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Авлигаас татгалзах, илчлэх, 
авлигын гэрч, мэдээлэгчийг 
хамгаалах жил болгон 
зарлах тухай 

2018.04.11 №38 
 
Авлигын хор уршиг, 
хохирлыг ухамсарлах, 
авлигаас татгалзах, авлигыг 
үл зөвшөөрөх үзлийг үйл 
ажиллагаандаа баримталж, 
түгээн дэлгэрүүлж 
ажиллахыг төрийн болон 
төрийн бус байгууллага, 
компани, аж ахуйн нэгжүүдэд 
уриалсугай. 

Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
батлуулан ажиллаж байгаа ба байгууллагын хэмжээнд 3 хүний бүрэлдхүүнтэй 
ѐс зүйн хороо ажиллаж байна. Албан хаагчдад төрийн албаны ѐс зүйг өдөр 
тутмын үйл ажиллагаандаа баримтлах талаар болон хувийн ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс сэргийлэх тухай зөвлөмж мэдээллийг тогтмол өгч байна. Албан 
хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор байгууллагын хэмжээнд 
зөрчлийн онооны систем нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа ба төрийн албан 
хаагчийн баримтлах ѐс зүйн хэм хэмжээний үзүүлэлтүүдийг тусгаж өгсөн.  
Төрийн албаны төв байгууллагын дүгнэлт, ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан байдлыг үндэслэн томилгоог хийх хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж  2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 8 албан хаагч шинээр 
болон албан тушаал ахин томилогдсон.  
Байгууллагын шилэн дансны сайт http://shilendans.gov.mn/org/4301,  цахим 
хуудас  http://hhaag.ub.gov.mn/ болон мэдээллийн самбарт Шилэн дансны 
хуулийн дагуу мэдээллүүдийг оруулж, төсөв санхүүгийн ил тод нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллаж байна. 
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4 Авилгаас татгалзах, илчлэх, 
авилгын гэрч, мэдээлэгчийг 
хамгаалах жилийн хүрээнд 
бүх нийтээр авилгыг үл 
тэвчин, тухай бүр илчилж гэм 
буруутай этгээдэд хуулийн 
хариуцлага хүлээлгэхийн  
төлөө нягт хамтарч нэгнээ 
дэмжин ажиллахыг ард 
иргэддээ уриалсугай. 

Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, газрын Авилгаас урьдчилан сэргийлэх” 
төлөвлөгөөний талаар газрын нийт албан хаагчдад мэдээллийн цагт 
танилцуулж, мэдээлэл зохион байгуулсан. 
Мөн 4 хэлтсийн  2 өрөө, байгууллагын ил тодбайдлын самбарт Авилгагүй 
ажлын байр, авилгаас татгалзах үзэл, авилгын хор уршигыг сурталчилсан 
зурагт хуудсыг байршуулж ажилласан. 
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Авилгатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөр батлах тухай 
 

2016.11.03  
№51 

 
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө батлан, холбогдон 
гарах зардлыг жил бүрийн 
улсын төсөвт тусгаж байх 

 

Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байгаа ба байгууллагын хэмжээнд 3 хүний 
бүрэлдхүүнтэй ѐс зүйн хороо ажиллаж байна. Албан хаагчдад төрийн 
албаны ѐс зүйг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа баримтлах талаар болон 
хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай зөвлөмж мэдээллийг 
тогтмол өгч байна. Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилгоор байгууллагын хэмжээнд зөрчлийн онооны систем нэвтрүүлэн 
ажиллаж байгаа ба төрийн албан хаагчийн баримтлах ѐс зүйн хэм 
хэмжээний үзүүлэлтүүдийг тусгаж өгсөн.  
Төрийн албаны төв байгууллагын дүгнэлт, ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг хянасан байдлыг үндэслэн томилгоог хийх хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж  2018 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийт 8 албан хаагч  шинээр 
болон албан тушаал ахин томилогдсон.  
Байгууллагын шилэн дансны сайт http://shilendans.gov.mn/org/4301,  цахим 
хуудас  http://hhaag.ub.gov.mn/ болон мэдээллийн самбарт Шилэн дансны 
хуулийн дагуу мэдээллүүдийг оруулж, төсөв санхүүгийн ил тод нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллаж байна. 
НЗДТГ-аас байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар 
өгсөн зөвлөмжид заасны дагуу газрын даргын тушаалаар Тогтоол 
шийдвэрийн биелэлт хариуцсан албан хаагч гэсэн албан тушаалыг шинээр 
бий болгож  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан албан 
хаагчийн ажлыг чиг үүргийг бүрэн зааглаж, ажлын байрны тодорхойлолт, Үр 
дүнгийн гэрээнд тусган баталгаажуулсан болно. 
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Төвлөрлийг сааруулах, 
газар хөтлөлтөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай 
 

2018-04-15  
№2018-22/07 

 
Эрчимжсэн мал аж ахуй, 
газар тариалангийн 
бүсэд хүн амыг 
суурьшуулах чиглэлээр 
бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, дэд 
бүтэцийг шийдвэрлэх 

Нийслэлийн Засаг Даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн “Газар 
эзэмших эрх олгох тухай” А/307 дугаар захирамжаар 152 га газрын 
асуудлыг шийдвэрлэж, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд 
99, Сонгинохайран дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт 79, Ногоон 
толгойд 187, зөвшөөрөгдсөн бусад байршилд 116 өрхөд газрын байршлыг 
зааж өгсөн. Мөн дээрх 3 байршилд цахилгаан эрчим хүч шинээр холбох, 
хүн мал ундаалах инженерийн хийцтэй худаг гаргах, мал бүхий иргэдийг 
нүүлгэн шилжүүлэх тээврийн болон бусад үйл ажиллагаанд шаардагдах 
нийт 939.8 сая төгрөгийн зардлын тооцоог мэргэжлийн байгууллагуудаар 
гаргуулан, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн А/266 дугаар захирамжаар батлуулсан. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн 
шилжүүлэх 3 байршилд 10 кВ-ын 3.5 км урттай цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам, 10/0.4 кВ-ын 4 ширхэг дэд станц, 0.4 кВ-ын 8 км урттай 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон цахилгааны шөнийн 
хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой фазын электрон тоолуурыг өрх бүрт 
суурьлуулах ажилд 686.6 сая, нийт 9 ширхэг хүн, мал ундаалах инженерийн 
хийцтэй гүний худаг гаргах ажилд 153.0 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг 
хориглосон бүсээс хөдөө орон нутаг руу нүүх 1584 толгой малд шүлхий 
өвчний тандалтын шинжилгээний зардалд 5.2 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг 
хориглосон бүсэд байрлуулсан мэдээллийн 30 ширхэг самбар хийлгэхэд 10 
сая, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгойн авто замын 
гарцыг засах ажилд 5 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсээс 
зөвшөөрсөн бүс рүү нүүр иргэдийн тээврийн зардалд 35.6 сая, 895.4 сая 
төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. 
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2.1 

2018 оныг хариуцлагын жил                                
болгон зарлах тухай                                         

2018.01.31 №32 

“Хариуцлагын жил”-ийн хүрээнд өөрийн эрхлэх 
асуудлын хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг 
тусгай төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж 
тайланг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт тайлагнаж 
байхыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:                       

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусгасан төсөл, арга хэмжээг 
хугацаанд нь зохион байгуулан дүгнэж ажиллах; 

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн нийслэлд хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан 2 заалтын хүрээнд 2 арга хэмжээ, Засгийн 
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 12 
зорилтын хүрээнд 23 арга хэмжээний биелэлтэд 
хяналт шинжилгээ хийж хурлын тэмдэглэлийн хамт  
албан бичгээр НЗДТГ-ийн ХШҮХ-т хүргүүлсэн. Хагас 
жилийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ хийсэн тухай 
илтгэх хуудсыг газрын даргад танилцуулсан 
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2.2 Яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, 
төсөвт байгууллага бүр хууль тогтоомжоор 
хүлээсэн чиг үүргээ хэлбэрэлтгүй биелүүлж аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн санал хүсэлт, 
өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэн 
хариуг нэг цэгээс шуурхай өгч, төрийн 
үйлчилгээг хүнд суртал, чирэгдэлгүй зохион 
байгуулж, ахиц дэвшил гаргах арга хэмжээ авах; 

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин 51 
хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, 
захиргааны хэлтэс 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, гомдол, 
хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь 
багтаан шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн 
аваагүй 13, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 1 нийт 41 
зөрчил гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь 
багтаан хариуг утсаар болон албан бичгээр өгч 
ажилласан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут. 
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2.3 Төрийн захиргааны бүх шатны байгууллага 
ажиллагсадтайгаа байгуулсан үр дүнгийн болон 
хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж, 
гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн 
удирдлага, албан тушаалтанд холбогдох хуульд 
заасны дагуу хариуцлага тооцон ажиллаж байх; 

Газрын нийт 25 алба хаагч 2018.02.27 өдөр  үр 
дүнгийн гэрээг  байгуулж байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журмын дагуу хагас жилийн тайланг 6 дугаар 
сард, жилийн эцсийн тайланг 2018.12.13 өдөр дүгнэн 
ажиллаж байна. Газрын хэмжээнд удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тайлан мэдээг 
хангалтгүй түвшинд бэлтгэн хүргүүлж байгаа 1 албан 
хаагчид газрын даргын 2018 оны  Б/16 дугаар 
тушаалаар, байгуулллагын ѐс зүйн хорооны хурлаар 
ажлын цаг хоцролтыг тооцож 2 албан хаагчид газрын 
даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 25 өдрийн Б/28, Б/29 
дугаар тушаалаар  сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж ажилласан. Мөн албан хаагчдын ажлыг үр 
дүнг тооцож дүгнэх журмыг боловсруулан Газрын 
дарын 08 дугаар сарын 31 өдрийн А/19 тоот тушаалын 
2 дугаар хавсралтаар баталсан. Бөгөөд дээрхи 
журмын дагуу үр дүнгийн гэрээг тооцож ажилласан 
болно. 
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2.4 2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний 
хороог байгуулан төсөл, арга хэмжээг төсвийн 
жилд багтаан хэрэгжүүлж ажиллах; 

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ байхгүй 
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2.5 “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах 
тухай” Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 
26-ны өдрийн 1 дүгээр албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

 

Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
гарган 04 дүгээр сарын 09 өдөр газрын даргаар 
батлуулан хэрэгжилтийг ханган, тайланг улирал бүр 
НЗДТГ-т хүргүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оны 
жилийн эцсийн байдлаар гүйцэтгэл 100% хувьтай 
байна. 

 
 

 100 
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4 Хариуцлагын жилийн хүрээнд иргэн бүр хууль 
тогтоомжийг судлан мөрдөж, хувь иргэний эрх 
үүргийг нийтийн эрх ашиг, үндэсний язгуур ашиг 
сонирхолтой зөв хослуулах замаар байгаль 
орчноо хайрлан хамгаалах болон эрхэлсэн 
ажил, оршин суугаа баг, хорооныхоо хөгжил, 
бүтээн байгуулалт, тохижилтод хувь нэмэр 
оруулж ажиллахыг уриалсугай. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 04 дүгээр сарын 13 
ны өдөр Монголын Хүнс, хөдөө аж ахуйн үндэсний 
ассоциацитай хамтран Монголын Хүнс, хөдөө аж 
ахуйн 8 дугаар зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.  
Зөвлөгөөний үеэр хүнс, хөдөө аж ахуйн болон 
байгалийн гаралтай хүнсний брэнд бүтээгдэхүүн, 
зөгийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж болон саалийн 
үнээний саалтуур, багаж хэрэгсэл, сав, баглаа боодол, 
услалтын системийн үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгууллаа. 
-2018 онд 5744м2 талбай бүхий 108 ширхэг хүлэмжийг 
хөнгөлөлттэй үнээр тариалан эрхлэгчдэд зээлээр 
олгосон. 33,69 га хүлэмжийн талбайд тариалалт хийж, 

 
 
 
 
 
 

100 

 



06 сарын  байдлаар 174,3 тн эрт ургацын хүнсний 
ногоо  хурааж аваад байна. 
- Мөн ХХААХҮЯ-наас алим 271ш, чавга 175ш, үхрийн 
нүдний суулгац 5261 ширхэгийг тус тус авч 2 аж ахуйн 
нэгж 26 иргэнд 6 жилийн хугацаатайгаар зээлээр 
олгож 4,7 га-д тариалуулсан. 
-2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр  “Малын 
генетик нөөцийн” тухай хууль, “Мал амьтны эрүүл 
мэндийг хамгаалах” тухай хуулиар мал бүхий 6 
дүүргийн Тамгын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
сургалт зохион байгуулсан. Мөн хувийн Мал эмнэлэг, 
үржлийн нэгж болон малчин, фермер эрхлэгчдэд 
зориулсан сургалтыг  хийж эхлээд байна.  
НИТХ-ын 85 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын 
хүрээнд төвийн 6 дүүргийн хориглосон бүсэд байгаа 
малтай иргэдэд сурталчилж, зөвшөөрсөн бүс рүү 
нүүлгэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Нийт 
13757 толгой малаас 11000 толгой малыг гаргаж 
ажлын явц 98 хувьтай байна.   

НЗД-ын 2017 оны А918 дугаар захирамжийн дагуу 

хариуцсан хороод дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн: 

- ХУД-ын 12-р  хороо, Таван толгойн 256 у/м 

төмөрбетон гүүрний нуралттай хэсэгт тулгуур болон 

3м өндөртэй 2 ширхэг оврын хаалт байрлуулан, 3.5 тн-

оос доош даацтай тээврийн хэрэгсэл зорчихоор 

зохицуулалт хийж, хязгаарласан хөдөлгөөнийг нээх 

ажлыг холбогдох байгууллагуудад уламжлан зохион 

байгуулсан.   

- ХУД-ын 12-р  хороо, Хабитатын 7 дугаар хэсэг буюу 

190 дүгээр цэцэрлэгийн урд төв замд хурд сааруулагч 

болон авто замын тэмдэг тавих, явган хүний гарц 

тодруулах ажлуудыг Нийслэлийн Авто замын 

хөгжлийн газартай хамтран хийхээр болсон. 

- ХУД-ийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн “Эко дүүрэг-ногоон хөгжил” 

зорилт болон 2018 оныг “Тохижилт, үйлчилгээг 

сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан 

ХУД-ын 12 хороонд модны суулгацыг хөнгөлөлттэй 

үнээр олгож,  ХУД-ийн 12,13,14 хороодод 

тариалалтанд дэмжлэг болгон 6 төрлийн нарийн 

ногооны үр олгов. 



Дундаж оноо: 100%  Дундаж 
оноо: 

100% 
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Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зарим 
арга хэмжээний тухай  

 
2018.02.06  
№2018-43 

 
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 04 дүгээр сарын 01-ний 
дотор Засгийн газарт танилцуулахыг сангийн 
сайд Ч.Хүрэлбаатар, ХНХС С.Чинзориг, 
ХХААХҮС Б.Батзориг болон аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт 

Нийслэлийн Засаг Даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 
06-ны өдрийн “Газар эзэмших эрх олгох тухай” А/307 
дугаар захирамжаар 152 га газрын асуудлыг 
шийдвэрлэж, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, 
Арцатын аманд 99, Сонгинохайран дүүргийн 21 дүгээр 
хороо, Нарийны хэсэгт 79, Ногоон толгойд 187, 
зөвшөөрөгдсөн бусад байршилд 116 өрхөд газрын 
байршлыг зааж өгсөн. Мөн дээрх 3 байршилд 
цахилгаан эрчим хүч шинээр холбох, хүн мал 
ундаалах инженерийн хийцтэй худаг гаргах, мал бүхий 
иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тээврийн болон бусад 
үйл ажиллагаанд шаардагдах нийт 939.8 сая төгрөгийн 
зардлын тооцоог мэргэжлийн байгууллагуудаар 
гаргуулан, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 
дугаар сарын 29-ний өдрийн А/266 дугаар 
захирамжаар батлуулсан. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн 
шилжүүлэх 3 байршилд 10 кВ-ын 3.5 км урттай 
цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0.4 кВ-ын 4 
ширхэг дэд станц, 0.4 кВ-ын 8 км урттай цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам болон цахилгааны шөнийн 
хөнгөлөлтөд хамрагдах боломжтой фазын электрон 
тоолуурыг өрх бүрт суурьлуулах ажилд 686.6 сая, нийт 
9 ширхэг хүн, мал ундаалах инженерийн хийцтэй гүний 
худаг гаргах ажилд 153.0 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг 
хориглосон бүсээс хөдөө орон нутаг руу нүүх 1584 
толгой малд шүлхий өвчний тандалтын шинжилгээний 
зардалд 5.2 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон 
бүсэд байрлуулсан мэдээллийн 30 ширхэг самбар 
хийлгэхэд 10 сая, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 
хороо, Ногоон толгойн авто замын гарцыг засах ажилд 
5 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсээс 
зөвшөөрсөн бүс рүү нүүр иргэдийн тээврийн зардалд 
35.6 сая, 895.4 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. 
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Ноолуур хөтөлбөр батлах тухай  
2018-02-06 №2018-47 

Хөтөлбөрт туссан зорилт арга хэмжээг жил 
бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд, түүнд шаардагдах хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг улсын болон орон нутгийн төсөвт 
тусгаж, гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүлэх 

Энэ жилийн улсын төсөвт санхүүжүүлт суугдаагүй 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт удаашралтай байна. 2019 
оноос нийслэлийн хэмжээнд хөтөлбөрийн дагуу 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах боломжтой. 

-  



замаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг 
ХХААХҮС Б.Батзориг, Сангийн сайд 
Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгасугай 
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Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах зарим арга хэмжээний тухай  

2018-05-23  
Дугаар 2018-138 

Төрийн байгууллага, төрийн өмчит хуулийн 
этгээдийн интернет сүлжээг олон нийтийн 
сүлжээ, онлайн тоглоомын болон видео сан 
бүхий сайтуудад нэвтрэхгүй болгож албан 
бичиг баримтыг олон нийтийн сүлжээгээр 
дамжуулах болон тусгай программ хангамж 
ашиглан олон нийтийн сүлжээнд хандахыг 
хориглох чиглэлээр зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч, мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, төрийн 
өмчит хуулийн этгээдийн дарга нарт үүрэг 
болгож, холбогдох бусад төрийн 
байгууллага, албан тушаалтнуудад 
зөвлөсүгэй. 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай 
хамтран олон нийтийн сүлжээ, онлайн тоглоомын 
болон видео сан бүхий сайтуудыг нэвтрэхгүй 
болгож аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. 
ННЗБ-уудын дотоод удирдлагын 
www.erp.ulaanbaatar.mn системийг албан 
байгууллагад нэвтрүүлсэн. Тус системийг албан 
хаагчид өдөр тутмын ажилдаа ашиглаж байна. 
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3 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2018-2019 
ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ 

ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 
2018-07-04 
№2018-218 

Цаг агаарын хүндрэл, болзошгүй гамшиг 
тохиолдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг 
ХХААХҮС Б.Батзориг, аймаг нийслэл сум, 
дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай. 

“Мал аж ахуйн салбарын 2018-2019 оны өвөлжилт, 
хаваржилтийн бэлтгэл ажил хангах” ажлын 
төлөвлөгөөг 3 зорилт 15 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 
боловсруулж, 2018.08.09-ний өдөр газрын даргаар 
батлуулан, ЗГ-ын 118 дугаар тогтоол,  ХХААХҮЯ-ны 
сайдын 01 тоот албан даалгаврын хүрээнд 
Нийслэлийн Засаг даргын 04 тоот албан даалгаврыг 
гаргуулан мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6 
дүүргийн Засаг дарга нарт аюулгүйн нөөцийн өвс,  
тэжээл бэлтгэх талаар 03/287 тоот албан бичгээр 
ажлын чиглэл хүргүүлж ажилласан. 
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3.1 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2018-2019 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах нарийвчилсан 
төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, биелэлтэнд нь 
хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай 
бүрд нь шуурхай авч ажиллах 

11 3.2 Энэхүү тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар Багануур дүүрэг аюулгүйн нөөцөд 45 тн өвс, 10 тн 
100 

 



батлагдсан аймаг нийслэл, сум дүүргийн өвс, 
тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг заасан хэмжээнд 
бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж,биелэлтэнд 
нь хяналт тавьж ажиллах   

тэжээл, Багахангай дүүрэг иргэд, аж ахуй нэгжийн 
хандив тусламжаар 4.7 сая төгрөгийн   аюулгүйн нөөц 
бүрдүүлж ажиласан.  Хан-Уул, Сонгинохайрхан 
дүүргүүд өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэхээр 
2019 оны дүүргийн төсөвт тусгаж,  өвс 30 тн, тэжээл 20 
тн-ыг худалдаж авахаар төлөвлөсөн бөгөөд Баянзүрх 
дүүрэг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 20 сая төгрөгийг 
гаргахаар,    Налайх дүүрэг 50 тн өвс, 10 тн тэжээл 
бэлтгэсэн. 

 
 

12 

3.3 Бэлчээрийн даацад тулгуурлан сум дундын 
болон аймаг дундын отрын бүс нутгууд, хилийн 
зурвас газар, байгалийн тусгай хамгаалалттай 
газруудад отроор өвөлжүүлэх асуудлыг өрх, 
малын тоог тохирон холбогдох газруудтай гэрээ 
байгуулан зохион байгуулах; 

Нийслэлийн 629 өрхийн 178 мянган мал  өөр аймгийн 
нутаг, тусгай хамгаалалттай бүс нутагт отроор 
өвөлжих мэдээтэй байна. Багануур дүүргүүдийн 
малчид  Хэрлэн баян улаан, Малхын тал гэсэн   аймаг 
дундын отрын бүс нутгуудад отроор өвөлжихөөр санал 

хүргүүлж шийдвэрлүүллээ. 

100 
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3.4 Хадлангийн талбайг  нэмэгдүүлэх, хаших, 
хамгаалах, тэжээлийн ургамал тариалах, 
усжуулах ажлыг аймаг, орон нутгийн малчдын 
бүлэг, хоршоо, аж ахуйн нэгжүүдийг татан 
оролцуулан зохион байгуулах; 

Тэжээлийн ургамал тариалах газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр 6 дүүргийн төлөвлөгөөнд тусгуулан 
ажиллаж Нийслэлийн хэмжээнд нийт 342 га талбайд 
тэжээлийн ургамал тариалах ажлыг зохион 
байгууллаа. 
“Хоргын хүү дэлгэрэх” хоршоо     60 га-д ногоон тэжээл 
/арвай, овьѐос, буудай/ тариалж, 300тн ургац хураан 
авсан байна. 2017-2018 онд Нийслэлийн аюулгүйн 
нөөцөд бэлтгэх тэжээлийг “Нүүдэл тэжээл” ХХК тай 
гэрээ байгуулах ажлын зохион байгууллаа. 

100 
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3.5 Зарим шаардлагатай хадлангийн талбайг 
өнжөөх, сэлгэх, өөр аймгийн нутагт хадлан 
бэлтгэх гэрээ, хэлэлцээр хийж зохицуулах; 

Нийслэлд хадлангийн талбай байхгүй, гэрээ байгуулах 
ажлыг тухайн орон нутаг,  малчдын түвшинд 
шийдвэрлэх чиглэл өгч ажилласан. Нийслэлийн 
хэмжээнд малчдын түвшинд бэлтгсэн өвс, ногоон 
тэжээл 12.8 тн,  хүчит тэжээл 718 тн, шүүст тэжээл 470 
тн, эрдэс тэжээл 56 тн бэлтгэсэн.  
Малчид бүлэгт нэгдэж, техник хэрэгслээ хамтран 
ашиглаж, Төв аймгийн Жаргалант, Цээл сум, Хоньчийн 
нуруу, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул, Хушаат, 
Зүүнбүрэн, Ерөө сумдын бүс нутгийн засаг 
захиргаатай тохиролцон, тодорхой хэмжээний татвар 
төлж, хадлангийн нөөц газрыг ашиглан, хадлан, 
тэжээл бэлтгэсэн. СХД-ийн 21-р хорооны иргэдийн 6 
бүлэг /1 бүлэгт 4-5 өрх/ Сэлэнгэ аймагт нийт 1440-1800 
тн хадлан, Хоргын хүү дэлгэрэх ХХК, 5 аж ахуйн нэгж 
Сэлэнгэ аймагт дунджаар тус бүр 200-260 тн, нийт 
2440-3100 тн хадлан бэлтгэсэн. 

100 
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3.7 Агаарын хуурайшилт их байгаатай холбогдуулан 
зун, намрын отор хийх газар, нутгуудад улсын 
болон орон нутгийн төсөв, төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн хөрөнгөөр шинээр худаг гаргах 
ажлыг шуурхай зохион байгуулах; 

Нийслэлд мал аж ахуй эрхэлхийг хориглосон бүсээс 
шилжин суурьшсан малчид, фермерүүдийн малын  
усан хангамжийг сайжруулахаар 2018  онд   Баянзүрх 
дүүргийн Арцатын аманд 3, Сонгинохайрхан дүүргийн 
21 дүгээр хорооны Нарийн, Ногоон толгойн  хэсэгт  
инжинерийн  хийцтэй худаг  6, Нийслэлийн Засаг 
даргын нөөц хөрөнгөөр 9 худаг гаргах ажлыг зохион 
байгууллаа. 

100 
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3.9 Малын хашаа, саравч, худаг, уст цэгээ 
засварлах, тохижуулах, түлш бэлтгэх, цаг агаар 
хүндэрсэн нөхцөлд хэрэглэх өвс, тэжээл, гар 
тэжээлийг нөөцлөх, өвлийн хувцас хэрэглэл, 
хоол хүнсний нөөц бүрдүүлэх зэргээр малчин 
өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайтар 
хангуулах, ажлыг зохион байгуулах; 

Нийслэлийн малыг хонин толгойд шилжүүлэн, 
шаардлагатай өвс, тэжээлийн тооцоог гаргаж, аж ахуй 
нэгжүүд, малчид, фермер эрхлэгчид өөрсдийн нөөц 
боломжид тулгуурлан өвс, тэжээл бэлтгэн нөөцлөх, 
өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэлийг  хангах талаар 
албан даалгаварт тусган чиглэл өгч ажиллалаа. 
Нийслэлийн хэмжээнд малын тарга хүч дунджаар 80%, 
малчдын өвс хадлан тэжээл бэлтгэл, татан авалт 
84.1%, худгийн бэлэн байдал 90.8%, малын усан 
хангамж 77.1%, малчин өрхийн хашаа бууцны хангамж 
98.6%, өрхийн өвөлжилтийн бэлтгэл 90.8%, 
Нийслэлийн дүнгээр өвөлжилтийн бэлтгэл хангасан 
байдал 88.7%-тай байна. Ажлын тайланг ХХААХҮЯ-нд 
тайлант хугацаанд хүргүүлэн ажилласан. 

100 
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3.10 Ургац хураалтад ажиллах хүн хүч, техникийн 
бэлтгэл, зохион байгуулалтыг хангуулан цаг 
агаарын гамшигт үзэгдлээс ургацаа хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол авч 
ажиллах; 

2018 онд нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд  792,4 га 
талбайд тариалалт хийж   төмс 170,1 га –гаас 1850,5 
тн, хүнсний ногоо 265,5 га-гаас 4576,6 тн, хамгаалттай 
хөрс 36,6 га –гаас 2080,4тн, тэжээлийн ургамал 307,2 
га-гаас 2843тн, тус тус хураан авсан. Нийт 779,4 га 
талбайгаас 11350,5 тн ургац хураан авч нийслэлийн 
хүн амын төмсний хэрэгцээг 3,7 %, хүнсний ногооны 
6,2 % -ийг хангаж байна. 

100 
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3.12 Орон нутагтаа болон отроор өвөлжиж 
(хаваржиж) байгаа малчдын судалгаанд 
үндэслэн эрүүл мэндийн явуулын үйлчилгээ 
үзүүлэх хуваарь гаргах, ялангуяа амаржих 
дөхсөн болон эрсдэлтэй жирэмсэн эхийг аймаг, 
сумын эрүүл мэндийн байгууллагын тогтмол 
хяналтад байлгах, бага насны хүүхдийг 
дархлаажуулах явуулын баг ажиллуулах; 

Өөр аймаг, сумдад отроор өвөлжиж, хаваржих 629 
өрхийн малчдад эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
үзүүлэх талаар Нийслэлийн Засаг даргын албан 
даалгаварт тусган ажилласан. 

100 
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3.13 Малчид, орон нутгийн удирдлага болон мах, 
гурил, тэжээлийн үйлдвэрийн 3 талт гэрээ 
байгуулж, мал, мах борлуулах, хүнс, малын 
тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг 

Нийслэлд тогтвортой  үйл ажиллагаагаа явуулдаг 6 
тэжээлийн үйлдвэр байдаг бөгөөд цаг агаарын нөхцөл, 
улирлын байдлаас шалтгаалан хүчин чадлынхаа 50 
орчим хувийг ашигладаг. 

100 

 



зохион байгуулах; Нийслэлийн хэмжээнд малчдын түвшинд бэлтгсэн өвс, 
ногоон тэжээл 12.8тн, хүчит тэжээл 718тн, шүүст 
тэжээл 470 тн, эрдэс тэжээл 36 тн бэлтгээд байна. 
2018 оны 1 дүгээр улиралд Нийслэлийн 6 дүүрэгт цас 
ихтэй, огцом хүйтэрч цаг агаарын нөхцөл хүнд байсан 
бөгөөд, мал бүхий хороодын малчид, фермер 
эрхлэгчдэд  үйлдвэрийн үнээр тэжээл борлуулсан аж 
ахуй нэгжүүдийн борлуулалтын дүн мэдээг 7 хоног бүр 
авч  салбарын яаманд хүргүүлэн ажилласан. 
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3.14 Нийт нутгаар хуурайшилт ихтэй байх цаг уурын 
урьдчилсан мэдээг үндэслэн хадлангийн талбайг 
орон нутгийн өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх, 
говийн аймгуудад гэрээ, түрээсээр ашиглуулах 
ажлыг зохион байгуулах. 

Цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг 
байгууллагын сайт, мэдээлийн хэрэгслээр тухай бүр 
хүргэж ажиллалаа.   100 

 

Дундаж оноо 100  
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3 
 
 
 
 

1.1 

2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн  
 №258 дугаар тогтоол 

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; 

Байгууллагын хэмжээнд “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулан Газрын даргаар 09 дүгээр сарын 03 
өдөр батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Уг ажлын 
хүрээнд “Төрийн албан хаагчдын чадавхыг 
дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг сайжруулах”  
хугацаат аяныг зохион байгуулж, “Албан хаагчдын 
зөрчлийн оноог тооцох журам”-ыг Газрын даргын 2018 
оны 08 дугаар сарын 31 өдрийн А/19 тоот тушаалаар 
батлуулан ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 

100 
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1.2 Иргэдийг ялгаварлан гадуурхахгүй ижил тэгш, 
зөв шударга харьцаж, төрийн байгууллагад 
иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтэд тавих хяналтыг 
сайжруулах, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлыг 
2018 оны 9 сарын 1-ний өдөрт багтаан 
шийдвэрлэж, хариу өгөх, цаашид өргөдөл, 
гомдлыг хугацаанд нь бодитой шийдвэрлэж 
хэвшүүлэх; 

Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж буй “Төрийн 
албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга 
хариуцлагыг сайжруулах”  аяны хүрээнд өргөдөл 
гомдол шийдвэрлэлтийн байдлыг харгалзан үзэж 
тусгайлан заалт болгон оруулсан бөгөөд иргэдээс 
ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг 
Захиргааны хэлтсээс тогтмол хянан ажиллаж байна. 
Иргэдээс байгууллагын ажиллгааны талаар санал 
хүсэлт авах зорилго бүхий санал хүсэлтийн хайрцагийг 
ажиллуулж байна.  

 
 
 
 

100 
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1.3 Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны 
шинжилгээ хийж, шинжилгээний дүнд тулгуурлан 
байгууллагын чиг үүргийн давхцал, хийдлийг 
арилгаж, ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны 
уялдаа холбоог сайжруулах: 

Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод 
шинжилгээ хийж, НЗДТГ-т 09 дүгээр сарын 13 өдрийн 
01/322 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 
 

100 
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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; 
 

2018 оны байдлаар тус газарт 2 сул орон тоо гарсан 
бөгөөд 1 албан хаагчийг 2018 онд 2 дугаар сард 
Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар 
зөвлөлд сул орон тооны захиалгыг хүргүүлэн 04 дүгээр 
сарын 26 өдөр төрийн албаны сонгон шалгаруулалт 
зохион байгуулж, 1 албан хаагчийг Төрийн албаны 
тухай хуулийн 22.1 дэх хэсэгт заасны дагуу холбогдох 
албан тушаалд томилон ажиллуулсан болно. 

 
 
 
 

100 
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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 хэмжээнд албан үүргийг түр орлон 
гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа удирдах албан 
тушаалтан байхгүй болно. 

 
100 
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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. 

 
 
 
 
 

100 
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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, галт болон хүйтэн зэвсэг, тэсэрч 
дэлбэрэх болон шатамхай бодис, хэрэгслийг 
нэвтрүүлэх, хадгалах, хэрэглэх, ашиглахыг 
байгууллагын дотоод журамд тусган хориглож, 
зөрчсөн тохиолдолд хариуцлага тооцох; 

“Төрийн албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, 
Сахилга хариуцлагыг сайжруулах”  аяны хүрээнд 
албан хаагчдыг ажлын цагаар болон ажлын байранд 
архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн тохиолдолд 
ажлаас халах арга хэмжээ авах талаар тусгайлан 
тусгасан бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр сарын 14, 12 
дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд Газрын дарга, Орлогч 
дарга болон байгууллагын Ёс зүйн хорооны гишүүд 
газрын нийт албан хаагчдын өрөө тасалгаа, ажлын 
байранд төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж ажилласан. 
Шалгалтаар хориотой зүйл илрээгүй болно.  

 
 
 
 
 

100 
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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; 

2018 оны 08 дугаар сарын 30 өдөр нийт албан 
хаагчдад Засгийн газрын “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 
тогтоолыг танилцуулан цаашид төрийн албан хаагчийн 
ѐс зүйн дүрмийг чанд сахиж ажиллах талаар 

 
 
 

100 

 



 анхааруулга өгсөн. Цаашид ѐс зүйн хорооны үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж албан хаагчдыг гэмт хэрэг 
аливаа ѐс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
өдөр тутмын мэдээ мэдээлэл, зөвлөгөөр ханган 
ажиллаж байна.  
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1.9 Төрийн байгууллагад ажлын цаг ашиглалтыг 
хурууны хээний болон камерын хяналтын 
системээр байнга бүртгэж, түүнд тавих хяналтыг 
сайжруулах; 
 

“Төрийн албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, 
Сахилга хариуцлагыг сайжруулах” аяны хүрээнд албан 
хаагчдын цаг ашиглалт цагийн бүртгэлийг хянаж, 
ажлын цаг хоцорсон албан хаагчдад сахилгын арга 
хэмжээ авах заалт оруулан  ажиллаж байна. 
Байгууллагын өрөө тасалгаанд камер суулгаж, 
хяналтыг сайжруулсан.  
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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 хэмжээг авах;  

Ажлын байран дахь бүх төрлийн дарамт шахалтыг 
таслан зогсоох зорилгоор байгууллагын хэмжээнд 
албан хаагчдаас санал, хүсэлт, мэдээ мэдээллийг 
нууц байдлаар авах зорилготой санал хүсэлтийн 
хайрцаг ажиллуулж байгаа бөгөөд  Санал хүсэлтийн 
хайрцаг ажиллуулах журмыг газрын даргаар 
батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 
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Дундаж оноо: 100  
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МУЗГ-ын 2018.08.22  

267-р тогтоол 
Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 

Нийслэлийн ХХААГ-ын бүтцэд мал үржлийн 
алба, Хан-Уул, Баянзүрх, Багануур, Багахангай, 
Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийн ЗДТГ-ын 
бүтцэд ХАА-н тасаг мөн дүүргүүдэд мал 
эмнэлгийн тасгийг Нийслэлийн мал эмнэлгийн 
газрын харъяанд ажиллуулахаар, батлагдсан 
төсөв, орон тоондоо багтаан өөрчлөн зохион 
байгуулахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ 
хотын захирагч С.Батболдод үүрэг болгосугай. 

 
 
 
 
 

“Малын генетик нөөцийн тухай”, Мал, амьтны эрүүл 
мэндийн тухай хуулийн танилцуулга, сургалт 
уулзалтыг  ХХААХҮЯ-тай хамтран 2018 оны 03 дугаар 
сарын 14-ний өдөр зохион байгуулж, сургалтад мал 
бүхий 6 дүүргийн холбогдох албан тушаалтнууд 
хамрагдлаа. Нийслэлийн 6 дүүрэгт Хөдөө аж ахуйн 
тасгийг шинээр байгуулах ажилтай холбогдуулан 
яамнаас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу мал бүхий 6 
дүүргээс орон тоо, бүтцийн саналыг авч нэгтгэн, 
шаардлагатай зардлын тооцоо, ажлын танилцуулга, 
захирамжийн төсөлд холбогдох газруудаас санал авч, 
шийдвэрийг гаргуулахад бэлэн болгосон.  ХХААХҮ-ийн 
сайдын 2018 оны А/07 дугаар тушаалын дагуу хуулийг 
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын болон шилжилтийн 
үеийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэгт ажиллаж,  хуулийг 
дагалдан гарах дүрэм, журам, аргачлалыг 
боловсруулж ажиллалаа. 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд 
захиргааны хэлтэс холбогдох саналыг хүргүүлсэн. 
Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 
зөвлөмжийг 21 аймаг, нийслэлд хүргүүлэхээр 

 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 



төлөвлөж байгаа бөгөөд сайд томилогдоогүй учир 
хүлээгдэж байна.  

Дүн:  
 

93% 

Биелсэн: 4 
Хэрэгжих шатанд: 2 
Хугацаа болоогүй: 
Тасарсан: 
Үнэлгээгүй ажил: 

 
5.МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ  
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1.1. МУЗГ-ын Албан даалгавар   2017.10.26   №01 
“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах” 

тухай 
Иргэндээ ээлтэй хуулийн засаглалыг 
бэхжүүлэх: Төрийн бүх шатны байгууллага 
албан хаагчид шударга ѐс, хууль дээдлэх 
зарчим баримтлан, төрийн албан хаагчийн ѐс 
зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, улс төрөөс 
ангид, мэргэжлийн өндөр мэдлэг, ур 
чадвартай ажиллах; 

Байгууллагын захиалгаар төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн хэм 
хэмжээг чанд сахиж, улс төрөөс ангид, мэргэжлийн өндөр мэдлэг, 
ур чадвартай ажиллах талаар  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн 
Т.Бат-Оргил 2018 оны 04 сарын 26 өдөр “ТӨРИЙН АЛБАН 
ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ” сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. 
Сургалтад албан хаагчид бүрэн хамрагдсан. 

 
 
 
 

100 
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1.2. Авилгын хяналтыг сайжруулах: Төрийн албыг 
хувийн ашиг сонирхлын хэрэгсэл болгох гэсэн 
оролдлогыг тухай бүр таслан зогсоож, авилга, 
хээл хахууль, хүнд суртал, шударга бус 
байдалтай шат шатандаа тууштай тэмцэх 

Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байгаа ба 
байгууллагын хэмжээнд 3 хүний бүрэлдхүүнтэй ѐс зүйн хороо 
ажиллаж байна. Албан хаагчдад төрийн албаны ѐс зүйг өдөр 
тутмын үйл ажиллагаандаа баримтлах талаар болон хувийн ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай зөвлөмж мэдээллийг 
тогтмол өгч байна. Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг 
дээшлүүлэх зорилгоор байгууллагын хэмжээнд зөрчлийн онооны 
систем нэвтрүүлэн ажиллаж байгаа ба төрийн албан хаагчийн 
баримтлах ѐс зүйн хэм хэмжээний үзүүлэлтүүдийг тусгаж өгсөн.  
Байгууллагын шилэн дансны сайт 
http://shilendans.gov.mn/org/4301,  цахим хуудас  
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http://shilendans.gov.mn/org/4301


http://hhaag.ub.gov.mn/ болон мэдээллийн самбарт Шилэн 
дансны хуулийн дагуу мэдээллүүдийг оруулж, төсөв санхүүгийн 
ил тод нээлттэй байдлыг ханган ажиллаж байна. 
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1.3. Иргэдээ сонсож, төрийн албаны хариуцлагыг 
өндөржүүлэх: "Засгийн газрын иргэд олон 
нийттэй харилцах төв”-д иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдлыг шуурхай нягтлан шалгаж, 
асуудлыг шийдвэрлэн дутагдал гаргасан 
холбогдох албан тушаалтанд тухай бүр 
хариуцлага тооцож ажиллах 

"Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах төв”-д хандан 
манайд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдол байхгүй болно.  
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1.4. Төрийн албаны үр ашгийг сайжруулах: 
Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, 
ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт ажлаа 
чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, ажлын 
байрны дэг журмыг чанд сахих 

Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж 
ажиллаж байгаа бөгөөд Газрын даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 
24 өдрийн А/12 дугаар тушаалаар сахилга хариуцлагыг 
чангатгах, цаг ашиглалтыг сайжруулах заалт бүхий нэмэлт 
оруулсан. Мөн цаг бүртгэлийн системд цаг бүртгүүлээгүй 4 албан 
хаагчийн цалингаас хасаж тооцсон. Байгуулллагын ѐс зүйн 
хорооны хурлаар хэлэлцүүлж  удаа дараа хоцорсон 2 албан 
хаагчид газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 25 өдрийн 
Б/28, Б/29 дугаар тушаалаар  сануулах сахилгын шийтгэл 
ногдуулж ажилласан.  
Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд байгууллагын хэмжээнд  “Төрийн албан хаагчдын 
чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг сайжруулах” аян 
өрнүүлж холбогдох журмуудыг боловсруулан ажиллаж байна.   
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1.5. Бодлогын тогтвортой байдлыг хангах: Төрийн 
бодлогын залгамж чанар, тогтвортой байдлыг 
хангаж, төрийн албан хаагчдыг тогтвор 
суурьшилтай ажллуулах, төрийн мэргэшсэн 
албыг бэхжүүлэх 

2018 онд тус газарт шинээр томилогдсон 1, албан тушаал ахиж 
томилогдсон 3 албан хаагч, 2 албан хаагч чөлөөлөгдсөн бөгөөд 
ажил хүлээлцэх журмын дагуу  комисс томилогдон хүлээлцсэн 
болно. 
Албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшүүлэх 
тал дээр анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 
удирдлагын академийн төрийн удирдлагын ангийн мэргэшүүлэх 
сургалтад 1,  ХААИС-ын инженер механикийн магистрт нэг албан 
хаагч тус тус суралцаж байна. 
Мөн 2018 онд МУИС-ийн Улс төр судлалын магистраар нэг,  
Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын ангийн мэргэшүүлэх 
сургалтад нэг албан хаагч тус тус  суралцаж төгсөөд байна. 
Албан хаагчдыг суралцах нөхцөл бололцоогоор бүрэн ханган 
ажиллаж байгаа болно.    
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2.1. Албан тушаалтны сахилга хариуцлагыг 
өндөржүүлж, аливаа ажил, асуудлыг цаг 
алдалгүй шуурхай зохион байгуулж 
гүйцэтгэлийн явц, үр дүнд тавих хяналтыг 
сайжруулан хүлээлгэх хариуцлагыг 
чангатгаж, төрийн албаны стандартыг 
мөрдүүлж ажиллах 

НЗД-ын 2017 оны А/375 дугаар захирамжаар баталсан хуваарийн 
дагуу үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн мэдээг байгууллагын 
удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүргүүлж хэвшээд 
байна. 
Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэх журамд 
албан тушаалтны сахилга хариуцлага, өгөгдсөн үүрэг 
даалгаварын гүйцэтгэлийг харгалзах талаар тусган, мөрдөж 
байна.  
Тайлан мэдээг хангалтгүй түвшинд бэлтгэн хүргүүлж байгаа 
албан хаагчдыг байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн хүрлаар 
хэлэлцүүлж 1 албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулан 
ажилласан болно. 
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2.2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах, хууль 
тогтоомжид заасан лиценз болон бусад 
тусгай зөвшөөрөл, газар олгох ажлыг нийтэд 
ил тод, нээлттэй болгон зохион байгуулж 
ажиллах 

Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангах үүднээс байгууллагын 
вэб хуудсанд санхүүгийн ил тод байдал гэсэн цэс үүсгэн, 
байгууллагын төсөв, санхүүгийн болон аудитын тайлан мэдээ, 
төсвийн гүйцэтгэлийг тухай бүрд нь оруулж байна. Мөн 
байгууллагын мэдээллийн самбарт санхүүгийн мэдээллийг сар 
бүр тогтмол шинэчлэн оруулж байна. 
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2.3 Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмыг хэрэгжүүлж, төрийн байгууллагын ил 
тод, нээлттэй байдлыг хангах, сайн 
засаглалыг бэхжүүлэн иргэд, аж ахуйн нэгжид 
төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнд суртал, 
чирэгдэл, ѐс зүйн доголдол гаргахгүй байх 

Байгууллагын цахим хуудсанд 59 мэдээ мэдээлэл, 17 зөвлөмж, 
12 төрийн үйлчилгээ болон бусад тайлан мэдээ мэдээллийг 
холбогдох мэргэжилтнээс авч тухай бүрт нь байршуулсан. Мөн 
байгууллагын сошиал медиа хуудас болох 
facebook.com/hhaag.ub.gov.mn дамжуулан цаг үеийн мэдээ 
мэдээллийг тухай бүрт нь  хүргэж байна. 

- Газрын даргын тушаал  
- Хүний нөөц 
- Төсөв санхүү 
- Тайлан,төлөвлөгөө  
-Төсөл хөтөлбөр 
- Худалдан авалт 
- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  
- Хууль, эрх зүй 
- Шилэн данс 
- Төрийн үйлчилгээ гэх мэт цэсийг мэдээллээр тогтмол 

баяжуулж, цахим хуудасны хэвийн үйл ажиллагааг ханган 
ажиллаж байна.  

 
 
 
 
 
 
 
 

100 

- 
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2.4. Хууль тогтоомж зөрчсөн, зөрчил, дутагдал 
гаргасан, ажлаа цалгардуулсан албан 
тушаалтанд холбогдох хуулийн дагуу тухай 
бүр нь хариуцлага тооцож, зохих байгууллага, 
албан тушаалтанд мэдээлж байх 

2018 оны  байдлаар тайлан мэдээг удаа дараа хангалтгүй 
гаргасан1 албан хаагчийг удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 02 өдрийн 
Б/16 дугаар тушаалаар, Байгуулллагын ѐс зүйн хорооны хурлаар 
ажлыг цаг удаа дараа хоцорсон 2 албан хаагчид газрын даргын 
2018 оны 06 дугаар сарын 25 өдрийн Б/28, Б/29 дугаар 
тушаалаар  сануулах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулж 
ажилласан. Ажлын цаг ашиглалтын тооцоог нарийвчлан гаргаж  
хоцорсон 4 албан хаагчийн цалингаас суутган тооцсон.  
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2.5. Удирдлага, ажилтнуудын үр дүнгийн болон 
хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэж, гүйцэтгэлийн үр дүнг урамшуулал, 
хариуцлагатай холбож ажиллах. 

Газрын нийт 26 алба хаагч 2018 оны үр дүнгийн гэрээг 02 дугаар 
сарын 27 өдөр байгуулж,  хагас  бүтэн жилээр  дүгнэсэн.  
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2.6 Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн 
захиргааны бүх шатны байгууллагын ажлын 
улдаа холбоог сайжруулж, төрөөс иргэдэд 
үзүүлэх үйлчилгээг нэг цэгийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан хуулийн хүрээнд хүртээмжтэй, 
шуурхай, чирэгдэлгүй зохион байгуулах 

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа болно. 
Нийслэл дэх төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, 
хүргүүлсэн захиалгын дагуу байгууллагын сул орон тоо нөхөх 
төрийн албан хаагчийн шалгалтын бүртгэлийг 2018 оны 4 дүгээр 
сарын 10-нд, ярилцлагын шалгалгалтыг 04 дүгээр сарын 26 өдөр 
болон Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд зохион 
байгуулсан.  
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2.7 Албан даалгаврын хэрэгжилтийг жилийн 
эцсээр дүгнэж тайлангаа ирүүлэх 

Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган 04 
дүгээр сарын 09 өдөр газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган, тайланг НЗДТГ-т улирал бүр албан бичгээр хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 
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Дундаж оноо: 97,5  

 
Биелсэн: 11 
Хэрэгжих шатанд: 1 
Хугацаа болоогүй: 
Тасарсан: 
Үнэлгээгүй ажил: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 
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Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга 
 

 
 
 

Хэрэгжилтийн явц 
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санал) 

 
Тасарсан 
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1.2.2 

2018 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 1 дүгээр 
тэмдэглэл 
2018-01-03 
№2018-1 

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан 
ажлыг цаг тухайд нь гүйцэтгэж тайлагнахыг бүх сайд, 
холбогдох агентлагын дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг 
дарга нарт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг эхний 
улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулахыг Орчны 
бохирдлыг бууруулах үндэсний хороонд үүрэг болгов.  

Нийслэлийн Засаг Даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 06-
ны өдрийн “Газар эзэмших эрх олгох тухай” А/307 дугаар 
захирамжаар 152 га газрын асуудлыг шийдвэрлэж, 
Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд 99, 
Сонгинохайран дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт 
79, Ногоон толгойд 187, зөвшөөрөгдсөн бусад байршилд 
116 өрхөд газрын байршлыг зааж өгсөн. Мөн дээрх 3 
байршилд цахилгаан эрчим хүч шинээр холбох, хүн мал 
ундаалах инженерийн хийцтэй худаг гаргах, мал бүхий 
иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тээврийн болон бусад үйл 
ажиллагаанд шаардагдах нийт 939.8 сая төгрөгийн 
зардлын тооцоог мэргэжлийн байгууллагуудаар 
гаргуулан, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн А/266 дугаар захирамжаар 
батлуулсан. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх 3 
байршилд 10 кВ-ын 3.5 км урттай цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам, 10/0.4 кВ-ын 4 ширхэг дэд станц, 0.4 кВ-
ын 8 км урттай цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
болон цахилгааны шөнийн хөнгөлөлтөд хамрагдах 
боломжтой фазын электрон тоолуурыг өрх бүрт 
суурьлуулах ажилд 686.6 сая, нийт 9 ширхэг хүн, мал 
ундаалах инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах ажилд 
153.0 сая, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс 
хөдөө орон нутаг руу нүүх 1584 толгой малд шүлхий 
өвчний тандалтын шинжилгээний зардалд 5.2 сая, мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байрлуулсан 
мэдээллийн 30 ширхэг самбар хийлгэхэд 10 сая, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон 
толгойн авто замын гарцыг засах ажилд 5 сая, мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглох бүсээс зөвшөөрсөн бүс рүү нүүр 
иргэдийн тээврийн зардалд 35.6 сая, 895.4 сая төгрөгөөр 
хийж гүйцэтгэсэн. 
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XY.2. 2018.04.04 №16 
XY.2 

Ажлын байранд, ажлын цагаар интернет ашиглан олон 
нийтийн сүлжээнд нэвтрэх, албан ажилд хамаарахгүй 
үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох асуудлыг 
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд тусган 
хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдын цаг ашиглалт, 
ажлын бүтээмжийг сайжруулах, арга хэмжээ авч 
“Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 
Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг ЗГ-ын гишүүд, ЗГ-ын 
агентлагийн дарга нар, бүх шатны Засаг дарга, төрийн 
өмчит хуулийн этгээдийн захирлуудад үүрэг 
болгосугай. 

Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтэнд тогтмол 
хяналт тавьж ажиллаж байгаа бөгөөд Газрын даргын 
2018 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/12 дугаар 
тушаалаар сахилга хариуцлагыг чангатгах, цаг 
ашиглалтыг сайжруулах заалт бүхий нэмэлт оруулсан. 
Мөн Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын хэмжээнд 
“Төрийн албан хаагчдийн чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга 
хариуцлагыг сайжруулах” аяныг өрнүүлж холбогдох 
журмуудыг боловсруулан ажиллаж байна. 
Байгууллагын хэмжээнд facebook, youtube, twitter, 
instgram, steam болон бусад олон нийтийн сүлжээ, онлайн 
тоглоом, видео сан бүхий сайтуудад нэвтрэх эрхийг 
хаасан. 
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3.1 2018.04.25 №18 
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх, малын 
үржлийн ажлыг чанартай, үр ашигтай зохион 
байгуулах тухай 
Мал сүргийг халдварт празиттах өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, малын үржүүлэг, технологийн ажил, 
үйлчилгээг жил бүрийн 5 дугаар сарын 01-ээс 10 
дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртлэх хугацаанд бүх 
нийтийн ажил болгон зохион байгуулж явц, үр дүнг 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд 
сурталчлах арга хэмжээ авч ажиллахыг Монгол улсын 
Шадар сайд /Ө.Энхтүвшин/, ХХААХҮЯ-ны сайд 
Батзориг, аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай 

Мал үржүүлэг технологийн ажлыг сурталчилан таниулах 
тухай Мал эмнэлэг, үржлийн газрын даргын баталсан 
зөвлөмжийг  Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг 
зөвшөөрсөн 6 дүүргийн хөдөө аж ахуй хариуцсан 
мэргэжилтүүд болон Нийслэлд мал үржүүлэг технологийн 
ажил үйлчилгээг гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан “Нутаг 
академи”, “Үржлийн шилмэл сүрэг хоршоо” гэсэн 
байгууллагуудад    хүргүүлсэн.  
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3.4 Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт болон празиттах 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, малын үржүүлэг 
технологийн арга хэмжээг тогтоосон хугацаанд нь 
чанартай зохион байгуулж, хяналт тавин энэ 
чиглэлээр сум, дүүрэг хариуцсан ажлын хэсгийг 
аймгийн Онцгой комиссын гишүүдээр ахлуулж 
ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт 
даалгасугай. 

Мал эмнэлэг, үржлийн газраас ирсэн 2018 оны 2/13 
дугаартай албан бичгийн дагуу мал үржүүлэг технологийн 
арга хэмжээг Нийслэлд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 8 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэйгээр  газрын даргаар 
батлуулсан.  Нийслэлд мал үржүүлгийн чиглэлээр 
мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах “Нутаг академи”, 
“Үржлийн шилмэл сүрэг хоршоо”-той хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулан мал үржүүлэг технологийн ажлыг 
мэргэжилийн байгууллагын хяналтан дор зохион 
байгуулж байна. Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт Үржлийн шилмэл сүрэг хоршоо байнгын 
үйл ажиллагаа явуулдаг зохиомол хээлтүүлгийн пункт 
нээн ажиллуулж байна. Нутаг академи Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21-р хорооны нарийн, шар хад гэсэн 2 хэсэгт 

70 

 



ЖИ СИ ЭС төрийн бус байгууллагатай хамтран 300 
сүүний  үхэрт хөнгөлөлтэй үнээр зохиомол хээлтүүлгийн 
ажил үйлчилгээ явуулсан. Бэлчээрийн менежмент 
төслийн нэгж, Нутаг академитай хамтран бод малын 
зохиомол хээлтүүлэг, түүний ач холбогдол сэдэвт сургалт 
зохион байгуулсан. Нутаг академийн техникч н. 
Наранбаатар Уг сургалтын үер Бэлчээрийн менежмент 
төслийн нэгжид үржүүлж  30 үхэрт сүүний чиглэлийн хар 
тарлан үүлдрийн гүн хөлдөөсөн бухны үрээр зохиомол 
хээлтүүлэг хийсэн. 
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XXIX.2.
4 

2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр 23 дугаар 
тэмдэглэл 2018.05.30 

Дугаар 2018_23 
Монгол улсын Засгийн газраас 2018 оныг 
“Хариуцлагын жил” болгон зарласантай холбогдуулан 
Ерөнхий сайдын 2017 оны 01 дүгээр Албан 
даалгаварын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэн, зөрчил 
дутагдал гаргасан албан тушаалтанд холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу тухай бүр хариуцлага тооцон 
ажиллахыг төрийн байгууллагын удирдлагуудад 
даалгав. 

2018 оны “Хариуцлагын жил” болгон зарласантай 
холбогдуулан, байгууллагын хэмжээнд сахилга 
хариуцлагын чангатгах, төрийн албан хаагчийн ѐс зүйг 
мөрдүүлэх чиглэлээр Хөдөлмөрийн  дотоод журамд 
Газрын даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 24 өдрийн А/12 
дугаар тушаалаар сахилга хариуцлагыг чангатгах, цаг 
ашиглалтыг сайжруулах заалт бүхий нэмэлт оруулсан. 
2018 оны  байдлаар тайлан мэдээг удаа дараа хангалтгүй 
гаргасан1 албан хаагчийг удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж газрын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 02 
өдрийн Б/16 дугаар тушаалаар, Байгуулллагын ѐс зүйн 
хорооны хурлаар ажлыг цаг удаа дараа хоцорсон 2 албан 
хаагчид газрын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 25 
өдрийн Б/28, Б/29 дугаар тушаалаар  сануулах сахилгын 
шийтгэл тус тус ногдуулж ажилласан. Ажлын цаг 
ашиглалтын тооцоог нарийвчлан гаргаж,  хоцорсон 4 
албан хаагчийн цалингаас суутган тооцсон. 
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XXIX.1 Яам, агентлаг, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар болон орон нутгийн төрийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс 2018 
оны 1 улиралд “Иргэд, олон нийттэй харилцах төв”-д 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг 
Монгол улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх 
газрын дарга Г.Занданшатар Засгийн газрын гишүүдэд 
танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтэд хуулийн хугацаанд 
хариу өгч, иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн 
газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, 
аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин 51 
хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, 
захиргааны хэлтэс 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, гомдол, 
хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь багтаан 
шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, 
явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 1 нийт 41 зөрчил гарсанаас 
бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг утсаар 
болон албан бичгээр өгч ажилласан. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут. 

 
 
 
 
 
 

100 
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XIY.1 2018 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдөр 36 дугаар 
тэмдэглэл 2018-08-29 

Дугаар 2018_36 

Яам, Засгийн газрын агентлаг, аймаг, нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар болон албан тушаалтанд 
хандаж иргэдээс 2018 оны эхний хагас жилд “Иргэд, 
олон нийттэй харилцах төв”-д ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг Монгол улсын сайд, 
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга 
Г.Занданшатар Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. 
Үүнтэй холбогдуулан иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол, санал хүсэлтэд хуулийн хугацаанд хариу өгч, 
иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын 
гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга, аймаг 
нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай. 

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин 51 
хүсэлт бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, 
захиргааны хэлтэс 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, 
эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, гомдол, 
хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь багтаан 
шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 13, 
явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 1 нийт 41 зөрчил гарсанаас 
бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь багтаан хариуг утсаар 
болон албан бичгээр өгч ажилласан. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 23 цаг 50 минут. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 
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XXIX.2.
3 

2018 оны 5 дугаар сарын 16-ний өдөр 21 дүгээр 
тэмдэглэл 2018-05-16 

Дугаар 2018_21 

Бодлогын баримт бичгийн зорилт, хууль тогтоомж, 
Засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх арга 
барилыг оновчтой ашиглан бодитой, хэрэгцээт 
мэдээллээр удирдлага, дээд шатны байгууллагыг 
хангахад анхаарч ажиллахын сайд аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга нарт даалгав. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2018.06.08-ны 
өдөр зохион байгуулсан Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын албан хаагчдад зориулсан “Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт 
сургалтад Тус газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээ 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Ичинхорлоо хамрагдаж 
сертификад авсан. 

 
 
 
 
 

100 

 

Дүн  92,5  

 
Биелсэн: 5 
Хэрэгжих шатанд: 2 
Хугацаа болоогүй: 
Тасарсан: 
Үнэлгээгүй ажил: 
 
 

 



7.МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛЫН БИЕЛЭЛТ  
 

 
Дэс 

дугаар 

Зүйл, 
заалтын 

дэс 
дугаар 

 
Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга 

 

 
Хэрэгжилтийн явц 

 

Үнэлгээ,  
(хүчингүй 
болсон, 

хяналтаас 
хасуулах 

тухай 
санал) 

 
Тасарсан 

болон 
удааширч 

байгаа 
шалтгаан 

1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
1 

2.3.3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Аймаг, сум, 
дүүрэгт хууль тогтоомж  зөрчсөн, зөрчил 
дутагдал гаргасан, ажлаа цалгардуулсан, 
авлига хээл хахуулийн хэрэгт холбогдсон, 
хүнд суртал гаргасан, ажлын байран дээр  
архидан согтуурсан, хадгалсан албан 
тушаалтантай  

2018-08-31 дугаар 2018_255 
 

Байгууллагын чиг үүргийн давхардал, хийдлийг 
арилгаж, ажлын бүтээмж, үйл ажиллагаа, уялдаа 
холбоог сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн 
ажил, арга хэмжээ 

Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтод шинжилгээ 
хийж шинжилгээний тайланг НЗДТГ ХШҮХ-т 09 дүгээр сарын 
13 өдрийн 01/322 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 

 
 
 
 

100 
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2.3.4 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг томилохдоо хувь 
хүний мэдлэг, боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, ур 
чадвар, туршлага, үйл ажиллагааны үр дүнг 
харгалзсан эсэх, хуулиар хүлээсэн үүрэг, ажлын 
байр/ албан тушаал/-ны шалгуур шаардлагыг 
хангалтгүй биелүүлсэн албан  хаагчдад 
хариуцлага оногдуулсан байдал 

2018 оны байдлаар тус газарт 2 сул орон тоо гарсан бөгөөд 
1 албан хаагчийг 2018 онд 2 дугаар сард Нийслэл дэх 
төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд сул орон тооны 
захиалгыг хүргүүлэн 04 дүгээр сарын 26 өдөр төрийн албаны 
сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж, 1 албан хаагчийг  
Төрийн албаны тухай хуулийн 22.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 
холбогдох албан тушаалд томилон ажиллуулсан болно. 
Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тайлан мэдээг 
хангалтгүй түвшинд бэлтгэн хүргүүлж байгаа 1 албан 
хаагчид газрын даргын 2018 оны  Б/16 дугаар тушаалаар 

 
 
 
 

100 
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2.3.5 Төрийн албан хаагчдтай холбоотой гэмт хэрэг, 
зөрчил, сахилга ѐс зүйн зөрчилд судалгаа, дүг 
шинжилгээ хийж, шалтгаан нөхцөлийг тогтоон, 
сахилга, ѐс зүйн зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр үр дүнд хүрэхүйц ажил 
зохион байгуулах 

Байгууллагын удирдлагын зөвлөл, ѐс зүйн хороогоор 
хэлэлцэж ЗГ-ыг 2018 оны 258 дугаар тогтоолын хүрээнд 
“Төрийн албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга 
хариуцлагыг сайжруулах” аяныг  зохион байгуулж, “Албан 
хаагчдын зөрчлийн оноог тооцох журам”-ыг Газрын даргын 
2018 оны 08 дугаар сарын 31 өдрийн А/19 тоот тушаалаар 
батлуулан ажиллаж байна.  

 
 
 

100 

 



 2.3.6 Ажлын байран дахь бүх хэлбэрийн хууль бус 
дарамт  шахалт, ялгавартай хандах үйлдлийг 
таслан зогсоож, байгууллагын дотоод дүрэм, 
журамд тусган мөрдүүлж ажилласан байдал 
 

Ажлын байран дахь хууль бус дарамт шахалт, ялгавартай 
хандах үйлдлийг таслан зогсоох, илрүүлэх зорилготой санал 
хүсэлтийн хайрцаг ажиллуулж байгаа бөгөөд Санал 
хүсэлтийн журам ажиллуулах журмын газрын даргаар 
батуулан мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. 

 
 

100 
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2.3.7 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, мансуурууулах 
бодис, галт болон хүйтэн зэвсэг, тэсэж дэлбэрэх 
болон шатамхай бодис, хэрэгслийг нэвтрүүлэх, 
хадгалах, хэрэглэх, ашиглахыг байгууллагын 
дотоод журамд тусгасан байдал 
 

“Төрийн албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга 
хариуцлагыг сайжруулах”  аяны хүрээнд албан хаагчдыг 
ажлын цагаар болон ажлын байранд архи согтууруулах 
ундаа хэрэглэсэн тохиолдолд ажлаас халах арга хэмжээ 
авах талаар тусгайлан тусгасан бөгөөд 2018 оны 09 дүгээр 
сарын 14, 12 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд  Газрын дарга, 
Орлогч дарга болон байгууллагын Ёс зүйн хорооны гишүүд 
газрын нийт албан хаагчдын өрөө тасалгаа, ажлын байрнд 
төлөвлгөөт бус шалгалт хийж ажилласан. Шалгалтаар 
хориотой зүйл илрээгүй болно 

 
 
 
 

100 
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2.3.8 Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах, 
харуул хамгаалалт,  сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх 
, гарч болзошгүй аливаа эрсдлийг тодорхойлж, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажилласан 
байдал 

Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах, харуул 
хамгаалалт,  сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх , гарч болзошгүй 
аливаа эрсдлийг тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх  
зорилгоор байгууллагын өрөө тасалгаанд бүрт камер 
суулгаж хяналтыг сайжруулсан. 

 
 
 

100 
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2.3.9 Согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн хэрэглсэн 
үедээ тээврийн жолоодсон албан хаагчид 
хариуцлага тооцсон эсэх, сахилгын шийтгэлийг 
ажлаас халах хүртэл хүндрүүлэн оногдуулсан 
байдал 

Байхгүй   
 

100 
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2.3.10 Нутаг дэвсгэртэй архидан согтуурахтай тэмцэх, 
архины хор уршгиг олон нийтэд таниулах 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон 
төрийн бус байгууллагыг дэмжиж хамтран 
ажилласан байдал 

Байхгүй     
 
 

100 

 

 
 
 
8 

2.3.11 Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр 
үйлчилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагын  
үйлчилгээний цагийн хязгаарыг аймаг, сумын 
хэмжээнд шинэчлэн тогтооосон байдал 

Байхгүй   
 
 

100 
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2.3.12 Иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн бүртгэл, 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн байдал 
 

2018 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжин 51 хүсэлт 
бүртгэгдэж Газар тариалангийн хэлтэст 45, захиргааны 
хэлтэс 4, хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс 0, эрчимжсэн мал 
аж ахуйн хэлтэс 2 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд 
ирсэн хүсэлтийг өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 27, өдөрт нь 
багтаан хүлээн аваагүй 13, явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 1 
нийт 41 зөрчил гарсанаас бусад зөрчилгүйгээр хугацаанд нь 
багтаан хариуг утсаар болон албан бичгээр өгч ажилласан. 
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 7 хоног 
23 цаг 50 минут. 

 
 
 

90 
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2.3.13 Төрийн албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалт үр 
дүнг дүгнэж ажилласан байдал 
 

Байгууллагын дотоод журмын хэрэгжилтэд тогтмол хяналт 
тавьж ажиллаж байгаа бөгөөд Газрын даргын 2018 оны 5 
дугаар сарын 24 өдрийн А/12 дугаар тушаалаар сахилга 
хариуцлагыг чангатгах, цаг ашиглалтыг сайжруулах заалт 
бүхий нэмэлт оруулсан. Мөн цаг бүртгэлийн системд цаг 
бүртгүүлээгүй 4 албан хаагчийн цалингаас хасаж тооцсон. 
Байгуулллагын ѐс зүйн хорооны хурлаар хэлэлцүүлж  удаа 
дараа хоцорсон 2 албан хаагчид газрын даргын 2018 оны 06 
дугаар сарын 25 өдрийн Б/28, Б/29 дугаар тушаалаар  
сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулж ажилласан.  
Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд байгууллагын хэмжээнд  “Төрийн албан 
хаагчдын чадавхыг дээшлүүлж, Сахилга хариуцлагыг 
сайжруулах” аян өрнүүлж холбогдох журмуудыг 
боловсруулан ажиллаж байна. 

 
 
 
 
 

100 
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2.3.14 Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэж байгаа ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний 
дагуу явагдаж байгаа эсэх 

2018 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 
төсөл, арга хэмжээ байхгүй 

-  

 
 
 
 

12 

3.1  Монгол Улсын засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн 01 дүгээр албан даалгавар “ 
Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 
чангатгах тухай “ Засгийн газрын 2018 оны 8 
дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг заалт бүрээр гаргах, хэрэгжилтийг 
хангуулаагүй албан тушаалтанд хариуцлага 
тооцох  
 
 

Байгууллагын хэмжээнд “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 
Газрын даргаар 09 дүгээр сарын 03 өдөр батлуулан 
хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд “Төрийн 
албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлэж, Сахилга хариуцлагыг 
сайжруулах”  хугацаат аяныг зохион байгуулж, “Албан 
хаагчдын зөрчлийн оноог тооцох журам”-ыг Газрын даргын 
2018 оны 08 дугаар сарын 31 өдрийн А/19 тоот тушаалаар 
батлуулан ажиллаж байна. 

100  

Дүн: 99  

Биелсэн: 11 



Хэрэгжих шатанд: 1 
Хугацаа болоогүй: 
Тасарсан: 
Үнэлгээгүй ажил: 
 

8.НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ 
 

 
Шийдвэрийн дэс 

дугаар 

Зүйл, 
заалтын 

дэс 
дугаар 

 
Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга 

 

 
Хэрэгжилтийн явц 

 

Үнэлгээ,  
(хүчингүй 
болсон, 

хяналтаас 
хасуулах 

тухай санал) 

 
Тасарсан болон 

удааширч байгаа 
шалтгаан 

1 2 3 4 5 6 

1  
 
 
1 
 
 
 
 
2 

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 2018.02.07  №14 
Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарын шилдгүүдийг 

шалгаруулах тухай 
-Нийслэлийн ХААхуйн салбарын шилдгийг шалгаруулах 
болзол хангасан дараах иргэдийг “Нийслэлийн тэргүүний 
фермер”, “Нийслэлийн тэргүүний тариаланч”-аар тус тус 
шалгаруулсугай. 
-“Нийслэлийн тэргүүний фермер”, “Нийслэлийн тэргүүний 
тариаланч” шагналыг олгоход шаардагдах хөрөнгийг 
Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагч /С.Батболд/-д зөвшөөрсүгэй. 

Нийслэлийн “Тэргүүний фермер”-ээр 
9, “Нийслэлийн тэргүүний 
тариаланч”-аар 4 тариаланчийг тус 
тус шалгаруулж Нийслэлийн Засаг 
даргын А/124 дүгээр захирамжаар 
шагналд зарцуулах санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлэн 4 ажлын хэсгийг 
байгуулан  шагнал гардуулах ажлыг  
2017 оны 02 дугаар сарын 14-нд 
зохион байгуулж,                                                                               
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон 
нийтэд сурталчлан ажиллалаа. 

100 - 

Дундаж оноо 100  

Биелсэн:1 
Хэрэгжих шатанд: 
Хугацаа болоогүй: 
Тасарсан: 
Үнэлгээгүй ажил: 

ТАНИЛЦСАН: 
                                       ГАЗРЫН ДАРГА      Д.БАЯНБАТ 

 
ХЯНАСАН: 

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                   Р.УНДАРМАА 
ЗАХИРГААНЫ АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН      Ц.ИЧИНХОРЛОО 
 

БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:  
ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН   А.БАЯНЖАРГАЛ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


