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 4 2019.01.02 
№А/01 

“2019 оныг Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн 
жил болгон зарлах тухай”  

Салбарын хэмжээнд нийслэлийн иргэдийн 
талархлыг хүлээсэн ажлуудаа бататгаж, хүрсэн 
түвшнээ ахиулан, зорилтот жилийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 
нийслэлийн өдрийн өмнө үр дүнг тооцон 
ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын орлогч, 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга, Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарт 
даалгасугай. 

Иргэдийн оролцоотой-хөгжлийн жилийн ажлын 
төлөвлөгөөг 8 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр 
газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган  
ажиллаж байна. Хүнсний үйдвэрлэлийн хэлтэс 2, 
ЭМААХ-3, мал үржлийн алба 1, газар тариалангийн 
хэлтсээс 2 ажил иргэн, төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагын оролцоотой хамтран хэрэгжүүлж хагас 
жилийн байдлаар 72,5 хувьтай хэрэгжиж биелэлтийг 
Засаг даргын Тамгын газарт 01/255 дугаар албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
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 2 2019.05.28 
№А/503 

Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн, 
2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 

тухай 
Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хүрээнд 
инженерийн хангамжийн байгууллагууд болон 
бусад холбогдох газруудын хэрэгжүүлэн 
ажиллах шаардлагатай ажлын жагсаалтыг 
хавсралт ѐсоор баталж, 2019 оны батлагдсан 
төсвийн хүрээнд хэрэгжих инженерийн шугам 
сүлжээ, авто зам, тохижилтын ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 
дотор зохилн байгуулж ажиллахыг дүүргүүдийн 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хадлан, тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах 

талаар өгсөн үүрэг даалгаварын хүрээнд 

өвөлжилтийн ерөнхий төлөв, тухайн онд өвөлжих 

малчин өрхийн тоо, бусад аймаг сумын нутагт  

отроор өвөлжих  малчин өрхийн судалгаа, 

дүүргүүдийн бэлчээрийн даац, усан хангамжийн 

судалгаа, 2018-2019 оны аюулгүйн нөөцийн 

зарцуулалт, цаашид хийх ажлын талаар хэлэлцсэн. 

Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 дүүргийн 

Засаг даргын тамгын газарт Хүнс, Хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын А/71 дүгээр тушаал, 

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын даргын А/82 

дугаар тушаалуудыг хүргүүлсэн. Мөн мал аж ахуйн 
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Засаг дарга нар болон холбогдох байгууллагын 
удирдлагуудад даалгасугай. 

салбарын 2019-2020 оны өвөлжилт, хаваржилтийн 

бэлтгэл ажил хангах 4 бүлэг, 16 заалт бүхий 

төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулан Нийслэлийн 

Засаг даргын албан даалгавар болон захирамжийн 

төслийг боровсруулан ажиллаж байна. 

 1 2019.03.22 
№А/225 

Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 
Нийслэлийн хотын шуудын 2019 оны төсвийн 
зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваарь-
ийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Нийслэлийн 2019 оны 
төсвийн төсөв хоорондын харилцааны сарын 
хуваарь”-ийг 2 дугаар хавсралтаар тус тус 
баталсугай. 2.Батлагдсан хуваарийн дагуу 
санхүүжилтийг хянаж олгохыг Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Санүү, төрийн сангийн 
хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй. 

Газрын хэмжээнд ямар нэгэн эрх шилжүүлсэн болон 

худалдан авах ажиллагаа байхгүй бөгөөд 

батлагдсан хуваарийн дагуу гүйлгээг хийж гүйцэтгэн 

ажиллаж байна. 
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 1 2019.05.22 
А/491 

Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 
Нийслэл, дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Ажлын албаны төрийн захиргааны 
албан хаагчдын албан тушаалын зэрэг дэв, 
түүний нэмэгдлийг 2 дугаар, Нийслэлийн Засаг 
даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлагуудын 
төрийн захиргааны албан хаагчдын албан 
тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг 3 дугаар 
хавсралт ѐсоор тус тус олгосугай. 

НЗД-ын 2019 оны А/491 дүгээр захирамжийг 

үндэслэн  Газрын даргын 05 дугаар сарын 24 

өдрийн Б/21 тоот тушаалаар 12 албан хаагчид зэрэг 

дэвийн нэмэгдэл олгосон. 
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 1 2019.03.22 
А/243 

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд 
оролцуулах тухай 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/88 дугаар 
захирамжийн дагуу 2019 оны 04 дүгээр сарын 
24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулах “Гамшгаас 
хамгаалах иж бүрэн сургууль”-д нийслэлийн 
нутгийн захиргааны нийт байгууллага, албан 
тушаалтнуудыг оролцуулсугай. 

2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулах “Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль”-
д Газрын нийт албан хаагчид хамрагдсан бөгөөд 
Газрын даргын 04 дүгээр сарын 17 өдрийн А/11 тоот 
тушаалаар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжин 
ажилласан. Мөн Крокус төд зохион байгуулагдсан 
танхимын сургуулилтад ажиллах албан хаагчдыг 
Газрын даргын 04 дүгээр сарын 23 өдрийн А/13 тоот 
тушаалаар томилон ажиллуулсан болно. Газрын 
хэмжээнд гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг газрын даргаар 04 дүгээр 
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сарын 22-ны өдөр батлуулан үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон ажиллаж байна.    
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 3 2019.05.20 
№13-2 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй 
эрхлэхийг хориглосон бүсийн мал бүхий 

иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлын тухай 
Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Уушийн ар 
хэмээх газарт гахай, шувуутай иргэдийг 
суурьшуулах, суурьшсан иргэдэд газар эзэмших 
эрхийг шилжүүлэх, эрх бүхий байгууллагаар 
кадастрын зураг хийлгэх, хэв журам сахиулах 
ажлыг зохион байгуулах 

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс нутгаас 
зөвшөөрсөн бүс рүү шилжин суурьшиж буй мал 
бүхий иргэд болон туслах аж ахуйг шилжүүлэн 
бүсчлэн суурьшуулах болсонтой холбогдуулан Хан-
Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, Уушийн ар хэмээх 
газарт гахайн аж ахуйн зориулалтаар олгохоор 
төлөвслөсөн газарт 40-60 хүртэлх толгой гахайтай 
өрх болон аж ахуйн нэгжид 0.21 га, 60-аас дээш 
толгой гахайтай өрх, аж ахуйн нэгжид 0.35 га 
хүртэлх газар олгох саналыг 2019 оны 04 дүгээр 
сарын 19-ний өдрийн 03/163 дугаар албан бичгээр 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 
хүргүүлсэн.  
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 7 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт эрчимжсэн мал аж 
ахуй эрхлэх бүс нутгийн хил хязгаарын төслийг 
боловсруулж, саналыг Хүнс, хөдөө аж ахуй 
хөнгөн үйлдвэрийн Сайдад уламжлах 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хурлын 2019 оны 01 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн №21/06 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу 
хориглох бүсийн хилийн цэсийг ХХААХҮЯ-ны Мал 
аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт 
хүргүүлж Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын 
төслийг боловсруулан ажиллаж байна. 
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