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Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай 

1.18 Нийслэлээс орон нутагт шилжин 
суурьшиж мал аж ахуй, газар тариалан 
эрхлэх сонирхолтой иргэдийг дэмжин ажлын 
байраар хангах, урамшуулах асуудлыг 
судлан, тодорхой санал боловсруулж 2018 
оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн дотор 
Засгийн газарт танилцуулахыг  Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайд С.Чинзориг, Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд Б.Батзориг 
болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 

Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 
бүсээс мал бүхий иргэдийг гаргах ажлын хүрээнд 
Хөдөө орон нутагруу нүүх санал гаргасан 52 
иргэдэд тухайн аймгийн Засаг дарга нарт газрын 
болон ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэж 
хамтран ажиллах тухай Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны даргын албан бичгийг хүргүүлсэн. “Жимс 
жимсгэнэ” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд хот 
орчмын бүсэд агаарын бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр таримал жимс жимсгэний талбайг 17,7 га 
-аар  нэмэгдүүлж шинээр 21 иргэн ажлын байртай 
болсон. ”Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 
нэр төрлийн хүсний ногооны үр олголтыг хийснээр 
70 гаруй га талбайд хүнсний ногоо тариалж, 
шинээр өрхийн тариалан эрхлэгчийн тоо 30 гаруй 
болж нэмэгдсэн. 
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2018.08.22 №258                                                    
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай 

Харьяа байгууллага болон салбар, нэгжид 
сахилга, дэг журмыг сахиулах тодорхой арга 
хэмжээ авч, төрийн албаны хууль тогтоомж, 
холбогдох дүрэм, журмыг зөрчсөн төрийн 
албан хаагчид хариуцлага тооцож тухай бүр 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
тайлагнаж байх; 

Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай 258 дугаар тогтоолын дагуу 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 03 дугаар сарын 
05 өдөр Газрын даргын даргаар батлуулан 
ажиллаж байна.  Төрийн албаны тухай хууль 
шинэчлэгдэн 2019 оны 01 дүгээр 01 өдрөөс 
хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулан 
Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн Газрын 
даргын 05 дугаар сарын 06 өдрийн А/14 тоот 
тушаалаар батлан мөрдөж ажиллаж байна. 
Байгууллагын дотоод журамд 10 дугаар хэсэгт 
“Ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл ба 
төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах, 
хүлээлгэх хариуцлага гэсэн 19 хэсэг бүхий  дэд 
хэсэг тусгайлан журамласан болно. 
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1.2 Иргэдийг ялгаварлан гадуурхахгүй ижил 
тэгш, зөв шударга харьцаж, төрийн 
байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд тавих 
хяналтыг сайжруулж, хугацаа хэтэрсэн 
өргөдөл гомдлыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 1-
ний өдөрт багтаан шийдвэрлэж хариуг өгөх, 
цаашид өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь 
бодитой шийдвэрлэж хэвшүүлэх; 

2019 оны 2-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын 
нэгдсэн систем erp.ulaanbaatar.mn–д 83 хүсэлт 
бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 77, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэст-2, захиргааны 
хэлтэст-3, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэст-1 
өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтүүдийг 
ангилж үзвэл: Ар гэрт нь гачигдал гарч цалинтай 
чөлөө хүссэн 3 албан хаагч, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн хэлтэст тодорхойлолт хүссэн 1, 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүлэмж хүссэн 31, Хүнсний 
ногооны үр хүссэн 38, мотоблок хүссэн-7, газар 
тариалангийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд талархал 
илэрхийлсэн 1, БНХАУ-д хүлэмжийн аж ахуйн 
чиглэлээр гадаадаас ажиллах хүч оруулж ирэхийн 
эсрэг саналтай байна, үүнийг холбогдох 
байгууллагад нь уламжилж өгнө үү гэсэн 1 хүсэлт,  
худаг гаргуулах хүсэлт-2,  тус тус ирсэн байна. 
Хүсэлтийг өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 7 
зөрчил, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 3, буцаалтыг 3 
хоногт багтаан хийгээгүй 1 зөрчил бүртгэгдэж 
зөрчлийн тоо 22, зөрчлийн тоо өндөр 1 албан 
хаагчид газрын даргын 2019 оны Б/20-р тушаалаар 
сануулах арга хэмжээ авч, бусад албан хаагчдад 
анхааруулсан.  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
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газрын даргын 2019 оны №03/1749 тоот албан 
бичиг, Засаг даргын Зөвлөлийн 2019 оны №08-р 
тэмдэглэл, өргөдөл гомдлын түүвэрчилсэн хяналт 
шинжилгээг 2 удаа хийж мэдээллийн цагаар  нийт 
албан хаагчдад танилцуулж ажиллаа. Өргөдөл 
гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 3 хоног 
23 цаг 21 минут нийслэлийн дундаж хугацаатай 
харьцуулахад 6 хоног 11 цаг 14 минут эерэг 
үзүүлэлттэй байна. 
Цаашид алдаа, зөрчил гаргалгүй ажиллах тал дээр 
анхаарч ажиллаж байна. 

 

3 
1.3 Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны 

шинжилгээ хийж, шинжилгээний дүнд 
тулгуурлан байгууллагын чиг үүргийн 
давхардал, хийдлийг арилгаж, ажлын 
бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулах; 

Төрийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн газрын 
нийт албан хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсгийг 
газрын даргын 02 дугаар сарын 18 өдрийн А/04 
тоот тушаалаар байгуулан  ажиллаж байна. 
Боловсруулалтын явцад Албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журмын дагуу 
чиг үүргийн шинжилгээ хийж албан хаагчдын 
ажлын ачаалал, давхардал хийдэл, ажлын уялдаа 
холбоог судлан ажиллаж байгаа болно. 
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1.4 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд сул орон тоо 
гарсан тохиолдолд тухайн байгууллага болон 
төрийн холбогдох байгууллагад ажиллаж 
байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдаас үйл 
ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингээр 
шалгаруулж нөхөн томилох замаар төрийн 
мэргэшсэн албыг бэхжүүлэх; 

Малын генетик нөөцийн тухай хууль батлагдсантай 
холбогдуулан бүтэц орон тооны өөрчлөлтөөр Мал 
үржлийн албаны даргын алба тушаалын сул орон 
тоо гарсан бөгөөд сул орон тооны захиалгыг 
Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар 
зөвлөлд 05 дугаар сарын 03 өдрийн 01/181 тоот 
албан бичгээр хүргүүлээд байгаа болно. 
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1.5 Төрийн захиргааны төв болон төрийн 
захиргааны байгууллагын удирдах албан 
тушаалд албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа удирдах албан 
тушаалтнуудын сонгон шалгаруулалтын 
захиалгыг 2018 оны 9 дүгээр сарын 1-ний 
өдрийн дотор Төрийн албаны зөвлөлд 
хүргүүлж, сонгон шалгаруулалтын дагуу 
удирдах албан тушаалтныг томилох; 

Байгууллагын удирдах албан тушаалд түр орлон 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа албан хаагч байхгүй 
болно.  
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6 1.6 Төрийн жинхэнэ албан хаагч жирэмсний 
болон амаржсаны амралттай байгаа, эсхүл 3 
сараас дээш хугацааны сургалтад хамрагдаж 
сул орон тоо гарснаас бусад тохиолдолд 
төрийн албаны сул орон тоонд гэрээт 
ажилтан томилохгүй байх зарчим баримталж, 
төрийн байгууллагад албан ажлын зайлшгүй 
шаардлагыг үндэслэн богино хугацаагаар 
ажиллуулахаас бусад тохиолдолд гэрээт 
ажилтан ажиллуулахгүй байх; 

Байгууллагын хэмжээнд гэрээт ажилтан байхгүй 
болно. 
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7 1.7 Төрийн албан хаагч албан томилолтын 
явцад, ажлын болон ажлын бус цагаар ажлын 
байранд согтууруулах ундаа хэрэглэх явдлыг 
таслан зогсоох, төрийн байгууллагын байр, 
ажлын байранд согтууруулах ундаа, 
мансууруулах бодис, хэрэгслийг нэвтрүүлэх, 
хадгалах, хэрэглэх, ашиглахыг байгууллагын 
дотоод журамд тусган хориглож, зөрчсөн 
тохиолдолд хариуцлага тооцох; 

Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн Газрын 
даргын 05 дугаар сарын 06 өдрийн А/14 тоот 
тушаалаар батлаж мөрдөн ажиллаж байна. 
Байгууллагын дотоод журамд 10 дугаар хэсэгт 
“Ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл ба 
төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах, 
хүлээлгэх хариуцлага хэсэгт 12.13 дахь хэсэгт 
“10.12.Ажилдаа согтуу ирэх, ажлын байранд болон 
албан үүргээ гүйцэтгэж явахдаа согтууруулах 
ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, үйлчлүүлэгч, 
ажилтнуудтай хэрүүл маргаан, зодоон үүсгэхийг 
хориглоно.” гэж тусгайлан журамласан болно. 
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8 1.8 Төрийн албан хаагчдын үйлдсэн гэмт хэрэг, 
гаргасан зөрчил, сахилга, ѐс зүйн зөрчилд 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоон, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах; 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Төрийн 
албан хаагчдын ѐс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн гэх 
үндэслэлээр 5 албан хаагчид сахилгын арга 
хэмжээ авч ажилласан байна. Арга хэмжээний 
олонх нь байгууллагын удирдлагад мэдэгдэлгүй, 
өөрт хамааралгүй ажлаар ажлын цагаар гадуур 
ажлаар явсан байх асуудал байсан бөгөөд дээрх 
асуудлыг байгууллагын мэдээллийн цагаар нийт 
албан хаагчдад танилцуулан сануулж цаашид   
анхаарч ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн.     
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9 1.9 Төрийн байгууллагад ажлын цаг ашиглалтыг 
хурууны хээний болон камерын хяналтын 
системээр байнга бүртгэж, түүнд тавих 
хяналтыг сайжруулах; 

Нийт албан хаагчид цаг бүртгэлийн төхөөрөмжид 
хурууны хээг уншуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 
Газрын удирдлагууд нь erp.ulaanbaatar.mn 
системээр шууд хянан ажиллаж байгаа болно. 
2018 онд байгууллагын өрөө тасалгааг бүрэн 
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камержуулсан бөгөөд газрын удирдлага албан 
хаагчдын цаг ашиглалтад тогтмол хяналт тавин 
ажиллаж байгаа болно. 

10 1.10 Ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус 
дарамт шахалт, ялгавартай хандах үйлдлийг 
таслан зогсоож, ийм үйлдэл гаргасан албан 
тушаалтанд хүлээлгэх хариуцлагын талаар 
байгууллагын дотоод журамд тусган 
мөрдүүлж, эерэг уур амьсгалтай, сэтгэл зүйн 
дарамтгүй ажиллах орчныг бүрдүүлэх арга 
хэмжээ авах; 

Ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус 
дарамт шахалт, ялгавартай хандах үйлдлийг 
таслан зогсоох мөн иргэдээс ирүүлж буй санал 
хүсэлтийг авах үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх 
зорилго бүхий санал хүсэлтийн хайрцаг ажиллаж 
байгаа болно. 
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1 3 2018.08.22 №267 

Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 

тухай 

Төрийн албаны соѐл, дэг журмыг сахиулах, 
ажлын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг 
дээшлүүлэх зорилгоор гэнэтийн болон 
төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг холбогдох 
байгууллагатай хамтран төрийн 
байгууллагуудад тогтмол зохион байгуулж 
байхыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын дарга Г.Занданшатарт, 
өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний Засгийн 
газрын агентлаг, төрийн бусад 
байгууллагуудад хэрэгжүүлэхийг Засгийн 
газрын гишүүд, бүх шатны Засаг дарга, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга, төрийн 
өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын дарга нарт тус тус 
даалгасугай 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар 
тогтоолын дагуу байгууллагын өрөө тасалгааг 
бүрэн камержуулж байгууллагын удирдлага албан 
хаагчдын ажлын цаг ашиглалтад өдөр тутмын 
тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн 
ulaanbaatar ERP системээр хэлтэс нэгжийн дарга 
нар харьяалах албан хаагчдын цагийн бүртгэлд 
тогтмол хяналт явуулан байгууллагын удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн ажиллаж байна.   
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 7 Аймаг, нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн 

болон мал эмнэлгийн газар, сум, дүүргийн 

орон тоо, цалингийн сан, үйл ажиллагааны 

зардлыг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн 2018 оны төсвийн багцад 

зохицуулалт хийж, санхүүжүүлэх арга хэмжээ 

Нийслэлийн Багануур, Багахангай, Баянзүрх, 
Налайх, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын бүтцэд Малын генетик 
нөөцийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 
16.9 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2018 оны 267 дугаар 
тогтоолын 5 болон 7 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2018 оны А/1199 дүгээр захирамжаар 
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Монгол улсын 
Засгийн газрын 
2019 оны 100 
дугаар 
тогтоолоор 
дүүргүүдийн 
орон тооны 



авах, цаашид жил бүрийн улсын болон орон 

нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг 

Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Хүнс хөдөө аж 

ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Б.Батзориг, 

аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга 

нарт даалгасугай. 

Нийслэлийн мал бүхий 6 дүүрэгт  Хөдөө аж ахуйн 
тасгийг шинээр байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 
Манай газраас мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 
6 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2019 оны 
01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 03/09 тоот албан 
бичгээр зөвлөмж хүргүүлсэн ч дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын газрын бүтцэд Налайх дүүргээс 
бусад 5 дүүрэгт хөдөө аж ахуйн тасаг 
байгуулагдаагүй байгаа учир үйл ажиллагааны 
болон бүтэц, орон тооны төсөв батлагдаагүй 
байна. Энэ нь “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, 
тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай” 
Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 100 дугаар 
тогтоолоор дүүргүүдийн орон тооны хязгаар 
тогтоосон болно. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, 
орон тоонд Хөдөө аж ахуйн тасгийг нэмж байгуулах 
тухай дэмжлэг хүсэх тухай 2019 оны 06 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн 05/244 тоот албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн 
ажилласан. 

хязгаарыг 
тогтоосон 
бөгөөд мал 
үржлийн 
тасгийн орон 
тоог одоо 
байгаа бүтэц 
орон тоонд 
багтаан 
байгуулах 
боломжгүй 
байна. 

 3 2019-01-16 №23 
“Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” 

болгох тухай 
Хавсралтаар төлөвлөгөөг оруулав. “Иргэн 
төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”-ийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрхлэх 
ажлын хүрээ, харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион 
байгуулж, ажлын тайланг улирал тутам 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт ирүүлж 
байхыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, 
Нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай. 
Жич: Хавсралтаар оруулсан “ИРГЭН 
ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”-
ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 
ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ-ний дагуу 
өөрийн нэр заасан ажлыг хүснэгтээр гаргаж 
тайлагнана. 

Шилэн дансны төлөвлөгөөний дагуу төсвийн 
хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын тайлан мэдээг 
сар бүр хугацаанд нь тогтмол байршуулж, тайлан 
мэдээг улирал бүр холбогдох газарт нь илгээж 
байна. Байгууллагын цахим хуудсанд үйл 
ажиллагааны явцад үүссэн мэдээ мэдээлэл, 
тайлан төлөвлөгөө, сургалт хөтөлбөр, зөвлөмж 
болон төрийн үйлчилгээг тогтмол байршуулж, үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллаж 
байна.Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж 
эхэлсэнтэй холбогдуулан төрийн албанд сонгон 
шалгаруулж авах, албан тушаал дэвшүүлэхэд хувь 
хүний ур чадвар, туршлага, ажлын үр дүнд 
тулгуурлах зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. 
Байгууллагын албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж 
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ажиллаж байгаа бөгөөд төлөвөлгөөнд албан 
хаагчдийг зуслагийн газар, орон сууцаар хангах 
ажлыг зохион байгууллахаар төлөвлөн ажиллаж 
байна. Төрийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн 
газрын нийт албан хаагчдын албан тушаалын 
тодорхойлолтыг боловсруулах ажлын хэсгийг 
газрын даргын 02 дугаар сарын 18 өдрийн А/04 
тоот тушаалаар байгуулан  ажиллаж байна. 
Боловсруулалтын явцад Албан тушаалын 
тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журмын дагуу 
чиг үүргийн шинжилгээ хийж албан хаагчдын 
ажлын ачаалал, давхардал хийдэл, ажлын уялдаа 
холбоог судлан ажиллаж байгаа болно. 

 
 
 
 
 
 

2 2019.01.23 №33 
Дүрэм батлах тухай 

Байгууллагын дотоод журмыг энэ тогтоолоор 
баталсан дүрэмд нийцүүлэн баталж, 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг 
төсвийн шууд захирагч нарт даалгасугай. 

Төрийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан Байгууллагын дотоод журмыг 
шинэчлэн Газрын даргын 05 дугаар сарын 06 
өдрийн А/14 тоот тушаалаар батлан мөрдөж 
ажиллаж байна. Дотоод журмад Засгийн газрын 
2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 
захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс 
зүйн дүрэм”-д нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд 
байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийг Газрын даргын 
А/06 тоот тушаалаар шинэчлэн байгуулсан болно. 
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 3 2019.01.30 №59 
2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын 

жил” болгох тухай 
Энэ тогтоолын 2 дугаар зүйлд заасан 
төлөвлөгөөнд тусгасан ажлын хүрээнд 
нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж, эрхэлсэн 
салбар, харьяа нутаг дэвсгэртээ 
хэрэгжилтийг зохион байгуулж, тайланг хагас 
болон жилийн эцсийн байдлаар Аж 
үйлдвэржилтийн бодлогын зөвлөлд 
хүргүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, 
агентлагийн дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн 
удирдлагад үүрэг болгосугай. 

2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын жил” 
болгон зарлах тухай Засгийн газрын 59 дүгээр 
тогтоолыг нийт албан хаагчдад танилцуулсан.  
1.МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 223 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан Жимс жимсгэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд 
Өвөрхангай аймаг “Хар хорин” ХХК-ны чацарганы 
үржүүлгийн талбайд бойжуулсан 2 настай Чуйская 
сортын 11175 ширхэг  21,601,275 мянган төгрөгний 
үнэ бүхий суулгацыг нийслэлийн 10 иргэн, 4 аж 
ахуйн нэгжид ХХААХҮЯамтай хамтран тараасан.                                  
2.МУ-ын ЗГ-ын 2017 оны 278 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан  “ Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 
Увс аймгийн Таримал ургамлын үр сортын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнгээс таримал ургамлын 10 
нэр төрлийн 851кг, 12,007,500 төгрөгний үрийн 
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олголтыг ХХААХҮЯамтай хамтран олгосон. 
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1 2019.01.16 №03-I 
Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан 
“Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд зохион 

байгуулсан ажлын тайлангийн талаар 
Улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах 
ажиллагааг хуулийн дагуу төлөвлөгөө гарган, 
шилэн дансанд байршуулах замаар 2019 оны I 
улиралд багтаан олон нийтэд ил тод, шуурхай 
зохион байгуулах 

2019 онд улс орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ байхгүй 
болно. 
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 2 Төрийн болон нутгийн удирдлагын бүх шатны 
байгууллагууд баталсан дүрэм, журамдаа 
шинжилгээ хийж, иргэд олон нийтээр 
хэлэлцүүлэн, байгууллага, иргэдэд хүнд суртал, 
чирэгдэл үүсгэж байгаа дүрэм, журмыг хүчингүй 
болгох арга хэмжээ авч, Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газарт мэдээг хагас, бүтэн жилээр ирүүлэх 

Тус газар нь Хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого ИТХ 
тогтоол шийдвэр, НЗД-ын захирамжийг нийслэлийн 
хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажилладаг бөгөөд иргэдэд 
чирэгдэл үүсгэж буй дүрэм журмууд байхгүй болно. 100 

 

 3 Төрийн байгууллагад иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлээгүй 
төрийн албан хаагч, албан тушаалтанд 
хариуцлага тооцож, өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээнд тусгаж байх 

Байгууллагын мэдээллийн цагаар албан хаагчдад 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019.04.04-ний 
өдрийн 08 дугаар хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн 
үүрэг, өргөдөл гомдолын шийдвэрлэлт, зөрчлийн 
тайланг  танилцуулж, зөрчлийн тоо өндөр 1 албан 
хаагчид газрын даргын тушаалаар хариуцлага 
тооцож ажиллаа. 
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 4 Төрийн албан хаагч ажлын болон ажлын бус 
цагаар ажлын байр, томилолтын явцад 
согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглох талаар 
тогтоосон дэг журмыг чанд мөрдүүлэх, журмыг 
зөрчсөн албан хаагчтай тухай бүр холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож байх 

Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн Газрын 
даргын 05 дугаар сарын 06 өдрийн А/14 тоот 
тушаалаар батлан мөрдөж ажиллаж байна. 
Байгууллагын дотоод журамд 10 дугаар хэсэгт 
“Ажилтнуудын үйл ажиллагаанд хориглох зүйл ба 
төрийн албаны сахилга хариуцлагыг чангатгах, 
хүлээлгэх хариуцлага хэсэгт 12.13 дах хэсэгт 
“10.12.Ажилдаа согтуу ирэх, ажлын байранд болон 
албан үүргээ гүйцэтгэж явахдаа согтууруулах ундаа, 
мансууруулах бодис хэрэглэх, үйлчлүүлэгч, 
ажилтнуудтай хэрүүл маргаан, зодоон үүсгэхийг 
хориглоно.” гэж тусгайлан журамлан үйл 
ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 
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 5 Яам, агентлагийн бодлого, шийдвэрийг бусад 
байгууллага болон олон нийтэд ил тод мэдээлэх, 
тусгай зөвшөөрөл олгох ажлыг цахимжуулах арга 
хэмжээ авах 

Байгууллагаас иргэдэд үзүүлдэг  төрийн үйлчилгээ, 
зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг байгууллагын цахим 
/www.hhaag.ub.gov.mn, 
facebook.com/hhaag.ub.gov.mn/ хуудсуудаар тус тус 
тухай бүрт нь дамжуулан хүргэж байна. Мөн нийслэл 
дэх төрийн үйлчилгээг операторын системд 
шилжүүлэхтэй холбоотойгоор байгууллагаас 
үзүүлдэг төрийн үйлчилгээний судалгааг Нийслэлийн 
Архивын газар болон Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдэд хүргүүлсэн. 
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 6 Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
нийцүүлэн төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг сар бүр дүгнэж ажиллах 

Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлгөөг газрын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нийцүүлэн 
боловсруулсан бөгөөд 2019 оны 6 дугаар сарын 19-
20 өдрүүдэд газрын дарга болон хэлтэс нэгжийн 
дарга нар үнэлж байгууллагын удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дүгнэсэн болно.   
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 7 Төрийн бүх шатны байгууллагын салбар, нэгжийн 
уялдаа, бүтээмжийн үнэлгээг тодорхой болгох 

Төрийн албаны тухай хуульд нийцүүлэн газрын нийт 
албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулах ажлын хэсгийг газрын даргын 02 
дугаар сарын 18 өдрийн А/04 тоот тушаалаар 
байгуулан  ажиллаж байна. Боловсруулалтын явцад 
Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах 
нийтлэг журмын дагуу чиг үүргийн шинжилгээ хийж 
албан хаагчдын ажлын ачаалал, давхардал хийдэл, 
ажлын уялдаа холбоог судлан ажиллаж байгаа 
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болно. 

 8 Төрийн албан хаагчдад гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааг хууль 
хяналтын байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулах, хууль зөрчсөн албан хаагчдад заавал 
хариуцлага тооцож байх 

Гэмт хэрэг зөрчлилд холбогдсон болон шалгагдаж 
буй албан хаагч байхгүй байгаа бөгөөд 9 сард авилга 
болон бусад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. 
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 9 Төрийн захиргааны болон орон нутгийн 
удирдлагын байгууллагын ажлын үр дүнг иргэдийн 
сэтгэл ханамжийн үзүүлэлттэй холбон дүгнэх 
үнэлгээний журам тогтоох 

Газрын даргын баталсан “Хэрэглэгчдийн үнэлгээ 
хийх удирдамж” -ийн дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 
01-ээс 2019 оны 11 дүгээр сарын 31-ыг хүртлэх 
хугацаанд түүврийн аргаар хийх, олон түвшний 
тохиолдлын сонголтоор санал асуулгын хуудас 
бөглүүлж байна.  
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 1.1 2019.01.16 
№03-II 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл 
ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг 

улсын хэмжээнд зохион байгуулсан дүнгийн 
тухай 

Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж, хариуцлагатай, мэргэшсэн, тогтвортой 
төрийн албыг төлөвшүүлэх зорилгоор дараах арга 
хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, 
Засгийн газрын агентлагийн дарга болон аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгов. 
 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардал, хийдлийг 
арилгах, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх 
зорилгоор төрийн бүх шатны байгууллага Засгийн 
газрын 2018 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Чиг үүрэг дахин хуваарилах аргачлал”-ын дагуу 
чиг үүргийн шинжилгээ хийж, чиг үүрэг дахин 
хуваарилах саналаа 2019 оны 12 дугаар сард 
багтаан Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт 
ирүүлэх 

Төрийн албаны тухай хуулийн 23.4-т заасны дагуу 
Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулж 
байгаа бөгөөд албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах журмын дагуу газрын даргын 02 дугаар 
сарын 18 өдрийн А/04 тоот тушаалаар  Ажлын 
хэсгийг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд албан 
тушаал бүр дээр чиг үүргийн шинжилгээг хийж 
төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэхээр төлөвлөн 
ажиллаж байна.  

70 

 

 1.2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд иргэнийг томилох, 
төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 

Сул орон тоо гарсан болон иргэнийг төрийн албанд 
томилоход төрийн албаны тухай хуулийн баримтлан 

100 
 



сул орон тоог нөхөхдөө чадахуйн (мерит) болон 
шатлан дээшлүүлэх зарчмыг үндсэн шалгуур 
болгон Төрийн албаны тухай хуулийг чанд 
баримтлах 

ажиллаж байгаа бөгөөд байгууллагын хэмжээнд сул 
орон тооны захиалгыг Нийслэл дэх төрийн албаны 
зөвлөлийн салбар зөвлөлд 05 сарын 03 өдрийн 
01/181 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн болно. 

 1.3 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд 
түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа албан 
тушаалтнуудын судалгаанд үндэслэн Төрийн 
албаны хуульд заасан шаардлага хангаж байгаа 
албан тушаалтнуудыг зохих журмын дагуу 
томилох, шаардлага хангахгүй байгаа албан 
тушаалтнуудыг үүрэгт ажлаас чөлөөлж, дүнг 2019 
оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор Засгийн 
газрын Хэрэг эрхлэх газарт ирүүлэх 

Байгууллагын удирдах албан тушаалд түр орлон 
гүйцэтгэгч байхгүй болно.   

100 

 

 1.4 Төрийн захиргааны албан тушаалын байнгын 
ажлын байранд гэрээт ажилтан ажиллуулж хууль 
тогтоомж зөрчдөг үйлдлийг таслан зогсоох, ийм 
гэрээт ажилтны гэрээг цуцалж, уг орон тоог хуульд 
заасан журмын дагуу нөхөх 

Байгууллагын хэмжээнд гэрээт ажилтан байхгүй 
болно. 
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 1.5 Төрийн захиргааны байгууллагын ашиглаж байгаа 
компьютер, техник хэрэгслийн элэгдлийг тооцон 
шинэчлэх арга хэмжээг батлагдсан төсвийн 
багцдаа багтаан үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

2019 оны батлагдсан төсөвт эдгээр зардал 
тусгагдаагүй учраас компьютер, техник хэрэгслийн 
шинэчлэлт хийх боломжгүй байна.    
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 1.6 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ажлын 
байрны зураг авалт хийсний үндсэн дээр 
боломжит үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлыг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлж төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний талаарх богино хэмжээний видео 
мэдээ, зөвлөмжийг цаг тухай бүрт байгууллагын 
цахим хуудсанд нийтэлж, байгууллагын 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулан ажиллаж 
байна. 
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 1.7 Төрийн албаны хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнийг мэргэшүүлэх, тогтвор суурьшилтай 
ажиллуулах 

Байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнийг НЗДТГ, Төрийн албаны зөвлөлөөс 
зохион байгуулж буй сургалт зөвлөгөөнд тогтмол 
хамруулан ажиллаж байгаа бөгөөд тогтвор 
суурьшилтай ажиллах  нөхцөл бололцоогоор бүрэн 
ханган ажиллаж байна.  
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 1.8 Төрийн бүх шатны албан хаагчийг хамруулах 
сургалтын хуваарийг жил бүрийн 1 дүгээр сард 
багтаан төлөвлөх, албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулах, хэрэгцээ шаардлага, үр дүн нь 

Байгууллагын албан хаагчдын дунд сургалтын 
хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох санал асуулгыг 
явуулан судалгааны үр дүнд 2019 оны сургалтын 
төлөвлөгөөг 2 дугаар сарын 04 өдөр газрын даргаар 

100  

 



тодорхой бус сургалтад оролцуулахаас татгалзах батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Сургалтын 
төлөвлөгөөнд Төрийн албаны тухай хууль 
/шинэчилсэн найруулга/ Төрийн албаны ѐс зүй, 
мэргэшүүлэх сургалтуудад албан хаагчдыг 
хамруулахаар тусгасан болно.  

 1.9 Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох журамд 
заасны дагуу төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг бодитой, үнэн зөв үнэлэх, үнэлгээний 
дагуу цалин урамшуулал, хариуцлагын асуудлыг 
хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн хэрэгжүүлж байх 

Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд 
заасны дагуу албан хаагчдын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байгаа бөгөөд 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар эцэслэн 
батлагдаагүй байгаатай холбогдон удаашралтай 
байгаа болно.  
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 1.10 Төрийн захиргааны болон нутгийн захиргааны 
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг бодлогын 
баримт бичигтэй уялдуулах, хагас бүтэн жилээр 
явцын хяналт-шинжилгээ хийж үр дүнг албан 
хаагчдад тогтмол мэдээлж байх 

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг бодлогын 
баримт бичгүүдтэй уялдуулан боловсруулж хагас 
жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж 
удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн НЗДТГ-ын 
ХШҮХ-т хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан. 
Байгууллагын мэдээллийн цагаар албан хаагч нарт 
мэдээлэл өгсөн. 
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 1.11 Төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэн байгууллага, нутаг дэвсгэртээ хууль 
хэлбэрэлтгүй хэрэгждэг соѐлыг тогтоож иргэдийн 
итгэлийг хүлээсэн, ил тод, хариуцлагатай төрийн 
албыг төлөвшүүлэх чиглэлээр өөрийн эрх 
хэмжээний хүрээнд үр дүнтэй арга хэмжээг зохион 
байгуулж хэвшүүлэх. 

Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн болон байгууллагын 
соѐл харилцаа хандлагын чиглэлээр сургалтын 
байгууллага болон НЗДТГ хамтран 06 дугаар сарын 
21  өдөр сургалт зохион байгуулсан болно. 100 
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3.НИТХ-ЫН ТОГТООЛ 
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тухай 
санал) 
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болон 
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байгаа 
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 2 2019.01.28 
№21/06 

Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу 
хориглох бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн 

батлах тухай 
 
Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох 
бүсийн хил хязгаарын өөрчлөлтөд хамрагдсан 
мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх болон 
бусад холбогдох арга хэмжээг 2019 оны III 
улиралд багтааж зохион байгуулахыг 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч /Нийслэлийн Засаг даргын 
Ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал 
хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан/-д 
даалгасугай 

Тогтоолын хүрээнд хориглосон бүсэд 4 дүгээр сард 
БЗД, ХУД, СХД-ийн нийт 232 өрхийн 6097 толгой 
мал байсан бөгөөд 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
байдлаар 54 өрхийн 1381 толгой малыг зөвшөөрсөн 
бүс нутаг руу нүүлгэн шилжүүлээд байна. Мал 
гаргах ажлыг эрчимжүүлэхээр Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хорооны Нарийны хэсэг болон 
Ногоон толгой /335 гарам/, Баянзүрх дүүргийн 20 
дугаар хороо Арцатын аманд газар үзүүлсэн. Хөдөө 
орон нутагруу нүүх санал гаргасан 52 иргэний 
хүсэлтийн дагуу тухайн шилжих хүсэлт гаргасан 
аймгийн Засаг дарга нарт газрын болон ажлын 
байрны асуудлыг шийдвэрлэж хамтран ажиллах 
тухай Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны даргын албан бичгийг 
хүргүүлсэн. Мөн уг тогтоолыг танилцуулах, 
хугацаатай мэдэгдэл тараах ажлаар мал бүхий 
иргэдтэй 4~6 удаа уулзсан. Зөвшөөрсөн бүс болон 
хөдөө орон нутагт нүүх иргэдэд өгөх нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэлгийн төсөл танилцуулагдах шатанд 
явж байна. 
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4.НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ТЭМДЭГЛЭЛ 
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хяналтаас 
хасуулах 

тухай санал) 

 
Тасарсан 

болон 
удааширч 

байгаа 
шалтгаан 

1 2 3 4 5 6 

 2 2018.11.29 
№08 

“Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай”,  
 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мах, махан бүтээгдэхүүн 
боловсруулах, үйлдвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
эрхэлж буй гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалттай 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд Хүнсний аюулгүй 
байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомж, шийдвэрийг  хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа 
эсэхэд тогтмол хяналт тавьж ажиллах 

ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан 
удирдамжийн дагуу хаврын улиралд нийслэлийн хүн 
амын хүнсний хэрэгцээнд тогтвортой үнээр мах 
нийлүүлэх зорилгоор махны нөөц бэлтгэсэн 3  аж ахуйн 
нэгжийн махны нөөц бүрдүүлэлт, хадгалалт, махны 
чанар, аюулгүй байдалд  04 дүгээр сарын 09-12-ны 
өдрүүдэд холбогдох газруудтай хамтран хяналт 
шалгалт явуулсан. Хяналт, шалгалтаар агуулахуудын 
үйл ажиллагаа хэвийн, хадгалж буй махны чанар 
байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл нь хангалалттай сайн, нөөц 
бүрдүүлэлт 100% хийгдэж, мах худалдаалах бэлтгэл 
ажил бүрэн хангагдсан байсан. ХХААХҮЯ, ШӨХТГ, 
НХХААГ, Монголын махны холбоо хамтран нөөцийн мах 
борлуулж байгаа дэлгүүрүүдээр 2 удаагийн хяналт, 
шалгалтыг хийсэн бөгөөд илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
газар дээр нь арилгуулан, нийлүүлэлт, түгээлтийг 
нэмэгдүүлэх тал дээр холбогдох газруудад санал тавьж 
ажилласан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/113 дугаар  
захирамжаар Хүнсний аюулгүй байдлын талаарх хууль 
тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж, 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, санал дүгнэлт 
боловсруулах, танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. Ажлын хэсэг нь Хүнсний тухай хууль, 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 
хуулийн хэрэгжилтэд шинжилгээ хийж гарсан санал 
дүгнэнлтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05/1415 
дугаартай албан бичгээр Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлд хүргүүллээ. 
1.  Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 
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тухай хуулиас нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа  
26 заалтын хэрэгжилтийг тооцоход 59,61 хувьтай 
2.  Хүнсний тухай хуулийн 42 заалтын хэрэгжилтийг 
тооцоход 45 хувьтай хэрэгжиж байна гэж үзлээ. 
Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд эрүүл ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг 
2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдөр Нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран Баянгол 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд 
“Гурилан бүтээгдэхүүн /талх, нарийн боов, кремэн 
бүтээгдэхүүн/ үйлдвэрлэгч 22 аж ахуйн нэгжийн 
үйлдвэрийн дарга, технологич, чанарын менежерүүд, 
дотоод хяналтын лабораторийн мэргэжилтнүүд зэрэг 32 
албан хаагчийг хамруулан сургалт зохион байгуулж, 
гарын авлага, тараах материалаар хангалаа. 

 3 Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарсан 
Ажлын хэсэг байгуулж Налайх болон Эмээлт орчмын 
байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийн явуулж буй үйл 
ажиллагааны чиглэл тус бүрээр нэгдсэн хяналт 
шалгалтыг хийх, дүнг 2019 оны эхний улиралд 
багтааж Тэргүүлэгчдэд танилцуулж тодорхой 
шийдвэр гаргуулж ажиллах 

НИТХТ-ийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 

171 дүгээр тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсэг  2018 

оны 11 дүгээр сарын 19 -ний өдөр СХД-ийн 20,  32 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Эмээлт, Налайх, 

Баянзүрх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мах, 

боловсруулах үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, иргэний  үйл 

ажиллагаанд хяналт шалгалтыг холбогдох мэргэжлийн 

байгууллагуудтай хамтран явуулсан. Шалгалтанд нийт 

11 аж ахуйн нэгж, 1 иргэн хамрагдсан бөгөөд нийт 31 

зөрчил дутагдал илэрсэн бөгөөд зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаа эрхэлж байсан Бугат-Эрхэс ХХК-д 500.0 

мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, “Эрээн 

сити юнайтэд” ХХК, “Мөнх төгрөг” ХХК-ний махны 

үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон. 
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