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удааширч 
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1 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 

2019 онд хэрэгжүүлэх “Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн 
жил”-ийн үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөнд салбарын хэмжээнд 
иргэн, төр, хувийн хэвшлийн байгууллагын саналыг тусган 
боловсруулж, “Шилмэл мал-2019” гойд ашиг шимт үржлийн 
мал, амьтан шалгаруулах үзэсгэлэн худалдааг Төв аймгийн 
Зуунмод хотод 09 дүгээр сарын 11-13-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ-
тай хамтран зохион байгууллаа. Үзэсгэлэн, худалдаанд 
Нийслэлийн 3 дүүргийн 12 иргэн,  1 аж ахуй нэгжийн 30 мал, 
амьтад оролцож сүүний чиглэлийн “Шилмэл хээлтэгч”-ийн 
тэргүүн байрыг СХД-ийн 21 дүгээр хорооны фермер 
С.Түмэнжаргал, дэд байрыг Д.Бавуудорж, ХУД-ийн 12 дугаар 
хорооны иргэн Ю.Алтантуяагийн хар тарлан үүлдрийн үнээ, 
“Шилмэл хээлтүүлэгч”-ийн тэргүүн байрыг  ХУД-ийн 12 дугаар 
хорооны фермер Н.Баттөмөрийн хар тарлан үүлдрийн бух, дэд 
байрыг СХД-ийн 21 дүгээр хорооны фермер Д.Нямсүрэнгийн 
бух тус тус шалгарч, шилмэл мал, амьтанд бүртгэгдэж батламж 
авлаа. 

 “Шилмэл мал-2019” арга хэмжээний үеэр Айрагны баяр, 
Цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа,  малын дуудлага 
худалдаа,  мал аж ахуйн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл, малын эм 
бэлдмэлийн худалдаа болсон.  

100  

2 2 2019.01.21 
А/40 

Хөрөнгө гаргах тухай 
 

Хяналт шалгалт, явуулын ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг үр дүнтэй зохион байгуулж, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг 
Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрийн баталсан Удирдамжийн 
дагуу Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн 
Цагдаагийн газар, Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар, 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэс хамтран 24 дэд ажлын хэсгийг 217 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, 2019 оны 01 сарын 15-наас 20-

100  



/Т.Гантөмөр/, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газар /Л.Эрдэнэчулуун/, Нийслэлийн Мал эмнэлгийн 
газар /М.Адилбиш/, Нийслэлийн Онцгой байдлын 
газар /Ж.Чүлтэмсүрэн/, Нийслэлийн Цагдаагийн 
газар /Д.Ядамдорж/, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн газар /Д.Баянбат/, Нийслэлийн тагнуулын 
газар /Н.Баярсайхан/, Дүүргийн Засаг дарга нарт 
үүрэг болгосугай. 

ны өдрүүдэд нийслэлийн 9 дүүргийн нийтийн хоол, үйлдвэр, 
худалдааны төвүүдэд 72 цагийн хяналт шалгалт зохион 
байгуулсан.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 426 
нийтийн хоолны газар, 47 үйлдвэр, 26 гахайн аж ахуй, 276 
худалдааны төв, нийт 775 иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, шалгалтаар нийт 352.5 тн 
гахайн мах, махан бүтээгдэхүүнийг битүүмжилсэн. 2019 оны 01 
дүгээр сарын 19-ний өдөрбитүүмжилсэн 135 аж, ахуйн нэгж, 
иргэний 3369.2 кг гахайн мах, махан бүтээгдэхүүнийг, 2019 оны 
01 дүгээр сарын 22-ны өдөр ЭБО холдинг ХХК-ний 2850 кг 
гахайн махыг, 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр ЭБО 
холдинг ХХК-ний 910 кг гахайн махыг Улаанчулуут дахь хогийн 
цэгт тус тус тусгайлан бэлдсэн нүхэнд зохих журмын дагуу 
ариутгал халдваргүйтгэл хийж шатааж устгасан. 

3 3 2019.01.24 
А/53 

Хөрөнгө гаргах тухай 
“Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр шалгарсан 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны иргэн 
Л.Цэдэнсодном, Ш.Ганбаатар, Б.Даваахүү, 32 дугаар 
хорооны иргэн С.Цэрэгбаатар, Хан-Уул дүүргийн 12 
дугаар хорооны иргэн С.Сонгууль, Н.Баттөр, 13 
дугаар хорооны иргэн Ч.Зулжаргал, Багануур 
дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн Д.Нармандах, 4 
дүгээр хорооны иргэн Ж.Загдсүрэн нарыг, “Тэргүүний 
тариаланч”-аар шалгарсан Сонгинохайрхан дүүргийн 
32 дугаар хорооны иргэн Ж.Базаррагчаа, Чингэлтэй 
дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн Г.Батбаяр нарыг 
тус тус дурсгалын зүйл, мөнгөн шагналаар 
шагнасугай. 

“Нийслэлийн тэргүүний фермер”, “Нийслэлийн тэргүүний 
тариаланч”-ийн шагналд зарцуулах 20 сая төгрөгийг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний 
өдрийн А/53 дугаар захирамжаар Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 
гаргуулахаар шийдвэрлүүлэн шагнал гардуулах ажлыг 2019 
оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр зохион байгуулж Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ж.Батбаясгалан гардуулж баяр хүргэсэн. 

“Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хорооны иргэн Л.Цэдэнсодном, 
Ш.Ганбаатар, Б.Даваахүү, 32 дугаар хорооны иргэн 
С.Цэрэгбаатар, Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэн 
С.Сонгууль, Н.Баттөр, 13 дугаар хорооны иргэн Ч.Зулжаргал, 
Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн Д.Нармандах, 4 
дүгээр хорооны иргэн Ж.Загдсүрэн, “Тэргүүний тариаланч”-аар 
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны иргэн 
Ж.Базаррагчаа, Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны иргэн 
Г.Батбаяр нар тус тус шалгаран дурсгалын зүйл, мөнгөн 
шагналаар шагнагдсан. 

100  

4 2 2019.01.30 
А/66 

Төлөвлөгөө батлах  тухай 
“Иргэдийн оролцоотой - Хөгжлийн жил”-ийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, явц, үр дүнг 
улирал тутам тайлагнаж ажиллахыг Нийслэлийн төр, 
захиргааны байгууллага, албан тушаалтнуудад 
даалгасугай. 

Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан “Иргэн төвтэй 
төрийн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд 2019 онд хэрэгжүүлэх 
“Иргэдийн оролцоотой-Хөгжлийн жил”-ийн үйл 
ажиллагааны  төлөвлөгөөнд салбарын хэмжээнд иргэн, төр, 
хувийн хэвшлийн байгууллагын саналыг тусган боловсруулж 
газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 7 хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ тусган батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна. 

Дэлхийн сүүний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж сүү, сүүн 

100  



бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, "Давс багатай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжье" арга хэмжээг зохион байгуулах, 
фермер эрхлэгчдэд шинэ хууль сурталчилах, Захирагчийн 
ажлын албаны нэр дээрх газар тариалангийн зориулалттай 2 га 
газрын ашиглалтыг сайжруулах, "Шилмэл мал" үзэгслэн 
худалдааг зохион байгуулах, сүүний үхрийн эрчимжсэн аж 
ахуйд тавих ерөнхий шаардлагын талаар сургалтуудыг зохион 
байгуулах, газар тариалангийн чиглэлээр иргэдэд мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө, сургалт зохион байгуулж СӨБ, ЕБС-ийн 
эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалтыг 
дэмжих, иргэдэд баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 
сүлжээг боловсронгуй болгох 

5  2019.03.22 
А/225 

Төсвийн хуваарьт өөчлөлт оруулах тухай  
1. “Нийслэл хотын шуудын 2019 оны төсвийн 
зарлага, санхүүжилтийн сар, улирлын хуваар”-ийг 1 
дүгээр хавсралтаар, “Нийслэл 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 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т 
зөвшөөрсүгэй. 

Газрын хэмжээнд ямар нэгэн эрх шилжүүлсэн болон худалдан 

авах ажиллагаа байхгүй бөгөөд батлагдсан хуваарийн дагуу 

гүйлгээг хийж байгаа болно. 

100 
 

6  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 сарын 22-ны 
өдөр батлуулан үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна.    

100  

7  2019.05.22 
А/491 

Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай 
Нийслэл, дүүргүүдийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

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. 

100  



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. 

8  2019.05.28 
А/503 

Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн, 
2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 
1. Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилт өнгөрүүлсэн 
тайланг авч хэлэлцээд, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
хангалттай зохион байгуулсанд тооцсугай. 
2. Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
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, автозам, тохижилтын ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
2019 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор 
зохион байгуулж ажиллахыг дүүргүүдийн Засаг дарга 
нарт болон холбогдох байгууллагын удирдлагуудад. 

Нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны жилийн эцсийн мал 
тооллогын дүнгээр 411 мянган толгой мал тоологдсон нь 2017 
оноос 3.0 хувиар буюу 13 мянган толгой малаар буурсан дүнтэй 
байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2015, 2017 
онуудад тодорхой санхүүжилтийг төвлөрүүлэн дүүрэг, аж ахуй 
нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан аюулгүйн нөөцөд өвс, тэжээл 
бэлтгэж ажилласан бөгөөд Багануур 12 сая, Налайх 11сая 
төгрөг тус тус эргэн төвлөрүүлээгүй бөгөөд урьд жилийн өвсний 
үлдэгдэлтэй байна.       

Мал аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны өвөлжилт, 
хаваржилтын бэлтгэл хангах талаар 4 бүлэг, 12 үйл 
ажиллагаатай төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, 
биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.  Төлөвлөгөөний дагуу 
Нийслэлийн Засаг даргын 06 тоот Албан даалгавар гаргаж, 
дүүргүүдэд хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн нийт малыг хонин толгойд шилжүүлснээр нийт 
126 мянган мал байран тэжээлд орох, 199 мянган толгой мал 
нэмэгдэл тэжээлд орох тооцоо судалгаа гарсан. Үүнд 673.8 тн 
өвс, 303 тн сүрэл, 280 тн ногоо тэжээл, 280 тн үйлдвэрийн 
тэжээл, 170 тн давс  хужир  бэлтгэх шаардлагатай тооцоо  
судалгааг гарсан.  

Нийслэлийн мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл  хангасан 
ерөнхий дүнгээр  6 дүүргийн 22 хорооны 4.7 мянган малчин 
өрхөд 441.2 мянган толгой мал, хонин толгойд шилжүүлснээр 
1.148 мянган толгой мал өвөлжихөөр тооцоолж, малчдын өвс, 
тэжээлийн бэлтгэл 66%, нийслэлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт 
100%, дүүргүүдийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт 42%, худгийн 
бэлэн байдал 98%, малын усан хангамж 98%, хашаа бууцны 
хангамж 98%, өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэл 92.2%, нийслэлийн 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан ерөнхий дүн 86%-тай байна. 
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9 1 2019.04.19 
А/339 

Ажлын цагийн хуваарьт 
зохицуулалт хийх тухай 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 275 дугаар тогтоолын 
дагуу Газрын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17 өдрийн А/11  
тоот тушаалаар 04 дүгээр сарын 15-26-ний өдрүүдэд Газрын 
хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг зэрэгт шилжин 
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Улаанбаатар хотод 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-26-
ны өдрүүдэд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах 
иж бүрэн сургуулийн хүрээнд иргэд түр цугларах 
талбайд гарч, дадлага сургуульд оролцохтой 
холбогдуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
нийслэлийн төр, захиргаа болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ажил эхлэх цагийг 10 цаг 00 минут, 
дуусах цагийг 19 цаг 00 минут байхаар тогтоосугай. 

ажилласан бөгөөд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль 
зохион байгуулагдах өдөр ажлын цагийг 10,00-19,00 шилжүүлэн 
ажиллаж гамшгийг сургуулилтад хамрагдсан бүртгэлийн хураан 
баримтжуулсан болно. 

10 1 2019.05.08 
А/417 

Нийслэлийн төр, захиргааны 
байгууллагуудын ажлын цагийн 

хуваарьт зохицуулалт хийх тухай 
 Дулааны улирал эхэлж, өдөр уртсаж байгаатай 
холбогдуулан ажлын  бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, авто 
замын ачааллыг зохицуулах зорилгоор энэ 
захирамжийн хавсралтад заасан нийслэлийн төр, 
захиргааны  байгууллагын ажил эхлэх цагийг жил 
бүрийн 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 8 дугаар 
сарын 31-ний хооронд 08 цаг 00 минут, бусад 
хугацаанд ажил эхлэх цагийг 09.00 байхаар 
тогтоосугай. 

Нийслэлийн Засаг даргын А/417 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа болно. 
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11 4 2019.07.01 
А/518 

Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын 
ажлын зохиион байгуулалт, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай 
Улсын үзлэгт бэлтгэх байгууллагын комиссыг 
байгууллага бүр дотооддоо байгуулж, үзлэгийн 
бэлтгэл зохион байгуулалтыг сайиар хангаж 
дүгнүүлэх, дотооддоо урьдчилсан үзлэг зохион 
байгуулж, салбар комиссоос үзлэг явуулахад 
дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг үзлэгт хамрагдах 
Нийслэлийн нийт байгууллагын дарга, 
удирдлагуудад үүрэг болгосугай. 
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар 
тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр 
сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг явуулах төв комиссын 
бүрэлдэхүүн, удирдамжийг батлах тухай” 46 дугаар захирамж, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны 
өдрийн “Нийслэлийн хэмжээнд “Төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн Улсын 
үзлэг зохион байгуулах тухай” А/518 дугаар захирамжийн дагуу 
Газрын даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/16 
дугаар тушаалаар Улсын үзлэгийн бэлтгэлийг хангахаар 10 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгууллагын комиссыг байгуулж  
бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг 5 бүлэг 51 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр боловсруулж хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан. 

  Энэ хугацаанд Улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын зохион 
байгуулалтын хүрээнд байгууллагын нийт ажилтан, албан 
хаагчдад сургалт зохион байгуулж улсын үзлэгийн зорилгыг 
танилцуулж төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилт, үйл ажиллагааны түвшин тогтоохтой холбоотой 
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мэдээллүүдийг өгч ажилласан. 
Шалгалтыг Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 

газрын дарга Б.Чинбат ахлагчтай, Төрийн албаны зөвлөлийн 
шинжээч А.Ханджамц, Архивын ерөнхий газрын Мэдээллийн 
технологийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн , архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын хяналтын байцаагч А.Болд, Үндэсний төв 
архивын Түүхийн баримтын эрхлэгч М.Байгалмаа, Нийслэлийн 
архивын газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга 
Х.Төмөрбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2019 оны 11 
дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд төрийн байгууллагын ажлын 
зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг 
явуулж тус газар 90,0 хувь “А” буюу “Маш сайн” дүгнэгдсэн. 

12  2019.07.01 
А/657 

         Ажлын хэсэг байгуулах тухай  
Нийслэлийн Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх 
дүүргийн мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсийн 
үхэр сүргийн үржилд ашиглаж буй хээлтүүлэгчид 
үзлэг, ангилалт хийх, баталгаажуулах болон цөм 
сүргийн хээлтэгч малыг ялган тэмдэглэж, 
бүртгэлжүүлэх, мэдээллийн санд хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах, хяналт тавих 

1. Нийслэлийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын “Хөрөнгө 
гаргах тухай” А/19 дугаар тушаалаар Мал үржүүлэг, 
технологийн ажил үйлчилгээний нэгжүүдэд хөрөнгө хуваарьлах 
тушаал гаргасан.  
2. Ээмэг, ялган тэмдэглэгээний үндэсний үйлдвэрлэгч “Тэргүүн 
сүрэг” ХХК-тай НХХААГ07/02-01 тоот гэрээ байгуулан, 
ХХААХҮЯ-ны МГН-ийн хэлтсээр дамжуулан 6100 ээмэгний 
захиалгыг баталгаажуулсан 
3. “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоо 2019 оны 07 дугаар сарын 
02-ны өдөр НХХААГ07/02-02, “Нутаг академи” төрийн бус 
байгууллагуудтай НХХААГ07/02-03 дугаартай гэрээг байгуулан 
санхүүжилтийг олгосон. Үржлийн нэгжүүдэд ээмэгжүүлэлтэнд 
нийт 6,100,000 төгрөгийг зарцуулахаар ХХААХҮЯ-ны МҮБХЗГ-
тай гэрээ хийгдсэн болно. 
Манай газартай гэрээ байгуулсан 2 үржлийн нэгжүүдэд нийт 
4,270,0 төгрөгийн санхүүжилт /2019-07-15/ хийсэн 
4. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 01–ны 
өдрийн А/657 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 
2019 оны 10 дугаар сарын 16 өдрийн хуралдаанаар ажлын 
гүйцэтгэлтэй танилцаж гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн  
тул үлдэгдэл санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэв. 

Ажил гүйцэтгэх гэрээг дүгнэсэн актыг үндэслэн үлдэгдэл 
30%-ийн мөнгөн дүн 1,830,000 төгрөгийг нэгжүүдийн 
нэхэмжлэлийн дагуу үлдэгдэл санхүүжилтийг /2019-12-19/ 
шилжүүлсэн. 

“Нутаг академи” төрийн бус байгууллага №НХХААГ07/02-03 
дугаартай гэрээ байгуулсан мал үржүүлэг, технологийн ажил 
үйлчилгээний нэгж болох “Нутаг академи” төрийн бус 
байгууллага нь Сонгинохайрхан дүүргийн хэмжээнд үржилд 
ашиглаж буй 146 толгой бух, 2782 толгой үнээг ялган 
тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэн мэдээллийн нэгдсэн санд 
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хамруулсан.  
“Үржлийн шилмэл сүрэг”  НХХААГ07/02-02 гэрээний дагуу 

Баянзүрх, Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд үржилд ашиглаж буй 234 
толгой бух, 2938 толгой үнээг ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэн 
мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулсан. Нийт 6100 малын 
мэдээллийг бүрэн оруулав. 

13 3 2019.07.26 
А/749 

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай  
Болзошгүй эрсдэлээс амь нас, эрүүл мэндээ 
хамгаалж, өөрийн болон бусдын амь нас эрсдэхээс 
урьдчилан сэргийлэхэд хариуцлагатай байх 
чиглэлээр хууль, дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн 
хүрээнд олон нийтэд сурталчилахыг нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад 

Захирамжийг газрын нийт албан хаагчдад танилцуулан 
ажилласан бөгөөд гарын үсгээр баталгаажуулсан.   

Албан хаагчдын болзошгүй эрсдэлээс амь нас, эрүүл 
мэндээ хамгаалж, өөрийн болон бусдын амь нас эрсдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх ойлголт нэмэгдсэн. 100  

14 1 2019.09.30 
А/1016 

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлэх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар 
тогтоолоор Улаанбаатар хотын Баянгол, Баянзүрх, 
Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрс хэрэглэхийг 
хориглосонтой холбогдуулан  2019 оны 10 дугаар 
сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-
ний өдөр хүртэлх хугацаанд тухайн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсүгэй. 

Нийслэлийн Засаг даргын А/1016 дугаар захирамжийн дагуу 
Газрын даргын А/31 тоот тушаалаар 10 дугаар сарын 7 өдрөөс 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01 өдрийг хүртэл Өндөржүүлсэн 
бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.  

Энэ хугацаанд Хан-Уул дүүргийн 05, 06 дугаар хороодын 
сайжруулсан түлш борлуулах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байгаа бөгөөд мөн 12 дугаар 
сарын 22 өдөр  нийслэлийн хэмжээнд 24 цагийн хяналт 
шалгалт хийх жижүүрээр ажилласан болно. 

100  

15 2 2019.11.15 
А/1212 

 Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 

1. Төрийн албаны тухай хууль, захиргааны 
болон үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг хангаж, төрийн байгууллагын эд 
хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албаны мэдээллийг хувийн 
зорилгоор ашиглан завшихгүй байх, тэдгээрийг зөв 
гамтай, цэвэр нямбай ашиглах үүргээ цаг ямагт 
сахин, биелүүлж ажиллахыг нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт төрийн 
байгууллагын удирдлага, төрийн албан хаагчдад 

3. Төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник 

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг газрын даргын 2019 оны 05 
дугаар сарын 06 өдрийн А/14 тоот тушаалаар Төрийн албаны 
тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлэн баталсан бөгөөд журмын 
арав дугаар зүйлд албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хориглох 
зүйл ба төрийн албан хаагчийн сахилга хариуцлага, чангатгах 
хүлээлгэх хариуцлагын талаар тусгаж өгсөн болно. Тус журмын:  

10.6. Газрын өмч, эд хогшил, техник хэрэгслийн ашиглалт 
хамгаалалтыг шаардлагын хэмжээнд байлгаж, ямар нэгэн 
зөрчил, дутагдалгүй ажиллаж, өөрийн буруугаас санаатайгаар 
хохирол учруулсан, эсхүл түүнийг ашиглан шамшигдуулсан нь 
тогтоогдсон бол хохирлыг зах зээлийн үнээр бүрэн хэмжээгээр 
нөхөн төлүүлнө. Бусад тохиолдолд хохирлыг тухайн эд 
хөрөнгийн эд хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлыг хасч, нэг сарын 
цалингаас хэтрэхгүй хэмжээгээр нөхөн төлүүлнэ.  
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хэрэгсэл, мэдээллийг албаны бус зорилгоор өөрөө 
болон бусдад ашиглуулсан төрийн албан хаагчийг 
төрийн албанаас чөлөөлөх, төрийн албанд дахин 
ажиллуулахаас татгалзах үндэслэл болох Төрийн 
албаны тухай хуулийн зохицуулалтын дагуу 
холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагууд, холбогдох эрх бүхий албан 
тушаалтнууд, дүүргийн засаг дарга нарт тус тус 
даалгасугай. 

10.7.Ажлын байрнаас зөвшөөрөлгүйгээр ямар нэг зүйл 
/байгууллагын эд хогшил, техник хэрэгсэл/ гадагш гаргах, гадны 
хүнд ашиглуулахыг хориглоно. 
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