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НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ  ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 

 

Тус газар нь Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийг хөгжүүлэх, соёлын өвийг 

хамгаалах, соёлын үнэт зүйлийг  өвлүүлэн эзэмшүүлэх, тэдгээрийг 

сурталчлах, иргэдийн уран сайхны боловсрол, нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, 

соёлын олон талт үйл ажиллагааг чанартай  зохион байгуулахад оршино. 

 

Энэхүү зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 190 дугаар тогтоол, 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/314 дүгээр захирамжаар тус газрын  бүтэц, 

орон тоог нэмэгдүүлж газрын дүрмийг шинэчлэн боловсруулан батлуулаад 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 

 Тус газар нь үйл ажиллагаандаа холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдлөг болгон 

ажиллаж Нийслэлийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийслэлийн соёл 

урлагийг хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж үйл 

ажиллагааны бодлого, чиглэлээ тогтоож, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, удирдлага, 

зохион байгуулалтын ажлыг авч хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, нийслэлийн хүн амд соёл 

урлагийн үйлчилгээг тасралтгүй хүргэх ажлыг Нийслэлийн засаг даргын өмнө 

хариуцан ажиллаж байна. 

Зорилт 1:  СОЁЛЫН САЛБАРТ МУ-ЫН  ЗАСГИЙН ГАЗРААСХЭРЭГЖҮҮЛЖ 

БУЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. 

 

 Нийслэлийн соёл урлагийн салбарт “Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг  

хамгаалах, сэргээн засварлах”үндэсний хөтөлбөр, “Морин хуур, уртын дуу” дэд 

хөтөлбөр, “Монгол хөөмий”, “Монголын уламжлалт бий биелгээ” дэд хөтөлбөр үр 

дүнтэй, амжилттай хэрэгжиж байна. 
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“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг  хамгаалах, сэргээн засварлах” 

хөтөлбөрийн хүрээнд:  

 

 Түүх соёлын дурсгалт барилга, байшинд нэгдсэн үзлэг хийх ажлыг зохион 

байгууллаа. 2013 оны 3 сарын 18-аас 22-ны өдрүүдэд Нийслэлийн төвийн 6 

дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хөшөө, дурсгалт газруудаар шалгалт хийсэн.  

 Уг шалгалтаар хөшөө, дурсгалт зүйлсийн хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн 

байдал, засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай эсэх судалгааг гаргаж нэгтгэсэн.    

 

 “Морин хуур, уртын дуу” үндэсний хөтөлбөрийг нийслэлийн хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх зорилгоор НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 258 дугаар тогтоолоор 

“Морин хуур, уртын дуу” дэд хөтөлбөрийг төлөвлөгөөний хамт батлуулан 

хэрэгжүүлэн ажиллав. 

 

 Дүүргүүдийн ЗДТГ-ын соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд дээрх 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, үр дүнг нь 

дүгнэсэн. 

 Ардын уламжлалт урлагийг хүүхэд, багачуудад өвлүүлэх, сурталчлах зорилго 

бүхий  

 Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд Морин хуур, уртын дуу” хөтөлбөрийг амжилттай 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

 Багануур дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 25 сурагч, үүнээс зуны сургалтанд 

6, Уртын дууны сургалтанд- 15 сурагч; 

 Багахангай дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 11, Уртын дууны сургалтанд 18 

сурагч; 

 Баянзүрх дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 22, Уртын дууны сургалтанд  3 

сурагч; 

 Налайх дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд- 12, Уртын дууны сургалтанд- 26 

сурагч; 

 Сонгинохайрхан дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 3, Уртын дууны 

сургалтанд- 3 сурагч; 
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 Хан-уул дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 45, Уртын дууны сургалтанд 5 

сурагч  тус тус хичээллэж байгаа бөгөөд дугуйлангийн сурагчид сургууль, 

дүүргийнхээ хэмжээнд тайлан тоглолтоо хийлээ. 

 

“Монгол хөөмий” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  

 Нийслэлийн дүүрэг, хороодоос хөөмийчдийн судалгааг гаргуулан бүртгэл 

мэдээллийн санг бүрдүүлж байна. 

 Ардын ёс заншлын танхимд хөөмийчдийн уран бүтээлийн намтар, түүх, фото 

зургийг байрлуулах судалгаа, сурвалжлах ажлыг хийж байна 

 Дүүргүүдийн соёлын орднууд: Баянзүрх, Багануур, Жаргалант, Налайх, 

Багахангай, Хан-уул дүүргийн соёлын орднуудад хөөмий сургалтанд нийт 21  

хүн  хамрагдав.   

 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Нийслэлийн ЕБС-иудад  хөөмийн 

дугуйланд нийт 20 гаруй  хүүхэд суралцаж байна.  

 

“Монгол бий биелгээ” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд: 

 

Монгол улсын Засгийн газраас батлагдсан “Монголын уламжлалт бий 

биелгээ” үндэсний хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг  НИТХ-ын 

Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж, нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байгаа. Үүнд 

 Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд бий биелээчдийн нэгдсэн судалгааг 

шинэчлэн гаргасан. 

 Нийслэлийн дүүргүүдийн соёлын орднуудад бүжгийн дугуйлан, сургалтыг 

тогтмолжуулж, хичээлийн агуулгад өөрчлөлт оруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна. 

 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монголын уламжлалт бий биелгээний 

дугуйланд 500 гаруй хүүхэд  хичээллэж байна 

 “Бий биелгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 

дүүргүүдийн соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн болон харьяа газруудын 

дарга, захирал менежерүүдэд ажлын чиглэл, арга зүйн зөвлөмж өгөв. 
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 Цаашид анхан шатны сургалтыг үр  дүнтэй явуулж  суурийг  нь  зөв  тавих, 

сонирхлыг  нь  дэмжсэн уралдаан  тэмцээнүүдийг  зохион байгуулах  гэж 

байна. 

 Ардын хувьсгалын 92  жилийн ойн баярын нээлт хаалтын үйл ажиллагаанд   

Нийслэлийн 9 дүүргийн 5000 бий биелээчдийг оролцуулаад байна. 

Эдгээр хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн үр дүнд:соёл урлагийг хөгжүүлэх,  

ардын урлаг уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх, үндэсний урлаг соёлын өвийг тээгч 

ардын авьяастны авьяас билгийг ирээдүйд өвлүүлж, сурталчлах, хамгаалах үйл 

ажиллагаанд бүртгэл мэдээллийн сантай болсон нь үр дүнгээ өгч байна. 

 Соёл Спорт Аялал жуулчлалын яамнаас улсын хэмжээнд “Соёлын өвийг 

бүртгэн баримтжуулах”ажлыг өрнүүлсэн. Энэхүү ажилд нийслэлийн 9 дүүргийн 

хэмжээнд Соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах ажлыг хариуцан зохион 

байгуулж, нийслэлийн хэмжээнд 500 орчим соёлын өв тээгчдийн судалгааг 

маягтын дагуу нэгтгэн Соёл спорт аялал жуулчлалын яам болон Соёлын 

өвийн төвд хүлээлгэн өгсөн.  

 

Зорилт 2: НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМД ҮЗҮҮЛЭХ СОЁЛ, УРЛАГИЙН  

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН 

БАЙГУУЛНА 

 

Энэ зорилтын хүрээнд: Оны эхнээс  нийслэл, дүүргийн соёл урлагийн 

байгууллагууд соёл урлагийн үйлчилгээ, авьяас хөгжүүлэх сургалт, уран 

бүтээлийн  нэгдсэн хөтөлбөр гарган ажиллалаа. Энэ нь тус газрын үйл 

ажиллагааны хамгийн гол зорилт юм. Нийслэлийн соёл урлагийн байгууллагуудын 

үйл ажиллагаа жигдэрч иргэдийн соёл, оюуны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн соёл 

урлагийн шинэлэг ажлуудыг зохион байгуулснаар иргэд, залуусын хүмүүжил, гоо 

зүйн мэдрэмжид эерэгээр нөлөөлж байна. 

 

НСУГ-аас Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдэд соёлтой боловсон 

амьдралын хэв маягт хэвшүүлэхийн тулд “Соёлын хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх ”, “Соёлт ухамсрыг төлөвшүүлэх ” гэсэн хоёр цогц арга хэмжээ  

хэрэгжүүлж орчин үеийн соёлт хот болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, 
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зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  нийслэлийн түүх, соёл, хөгжил 

дэвшлийг олон нийтэд хүргэх соёл урлагийн томоохон арга хэмжээнүүдийг 

амжилттай зохион байгууллаа. 

 

 Манай газраас 

дэвшүүлсэн “Хоггүй 

Улаанбаатар” 

бүтээлч аяны 

хүрээнд 5 дугаар сарын 

26-нд Чингис хааны 

нэрэмжит талбайд 

зохион байгуулагдсан “Монгол цэргийн жавхаа” арга хэмжээний төгсгөлийн 

шатны шалгаруулалтын үеэр 100 гаруй сайн дурынхан богино цамц, 

малгайгаар ижилсэн иргэдийг Чингис хааны нэрэмжит талбайд болсон нэгдсэн 

үйл ажиллагаанд хоггүй оролцохыг иргэдэд уриалсан.  

 

 Мөн дээрх үйл ажиллагааг 

үргэлжлүүлж Олон улсын хүүхдийн 

эрхийг хамгаалах өдрийн арга 

хэмжээнд Сүхбаатар дүүргийн 

ЗДТГазартай хамтран явуулын 

тайзтай автомашиныг Чингис 

хааны нэрэмжит талбайд 

байрлуулж иргэдэд үйлчиллээ. 

Нэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд төв тайзны засал чимэглэл, дууны техникийг 

тус газар хариуцан ажилласан бөгөөд тайз тоног төхөөрөмжийг Sound of 

Mongolia ХХК хариуцанамжилттай зохион байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр 

“Хоггүй Улаанбаатар” аянаа өрнүүлж төв талбайн хогийг цэвэрлэж, талбайд 

үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээний байгууллагууд болон хувь хүмүүст 

хогийн уут тарааж, төв талбайд үйлчилгээ эрхэлж буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд 

ойр орчимдоо хог хаягдал хаяхгүй, зориулалтын уутанд хэрэглэж соёлтой 

оролцлоо.  



Нийслэлийн соёл, урлагийн газрын 2013 оны тайлан  
 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл урлагийн газар 6 

 

 

 ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисс ЮНЕСКО-БНСУ-ын Итгэлцлийн 

сангийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад соёлын болон гар урлалын олон төрөл 

зүйлийн бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэхээр ажиллаж 

байна. Энэ хүрээнд ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисс болон Дэлхийн 

өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаа хамтран 

“Соёлын болон гар урлалын бүтээлийн үйлдвэрлэлийн чадавхыг Дэлхийн олон 

улсын чанарын стандартад нийцүүлэх нь” сургалт-семинарыг 2013 оны 04 

сарын 11-17-ны өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд зохион 

байгуулсан. ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комиссын Ерөнхий нарийн 

бичгийн дарга Г.Жаргалсайхан, Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт 

газрын хамгаалалтын захиргааны дарга Ж.Батсуурь, ЮНЕСКО-гийн Бээжин 

дэх төлөөлөгчийн газрын соёлын хөтөлбөрийн мэргэжилтэн Жулиан Гленат 

нар нээлтийн ажиллагааг нээж үг хэлсэн бөгөөд тус арга хэмжээнд Соёл, спорт, 

аялал жуулчлалын яам, Хөдөлмөрийн яамны Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 

хөгжлийн газар, Нийслэлийн соёл урлагийн газар, Соёл урлагийн их сургууль, 

Ноосон зангилаа дундын хоршоо болон Монголын үндэсний худалдаа аж 

үйлдвэрийн танхимын төлөөлөгчид оролцлоо.  

Энэхүү сургалтанд Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын нутаг 

дэвсгэрт оршдог 2 аймгийн таван сум Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Хотонт, 

Хашаат сумдын гар урлаачдын төлөөлөгчид 24 хүн хамрагдсан бөгөөд Олон 

улсын гар урлалын шинжээч Жозеф Ло сургалтыг хөтлөн явуулсан. 

 

 06 дугаар сарын 12-нд Монголын ЮНЕСКО-ийн үндэсний комиссоос Япон 

улсын Нара хотод зохион байгуулагдах “Модон бүтцийн хадгалалт хамгаалалт 

ба сэргээн засварлалт” сургалтанд СУИС-ийн ТДУС-ийн багш 

Ч.Эрдэнэбилэгийг оролцуулах саналыг холбогдох материалын хамт МҮК-т 

хүргүүлсэн. 
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 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

ахлах ангийн сурагчдын мэдлэг 

чадварыг дээшлүүлэх, тэдний сурч 

боловсрох, нийгэмшихэд урлагийн 

үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, Архи, 

тамхи, мансуурлын хорт 

хэрэглээнээс урлагаар дамжуулан 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

Монгол HD телевизээс зохион байгуулдаг “Ангийн драм” нэвтрүүлгийн дэмжигч 

байгууллагаар ажилласан. Үүний үр дүнд тус нэвтрүүлгийн 2, 3-р шатны 

шалгаруулалтанд “Хотын соёл”, 

“Архи, тамхи, мансуурлын хорт 

хэрэглээнээс урьдчилан 

сэргийлэх” ерөнхий сэдвийг 

уралдаанд оролцож буй багуудад 

өгсөн. Нийт 40 сургуулийн 450 

гаруй сурагчид хамрагдсан энэ 

удаагийн шоу нэвтрүүлэг нийт 5 

үе шаттай явагдаж шилдгүүдийг 

тодруулсан. Тус газраас “Ангийн драм-2” нэвтрүүлгийн сүлд дууг бүтээн олны 

хүртээл болгож, нэвтрүүлгийн төгсгөлийн шатны шалгаруулалтыг Соёлын төв 

өргөөнд зохион байгуулахад дэмж үзүүлж хамтран ажиллалаа. Мөн шилдэг баг, 

шилдэг багш, шилдэг багийн ахлагчид тус газрын өргөмжлөл, мөнгөн шагнал 

хүртээсэн нь нэвтрүүлгийн цаг хүрээг өргөтгөөд зогсохгүй бодлогын хувьд 

төрийн байгууллагын зүгээс томоохон хувь нэмэр, дэмжлэг үзүүлсэн талаар 

нэвтрүүлгийг санаачлагч Монгол ТВ-ийн хамт олон талархан хүлээн авсан. 

Төгсгөлийн шатны шалгаруулалтыг 5 дугаар сарын 19-нд Монгол HD ТВ-тэй 

хамтран “Ангийн драм” нэвтрүүлгийн шилдэг багуудын шалгаруулалтыг 

Соёлын төв өргөөнд зохион байгуулан Бадмаараг лицей сургууль 1-р байр, 33-

р сургууль 2-р байр, 28-р сургууль 3-р байр, 48-р сургууль 4-р байр, 50-р 

сургууль 5-р байр, тусгай байранд Улаанбаатар сургууль тус тус шалгарч 

газрын өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагналаа. 05 дугаар сарын 25-нд “Ангийн 
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драм” нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогчдыг шалгаруулах шалгаруулалтыг Соёлын 

төв өргөөнд зохион байгуулсан ба 33, 28, 48-р сургуулиудын багийн ахлагч нар 

мөн 33-р сургуулийн багш шилдэг багшаар шалгарч газрын өргөмжлөл мөнгөн 

шагнал хүртсэн. 

 

 Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” 

сэдвийн хүрээнд зохион байгуулсан илтгэлийн уралдаан болон ажилчдынхаа 

гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээг харъяа байгууллагууддаа зохион байгуулан 

оролцсон. Салбарын хэмжээнд Баянзүрх дүүргийн Соёлын ордоны менежер 

Б.Цэцэгмаагийн “гэр бүлийн үнэ цэнэ” илтгэл шалгарч, нэгдсэн хэлэлцүүлэгт 

орсон.  

 Хятадын соёлын төвтэй 

хамтран 5 дугаар 

сарын 3-нд Хятад 

улсын Жилинь мужийн 

төлөөлөгчид болох 

Жилин мужийн Ардын 

засгийн газрын хэвлэл 

мэдээллийн албаны 

дарга Жан Жи Вэй, Жилин мужийн Ардын засгийн газрын Хэвлэл мэдээллийн 

албаны хэлтсийн дарга Үй Хун Шөн, Жилин мужийн Ардын засгийн газрын 

Гадаад хэрэг эрхлэх газрын дарга Жэн Ган, Жилин мужийн Ардын засгийн 

газрын Хэвлэл мэдээллийн албаны хэлтсийн дэд дарга Циү Жао Мин, Жилин 

мужийн Дуу бүжгийн чуулгын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний бүжиг 

дэглээч Жао Син, тус газрын дарга Б.Батцэнгэл, урлаг уран сайхны хэлтсийн 

дарга М.Мөнхсайхан, газрын зөвлөх С.Цогтбаяр нар уулзан намар 2 хотын 

соёлын өдрүүдийг өөрсдийн хотууддаа зохион байгуулах талаар ярилцаж, 

хамтран ажиллахаар тохиролцсон. Үүний дагуу Улаанбаатар хотод Хятадын 

Жилинь мужийн соёлын долоо хоног  9- р сарын 21-26 хооронд амжилттай 

зохион байгууллаа. 
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 Нийслэлийн хот тохижилтын газрын Гэр бүлийн радио 104,5-аар явуулдаг 

“Муухан Монголчууд” нэвтрүүлгийн 5 дугаар сарын 2-ны дугаарт тус газрын 

дарга Б.Батцэнгэл оролцон хотын соёлын болон газрын үйл ажиллагааны 

талаар танилцуулга хийсэн. 

 Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас үндэсний хэлэлцүүлэгт 

оруулах саналыг нэгтгэхээр зохион байгуулсан “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” 

Улаанбаатарын хэлэлцүүлэгт нийтийн соёл чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа 

хариуцсан мэргэжилтэн оролцсон ба гэр бүлийн үнэ цэнэ хэлэлцүүлгийн зохион 

байгуулалт, арга зүйн шинжилгээ сэдэвт бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцон өрх гэр 

бүлийн чөлөөт цагаа хамтдаа өнгөрөөх арга хэлбэрт саналаа өглөө. 

 

 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч 

Э.Бат-Үүл            6 дугаар 

сарын 7-24-ний хооронд 

Нийслэлийн гэр хорооллын 

иргэдтэй “Гэр хорооллын дахин 

төлөвлөлт болон газар 

шинэчлэн зохион байгуулалт” 

сэдвийн хүрээнд уулзалт ярилцлага зохион байгуулахад техник аппарат ур 

болон дэлгэцтэй автомашины үйлчилгээг хариуцан, уулзалтуудын бэлтгэл 

ажлыг Гэр хорооллын барилгажилт төсөл болон Улаанбаатар хотын 

захирагчийн ажлын албаны гэр хороолол дахь салбаруудтай хамтран хангаж, 

зохион байгуулж ажиллаллаа. Монгол бөхийн өргөөнд 2013 оны 06 дугаар 

сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдсан “Нийслэлийн гэр хороололд оршин 

суугч иргэдийн 2 дугаар чуулган”-ын техникийн бэлтгэл ажил, Хан-Уул дүүрэгт 

12, 13, 14–р хороо Биокомбинат, Шувуун фабрик, Өлзийт хорооллоор, 

Баянзүрх дүүргийн 12, 4, 2, 23, 10, 9, 17, 8, 19, 24, 13, 14, 21, 27, 28, 5, 22-р 

хороо, Чингэлтэй дүүргийн 17, 9, 12, 13, 15, 18-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 

15,17-р хороо,  Сонгинохайрхан дүүргийн 31, 30, 23, 7, 2, 3, 4, 26, 1, 22, 5, 6, 25, 

24, 8, 9, 11, 28-р хороодоор нийт 48 удаагийн уулзалтанд 300 ширхэг сандал, 
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жижиг хэмжээний бүрэн техник аппаратур, явуулын тайзтай автомашины 

үйлчилгээг хариуцан бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан. 

 

  “Улаанбаатар марафон” олон улсын 

холын зайн гүйлтийн нээлттэй 

тэмцээн 6 дугаар сарын 2-нд болсон. 

Тус арга хэмжээний үеэр тайзтай 

автомашиныг ажиллуулж тэмцээний 

нээлт, хаалт болон шагнал гардуулах 

үйл ажиллагааг техник хэрэгслээр хангаж оролцлоо.  

 

 Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газраас зохион байгуулсан “Идэвхтэй 

хөдөлгөөн, зөв хооллолт, эрүүл ажлын байр” сэдэвт сургалт семинарт 4 дүгээр 

сарын 16-17-ний өдрүүдэд болж тус гарын Нийтийн соёл, чөлөөт цагийн арга 

хэмжээ хариуцсан мэргэжилтэн хамрагдаж, холбогдох мэдээллийг тус газрын 

албан хаагчдад хүргэсэн.  

 Тулгар төрийн 2222 жил, Их 

Монгол улсын 807 жил, 

Ардын хувьсгалын 92 жил, 

Ардчилсан хувьсгалын 23 

жилийн ой, Үндэсний их баяр 

наадмын “Улаанбаатарын 

үдэш”  цэнгүүнийг жил бүр 

Үндэсний их баяр наадмын 

үеэр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Улаанбаатарын үдэш” цэнгүүнийг 

2013 оны 07 дугаар сарын 11-ний өдөр Чингис хааны нэрэмжит талбайд зохион 

байгууллаа.  

Орчин үеийн электро, транс дуугаралтыг үндэсний урлагтай хоршуулан 

үлээвэр хөгжим, шанз, хийл хөгжимтэй хослон найруулж, гэрлийн дэвшилтэт 

технологийг ашигласан нь тус цэнгүүний онцлог байсан.  

Тус үйл ажиллагааг Монгол улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, Он энд офф 
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продакшн ХХК хамтран зохион байгуулсан бөгөөд тус үйл ажиллагаанд 

Нийслэлээс 15 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж өгсөн.  

Хамтран ажиллах гэрээний дагуу Он энд офф продакшнд 15 төлбөрийг 

шилжүүлсэн бөгөөд техник тоног төхөөрөмж, уран бүтээлчдийн зардалд тус 

хөрөнгийг зарцуулсан. Цэнгүүний найруулагчаар НИТХ-ын тэргүүлэгч Г.Ганхүү, 

Он энд офф продакшны захирал С.Ононбат нар ажиллаж, нийт 50 гаруй хүний 

бүрэлдэхүүнтэй зохион байгуулах баг ажилласан болно.  

Цэнгүүний үеэр 3D гэрлийн шоу үзүүлбэрийг цацахад Чингис хааны нэрэмжит 

талбайн болоод, Чингис хааны нэрэмжит талбай тойрсон нийт 12 барилга 

байгууламжийн гадна гэрэлтүүлгийг 22.00 цагаас 24.00 цаг хүртэл хугацаанд 

унтрааж цэнгүүний үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг хангасан.  

Цэнгүүн 21.00 цагт хөтөлбөрийн дагуу эхэлсэн бөгөөд 22:00 цагт Монгол улсын 

Их хурлын дарга З.Энхболд, Монгол улсын Ерөнхий сайд Н.Алтанхуяг, Засгийн 

газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.Сайханбилэг, Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл нар цэнгүүнийг нээж үг хэлсэн. 

Цэнгүүнд тус газрын дарга Б.Батцэнгэл, DJ Амараа, Ганаа, Үлээврийн дуэт, 

Хийлийн хамтлаг, Шанз -3 хамтлаг,  BX  зэрэг уран бүтээлчид оролцсон бөгөөд 

гэрлийн шоу үзүүлбэрийг тусгай тоног төхөөрөмжийн хамт БНСУ-ын 

мэргэжлийн багийнхан, DJ нар урилгаар ирж ажиллав.  

3D гэрлийн үзүүлбэрийг иргэд, наадамчид ихээр сонирхон сайшааж байсан 

бөгөөд их эзэн Чингис хааны хөшөөг орчин үеийн гэрлийн техник ашиглан 

амилуулж босгон, хойч үеийн хүүхэд залуучуудад захиасаа үлдээсэн нь 

цэнгүүний оргил хэсэг байсан бөгөөд баярын салют цацруулснаар цэнгүүний 

үйл ажиллагаа өндөрлөсөн. 

Цэнгүүнийг ойролцоогоор 25.000 гаруй хүн үзэж сонирхосон гэсэн албан бус 

мэдээ байгаа бөгөөд цэнгүүний үеэр замын хөдөлгөөний болоод хэв журмын 

аливаа асуудал гараагүй гэж Замын цагдаагийн газар, Нийслэлийн Цагдаагийн 

газрын холбогдох албаны хүмүүс мэдэгдсэн.  
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 Silence White шоу нь 8 

дахь жилдээ зохион 

байгуулагдаж буй бөгөөд 

“Их хотыг цагаанаар 

чимье” уриан дор цагаан 

хувцастнуудын баяр 

болгож тэмдэглэдэг 

уламжлалтай. Энэ 

удаагийн шоу цэнгүүнийг 

2013 оны 07 дугаар 

сарын 12-ны өдөр Үндэсний Соёл амралтын хүрээлэнд зохион байгуулсан 

бөгөөд нийт 8100 цагаан хувцастай залуус оролцсон. Нийслэлийн Засаг 

даргын тамгын газар, Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, Mongol Mix project 
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хамтран зохион байгуулсан уг үйл ажиллагааны гол онцлог нь Water Screen 

хэмээн нэрлэгддэг дэлхийн томоохон улс оронд зохион байгуулж байгаа шоу 

арга хэмжээний тренд болоод байгаа шинэ технологи юм. 10-15 метр өндөртэй 

оргилох усан дээрх тайзанд гэрлийн технологийг ашигласан бөгөөд 3D 

гэрлийн шоуг залуучуудад сонирхууллаа.  Шоу цэнгүүнийг санаачлагч Mongol 

Mix Project ХХК-ны шилдэг 3 DJ болох Ө.Үүрцайх, Т.Мөнхтүвшин С.Мөнхбат 

нарт Монгол улсын Засгийн газрын шагнал “Соёлын Тэргүүний ажилтан” цол 

тэмдэгийг гардуулсан бөгөөд “Гоёо” брендийн “White” ноолуурын коллекшноор 
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цэнгүүнийг улам чимсэн. Цэнгүүний үйл ажиллагааг АПУ ХК ивээн тэтгэж 

ажилласан бөгөөд Sound of Mongolia компаний хөгжим техник хэрэгслийг 

Үндэсний Соёл амралтын хүрээлэнг тойруулан байрлуулсан нь зөвхөн төв 

тайзнаас бус, үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн аль ч хэсэгт байсан нэгэн 

зэрэг ижил түвшинд хүлээн авах бололцоогоор хангагдсан нь залуучуудын 

сэтгэлд  ихээхэн нийцсэн. Үйл ажиллагаа 18 цагт албан ёсоор эхэлж 03.00 цагт 

өндөрлөсөн бөгөөд тус үйл ажиллагааны үеэр Нийслэлийн Цагдаагийн газрын 

26 албан хаагч нийгмийн хэв журмыг сахиулахаар ажилласан бөгөөд ямар 

нэгэн нийгмийн хэв журам зөрчсөн асуудал гараагүй, зохион байгуулалт 

сайтай ажилласан гэж албаны хүмүүс мэдэгдсэн. Нийслэлийн Соёл, урлагийн 

газраас бодлогын хувьд дэмжин, Нийслэлийн Цагдаагийн газрын хэв журмын 

цагдаа нарын дэмжлэгтэйгээр уг цэнгүүнийг амжилттай зохион байгуулсан 

бөгөөд цэнгүүний нийт төсөв 15 сая төгрөгийг хэмнэж чадсан.  

 

 Жуулчдад зориулсан “Ертөнц” тоглолтыг НСУГ, НАЖГ дэмжин оролцож, 

Монголын Хүүхдийн ордоны бага танхимд тус тоглолтыг өдөр бүр зохион 

байгуулах боломжоор ханган, Монгол HD ТВ, UBS TV, НЗДТГ-ын LED дэлгэц, 

“Тэнгис” кино театр болон дүүргүүдийн Соёлын ордоноор дамжуулан тоглолтын 

сурталчилгааг олон нийтэд хүргэсэн. 07 дугаар сарын 05-наас 08 дугаар сарын 

19-нийг хүртэл уг тоглолтыг “Брос рекордс” жуулчид болон иргэдэд зориулан 

МХО-ны Бага танхимд “Universe live”нэртэйгээр тоглогдохоор болсон.  

 

 Дүүргүүдийн соёлын ордон болон хороодын соёлын танхимуудаас 

шаардлагатай техник хэрэгсэл, хөгжмийн зэмсгийн судалгааг аван соёлын 

орднуудад шаардлагатай барилгын засварын ажил болон засварын төсвийн 

саналыг аван ССАЖЯаманд төсвийн тодотголд тусгуулахаар саналыг 

хүргүүлээд байна. 

 ССАЖЯ-аас гаргаж буй мэргэжлийн урлагийн байгууллагын орчин нөхцөл, үйл 

ажиллагаанд тавигдах ерөнхий шаардлагыг гаргаж байгаатай холбогдуулан тус 

газарт харьяалагдах 6 дүүргийн соёлын ордон, Улаанбаатар чуулгаас санал 

аван 05 сарын 31-ний өдөр хүргүүллээ. 
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 06 дугаар сарын 05-нд ССАЖЯ соёл урлагийн байгууллагуудын лавлах ном 

хийж байгаатай холбогдуулан Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй соёл 

урлагийн байгууллагуудын хаяг, ажлын хуваарийн судалгааг нэгтгэн яаманд 

хүргүүллээ. 

 Харъя соёлын орднуудаас техник тоног төхөөрөмж, хөгжмийн зэмсгийн 

судалгааг авч нэгтгэн ССАЖЯ-ны төсвийн тодотголд оруулахаар санаалаа 

өгсөн 

 06 дугаар сарын 15-нд Сэлэнгэ аймгийн иргэн Нарантуяагийн охинд зориулсан 

хандивын тоглолтыг нийслэлийн “Улаанбаатар” чуулгын байранд зохион 

байгуулж, Баянзүрх дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжих 

“Цоглог” төвд хамрагддаг хүүхдүүдийн 30 эцэг эхэд уг тоглолтыг үзүүлж, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжин ажиллалаа.  

 Солонгосын соёлын өдрүүдэд арга хэмжээг 6 дугаар сарын 16-нд зохион 

байгуулагдсан. Харъяа соёл урлагийн байгууллагуудын ажилтан, албан 

хаагчид, дугуйлангийн хүүхдүүдийг оролцууллаа. 

 Орчин үеийн урлагийн “Улаанбаатар Arena” ордонг байгуулах санал 

төлөвлөгөөг гарган Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулсан. 

 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг соёл урлагийн байгууллагуудын хаяг, 

танилцуулгыг авч нэгтгэн ССАЖЯ болон Захирагчийн ажлын албанд тус тус  

хүргүүлсэн. 

 Нийслэл Улаанбаатар хотыг жуулчлалын таатай хот болгох, хотын соёлыг 

хөгжүүлэх зорилгоор “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрт соёл урлагийн 

чиглэлээр зохион байгуулах үйл ажиллагааны танилцуулга, хөтөлбөр 

боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан 

орлогч даргад хүргүүлсэн. Хөтөлбөрт тус газраас уламжлал болгон зохион 

байгуулдаг үйл ажиллагаа болоод, шинээр санаачлан зохион байгуулах үйл 

ажиллагааны саналыг боловсруулсан болно. 

  “Инээмсэглэлтэй Улаанбаатар” соёлын аяны хүрээнд 08 дугаар сарын 05-ны  

Үндэсний Соёл, амралтын хүрээлэн, Mongol Mixx Project ХХК-тай хамтран 

“Sunset” dj party-г амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагаагаар 

залуучуудад хотын соёлыг төлөвшүүлэх, соёлын аяны түлхүүр зорилтуудыг 

хүргэх зорилготойгоор зохион байгуулсан болно.  
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 Галзуу хулгана буюу олон улсын нэршлээр Roller Coaster –ийн нээлтийн үйл 

ажиллагааг 08 дугаар сарын 23-ны өдөр Үндэсний Соёл, амралтын хүрээлэн, 

Mongol Mixx Project ХХК-тай хамтран зохион байгуулсан. Нээлтийн үйл 

ажиллагаанд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Г.Ганхүү 

оролцож, үг хэлсэн бөгөөд Монголын рок попын шилдэг хамтлаг дуучид 

хүрэлцэн ирж, иргэд залуучуудад ая дууныхаа дээжээс өргөн барилаа. Энэхүү 

үйл ажиллагааг тус газраас “Инээмсэглэлтэй Улаанбаатар” Соёлын аяны 

хүрээнд зохион байгуулсан бөгөөд олон улсын стандарт шаардлагад 

нийцэхүйц тус галзуу хулганы үйл ажиллагааг нээсэн нь нийслэлийн иргэд, 

хүүхэд залуучуудад инээмсэглэл бэлэглэж, хотын соёлыг хөгжүүлэхэд чухал 

түлхэц болно. 

 UB FOOD FESTIVAL үйл ажиллагааг М СИ ЭС Пропертийз ХХК-тай хамтран 08 

дугаар сарын 24,25-ны өдрүүдэд Viva city хороололд амжилттай зохион 

байгуулсан. Энэхүү үйл ажиллагаанд нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг 40 

орчим шилдэг ресторан, аж ахуйн нэгжүүд оролцож, иргэдэд чөлөөт цагаа зөв 

боловсон өнгөрүүлэх, олон орны хоолыг хямд үнээр нэг дороос амтлах 

боломжийг олгосон. Уг үйл ажиллагаа нь олон улсын хэмжээнд тогтмол зохион 

байгуулагддаг үйл ажиллагаа бөгөөд цаашид уг үйл ажиллагааг жил бүр 

уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. Сурталчилгааны 

самбарыг байршуулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаг хангаж ажиллах, 

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар болон Захирагчийн ажлын албанаас 

холбогдох зөвшөөрлүүдийг авах, хэвлэл мэдээллээр сурталчлах зэрэг 

ажлуудыг тус газраас хариуцан зохион байгууллатанд орж ажиллалаа.  

 Жил бүрийн 09 дүгээр сарын хоёр дахь долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд 

Соёл урлагийн ажилтны баярыг зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай. Энэ 

соёл, урлагийн ажилтны баярыг зохион байгуулах комисст тус газраас 

төлөөлөл орсон бөгөөд баяраар салбарынхаа бүтэн жилийн ажлыг дүгнэж 

цаашдын чиг хандлагаа тодорхойлж амжилттай зохион байгууллаа.  

 Соёлын төв өргөөнд болсон Америкийн Imayra хамтлагийн тоглолтыг 9 дүгээр 

сарын 04, 05-ны өдрүүдэд зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүллээ. Энэхүү 

хамтлаг нь Америк, Европын орнуудаар айлчлан тоглолт хийж, Индиан соёлыг 

сурталчилдаг хамтлаг бөгөөд тус газраас тоглолтын сурталчилгааг хэвлэл 
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мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, хулдаасан хэвлэлийг байршуулах зэрэгт 

дэмжлэг үзүүлэх хамтран ажиллаж байна.  

 “Дэлхийн хот-Улаанбаатар” телевизийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн 9 дүгээр сарын 

23-нд олон нийтэд хүргэсэн. Тус хэлэлцүүлгийг “Хотын иргэн , цаг баримтлал, 

үзвэр үйлчилгээ” сэдвийн дор явуулж нийслэлийн иргэдийн үзвэр үйлчилгээнд 

хандах хандлага, хотын соёлыг төлөвшүүлэх асуудлыг хөндсөн. Нэвтрүүлэгт 

тус газрын дарга Б.Батцэнгэл болон чөлөөт уран бүтээлчид, студи 

продакшиний төлөөлөл,  үзвэрийн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 

төлөөлөл оролцож өөрсдийн байр сууриа илэрхийллээ. Тус нэвтрүүлгээс 

гарсан хэрэгжүүлэх боломжтой санал, зөвлөмжүүдийг нийслэлийн соёл 

урлагийн газар өөрийн байгууллагын төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлж 

ажиллаж байна. 

 1639 онд өндөр гэгээн Занабазарыг Их Монголын шарын шашны тэргүүнд 

өргөмжлөн өргөө байгуулан өгснөөр Монгол улсын нийслэлийн  үүслийг 

тавьсан түүхтэй. Тэр цагаас хойш 28 удаа бууриа сэлгэж,  1778 онд Богдхан 

уулын ар, хатан Туулын хөвөө, сэрүүн Сэлбийн дэнж, Хүн чулууны хонхорт 

суурьшихдаа нүүдэллэн ирсний тэмдэг болгож “Хүн чулуун хөшөө”-гөөр шав 

тавьжээ. Энэхүү түүхэн үйл явдлыг мөнхжүүлэх, хойч үедээ таниулан 

сурталчлах зорилгоор тус шав тавьсан газрын хойхно хэсэгт 1994 онд 

дурсгалын “Мэлхийт” хөшөөг босгож, нийслэлийнхээ ойгоор хүндэтгэл үзүүлдэг 

уламжлалтай болсон юм. Ёслолын ажиллагаа “Мэлхийт хөшөө”-ний дугуй 

талбайд болсон бөгөөд ёслолын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг Нийслэлийн 

Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэлээр 

батлуулан хөтөлбөрийн дагуу амжилттай зохион байгуулсан. Нээлтийн үйл 

ажиллагаанд Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Баттулга, 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, 

Нийслэлийн Засаг даргын орлогчид, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын төлөөлөгчид болон Нийслэлийн Төр захиргааны байгууллагын 

ажилтан албан хаагчид, иргэдийн төлөөлөл, хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагууд, уран бүтээлчид оролцсон.  

 Хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын үйл ажиллагааг Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Баттулга нээж хэлсэн үгэндээ: “Үүсэн 
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байгуулагдаад дөрвөн зууны нүүрийг элээсэн, эсгий туургатны нийслэл 

Улаанбаатар хот маань арвин баялаг түүхтэй бөгөөд үүссэн цагаасаа хойш 

монголын нийгмийн улс төр, соёл, эдийн засгийн гол төв байж, өдрөөс өдөрт 

жилээс жилд өргөжин тэлж өнөөдөр 374 жилийнхээ ойтой золгож байна. 

Нийслэлийн шинэчлэлийн багаас энэ өдрийг хийсэн ажлаа дүгнэх, хийх ажлаа 

төлөвлөх, алдаа оноогоо хэлэлцэх өдөр болгон тэмдэглэж байна. Өнгөрсөн 

жил хот тохижилт, нийтийн тээвэр, хог хаягдал, дэд бүтэц, гэр хорооллыг 

дахин төлөвлөлт гэх мэт олон чиглэлээр бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж, 

тодорхой үр дүнд эхнээсээ хүрч байна. Нийслэлийн иргэдийн дуу хоолойг 

сонсож, тэдний санал хүсэлтийг гаргаж бай шийдвэр, бүтээн байгуулалт, 

бүтээлч ажилдаа тусгаж байгааг иргэд таатай хүлээн авч байгаа. Тиймээс 

нийслэлийн дүүрэг, хороодод нийт 42 газарт “Иргэний танхим”, “Иргэний 

оролцооны хэлтэс” байгуулан иргэддээ ойртож байна. Нийслэлийн иргэддээ  

374 жилийн ойн баярын мэндийг дахин хүргэхийн ялдамд хүн бүр, иргэн бүр, 

айл бүрийн амьдралд аз жаргал, инээд баясал, хөгжил дэвшлийг хүсэн ерөөе” 

хэмээн онцлон тэмдэглэсэн. Ёслолын үеэр Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын 

хөгжим техник аппаратурыг бэлэн байлгаж, Монгол улсын Соёлын Гавьяат 

Зүтгэлтэн, Төрийн хан хуурч, ерөөлч магтаалч Ц.Цэрэндорж сүлдэт хуурыг 

цэнгүүлж, МУГЖ Г.Хонгорзул “Урьхан хонгор салхи”, МУГЖ С.Ганзориг “Богд 

хан уул” дуугаар ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлж, Монгол улсын Ардын Уран 

Зохиолч П.Бадарч нийслэл хотын бүтээн байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтийн 

талаар үг хэлсэн. Үндэсний Дуу бүжгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид муу 

бүхнийг үргээн зайлуулах, сайн бүхнийг урин дуудах бэлгэдэл бүхий цамын 

бүжиг бүжиглэж, Нийслэлийн удирдлагууд болон иргэдийн төлөөл Монголын 

нууц товчоо, Мэлхийт хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлснээр үйл ажиллагаа 

өндөрлөсөн.  

 Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 09 

дүгээр сарын 04-ний өдрийн 103 дугаар тогтоолын дагуу Монголын орчин 

үеийн утга зохиолыг үндэслэгч Дашдоржийн Нацагдоржийн хөшөөг нүүлгэн 

шилжүүлж, Монгол-Туркийн цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлууллаа. Хөшөөг шинэ 

байршилд нь  залах ёслолын ажиллагаанд нийслэлийн Удирдлагууд, 

Монголын утга, уран зохиолын салбарын төлөөлөл, ахмад уран бүтээлчид, 
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иргэд оролцлоо. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд байрлаж байсан уг 

хөшөөг уран барималын шилдэг шийдлийг тусгасан ховор бүтээлүүдийн нэг 

хэмээн үздэг ч байшин, барилгаар хүрээлэгдэн үзэгдэх орчин болон 

хамгаалалт нь алдагдсан байсан юм. Ёслолын ажиллагааны үеэр Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл: “Өнөөдөр бид 

Монголын соёлыг үндэслэгч, Их зохиолч Д.Нацагдоржийн хөшөөг МУБИС, 

оюутан, багш нар, Оюутны хотхонтой ойртуулж, нийслэлийнхээ хойморт залж 

байна. Түүний Монголын утга зохиолын салбар, соён гэгээрүүлэх үйлсэд 

оруулсан хувь нэмрийг Монголын ард түмэн үеийн үед дуурсах учиртай билээ. 

Нэрт яруу найрагч Р.Чойном “Д.Нацагдоржийн хөшөөний дэргэд” шүлгэндээ уг 

хөшөөний тухай харууслын сэтгэгдлээ шингээсэн байдаг. Өнөөдөр Их 

зохиолчийн хөшөө түүний хүсэж байсан шиг Нийслэлийнхээ хойморт өнгө 

зүсээ сайжруулан, заларч байгааг нэрт яруу найрагч маань тэнгэрээс хараад 

нийслэлчүүд бидэнд талархаж байгаа болов уу гэж бодож байна. Энэ ажлыг 

хариуцан хийсэн Н.Нацагдорж даргатай нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний 

газрын хамт олонд та бүхнийхээ өмнөөс талархал илэрхийлье. Харин Их 

зохиолчийн хөшөө байсан хуучин талбайг уран бүтээлчдийн талбай болгон 

тохижуулах гэж байгаа гэдгийг дуулгахад таатай байна” гэлээ. Ёслолын 

ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн уран бүтээлчдийг төлөөлж МУСГЗ, яруу найрагч, 

сэтгүүлч Ү.Хүрэлбаатар “Өнөөдөр Монголын яруу найрагчдад маш сайхан үйл 

явдал тохиож байна. Бидний хайртай Их зохиолч Д.Нацагдоржийн маань 

хөшөө нийслэлийн хойморьт заларч байгаад туйлаас их талархаж байна. Анх 

хөшөөг хуучин сууринаас нь шилжүүлэхэд олон эргэлзээ төрж байснаа нуугаад 

яахав. Гэтэл өнөөдөр ийнхүү зүй ёсны газраа байршиж байгаад нийт уран 

бүтээлдчийнхээ өмнөөс нийслэлийн удирдлагуудад талархал илэрхийлье” 

гэсэн юм.  

 Ардын уран зохиолч П.Бадарч энэ үеэр мөн сэтгэгдлийн үгээ хэлж, их 

зохиолчийн хөшөөг шинэ байрлалд залсаныг сайшаан хүлээн авсан. 

Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын техник аппаратурыг үйл ажиллагааны үеэр 

ашигласан бөгөөд Монголын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн, Д.Нацагдоржийн 

нэрэмжит шагналт яруу найрагчдыг урьж авчран яруу найрагч Б.Ичинхорлоо 

“Бүргэд” шүлгээ уншсан бол бяцхан сурагч Б.Болор-Эгшиглэн их зохиолчийн 
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“миний нутаг” шүлэг уншсанаар үйл ажиллагаа өндөрлөсөн.  МУСГЗ, яруу 

найрагч, сэтгүүлч Ү.Хүрэлбаатар, Ардын уран зохиолч П.Бадарч, яруу найрагч 

Б.Ичинхорлоо нарт тус бүр 150.000 төгрөгийн уран бүтээлчдийн урамшууллыг 

ХАОАТ 10 хувийг суутган бэлнээр олгосон. 

 “Их талын жазз” олон улсын  их 

наадам долоо дахь жилдээ 

ЮНЕСКО-гийн Монголын 

үндэсний комисс, “Их талын 

жазз” ТББ,  Нийслэлийн соёл, 

урлагийн газар,  АНУ-ын ЭСЯ, 

Бүгд найрамдах Чех улсын 

ЭСЯ,  Франц улсын Монгол 

дахь соёлын төв болон “Гёте 

институт” хамтран 10 дугаар сарын 1-8-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. “Их 

талын жазз” олон улсын  их наадамд АНУ, Герман, БНСУ, БНЧУ, Шотланд 

зэрэг улсаас “Латино жазз бэнд”, “Войс энд тойс”, Мартин Зенкер, Күэнтин ба 

түүний найзууд зэрэг олон улсын уран бүтээлчид, Цэргийн дуу, бүжгийн 

эрдмийн чуулга, “Юби Жазз” хамтлаг болон жазз хөгжмөөр уран бүтээл 

туурвидаг дуучид оролцлоо. Наадмын хүрээнд “UB Жазз” клубт 10 дугаар 

сарын 1, 2, 3, 4, 5, 7-ны өдрүүдэд жазз тоглолт үдэш бүр 20.00 цагаас тоглосон 

бөгөөд АНУ-ын алдарт хөгжмийн найруулагч Гилл Голдстейны найруулсан 

жазз найруулгаар монгол дуунуудыг манай улсын уран бүтээлчидтэй хамтран 

толилууллаа. Хөгжим бүжгийн коллеж, СУИС, Монгол дахь Америк сургууль, 

“Шинэ эхлэл” зэрэг сургууль болон “Эрдэм”, “Нархан”, “Бадамлянхуа” зэрэг 

Хүүхэд асрах хүмүүжүүлэх төвүүдээр тус тус  очиж тоглолтоо сонирхуулж жазз 

урлагийг олон нийтэд таниулж сурталчилж ажиллалаа. Нийслэлийн Соёл 

урлагийн газар Явуулын тайзтай автомашинаар 2013 оны 10 дугаар сарын  06-

нд Чингис хааны нэрэмжит төв талбайд “Их талын жазз” тоглолтыг зохион 

байгуулж олон нийтэд хүргэж хамтран ажиллалаа. Тоглолтод  гадаадын 16, 

Монголын 20 уран бүтээлчид оролцож ая дуугаа өргөж,  жазз хөгжмийн 

гайхамшгийг мэдрүүллээ. Хаалтын гала концерт Улсын дуурь бүжгийн 

эрдмийн театрт 10 дугаар сарын 08-ны 19.00 цагаас болж өндөрлөлөө. Уг 
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наадмын гол зорилго нь мэргэжлийн жазз урлаг болон түүгээр дамжуулан 

боловсролыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, ЮНЕСКО-гийн зорилго, 

зорилтуудын хүрээнд залуучуудад энх тайван, ардчиллын төлөөх нийтлэг 

сонирхлоо илэрхийлэх, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, Монголын уран 

бүтээлчид гадаадын уран бүтээлчидтэй харилцаа холбоог өргөжүүлэхэд 

чиглэж ажиллалаа. 

 Нийслэлийн Соёл Урлагийн газраас 

Нийслэл Улаанбаатар хотын 374 

жилийн ой, “Найрсаг Улаанбаатар” 

аяны хүрээнд “X GAMES MONGOLIA-

2013” буюу экстрим спорт 

сонирхогчдын анхдугаар уралдааныг 

санаачлан, “Монгол Микс Прожект” 

ХХК-тай хамтран Монголд анх 

удаагаа зохион байгууллаа.Дэлхийн томоохон  хотуудын залуусын хүсэл 

сонирхол, залуу насны эрч хүч, үзэл бодол, дуу хоолойгоо илэрхийлэх хэв 

маягаас үүсэн хөгжиж байдаг street тодотголтой орчин үеийн урлаг, спортын 

шинэ төрөл бүтээл нь тухайн хотынхоо 

өнгө төрхийг дэлхий дахинаа 

тунхаглаж байдаг билээ. Монголд анх 

удаа зохиогдож буй энэхүү тэмцээн нь 

спортын шинэ төрлийг сурталчилан 

таниулж, хөгжүүлэх, олон нийтийг 

эрүүл, идэвхитэй амьдралд уриалах, уг 

спортыг сонирхогч хүүхэд залуусыг 

нэмэгдүүлэх, тэднийг чадваржуулах, хүсэл мөрөөдлийг нь бодит ажил болгох 

зорилготой бөгөөд цаашдаа жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар 

төлөвлөөд байгаа юм.Энэ удаагийн тэмцээнд нийт 45 тамирчин оролцож 

үндсэн 4 төрлөөр өрсөлдөж тус тусын аваргуудыг тодрууллаа. Тэмцээнд 

оролцогчиддоо итгэл найдвар, урам зориг өгөх, үзэгчдийг хөгжөөх үүднээс 

шилдэг DJ нар тэмцээний туршид  уран бүтээлээрээ бэлэг барьсан ба 

тэмцээний нээлт хаалтын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Соёл Урлагийн газрын 
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дарга Б.Батцэнгэл урилгаар оролцон Нийслэлийн залуучуудаа хотын соёл, 

хотын урлаг, хотын спортод уриалан тэмцээний аваргуудад шагнал 

гардууллаа. 

 

 Нийслэл Улаанбаатар хот үүсгэн байгуулагдсаны 374 жилийн ойн хүрээнд 

зохиогдож буй ажлын нэгэн томоохон хэсэг нь болсон “Найрсаг Улаанбаатар” 

цомгийн нээлтийн үйл ажиллагаа 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр буюу 

Нийслэл Улаанбаатар хотын ойн өдрөөр Чингис хааны нэрэмжит хотын төв 

талбайд боллоо. Уг үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын дарга Д.Баттулга болон, Нийслэлийн Засаг даргын орлогчид, 

нийслэлийн удирдлагууд болон иргэдийн төлөөлөл  оролцлоо.

Мөн энэ үеэр Улаанбаатар хотын хямдралын өдрийг эхлүүлэн Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч “Хямдралын цан” цохиж, 

“Найрсаг Улаанбаатар” цомгийн дээжээс 374 ширхэг цомгийг талбайд 

цугларсан иргэдэд үнэ төлбөргүй тарааж  Нийслэлчүүддээ бэлэг барилаа. 

Улаанбаатар хотын тухай 14 дуунаас бүрдсэн 3000 хувь хэвлэгдсэн энэхүү 

цомогт үе үеийн хөгжмийн зохиолч, яруу найрагч, дуучдын шилдэг уран 
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бүтээлүүд багтсан бөгөөд  тэдгээрийн төлөөлөл болон МУГЖ Х.Төмөрбаатар, 

МУГЖ С.Ганзориг, Madness хамтлаг, дуучин Б.Хонгор, СУИС-ийн дуулаачийн 

ангийн оюутнууд ая дуугаа өргөсөн юм. Монголын “Dance” бүжгийн холбоо, 

СУИС-ийн бүжгийн ангийн оюутнууд “Найрсаг Улаанбаатар” цомгийн нээлтэд 

150 залуусыг хамруулсан флаш моб бүжгээр мэндчилгээ дэвшүүлээд, 

“Найрсаг Улаанбаатар” аянд нэгдэхийг нийт ард иргэд болон Нийслэлчүүддээ 

уриаллаа. 

 Соёл, Спорт, Аялал 

Жуулчилалын Яамны 

санаачилга, санхүүжилтээр 

Монголын урлагийн зөвлөл 

болон Монгол-Францын 

төвтэй хамтан кино урлагийн 

салбарын олон улсын хамтын 

ажиллагааг нэмэгдүүлэх, 

дэлхийн сор болсон киног 

Монголын үзэгчдэд хүргэх зорилготой “Улаанбаатар” олон улсын анхдугаар 

кино наадмыг 2013 оны 10 дугаар сарын 4-нөөс 9-ний өдрүүдэд Улаанбаатар 

хотноо амжилттай зохион байгууллаа.Тус кино наадамд Ази, Америк, Европын 

20 гаруй найруулагч, продюсер, уран бүтээлч болон олон улсын нэр хүндтэй 

кино наадмын зохион байгуулагчид оролцлоо. Эдгээр зочдод зориулан 

Монголын кино урлагийг танилцуулах “Амжилтын гарц”  хөтөлбөрийг 2013 оны 

9 дүгээр сарын 6-аас 9-ний өдрүүдэд сонгож баталсан. Үүнд: 

 “Аравт” УСК, найруулагч Д.Золбаяр                                                       

 “Ларьдма”  УСК ,найруулагч Ж.Сэнгэдорж                                           

 “Бодлын хулгайч”, “Улаан дөрвөлжин” УСК, найруулагч  Б.Ганболд   

 “Би монгол хүн” /баримтат кино/ найруулагч Б.Баяр 

 “Нэрийг минь хэлж өгөөч” /баримтат кино/ найруулагч Э.Хүрэлхүү нарын 

киноны бүтээлүүдийг  олон улсын киноны уран бүтээлчдэд толилууллаа. Кино 

наадмын нээлтэнд “Морин хуурын чуулга” Монгол улсын төрийн хошой 

шагналт, Ардын жүжигчин Н.Жанцанноровын “Мандухай цэцэн хатан” киноны  
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 хөгжмийг тоглож, найруулагч Ч.Хоролдоржийн шинэ бүтээл “Шарга даага” уран 

сайхны киногоор нээлтээ хийсэн.Тус кино наадамд  олон улсын нэр хүнд бүхий 

кино наадмуудын шагналт бүтээлүүд оролцсон.  

 Тус газраас Шинжлэх 

ухаан технологийн их 

сургуультай хамтран “Их 

хотын залуучуудын соёл” 

сэдэвт лекцийг 2013 оны 

10 дугаар сарын 07-ноос 

11-ний өдрүүдэд хамтран 

зохион байгууллаа. 

Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль нийт 30 гаруй мянган оюутантай 

Монголын томоохон сургуулийн нэг бөгөөд жилд 5000 орчим оюутан шинээр 

элсүүлдэг. Иймд шинээр элсэн орсон оюутнуудад зориулан тус сургууль нь 

“Багш, оюутны долоо хоног” хөтөлбөрийг хоёр дахь жилдээ хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байгаатай холбогдуулан “Их хотын залуучуудын соёл” сэдэвт лекцийг 

зохион байгуулсан.Энэхүү сэдэвт лекцийн хүрээнд шинээр элсэн орсон 

оюутнуудад соёлын тухай хууль, дүрмийн зүйл заалт дахь соёлын үнэт 

зүйлийг бүтээх эзэмших, хадгалах хамгаалах, судлан дэлгэрүүлэх, монгол 

үндэстэн угсааг дээдлэх, хэл соёлоо уламжлан өвлөх-өвлүүлэх, түүх соёлын 

дурсгалт зүйл, соёл, урлагийн бүх талын уран бүтээлтэй танилцах, соёлын 

гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны ач холбогдол зэрэг соёлын олон талын 

сэдвийг хөндөн санал солилцож, мөн соёлтой байх хамгийн түгээмэл 

тохиолдлууд болох нийтийн тээврээр хэрхэн  үйлчлүүлэх, замын хөдөлгөөнд 

хэрхэн оролцох, хог хаягдалтай тэмцэх нь өөрөөсөө эхлэх бусдад үлгэр 

дуурайлал үзүүлэх, олон нийтийн харилцаанд зөв боловсон оролцох, хотын 

соёл иргэншлийг бүтээлч сэтгэлгээгээр баяжуулан бүрдүүлж олон нийтэд 

түгээн дэлгэрүүлэхэд бие хүнээс буюу их хотын  оюутан залуучуудын соёлоос 

эхлэх тухай ойлголт өгч нийт 26  удаагийн лекцээр 3046 оюутанд их хотын 

залуусын соёлын талаар тодорхой мэдээлэл өгч, санал солилцон хамтран 

ажиллалаа. Мөн үйл ажиллагааны үргэлжлэл болгон оюутнуудыг нэгдсэн 

зохион байгууллатаар Нийслэлийн 374 жилийн ойн өдрөөр “Улаанбаатар 
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хотын музей”-г үнэ төлбөргүй үзүүлж сонирхууллаа. Оюутан залуучууд өөрийн 

үзэж сонирхосон зүйлс, олж авсан мэдээлэлдээ тулгуурлан “Монголын түүх” 

хичээлээр шалгалт өгөх нь явуулсан үйл ажиллагааны үр дүнг бататгах болно 

хэмээн ШУТИС-ийн захиргааны зүгээс талархан илэрхийлсэн. Цаашид жил бүр 

энэхүү үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулах, нийгмийн үйл ажиллагаад 

оюутнуудыг идэвхитэй оролцуулах талаар тохиролцоонд хүрээд байна.  

 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ойр орчмын явган хүний гарцыг урлагийн 

нэгэн төрөл зүйл болох 3D, Street art төрлүүдээр 10 дугаар сарын 10-наас 25-

ны өдрийн  хооронд төлөвлөсөн газруудад, дүүрэг тус бүрт замын цагдаагийн 

хамт олонтой хамтран ажиллаж, хотын төвийн сургуулийн гарцан дээр оройн 

цагаар замын хөдөлгөөнд саад болохгүйг тооцоолж 22 цагаас хойш залуу 

зураачид амжилттай зурж гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн ойр орчмын зам тээврийн осол гарч болзошгүй 20 байршлын явган 

хүний гарцыг сонгосон нь жолооч иргэдэд нэгийг бодогдуулах дохио болох ба 

ослоос урьдчилан сэргийлэх боломжтой бүтээл болсон. 

 

 НЭГ: 5-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ 
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ХОЁР: 28, 40-р сургуулийн ГАРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ГУРАВ: 13-р сургуулийн хойд ГАРЦ 
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ДӨРӨВ: Монгол 3-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ 

 

 

ТАВ: 14 – р сургуулийн хойд гарц 
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ЗУРАА: Амгалан цогцолборын өмнөх ГАРЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛОО: 1-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ  
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НАЙМ: 34-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕС: 32-р сургуулийн зүүн талын ГАРЦ 
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АРАВ: 75-р сургуулийн баруун талын ГАРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРВАН НЭГ: 62-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ 
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АРВАН ХОЁР: 105-р сургуулийн өмнөх ГАРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРВАН ГУРАВ: 45-р сургуулийн баруун талын ГАРЦ 
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АРВАН ДӨРӨВ:102-р сургуулийн хажуу талын зам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРВАН ТАВ: 58-р сургуулийн өмнөх талын зам 
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АРВАН ЗУРГАА: 71-р сургуулийн хажуу талын зам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРВАН ДОЛОО:35-р сургуулийн хажуу талын зам 
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АРВАН НАЙМ: 49-р сургуулийн хажуу талын ГАРЦ

 

АРВАН ЕС: 17-р сургуулийн хажуу талын ГАРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОРЬ:39-р сургуулийн хажуу талын зам 
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 Нийслэлийн Ерөнхий 

Боловсролын сургуулиудын 

дуу хөгжмийн хичээлийн 

сургалтыг чанаржуулах, 

өсвөр үеийнхэнд урлаг, уран 

сайхны боловсрол олгож, гоо 

зүйн хүмүүжлийг 

төлөвшүүлэх зорилгоор жил 

бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн 

баатар, Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Д.Лувсаншаравын нэрэмжит 21 дэх 

удаагийн “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг” шалгаруулах уралдаант 

наадмыг Нийслэлийн Засаг даргын А/901 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлийн 

9 дүүргийн Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын дунд  амжилттай зохион 

байгууллаа.Уралдааны 

удирдамжийг 

Нийслэлийн Засаг 

даргын нийгмийн 

Хөгжлийн асуудал 

хариуцсан орлогч 

дарга Ц.Энхцэнгэлээр 

батлуулж, Нийслэлийн 

Соёл Урлагийн газрын 

дарга Б.Батцэнгэлээр бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг батлуулан ажилласан.Мөн 

НСУГ-ын даргаар найрал дууны уралдааны албан бичгийг батлуулаж, 

удирдамж болон уралдаанд заавал дуулах дууны нотыг хувилан дүүргүүдийн 

Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлсэн болно.Найрал дууны уралдаанд 

заавал дуулагдах дууг СУИС, ХБК-ын хормейстер багш нартай хамтран 

сонгож, ЕБС-ийн хөгжмийн багш нарын дунд заавал дуулах дууны сургалтыг 

ХБК-ийн “Тоглолтын танхим”-д 2013 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр 

Нийслэлийн Боловсролын газартай хамтран зохион байгууллаа. Тус 

сургалтанд уралдааны удирдамж болон заавал дуулах дууны нотыг ЕБС-ийн 

хөгжмийн багш нарт тараасан.Уралдааныг шүүх шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг 
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сонгож, анхан болон төгсгөлийн шатны уралдааныг шүүх хуваарийг гарган 

ажилласан Мөн 2013 оны 10 дугаар сарын 29-нд Нийслэлийн өдөрт зориулсан 

хүндэтгэлийн тоглолтонд урилгаар оролцох Монголын Хүүхдийн ордон, 

Хөгжим бүжгийн коллеж, СБД-ийн 116-р тусгай дунд сургууль, Орос Монголын 

хамтарсан 3-р сургууль, СБД-ийн 14, 42-р цэцэрлэгүүдэд  хамтран ажиллах 

тухай албан бичиг явуулж тоглолтод оролцуулсан болно.Нэгдүгээр шатны 

шалгаруулалт 10 дугаар сарын 09-нөөс 11-ний өдрүүдэд 9 дүүргийн 93 

сургуулийн 6500 гаруй сурагчдыг хамруулж амжилттай явагдаж өнгөрлөө. 10 

дугаар сарын 09-нд Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүд, 10 дугаар 

сарын 10-нд Налайх, Багахангай, Багахангай дүүргүүд, 10 дугаар сарын 11-нд 

Баянгол, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдэд зохион байгуулагдлаа.  Хөгжим 

судлаач, СГЗ Ч.Буянхишиг, СУИС-ийн хормейстер багш Д.Оюунхишиг, ХБК-ын 

хормейстер багш Т.Тельман, ХБК-ын хормейстер багш тэнхимийн эрхлэгч СТА 

Л.Баярмаа, СУИС-ын Соёлын дээд сургуулийн хормейстер багш Л.Баяраа, 

Цагдаагийн "Сүлд" Чуулгын хормейстер багш У.Мөнхжаргал, Цэргийн дуу 

бүжгийн чуулгын хормейстер багш А.Ариунзаяа, БХИС-ийн Цэргийн хөгжмийн 

сургуулийн   хормейстер багш Ц.Хонгорзул, Цэргийн дуу бүжгийн чуулгын 

хормейстер багш О.Эрдэнэцог нарын нийт 9 шүүгчид 3 хэсэг болон 

дүүргүүдээр явж шүүлээ.10 дугаар сарын 09-ний өдөр Баянзүрх дүүрэгт 

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга 

Ц.Энхцэнгэл, 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн 5-р сургуульд 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл нар 

тус тус очиж уралдааны байдалтай танилцлаа. Шалгаруулалтын дүнг 

танилцуулбал: 10 дугаар сарын 09-ний өдөр Баянзүрх дүүрэг  1-р шатны 

шалгаруулалтЕБ-ын 12 сургууль хамрагдаж, 800 гаруй сурагчид 

өрсөлдсөнөөс 1-р байранд  84-р сургуулийн найрал дууны “Полифони”хамтлаг, 

2-р байранд  “Шавь”  цогцолбор  сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р 

байранд   48-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг, Сонгинохайрхан дүүрэг 1-

р шат ЕБ-ын 11 сургууль хамрагдаж, нийт 700 гаруй сурагчид  өрсөлдсөнөөс 1-

р байранд  “Ирээдүй” цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 2-р 

байранд 9-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р байранд 62-р сургуулийн 

найрал дууны хамтлаг Хан-Уул дүүрэг 1-р шат ЕБ-ын 9 сургууль хамрагдаж, 
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800 гаруй сурагчид оролцсоноос 1-р байранд 18-р сургуулийн найрал дууны 

хамтлаг, 2-р байранд  60-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р байранд  

114-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 10 дугаар сарын 10 -ны өдөр 

Багануур дүүрэг 1-р шат ЕБ-ын 2 сургуулийн 160 гаруй сурагчид оролцсоноос 

1-р байранд “Боловсрол” цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 2-р 

байранд “Гүн галуутай ” цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг тус тус 

шалгарч төгсгөлийн шатны шалгаруулалтанд оролцох эрхээ авлаа. 

Багахангай  дүүрэг 1-шат Шалгаруулалтанд “Хангай” цогцолбор сургуулийн 

найрал дууны хамтлаг 60 сурагчтай оролцож 2-р шатны шалгаруулалтад 

оролцох эрхээ авлаа.Налайх дүүрэг  1-р шатТус дүүргийн ЕБС-ийн “Нарны 

Хүүхдүүд” хамтлаг оролцож 2-р шатны  шалгаруулалтад оролцох эрхээ 

авлаа.10 дугаар сарын 11-ний өдөрЧингэлтэй дүүрэг 1-р шатЕБ-ын 9 

сургуулийн  650 гаруй сурагчид оролцсоноос 1-р байранд  24-р сургуулийн 

найрал дууны хамтлаг, 2-р байранд  5-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р 

байранд  39-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг тус тус шалгарсан. 

Сүхбаатар дүүрэг 1-р шатЕБС-ийн  8 сургуулийн 600 гаруй сурагчид 

өрсөлдсөнөөс 1-р байранд 1 дүгээр сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 2-р 

байранд 45 дугаар сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р байранд 4 дүгээр 

сургуулийн найрал дууны хамтлаг тус тус шалгарсан.Баянгол  дүүрэг 1- р 

шатЕБ-ын 14 сургуулийн 1300 гаруй сурагчид өрсөлдсөнөөс 1-р байранд 

“Эрдмийн өргөө”  цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 2-р байранд 

“Монгени“ цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг, 3-р байранд “Эрдмийн 

ундраа” цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлаг тус тус шалгарч  10 

дугаар сарын 23-нд болох  төгсгөлийн шатны шалгаруулалтад оролцох эрх 

авлаа. 
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Төгсгөлийн шатны шалгаруулалт 

Уралдааны төгсгөлийн шатны шалгаруулалт 2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны 

өдөр Монголын 

Хүүхдийн Ордонд 

амжилттай явагдаж 

өнгөрлөө.Уралдаан

ыг нээж Нийслэлийн 

Соёл Урлагийн 

газрын дарга 

Б.Батцэнгэл үг хэлж, 

нийт оролцогчдод 

амжилт хүсч, наадмын зохион байгууллатын талаар товч мэдээлэл 

өгсөн.Уралдааны ерөнхий шүүгчээр Хөгжим судлаач, СГЗ Ч.Буянхишиг, 

шүүгчээр Буриад улсын Улан-Үд хотын П.И.Чайковскийн нэрэмжит хөгжмийн 

коллежийн найрал дууны удирдаачийн тэнхмийн эрхлэгч Полякова Ольга 

Николаевна, СУИС-ийн хормейстер багш СТА Д.Оюунхишиг, ХБК-ийн 

хормейстер багш, профессор, СТА, БТА Т.Телман, Монголын Найрал дууны 

уран бүтээлчдийн холбооны тэргүүн Ц.Эрдэнэтуяа нар ажиллаж дүнгээ гаргав.  

1-р байранд -  Чингэлтэй дүүрэг 5-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг 

2-р байранд -   Баянзүрх дүүрэг  84-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг 

3-р байранд -   Чингэлтэй дүүрэг 39-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг 

Тусгай байранд-  Багахангай дүүрэг  “Хангай” цогцолбор сургуулийн 

найрал дууны хамтлаг 

Тусгай байранд-  Баянгол дүүрэг “Эрдмийн өргөө” цогцолбор сургуулийн 

найрал дууны хамтлаг 
  

/Багахангай дүүрэг “Хангай” цогцолбор/            /БГД-ийн “Эрдмийн өргөө” 

цогцолбор/ 

Шилдэг удирдаач багш -  Сонгинохайрхан дүүрэг 62-р сургуулийн хөгжмийн 

багш   М.Энхцэцэг 

Шилдэг найруулга-  Хан-уул дүүрэг 114-р сургуулийн хөгжмийн багш 

Л.Алтангэрэл нар тус тус шалгарлаа.  
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           Найрал дууны наадамд оролцох шилдэг хамтлагаар: 

 Хан-уул дүүргийн 18-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг 

 Хан-уул дүүргийн “Цэцээ гүн” цогцолбор сургуулийн хамтлаг 

 Сүхбаатар дүүргийн 1-р сургуулийн найрал дууны хамтлаг 

 Баянзүрх дүүргийн “Шавь” цогцолбор сургуулийн найрал дууны хамтлагууд тус 

тус шалгарлаа. 

  

 Хүүхдийн найрал дууны наадам Их хотынхоо “төрсөн өдөр” болох 10 дугаар 

сарын 29-ний билэгт сайн энэ өдөр баяр баярын дээд болгож Хүүхдийн найрал 

дууны шилдэг хамтлагууд маань  Монголын үе үеийн хөгжмийн зохиолчдын 

хүүхдэд зориулсан бүтээлүүдээс дээж болгон өргөн барилаа. Наадамд 

төгсгөлийн шатнаас шалгарсан хамтлагууд болон Монголын Хүүхдийн Ордон, 

Хөгжим бүжгийн коллеж, Сүхбаатар дүүргийн 116-р тусгай дунд сургууль, Орос 

Монголын 3-р сургууль, Сүхбаатар дүүргийн 14, 42-р цэцэрлэгүүд урилгаар 

оролцож ая дууны мэндчилгээ дэвшүүлэв. 

Наадамд Соёл, Спорт, Аялал 

жуулчлалын Сайд Ц.Оюунгэрэл, 

Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-

Үүл, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга 

Д.Баттулга болон Нийслэлийн 

удирдлагууд, иргэдийн төлөөлөл, хүүхэд багачууд хүрэлцэн ирэв. 

Найрал дууны наадам нь их хотынхоо төрсөн өдрийн бялууг танхимд оруулж 

ирэн, хүүхдүүд хүслээ шивнэн, лааг 

үлээж төрсөн өдрийн дууг дуулсанаар 

эхлэв.Наадмын үеэр хүүхдийн дууны 

хэмээн нэршсэн Монгол Улсын 

гавьяат жүжигчин В.Долгор ая дуугаа 

өргөлөө. Наадмын төгсгөлд  хүүхэд 

багачууд “Мөрөөдлийн хот”-оо 

сэтгэлдээ хэрхэн төсөөлж байгаагаа илэрхийлсэн “Хүсэл мөрөөдлийн 
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хайрцаг”-ийг НИТХ-ын дарга Д.Баттулга болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл нарт гардуулан өгсөн юм. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагч наадамд 

оролцсон хүүхэд багачуудад баяр 

хүргэн хэлсэн үгэндээ “Бидний 

ирээдүй болсон хүүхэд багачууд минь 

ямар их авьяас билэгтэй, чадварлаг 

байгааг хараад би маш их баярлаж 

байна. Үнэхээр сэтгэл сэргээсэн тоглолтыг өнөөдөр би үзлээ. Бид ирээдүй 

болсон хүүхэд багачууддаа “Хот шиг хот” хүлээлгэн өгөх зүрх зорилготой 

ажиллаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа” гээд наадамд оролцсон 

хүүхдүүдийн төлөөлөлд гарын бэлэг гардууллаа. 

Хүүхдийн найрал дууны наадамд оролцсон хүүхэд бүрт гарын бэлэг, багш бүрт 

талархал, урамшууллын хамт олгосон бөгөөд наадмын ерөнхий найруулагчаар 

Цагдаагийн Сүлд чуулгын ерөнхий найруулагч Л.Ганчимэг, туслах 

найруулагчаар Улаанбаатар чуулгын найруулагч П.Урнаа,  хөтлөгчөөр ЦДБЭЧ-

ын Р.Өнөржаргал, МХО-ны сурагч Ариунгуа нар ажилласан. 

 Улаанбаатар хот үүсч 

байгуулагдсаны 374 жилийн 

ойн хүрээнд Мэргэжлийн 

урлагийн байгууллагуудын 

шинэ шилдэг уран бүтээлээр 

“Эх орны эх орон” концертыг 

2013 оны 10 дугаар сарын 28-

ны 17:00 цагт Нийслэлийн 

Соёлын төв Өрнөөнд Соёл 

урлагийн газар мэргэжлийн чиглэлээр хяналт тавьж, Соёлын төв өргөөтэй 

хамтран  зохион байгууллаа. Тоглолтод  МУАЖ А.Долгор, МУГЖ 

Г.Ариунбаатар, МУГЖ С.Ганзориг, МУГЖ Ө.Уянга, МУГЖ Д.Батсүх, дуучин, 

Б.Батбаатар, Р.Амартөр, Б.Жаргалтогтох, Б.Буян, Д.Отгонжаргал, эстрадын 

дуучин С.Наран, Увература хамтлаг, циркийн “Шүтээн” хамтлагийн уран 
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нугараачид, ятга хөгжимчин Ч.Мөнх-Эрдэнэ, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театр, 

Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн 

Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн Морин хуурын чуулга, 

Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим, Хөгжим Бүжгийн 

Коллежийн сонгодог бүжгийн ангийн сурагчид, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн хүүхдийн найрал дууны сурагчид, найрал дуучид нийт 700 гаруй 

уран бүтээлчид оролцлоо. Уг тоглолт нь 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж 

буй бөгөөд ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё.Цэрэндолгор, концертын 

захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ 

Н.Жанцанноров ажиллалаа.  Дээрх тоглолтод оролцсон уран бүтээлчдийн 

урамшуулалд нийт 17 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.  

 Монгол Улсын Хөдөлмөрийн 

баатар, Төрийн шагналт, 

Ардын жүжигчин,  хөгжмийн 

зохиолч, нэрт хормейстр 

Дагвын Лувсаншаравын 

Монголын ард иргэд, тэр 

дундаа нийслэлийн 

иргэдийг соён гэгээрүүлэх их үйлс, Улаанбаатар хотын хөгжил, бүтээн 

байгуулалтад оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлж  НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 

оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 123 дугаар  тогтоолоор ниислэлийн 14 дэх 

 “Хүндэт иргэн” –ээр шагнагдахаар сайхан мэдээг нэрт хормейстер 

Д.Лувсаншарав гуайд мэдэгдэж өөрийн биеээр нийслэлийн удирдлагаас 

гардаж авна гэсэн өөрийнх нь хүсэлтийг хүндэтгэн Нийслэлийн  Засаг даргын 

Тамгын газарт  эмнэлэгээс авч ирж буцаан  хүргэж өгч  шагналыг авахад 

дэмжлэг үзүүлсэн. “Нийслэлийн Хүндэт иргэн”-ээр өргөмжлөгдсөн Монгол 

Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин, хөгжмийн 

зохиолч  Дагвын Лувсаншарав гуайд нийслэлийн Удирдлагууд чин сэтгэлийн 

талархал дэвшүүлэн баяр хүргэсэн. 

“Нийслэлийн Хүндэт иргэн”, хөгжмийн зохиолч Дагвын Лувсаншарав шагналаа 

авч маш хүндэтгэлтэйгээр өгүүлэхдээ: “Хүний амьдралд олон сайхан 

гэрэлтэй, гэгээтэй мөч тохиолддог.  Өнөөдөр миний амьдралд бас нэгэн 
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сайхан мөч тохиож байна. НИТХ, НЗДТГ-аас  надад хүндэтгэл үзүүлж, 

нийслэлийн “Хүндэт иргэн”-ээр өргөмжилж байгаад их баяртай байна. 

Одоогоос 70 жилийн өмнө  би Улаанбаатар хотын иргэн болж, Дөрвөн хайрхан 

уулынхаа дунд,  мөнх хөх тэнгэрийнхээ дор гал голомтоо бадрааж байлаа. 

1940 оны Улаанбаатар одоогийнхтой харицуулашгүй өөр болж хөгжсөн гэдэг 

нь мэдээж. Гэхдээ би залуу халуун насандаа Улаанбаатар хотын 40, 50 

мянгатын  орон сууц баригдах үед суурийг нь цутгах ажилд үеийн залуусын 

хамт оролцож төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлж ажиллаж байсан. Тийм 

болохоор Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтад миний өчүүхэн ч гэсэн хувь 

нэмэр орсон шүү гэж бодон бахархаж явдаг даа” гэж нийслэлд анх удаа хөл 

тавьж, гал голомтоо бадрааж байсан сайхан дурсамжаасаа хуваалцлаа. 

Тэрээр “Хан бүргэд”, Шивээ хиагт, “Нүцгэн ноён”, “Ард Аюуш” дууриуд, “Бөртэ 

чоно”, “Нарны домог” бүжгэн жүжиг, “Цэцэг нуурын хөвөөнд”, “Алдагдсан 

тамга”, “Их авхай” тэргүүт жүжгүүд, “Аман хуур”, “Нүгэл буян”, “Төөрсөөр 

төрөлдөө” зэрэг 20 гаруй кино, “Үйлсийн сайхан Улаанбаатар”, “Хурдан зээрд”, 

“Дурлал хайрыг минь дамжуулаарай” зэрэг 200 гаруй дууны аялгуугаар 

Монголын урлагийн түүхийн хуудсыг нэмсэн төдийгүй Монгол улсад найрал 

дууг хөгжүүлэх үндэс суурийг тавьсан гавьяатан юм.  Хүүхдийн “Сүлд” дуу 

болтлоо дуулагдаж буй “Маамуу нааш ир” дууг Монголын багачууд хэлд орсон 

цагаасаа дуулж эхэлснээс хойш 57 оныг үджээ. Тиймээс Нийслэлийн Засаг 

даргын ивээл дор жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Хүүхдийн 

найрал дууны наадам”-ыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Төрийн 

шагналт, Ардын жүжигчин, хөгжмийн зохиолч Дагвын Лувсаншаравын 

нэрэмжит болгон тэмдэглэж ирсэн  гэж ярилцлаа.Нийслэл Улаанбаатар хотын 

374 жилийн ойн баярын хүрээнд “Соёлтой жолооч 2013” акцыг “Дагина хот” 

төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулж төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүллээ. Бидний зохион байгуулсан  энэхүү үйл ажиллагааг жолооч нарт 

илүү ойлгомжтой байлгахын тулд Чингисийн талбайн урд тал буюу 

/Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө/ уулзварыг 5 минутын 

туршид түр зогсоон  2000 ширхэг “Соёлтой жолооч” гэсэн стикер наалтыг  

тарааж,  жолооч нарт замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцох уриалга 

самбаруудыг 150 залуусын бүрэлдэхүүнтэй флашмоб буюу бүжгийн 
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үзүүлбэрээр нийслэл хотын жолооч нартаа харуулснаар энэхүү арга хэмжээ нь 

амжилттай болсон юм. Тус үйл ажиллагааг Нийслэлийн замын цагдаагийн 

газраас дэмжин хамтран ажилласан бөгөөд Төрийн банкны зүгээс санхүүгийн 

дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилласан. 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний 

өдрийн 15 цагт үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үйл ажиллагааны үеэр 

тараагдсан “Би соёлтой жолооч” стикер наалтыг цаашид өөрийгөө соёлтой 

жолооч хэмээн үзэж буй жолооч нарт үнэ төлбөргүй тараахаар төлөвлөж 

байна. 

 12 дугаар сарын 29-ний өдөр Тусгаар тогтнолын талбайд Монголын сүүлчий 

хаан Богд Жавзандамба хутагтын дурсгалд зориулсан хөшөөний нээлтийн үйл 

ажиллагааг Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Нийслэлийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран 

зохион байгуулсан. Шав тавих ёслолын ажиллагаанд тус газраас тайз, техник, 

хөгжим аппаратурыг хариуцан ажиллаж, үндэсний эрх чөлөөний баярын 

өдрөөр уг ажлыг амжилттай зохион байгуулсан.  

 Шинэ жилийг угтах, тэмдэглэх 

“Нийслэлийн ажлын хэсэг 

байгуулах тухай” Нийслэлийн Засаг 

даргын А/1024 захирамж батлагдаж 

ажлын хэсгийн нарийн бичгийн 

даргаар тус газрын дарга ажиллаж, 

ажлын хэсгийн хурлыг нийтдээ 3 

удаа хуралдуулж, нэгдсэн төсөв, 

төлөвлөгөөний саналыг батлуулан 

төлөвлөгөөний дагуу шинэ жилийн 

ажлыг амжилттай зохион 

байгуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу 

12 дугаар сарын 15-ны өдөр Сүлд 

модны гэрэл асаах ёслолыг зохион 

байгуулсан бөгөөд уг үйл 

ажиллагаанд Нийслэлийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Баттулга, Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн 
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хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл болон бусад удирдлагууд 

хүрэлцэн ирсэн юм. Энэ үеэр Монголын хүүхдийн ордоны авьяаслаг хүүхдүүд 

ая дуугаа өргөв.Д.Баттулга дарга үг хэлсэнээр сүлд модны гэрэл ассан бөгөөд 

мөн Д.Сүхбаатарын хөшөөний дөрвөн буланд 4ш цэнхэр мод, батаарын ар 

талын ханан дээр шинэ жилийн мэнд хүргэе гэсэн үг бусад чимэглэлийн 

хамтаар гэрлэн чимэглэлээр асаж, ард иргэд, хүүхэд багачууд баяртай хүлээн 

авлаа. Мөн энэ үеэр хоёр мөсөн катог ашиглалтанд орж Монголын хокейн 

холбооны тамирчин хүүхдүүд үзүүлэх тоглолт хийж ард иргэдэд 

сонирхуулав.Үйл ажиллагааны төгсгөлд Нийслэлийн удирдлагууд Монголын 

хүүхдийн ордоны авьяаслаг хүүхэд багачуудад шинэ жилийн бэлэг 

гардуулав.12 сарын 31-ний өдөр “Улаанбаатарын мөнгөн үдэш” шинэ жилийн 

цэнгүүнийг Чингис хааны нэрэмжит талбайд  амжилттай зохион байгууллаа. 

Үйл ажиллагаануудын нэгдсэн тайз заслыг Sound of Mongolia компани 

хариуцан гэрээний дагуу ажилласан бөгөөд өмнө нь Чингис хааны нэрэмжит 

талбайд засагдаж байгаагүй том хэмжээний тайз засч, амьд хөгжмийн хамтлаг 

дуучид өөрсдийн уран бүтээлээ толилуулах боломжтой ил тайзыг дулаан 

орчин үүсгэн барьсан их өвөрмөц 

болсон. Цэнгүүнийг 90.000 гаруй 

иргэд үзэж сонирхосон бөгөөд зам 

тээврийн болоод хэв журмын 

цагдаа нар, Эрүүл мэндийн түргэн 

тусламж, Онцгой байдлын газар 

зэрэг байгууллагууд бэлэн байдалд 

ажиллан ямар нэгэн зөрчил, 

асуудал үүсгэлгүй ажилласан. 
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Цэнгүүий ерөнхий 

найруулагчаар Нийслэлийн 

Улаанбаатар чуулгын дарга 

Р.Мөнхсайхан ажиллаж нийтдээ 4 

хөтлөгч 20 гаруй хамтлаг дуучид, уран 

бүтээлчдийг хамруулж, нийслэлийн 

иргэдэд томоохон хэмжээний урлагийн 

тоглолт хүргэсэн нь иргэдийн 

таашаалд ихэд нийцсэн ажил болсон.Мөн энэ үеэр худалдаа үйлчилгээ явуулахад 

зориулж 6 асар барьж, уг асарт 6 дүүрэг тус бүрийн аж ахуйн нэгжүүд худалдаа 

үйлчилгээ явууллаа.30 ширхэг төмөр саванд утаагүй түлшээр гал түлсэн нь ард 

иргэдийг дулаацуулах нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн юм. 

   

Он солигдох мөчид Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 

Д.Баттулга үг хэлэн бусад удирдлагуудын хамт тоолон шинэ оноо угтсан юм. 
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Дүүргүүд тус бүр өөрсдийн дүүрэгтэй иргэдийн шинэ жилийг зохион 

байгууллаа. Үүнд: 

1. Багануур дүүрэг- Төв талбай дээрээ 31/ХII-ны 22 цагт 

2. Багахангай дүүрэг-31/ХII-нд 1,2-р хорооны төв талбайд 22 цагт /2 хороо тус 

тусдаа/ 

3. Налайх дүүрэг -31/ХII-нд Соёлын ордоны өмнө талбайд 20-22 цагт 

4. Хан-Уул дүүрэг- 30/ХII-нд Яармагийн 2-р буудал дээр “Яармаг худалдааны 

төв”-ийн өмнө талбайд 16-20 цагт /мөсөн катог, 200 хүүхдийн тоглолт/ 

5. Сүхбаатар дүүрэг- Чингисийн  талбайд хамтдаа хийнэ. 

6. Чингэлтэй дүүрэг- Тусгаар тогтнолын талбайд 31/ХII-ны 19 цагт 

7. Баянгол дүүрэг- Өргөө кино театрын урд 31/ХII-ны 20-22 цагт 

8. Сонгинохайрхан дүүрэг- СХД-ийн 29-р хороо Талх чихрийн урд талбайд 

байрлах мөсөн хотхонд 31/ХII-ны 15 цагт тус тус шинэ жилийн үйл ажиллагааг 

зохион байгууллаа. 
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Зорилт 3: МАНСУУРУУЛАХ БОДИСЫН ХОРТ НӨЛӨӨГ ТАНИУЛАХ, УРЬДЧИЛАН 

СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ  

залуучууд, өсвөр үеийнхнийг  архи, тамхи, мансуурлын хорт хэрэглээнээс 

татгалзах, урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн үйл ажиллагааг соёл урлагийн 

бүтээлээр дамжуулан хүргэх. 

 “Тамхины хяналтын тухай хууль” хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Хууль 

зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран соёл, урлагийн байгууллагуудад тамхины 

хор хэрэглээний эсрэг уриалгыг тамхи татахыг хориглосон анхааруулга 

сурталчилгааны хуудсын хамт хүргүүлсэн. 

 Байгууллагын facebook хуудсаар дамжуулан тамхины хор хөнөөлийн талаар, 

хотын соёлын талаарх ухуулга зураг, залуусыг хотын соёлд уриалсан 

уриалгуудыг тогтмол нийтлэн ажиллаж байна. 

 Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

шторкуудыг кино театрууд болон харьяа соёл урлагийн байгууллагуудад 

хүргүүлэн кино болон урлагийн тоглолт эхлэхээс өмнө тогтмол цацаж, 

иргэдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тогтмол сурталчилж 

байна.  

 “Тамхины хяналтын тухай хууль” хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Хууль 

зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран харъя байгууллагууддаа тамхи татахыг 

хориглосон анхааруулга сурталчилгааны хуудсыг хүргүүллээ. 

 Монголын концертын төвөөс 5 дугаар сарын 10-нд олон улсын гэр бүлийн 

өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан Авьяаслаг гэр бүл шалгаруулах 

улсын уралдааны 1-р шатны шалгаруулалтыг дүүргүүд хороодын хэмжээнд 

зохион байгуулж 2-р шатанд шалгарсан 5 гэр бүлийн шалгаруулалтыг 

Улаанбаатар чуулгын байранд зохион байгуулж ХУД, СБД, СХД-ийн авьяаслаг 

гэр бүлүүд төгсгөлийн шатанд шалгарлаа. 

 Тус газрын харьяа соёлын орднуудын хагас жилийн тайлан, дэд 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг авч холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэн 

өгсөн.  
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 Хар тамхи, мансууруулах бодисын эсрэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 

санаачлагыг соёл, урлагийн бүтээлээр дамжуулан хүргэхээр Digital хамтлагтай 

хамтран шинэ уран бүтээл туурвиж, олны хүртээл болгоход бэлэн болоод 

байна. 

 Монгол улсын Засгийн газраас батлагдсан Үндэсний болон дэд 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг харьяа дүүргүүдийн соёлын орднуудаас авч 

нэгтгэн 2013 оны хагас жилийн тайланг гаргаж, НЗДТГ, ССАЖЯ-нд хүргүүлсэн.  

 Иргэдээс өргөдөл гомдол хүлээн авах smartcity-ээс ирүүлсэн иргэн Чагнаа 

болон “Эрний сайхан” чуулгын хүсэлтийг хуулийн дагуу шийдвэрлэсэн. Иргэн 

Чагнаагийн хүсэлтийг шинэ жилийн үеэр Их эзэн Чингис хааны талбайд цанын 

замыг байрлуулах зөвшөөрлийн тал дээр тус газраас дэмжлэг үзүүлж болох 

бөгөөд хөрөнгө санхүүгийн хувьд боломгүй гэсэн хариуг уулзаж өгсөн болно. 

“Эртний сайхан” чуулга нь Монголын урлагийн алтан үеийн алдартнуудын 

үүсгэн байгуулсан чуулга бөгөөд Соёлын төв өргөөнд тогтмол байрлах 

өрөөний асуудал хүссэнийг дэмжин Соёлын төв өргөөнд зориулалтын тогтмол 

бэлтгэлд сургуулилт хийх өрөө тасалгаагаар хангаж ажиллах талаар албан 

тоот хүргүүлсэн.  

 

Дотоод ажлын чиглэлээр  

 Боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, 

мэргэшүүлэх зорилгоор  байгууллага дотроо зохион байгуулсан сургалт 

семинарт давхардсан тоогоор 28 ажилтан, байгууллагын гадна талд НЗДТГ, 

нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, нийслэлийн Архивын 

газар, нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газар, Соёл, спорт, аялал 

жуулчлалын яам зэрэг байгууллагуудаас зохион байгуулсан сургалт семинарт 

давхардсан тоогоор 50 хүн хамрагдсан.  

 Албан хэрэг хөтлөлтийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний жилийн 

төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу газрын ажилтнуудад 

Нийслэлийн Архивын газраас архив, албан хэрэг хөтлөлтийн сургалтыг зохион 

байгуулсан. Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран Төрийн албаны стандарт, 
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зөвлөмж сургалтад газрын бүх ажилтнуудыг хамруулж сургалт 10 дугаар 

сарын 20-д зохион байгуулахаар төлөвлөжбайна.  

 Мөн ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн 1 ажилтан 

салбарын Тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, 1 ажилтан Соёл, спорт, аялал 

жуулчлалын сайдын жуух бичгээр тус тус шагнагдлаа.  

 Ажилтнуудын 2013 оны ээлжийн амралтын хуваарийг газрын даргын 

тушаалаар баталж, хуваарийн дагуу амралтыг биеэр эдлүүлсэн.  

 Нийслэлийн Соёл урлагийн  газрын дүрэм, бүтэц, орон тооны хязгаарыг 

шинэчлэн боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны  А/314 тоот 

захирамжаар батлуулав. Газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн 

өөрчлөлтийн хөтөлбөр, Албан хэрэг хөтлөлтийн журам,  Хөдөлмөрийн дотоод 

журам, Ес зүйн дүрэм, Ажлын байрны тодорхойлолтуудыг шинэчлэн баталж, 

мөрдөж эхэлсэн. Мөн байгууллагын ил тод байдлыг хангах ажлын төлөвлөгөө, 

авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийг сайжруулах ажилд анхаарч ажиллаж байна.  
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