4 га, 
дүйцүүлэх нөхөн сэргээлтийг 7.9 га-д 6 байгууллагаар 22.5 сая төгрөгийн ажлуудыг хийлгэсэн. 

 
Зураг. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал тээвэрлэлтэд 

 хяналт тавьж буй ажлын явц 

 
“Туул голын сав газарт, Хан-Уул дүүргийн 12, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт уул 

уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын хэмжээг тодорхойлох, нөхөн сэргээлтийн 
менежментийн төлөвлөгөө, техник эдийн засгийн үндэслэл /ТЭЗҮ/-г дүүргийн төсвийн 25 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлсэн. /Гүйцэтгэгч “Гарааны 
ногоон дэлхийн чанар” ХХК/ Тус ажлын үр дүнд дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа 
уул уурхайн тусгай зөвшөөрөлтэй лицензийн талбайн орчимд эвдрэлд сул өртсөн талбай 39.41 
га дунд зэрэг өртсөн талбай 13.97 га, эвдрэлд хүчтэй өртсөн талбайн 217.21 га  нийт 270.59 га 
талбай эвдрэлд өртсөн байна. Дүүргийн 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа уул уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй лицензийн талбайн орчимд эвдрэлд сул өртсөн талбай 903.89 га дунд зэрэг 
өртсөн талбай 243.08 га, эвдрэлд хүчтэй өртсөн талбайн 908.92 га  нийт 2055.89 га талбай 
эвдрэлд өртсөн байна. 12, 13-р хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа уул уурхайн тусгай 
зөвшөөрөлтэй лицензийн талбайн орчимд эвдрэлд сул өртсөн талбай 943.30 га дунд зэрэг 
өртсөн талбай 257.04 га, эвдрэлд хүчтэй өртсөн талбайн 1126.48 га  нийт  2326.48 га талбайг 

эвдрэлд өртсөн байна. 

Зураг. Дүүргийн 12 дугаар хорооны эвдэрсэн газрын байршлын схем 
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Зураг. Дүүргийн 13 дугаар хорооны эвдэрсэн газрын байршил 

 

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр:  
 

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/61 дүгээр захирамжийн хүрээнд дүүргийн ногоон 
байгууламжийг тоолж, бүртгэлжүүлэх ажлын хүрээнд 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрээр ногоон 
байгууламжийг  ургамлын төрөл зүйлээр нь ангилж, нарийвчлан судалж, тоолж, бүртгэлжүүлж 

газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан орон зайн цахим мэдээллийн санг үүсгэсэн.  

Тус мэдээллийн санд үндэслэн хороо тус бүрээр ногоон байгууламжийн мэдээллийн 
сангийн хувийн хэрэг үүсгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.  

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн суурьшлын бүс газрын 0.9 хувь буюу 156.1 га талбайд ногоон 

байгууламж бүхий талбай эзэлж байна. 
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Зураг. Хан-Уул дүүрэг, “Ногоон байгууламжийн мэдээллийн сан” 

    
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2021 оны А/97 дугаар тушаал, Хан-Уул 

дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/98 дугаар захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Манай 
хороо – Миний гудамж” аяныг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган зохион 
байгуулсан. Аяны хүрээнд улс, нийслэл, дүүрэг, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
оролцоотойгоор дүүргийн хэмжээнд шинээр 1 цэцэрлэгт хүрээлэн, 16 тоглоомын талбай, 18 иж 
бүрэн тохижилт бүхий талбай, явган алхалтын зам, 11,1 км хатуу хучилттай  авто зам, 43032.3 
м.кв талбайд явган зам, 7.6 км урт дугуйн зам байгуулж, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
108 ширхэг сандал, 65 ширхэг хогийн сав суурилуулж, 83834 ширхэг мод, бут, сөөг тарьж, 13640 
м.кв сул шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлж, 388,882 ширхэг цэцгийн үрслүүлж, 32 
байршилд цэцгийн мандал байгуулж тохижилт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.  

Тус аянд амжилттай оролцож, Шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллага номинацийн 1-р байр 
“Мишээл групп” ХХК, шилдэг хороо (орон сууц хороо) номинацийн 2-р байр 2 дугаар хороо, 
шилдэг хороо (гэр хороо) номинацийн тусгай байр 8, 13 дугаар хороо, шилдэг өрх номинацийн 
3-р байр 12 дугаар хороо, Д.Аманжол, тусгай байр 13 дугаар байр Янжмаа, шилдэг хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллага номинацийн 2-р байр “Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ, 
шилдэг СӨХ номинацийн 1-р байр “Буянт Ухаа 2Б” СӨХ, тусгай байр “Наран хотхон” СӨХ, 
шилдэг орон сууцны контор номинацийн 2-р байр “Хайспийд” ХХК, тусгай байр “Батбаян дулаан” 
ХХК тус тус эзэлсэн.  

Зураг. “Манай хороо – Миний гудамж” аяны шагнал гардуулах ажиллагаа 

 

   
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/243 дугаар захирамж, Хан-Уул дүүргийн Засаг 
даргын 2021 оны А/244 дүгээр захирамжийн дагуу “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” арга 
хэмжээг дүүргийн хэмжээнд 2 удаа  зохион байгуулж, хяналт тавьж ажилласан. 2021 онд 
нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд 85028 ширхэг мод, бут, сөөгийг шинээр тарьсан. 
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Зураг. Бүх нийтийн мод тарих арга хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж  
байгууллагуудын оролцож буй байдал 

 

  
 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран зохион байгуулсан “Өрх бүр 
хашаандаа мод тарья” арга хэмжээний хүрээнд 13 хорооны 464 айл өрхөд нийт 3250 ширхэг 
мод, бут, сөөгний суулгац, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 9, 10, 16 дугаар хорооны 200 
айл өрхтэй хамтарч 1500 ширхэг чацаргана, 500 ширхэг үхрийн нүдний суулгацыг тарьсан. 
 

Зураг. “Өрх бүр хашаандаа мод тарья” арга хэмжээ 

 

   
 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/58 дугаар захирамжаар цэцэглүүлэх, 

тохижуулах болон ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хун цэцэг, хилэн цэцэг, 
чимэглэлийн байцаа цэцэг, эрвээхэй цэцэг, астро цэцэг, зэрэг гоёл чимэглэлийн цэцгийг 
өөрсдийн хүч, нөөцөөр тарьж, үрслүүлэн 21 хорооны гадна талбай, Шинэ Хан-Уул цэцэрлэгт 
хүрээлэн, Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг нийтийн  эзэмшлийн гудамж талбайн 32 
байршилд 388,822 ширхэг цэцгийг тарьж, цэцгийн мандал байгуулсан. 
 

Зураг. Бурхан багшийн цэцэрлэгт хүрээлэнд цэцгийн мандал байгуулах ажлын явц 

   
 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/336 дугаар 

захирамжийн дагуу дүүргийн төсвийн 21,141,000 төгрөгийн санхүүжилтээр нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, зам, талбайн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, Ардын Хувьсгалын 25 жилийн ойн 
өндөрлөгийг тохижуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 15 байршилд 1458 м.кв талбайг 
зүлэгжүүлж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн.  
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Зураг. Хан-Уул дүүрэг, нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайг зүлэгжүүлэх ажлын явц 
 

   
“Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ дүүргийн 1, 3, 14, 15 дугаар байрны ойн төгөл, 

То вангийн гудамж, Төр тогтохын гудамжны нийт 118 ширхэг улиас, 130 ширхэг нарс, 26 ширхэг 
шинэс, 4 хус, 3 гацуур, 335 урт метр ургамлан хашлага, 2200 бут сөөгний хэлбэржүүлэлт, 15311 
м.кв зүлэгт талбайн усалгаа, арчлалт хамгаалалтыг тогтмол гүйцэтгэж ажилласан. Талбайн 
түүвэр хог цэвэрлэгээ, самналтаас гарсан 1057.7 тн хог хаягдлыг 404 удаагийн рейсээр ачиж 
тээвэрлэсэн.  

Зураг: Мод, бут, сөөгийг хэлбэржүүлэх ажлын явц 

 

  
 

“Тохижилт үйлчилгээний төв” ОНӨААТҮГ 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 
хариуцсан талбайн ногоон байгууламжаа өдөр бүр усалж, хог хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээг 
тогмол гүйцэтгэсэн. 2021 оны 4 дүгээр сарын 17-28-ны өдрүүдэд 515 ширхэг модыг хортон 
шавьжнаас хамгаалах үүднээс шохойдох ажлыг гүйцэтгэсэн.  

Зураг: Ногоон байгууламжийн арчилгаа, усалгааны ажлын явц 

 
Тохижилтын ажлын чиглэлээр: 
 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Эко ногоон дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж дүүргийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 
дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.  
 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18 дугаар хорооны Академи хотхон, 
20 дугаар хорооны Хөрш заан хотхонд тус тус хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулагдсан. Мөн 
1, 2, 19, 21 дүгээр хороонд 5 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлын гэрээ 
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байгуулагдсан. Зураг төсөв батлагдах шатанд байна. 2, 19 дүгээр хороонд тоглоомын талбай 

байгуулах ажил худалдан авах ажиллагааны шатанд байна. 

Нийслэлийн төсвийн 50.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 14 дүгээр хороонд 
3х3 сагсан бөмбөгийн талбай шинээр байгуулсан.  
 

Зураг: Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо, 3х3 сагсан бөмбөгийн 
талбай 

  
 

Дүүргийн төсвийн 40,000,000 төгрөгийн хөрөнгөөр 114 дүгээр сургуулийн талбайд спорт 

тоглоомын талбайг шинээр байгуулж, ашиглалтад оруулсан. 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо, 114 дүгээр сургуулийн гадна талбай 
 

    
Дүүргийн 2 дугаар хороо, дахин төлөвлөлтийн төслийн хүрээнд баригдсан орон сууцны 

барилгуудын дунд дахин орон сууц баригдахаар олгогдсон газрыг иргэд, оршин суугчдын 
хүсэлтээр дүүргийн Засаг даргын зүгээс Нийслэлийн Засаг даргад удаа дараа хүсэлт, албан 
бичиг хүргүүлсний дүнд газар эзэмших эрхийг цуцлуулж, иргэд, хүүхдүүд салхилах, тоглох 
тохижилт, ногоон байгууламж бүхий талбай болгон тохижууллаа. Тус байршилд “Асиан сити” 
ХХК нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 330,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Нийслэлийн 
Ерөнхий архитекторын баталсан тохижилтын загвар зургийн дагуу 0.2 га талбайд 40 авто 
машины зогсоол, явган хүний зам, тоглоомын талбай, спорт талбай, тохижилт, ногоон 
байгууламж бүхий иж бүрэн тохижилттой талбайг бий болгож дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 
баригдсан 35а, 35б, 14, 37а дугаар байруудын 700 гаруй өрхийн эрүүл, аюулгүй, тав тухтай 
орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүллээ. 
 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Орон сууц барихаар олгогдсон газрын эзэмших 
эрхийг цуцлуулж, тохижуулсан талбай 

 

  
Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоотойгоор дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт Туул голын эрэг дагуу 110 га талбайд ахмадын чөлөөт цаг өнгөрөөх хэсэг, волейболын 
талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, цэцгийн мандал, цөөрмийн эргийн тавцан, хүүхдийн 
тоглоомын талбай, гурван хэсэгт голын эргийн тавцан, алсыг харах цамхаг, шинээр тарьсан 
ховор ургамлуудын хэсэг, түр амрах хэсгүүд бүхий Мишээл байгаль орчин, танин мэдэхүйн 
ботаник хүрээлэнг байгуулсан. 
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Зураг. Мишээл танин мэдэхүйн цэцэрлэгт хүрээлэн 

  
 

Нийслэлийн төсвийн 146,548,418 төгрөгийн хөрөнгөөр Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо 
Буянт-Ухаа 15 дугаар гудамжийг жишиг гудамж, болгон тохижуулах ажлын хүрээн 26 айл өрхийн 
хашаа, хаалгыг нэг стандартад оруулж, шинэчлэн нэмэлтээр 2 сүүдрэвч, 4 ширхэг сандал, 2 
ширхэг хогийн савыг шинээр суурилуулсан. Айл өрхүүдийн хүсэлтээр 1200 урт метр явган зам 
шинээр тавигдсан.  

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо жишиг гудамжны тохижилтын ажил 
 

  
Гэрэлтүүлэг, хаяг реклам дэд бүтцийн чиглэлээр.  

 

Нийслэлийн төсвийн 75,570,080 төгрөгийн хөрөнгөөр дүүргийн 12 дугаар хороо Малчны 

хэсэгт 45 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр хийгдэж, ашиглалтад оруулсан.  

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, Малчны хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажил 
 

  
 

Дүүргийн төсвийн 900,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 21 дүгээр хорооны нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 450 ширхэг гэрэлтүүлэг, 
Туул гол дагуу 50 ширхэг гэрэлтүүлгийг шинээр суурилуулсан. Гүйцэтгэгч: “Хүрд” ХХК, “Наран 
босголт” ХХК 
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Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 

Гэрэлтүүлгийн ажлын гүйцэтгэлд 

хяналт тавих явц 

 
Бодхан уулын Соёмбот уулын гал 
түймрийн улмаас шатсан 
гэрэлтүүлгийг төр, хувийн хэвшлийн 
оролцоотойгоор шинээр засварлаж, ашиглалтад оруулсан. Тус ажилд дүүргийн төсвөөс 
18,488,199 төгрөг, гэрэлтүүлгийн засвар, үйлчилгээ хариуцагч “Новель нетворк” ХХК нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд 8,000,000 сая төгрөгийн санхүүжилт оруулсан.  

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, 
11 дүгээр хороо, Богдхан уул, 
 Соёмбот уулын гэрэлтүүлгийн 
 засварын ажил. 
  
Гэрэлтүүлгийн засвар, үйлчилгээний 
ажлын хүрээнд 212 ширхэг Изу-250 
вт гэрэлтүүлэг, 373 ширхэг лед 150 
вт гэрэлтүүлэг, 63 пускатель, 721 ширхэг төгсгөвч, зажем, муфть, 250 вт 212 ширхэг конденсатр, 
3691 метр ПВ 2*2,5 кабель, Днат 250 вт 212 ширхэг ламп, 3710 метр СИП кабель, 512 лент, 
150вт лед 396 ширхэг трансформатор, 90 вт лед 153 трансформатр тус тус шинэчлэн 
засварлаж, цахилгааны аюулгүй байдлыг хангуулж ажиллалаа. 

Зураг. Хан-Уул дүүрэг, гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ 
 

    
 
Дүүргийн 14 дүгээр хороо Өлзийтийн зам дагуу 25 ширхэг, 21 дүгээр хороо Нисэхийн 

уулзвараас Айцын даваа хүртэл 10 ширхэг, 11 дүгээр хороо Зайсангийн гудамж зам дагуу 11 
ширхэг, 2 дугаар хороо орон сууц хороолол 17 ширхэг, 10 дугаар хороо Наадамчдын зам дагуу 
7 ширхэг, 15 дугаар хороо Их Монгол улсын гудамж дагуу 5 ширхэг, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороо 
Наадамчдын зам дагуу 28 ширхэг, нийт 103 ширхэг таггүй, цахилгааны утас нь ил задгай гарсан 
гэрэлтүүлгийг засварлаж, аюулгүй байдлыг хангуулсан.  

Дүүргийн төсвийн 730.4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн 
87 байршилд 117 ширхэг камер суурилуулах ажил он дамжин хэрэгжиж байна.  

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/285 дугаар захирамжийн дагуу төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар суурилуулсан бүх төрлийн камерын ашиглалт, засвар үйлчилгээг “Нийтлэг 
үйлчилгээний алба” ОНӨААТҮГ хариуцан ажиллаж байна. 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн байдлаар ажиллагаагүй болсон 6 камерыг шинэчилж, шинээр 19 ширхэг камер 
суурилуулж, 9, 10 дугаар хорооны 42 ширхэг камерыг засварлаж, ашиглалтын хэвийн үйл 
ажиллагаа хангах, 7 дугаар хорооны хүүхэд хамгаалах байрны камерын сервер, 16-р хорооны 
камерын дахин дамжуулах төхөөрөмжийг засварлах арга хэмжээг тус тус авч хэрэгжүүлсэн 
байна.  

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 
2.1 Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Ерөнхий сайдын 
захирамж, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, нийслэл, дүүргийн иргэдийн 
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Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, албан 
даалгаврын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл: 
 
Хяналтад авсан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, үр дүн: 2021 оны эхний хагас жилд 
тайлагнах 4 тогтоол шийдвэрийн холбогдох 41 заалтуудыг хяналтад авч, биелэлтийг Засаг 
даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасаг болон Засаг даргын дэргэдэх 29 хэлтэс, албадаас авч 
нэгтгэн баталгаажуулж 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 04/846 дугаар албан бичгээр 
нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь 
хүргүүлсэн. /Биелэлтийн дундаж-67.5%/ 

2021 оны 3 дугаар улирлын байдлаар ХУД-ийн ЗДТГ-ын хариуцсан хэрэгжүүлэх 7 тогтоол 
шийдвэрийн холбогдох 22 заалтын биелэлтийг авч нэгтгэн баталгаажуулсан. /Биелэлтийн 
дундаж-81.8%/ 

Нийслэлийн Засаг даргын 28 захирамжийн 31 заалтын биелэлтийг жилийн эцсийн 
байдлаар авч нэгтгэн, баталгаажуулж monitoring.ulaanbaatar.mn програмаар тайлагнасан. 
/Биелэлтийн дундаж-96.7/ 

Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 13 тогтоолын 
биелэлтийг нэгтгэн, батлуулж Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 04/1529 дүгээр 
албан бичгээр хүргүүлсэн. /Биелэлийн дундаж-96.8/ 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 7 тогтоол шийдвэрийн холбогдох 22 заалтуудыг 
хяналтад авч, биелэлтийг Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасаг болон Засаг даргын 
дэргэдэх 29 хэлтэс, албадаас авч нэгтгэн, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2021 оны 12 
дугаар сарын 20-ны өдрийн 04/1730 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. /Биелэлт-91.3%/ 

 

 

ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛУУДААС:  
 
 МУ-ын Засгийн газрын 2020 оны 217, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 100 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр: 
 

1. Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг бодлогын баримт 

бичигтэй уялдуулан боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулсан талаар: 

 Төсвийн шууд захирагчийн “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-нд тусгах саналыг хэлтэс, 
тасгуудаас хүлээн авч нэгтгэн 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр батлуулсан. 

Төлөвлөгөө нь нийт 6 хэсгээс бүрдэж, нэгдүгээр хэсэг  Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-
2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 17 зорилт, 21 арга хэмжээ, 
хоёрдугаар хэсэг Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 5 зорилт, 5 арга хэмжээ, 
гуравдугаар хэсэг нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд  13 зорилт, 15 арга хэмжээ, дөрөвдүгээр хэсэг дүүргийн Засаг даргын 2021-
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2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 30 зорилт, 44 арга хэмжээ, 
тавдугаар хэсэг Төрийн албаны тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын 
дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 1 зорилт, 43 арга хэмжээ, 
зургадугаар хэсэг Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах, төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд 1 зорилт, 16 арга хэмжээ, нийт 67 зорилт 144 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажилласан. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 67 
зорилт 22.7 хувь, 144 арга хэмжээ 92.4 хувьтай тус тус хэрэгжсэн.  

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЖИЛТ 

    Хүснэгт 1 

№ Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 
Хувь 

Арга 
хэмжээний 

тоо 
Хувь 

1 
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 

17 22.7 21 91.4 

2 
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 

5 23.5 5 98 

3 

Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 

13 23.4 15 95.3 

4 
Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 30 22.2 44 91.3 

5 

Төрийн албаны тухай хууль, бусад 
холбогдох хууль тогтоомж, байгууллагын 
дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 

1 25 43 90.2 

6 

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, төрийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах зорилтын 
хүрээнд 

1 25 16 88.7 

7 Нийт 67 22.7 144 92.4 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН  

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Хүснэгт 2 

№ Бүлэг 

ҮҮНЭЭС  
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Тайлбар 

1 
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 

15 6 -   

2 
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 

4 1 -   

3 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 

12 3 -   
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4 
Дүүргийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 

35 9 -   

5 

Төрийн албаны тухай хууль, бусад 
холбогдох хууль тогтоомж, 
байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд 

32 2 7 2 
Явуулын нэг цэгийн 

үйлчилгээ, 
Ур чадварын тэмцээн 

6 

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах 
зорилтын хүрээнд 

8 6 - 2 

ДЗД-ын 
нэрэмжит цэрэг-
спортын “Дөл” 

цогцолбор тэмцээн 
2021 оны“Оюутан- 
цэрэг”-т цэргийн 
мэргэжил олгох 

сургалт 

7 НИЙТ 106 27 7 4  

 
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх чиглэлээр: 
 

Засгийн газрын 2020 оны 217, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх “Үнэлгээний баг”-ийн бүрэлдэхүүнийг 
ЗДТГ-ын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/65 дугаар тушаалаар батлуулсан.  

 
Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн Засаг даргын Тамгын газрын 11 хэлтэс, тасаг, албадын  

68, хороодын  49 нийт 117 албан хаагчийн  2021 оны жилийн эцсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, 
мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн  нэгжийн даргын үнэлгээг, тайлангийн хамт 12 дугаар сарын 10-
ны өдөр хүлээн авч 13,14-ний өдрүүдэд хуралдан, бодитой дүгнэсэн эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгч 
дараах үзүүлэлтийн хүрээнд баталгаажуулсан. 

 

1. Гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээний биелэлт /70 оноо/ 

2. Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилт, арга хэмжээний биелэлт /15 оноо/ 

3. Хандлага, ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ  /нэгжийн даргын үнэлгээ/ 10 оноо 

4. Хандлага ёс зүй, ур чадварын үнэлгээ /хамт олны үнэлгээ/ 5 оноо 

5. Нэгжийн даргын нийт оноо /100 хүртэл/ 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БОЛОН ХОРООДЫН  АЛБАН 
ХААГЧДЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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Тайлбар 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

1 ТЗУХ 9 4 5 5 2 1 1 
1 албан хаагч 11 сарын 24-
нд томилогдсон учраас 
үнэлэгдээгүй 

2 СТСХ 12 12 0 10 2 0 0  
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3 ТГХХ 4 4 0 4 0 0 0   

4 НХХ 3 3 0 2 1 0 0   

5 ХХҮХ 5 5 0 4 1 0 0   

6 ТНБГХХ 3 3 0 2 1 0 0 
1 албан хаагч 11 сарын 01-
нд томилогдсон учраас 
үнэлэгдээгүй 

7 ХОБЗХ 6 2 4 4 2 0 0  

8 ААӨХ 13 2 11 13 0 0 0   

9 ЦШ 6 6 0 5 1 0 0   

10 ИОНХА 4 1 3 4 0 0 0   

11 ХЗТ 3 3 0 2 1 0 0   

12 НИЙТ 68 45 23 55 11 1 1   

ХОРООД 

13 ЗБ 28 28 0 23 5 0 0 . 

14 ХНА 21 21 0 10 10 1 0  

15 НИЙТ 49 49 0 33 15 1 0   

16 
НЭГДСЭН 

ДҮН 
117 94 23 88 26 2 1 

 

 

Үнэлгээний багийн үйл ажиллагаа:  

 
Дээрх шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан 

үнэлгээний мөрөөр авах арга хэмжээний саналыг Төсвийг шууд захирагчид хүргүүлж, албан 
хаагчдаас гарсан алдаа дутагдлыг арилгах, чадавхыг дээшлүүлэх арга хэмжээг дараагийн 
тайлант хугацааны төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх талаар 
дараах зөвлөмжийг боловсруулан хэлтэс, албадад хүргүүлсэн. Үүнд:  
 

- Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолд заасан хугацаанд тайлангаа хүргүүлж 
байх; 

- Гүйцэтгэлийн тайлан иж бүрэн үг, үсэг найруулгын алдаагүй, бичмэл тайлан шиг 
дэлгэрэнгүй тайлбарлаж тоочих хэлбэрээр бус, бодит баримттай судалгаанд тулгуурлан 
тоон дүн мэдээллийг нэгтгэн товч, тодорхой тусгаж, 1000 тэмдэгтэд багтаан тайлагнах; 

- Төсөв тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийг гаргахдаа төсвийн зарцуулалтын талаар 
дүн мэдээг заавал тусгах, мөнгөний нэгжийн орныг зөв бичих; 

- Төсөв тусгаагүй ч тодорхой санхүүжилт гарсан л бол гүйцэтгэлийн талаар товч мэдээлж, 
эх үүсвэрийг тусгах; 
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- Төлөвлөлтийн уялдаа хэсэгт аль болох бодлогын баримт бичгийн холбогдох заалтыг 
тусгах; 

- Зорилт арга хэмжээтэйгээ уялдуулж шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшингээ бодитой зөв 
тооцож тусгаж тайлагнах; 

- Үсгийн фонд болон үсгийн хэмжээг нэг стандарт хэмжээнд оруулах; 
- Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг тайлагнахдаа он сар өдөр, хувь болон тоон 

үзүүлэлттэй бүрэн тайлагнах; 
- Товчилсон үгийг аль болох бага хэрэглэх. 

 

Тэрбум мод тарих зорилт арга хэмжээний хүрээнд: 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 58 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2021 оны 251 
дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/908 дугаар захирамжийн хүрээнд “Тэрбум 
мод” үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.  

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний нээлтийн арга хэмжээний хүрээнд 14 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт “Ногоон хэрэм” төслийн талбайд 3191 ширхэг мод, бут, сөөгийг тарьсан.  

 
Зураг. Ногоон хэрэм төслийн талбайд тарьсан мод, бут, сөөг 

 

  
 
Орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр:  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/177 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн 2021 оны А/49 дүгээр тушаал, Хан-Уул дүүргийн  Засаг даргын А/139 дугаар 
захирамжийн дагуу дэд ажлын хэсэг байгуулагдаж, дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2021 
оны 3  дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн барилга угсралтын талбайн түр хашааг стандарт норм, 
дүрэмд нийцүүлэх, нэгж талбараасаа илүү талбайг хашаалсан хашаа хайсыг татуулах, нийтийн 
эзэмшлийг гудамж, зам талбай дахь орц, гарц, явган хүний замыг хааж, хөдөлгөөнд саад 
учруулж буй байршлуудын зөрчлийг арилгах мөн ил задгай кабелийн болон цахилгааны утасны 
аюулгүй байдлыг хангуулах зөрчлийг арилгах, өнгө үзэмжгүй, эвдэрч гэмтсэн самбаруудыг 
цэгцлэх, стандарт норм, дүрмийг мөрдүүлэх ажлуудыг газар дээр нь гүйцэтгэн зөрчлийг 
арилгуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажилласан. Энэхүү ажлын хүрээнд:  

1. Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд барилга угсралтын талбайн түр хашааны стандартыг 
хангуулах шаардлагатай нийт 133 түр хашаа байгаагаас 93 байршилд стандартад нийцүүлэх, 
аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн ба үүнээс 12 
барилгын түр хашааг шинэчлүүлсэн. 

2. Нэгж талбараасаа илүү талбайг хашаалсан хашаа, хайсыг татуулах шаардлагатай 
урьдчилсан байдлаар 29 байршил байгаагаас зөрчлөө арилгах тухай хугацаатай мэдэгдэл 
хүргүүлэн сонсох ажиллагаа явуулж байна. 

3. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай дахь орц гарц, явган хүний замыг хааж, 
хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа нийт 10 байршилд зөрчлийг арилгуулан, нийтийн эзэмшлийн 
зам талбайг чөлөөлүүлсэн. 

4. Ил задгай кабелийн болон цахилгааны утасны аюулгүй байдлыг хангуулахаар илэрсэн 
78 байршлыг газар дээр нь цэгцэлж, янзалсан.  
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5. Өнгө үзэмжгүй, эвдэрч гэмтсэн самбар, хаалт, хашлагуудыг цэгцлэх шаардлагатай 82 
зөрчлийг арилган, цэгцлүүлсэн. 

6. Стандартын шаардлага хангахгүй, хүүхдийн эрүүл мэндэд эрсдэл учруулахуйц нөхцөл 
байдал үүссэн хүүхдийн тоглоомын 77 талбай байгаагаас нийт 61-ийг засч сайжруулж, эрсдлийг 
арилгасан. 

7. Нийт орчны аюулгүй байдал алдагдсан 409 зөрчил байгаагаас 122 байршилд зөрчлөө 
арилгах тухай хугацаатай мэдэгдэх хуудас хүргүүлж, 189 байршилд зөрчлийг арилгуулан 
ажилласан. 
 

Зураг. Барилгын түр хашааны стандарт, орчны аюулгүй байдлыг хангуулах ажлын явц 
 

    
 
Аж ахуйн нэгж байгууллагын өнгө үзэмжгүй хашаа хайсыг буулгах, угааж арчлах, явган 

зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулж буй ТҮЦ, сүүдрэвч самбар шон гадас зэргийг авах ажлын 
хүрээнд зөвшөөрөлгүй болон хүний хөдөлгөөнд саад учруулж буй 1, 2, 3 дугаар хороонд 
3,713,000 төгрөгийн зардлаар 41 байршилд 521 урт метр хайс, хашлага, 140 ширхэг шон гадсыг 
буулгаж, 6 ТҮЦ нүүлгэн шилжүүлж, газар чөлөөлсөн.  
 

Зураг. Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, хашаа, хайс чөлөөлөх ажлын явц 
 

     
 

Зураг. Орц, гарц чөлөөлөх арга хэмжээний ажлын явц 
 

     
 
Газрын зөрчил арилгах, орчны аюулгүй байдлыг хангах, газар ашиглалтыг сайжруулах 

ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/352 дугаар захирамжийн хүрээнд 8, 14 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт 7 байршилд 39600 м.кв талбайд зөвшөөрөлгүй барьсан хашааг албадан 
буулгаж, нийтийн эзэмшлийн талбайг чөлөөлөх арга хэмжээ авч ажилласан.  
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Зураг. 

Зөвшөөрөлгүй барьсан 
хашааг чөлөөлөх ажлын 

явц 
  
Нийслэл, дүүргийн удирдах 
ажилтнуудын шуурхай 
зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу эвдрэлтэй тоглоомын талбайг засварлаж, аюулгүй 
байдлыг хангах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Дүүргийн хэмжээнд 270 байршилд 794 тоглоом 
эвдрэлтэй байна. 2021 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 7 байршилд 12 тоглоомыг 
засварласан байна. 

Зураг. Хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлаж, аюулгүй байдлыг хангуулах ажлын явц 

   

 

 

 

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чиглэлээр: Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/382 дугаар 
захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/545 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, хороодын цахилгаан, дулааны шугамын 
засвар үйлчилгээг гүйцэтгэж, өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангасан. Тус ажлын хүрээнд 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зардлаас 345,5 сая төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлэж 32 төсөл арга 
хэмжээг хэрэгжүүлсэн.  

Хяналт, шалгалтын чиглэлээр: Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран давхардсан тоогоор 8 
чиглэлээр хяналт шалгалтыг 11485 иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хийж зөрчил 
дутагдлыг арилгуулж ажилласан. Үүнд:  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудыг аттестатчилах тухай” 2021 оны  А/141 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусч, сунгагдах худалдааны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд аттестатчиллын шалгалтыг 2 үе 
шаттайгаар дүүрэг дэх Цагдаагийн газар, Татварын хэлтэстэй хамтран аттестатчиллын 
шалгалтад хамрагдсан нийт 393 аж ахуйн нэгжээс стандарт шаардлага хангасан 283 аж ахуйн 
нэгжийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар дэмжин 
материалыг хүргүүлж, стандарт шаардлага хангахгүй 15 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгох саналыг УБХЗАА-нд хүргүүлсэн. 

 

   

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан “Хан-Уул дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 
холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу дүүргийн 
Цагдаагийн газар, дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, дүүргийн Татварын хэлтэстэй 
хамтран 78 иргэн, аж ахуйн нэгжид 2 удаагийн хяналт шалгалтыг хийж 29 зөрчлийг илрүүлж, 
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төлбөрийн баримт олгодоггүй 16 иргэн, аж ахуйн нэгжид Татварын хэлтсийн улсын байцаагчийн 
шаардах хуудсыг хүргүүлж, бичиг баримтын зөрчилтэй 12 иргэн, аж ахуйн нэгжид хугацаатай 
үүрэг даалгавар өгч зөрчлийг арилгуулан ажилласан. Үүнд: 

 
o Татварын хууль тогтоомж зөрчсөн 17 
o Бичиг баримтын зөрчилтэй 12 

 
Хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх, үнийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр 

нөөцийн махны худалдааг 34 дэлгүүрт, өргөтгөсөн худалдааг 11 өдөр давхардсан тоогоор 26 
байршилд  гаргаж нийт 598.6 тонн нөөцийн мах худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулсан. 
Дээрх ажилд УБ хотын ЗАА, ЦГ, МХХ-тэй хамтран давхардсан тоогоор нийт 340 иргэн, аж ахуйн 
нэгжид халдвар, хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж хяналт тавьж ажилласан. 

  
Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн үед халдварын дэгдэлтийг 

бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 7 төрлийн гарын авлагыг 2000 ширхэгийг хэвлүүлж, 
иргэн, аж ахуйн нэгжид хүргүүлсэн.  

 
Худалдаа үйлчилгээний газруудад халдвар хамгааллын дэглэм, түр журам, тусгай нөхцөл 

шаардлагын хэрэгжилтэд хамтарсан хяналт шалгалтыг дүүргийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт тавьж, зөвлөн туслаж ажилласан. 2021 онд давхардсан 
тоогоор 158 албан хаагч, 10674 иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт тавьж, 4280 зөрчил илрүүлж 76 
хувийг арилгуулан ажилласан.   

 

          

  Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/499 дүгээр захирамжаар ажлын хэсгийг шинэчлэн 
баталж, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд мал орж ирэхээс урьдчилан сэргийлэх, орж 
ирсэн малыг хашаалах зорилгоор малын эргүүлийн ажилтан ажиллуулах шийдвэр гаргаж 

дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн. Үүнд : 

➢ Дүүргийн Засаг даргын мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд мал оруулахыг хориглох 
тухай 2021 оны 08/487 дугаар албан мэдэгдлийг мал бүхий хороодын 224 өрхөд 
хүргүүлсэн.  

➢ Дүүргийн хэмжээнд 2 ажилтанг гэрээт ажилтнаар ажиллуулан, хориглосон бүсэд орж 
ирсэн нийт 41 өрхийн 1612 толгой малыг хашаалан, малын эздэд 2.450.000 төгрөгийн 
торгуулийн арга хэмжээ авч, малыг эздэд нь хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан.  

 

 

 

 

“Хан-Уулд үйлдвэрлэв” борлуулалтын төвд 36 үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бараа 
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжин ажилласан. Мөн арьс шир, ноос ноолуур, хүнс, эрүүл 
мэнд зэрэг чиглэлээр 9 удаагийн үзэсгэлэн, арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 132 үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг хамруулж ажилласан.  

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацын газартай хамтран байгууллага 
бүрийн онцлог, үйл ажиллагааны чиглэлд зориулсан   старт ап програмуудыг худалдаа, 
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үйлчилгээний 143 газарт танилцуулах сургалтыг зохион байгуулсан. Үүнээс 80 байгууллагад 5 

төрлийн програмыг суулгаж, 2021 оныг дуустал үнэ төлбөргүй ашиглуулсан. 

“Хан-Уулд үйлдвэрлэв” борлуулалтын төвд 36 үйлдвэрлэл эрхлэгчийн бараа 
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжин ажилласан. 2021 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн цар 
тахлын нөхцөл байдлын улмаас худалдан авалт багассантай холбогдуулан үйл ажиллагааг нь 
түр хугацаагаар зогсоож, хүн амын нягтаршил ихтэй байршилд шилжүүлэхээр судалгааны ажил 
хийгдсэн. Мөн арьс шир, ноос ноолуур, хүнс, эрүүл мэнд зэрэг чиглэлээр 9 удаагийн үзэсгэлэн, 
арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 132 үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулсан.  

Ахуйн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг 

хэрэгжүүлсэн. Үүнд : 

• Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих газартай хамтран үсчин, гоо сайхан, хумс  
заслын чиглэлээр үйлчилгээ эрхлэгч 56 иргэнд “Стандартын танилцуулга” сэдэвт цахим сургалт 
зохион байгуулж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний саналыг авч ажилласан.  
 

• Стандарт хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” хууль, “Үс засах  
үйлчилгээнд тавигдах шаардлага” MNS 5160:2020, “Хумс заслын үйлчилгээ” MNS 6843:2020 
стандартын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “УБХЗАА, Хумс урлал, гоо сайхны нэгдсэн холбоотой 
хамтран үсчин, гоо сайхны газруудад түүвэрчилсэн хяналт шалгалт хийж, стандартын 
хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан. Шалгалтаар мэргэжлийн боловсон хүчин дутмаг, 
ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаггүй, халдвар хамгаалал баримтлан ажилладаггүй, 
ариутгал халдваргүйжүүлэлт муу зэрэг зөрчил илрүүлж, зөрчлийг арилгуулах хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын санал боловсруулан УБХЗАА-нд хүргүүлсэн. 
 
2.2 Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын 
хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажилтай холбоотой мэдээлэл: 

Хан-Уул дүүрэгт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх  чиглэлээр нийт 102,878 ширхэг 
мод, бут, сөөг тарьж, шороон хөрс бүхий 16,    м2 талбайг зүлэгжүүлж, нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, талбайд нийт 388,822 цэцгээр цэцгийн мандал байгуулсан. Мөн иргэдийн амарч 
зугаалах “Эко зурвас” байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж, Зайсангийн гүүрнээс 
Яармагийн гүүр хүртэл амралтын хэсэг, дугуйн зогсоол бүхий нийт 3.2 км явган болон дугуйн 
замыг бүрэн ашиглалтад оруулсан.  

Авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах ажлын хүрээнд 7 байршлын 8.7 км хатуу 
хучилттай авто замыг ашиглалтад оруулж, гэр хороолол бүхий хороодын 20 байршилд 53,822 
м2 шороон авто замыг хусаж тэгшлэн, дайрган хучилт хийсэн.  

Мөн 13 байршилд нийт 14,120м2 талбайд явган зам, дүүргийн хэмжээнд нийт 582 
гэрэлтүүлэг шинээр суурилуулж нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг 
сайжруулсан болно. 

 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: “БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН” 

 
3.1 Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 
мэдээлэл: 

 
Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг 

нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 335 дугаар захирамжийн хавсралтад заасан журмын дагуу 
нэгтгэн боловсруулж 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр, жилийн эцсийн үйл ажиллагааны 
тайланг 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр нэгтгэн боловсруулж,  Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
албан бичгээр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 
тус тус хүргүүлсэн. 

 
“ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ТАЙЛАНГИЙН 

ХУРАЛ”-ыг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төв байрны 9 
давхрын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Хурлын арга хэмжээнд Засаг даргын Хөгжлийн 
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бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн, Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн 
бодлогын асуудал хариуцсан орлогч А.Амартүвшин, Засаг даргын Эдийн засаг, төлөвлөлт, хот 
тохижилтын асуудал хариуцсан орлогч С.Сайнбаяр, Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
С.Энхбаяр болон хэлтэс, албадын дарга, албан хаагчид  бүрэлдэхүүнээрээ оролцлоо.   

 

 
Хурлаар  хэлтэс, албад 2021 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа тус тус тайлагнаж, Засаг 

даргын Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Б.Цэрэн, Засаг даргын Эдийн 
засаг, төлөвлөлт, хот тохижилтын асуудал хариуцсан орлогч С.Сайнбаяр, Засаг даргын  ЗДТГ-
ын дарга С.Энхбаяр нар албан хаагчдад хандаж 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн ажил, арга 
хэмжээний, амжилт ололт, алдаа оноог дүгнэн, ирэх онд хэрэгжүүлэх ажлаа хэлэлцэж, албан 
тушаалын зорилт болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  зорилт арга хэмжээгээ бүрэн 
хангалттай хэрэгжүүлсэн шилдэг, хэлтэс, шилдэг албан хаагчдаа шагнаж урамшууллаа.  

 

 
Засаг даргын зөвлөлийн хурал: Засаг даргын 2021 оны А/05 дугаар захирамжаар Засаг 
даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, зөвлөлийн журмыг шинэчлэн батлуулсан. 
2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 42 удаа хуралдаж, 205 асуудал хэлэлцэж, 179 үүрэг 
даалгавар өгөгдсөн нь 87 хувьтай хэрэгжсэн. 

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн  
байдлаар 41 удаа зохион байгуулагдан, нийт 324 үүрэг даалгавар өгөгдөж, 90.7%-тай 
хэрэгжсэн. Биелэлтийг 7 хоног тутам хугацаанд нь https://backend.ulaanbaatar.mn/ програмд 
тайлагнасан. 

Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн: Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай 
зөвлөгөөнийг 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 22 удаа цахимаар зохион 
байгуулан, 116 үүрэг даалгавар өгөгдөж, 89.4%-тай хэрэгжсэн бөгөөд хэлтэс, албад үйл 
ажиллагааны тайлан, тулгамдаж буй асуудлуудаа удирдлагуудад танилцуулан, холбогдох арга 

хэмжээг тухай бүр авч ажилласан. 

Засаг даргын Тамгын газрын даргын шуурхай зөвлөгөөн: Засаг даргын Тамгын газрын 
даргын шуурхай зөвлөгөөнийг  2021 онд 18 удаа зохион байгуулж,  157 үүрэг даалгавар өгөгдөн 
86.3 хувийн биелэлттэй  хэрэгжсэн байна. 

 
Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөн: Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай 
зөвлөгөөнийг  2021 онд 16 удаа зохион байгуулж,  172 үүрэг даалгавар өгөгдөн 85 хувийн 
биелэлттэй  хэрэгжсэн.  

https://backend.ulaanbaatar.mn/
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Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа: Гадаад улс оронтой холбоо тогтоож, хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүрэгтэй гадаад хамтын ажиллагаатай 11 улс 
орнуудад хамтын ажиллагааг сэргээн өргөжүүлэх албан айлчлал хийх, урилга, санал хүсэлт, 
мэндчилгээг чиг үүргийн дагуу хүргүүлж, хамтын ажиллагааг харилцан өргөжүүлэн ажилласан.  
Болгар Улсын Изгрев дүүрэг, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Сөүл хотын Гуанжин дүүрэг, 
Хаман сум, Умард Кёнгсан муж, Турк Улсын Болгар хот, Тайланд зэрэг улсуудтай хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэн албан айлчлал, туршлага судлах томилолтыг 4 удаа зохион байгуулж, 

20 гаруй албан хаагчид хамрагдлаа.  

Гадаад, дотоодын  байгууллагуудтай гэрээ, санамж бичиг байгуулах ажлын хүрээнд: 
Дүүргийн ЗДТГ, Юнител ХХК-ийн хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг 2021 

оны 02 дугаар сарын 02 өдөр байгуулсан. Тус гэрээнд: Ковид-19 цар тахлын хөл хорио 
тогтоосон энэ үед нийт дүүргийн сурагчдад зориулж үнэ төлбөргүй 10,000 ширхэг дататай 
дугаараар хангах, сурагчдад хичээлийн хоцрогдол үүсгэхгүй байлгахын тулд шаардагдах 
вэбсайтруу/www.econtent.edu.mn/ хязгааргүй, үнэгүй холбогдоход зориулж шийдэл 
гаргана.“Юнител” ХХК, Засаг даргын дэргэдэх Боловсролын хэлтэстэй хамтран дүүргийн нийт 
багш, албан хаагчдын мэдлэгийг чадавхижуулах, багаар ажиллах чадварыг сайжруулахын тулд 
цоо шинэ Дижитал “ECO-QUIZ” асуулт хариултын уралдаан, тэмцээнийг 100 хувь санхүүжүүлэн 
зохион байгуулах, дүүргийн нийт багш, сурагчдад цаг алдалгүй мэдээ мэдээллээр хангах, масс 
мессэж бичих програмыг үнэ төлбөргүй болгох зэрэг ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэлээ. 

Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр: 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 
Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд 35982 бичгийг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хувь 97,61% -тай 
байсан бол 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 36345 бичгийг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн хувь 
98,67% хувь болж өссөн бөгөөд 20120 албан бичгийг төлөвлөн явуулсан байна.  

Хан-Уул дүүргийн  Засаг даргын Тамгын газар болон дүүргийн хэмжээнд албан хэрэг 
хөтлөлтийн нэгдсэн систем ашиглагч нийт 100 байгууллагын албан бичгийн шийдвэрлэлтийн 
мэдээг 14 хоног тутамд гаргаж Тамгын газрын даргын шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж 
ажилладаг бөгөөд тайлант хугацаанд нийт 17 мэдээг бэлтгэн танилцуулсан байна.  

 
Мөн дүүргийн хэмжээнд ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг сар, улирал, хагас, бүтэн 

жилээр гаргаж, сар тутмын 12, улирал тутмын 4 мэдээг тус тус гаргаж Нийслэлийн Архивын 
газарт хүргүүлсэн.  
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Тайлант хугацаанд Засаг даргын Тамгын газар нийт 5789 албан бичгийг цахим болон 
цаасан хэлбэрээр хүлээж авсан бол 2020 оны жилийн эцэст 4534 бичиг хүлээн авсан буюу энэ 
хугацаанд ирсэн бичгийн тоо 1255-аар өссөн. Нийт албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 2020 
оны жилийн эцсийн байдлаар 92,33% байсан бол 2021 оны жилийн эцэст 93,72% байна. 

 
Хариутай бичгийн тоо 2020 оны жилийн эцэст  358 байсан бол 2021 оны жилийн эцэст 344 

буюу 14 хариутай албан бичгээр буурсан бөгөөд хаалтын хувь нь 2020 оны жилийн эцэст 
93,89%, харин 2021 оны жилийн эцсийн  байдлаар 94,41% байна. 

 
 Зөрчлийн тоо 2020 оны жилийн эцэст 353 байсан бол 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 

жилд 381 буюу 28-аар өссөн байна. 
 

 
 
Дүүргийн хэмжээнд явуулсан албан бичгийн тоо 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 18748 

байсан бол 2021 оны жилийн эцэст 20120 буюу явуулсан албан бичгийн тоо 1372-оор өссөн. 
Засаг даргын Тамгын газраас төлөвлөн явуулсан албан бичгийн тоо 2020 оны жилийн 

эцсийн байдлаар 2170 байсан бол 2021 оны жилийн эцэст 2384 буюу явуулсан албан бичгийн 
тоо 214-өөр өссөн үзүүлэлттэй байна. 
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Дүүргийн хэмжээнд ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт хийсэн мэдээ: 
 

Нийслэлийн Архивын Газрын даргын 2018 оны А/05 дугаар тушаалаар дүүргийн төр, 
захиргааны байгууллагуудын баримт бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавих эрхийг Хан-Уул 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт албан ёсоор шилжүүлсэнтэй холбогдуулан 2018 оны 01 
дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж 
ажилласан мэдээг сар тус бүрээр графикт харуулав. 

 

 

Тус ажлын хүрээнд тайлант хугацаанд дүүргийн хэмжээнд нийт өссөн дүнгээр 29173 албан 
албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хянаж үүнээс 28941 албан бичгийн шийдвэрлэлтийг 
хангалттай гэж үзэн баталгаажуулж, 211 албан бичгийн шийдвэрлэлтийг хангалтгүй гэж үзэн 

цуцалсан. 

Захирамж, тушаалын мэдээ: 

 

Д/Д Төрөл 2020.12 2021.12 

1 Засаг даргын А захирамж 525 665 

2 ЗДТГ-ын даргын А тушаал 114 145 

3 Нийт 639 810 

 

Дүүргийн Засаг даргын А захирамжийн тоо 140, Засаг даргын Тамгын газрын даргын А 
тушаалын тоо 31, нийт захирамжлалын баримт бичгийн тоо 151-ээр тус тус өссөн байна. 

 
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын А захирамж 2021 оны байдлаар 1803, ЗДТГ-ын даргын 

тушаал 1046 нийт 2849 захирамжлалын бланк хэвлэгдсэн байна. Нийт захирамжлалын болон 
баримт бичиг болох зохион байгуулалт, мэдээлэл, лавлагааны баримт бичиг 2669 албан 
бичгийн боловсруулалтад Монгол улсын MNS 5140:2021 стандартыг хэрэгжүүлж ажилласан. 

 
 Хэвлэмэл хуудас зарцуулалтын мэдээ: 

 

№ Хэвлэмэл хуудасны төрөл 
Нийт зарцуулсан 

хэвлэмэл хуудасны 
тоо 

Хүчингүй болгосон 
хэвлэмэл хуудасны 

тоо 
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1 Засаг даргын захирамж 1803 193 

2 Засаг даргын албан даалгавар - 5 

3 Засаг даргын А4 260 66 

4 Засаг даргын А5 670 45 

5 Засаг даргын гадаад - 5 

6 Тамгын газрын даргын тушаал 1046 164 

7 Тамгын газар А4 413 64 

8 Тамгын газар А5 1326 143 

9 Тамгын газар гадаад - - 

 НИЙТ 5518 685 

 

Тоон гарын үсэг ашигласнаар 8248 хуудас цаас хэмнэсэн. 

Архивын үйл ажиллагааны чиглэлээр: Нийслэлийн Засаг даргын “Захирамжлалын баримтад 
цахим хувь үйлдэх тухай” А/452 дугаар захирамж, “Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд 
тавигдах нийтлэг шаардлага, хадгалалтын горимыг тогтоож мөрдүүлэх журам” 2015 оны А/172 
дугаар захирамж, “Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх журам”, “Төрийн архивын үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн тухай хууль, Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам, Салбар архивын үйл 
ажиллагааны нийтлэг журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллаж байна. 

Цахим нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын ажлын календарьчилсан төлөвлөгөөний 
дагуу  дүүргийн харьяа 94 байгууллагын 2020 оны захирамжлалын 9627 баримтад цахим батлан 
шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.   

 
Засаг даргын Тамгын газрын 2020 онд үүссэн;  

➢ Засаг даргын захирамж “А”-525, 
➢ Засаг даргын захирамж “Б”-80, 
➢ Тамгын газрын даргын тушаал “А”-114, 
➢ Тамгын газрын даргын тушаал “Б”-350 нийт 1069 захирамжлалын баримтыг 

сканердан www.Arch.ulaanbaatar.mn системд шивж баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн 
бөгөөд 1069 хадгаламжийн нэгжийн 4102 хуудас бүхий баримтад нягтлан шалгалтын ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

 
Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийгдэх хөмрөг үүсгэгч Хан-Уул дүүргийн Татварын 

хэлтэс, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс, Биеийн тамир, спорт хороо, Эрүүл мэндийн 
төв, Соёлын ордон зэрэг төлөвлөгөөт  бус 5 байгууллагын данс бүртгэлд арга зүйн заавар 
зөвлөгөөг нийт 56 удаа өгсөн. 

 
Архивын Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/97 дугаар тушаалаар батлагдсан “Архивын 

баримтын улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам”-ын дагуу дүүргийн архивын сан хөмрөгийг 
нөхөн бүрдүүлэх эх үүсвэрийн жагсаалтад орсон дүүргийн харьяа 84 байгууллагын архивын 
тоон тайланг http://burtgel.archives.gov.mn/ системд цахим хэлбэрээр шивэх ажлыг хугацаанд нь 
хийж, дүн мэдээг Нийслэлийн Архивын газарт хүргүүлсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын А/177 дугаар захирамжаар батлагдсан “Архивын сан хөмрөгт 

нөхөн бүрдүүлэлт хийх журам”-ын дагуу дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн 72 
байгууллагын; 

 
➢ Байнга хадгалах-7845 хн, 

 
➢ Түр хадгалах-28042 хн 

 
➢ 70 жил хадгалах- 6784 хадгаламжийн нэгжийн бүртгэлийг нягтлан шалгаж, 

дүүргийн архивын хөмрөгийн нэгдсэн жагсаалтыг шинэчилсэн.  
 

http://www.arch.ulaanbaatar.mn/
http://burtgel.archives.gov.mn/


Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 

 

2021 оны  жилийн эцсийн тайлан Page 76 
 

 
Хувийн хэргийн бүрдүүлэлт хийгдээгүй 18 байгууллагын хувийн хэргийн бүрдлийг Төрийн 

архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу гүйцээж хийсэн.  
 
Дүүргийн архивын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комисс /цаашид “Дүүргийн 

архивын дэргэдэх БНШАЗК” гэх/-ын төлөвлөгөө, Байгууллагын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах 
комиссын төлөвлөгөөг тус тус боловсруулан Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

 
Нөхөн бүрдүүлэлт:  Төлөвлөгөөт бус нөхөн бүрдүүлэлт хийгдэх; 
 

1. Соёлын ордон 
➢ Байнга хадгалах 1996-2018 оны 102хн, 
➢ 70 жилийн 1982-2018 оны 60хн, 
➢ Түр хадгалах 2009-2018 оны 118хн, 
➢ Устгах хэргийн 2000-2018 оны 23 нэр төрлийн 66 хн, 

2. Биеийн тамир спорт хороо 
➢ Байнга хадгалах 2010-2018оны 138 хн, 
➢ Байгууллага дээрээ байнга хадгалах 2010-2018 оны 9хн,  
➢ 70 жил хадгалах 2010-2018 оны 35 хн, 
➢ Түр хадгалах 2006-2018 оны 211хн, 
➢ Устгах хэргийн 2003-2015 оны 20 хэргийн 81хн, 

3. Хан-Уул Эрүүл мэндийн төв 
➢ Байнга хадгалах 1975-2017 оны 215хн, 
➢ 70 жилийн 1970-2017 оны 129хн, 
➢ Түр хадгалах2004-2017 оны 614хн, 
➢ 50 жил хадгалах 1984-2017 оны 1266хн, 
➢  Устгах хэргийн 1972-2018 оны 82 хэргийн 896 хн, нийт 3 байгууллагын данс, 

бүртгэлийг Дүүргийн архивын дэргэдэх БНШАЗК-ын 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01 дүгээр 
хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан ба 1975-2018 оны 3 хөмрөгийн данс бүртгэлийн  455 
хадгаламжийн нэгж, 18397 хуудас бүхий цаасан суурьт баримтыг нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээн 
авч, төрийн архивт баримтыг акт бүртгэлээр хүлээн авч, хөмрөг үүсгэсэн.  

 
Хан-Уул дүүргийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалт, 

Төрийн архивт хөмрөг үүсгэсэн 72 байгууллагын хадгаламжийн нэгжийн дэлгэрэнгүй судалгааг 
шинэчлэн гаргасан. Засаг даргын Тамгын газарт хөтлөгдөх 2021 оны хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалт /байнга-63хн, түр-153хн, 70 жилийн 7хн/-ыг 223 хэрэгтэйгээр боловсруулан 
Байгууллагын баримт нягтлан шалгах комиссын 2021 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01 
дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. 

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадын 2020 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн 
цаасан суурьт баримтаар байгууллагын архивт батлагдсан хуваарийн дагуу;  

 
➢ Байгууллага дээр байнга хадгалах -4, 
➢ Байнга хадгалах - 100 хн, 
➢ 70 жил хадгалах - 17 хн, 
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➢ Түр хадгалах-467 хн, нийт 584 хадгаламжийн нэгжийг архивт хүлээн авч баяжилт 
хийсэн.  

Хүснэгтээр харуулбал: 

№ Хэлтэс, тасаг 
Байнга 

хадгалах 
Түр 

хадгалах 
70 жил  

1 2 3 4 5 

1. Төрийн захиргааны, удирдлагын хэлтэс 37 106 4 

2. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2 226  

3. Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналтын хэлтэс 13 7  

4. Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 4 33  

5. Хог, орчны бохирдол зохицуулалтын хэлтэс 5 5  

6. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 1 27  

7. Аж ахуй,өмчийн хэлтэс 38 63 13 

НИЙТ - 584 100 467 17 

 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үйл ажиллагааны явцад 

үүссэн баримт бичгийг хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтын дагуу 62 хэсгийн хорооны; 

 

➢ Байнга хадгалах 66 хн, 

➢ Түр хадгалах -126 хн, нийт 192 баримтаар хэрэг бүрдүүлэн бүртгэл үйлдэж, Нийслэлийн 

Архивын газарт холбогдох акт, бүртгэлийн дагуу шилжүүлсэн.  

 

Хяналт шалгалт: Нийслэлийн Архивын газраас 2021 оны батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн 
дагуу дүүргийн салбар архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн 18 цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд 10 
дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийгдсэн. 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/607 дугаар захирамж, “Хан-Уул дүүргийн төр 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийх 
удирдамж”-ийн дагуу Засаг даргын дэргэдэх 15 байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагаанд “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль” “Баримт бичгийн стандарт”-ын 
хэрэгжилт, байгууллагын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах комиссын үйл ажиллагааг 
сайжруулах зорилгоор Хяналт-шинжилгээ үнэлгээг батлагдсан хуваарийн дагуу хийсэн. 

 
Дүүргийн архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар үнэн олгосон байдал: 
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Төрийн архивын данс бүртгэлтэй нийт 34 хөмрөгийн баримтаас; 
➢ 1990-2014 оны Б тушаал, захирамж 68хн, 

 
Малын "А" дансны 3 хөмрөгийн баримтаас 28 иргэнд, 2002-2018 оны  181 хадгаламжийн 

нэгжийн 387 хуудас архивын баримтаас лавлагаа,  хуулбарыг олгоr байгууллага, иргэдэд 
шаардлагатай үйлчилгээг  тухай бүр үзүүлсэн. 

 

№ Хуулбар олгосон баримтын төрөл 
Баримтын 

огноо 
Баримт-
ын тоо 

Хуудас-
ны тоо 

1. Захирамж /А/ 2002-2020 31 93 

2. Захирамж /Б/ 2020 16 22 

3. Тушаал /Б/ 2015-2020 57 91 

4. Тушаал /А/ 2019-2020 2 7 

5. Санхүүгийн холбогдолтой баримт бичгүүд 2019-2020 12 57 

6. СӨХ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичиг 2016-2020 20 426 

7. Малын А данс 2002-2018 181 387 

8. Б маягт 2013-2014 2 12 

9. Албан бичиг 2019-2020 13 16 

10. Хамтран ажиллах гэрээ 2015-2020 8 69 

Нийт  342 1180 

 
Дүүргийн архиваас дотооддоо 114 баримтыг түр ашиглуулсан ба 342 баримтаас лавлагаа 
хуулбарыг олгосон байна. 

 

№ Хэлтэс,тасгийн нэр 
Баримтын оны 

хязгаар 
Баримтын 

тоо 

1. Төрийн захиргааны, удирдлагын хэлтэс 2015-2020 14 

2. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 2019-2020 38 

3. Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналтын хэлтэс 2019-2020 3 

4. Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 2015-2020 3 

5. Хог, орчны бохирдол зохицуулалтын хэлтэс 2016-2020 7 

6. Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 2016-2020 23 

7. Аж ахуй,өмчийн хэлтэс 2016-2020 26 

Нийт  114 

 
Хорооны үйл ажиллагааны чиглэлээр:   
 
“Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ний загварыг Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны Б/155 
дугаар тушаалаар баталсан бөгөөд тайлант хугацаанд 21 хорооны хэсгийн ахлагчтай тус гэрээг 
байгуулж, Хэсгийн ахлагчдыг ажилд авах, Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох шийдвэрийн 
төслийг тухай бүр боловсруулж, хянуулан батлуулсан. 
 

Жилийн эцсийн байдлаар ажилд авсан-81, Хөдөлмөрийн гэрээг дуусгавар болгох -81, 
жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох-8, нийт 170 тушаалын төсөл боловсруулж 
батлуулсан. 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/233 дугаар захирамжаар байгуулагдсан хороодын хүн 

амын тоо, төлөвлөлт, газар нутгийн байршлыг судлах, хороодын хилийн цэс өөрчлөх талаар 
санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг” 4, 11, 16 хороодын  3346 өрхөөс санал авсан нь 
93.2% саналаар дэмжигдэж, бусад холбогдох ажлыг тухай бүр зохион байгуулсан.  

 
Холбогдох судалгаа, тайланг гарган Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 

хүргүүлж, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит бус хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчид 2021 оны 12 дугаар сарын 

07–ны өдрийн 04/561 тоот албан бичгийн хавсралтаар хороо хуваах, өөрчлөн зохион 
байгуулахтай холбоотой шийдвэр, бичиг баримтыг хүргүүлсэн. 
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Тус ажлын үр дүнд 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн ээлжит XII хуралдааны шийдвэрээр Хан-Уул дүүрэгт 4 хороо шинээр нэмэгдэж, 
нийт 25 хороотой болсон. 

 

Захиргааны актын эрх зүйн үндэслэлийг хянасан чиглэлээр: Засаг даргын 673 захирамж, 
ЗДТГ-ын даргын 526 тушаалын эрх зүйн үндэслэлийг хянан хууль зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн 
байна. Засаг даргын 514 захирамжийн үүрэг болгосон 668 заалтын хэрэгжилтийг холбогдох 
хэлтэс, албадаас аван биелэлтийг тооцон ажиллахад 95.7% буюу хангалттай хэрэгжиж байна 

Гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянах, бүртгэлжүүлэх чиглэлээр: Засаг дарга болон Засаг 
даргын Тамгын газрын дарга, хэлтэс, тасгаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай байгуулсан 
471 гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянаж, бүртгэлжүүлсэн байна. 

№ 
Гэрээний 
индекс 

Хэлтэс Тоо 

1 1/01 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс 15 

2 2/01 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 85 

3 3/01 Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналтын хэлтэс 12 

4 4/01 Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс 46 

5 5/01 
Тохижилт, ногоон байгууламжийн гүйцэтгэлийн хяналтын 
хэлтэс, Хог орчны бохирдол зохицуулалтын хэлтэс  

43 

6 6/01 Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс 20 

7 8/01 Хууль зүйн тасаг 5 

8 Ц/01 Цэргийн штаб 23 

9 А/01 Аж ахуй, өмчийн хэлтэс 149 

10 Ш/01 Иргэд, олон нийттэй харилцах алба 32 

11 ОК/01 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг 41 

НИЙТ 471 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 20 аж ахуй нэгж, байгууллагын 
захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээг Хөдөлмөрийн 
тухай хуульд нийцүүлэн хянан бүртгэлжүүлсэн. 

Шүүхэд төлөөлөх, хууль хяналтын байгууллагатай харилцах чиглэлээр: Захиргааны 
хэргийн болон Иргэний хэргийн шүүхэд иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагын нэхэмжлэлээр Засаг 
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дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдуулан үүсгэсэн 19 маргаанд итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгчөөр томилогдон хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцон ажилласан. 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад маргаан бүхий газрын үзлэгт 21, бичиг 
баримтын үзлэгт 14, анхан шатны шүүхийн 13, давж заалдах шатны шүүхийн 6, хяналтын шатны 
5 шүүх хуралдаан нийт 24 хуралдаанд цахимаар болон танхимаар оролцсон. 

 
- Иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж үзэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

хангаж гэрээ байгуулахыг даалгасан 2, 
- Иргэдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчөөгүй гэж үзэн нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

хэрэгсэхгүй болгосон 8, 
- Оролцогчид эвлэрч 2 хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

 

Нийт хэрэг, маргааны тоо 19 

Он дамжсан 12 

Тайлант хугацаанд гардсан нэхэмжлэл 7 

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусгавар болсон тоо 8 

Нийт оролцсон шүүх хуралдаан 24 

Анхан шатны 13 

Давж заалдах шатны 6 

Хяналтын шат 5 

Шүүхийн үзлэг/ Газар, баримт/ 35 

 
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр: Хууль тогтоомж, хэм хэмжээ тогтоосон 
захиргааны актыг тайлбарлах эрх зүйн сургалтыг иргэд, албан хаагч, сурагчдад зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд жилийн эцсийн байдлаар 14 сургалт зохион байгуулж давхардсан 
тоогоор 1622 иргэн, албан хаагчдыг хамруулсан. Үүнээс: Хууль тогтоомжийг сурталчлах 7 

сургалт зохион байгуулж 363 албан хаагч, 497 иргэн, 182 сурагчид хамрагдсан.  

Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актыг тайлбарлах 7 сургалтыг зохион байгуулж 110 албан 
хаагч, 70 иргэн, 400 сурагчид хамрагдсан.  

Шагнал, урамшуулал:  

2021 онд төрийн болон төрийн бус байгууллага боловсрол, эрчим хүч, хөнгөн 
үйлдвэрийн салбарт үр бүтээлтэй олон жил ажилласан 844 иргэнийг төрийн дээд одон 
медалиар, 3 аж ахуйн, нэгж байгууллагыг “Алтан гадас” одонгоор шагнуулахаар нэр дэвшүүлсэн 
материалыг хянан шалгаж дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн Хурлын 10, 18, 
33 35, 36, 46 дугаар тогтоолоор хэлэлцүүлэн батлуулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 

хүргүүлсэн. 

 Алдарт эхийн 1, 2 дугаар одон авах болзол хангасан 555 эхчүүдийн 22 боть архивын 
баримтыг НЗДТГ-т хүргүүлж, 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газар одонг гардуулсан. 

Нутаг дэвсгэрийн байгууллага болон иргэдийг байгууллагын шагналаар шагнуулах 
ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолоор “Хан-Уул 
Хангарди” медаль, “Хүндэт тэмдэг”, “Манлайлагч сурагч”, “Манлайлагч залуу”, “Бүтээлч 
байгууллага” зэрэг нийт 5 төрлийн тэмдэг, медалийн загварыг шинэчлэн батлуулж, 2021 оны 
байдлаар 101 иргэн, ажилтан албан хаагчдыг шагнаж урамшуулсан. 
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САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 

Дүүргийн төсвийн орлогын талаар: 

2021 оны жилийн эцсийн төлөвлөгөөгөөр орон нутгийн төсөвт 76,104.5 сая төгрөгийн 
орлого орохоос урьдчилсан гүйцэтгэлээр 60,149.5 сая төгрөг орж,  79.03 хувийн биелэлттэй 
буюу 20.96 хувиар тасарч байна. 

 
Дүүргийн 2021 оны  төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг нийт 13-н дансны 1-12 сарын орлого 

болон зарлагын гүйлгээгээр тулган хянаж, Татварын хэлтсийн орлогын эдийн засагчтай тооцоо 
нийлэн дүүргийн нэгдсэн санхүүгийн тайланд амжилттай нэгтгэгдлээ. 2021 оны жилийн эцсийн 
орлого болон зарлагын гүйлгээг тулган хянаж, албан тоотын дагуу зарлагын гүйлгээг Төлбөрийн 
хүсэлт бичин гаргаж, Татварын хэлтсийн орлогын байцаагчид 7 хоногт 4-5 удаа хуулгыг тогтмол 
илгээн тулган, тооцоо нийлж ажилласан. Дүүргийн 2021 оны төсвийн орлогын хуваарийг хийж, 
Засаг даргаар батлуулан, Фрийбаланс програмд оруулан орон нутгийн санхүүжилтийг саадгүй 
явуулах нөхцөл бололцоог хангасан. 

 
Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн орлогыг жилийн эхнээс жигд ханган биелүүлэн 

ажиллах тухай дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/23 дугаар 
захирамжийн төслийг бэлтгэн батлуулж, холбогдох хэлтсүүдэд хүргүүлэн ажлын хэсгийн хурлыг 
4 удаа зохион байгуулсан. Орон нутгийн төсвийн орлогын биелэлтийг Татварын хэлтэстэй сар 
бүр тулган баталгаажуулан төсвийн орлогын гүйцэтгэлд сар бүр хяналт тавин ажиллаж, 
орлогын давалт, тасралтын мэдээллийг 7 хоног бүр удирдлагад танилцуулсан. Засаг даргын 
захирамжийн дагуу өр барагдуулах болон төлөвлөгөө тасарч байгаа орлогыг биелүүлэх 
ажлаар Татварын хэлтэстэй хамтран ажиллав. Тухайлбал: 03 дугаар сарын 26-нд ЗДТГ-ын 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс, Татварын хэлтэс УБЦТС ТӨХК, УСНААУГ-ын 
удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж  дүүргийн хог тээвэрлэгч ОНӨААТҮГ-тай тооцоо 
нийлүүлж, хог хаягдлын орлогын сүүлийн 3 жилийн судалгаа гаргуулан, хог хаягдлын 
хураамжийн орлогын сар бүрийн гүйцэтгэлийг гэрээний дагуу тооцоо нийлж хэвшүүлсэн. ГЗБА-
тай уулзалт зохион байгуулж  газрын төлбөрийн дутууг төлүүлэх, мэдээллийн санд оруулах 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх талаар санал солилцлоо. 
 

Төсвийн сахилга, хариуцлагыг чангатгаж, төсвийг хэмнэлттэй, үр ашигтай зарцуулах, 
төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, 
ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу зохион 
байгуулах зорилгоор Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/136 дугаар 
захирамжийг төсвийн шууд захирагч нарт хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиглэл 
хүргүүлэн 2021 оны 02 сарын 17-ны Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолын дагуу зардлын эрэмбэ 
тогтоон төлбөр тооцоог гүйцэтгэж байна. 
 
Нийслэлд төвлөрүүлэх орлогын талаар: 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн төсөвт 
орон нутгийн төсвөөс 31,172.29 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж 89.06 хувийн биелэлттэй 
байна. 
 
Улсын Тэмдэгтийн хураамж буцаан олгох талаар: Төсвийн “тэг” үлдэгдэлтэй данснаас гарах 
зардлын гүйлгээний баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган хянаж 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны 
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өдрийн байдлаар Улсын тэмдэгтийн хураамжийн буцаалтаар нийт 913.8 сая төгрөгийг 1844 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгов. Мөн нэр данс зөрүү болон залруулгын гүйлгээг 
Татварын хэлтсээс ирүүлсэн албан бичиг, жагсаалт, дансны хуулга зэрэг үндсэн баримтыг 
үндэслэн 69 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 464,3 сая төгрөгийн залруулга гүйлгээ хийсэн. 

Бүртгэлийн үйлчилгээний талаар: Хан-Уул дүүрэгт харьяалагдах аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудыг Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандарт, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд, Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх, Зөрчлийн тухай хууль,Сангийн сайдын 46-р тушаалыг баримтлан тайлан 
баланс, орлого үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайланг 
Сангийн яамны шинэчилсэн “E-Balance” нэгтгэлийн програмд бүрэн шивүүлж, илгээсэн тайланг 
заасан хуулийн хугацаанд цахимаар хүлээн авч баталгаажуулан, нэгтгэлийг заавар журмын 
дагуу тайлагнаж байна.  

Нэгтгэлийн програмд 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан өгвөл зохих нийт 
14,208  аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 11,518 тайлан буюу 81,1%-ийг цахим системээр ирүүлсэн 
байна. Үүнээс 10,425 байгууллага буюу 73,3%-ийг баталгаажуулж, 1,101 байгууллагын 
алдаатай болон аудитын байгууллагын нэрийн баталгаажуулалт хийгдээгүй тайланг буцаасан. 

2021 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан  өгвөл зохих нийт 14,730  аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас 7,840 тайлан буюу 53,2%-ийг цахим системээр ирүүлсэн байна. Үүнээс 7,086 
байгууллага буюу 47,2%-ийг баталгаажуулж, 754 байгууллагын алдаатай болон аудитын 
байгууллагын нэрийн баталгаажуулалт хийгдээгүй тайланг буцаасан. 

 Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу  39 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт шийтгэл оногдуулж нийт 19.200.000 /Арван есөн сая хоёр 
зуун мянган/ төгрөгийг  төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан.  Өмнөх оны 8 зөрчлийн хэргийн 5 
зөрчлийг хэрэгсэхгүй болгож 3 зөрчил дээр шийтгэлийн хуудас бичсэн. Дээрх 3 зөрчлийн 2 нь 
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гаргасан. 
  
 Засгийн Газрын санхүүгийн нэгтгэлийн Э-ТАЙЛАН системд дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн нэгтгэлд хамрагддаг төсөвт 77 байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайлангийн санхүүжилт, касс харилцахын нэгтгэл, нэмэлт санхүүжилтийн тооцоог 
тулган Сангийн Яамны нэгтгэлийн Э-тайланд байгууллага бүрээр шалгаж хүлээн авч 
баталгаажуулан Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон Нийслэлийн Төрийн 
Аудитын байгууллагад хүргүүлэн амжилттай шалгагдаж, зөрчилгүй буюу “Стандарт дүгнэлт” 
авсан. 
 
Санхүүжилт олгосон талаар:   
 
Орон нутгийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт: 2021 оны дүүргийн орон нутгийн 33 
байгууллага, хөтөлбөр, зардлын төсвийн сар, улирлын хуваарийг дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн дагуу боловсруулж, тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагуудын 56,614.2 сая төгрөгийн батлагдсан төсвийг байгууллага тус 
бүрийн жилийн төлөвлөгөө, төсвийн сар, улирлын орлого, зарлагын хуваарийг хийж батлуулан 
санхүүжилтийг олгуулсан. Жилийн эцсийн байдлаар 55,437.9 сая төгрөгийн төсвийн хуваарийг 
сар бүр хийж батлуулан санхүүжилтийг хугацаанд нь олгуулсан.  
 
Тусгай шилжүүлгийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт: Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 
санхүүжих 56 сая, орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 5,472.12 сая төгрөгийн батлагдсан төсвийг 
төсвийн төлөвлөлтийн Фискал програмд байгууллага тус бүрийн жилийн төлөвлөгөө, төсвийн 
сар улирлын орлого, зарлагын хуваарийг эдийн засгийн ангиллын дагуу шивж оруулан баазыг 
нэгтгүүлэн, Сангийн яаманд хүргүүлж санхүүгийн удирдлагын мэдээллийг системд татуулан 
гүйлгээ хийх боломжийг бүрдүүлэн ажилласан. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Засгийн газрын 43 дугаар тогтоолоор 50% хязгаарлагдсан байсан  тээвэр шатахуун, 
шуудан холбоо интернет, хог хаягдал ариутгалын зардлуудын төсвийг төсвийн төлөвлөлтийн 
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фискал програмд 48 байгууллага, зардлын ангилал тус бүрээр 4-12 саруудад батлагдсан 

төсвийн хүрээнд төсөв хоорондын харилцаанд тохируулан шивж оруулан баазаа нэгтгүүлсэн. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ИТХ-аар батлагдсан төсвийн нэмэлт өөрчлөлтийн 
дагуу 56,278.19 сая төгрөгийн төсвийн хуваарийг 11 дүгээр сараас хийж хуваарийн дагуу 
төсвийн төлөвлөлтийн Фискал-5.5 системд байгууллага бүрээр шивж баазаа нэгтгүүлэн төсвийн 

сар, улирлын хуваарийг татуулан ажилласан. 

Хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн талаар: Дүүргийн төсвийн 
хөрөнгөөр 2021 онд хэрэгжих 33,304.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 59 төсөл арга хэмжээ 
батлагдсанаас 9,080.2 сая төгрөгийн 32 төсөл арга хэмжээний тендер зарлагдаж хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн төсөл арга хэмжээг хуулийн хугацаанд хянаж гэрээ байгуулсан.   

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020-2021 он дамжин хэрэгжих 795.2 сая 
төгрөгийн 2 төсөл арга хэмжээ, 2021 онд хэрэгжих 651.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 төсөл 
арга хэмжээ нийт  1,446.2 сая төгрөг батлагдсанаас  739.5 сая төгрөгийн 2 төсөл арга 
хэмжээний тендер зарлагдаж хамгийн сайн үнэлэгдсэн төсөл арга хэмжээг хуулийн хугацаанд 
хянаж гэрээ байгуулсан. 

2020-2021 он дамжин хэрэгжих 10,592.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 6,590.3 сая 
төгрөгийн  2021 онд санхүүжих 15 төсөл хэмжээ батлагдсанаас 9 төсөл арга хэмжээ бүрэн 
хэрэгжиж 12 сарын 10-ны өдрийн байдлаар 4,020.2 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон. 2021 онд 
хэрэгжих 22,711.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, үүнээс 2021 онд санхүүжих 14,511.9 сая 
төгрөгийн төсөвтэй 32 төсөл арга хэмжээ батлагдсанаас 23 төсөл арга хэмжээ бүрэн 
хэрэгжиж 5,060.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. 

Төрийн сангийн үйлчилгээний талаар:Төрийн сан банк нь харилцагч төсөвт байгууллагуудын 
дансны нэгдсэн жагсаалт гаргаж, төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтнүүдэд хуваарилан, 2021 
оны 01 дүгээр сарын 07-нд батлан, 2021 оны 1 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 01-
ний өдрийн байдлаар Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага мэдээллийн системд 26,815 ширхэг 
223,500.0 сая төгрөгийн төлбөр тооцоог гүйцэтгэн, тулган шалгаж эцсийн байдлаар 

баталгаажуулан ажилласан. 

Төсөвт байгууллагуудын баталгаат гарын үсгийг маягтын дагуу 16 төсвийн шууд 
захирагч, 23 нягтлан бодогч журмын дагуу шинэчлэн авч, Засгийн газрын санхүүгийн 
удирдлагын мэдээллийн системд бэлтгэн нийлүүлэгчээр 359 байгууллага болон хувь хүн 
бүртгэсэн байна. 
 

Сургалт, тайлан мэдээний талаар: Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд орон нутгийн 
байгууллагууд 16, өрхийн эрүүл мэндийн төв 15, улсын төсвийн цэцэрлэг 28, сургууль 21, хувийн 
сургууль 25, цэцэрлэг 98, нийт 203 байгууллагын мэдээ нэгтгэгдэн, улсын төсвийн цэцэрлэг, 
сургууль болон орон нутгийн байгууллагуудын 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг Сангийн 
яамны програмтай тулган баталгаажуулан ажилласан. Улсын төсвийн цэцэрлэг, сургууль болон 
орон нутгийн байгууллагуудын дансанд орсон нийгмийн даатгалын байгууллагаас орсон 
орлого, нэр данс зөрүү орлого, байгууллагын өөрийн орлого зэргийг 1-11 саруудад 223 удаагийн 
бичилтээр Сангийн яамны санхүүгийн удирдлагын системд нэг бүрчлэн шивж оруулан, орлого 
цэвэрлэх бичилт хийсэн байна. 
 

Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл, 
Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн 
аливаа шийдвэр, Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл гэсэн нийт 12 төрлийн мэдээг 1-11 дүгээр 
саруудад нийт 144 удаагийн давталтаар хуулийн хугацаанд нь Shilendans.gov.mn сайт, 
дүүргийн веб хуудасны Мэдээллийн ил тод байдал хэсэгт тус тус  байршуулан иргэд, олон 
нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллалаа. 
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Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс,  дүүргийн Статистикийн хэлтэст  дүүргийн 
орлого, төсвийн байгууллагуудын  зарлагын  мэдээ,  бусад холбогдох мэдээллийг сар бүр  
нэгтгэн гаргаж, хүргүүлсэн. 

 
“Дүүргийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын шалгалттай 

холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай” дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу 
Нийслэл дэх Төрийн аудитын шалгалтаар зөрчилгүй гарсан, зөрчлийг аудитын явцад 
залруулсан байгууллагуудын төсвийн шууд захирагч, нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарт үндсэн 
цалингийн 1-1,5 сараар бодож урамшуулал олгох,  зөвлөмж, акт албан шаардлага авсан 
төсвийн шууд захирагч, санхүүгийн ажилтнуудад хариуцлагын арга хэмжээ авч ажиллалаа.  

 
Сангийн яамны Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн системийн сургалт, Татварын мэргэшсэн 

зөвлөхийн нийгэмлэгийн 2 удаагийн сургалт, Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын хаврын 
сургалтуудад хамрагдах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. 

 
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан бодогчдын Институтийн тасралтгүй боловсрол олгох 14 

хичээлийн цахим сургалтад Б.Нарантуяа, С.Золжаргал, Ч.Соддулам (хугацаагүй эрх сунгасан) 
нар хамрагдаж, гишүүний үүргийн биелэлт хангав. 
 

НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
 
Эрүүл мэнд: 2021 оны 02 дугаар сарын 01-04-ний өдрүүдэд 
дүүргийн Засаг даргын орлогч А.Амартүвшин, Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтсийн дарга О.Мягмарсүрэн, салбар хариуцсан 
мэргэжилтэн, дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Өрхийн 
менежер Г.Даваасүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр дүүргийн 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн өнөөгийн үйл ажиллагааны 
байдалтай танилцан, санал хүсэлт, тулгамдаж байгаа 
асуудлуудын талаар хэлэлцэж, зөвлөгөө өгч ажилласан.    
 
Ажлын байранд Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Засаг 
даргын Тамгын газрын хэлтэс, тасаг, албадын албан хаагчдад амны хаалт, гар ариутгагч, 
халдвар хамгааллын хэрэгслийг 2 удаа олгосон. 
 

    
“Цусаа хандивлая” аяныг Цусны төвтэй хамтран 2021 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр 

зохион байгуулсан. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон дэргэдэх хэлтэс 
албадын нийт 58 албан хаагчид цусаа хандивлан цусны донорын эгнээнд нэгдэцгээсэн. 
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Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо буюу Био комбинатын “Жишиг өрхийн эмнэлэг”-ийн 
шинэ барилга ашиглалтад орох үйл явцтай дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан, орлогч 
дарга А.Амартүвшин болон бусад холбогдох албаны хүмүүс 2021 оны 3 дугаар сарын 21-ний 
өдөр танилцсан.  

  

 

 

 

 

Коронавируст халдварын эсрэг хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засаг 
даргын Тамгын газрын нийт албан хаагчдыг  Астра зенека вакцины 2 дугаар тунд хамруулах 
ажлыг зохион байгуулсан. Мөн албан хаагчдыг “Интермед” эмнэлэгт эсрэг биетийн 
шинжилгээнд хамруулсан.  

Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх багц үзлэгт хамруулах ажлын хүрээнд 
“Интермэд”, “Грандмед”, “Улаанбаатар Сонгдо”, “Гэгээн ар 
үр” гэсэн 4 эмнэлгээс багцын үнийн санал авч, “Грандмед” 
эмнэлгийг сонгосон. Сонгогдсон эмнэлгээс багц үзлэг буюу 
Хавдар илрүүлэх багц, ходоодны дурантай багц, 
эмэгтэйчүүд багц, уушги, зүрхний СТ багц гэсэн 4 төрлийн 
багц үзлэгт нийт албан хаагчдын 95 хувийг хамруулсан.  

 
Урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамрагдалт: 

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүд коронавируст халдвар /Ковид-
19/-аар өвчилж байгаатай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн А/472 дугаар захирамжаар 1000 ширхэг түргэвчилсэн оношлуурын нөөц бүрдүүлэхэд 
шаардагдах төсвийг шийдвэрлэж, сургууль, цэцэрлэгүүдэд хуваарийн дагуу олгосон.  

Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй оюутны дотуур байртай 6 их дээд 
сургуулийн 5 эмч, 7 дотуур байр хариуцсан багш нарт Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын 
тархалт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг оюутнуудад 
шуурхай үзүүлэх, тандалт, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх зорилгоор Эрүүл мэндийн төв, 
Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран "Ковид-19 халдварын нөхцөл байдал" сэдэвт 
сургалтыг 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулсан. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/05 дугаар тушаалаар батлагдсан загварын дагуу Хан-
Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн гурвалсан гэрээний 2021 оны жилийн эцсийн 
биелэлтийг дүгнэж, үнэлгээний тайланг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт 2021 оны 12 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн 05/559 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн.   
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Үнэлгээний дүнгээр: 
✓ 1-р байр: 94,6%-ийн үнэлгээгээр 7-р  хорооны  “Хашчагнуур” ӨЭМТ 
✓ 2-р байр: 91,7%-ийн үнэлгээгээр 16-р хорооны “Энхбуянт Манал” 

ӨЭМТ 
✓ 3-р байр: 90,4%-ийн үнэлгээгээр 1-р хорооны “Мөнхбадрах” ӨЭМТ-үүд 

шалгарсан.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/881 дүгээр захирамжийн хүрээнд шилдэг Өрхийн эрүүл 
мэндийн төв, шилдэг эмч, сувилагчийг шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан.  

1. Шилдэг Өрхийн эрүүл мэндийн төв:  
➢ 1-р хорооны Мөнхбадрах ӨЭМТ  
➢ 2-р хорооны Тэрмэстий ӨЭМТ    
➢ 7-р хорооны Хашчагнуур ӨЭМТ  

2. Шилдэг эмч: 
➢ 3-р хороо, Энхтитэм ӨЭМТ-Г.Цагаанчулуун 
➢ 4-р хороо, Цэцдо ӨЭМТ-Б.Энхбилэг 
➢ 10-р хороо, Амин тус ӨЭМТ-С.Бямбадаш 

3. Шилдэг сувилагч: 
➢ 5-р хороо Манал Үйлс ӨЭМТ-Д.Дуламдорж 
➢ 14-р хороо Энх-Амгалан өлзийт ӨЭМТ-О.Долгормаа 
➢ 15-р  хороо Мэндсаруул өрх ӨЭМТ-Г.Самбууням 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Төрийн албан хаагчдыг 

дайчлан ажиллуулах тухай” А/489 дүгээр захирамжаар иргэдэд коронавируст халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллах төрийн албан хаагчдыг 21 хорооны 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарилан ажиллуулсан.  

Коронавируст халдвараар өвдөөд эдгэрсэн, хүндрэл нь арилахгүй байгаа иргэдийг 
дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Рентген оношилгоонд хамруулах ажлыг 2021 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан. Оношилгоонд хороо тус бүрээс 35 иргэнийг 
хамруулсан.  

Төрийн байгууллагын албан хаагчдын дархлаажуулалтын нэмэлт тунд хамрагдалт 2021 
оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар хамрагдвал зохих 7834 албан хаагчаас 
хамрагдсан 6018 буюу 77хувьтай байна. 
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Биеийн тамир, спортын чиглэлээр: 2021 оны 11 дүгээр сарын 06-08-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулагдсан “Монгол Улсын Өсвөр үеийн жудо бөхийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-
д Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн эмэгтэй баг тамирчид 5 
алт, 2 мөнгө, 6 хүрэл медаль авч, багийн дүнгээр “Алтан медаль” хүртсэн. 

 
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир, спортын улсын хорооноос “Цахим 

гимнастрада” биеийн тамирын арга хэмжээг 2021.10.15-ны өдрөөс 2021.11.20-ны өдрийн 
хооронд цахимаар зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээ нь дэлхий нийтээр коронавируст цар 
тахлыг даван туулахаар тэмцэж байгаа үед иргэд, олон нийтийг идэвхтэй хөдөлгөөнд уриалж, 
дархлаагаа дэмжин дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх сонирхол, санаачилгыг нэмэгдүүлэх, 
хөдөлгөөний дутагдал, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой бөгөөд нийт 39 
байгууллагын 860 хүн оролцсон.  

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг тохиолдуулан Хан-

Уул дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар зөвлөл, Биеийн тамир, 
спортын хороо, Монголын Хонхтой бөмбөгийн холбоо, Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо 
хамтран “Хонхтой бөмбөг” нээлттэй тэмцээнийг 2021 оны 12 дугаар сарын 04-05-ны өдрүүдэд 
Монголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний холбооны спорт зааланд зохион байгууллаа. Тэмцээнд 
төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 70 гаруй тамирчид оролцсон. 

 

Явган алхалтыг тогтмол зохион байгуулах, бүх нийтийн эрүүл мэндийн хөдөлгөөн болгон 
хөгжүүлэх, алхалтын ач холбогдлыг сурталчлах, байгаль орчноо танин мэдэх, хайрлан 
хамгаалах, иргэдэд эрүүл амьдралын хэв маягийг бий болгох зорилгоор Хан-Уул дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газраас “Хамтдаа алхаад эрүүлжье” уриатай “Явган алхалтын аян”-ыг нээж, 8 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Жаргалантын аманд 8 км-ын маршрутын дагуу 2021 оны 9 дүгээр 
сарын 26-ны өдөр анхны алхалтыг зохион байгуулсан.  
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“Хамтдаа алхаад эрүүлжье” аянд Хан-Уул дүүргийн Боловсролын хэлтэс, ерөнхий боловсролын 
19 сургууль, 28 цэцэрлэгийн Захирал, Эрхлэгч нар, багш, ажилтнуудын төлөөлөл нийт 300 
орчим хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хамрагдсан.  

 
Хан-Уул дүүргийн Явган алхалтын 
холбооноос “Хамтдаа алхаад 
эрүүлжье” аяны хүрээнд 3 удаагийн 
алхалтыг зохион байгуулсан. 
Алхалтад тус холбооны гишүүд 
болон дүүргийн залуучуудын 
төлөөлөл оролцсон.  
 
Соёл урлагийн чиглэлээр:  
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршилтай, яаралтай засварлах шаардлагатай хөшөө дурсгалын 
судалгааг гаргаж Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.Үүнд; 
 

➢ Ардын хувьсгалын 25 жилийн ойн өндөрлөг- Шаардагдах төсөв болон газрын  
кадастрын зургийг хийлгэсэн бөгөөд нийслэлийн газрын мэдээллийн санд бүртгүүлэхээр 
хүсэлтийг хүргүүлсэн. 
 

➢ Соёмбот толгойн гэрэлтүүлгийн ажил- Шаардагдах төсвийг гаргаж, төсвийн  
тодотголд суулгах санал хүргүүлсэн. 
 

➢ Хан-Уул дүүргийн 50 жилийн ойн өндөрлөг- Шаардагдах төсвийг гаргаж, төсвийн  
тодотголд суулгах санал хүргүүлсэн.  
   

 
Олон Улсын болон төрийн бус байгууллагын чиглэлээр:  
 

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь Тайваны Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангийн 
Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай 2020 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр “Хамтын 
ажиллагааны санамж бичиг” байгуулсан. Санамж бичгийн 2.1.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 
Тайваны Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сангаас 30,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, 
дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн “Шүдний гажиг заслын кабинет”-д иж бүрэн засвар болон 
тохижилтын  ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан.  

 
Шүдний гажиг заслын кабинет нь сард шүдний эмчилгээний чиглэлээр  220-330 хүнд, 

гажиг заслын чиглэлээр 44 хүнд үйлчилгээ үзүүлэх хүчин чадалтайгаар 2021 оны 03 дугаар 
сарын 10-ны өдөр үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхлүүлсэн.  
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Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь “Гүүд нэйборс” ОУТББ-ын Монгол дахь 

Төлөөлөгчийн газартай 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 5 жилийн хугацаатай “Хамтын 
ажиллагааны гэрээ” байгуулсан. Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд дараах ажлуудыг 
хэрэгжүүлээд байна. Үүнд: Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдийн “Дархлаажуулалтын өрөө”-нд нийт 35,000,000 төгрөгийн засвар болон бүрэн 
тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан.  

 

 
Хан-Уул дүүргийн 60 дугаар сургуулийн “Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөө”-г нийт 1,589,000 

төгрөгийн төсвөөр тохижуулсан. 
 

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хан-Уул дүүргийн 
29, 71, 145, 189 дүгээр цэцэрлэг, 34, 41, 60 дугаар сургууль тус бүрд ариутгалын төхөөрөмж 
олгосон. Төсөв-1,000,000 төгрөг 

 
Хүүхэд ивээн тэтгэх хөтөлбөрт хамрагддаг 1496 хүүхдийн нийт 850 өрхөд 85,000,000 

төгрөгийн хүнсний болон эрүүл ахуйн багц олгосон.   
 

2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр тус дүүргийн 14 дүгээр хороонд байрлах “Өлзийт 
Асар” төрийн бус байгууллагын түр хоноглох байрны 360м2 талбайд “Сайн түшиг” ХХК ариутгал, 
халдваргүйтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

 
Тус байранд орон гэргүй, гудамж талбайд хоноглон тэнүүчилж амьдардаг, гэр орноосоо 

дайжсан, архины хамааралтай иргэдийг байршуулан нийгэмшүүлэх үйлчилгээнд хамруулж 
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байна. Иргэдийг коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс 2000 ширхэг амны хаалт, 100 ширхэг 
гар ариутгагч бүхий халдвар хамгааллын хэрэгслийг хүлээлгэн өгсөн.  

 
Дүүргийн Улаан Загалмайн хороо, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Шилжилт 

хөдөлгөөний байгууллага, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, “Нийгмийн дэвшил эмэгтэйчүүдийн 
хөдөлгөөн” ТББ-уудын дэмжлэгтэйгээр 2021 оны 05 дугаар сараас 2021 оны 09 дүгээр сар 
хүртэлх хугацаанд хэрэгжих “Дотоодын шилжин суурьшигчдын эмзэг байдлыг хязгаарлах нь” 
төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг дүүргийн Засаг 
даргын 2021 оны А/269 дүгээр захирамжаар байгуулж, төслийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулсан.  

 
Төслийн хүрээнд дараах үр дүн гарсан. Тухайлбал: 

• Нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг-132 хүн 

• Шууд тусламж хүртсэн-30 хүн 

• Бичиг баримтжуулсан-30 хүн 

• Тусламж мэдээлэл өгсөн-22 хүн 

• Сургууль цэцэрлэгт-2 

• Эрүүл мэндийн тусламж-9 хүн 

• Төрийн үйлчилгээнд-14 хүн 

• Мэдээллийн өдөрлөгт-300 гаруй хүн 
 

Япон Улсын Засгийн газрын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй нийт 32 
байгууллагын төслийг хүлээн авч, хэлтсийн хурлаар төслүүдийг хэлэлцэж, 15 төслийг 
хэрэгжүүлэхээр санал болгон тус хөтөлбөрт хүргүүлсэн. 
 

 

 

 

 
Төр, Олон улсын байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд Тайваны хүүхэд, гэр бүлийг 
дэмжих сангаас Хан-Уул дүүргийн зорилтот 6 өрхөд 5 ханатай, иж бүрэн гэр олголоо.  
  

Иргэдэд олгох гэрийн “Батламж”-ийг дүүргийн Засаг дарга Ж.Алдаржавхлан 2021 оны 10 
дугаар сарын 28-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн. Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 
зорилтот бүлгийн олон хүүхэдтэй, өрх толгойлсон, эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй өрхүүдээс 
дараах зорилтот 6 өрхийг сонгосон. Үүнд:  

 
1. Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны иргэн С.Мөнхжаргал 
2. Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны иргэн Э.Одонгоо 
3. Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэн Ц.Батням 
4. Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны иргэн Г.Энхтөр 
5. Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэн Ц.Алимаа 
6. Хан-Уул дүүргийн 17 дугаар хорооны иргэн, тус дүүрэг дэх Цагдаагийн газрын 2 

дугаар хэлтсийн албан хаагч, Дэд ахлагч Е.Рабби  
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Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Тайваны Хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих 
сантай байгуулсан “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-ийн хүрээнд тус дүүрэг дэх гэр бүлийн 
хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-д нэн 
шаардлагатай зөөлөн эдлэл, хивс, ариун цэврийн багц бүхий 10 нэр төрлийн 134 ширхэг эд 
зүйлсийг 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр хүлээн авсан.  

  

 

Боловсролын чиглэлээр: Ковид-19 цар тахлын үед зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй 
холбоотойгоор дүүргийн төрийн сургуулийн сурагчдад хичээл завсардлаас урьдчилан 
сэргийлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор “ДАТАТАЙ 
ДУГААР” олгох үйл ажиллагааг дүүргийн Боловсролын хэлтэс, “Юнител” ХХК болон  Хан-Уул 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран зохион байгуулсан. 

Хан-Уул дүүргийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 18 сургуулийн 5-12 дугаар 
ангийн нийт 10.000 сурагчдад “ДАТАТАЙ ДУГААР” олгогдсон. 
 

 “Теле хичээл” үзэх боломжгүй, дүүргийн зорилтот бүлгийн болон олон хүүхэдтэй өрх 
толгойлосон 3 өрхөд зурагт болон дататай дугаар гардуулж, тус 3 өрхийн сургуулийн  насны 
хүүхдүүд хичээл хоцрогдлоос сэргийлэх боломжийг бүрдүүлсэн.  
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Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 18 сургуулийн 
захирал, 28 цэцэрлэгч нартай 2020 онд байгуулсан “Үр дүнгийн гэрээний сүүлийн хагас жилийн 
үнэлгээ” болон “Ур чадварын нэмэгдэл”-ийг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 
баталгаажуулсан. 

 
Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 19 сургуулийн захирал, 28 цэцэрлэгийн эрхлэгч, 

21 хорооны Засаг дарга нартай хамтран 2021-2022 оны хичээлийн жилийн хамран сургах 
тойргийг шинэчлэн Нийслэлийн боловсролын газарт хүргүүлсэн. 
 

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 19 сургуулийн спортын талбайн ашиглалт, 
хамгаалалт, шаардлагатай засвар болон шинээр тохижуулах ажлыг судалж, тайлагнах ажлын 
хүрээнд 19 сургуулийн спорт, биеийн тамирын талбайтай газар дээр нь очиж танилцсан. 

 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: 
 

1. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Хөдөлмөрт бэлтгэх хөтөлбөр”, “Цар тахлын үед аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг сэргээх 
хөтөлбөр”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”, “Ахмадын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих  
хөтөлбөр”-ийн мэдээллийг дүүргийн вэб сайт боло пэйж хуудаснаа байршуулан иргэдэд 
хүргэсэн.  

2. Хороодын "Амьжиргааг дэмжих зөвлөл"-өөс дэмжигдсэн 34 бүлгийн 71 зорилтот 
иргэний төслийг шалгаруулж, гэрээ байгуулан, нийгмийн халамжийн сангаас 38.0 сая төгрөгийн 
санхүүгийн буцалтгүй дэмжлэг олгосон. 

3. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг буюу  хүнсний эрхийн бичиг авдаг өрхийн 18-34 насны 
хөдөлмөр эрхлэх боломжтой 219 иргэдийн дэлгэрэнгүй судалгаа гарган зорилтот бүлгийн 48 
залуус болон 32 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байранд бэлтгэх сургалтад хамруулав. 
Мөн “Оролцоо” төслийн хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад 93 залуучууд оролцуулав. Хөдөлмөр 
бэлтгэх сургалтад хамрагдсан иргэдээс байнгын ажлын байранд 56 залуучууд зуучлагдан 
ажилд орсон байна. Сургалтад хамрагдсан 32 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөс ажлын байранд зуучилсан. 

4. Ахмад мэргэжилтний зөвлөн туслах үйлчилгээний хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих сангаас 17 ахмад мэргэжилтэнтэй 14.28 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан санхүүжүүлсэн. 
Мөн 13 ахмад настанд аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь 36.0 сая төгрөгийг эргэн 
төлөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгосон. 

5.Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэж болзошгүй цэгүүдэд цэрэг цагдаагийн байгууллагаас 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 17 ахмад настанг эргүүлээр ажиллуулж, 24.696 сая  төгрөгийн 
урамшуулал олгосон. 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөл: 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/113 дугаар захирамжаар дүүргийн 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн баталж, 2021 онд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ажил олгогч 
эзэд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтнууд болон дүүргийн Засаг даргын 
дэргэдэх хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдэд зориулсан 4 удаагийн цахим болон танхимын 
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сургалтыг Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн менежментийн хүрээлэн, Нийслэлийн 

ажил олгогч эздийн холбоотой хамтран зохион байгуулж 346 хүн хамруулсан.  

• “Үйлдвэрлэлийн ослыг судлах дараалал” /2021.04.14/ 

• “Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн системдээ хөрөнгө 
оруулалт хийхийн ач холбогдол” /2021.04.28/ 

• “Барилгын төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах нь” /2021.04.29/ 

• “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, түүнд нийцүүлэн өөрчлөх, 
боловсруулан дагаж мөрдөх дотоод хэм, хэмжээ анхаарах асуудлууд” /2021.11.02, 
2021.12.10, 50 албан хаагч/ 
 

1. Ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 
стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 58 аж ахуйн 
нэгж байгууллагад “Хуулийн хэрэгжилт ханган ажиллах тухай” дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 
01/288 дугаар “Зөвлөмж”-ийг хүргүүлсэн.  

 
2. “Нэн тэргүүнд ХАБ-2021 Аюулгүй байдал ба Ковид-19” үндэсний бага хурал”-д дүүргийн 

нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 35 аж ахуйн нэгж байгууллагын ХАБ-ын 
мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. /2021.10.21-22/ 

 
 Ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 
стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр дүүргийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
зөвлөлөөс дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 58 аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад хуулийн хэрэгжилт ханган ажиллах тухай 2021 оны 5 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн 01/288 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тогтолцоог сайжруулах зорилгоор 
“Аюулгүй байдал ба Ковид-19” уриан дор 2021 оны 10 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан “Нэн түрүүнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” бага хуралд дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 18 барилгын компанийн Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтнуудыг хамруулсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/539 дүгээр захирамжаар эрчим хүчний 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй 
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байдал, эрүүл ахуйн үзлэгийг 2021 оны 10 дугаар сарын 22–ны өдрөөс 10 дугаар  сарын 29-ний 
өдрийг хүртэлх хугацаанд  зохион байгууллаа. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас баталсан удирдамжийн хүрээнд аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй байдлыг шалгасан бөгөөд тус үзлэгт цахилгаан үйлдвэрлэх, хангах тусгай зөвшөөрөл 
бүхий төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн нийт 9 байгууллага хамрагдсан. 

  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын үйл ажиллагаа: Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын 
даргын 2019 оны А/64 дүгээр тушаалаар “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлах комиссын бүрэлдэхүүн”-
ийг 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан.  Тус комисс нь 18-аас дээш насны иргэдийн 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох, сунгах, цуцлах, хөдөлмөрийн нөхцөл солих чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 44 удаа хуралдаж, 3730 иргэний асуудлыг хэлэлцэн 
шийдвэрлэсэн. Үүнд: сунгасан-2950, шинээр орсон-456, цуцалсан- 324, буцаасан- 128, 
хөдөлмөрийн нөхцөл сольсон-22. 
 
  Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/485 дүгээр захирамжаар Хан-Уул дүүрэгт 
хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацааг даатгуулагч /иргэн/-д тогтоосон байдалд 
хяналт, шалгалтын ажлыг 2021.09.15-2021.11.19-ний өдрүүдэд зохион байгуулав. Удирдамжийн 
дагуу НДЕГ-аас ирүүлсэн 3742 иргэний нэрсийн дагуу 3640 /97 хувь/ иргэний амбулаторын карт 
болон бусад баримт бичигт татан авч, 1161 иргэнийг биечлэн байлцуулан зохион байгуулав. 
Хяналт-шалгалтаар 15 зөрчил илэрснээс 13 иргэний холбогдох шинжилгээ, нэмэлт материал 
бүрдүүлэх, 2 иргэний хөдөлмөр магадлалын комиссын шийдвэрийг цуцлах санал орууллаа. 

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар 
комиссын үйл ажиллагаа: 
  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/129 дүгээр захирамжаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комисс”-ыг 7 гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. Тус комисс нь 0-16 насны хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
эсэхийг тогтоох, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнд хамруулах үйл 
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлэх, үнэлэх, 
тогтоох, нийгмийн амьдралд тэгш оролцох боломж, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хүүхдийн 
хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлийг эрт илрүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж 
байна.  
  2021 онд 20 удаагийн хурал зохион байгуулж, 496 хүүхдийн асуудлыг хэлэлцсэнээс 60 
хүүхдэд байнгын асаргаа шаардлагатай болохыг тогтоож, 12 хүүхдэд байнгын асаргаа 
шаардлагагүйг тогтоож, 10 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болохыг тодорхойлон, 384 
хүүхдийн байнгын асаргааг сунгасан. 

 
  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмийн 
халамжийн сангаас үзүүлэх тусламж, 
хөнгөлөлтийн талаарх мэдээллийг дохионы 
хэлмэрчийн тайлбартайгаар цуврал байдлаар 
бэлтгэн “Мэдээллийн цаг”-ийг хүргэсэн. 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газраас “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
хүртээмжтэй оны шилдэг”-үүдийг 9 номинациар шалгаруулсан. Хан-Уул дүүргийн Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар зөвлөл “Оны шилдэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрхийг хангах салбар зөвлөл” номинацид, “Мишээл групп” ХХК “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
хүртээмжтэй оны шилдэг ажил олгогч аж ахуйн нэгж, байгууллага” номинацид тус тус шилдгээр 

шалгарсан.  

 
Зорилтот өрхүүдэд үзүүлсэн хүнсний тусламжийн мэдээлэл: 
 

✓ Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/144 дүгээр захирамжаар хөл хорио болон гэрийн 
тусгаарлалтад орсон өрхүүдэд 125 хүнсний тусламж  

✓ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас “Дэм дэмэндээ-2” аяны хүрээнд 400 хүнсний 
тусламж  

✓ Нийслэлийн Онцгой комиссоос 2500 багц хүнсний тусламж 
✓ Улсын Онцгой комиссоос 300 багц хүнсний тусламжийг тус тус олгосон. 

 
“Глобаль” сангийн дэмжлэгтэйгээр сүрьеэ өвчинд өртөх эрсдэлтэй амжиргааны түвшин 

доогуур 25 өрх болон сүрьеэ өвчний эмчилгээтэй байгаа 40 өрх нийт 65 өрхөд 3 сарын хүнс 

болон ариун цэврийн багцийн тусламжийг үзүүлсэн. 

 
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын чиглэлээр: “Дэлхийн Зөн” Монгол олон улсын байгууллагын 
Хан-Уул орон нутгийн хөтөлбөр, “Мобиком” Корпораци хамтран хүүхдийн боловсролыг дэмжих, 
тэгш, хүртээмжтэй байдлыг хангах зорилгоор “Smart education” төслийг Хан-Уул дүүрэгт 
хэрэгжүүлж, төслийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, шилдгээр шалгарсан тус дүүргийн 
ерөнхий боловсролын 30 сурагчид төсөл хэрэгжүүлэгчдийн зүгээс 2021 оны 9 дүгээр сарын 21-
ний өдөр гар утас бэлэглэсэн. 

“Smart education” төслийн зорилго нь коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын улмаас 
танхимын болон зайн сургалтыг хослуулж таван хоног танхимаар, ес хоног цахимаар ээлжлэн 
хичээллэх шийдвэр гарсантай холбогдуулан интернэтгүй, гар утаснаасаа хичээллэх боломжгүй, 
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гэр бүлийн орчинд нь техникийн боломж нөхцөл бүрдээгүй зэрэг шалтгаанаар цахим хичээлээ 
үзэж чадахгүй байгаа сурагчдад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 
 

 
Монгол Улсад Залуучуудын байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд зохион 

байгуулсан "Залуусаа дэмжье" аянд нийт 20 байгууллага оролцож, залуучуудад ээлтэй 56 
шийдвэрийг гаргаж, 1500 орчим ажилтан, албан хаагчдад хүрсэн байна.  
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн аяны үйл ажиллагааг дүгнэж, шалгаруулалтын ажлыг зохион 
байгуулсан.  
  1-р байр: Биеийн тамир, спортын хороо   
   2-р байр: 32 дугаар сургууль   
  3-р байр: 189 дүгээр цэцэрлэг   
    Тусгай байр: И-Март худалдааны төв   

Тусгай байр: Абсолют cash & Сarry 
 

 

 

 

 

 

Өсвөр насны хүүхдүүдэд зөв дадал хэвшүүлэх, тулгамдаж буй асуудлыг нь бодитоор 
илрүүлэн, өөрөө шийдвэрлэх чадварт суралцуулах, гэр бүлийн харилцаанд эерэгээр нөлөөлөх, 
амьдрах ухааны ерөнхий чадвар эзэмшүүлэх зорилгоор Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэстэй хамтран “МY NOTE” хөтөлбөрийг 2 сарын хугацаанд хэрэгжүүлж, хөтөлбөрт идэвхтэй 
хамрагдсан анги, хамт олныг шалгаруулсан.   

Хөтөлбөрт тус дүүргийн 32, 59, 60, 114 дүгээр сургуулийн 8-9 дүгээр ангийн нийт 1000 
сурагч хамрагдсанаас сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хамгааллын үйлчилгээ шаардлагатай 25 хүүхдийг 
илрүүлэн хариу үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.  

1) 32-р сургууль /9б анги/ 
2) 59-р сургууль /8в анги/ 
3) 60-р сургууль /9а анги/ 
4) 114-р сургууль /9а анги/ 

  

 
Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох, хуулиар 

хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн ур чадвар олгох, сайн туршлагыг 
харилцан солилцох, нийслэлийн 171 хорооны хамтарсан багийн үйл ажиллагааг иргэд, олон 
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нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
газраас “Асуудал, шийдэл” илтгэл, ур чадварын тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулдаг. 

Энэ жилийн “Асуудал, шийдэл” илтгэл, ур чадварын уралдаанд нийслэлийн 9 дүүргийн 
хороодоос шалгарсан шилдэг хамтарсан багууд өрсөлдөж, Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар 
хорооны хамтарсан баг “Тэргүүн байр”-нд шалгарлаа.  

 
Мөн Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны Хөгжлийн нийгмийн ажилтан Ц.Энхсаруул 

илтгэлийн уралдаанд амжилттай оролцож, “Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь” 
сэдэвт илтгэлээр “Дэд байр”-нд, Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хорооны Хөгжлийн нийгмийн 
ажилтан Ц.Наран-эрдэнэ 2021 оны шилдэг “Нийгмийн ажилтан”-аар шалгарсан.  

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар замын хөдөлгөөнд оролцогчийн аюулгүй 
байдлыг хангах, хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хууль, дүрмийг сурталчлах, зөв дадал хэвшлийг бий болгох 
зорилгоор “Шар дарцаг” аяныг нийслэлийн хэмжээнд нэг сарын хугацаатайгаар өрнүүлж байна. 
Аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Замын цагдаагийн тасаг, 
Боловсролын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс хамтран ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийг тус аянд нэгдэхийг уриалж, 34, 41, 52, 60, 114, 115 

дугаар сургуулиудын ойролцоох гэрлэн дохиогүй уулзваруудад “Шар дарцаг”-ийг байрлуулж, 
аяны үйл ажиллагааг иргэд, олон нийт, ААНБ-уудад сурталчилсан.  

 
Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын Хүүхдийн эрхийн 

конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн 16.4.1, Хүүхэд 
хамгааллын тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, Гэр бүлийн тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэг, Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 28, 29 дүгээр зүйл, 
Засгийн газрын 2017 оны 270 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөр”, “Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 60 дугаар зарлиг, Хүүхдийн 
төлөө үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар тогтоолыг тус 
тус үндэслэн Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд нийт 68 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж 
ахуй нэгж “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийг байгуулан тогтвортой үйл ажиллагаа явуулан ажиллаж 
байна. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр цахим сургалтыг 2021 оны 3 дугаар сарын 
02-ны өдөр Эрүүл мэндийн яам, Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага, Цагдаагийн Ерөнхий 
газар, Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын  хөгжлийн хэлтэстэй хамтран зохион 
байгуулсан. Сургалтад дүүргийн 21 хорооны хамтарсан баг, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн хэлтсийн албан хаагчид нийт 147 албан хаагч хамрагдсан.  
 “Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх аян зохион байгуулах” тухай дүүргийн 
Засаг даргын А/234 дүгээр захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг 4 төрлийн хүчирхийлэлд 
өртөж буй хүүхдийн судалгааг Цагдаагийн газар, Боловсролын хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв, 
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хороодын хамтарсан баг, Хүүхдийн тусламжийн 108 утасны дуудлага мэдээллийг үндэслэн 
гаргасан бөгөөд ажлын  хэсэг 180 гаруй хүүхдийн ар гэрт хяналт тавьж, хамгааллын үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэн ажилласан. 

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд 2017-2021 онд Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн дуудлага 
мэдээлэл: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 онд Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн дуудлага мэдээллийн дагуу ажилласан 

байдлыг харуулбал: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Худалдаа, үйлчилгээний чиглэлээр: Худалдаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлт 
гаргасан иргэн“ Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-ийн хурлыг 30 удаа 62 асуудлаар 
хуралдаж тухайлсан шийдвэрүүдийг гаргаж ажилласан. Үүнд : 

• Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээг 1271 иргэн, аж ахуйн 
нэгжтэй гэрээ байгуулсан. 

• Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл хүссэн 187 иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч, “Худалдаа 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл”-ийн 6 удаагийн хурлыг 
зохион байгуулж хэлэлцүүлэн, 112 иргэн, аж ахуйн нэгж 
буюу нийт хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
59.8%-д нь тусгай зөвшөөрөл олгосон. Үүнд: 

o Шинэ-53 
o Сунгалт-48 
o Нэр шилжүүлэх-11 

• Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран хяналт шалгалт хийж, албадлагын арга 
хэмжээ авч, хураагдсан 39 төрлийн 250 хайрцаг тамхийг үнэлүүлж, худалдан борлуулах 
ажлыг зохион байгуулсан. 

• Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд ТҮЦ-ийн зөвшөөрөл хүссэн 10 иргэнд шийдвэр 
хүргүүлсэн. 

• Зөвшөөрөлгүй байршуулсан түргэн үйлчилгээний цэг, явуулын үйлчилгээтэй түргэн 
хоолны цэгийг нүүлгэх чиглэлээр газар зохион байгуулалтын алба, Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтсээс албан мэдэгдэл, шаардлагыг хүргүүлсэн. 

38%
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• Худалдаа үйлчилгээний 143 газарт танилцуулах сургалтыг зохион байгуулж, 80 иргэн, 
аж ахуйн нэгж 5 төрлийн програмыг үйл ажиллагаандаа үнэ төлбөргүй ашиглуулахаар 
зохион байгуулалтын ажлыг хийсэн.  

 
Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: Засаг даргын Тамгын газар, хороодод 2021 оны жилийн 
эцсийн  байдлаар компьютер болон дагалдах техник хэрэгслийн засварын чиглэлээр нийт 201 
ажил, сүлжээний доголдлын 30 ажил хийгдэж, Вэб сервер, Санхүүгийн сервер, цаг бүртгэлийн 
сервер, кaspersky серверүүдийн байнгын найдвартай хэвийн ажиллагаанд өдөр бүр хяналт 
тавин ажилласан. Мөн Khanuul.mn домэйн нэр болон цахим шууданг шинээр 138 хэрэглэгчийг 
үүсгэж гэрээг “Мэйжик нэт” ХХК-тай үргэлжлүүлэн сунгаж хамтран ажиллаж байна. 
 

 “Юнител” ХХК-тай гэрээгээ шинэчлэн интернэтийн 80 мв хурдыг  200 мв хурдтай болгосон. 
Мөн Kaspersky вурис, Windows серверийн лицензийг 1 жилээр сунгалт хийж, Тамгын газрын 
болон хороодын компьютер техник хангамжийн хурдыг нэмэгдүүлж сайжруулсан.  

 
Засаг даргын Тамгын газрын Нэг цонхны үйлчилгээний төв,1 давхрын 2 өрөө болон 1 дүгээр 

хороо, Монгол билэг оюу, Удирдлагын  академи, 41 дүгээр  сургууль, Шуурхай штабыг  Соёлын 
ордон, 35 дугаар цэцэрлэгийн вакцины цэгт шинээр сүлжээ татаж, Дүүргийн Онцгой Комиссын 
гишүүд  дүүргийн удирдах албан хаачид болон 21 хороодын шуурхай онлайн хурлыг 1,2,4,6 өдөр 
бүр нээж, нийт 80 удаагийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангасан. Мөн Тамгын газрын 5  хорооны 4 ip 
утсанд тус тус тохиргоо хийсэн. 

 
Ахмадын хороо, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Худалдан авах ажиллагааны албатай 

интернэтийн үйлчилгээ ашиглуулах 1 жилийн гэрээ байгуулсан. Хороодын хөгжлийн нийгмийн 
ажилтнуудад компьютерын “Техник хангамж” сургалтыг зохион байгуулсан.   

 
БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ЧИГЛЭЛЭЭР: 

 
Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний биелэлт: 

 

Батлан хамгаалахын сайдын Нийслэлийн Засаг даргатай  2021 онд хамтран ажиллах гэрээнд 5 
бүлэг 51 нэр төрлийн ажил, үйлчилгээ тусгагдсанаас Цэргийн штабын 2021 оны жилийн эцсийн 
үйл ажиллагааны хэрэгжилт  86,5  хувьтай байна. 
 
Төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг зохион байгуулсан: Үүнд:  

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас орчин цагийн Зэвсэгт хүчний 100 жилийн ойг 
тохиолдуулан “Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин-100” 
сэдэвт гар зургийн уралдааны Боловсролын 
хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан бөгөөд тус 
дүүргээс Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 
бага ангийн 6-10  насны ангилалын тусгай байрт 
“Монгол билэг оюун” сургуулийн 2г ангийн 
суралцагч Э.Дагва-Очир, дунд ангийн 11-14 
насны ангилалд “Хүмүүн” дунд сургуулийн 7 
дугаар ангийн суралцагч Э.Хонгорзул нар 
шалгарч Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 
дурсамж, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан. 

Монгол цэргийн нэгдсэн холбооноос 
“Эрхмийн дээд Монгол эр хүн” сэдэвт эсээ бичлэгийн уралдааныг Ерөнхий боловсролын ахлах 
ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж тус дүүргийн 18 сургуулийн 42 суралцагч хамрагдаж 
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шалгарсан 10 эсээг Монгол цэргийн нэгдсэн холбоонд хүргүүлэн хоёрдугаар шатанд “Орхон 
Хасү” олон улсын дунд сургуулийн 12а ангийн суралцагч Б.Энхжин 7 дугаар байрт шалгарч, 
дурсамж, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдсан. 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 17 дугаар жарны үхэр жилийн сар 
шинийн баярыг тохиолдуулан Цэргийн штабаас чөлөөнд гарсан 5 ахмадад 2021 оны 02 дугаар 
сарын 06-ны өдөр Цэргийн штабын дарга, дүүргийн Засаг даргын мэндчилгээ, гарын бэлгийг 
гардуулан хүндэтгэл үзүүлсэн. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Нийслэл хот үүсэн байгуулагдсаны 382 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан төрийн далбаа, 
нийслэлийн туг мандуулах ёслолын ажиллагааг 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Хан-Уул 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Зэвсэгт хүчний 119, 120, 303, 326 дугаар ангиудад нэгэн зэрэг 

зохион байгуулсан.  

 
Нийслэлийн түүхт 382 жилийн ойд зориулж Зэвсэгт хүчний 303, 120, 326-р  ангийн бие 

бүрэлдэхүүн Монгол Улсын цэргийн тангараг давтах ажиллагааг зохион байгуулсан. 
 

Дайчилгааны бэлэн байдал, төлөвлөгөө хавсралтуудын биелэлт, зарлан мэдээлэл, 
тодотгол, бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтын талаар: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 01 сарын 11-ний өдрийн мн/01 “Дадлагын дохио 
тогтоох тухай” албан даалгаврын дагуу дүүргийн Засаг даргын 2021  оны 02 дугаар сарын 01-
ний өдрийн  н/01 дүгээр захирамжаар дотоодын зарлан мэдээллийн дохиог боловсруулан 
хорооны Засаг дарга нар, Цугларах, шилжүүлэх байрын дарга нарт хүргүүлсэн. Дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас дотоодод тогтоосон зарлан мэдээллийн дохиог 2 удаа 
дүүргийн 21 хороонд өгч ажилласан.  

 
Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 2021 оны сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний 

дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 23-26-ны өдрүүдэд Стратегийн команд штабын сургууль зохион 
байгуулагдаж, Цэргийн штаб хээрийн байрыг дэлгэн, Орон нутгийн хамгаалалтын удирдах 
бүрэлдэхүүнтэй сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
 Сургалтын явцтай Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын орлогч, 

хурандаа Л.Мөнхбат газар дээр нь танилцаж, үүрэг гүйцэтгэлт, бэлэн байдлын техник 
хэрэгслийн хангалтын талаар санал бодлоо солилцсон. 
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Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас шинэчлэн ирүүлсэн дайчилгааны даалгавар, 

дайчилгааны зааврыг үндэслэн төлөвлөлтийн баримт бичгийг шинэчлэх мэргэжил арга зүйн 
сургалтыг  Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын БСТГ-ын Цэргийн дайчилгааны хэлтсийн дарга, 
хурандаа Х.Баньд 2021 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабын орлогч, хурандаа Л.Мөнхбат, 6 дүүргийн дайчилгааны офицеруудтай 
зохион байгуулж, харилцан ярилцлага хийж, санал бодлоо солилцсон. 

Дүүргийн бэлэн байдлын дохионы хадгалалт хамгаалалтад сар бүр үзлэг хийн тэмдэглэл 
хөтөлж, Засаг даргын Тамгын газрын Иргэдэд үйлчлэх төв байрын харуул хамгаалалтын 
албаны 3 ажилтантай зарлан мэдээллийн дохиог ашиглах заавар, журмыг танилцуулан үүрэг 
гүйцэтгэх, сургалт дадлагыг 2 удаа зохион байгуулсан. 

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 29.1 дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 
2021 оны  н/01 дүгээр захирамжийн дагуу бэлтгэл офицерын дамжаанд суралцах иргэдийн 
судалгааг гарган гэрээг байгуулж сургалтыг Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуультай 

хамтран 11 дүгээр сарын 15-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1, Батлан хамгаалахын 
сайд Нийслэлийн Засаг даргатай 2021 онд хамтран ажиллах гэрээ, Зэвсэгт хүчний Жанжин 
штабын даргын 2021 оны мн/115 дугаар тушаалаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг 
Зэвсэгт хүчний 303 дугаар ангитай хамтран 2021 оны 08 дугаар сарын 12-15-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулж ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан Цэргийн штабын даргаар батлуулан 

хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

Цэргийн бүртгэлийн талаар: Дүүргийн Засаг даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
А/502 дугаар захирамжаар 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-27-ны өдрийг дуустал 2021 оны 
цэргийн бүртгэлийн нэгдсэн семинарыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулж 
21 хорооны Засаг дарга, Зохион байгуулагч нарыг хамруулж 93,05 хувийн ирцтэй оролцсон. 

2021 оны цэргийн бүртгэлийн нэгдсэн семинарын хөтөлбөрийн дагуу Цэргийн штабын 
дарга хурандаа Г.Жаргалсайхан, Тоо бүртгэлийн офицер, хошууч Н.Насанбат цэргийн 
бүртгэлийг зохион байгуулах талаар зөвлөмжийг өгч, төрийн болон албаны нууцын тухай 
хуулийн дагуу 21 хорооны Засаг дарга, Зохион байгуулагч нараас төрийн болон албаны нууцыг 
задруулахгүй байх баталгааг /маягт№2/ гаргуулж, 2021 оны цэргийн бүртгэл зохион 
байгуулахад хөтлөгдөх маягт, хаяг, сурталчилгааны зурагт хуудас, хорооны цэргийн бүртгэлийн 
мэдээллийн сан, бүртгэлийн тэмдэг, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх бусад шаардлагатай зүйлсийг 
бүрэн хүлээлгэн өгсөн. Цэргийн бүртгэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн ерөнхий 
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газраас 18-55 насны иргэдийн нэрийн жагсаалтыг авч, цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санд 
хөрвүүлэн мэдээллийн баазтай тулгалт хийж бүртгэлийг цахимаар зохион байгуулсан. 

                                    
 
 
 
 
   
 
 
 

 
2021 оны цэргийн бүртгэлд хамрагдсан цэргийн үүрэгтний тоо: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Хэвлэл, мэдээлэл сурталчилгааны ажил 
 

 
 

 
 
2021 оны цэргийн бүртгэл явуулах тухай зар сурталчилгааг төвлөрсөн худалдааны 

цэгүүд, томоохон ААНБ, хороодын байр, хэсэг гудамж, хүн ам олноор төвлөрсөн газруудад  
мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан.  

Цэргийн бүртгэлийн зорилго, ач холбогдол, явцын талаар МҮОНТ, TV-5, NTV, гэсэн 
телевизүүдэд мэдээлэл өгч, цэргийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг сурталчилсан мэдээ 
мэдээллийг явуулсан.  

Мөн дүүрэг, хорооны Фейсбүүк хуудас, байр, СӨХ, хорооны группүүд, Khan-Uul.mn веб 
сайт, UBM-FM-89.3 радио зэрэг цахим мэдээллийн сувгуудыг ашиглан энэ жилийн Цэргийн 
бүртгэлийн онцлог, иргэд хэрхэн цэргийн бүртгэлдээ хамрагдах, шинээр цэргийн бүртгэлд 
хамрагдах иргэд хэрхэн бүртгүүлэх талаар мэдээ, мэдээллийг дэлгэрэнгүй түгээж ажилласан.  

 Дүүргийн хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нар бүртгэлийн ажлыг 
цаг хугацаанд нь  91.2 хувийн хамралттай бүртгэлийн ажлыг зохион байгуулсан. 
 
Цэрэг татлагын ажлын талаар: 2021 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагын бэлтгэл ажлыг 
хангах төлөвлөгөөг боловсруулан Цэрэг татлагын товчооны даргаар батлуулж, орон нутгийн 
төрийн захиргааны байгууллагын хэлтэс, албадын дарга, шаардлагатай мэргэжлийн 
байгууллагын ажилтан, хорооны Засаг дарга, Цэрэг татлагын товчооны гишүүдэд ажил үүргийн 
хуваарь гарган цэрэг татлага арга хэмжээг дүүргийн ерөнхий боловсролын 34 дүгээр сургуулийн   
байрыг түшиглэн зохион байгуулсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/721 дүгээр захирамж, дүүргийн Засаг даргын А/500 
дугаар захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/96 
дугаар тушаалаар 140 албан тушаалтныг томилон ажиллуулсан. . 

Цэрэг татлагын байранд ажилласан төрийн албан хаагчид, цэргийн жинхэнэ албанд 
тэнцсэн иргэдээс Ковид-19-ийн түргэвчилсэн шинжилгээг өдөр бүр авч, халдвар хамгааллын 
дэглэм сахиулан цэрэг татлагын байранд ажилласан ажилчдыг нэг удаагийн бээлий, малгай, 
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амны хаалт, нүүрний хаалт, хормогч зэргээр ханган ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж 
ажилласан. 

Цэрэг татлагын явцад цэрэг  татлагын товчоогоор хугацаандаа ороогүй цэргийн 
үүрэгтнийг  бүрэн хамруулах зорилгоор  цэрэг татлагын товчооны гишүүд, хэлтэс албадын дарга 
нарт хороодыг хуваарилан хороодод ажилладаг цагдаагийн хэсгийн байцаагч, хорооны Засаг 
дарга нартай хамтран ажилласны дүнд 3974 цэргийн үүрэгтэн буюу 92,1 хувь нь хамрагдаж, 316 
иргэн буюу 7,9 хувь хамрагдаагүй тул шалтгааныг тодруулж дуусгахаар  хорооны Засаг дарга 
нарт үүрэг чиглэл өгсөн. 

Зэвсэгт Хүчин, Хилийн ба дотоодын цэрэгт цэргийн жинхэнэ алба хаалгахаар 
нийслэлийн Цэрэг татлагын товчооноос өгсөн тоон даалгавраар  Зэвсэгт хүчин бусад цэргийг 
нөхөн хангах цэрэг татлагын тоон даалгаврыг 100 хувь биелүүлж, цэргийн жинхэнэ албанд 
татагдагсдын 6 иргэн буюу 3,07 хувь нь дээд боловсролтой, 22 иргэн буюу 11,2  хувь нь тусгай 
дунд боловсролтой, 160  иргэн буюу 82,05 хувь нь бүрэн дунд боловсролтой, 7 иргэн буюу 3,1  
хувь нь бүрэн бус дунд боловсролтой байсан.  

Цэрэг татлагын байр буюу Хан-Уул дүүргийн 34 дүгээр сургуулийн байрыг 2021 оны 10 
дугаар сарын 20-24-ний өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын гэрээтэй байгууллага 
“Сан Хими” ХХК-ний голомтын ариутгалын багаар 5 удаа ариутгал хийж Цэрэг татлагын байрыг 
сургуулийн захиралд хүлээлгэн өгсөн. 

18-25 насны цэргийн үүрэгтнүүдээс ар гэрийн гачигдлын  шалтгаанаар 68 өргөдөл, санал 
хүсэлт ирснийг хүлээн авч  Монгол Улсын Цэргийн албаны  тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 
13.2.4 дэх заалтыг үндэслэн цэрэг татлагын товчооны эрүүл мэндийн үзлэгээр оруулж, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийг үндэслэн цэргийн албаны татлагаас түр чөлөөлж 
шийдвэрлэсэн.  

2020 оны хоёрдугаар ээлжийн цэрэг татлагаар нийт 181 иргэн цэрэг татагдсанаас 2021 
оны 10 дугаар сард ЗХЖШ-ын Хуурай замын цэрэг, Хилийн ба дотоодын цэргийн анги 
байгууллагаас цэргийн жинхэнэ албаны хугацаа дуусган халагдаж ирсэн 151  /Цэргийн албаа 
үлгэр жишээ хааж сайшаалаар-19, өвчний учир-4, гачигдлаар-7/ байлдагчийг Хөдөлмөрийн 
хэлтэс, ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран ажлын байранд зуучлах, хөдөлмөрт бэлтгэх 
сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулан 29 иргэнийг байнгын болон түр ажлын байр, 
мэргэжил олгох түр сургалтад хамруулахаар болсон.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр  тогтоолоор батлагдсан “Иргэнийг 
цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн албан хаагчийн эрүүл 
мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”-ыг үндэслэн гарсан дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын 2021 оны А/06 дугаар тушаалын дагуу Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 
штаб, Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн 
байдлыг дээшлүүлэх” болзолт уралдааны зөвлөгөөнийг 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр 
Эрүүл мэндийн төвийн байранд зохион байгуулсан.  

 
Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан 
байдал:  
 

Хугацаат цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн 1995 онд төрсөн иргэд, 2020 онд 
цэргийн албаны мөнгөн төлбөр тогтоолгон төлөөгүй 1994 онд төрсөн иргэдийн нэрийн 
жагсаалтыг гарган Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу мэдэгдэл хүргүүлэн, иргэдийг хүлээн 
авч, цэргийн алба хаалгах ажлыг зохион байгуулсан. Мэдэгдлээр дуудсан иргэдийг дүүргийн 21 
хороонд хуваарь гарган 2021 оны 05 дугаар сарын 19-31-ний өдрүүдэд дүүргийн Спорт хорооны 
байранд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг баримтлан хүлээн авч, батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийг танилцуулан цэргийн албаны мөнгөн төлбөр тогтоож, хуулийн дагуу цэргийн 
дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлсөн. 

2021 оны 11 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийслэлийн Төрийн санд 141 иргэнээр 
116,337,774 төгрөгийг төлүүлж, төвлөрүүлээд байна.  

Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу цэргийн албаны мөнгөн төлбөрөөс 133 иргэнийг 
чөлөөлж холбогдох баримт бичгийг хавтаст хэрэгт бүрдүүлсэн. 
 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хааж байгаа байдал 
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Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байгаа байдал 

 
Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэд үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд дараах үйл 
ажиллагаанд оролцсон.  Үүнд: 
            Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 41 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан тоон даалгаврын дагуу дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/246 дугаар 
захирамжаар 6 иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх алба хаалгахаар элсүүлэн гэрээ байгуулсан.  

Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/247 дугаар захирамжаар цэргийн дүйцүүлэх албыг 
биеэр хаасан 6 иргэнийг цэргийн жинхэнэ албыг биеэр дүйцүүлэн хааснаар тооцон халж, 
цэргийн 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнээр бүртгэлд авсан. 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг 24 сар хааж хугацаа дуусган халагдсан 6 иргэнд Цэргийн 
штабын дарга талархал, мөнгөн урамшуулал, цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийг гардуулсан. 
 
Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалтын талаар: 2021 оны цэргийн 
бүртгэлийн үеийн мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалтыг сахин ажиллах 
хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан.Үүнд: 
  

Цэргийн штабын даргын баталсан удирдамжийн дагуу дүүргийн 21 хорооны нууц баримт 
бичгийн хадгалалт хамгаалалт, хөтлөлтийн байдалд 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-16-ны 
өдрүүдэд үзлэг хийж, хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нарт мэргэжил арга зүйн 
зөвлөмжийг өгсөн. Үзлэгээр хорооны Засаг дарга нарт олгосон лац бүрэн, нууц баримт бичгийн 
хадгалалт хамгаалалт, хөтлөлт шаардлагын түвшин хүрэхгүй, сайжруулах шаардлагатай гэсэн 
дүгнэлтэд хүрсэн. 
 
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ажлын 
хүрээнд: Монгол Улсын Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах нийтлэг журам, Батлан хамгаалахын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах 
журам зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдийг судлан албан тушаалтан бүрийн биелүүлэх эрх, үүрэг 
ажилдаа мөрдөх заавар журмуудыг судлуулан, нууцын баталгаа авах, ажил үүргийн хуваарьт 
нь тусгах мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 
 

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2020 онд төрийн болон албаны нууцын 
хадгалалт, хамгаалалтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын талаарх мэдээллийг 2021 оны 01 
дүгээр сарын 28-ны өдрийн н/01 дүгээр албан бичгээр Тагнуулын ерөнхий газрын Төрийн 
нууцын хэлтэст хуулийн хугацаанд хүргүүлсэн. 

Зэвсэгт хүчний жанжин штабаас Стратегийн команд штабын сургуулийн үеийн нууц, 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах талаар ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ажиллаж 
сургуулийн үед зөрчил дутагдалгүй ажилласан. 

№  2021 

1 Мөнгөн төлбөр тогтоосон 408 иргэн 

2 Мөнгөн төлбөр төлсөн 
Нийслэлийн Төрийн сангийн 100200000984 тоот 
дансанд 141 иргэний 116,337,774 төгрөг төвлөрүүлсэн 

3 
Мөнгөн төлбөрөөс 

чөлөөлөгдсөн 
133 иргэн 

№  2020 2021 

1 Алба хаасан 6 6 

2 
Алба хааж байгаа болон 

шинээр элссэн 
10 6 

3 Одоогоор 16 иргэн дүйцүүлэх албыг биеэр хааж байна. 



Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 

 

2021 оны  жилийн эцсийн тайлан Page 105 
 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Мэдээлэл технологи, цахим сан хариуцсан 
мэргэжилтэнтэй хамтран ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80 хувьтай байна. 

Цэргийн штабын мэдээлэл боловсруулдаг компьютерүүдэд Мэдээллийн технологи, 
цахим сан хариуцсан мэргэжилтнээр албан ёсны эрхтэй вирусны програмыг суулгуулж 
бүртгэлийг /маягт №19/ хөтөлсөн. 
 Цэргийн штабын албаны цахим хаягийн ашиглалтын талаар БХЯ-ны ХШҮГ-ын 
мэргэжилтэн хошууч н.Энхтүвшинтэй хамтран ажиллаж нууц үгийг 4 удаа шинэчлэн цахим 
хаягийн ажиллагааг хэвийн болгож, албаны мэдээллийг солилцож ажилласан. Мөн албаны 
цахим хаягийн нууц үгийг дугтуйлан шаардлагатай үед Цэргийн штабын офицер, ахлагч нар 
нэвтрэн албаны мэдээлэл солилцох боломжоор хангасан. 
 Цэргийн штабын албан тушаалтнуудын нууц мэдээлэл боловсруулдаг компьютерт 
“BIOS”-ийн нууц үгийг хийж бүртгэлжүүлэн, “System”-ийн нууц үгийг улирал бүр сольж бүртгэл 
хөтлөн нууц үгийн бодлогыг хэрэгжүүлэн ажилласан.  

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу хошууч Б.Чимэд 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр тус дүүргийн 
Цэргийн штабын төрийн болон албаны нууцын хадгалалт, хамгаалалтын байдалд үзлэг явуулж, 
заавар, зөвлөмжийг өгч ажилласан. Үзлэгийн мөрөөр төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан. 

Үзлэгийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний илтгэх хуудсыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын 
Цэргийн штабт хүргүүлсэн. 

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2021 оны А/171 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
Зэвсэгт хүчний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журмыг бие бүрэлдэхүүнд танилцуулан 
хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 
 
Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам,“Батлан хамгаалахын төрийн 
болон албаны нууцыг хамгаалах журмын хэрэгжилтийн хүрээнд:  
 

Дайчилгааны нууц бичиг хэргийн өрөө нь “Монгол Улсын Төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах нийтлэг журам”-ын 10.1 дэх хэсэг, “Батлан хамгаалахын төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах журмын 17 дугаар бүлгийн 17.1, 17.2, 17.4, 17.11- /а, б, в, г, д, е/-ийн 
заалтуудын дагуу биет хамгаалалтын шаардлагад нийцүүлэн төхөөрөмжилж, гал унтраах багаж 
хэрэгсэл, сейф, цахим мэдээлэл боловсруулах техник хэрэгслээр хангагдсан нь нууц баримт 
бичиг боловсруулах, хадгалах, олшруулах,  төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг 
журмын шаардлагыг ханган ажилласан. 
 Дайчилгааны бэлэн байдлын төлөвлөгөө түүнд холбогдох баримт бичиг, Засаг даргын 
Тамгын газрын албаны нууцтай танилцах эрх бүхий албан тушаалтны жагсаалтыг боловсруулж 
танилцах эрхийн түвшинг тогтоон дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар батлуулан, 
дүүргийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох ажилтан, хорооны Засаг дарга нар,  
цугларах, шилжүүлэх байрын томилгоот бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын Төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах нийтлэг журмын холбогдох заалт, Батлан хамгаалахын төрийн болон албаны 
нууцыг хамгаалах нийтлэг журмын 4 дүгээр бүлгийн 4.3.2, 4.3.4 дэх заалтыг танилцуулан эрх, 
үүрэг, хориглох зүйлийг танилцуулан зааварчилгаа өгч хүн нэг бүрээр баталгаа гаргуулсан. 

“Нэгтгэл анги, аймаг, хотын цэргийн хэлтсийн дайчилгааны заавар”-ыг 2021 оны 01 
дүгээр сарын 04-ний өдрийн н/01, “Зэвсэгт хүчний нууцын бэлэн байдал, нууцын горимын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах, шалгаж, үнэлэх заавар”-ыг 2021 оны 04 
дүгээр сарын 09-ний  өдрийн н/21 дүгээр албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабт тус тус хураалгаж, данс бүртгэлд хөдөлгөөнийг тэмдэглэсэн.  
 Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын Бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газраас тус дүүргийн 
Цэргийн штабт дайчилгааны даалгаврын тоо баримтыг шинэчлэн ирүүлснийг бүртгэж, “Баримт 
бичиг буцаах тодорхойлолт”-д заагдсан маш нууц зэрэглэлтэй баримт бичгийг 2021 оны 04 
дүгээр сарын 20-ны өдрийн н/20 дугаар албан бичгээр БСТГ-ын нууцад хураалгасан. 

Цэргийн штабын төлөвлөлтийн баримт бичгүүд батлагдсантай холбогдуулан Зэвсэгт 
хүчний Жанжин штабын 2004 оны даргын удирдамж, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжуудыг 
нууцын горимын дагуу хураалгаж, данс бүртгэлд хөдөлгөөнийг тэмдэглэж, хүлээн авсан албан 
тушаалтнаар гарын үсэг зуруулсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын Бодлого стратегийн 
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төлөвлөлтийн газраас 2021 оны мн/129 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн Цэргийн штабын бэлэн 
байдлын 3 төлөвлөгөөг хүлээн авч, инв дансанд бүртгэсэн.   

Цэргийн штаб дотооддоо боловсруулсан бэлэн байдлын төлөвлөгөөнүүдийг нууцын 
горимын дагуу устгаж, актыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт хүргүүлж, 
данс бүртгэлд хөдөлгөөнийг бүртгэсэн. 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн А/53 дугаар тушаалаар томилогдсон тооллогын ажлын хэсгийн ахлагчид хурандаа 
Г.Жаргалсайхан, гишүүдэд хошууч Н.Насанбат, ахлах ахлагч М.Төрмандах нарын 
бүрэлдэхүүнтэй комисс Цэргийн штабын дайчилгааны нууц бичиг хэрэгт хадгалагдаж байгаа 
дайчилгааны бэлэн байдлын онц чухал-маш нууц, маш нууц, нууц ном, баримт бичгийн 2021 
оны эхний хагас жилийн тооллогыг 05 дугаар сарын 19-22, жилийн эцсийн тооллогыг 2021 оны 
11 дүгээр сарын 22-25-ны  өдрүүдэд тус тус явуулж, тооллогын өгүүлбэр, хүснэгт актыг 
тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт хүргүүлсэн. 
  
Архивын үйл ажиллагааны хүрээнд: Батлан хамгаалахын төрийн болон албаны нууцыг 
хамгаалах журмын  8.1.1, 8.1.2-д заасны дагуу 2021 онд хөтлөгдөх нууц бичиг, хэрэг, данс 
бүртгэлийн ангиллыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабын дэргэдэх ББНШК-ын 2021 оны 01 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэн Цэргийн 
штабын даргаар батлуулж, 2020 оны ангиллыг хааж, нийт 12 хавтаст хэргээс дайчилгаатай 
команд штабын хээрийн сургууль хойшлогдсон учир 1 хавтаст хэрэг хөтлөгдөөгүй, 11 хавтаст 
хэрэг архивт шилжүүлж, 2021 оны ангиллаар 14 хавтаст хэрэг хөтөлж байна.  

Байгууллагын архивт хадгалах хугацаа дууссан БНШК-ын хурлаар Батлан хамгаалахын 
Төв архивт шилжүүлэхээр шийдвэрлэсэн нууц, илт баримтыг хүргүүлэхэд бэлтгэсэн. 

а. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт: 

Цэргийн штабын 2021 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг боловсруулан Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын дэргэдэх ББНШК-ын 2021 оны 01 дүгээр хурлаар 
хэлэлцүүлэн батлуулж, жагсаалтын дагуу албан хэрэгцээний 27 хавтаст хэрэг албан хэрэг 
хөтлөлтийн зааврын дагуу хөтлөгдөж, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хавтаст 
хэргүүдийг шинэчлэн хаягжуулсан.  

     б.  Баримт бичгийн эргэлт, түүний зохион байгуулалт: 
 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар компьютерын операторын бүртгэлээр 50 бичиг, ирсэн 
нууц баримт бичгийн бүртгэлээр Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, нийслэлийн  Засаг 
даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын тушаал, хугацаат цэргийн албан хаагчдыг 
Цэргийн штабт хүлээлгэн өгсөн бүртгэл, хороонд зарлан мэдээллийн дадлагын дохиогоор 
ажилласан тэмдэглэл зэрэг 73 баримт бичиг бүртгэн, холбогдох албан тушаалтнуудад 
танилцуулж, явсан нууц баримт бичгийн бүртгэлээр цэргийн бүртгэл, цэрэг халалт, татлагын 
мэдээ судалгаа, илтгэх хуудас, хугацаат мэдээ, зарлан мэдээллийн дохиогоор ажилласан 
тэмдэглэл, Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагын тодотголын баримт бичиг, төлөвлөгөөний 
тодотгол зэрэг 48 баримт бичиг боловсруулан явуулж, бүртгэж тооцон тараах дансаар 54 
баримт бичиг тараагдсан байна. 

  
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, Батлан хамгаалахын сайд, Төрийн нарийн 

бичгийн дарга, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын тушаал, Батлан хамгаалах яам, Жанжин 
штабын албан даалгавар, Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамж, Засаг даргын Тамгын 
газрын дарга, Цэргийн штабын даргын тушаал зэрэг нийт 31 захирамжлалын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар гарган, гүйцэтгэлийн мэдээг Нийслэлийн ЗДТГ-ын 
Цэргийн штабт хүргүүлсэн.   

  
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, байгууллагын архивт баримт хүлээн авах батлагдсан 

хуваарийн дагуу Цэргийн штабын офицеруудаас 2021 оны 1 дүгээр улиралд 50 хадгаламжийн 
нэгжийг хүлээн авч, байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлтийг хийсэн. 

 
     в.Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудасны хадгалалт, ашиглалт 

бүртгэл: 
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Цэргийн штабын тэмдэг, лацны тэмдгийг шилжүүлэхдээ тухай бүр бүртгэлийг хөтлөн 
ажилласан. Дүүргийн 21 хорооны Засаг даргын албаны нууц баримт бичгийн хадгалалт 
хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор 21 ширхэг лацыг хийлгэн хүлээлгэн өгч, ашиглалт, 
хадгалалтад хяналт тавин ажиллаж байна. 

Цэргийн штабын албан хэрэгцээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 
дардаснуудыг нууц баримт бичгийн 2021 оны эхний хагас жилийн тооллогоос гарсан саналын 
дагуу Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын БСТГ-т 2021 оны  н/34 дүгээр албан бичгээр хураалгаж, 
ЗХЖШ-ын зөвшөөрөлтэй “Тамга Урлал” ХХК-д албан бичгээр хандан шинэчлэх шаардлагатай 
3 дардсыг шинэчлэн, хуулбар тэмдгийг шинээр хийлгэн бүртгэлд авч ашиглаж байна. 

Цэргийн штабын хэвлэмэл хуудсыг холбогдох заавар, дүрэм стандартын дагуу 
хэвлүүлэн, нэр төрлөөр нь ангилж хэвлэмэл хуудасны зарцуулалтын бүртгэлийг тухай бүр 
хөтөлж хэвшсэн.  
 
3.2 Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 
байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан зорилтын хэрэгжилттэй 
холбоотой мэдээлэл: 
 

Тайлант хугацаанд хүний нөөцтэй холбогдолтой Б захирамж 57, Б тушаал 383 гарсан 
бөгөөд ажилд томилсон 137, ажлаас чөлөөлсөн 119, цалин урамшуулал, нэмэгдэл, буцалтгүй 
тусламжтай холбоотой 79, бусад 48 тушаалын төслийг тус тус боловсруулж батлуулсан.  

 

Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 21 дүгээр 
тогтоолоор “Хан-Уул дүүргийн албан хаагчдын “Нийгмийн баталгааг хангах нийтлэг журам”, 
ЗДТГ-ын даргын 2021 оны А/44 дүгээр тушаалаар “Сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн 
баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг тус тус батлуулж, ЗДТГ болон хороодын нийт 36 албан хаагчийн 
нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлсэн. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар Удирдлагын академийн мэргэшүүлэх дунд хугацааны 
сургалтад 2  албан хаагч, “Албан хэрэг хөтлөлт”, “Ёс зүй”, “Excel програм”, “Өргөдөл гомдлын 
системийн ашиглалт”, “Худалдан авах ажиллагааны А3” зэрэг сургалтуудад давхардсан 
тоогоор 614 албан хаагчийг хамруулсан бөгөөд бакалавр болон магистрын сургалтад 
хамрагдаж байгаа ЗДТГ-ын 3 албан хаагчид сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлсэн. 

 
 Төрийн албаны зөвлөлөөс уламжлал болон зохион байгуулдаг “Пүрэв гараг”-ийн 4 

удаагийн сургалтад ЗДТГ-ын болон нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдыг 
хамруулсан. 
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Засаг даргын Тамгын газрын Дотоод журмын дагуу албан хаагчдын ар гэрийн гачигдал 
болон шинэ хүүхэд мэндэлсэн зэрэг шалтгаанаар буцалтгүй мөнгөн тусламжид нийт 36,952,262 
төгрөг зарцуулсан. 

 
Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын 14 албан хаагчийн зэрэг дэвийг шинээр болон 

ахиулан олгосон, 39 албан хаагчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинээр болон 
ахиулан олгосон, 53 албан хаагчийн цалингийн шатлалыг ахиулсан байна. 

 
Дүүргийн Засаг даргын  2021 оны А/306, А/441  дүгээр захирамжаар Засаг даргын Тамгын 

газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, хэлтэс, албадын уялдаа холбоог сайжруулсан.  
 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/05 тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүн албан тушаалын  чиг үүрэг, ажлын байрны шинжилгээг зохион байгуулж, нийт 41 
албан тушаалын харьцуулалт боловсруулж Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар 
зөвлөлд хүргүүлсэн. 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2021 оны А/593 дугаар захирамжийн хавсралтаар “Засаг даргын 

Тамгын газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолт”, ЗДТГ-ын даргын 2021 оны А/99 дүгээр 
тушаалын хавсралтаар “Бүртгэлийн мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт”-ыг тус тус 
батлуулсан. 

 
ЗДТГ-ын даргын 2021 оны А/128 дугаар тушаалын хавсралтаар дараах албан тушаалын 

тодорхойлолтуудыг батлуулсан. Үүнд; 
 

- Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт, шинжилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын 

тодорхойлолт, 
- Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн даргын албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Хороо хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Хорооны нийгмийн ажилтны албан тушаалын тодорхойлолт, 
- Хорооны зохион байгуулагчийн албан тушаалын тодорхойлолт. 

 
3.3  Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл: 

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтад 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 журам”-ыг мөрдөж, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх зорилт тавьж 
ажилласан. 

2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар дүүргийн хэмжээнд нийт 2920 өргөдөл 
ирсэн бөгөөд үүнээс хуулийн хугацаанд 2819, хугацаа хэтрүүлэн 48 өргөдөл, гомдлыг 
шийдвэрлэсэн. Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2020 оны тайлант хугацаанд 08 хоног 22 цаг 
08 минут байсныг 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 08 хоног 01 цаг 14 минут 
болгон бууруулсан үзүүлэлттэй байна. 

 
Засаг даргын Тамгын газарт 878 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс  854 өргөдөл, 

гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 19 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн байна. 
Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар  07 хоног, 
16 цаг, 05 минут байна.  
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Хүснэгтээр харуулбал: 

Хан-Уул 

дүүрэг 

Нийт өргөдөл 

Хуулийн 

хугацаанд 

шийдвэрлэсэн 

Хугацаа хэтэрч 

шийдвэрлэсэн 

Шийдвэрлэлтийн 

дундаж хоног 

Зөрчлийн 

тоон үзүүлэлт 

2020/ 
12 

сар/ 

2021/ 
12 

сар/ 

2020/ 
12 

сар/ 

2021/ 
12 

сар/ 

2020/ 
12 

сар/ 

2021/ 
12 

сар/ 

2020/ 12 
сар/ 

2021 /12 
сар/ 

2020/ 
12 

сар/ 

2021/ 
12 

сар/ 

ИТХ 58 23 58 23 0 0 
04х07ц 

29м 
09х01ц2

0м 
77 18 

ЗДТГ 586 892 570 854 6 19 
07х09ц 

45м 
07х16ц0

5м 
289 822 

Харьяа 
хэлтэс, 

алба, тасаг 
2045 1639 1974 1584 40 18 

10х06ц 
37м 

08х12ц4
7м 

946 572 

Дүүргийн 
өмчит 

үйлдвэрийн 
газрууд 

47 6 45 5 1 1 
06х19ц 

23м 
11х10ц5

3м 
52 22 

Хороод 270 108 262 99 8 1 
04х05ц 

08м 
02х18ц5

6м 
204 62 

Эмнэлэг 162 203 154 196 5 3 
09х21ц 

44м 
08х13ц0

6м 
257 235 

Сургууль, 
цэцэрлэг 

65 49 64 44 1 6 
20х22ц 

57м 
15х03ц3

9м 
0 36 

Дүүргийн 
хэмжээнд 
/нийт/ 

3233 2920 3127 2819 61 48 
0 х22ц 

08м 
0 х01ц1
 м 

1844 1767 

 

Иргэдэд буцалтгүй тусламж олгосон талаар: Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Хан-Уул дүүргийн иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох тухай журам”-ыг 
мөрдөн, ажиллаж байна. Журамд заасны дагуу хороодын Нийгмийн ажилтнаар мөнгөн тусламж 
хүссэн иргэдийн гэрээр очин судалгаа хийлгэж, нөхцөл байдлын үнэлгээг батлагдсан маягтын 
дагуу хийлгэсний үндсэн дээр 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар дүүргийн Засаг 
даргын 5 удаагийн захирамжаар нийт 92 иргэнд 33,100,000  /гучин гурван сая нэг зуун мянган/ 
төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон.Үүнд: 
 

✓ А/114 дүгээр захирамжаар нийт 27 иргэнд 9,000,000 төгрөг, 
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✓ А/186 дугаар захирамжаар нийт 6 иргэнд 2,700,000 төгрөг, 
✓ А/455 дугаар захирамжаар нийт 27 иргэнд 9,500,000 төгрөг, 
✓ А/558 дугаар захирамжаар нийт 12 иргэнд 5,300,000 төгрөг, 
✓ А/652 дугаар захирамжаар нийт 18 иргэнд 6,600,000 төгрөг, 
✓ 2 иргэний буцалтгүй тусламж хүссэн өргөдлийг “Хорт хавдартай тэмцэх сан”-аар 

дамжуулан тус тус шийдвэрлэсэн. 
 

Засаг даргын иргэдтэй хийсэн уулзалт:  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 
16-ны өдрийн А/38 дугаар захирамжаар батлагдсан “Дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын 
иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам”-ын дагуу 
уулзалтыг 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт, шаардлагатай тохиолдолд Пүрэв гарагт батлагдсан 
хуваарийн дагуу иргэдийг хүлээн авч биечлэн уулзан санал, хүсэлтийг сонсон шийдвэрлэж, 
хариу өгсөн. Уулзалтаар иргэдээс тавьж буй санал, хүсэлтийг газар дээр шийдвэрлэж, хариу 

өгөх зорилгоор чиг үүргийн хамааралтай хэлтэс, албадын удирдлагуудыг оролцуулж хэвшсэн. 

Коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-
ны өдрийн дугаар А/108 тоот Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 1.3-т заасны дагуу олон 
нийтийн арга хэмжээ буюу хурал цуглаан хийх, уулзалт зохион байгуулахыг түр зогсоосон 
байсан тул  2021 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс хойш 3 удаагийн уулзалт зохион байгуулж, 
26 иргэнтэй уулзаж, гарсан санал, хүсэлтийг холбогдох хэлтэс, албадын даргад газар дээр нь 
үүрэг чиглэл өгч, шийдвэрлэлтийн тайлан гаргаж ажилласан.  

 
3.4 Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдэээлэл: 
 
Өмч бүртгэл ашиглалтын талаар:   

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны А/63, А/386 дугаар тушаалуудаар  хагас 
болон бүтэн жилийн өмч эд хөрөнгийн тооллогыг  зохион байгуулсан.  Засаг даргын дэргэдэх 5 
хэлтэс, албадын 14 төрлийн 21,131,140 сая төгрөгийн өмч хөрөнгийг тоолсон.ЗДТГ-ын өмчид 
байгаа хөрөнгийн ашиглалтад хагас болон бүтэн жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ хийж, 
ашиглалтын хугацаа дууссан актлах тавилга эд хогшил  149 нэр төрлийн 40,818,054, машин 
тоног төхөөрөмжийн 190 нэр төрлийн 385,095,299, программ хангамжийн 13 нэр төрлийн 
82,438,360 , барилга байгууламж 85 нэр төрлийн 306,449,219 сая нийт 814,800,932 сая 
төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийг ӨХБЗ-ийн хурлаар оруулан Нийслэлийн ӨАУГ-ын даргын 
тушаал шийдвэр гаргуулан акталсан.  Мөн дүүргийн ЗДТГ-ын даргын 2021 оны 07 дугаар сарын 
01-ний өдрийн А/74 дугаар тушаалааар 49 нэр төрлийн нийт 50,700,500 сая төгрөгийн эргэлийн 
бус хөрөнгийг актласан. 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 856 нэр төрлийн 995,469,422 
төгрөгийн эд хөрөнгө худалдан авсан. Мөн ЗДТГ-ын 5 автомашиныг актлах шийдвэр гаргуулан 
акталсан.  
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2021 оны жилийн эцсийн байдлаар  харилцахын 1890 ширхэг баримтаар 7,436,222,243.31 
төгрөгийн гүйлгээг баталгаажуулсан. 
 

 

2021 оны төсвийн гүйцэтгэлээр 20,6%-ийн хэмнэлттэй ажилласан. 

 

 

2,512,883,338

133,018,080

269,345,008

1.118003215

2118138600

529474302

179135376

100% 100%

Цалин урамшуулал 

Тавилга эд хогшил

Хангамжийн материал

Бараа үйлчилгээний бусад  зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

Мэдээлэл технологийн зардал

Цалин 
урамшуулал 

Тавилга эд 
хогшил

Хангамжийн 
материал

Бараа 
үйлчилгээни

й бусад  
зардал

Бусдаар 
гүйцэтгүүлсэ

н ажил 
үйлчилгээ

Нэг 
удаагийн 
тэтгэмж 

урамшуулал

Мэдээлэл 
технологийн 

зардал

Column2 2,512,883,33 133,018,080 269,345,008 1.118003215 2118138600 529474302 179135376

#REF! 1

Харилцахын гүйлгээ

150,470,619

901,204,704

336,214,020

198603490

99760600

149993000

179135376

100% 100%

Томилолт

Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Байгаль хамгаалах тоосжилтыг бууруулах

Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах

Татварын орлого бүрдүүлэлт

Ахмад настны хөгжил хамгааллын зардал 

Мэдээлэл технологийн зардал

Томилолт
Засаг 

даргын нөөц 
хөрөнгө

Байгаль 
хамгаалах 
тоосжилтыг 
бууруулах

Өвөлжилтий
н бэлтгэл 

хангах

Татварын 
орлого 

бүрдүүлэлт

Ахмад 
настны 
хөгжил 

хамгааллын 
зардал 

Мэдээлэл 
технологийн 

зардал

Column2 150,470,619 901,204,704 336,214,020 198603490 99760600 149993000 179135376

#REF! 1

Харилцахын гүйлгээ
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Бараа материал хангамжийн талаар: 

 

Засаг даргын Тамгын газрын нийт 360 ажилтны Нийгмийн даатгалын дэвтрийн бичилтийг хийн 
баталгаажуулж, 2021 оны 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 саруудын тайланг хугацаанд нь хянан 
баталгаажуулсан. 

Засаг даргын Тамгын газрын 1,2,3,4-р улирлын ХХОАТ тайланг хугацаанд нь илгээж 
баталгаажуулан, Автомашины татвар болон бусад татвар хураамжуудыг цаг тухай бүрт төлөлт 
хийн татварын өр үүсгэлгүй ажилласан. 

Шилэн дансны мэдээллийн сайтад 1-11 сарын  172  гүйлгээ мэдээллийг хугацаанд нь шивж 
оруулсан. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 
4.1 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн 
хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл: 
 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын  Тамгын газар, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад, 
хороодын зохион байгуулсан ажил, арга хэмжээний үйл явцыг /мэдээ, мэдээлэл, тодруулга 
ярилцлага, шууд нэвтрүүлэг, шууд дамжуулалт, сурвалжлага, лайв / 7 телевиз, 24 цахим 

сайтаар дэмжуулан  иргэдэд ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэсэн.   

ЗДТГ-ын албан ёсны цахим www.khanuul.mn вэб сайт, “Хан-Уул Эко дүүрэг”, “Нээлттэй 
Хан-Уул”, “Хан-уул дүүргийн Шуурхай штаб” зэрэг 4 чиглэлийн цахим хуудаснуудаар нийт 2975 
мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмж, видео, контентыг бэлтгэн хүргэсэн.  Дээрх цахим хуудаснуудын 
иргэдийн хандалт 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар  754103 байна. 
  

 

105,965,100

671,937,186

17,417,800

190002400

99305685

15407000

100% 100%

Бичиг хэрэг

Бусад хангамж

Сэлбэг хэрэгсэл

Түлш шатахуун

Хүнсний материал 

Барилгын материал 

Бичиг хэрэг Бусад хангамж
Сэлбэг 

хэрэгсэл
Түлш 

шатахуун
Хүнсний 
материал 

Барилгын 
материал 

Column2 105,965,100 671,937,186 17,417,800 190002400 99305685 15407000

#REF! 1
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Khanuul.mn цахим сайтад бүрэн хэмжээний шинэчлэлт хийж, Facebook, Youtube, Chatbot- 

зэрэгтэй шууд холбогдож ажиллах технологийн боломж бүрдүүлж, цахимжууллаа.  

Сайтыг шинэчилснээр дараах давуу талууд гарсан. Үүнд:  

❖ Шинэ Хан-Уул вэбсайт нь penci widget ийг голчлон ашиглан хийгдсэн. 
❖ Энэ нь вэб серверээс дуудагдах хэмжээний хувьд харьцангуй бага учир вэбсайт 

хурдан байх гол суурь нь болж өгсөн. 
❖ Хуудаснуудын хувьд тоог нь бага байхаар шийдсэн нь hosting Буюу сэрвэрийн 

ачааллыг багасгаж өгөхөөс гадна user interface Буюу хэрэглэгч ашиглахад илүү 
хялбар болж өгсөн давуу талтай.  

❖ Гар утас, таблет дээр сайтын загвар дизайн хэмжээний хувьд харагдах байдал 
алдаатай байсныг стандарт хэмжээнд оруулсан.  
 

            Хуучин       Шинэ  

❖ Хуучин сайт Not secure буюу хамгаалалтгүй байсан. Үүнийг SSL Сертификат буюу  
албан ёсны нууцлалын байдлыг хангасан.   

 
❖ SSL Сертификат нь вэб сервер болон хэрэглэгчийн хооронд дамжиж буй мэдээллийг  

тусгай кодчлолоор нууцлан баталгаажуулалт хийх үйлчилгээ юм. SSL сертификатууд өндөр 
нууцлалын баталгаатай байдгаараа олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байдаг. 

  

Вэбсайт нь widget- ууд өөр өөр функц болон вэбсайтуудтай 
integrate(нэгтгэх) хийх бүрэн боломжтой болсоноор вэб засаж сайжруулахад хялбар болгож 

өгсөн. 
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❖ Мөн plugin буюу залгаасуудыг маш зохистойгоор зохион байгуулсан учир админы гоо  
зүйд тодорхой хувь нэмэр болж өгсөн. 

❖ Вэбсайт маань ерөнхийдөө томоохон вэб-д орох учир дуудагдах хурдыг сайжруулахын  
тулд cache буюу компьютерын микропроцессор өгөгдөлд богино хугацаанд хүрэх, командыг 
түргэн гүйцэтгэх үүрэг бүхий микросхем ашигласан бөгөөд энэ нь вэбсайт болон серверийн 
ачааллыг зохих хуваарь бууруулж өгсөн. 

❖ Chatbot буюу автомат хариулагч хэлтэс албатай шууд холбогдож богино хугацаанд  
хэрэгтэй мэдээлэл асуултад хариулт авах боломжтой.   

❖ Мөн вэб дээр penci ийн тусламжтай animation-ийг оруулж өгсөн бөгөөд энэ нь user freindly  
болгож өгсөн давуу талтай 

❖ Update-ийн хувьд илүү албан байлгахаас гадна хэрэглэгч хэрэгтэй мэдээлэлээ олж  
авахад илүү хялбар болгож өгснөөрөө мөн давуу талтай байна. 

www.khanuul.mn цахим сайт шинэчлэгдсэнээр төрийн үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын 
жагсаалт,  албан хаагчидтай холбогдох утасны дугаар зэрэг нэн шаардлагатай мэдээллийг 
иргэд гар утаснаасаа цаг алдалгүй авах боломжтой болсон. 
 
 Хан-Уул дүүргийн Онцгой комиссын үүрэг чиглэлийн дагуу хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн сүлжээгээр нөлөөллийн мэдээ, контент, видео буюу сэтгэлзүйчийн зөвлөгөө, дохионы 
видеоны мэдээлэл, уриалга зэргийг олны танил хүмүүсээр дамжуулан хүргэсэн. Мөн хууль 
тогтоомж, нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар цаг үеийн мэдээ, 
мэдээлэл, зөвлөмжийг сурталчлан ажилласан. /38 контент 8 мэндчилгээ/ 
 

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд анх удаа Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 
хөгжлийн бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд хууль тогтоомж, төрийн үйлчилгээний 
мэдээллийг “Дохионы хэлмэрч”-ийн орчуулгатай хүргэж эхэлсэнд иргэд сайшаалтай  хүлээн 
авч, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажиллана. 

 

 

https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.khanuul.mn/
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➢ Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 65 мэдээлэл, нөлөөллийн 208 постор бэлтгэн  
гаргасан. 
 
“ХАН-УУЛ ЭКО ДҮҮРЭГ” ЦАХИМ ХУУДАС: 
 
“Хан-Уул Эко дүүрэг” цахим хуудсаар дүүргийн иргэдэд 
цаг үеийн 1416 мэдээлэл хянан оруулж,  давхардсан 
тоогоор 1,121,000 гаруй иргэд хуудас руу хандаж, 6,277 
коммент, 5,534 чат асуулт ирснийг тухай бүр нь 
хариулж, холбон ажиллалаа.  
 
  “ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ШУУРХАЙ ШТАБ” ЦАХИМ 
ХУУДАС 
 
“Хан-Уул дүүргийн Шуурхай штаб” цахим хуудас нь  
Улс, нийслэл,  дүүргийн Онцгой комиссын шийдвэр, 
КОВИД-19 цар тахалтай холбоотой өдөр тутмын 
мэдээлэл, зөвлөгөө зөвлөмж, шинжилгээ авах, 
вакцинжуулалтын байршлын мэдээлэл оруулдаг тус 
хуудсыг 2020 оны 11 сарын 16-ны өдөр шинээр нээж, нийт  1,480 мэдээ, зөвлөмж, зөвлөгөөг 
боловсруулан оруулж, хяналт тавин ажилласан байна. Тус хуудаст 135,800 иргэн хандаж,  
комментоор 8,370 асуулт,  чатаар 6,558 асуулт ирсэнийг 24 цагаар хариулан ажиллалаа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“НЭЭЛТТЭЙ ХАН-УУЛ” ЦАХИМ 
ХУУДАС: 
Нээлттэй Хан-Уул цахим 
хуудаст хөрөнгө оруулалт, 
бүтээн байгуулалтын 85 
мэдээлэл, 305,978 иргэн 
хандаж, 398 талархал ирсэн 
байна.  
Ийнхүү 1 сайт, 4 цахим хуудсанд 
нийт 2381 санал, хүсэлт, 
өргөдлийг цахимаар авч 
дүүргийн холбогдох 
мэргэжилтнүүдэд мэдэгдэж, 
гомдлыг нь тухай бүрт 
шийдвэрлэн, хариу мэдээлэл 
өгч ажилласан.  
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Дүүргийн Засаг даргын 2021-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн танилцуулгын эхийг 
бэлтгэн 1000 ширхэгийг хэвлүүлэн, Засаг даргын Тамгын газар, хороод, дэргэдэх хэлтэс, 
албадад хүргэн сурталчилсан. 

ТАВДУГААР БҮЛЭГ 

5.1 Холбогдох чиг үүргийн дагуу нутгийн захиргааны бусад байгууллагатай ажлын 
уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан тухай мэдээлэл: 

Хан-Уул дүүрэгт бүтээн байгуулалт, барилгажилт эрчимтэй явагдаж байгаатай 
холбогдуулан 2021 оны 09 сарын 14-ний өдөр “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨУҮГ-тай хамтран 
бүтээн байгуулалтын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн асуудлын хүрээнд мэдээлэл солилцох 
уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Уулзалтын хүрээнд “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨУҮГ-
аас хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийн төлөвлөлт ба шинэ Зуунмод 
хот, Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын талаар 
мэдээлэл хийж, барилга байгууламжийн зураг төсөл, магадлал хийх болон захиалагчийн 
техникийн хяналтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Түүнчлэн хөрөнгө оруулалт 
бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг эрчимжүүлэх, тулгамдаж буй асуудлуудыг түргэн шуурхай 
шийдвэрлэх тал дээр хамтран ажиллахаар болсон. 

 
Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагатай хамтран ажилласан байдал:  
 

➢ Орчин цагийн Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тохиолдуулан Хан- 
Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб 
нь дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Зэвсэгт хүчний 120, 
326 дугаар ангиудад хугацаат цэргийн алба хааж байгаа 
алба хаагчдад дүүргийн Засаг даргын мэндчилгээ болон 
коронавируст халдварын тархалтаас урьдчилан 
сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2000 ширхэг 
амны хаалт, 800 ширхэг амин дэм вакус, 200 ширхэг гар 
ариутгагч, ариутгалын иж бүрэн хэрэгслийг Цэргийн 
штабын дарга 2021 оны 03 дугаар 18-ны өдөр ангийн 
удирдлага болон цэргийн алба хаагчдад гардуулсан.  
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➢ Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб Зэвсэгт хүчний 336 дугаар  
ангитай хамтран тус дүүргээс 2020 оны 2 дугаар ээлжээр хугацаат цэргийн албанд татагдсан 
17 дайчдыг ар гэрийнхэнтэй нь “ZOOM” апплекейшн ашиглан 2021 оны 04 дүгээр сарын 13-ны 
өдөр цахимаар уулзуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

 
➢ Орчин цагийн Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тохиолдуулан Зэвсэгт  

хүчний 120 дугаар ангийн захирагчаар ажиллаж байгаад чөлөөнд гарсан бэлтгэл хурандаа 
Д.Дондовт дүүргийн Засаг даргын дурсамж, гарын бэлгийг төлөвлөлт, сургалтын офицер, ахмад 
Э.Бат-Эрдэнэ 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр хүргэж, хүндэтгэл үзүүлсэн. 
 

➢ Цэргийн штабын дарга тус дүүргийн 2-р хороонд ажиллан  “НЭГ ХААЛГА-НЭГ  
ШИНЖИЛГЭЭ”-нд иргэдийг үе шаттай зохион байгуулан 2021 оны 02 дугаар сарын 11,12,13-ны  
өдрүүдийн байдлаар нийт 1,627 иргэнийг PCR шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион 
байгуулсан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 2021 оны А/05 дугаар 

тушаалаар 2021 оны 02 дугаар сарын 04-18-ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн 2 дугаар хороонд 
байрлах “Тоёоко Инн” зочид буудалд тусгаарлалт, ажиглалтад байсан, мөн БНСУ-аас тусгай 
үүргийн онгоцоор ирж тусгаарлагдсан иргэдэд 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 
08-ны өдрийг хүртэл тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын төлөвлөлт, 
сургалтын офицер, ахмад Э.Бат-Эрдэнэ, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагч 4 иргэн нийт 5 

хүний бүрэлдэхүүнтэй өдрийн 4 удаа халуун хоол хүргэх үүргийг тус тус гүйцэтгэсэн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цэргийн ар гэрт үзүүлэх халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын байраар 

хангасан талаар 
                                                                                              /давхардсан тоогоор/ 

 
№ 

Хорооны  
дугаар 

Халамж үйлчилгээний төрөл, хэмжээ 
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Түлээ нүүрсний хэмжээ 
/тонн/ 

1 1-р хороо 1 1 5 2 - - 

2 2-р хороо - - - 2 - - 

3 3-р хороо 1 - - 4 - - 

4 4-р хороо 1 1 5 2 - - 

5 5-р хороо - - - - - - 

6 6-р хороо 2 2 - 5 - - 

7 7-р хороо - - 5 - - - 

8 8-р хороо 2 - 13 - 1 1 тн сайжруулсан түлш 

9 9-р хороо - - - - 1 30 шуудай гурил /250кг/ 

10 10-р хороо 0 - 1 6 2 2 тн сайжруулсан түлш 
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11 11-р хороо - - 1 - 2 350 кг сайжруулсан түлш 

12 12-р хороо - - - - - - 

13 13-р хороо - - 1 1 - - 

14 14-р хороо - 1 - 9 3 2.5 тн сайжруулсан түлш 

15 16-р хороо - - - 1 1 1 тн сайжруулсан түлш 

16 17-р хороо - - - - - - 

17 19-р хороо 1 - - - - - 

18 Нийт  8 5 31 32 10 
6.85 тн сайжруулсан түлш 

2 0 кг гурил 

 
Нэг цэгийн үйлчилгээ: Иргэдэд үйлчлэх төв байрны “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-өөр өдөрт 
400-500 иргэн тогтмол үйлчлүүлдэг бөгөөд Өргөдөл гомдол хүлээн авах, Эд хөрөнгийн бүртгэл, 
гэрчилгээ олгох, Гадаад паспорт хүлээн авах, олгох, Газар зохион байгуулалтын алба, Хуулийн 
этгээдийн бүртгэл, гэрчилгээ олгох, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, Иргэний бүртгэл, 
олголт, нотариат, кадастр, хуулбарлах үйлчилгээ, зурагчин зэрэг 15 цонхоор 69 төрлийн 
үйлчилгээг хүргэж, давхардсан тоогоор 180,360 иргэн үйлчлүүлсэн байна. Тус төвөөр 
үйлчлүүлж байгаа иргэдэд коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар 

сэрэмжлүүлэг, заавар зөвлөмж өгч, халдвар хамгааллын дэглэм сахиж ажилласан.  

Үүнээс гадна иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар авах боломжийг олгон  ТҮЦ машин, улсын 
бүртгэлийн хураамж, газар зохион байгуулалтын албаны хураамж, татвар, торгууль, шүүхийн 
тэмдэгтийн хураамж, вакцины бичиг, “Ковид-19”-ын шинжилгээний хариу гэх мэт үйлчилгээг 

хялбар, шуурхай шийдэх боломжтой ГЭРЭГЭ киоск автомат машин ажиллуулж байна. 

5.2 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ,  

үнэлгээ  хийж ажилласан тухай мэдээлэл; 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-
ний 206 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 
дугаар захирамжаар батлагдсан нийслэлийн төр захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
журмыг үндэслэн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2021 оны 12 дугаар 
сарын 02-ны өдрийн А/607 дугаар захирамжаар Хан-Уул дүүргийн төр 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 4 ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталж   
2021 оны 12 дугаар сарын 15-24-ний өдрүүдэд шалгалтын ажлыг 
дараах бүтэц, агуулгын хүрээнд зохион байгуулсан. 

 
Нэг. Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, ОНӨААТҮГ-ыг /нийт 29 байгууллага/: 

№ Үйлчилгээний төрөл 2021 оны 12 дугаар сар/өссөн дүнгээр/ 

1 Газар зохион байгуулалтын алба 30,960.00 

2 Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл 74,520.00 

3 Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 9,360.00 

4 Хуулийн этгээдийн бүртгэл 9,720.00 

5 Иргэний бүртгэл 5,760.00 

6 Гадаад паспорт 7,920.00 

7 Нотариат 13,320.00 

8 Канон, түргэн зурагчин 24,480.00 

9 Газрын кадастр 4,320.00 

Нийт дүн 180,360.00      
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1. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт  
2. Байгууллагын үйл ажиллагаа  
3. байгууллагын ил тод байдал 
4. Хүний нөөцийн ил тод байдал гэсэн 4 үндсэн агуулгын хүрээнд 25 үзүүлэлтээр; 

 
Хоёр. Хороод  /21/ 

a. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 
b. Хороодын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 
c. Хорооны үйл ажиллагааны ил тод байдал гэсэн 3 үндсэн агуулгын хүрээнд 20  

үзүүлэлтээр тус тус шалган дүгнэсэн. 
 

Хяналт шинжилгээ-үнэлгээний дүнд дараах байгууллагууд хангалттай үнэлэгдэн, 
дүүргийн Засаг даргын “Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар шагнагдсан. Үүнд:  
 
Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадаас: 
 
1-Р БАЙР Эрүүл мэндийн төв 5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
2-Р БАЙР Цагдаагийн газар 3.5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
2-Р БАЙР Нэгдсэн эмнэлэг 3.5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
3-Р БАЙР Тохижилт, үйлчилгээний төв ОНӨААТҮГ 2 сая төгрөг, өргөмжлөл 
3-Р БАЙР Биеийн тамир, спорт хороо 2 сая төгрөг, өргөмжлөлөөр тус тус шагнагдсан. 
 
Хороодоос: 
 
1-Р БАЙР 8-р хороо 5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
2-Р БАЙР 21 хороо 3.5 мянган төгрөг, өргөмжлөл 
3-Р БАЙР 4-р хороо 2.5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
Тусгай байр 9-р хороо 1.5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
Тусгай байр 17-р хороо 1.5 сая төгрөг, өргөмжлөл 
 

  

 




