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НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН
2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2014 оны 12 дугаар сарын 30
Нэг. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүн
Монгол улсын Их хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мянганы
хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол улсын Их
хурлын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол болон НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн
тогтоолоор батлагдсан Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд,Нийслэлийн Засаг даргын
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засгийн зорилтод тухайн жилд тусган
дэвшүүлсэн зорилт, түүнийг

хэрэгжүүлэх

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу

2014 онд Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас /цаашид НСУГ/ дараах ажлыг
хэрэгжүүлж ажиллалаа.
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тус байгууллагын үйл ажиллагаатай
холбоотой заалт байхгүй болно.
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр 4.1.5 заалт буюу 1
ажил тусгагдсанаас 2014 оны 100 хувийн хэрэгжилттэй байна.
Хоёр. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн
Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт
Тус газарт 2014 онд Засгийн газрын 3 тогтоол ирснийг бүртгэн хяналтандаа
авсан.
2014 он 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх
зарим арга хэмжээний тухай” 147 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах
ажлын төлөвлөгөө гарган, газрын даргаар батлуулж, албан ажлын автомашины
хэрэглээний зардлыг хэмнэх, цахим мэдээллийн чанарыг нэмэгдүүлэх, өр, авлага
үүсгэхгүй байхад анхаарч ажилласан.
Тус

байгууллагад

Тэргүүлэгчдийн

нийслэлийн

Иргэдийн

Төлөөлөгчдийн

Хурлын

тоггтоол 3, нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

захирагчийн 9 захирамжийн 11 заалтыг бүртгэн, хяналтандаа авч, хэрэгжилтийг
хангуулан ажиллаж байна.
Тус байгууллагын хяналтанд байгаа Засгийн газрын 3 тогтоолын хэрэгжилт 100
хувьтай, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1 тогтоолын
биелэлт 90 хувьтай хэрэгжиж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар захирамж болон тус
байгууллагын хяналтанд байгаа нийслэлийн Засаг даргын 9 захирамжийн биелэлтийг
нэгтгэн НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.
Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилт
Нийслэлийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тус байгууллагаас
хэрэгжүүлэхээр 4.1.5 заалт буюу 1 томоохон ажил тусгагдснаас энэ жилийн
байдлаар 100 хувийн биелэлттэй байна.
Залуучууд, өсвөр үеийнхнийг архи, тамхи, мансуурлын хорт хэрэглээнээс
татгалзах, урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн үйл ажиллагааг соёл урлагийн
бүтээлээр дамжуулан хүргэх. Тус газраас Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын
сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдад архи, тамхи, мансуурлын хорт нөлөөллөөс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр урлаг,

соёлын

оддыг

оролцуулсан

уулзалт,

ярилцлагыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 15-наас 09 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд
зохион байгууллаа. Уг уулзалт ярилцлагад төвийн 6 дүүргүүдээс тус тус 2 сургуулийг
сонгосон бөгөөд сургууль бүрт дээр өөр өөр урлаг соёлын оддыг урьж оролцуулсан
юм. Уулзалт ярилцлагын гол зорилго нь Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуус,
өсвөр үеийнхэнд архи, тамхи, мансууруулах бодисын хор нөлөөг таниулан, түүнээс
урьдчилан

сэргийлэх,

мансууруулах

бодисыг

жигших,

сэрэмжлэх

сэтгэгдлийг

төлөвшүүлэх, түүнээс өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах сэтгэхүйд сургахад
чиглэгдсэн. Уулзалт ярилцлагад хошин урлагийн жүжигчдээс “Эмоци” продакшны
жүжигчин Д.Түвшинтөр, С.Тэмүүжин, “Шинэ үе” продакшны жүжигчин Н.Ариунболд,
Отгоо, “Маск” продакшны жүжигчин Ц.Ганзориг, А.Гэрэлцэцэг, “Мөрөөдлийн театр”-ын
жүжигчин Баттөмөр нар, рок поп болон хип хоп дуучдаас “Люмино” хамтлагийн
дуучин Д.Анхбаатар, “UGS” хамтлагийн дуучин Ш.Бат-эрдэнэ, “Нисванис” хамтлагийн
дуучин Л.Энх-амгалан, “МС Сollecition хамтлаг, реппер Ариука, дуучин Экүл буюу
Анхбаяр, жүжигчин Б.Амарсайхан зэрэг урлаг соёлын оддод оролцлоо. Ерөнхий
Боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчид олны танил урлаг соёлын оддыг
маш халуун дотно хүлээн авч байлаа. Тус уулзалт ярилцлагад урлаг соёлын одод
оролцсон нь залуу, өсвөр үеийнхэнд архи, тамхи, мансуурлын хорт нөлөөг танин
мэдүүлсэн, муу зуршлаас жигшихийг уриалсан, өөрсдөөрөө үлгэр жишээ болсон
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өндөр ач холбогдолтой уулзалт боллоо. Уулзалт ярилцлагад 1500 гаруй сурагчид
хамрагсдан.
Тус уулзалт ярилцлагад урлаг соёлын одод оролцсон нь залуу, өсвөр
үеийнхэнд архи, тамхи, мансуурлын хорт нөлөөг танин мэдүүлсэн,, муу зуршлаас
жигшихийг уриалсан, өөрсдөөрөө үлгэр жишээ болсон өндөр ач холбогдолтой
уулзалт болсон юм.
Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврын
хэрэгжилт
Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар 2014 онд 5 үүрэг даалгавар
өгснийг хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, мэдээ тайланг цаг тухай бүрд нь холбогдох
байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан. Өгсөн үүрэг даалгавраас хэрэгжүүлээгүй ажил
байхгүй болно.
Иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
2014 онд нийт 9 өргөдөл, хүсэлт,гомдол ирснээс хүсэлт 6 гомдлыг хуулийн
хугацаанд шийдвэрлэсэн. Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол нь байхгүй .
Шийдвэрлэх явцад газар дээр нь очиж судлах шаардлага гарсан учир хугацаа
хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн болно.
-Нийслэлийн Иргэдийг хүлээн авах төвөөр дамжуулан 3
-Шинэчлэлийн Засгийн газрын www.1111.mn сайт, 1111 утсаар 2
-www.ub1200.mn цахим хуудсаар 1,
-Байгууллагад шууд хандсан нь 3 байна.
Иргэдийн гомдлын дагуу газар дээр нь судлан үзэж, шийдвэрлэн ажиллав.
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг улирал тутам гаргаж, Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын газрын “Иргэд хүлээн авах төв”-д хүргүүлэн ажиллаад байна.
Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар
2014 онд НСУГ-ын даргын “А” тушаал 38, “Б”

36 тушаалыг хянаж хэвлэмэл

хуудсанд буулгаж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа .
Байгууллагад 2014 онд ирсэн бичиг 302, явуулсан бичиг 492 нийт 794 бичгийг
албан хэрэг хөтлөлтийн программд бүртгэн хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн
хугацаанд нь хяналт тавьж ажилласан.
Нийслэлийн

Архивын

газрын

нөхөн

бүрдүүлэлт

хийх

хуваарийн

дагуу

байгууллагын архивт хадгалах хугацаа дууссан баримтад мэргэжлийн байгууллагаас
арга зүйн зөвлөгөө авч,
1999-2013

оны

нийт

635

архивт хадгалагдаж байгаа Байнга, Түр,70 жилийн
хадгаламжийн

нэгжид

эрдэм

шинжилгээ,

техник
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боловсруулалтыг 2014 оны 03 дугаар сарын 14-нөөс 06 дугаар сарын 10-ны хооронд
хийж гүйцэтгэсэн.
Төрийн

архивын 173 дугаар хөмрөгт

хадгалагдаж буй Нийслэлийн Соёлын

газрын байнга хадгалах 1999-2004 оны 95 хадгаламжийн нэгж бүхий 1 дүгээр дансны
үргэлжлэлээр оруулахаар шийдвэрлэн байнгын дансаа 2005-2009 оны 96-219
хадгаламжийн нэгжийг төрийн архивт шилжүүлэн,

2010-2013 оны 220-302

хадгаламжийн нэгжийг байгууллагын архивт хадгалав.
Нийслэлийн Засаг

даргын

тамгын газар,

Нийслэлийн Архивын газраас

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд зохион байгуулсан
“Баримт бичгийн стандарт” аян 2014 оны 06 дугаар сарын 25-наас 07 дугаар сарын
25-ны хооронд зохион байгуулагдахад байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүсч
хөтлөгдсөн баримт бичгийн зохион бүрдүүлэлт, стандартын хэрэгжилтэд хяналт
тавьж, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны явцад

илэрч буй зөрчил,

дутагдлыг арилгаж, мэргэжилтнүүдийнхээ мэдлэг чадварыг дээшлүүлж гарын авлага,
сургалт арга зүйгээр хангаж аяны хүрээнд төлөвлөгөө гаргаж ажиллаа.
Байгууллагын дотоодод үүссэн баримт бичиг болон зохион бүрдүүлсэн албан
бичгийн стандартын хэрэгжилтэд бичиг хэргийн ажилтан байгууллагын албан
хаагчид ажилтнуудад хяналт тавьж ажилласан.
Нийслэлийн Засагдаргын Тамгын газар, Нийслэлийн Архивын газраас 2014 оны
07 дугаарсарын 16-аас 09 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд “Түүхээ бичье” уралдаанд
Байгууллагынхаа түүхчилсэн лавлахыг бичиж Нийслэлийн Архивын цахим хуудсан
байршуулсан.
Архив,албан

хэрэг

хөтлөлтийн

үйл

ажиллагааг

сайжруулах

зорилгоор

байгууллагын албан хаагчид, харъяа соёл урлагийн байгууллагуудын Архив, бичиг
хэргийн ажилтнуудыг Нийслэлийн Архивын газарт

сургалтад

хамруулж, зохион

байгуулан ажиллав
Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн
Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал
хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл нартай НСУГ-ын

даргын байгуулсан 2014 оны үр

дүнгийн гэрээний заалтуудыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу биелүүлж ажилласан.
Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний хавсралт болох “Байгууллагын
үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан тусгай арга хэмжээнээс бусад 54
үйл ажиллагаа, төсвийн захирагчийн тусгайлан сонгосон 14 тусгай ажил үйлчилгээ,
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манлайллын 5 зорилтын хүрээнд 5 ажил тус бүрийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
/тоо, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн/-ийн хүрсэн түвшинд биелэсэн болно. Үр дүнгийн
гэрээний биелэлтийг НЗДТГ-ын ХШҮХ, СБТТ-т хүргүүлсэн
Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх талаар
2014 оны Сар шинийн баярын Хаврын тэргүүн сарын шинийн 3-ны билэгт сайн
өдөр Туул голын мөсөн дээр зохиогдсон “Улаанбаатарын өвөл” үйл ажиллагааны
ажлын хэсэгт тус газрын дарга орж ажилласан бөгөөдуг үйл ажиллагаанд тус газраас
хөтлөгч болон уран бүтээлчид Торго салоны загварын үзүүлбэрийг хариуцан
Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газартай хамтран амжилттай зохион байгуулсан.
Дугуйлангийн сурагчдын урлагийн наадам
Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас санаачлан
Соёл Спорт Аялал жуулчлалын яамны дэмжлэгтэйгээр
сурагчдийн авъяас чадварыг суратлчлах, дэмжих,
тэдний бие биеэсээ суралцах боломжийг олгох,
дугуйлангийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх зорилго
бүхий урлагийн наадмыг Нийслэлийн 375 жилийн ойд
зориулан дүүргүүдийн Соёлын орднуудын дугуйлангийн сурагчдын дунд зохион
байгууллаа.
Уралдааны шалгаруулалтыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 23-24- ний өдрүүдэд
хийсэн бөгөөд шагналтнуудын нэгдсэн тоглолтыг 2014 оны 10 дугаар сарын 26 ний
өдрийн 15:00 цагаас Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын концертын танхимд зохион
байгуулав.
Уралдаан дуу, хөгжим, бүжиг гэсэн төрлөөр 6-10, 11-16 насны ангилалтайгаар,
зохион байгуулагдсан бөгөөд уралдаанд Нийслэлийн Соёлын ордонтой 7 дүүргийн
250 сурагчид оролцож авъяас чадвараа сорилоо.
Уралдаанаас нийслэлд хэрэгжиж буй дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн
түвшин, дүүргүүдэд хэрэгжиж буй дугуйлангийн

сургалтын чанарт дүгнэлт хийж

соёлын орднуудын багш, удирдлагуудад цаашид анхаарах асуудлын талаар зөвлөгөө
өглөө.
Хөгжмийн багш нарт зориулсан сургалт зохион байгуулав.
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Жил бүр зохион байгуулдаг Монгол улсын Хөдөлмөрийн
баатар төрийн шагналт Ардын
Лувсаншаравын

нэрэмжит

жүжигчин Дагвын

Хүүхдийн

Найрал

дууны

уралдааны өмнө хөгжмийн багш нарт зориулсан заавал
дуулах

дууг

заах

уламжлалтай.

Энэ

арга
жил

зүйн

сургалт

Хүүхдийн

явуулдаг

найрал

дуунд

зориулсан бүтээлийн уралдаан зарласан бөгөөд тус уралдааны шагналт байранд
орсон хөгжмийн багш Б.Батболдын “Хүүхэд амьтай дэлхий” дууг сонгосон бөгөөд
заавал дуулах дууны сургалт СБД-ийн 116-р сургуулийн байранд 2014 оны 09 дүгээр
сарын 17-ны өдөр 14 цагт зохион байгуулсан. Сургалтанд ЕБС-иудын 100 гаруй багш
хамрагдав.
Тус газраас Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн
хөгжмийн багш нарын дунд “Найрал дуутай ажиллах арга зүй” сургалтыг 2014 оны 05
дугаар сарын 16, 17-ны өдөр Нийслэлийн боловсролын газар,Монголын Найрал
дууны уран бүтээлчдийн холбоотой хамтран Улаанбаатар чуулгын байранд зохион
байгууллаа. Сургалтанд 9 дүүргийн Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын
сургуулийн нийт 100 гаруй хөгжмийн багш нар хамрагдав. Энэхүү сургалт нь
хөгжмийн багш нарын найрал дууны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, улмаар
Нийслэлийн ойн баяраар уламжлал болгон зохион байгуулдаг Монгол улсын Төрийн
шагналт, Ардын жүжигчин Д.Лувсаншаравын нэрэмжит найрал дууны уралдаанд
сурагчдыг чанартай бэлтгэн оролцуулахад чухал ач холбогдолтой юм.
Хүүхдийн найрал дуунд зориулсан бүтээлийн уралдаан
Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яамны дэмжлэгтэйгээр “Хүүхдийн найрал
дуунд зориулсан бүтээлийн уралдаан”-ыг 2014 оны
06 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн зарлаж 09
дүгээр сарын 06-09-ний өдрүүдэд шалгаруулалтыг
явуулан дүнгээ гаргалаа.
Тус уралдаанд нийт 30 гаруй бүтээл ирсэн
бөгөөд хөгжимтэй найрал дууны төрөлд “Эх орноо
хайрлацгаая найзуудаа” дуугаар хөгжмийн зохиолч
Б.Бямбабаяр тэргүүн байр, “Миний жаахан сургууль”
дуугаар хөгжмийн зохиолч С.Тараа дэд байр, “Хүүхэд
амьтай дэлхий” дуугаар 116-р сургуулийн хөгжмийн багш Б.Батболд 3дугаар байр,
“Бамбарууш” дуугаар хөгжмийн зохиолч Г.Эрдэнэбаатар тусгай байр, дан найрал дуу
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буюу акапелло

төрөлд “Ирээдүйн үүдийг нээсэн сурагч нас” дуугаар хөгжмийн

зохиолч Б.Бямбабаяр мөн тэргүүн байр, “Би зугаалж явна” дуугаар Сүлд чуулгын
хормейстр багш У.Мөнхжаргал 2-р байр, “Уриа” дуугаар мөн Сүлд чуулгын хормейстр
У.Мөнхжаргал 3-р байр, “Азийн сувдан сондор” дуугаар Баянзүрх дүүргийн 44-р
сургуулийн хөгжмийн багш Д.Алтангэрэл тусгай байрыг тус тус эзэллээ.
Уралдааны ерөнхий шүүгчээр Хөгжим бүжгийн коллежийн хормейстр багш
Т.Тельман, шүүгчээр урлаг судлаач Ч.Буянхишиг, Боловсролын Их сургуулийн багш,
хормейстр Ш.Баттогоо нар ажиллалаа.
Уралдаанд шалгарсан бүтээлүүдээс Б.Батболдын “Хүүхэд амьтай дэлхий” дууг
Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар, Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Дагвын
Лувсаншарав агсны нэрэмжит “Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг“ шалгаруулах
XXII уралдааны заавал дуулах дуугаар сонголоо. Бусад шалгарсан бүтээлүүдийг нь
Нийслэлийн өдөр Найрал дууны наадамд Хөгжим бүжгийн коллеж, Монголын
хүүхдийн ордон, “Улаан бүч” чуулгын авъяаслаг багачууд дуулах юм.
Энэхүү уралдаан нь хамгийн дутагдаж буй хүүхдэд зориулсан найрал дууны
урын санг нэмэгдүүлж, шинэ уран бүтээлээр баяжуулсан өндөр ач холбогдолтой
уралдаан болж өндөрлөлөө.
Найрал дууны XXII удаагийн уралдаант наадам
Нийслэлийн

Ерөнхий

боловсролын

сургуулиудын

хөгжмийн

хичээлийн

сургалтыгчанаржуулж, өсвөр үеийнхэнд уран сайхны боловсрол олгох, гоо зүйн
хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, хүүхэд бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн
Засаг даргын ивээл дор уламжлал болон зохиогддог Монгол улсын Хөдөлмөрийн
баатар, Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин Дагвын Лувсаншарав агсны нэрэмжит
“Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг” шалгаруулах 22 дахь удаагийн уралдааныг
нийслэлийн хэмжээнд амжилттай зохион байгуулаа.
Уралдааны анхан шатны шалгаруулалтыг дүүргүүдэд 2014 оны 10 дугаар сарын
8-10 -ны өдрүүдэд, хоёрдугаар шатны шалгаруулалтыг Монголын Хүүхдийн ордонд
10 дугаар сарын 17нд зохион байгууллаа.
Анхан шатны шалгаруулалтанд Нийслэлийн 9 дүүргийн 74 сургуулийн 4000
гаруй хүүхэд оролцсоноос төгсгөлийн шатны шалгаруулалтанд 9 дүүргийн 21
сургуулийн 1530 хүүхэд, 27 багш авъяас чадвараа сорин оролцлоо.
Уралдааны
 1 дүгээр байранд Сүхбаатар дүүргийн Монгол- Оросын хамтарсан 3
дугаар сургууль
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 2 дугаар байранд Баянгол дүүргийн

“Эрдмийн өргөө” цогцолбор

сургууль
 3-р байранд Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургууль
 Тусгай байранд Хан-Уул дүүргийн 52 дугаар сургууль
 Тусгай байранд Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургууль
 Шилдэг удирдаач багшаар Монгол –Оросын хамтарсан 3 дугаар
сургуулийн хөгжмийн багш Р.П Арефьев
 Чингэлтэй дүүргийн 39 дүгээр сургуулийн хөгжмийн багш Ц.Гандолгор
 Шилдэг найралжуулагч багшаар Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр сургуулийн
хөгжмийн багш Д.Эрдэнэбаяр нар тус тус шалгарлаа.
Энэ удаагийн уралдаан Нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 375
жилийн

ойд

зориулан

зохион

байгуулагдаж

байгаагаараа

онцлог

бөгөөд

шагналтнуудын нэгдсэн гала тоглолтыг Нийслэлийн өдрийн хүндэтгэлийн нэгэн гол
арга хэмжээ болгон 2014 оны 10 дугаар сарын 29 ний өдөр Нийслэлийн Соёлын төв
өргөөнд зохион байгууллаа. Тоглолотонд уралдааны шагналтнууд болон Сүхбаатар
дүүргийн 14 дүгээр цэцэрлэг, 116-р сургууль Монголын хүүхдийн ордны найрал дууны
сурагчид, Монгол Улсын Ардын жүжигчин А.Долгор,Монгол улсын гавъяат жүжигчин
В. Долгор нар урилгаар оролцов. Концертийн найруулагчаар дуурь бүжгийн эрдмийн
театрийн ерөнхий найруулагч Е.Сарантуяа, зураачаар Гэсү компаний захирал зураач
Г.Ганбаатар, хөтлөгчөөр Х.Болорбат, С.Цэндсайхан нар ажиллалаа.
“Монголын нууц товчоонд хүндэтгэл үзүүлж, “Сүлдэт хуур” цэнгүүлэх ёслол
Нийслэлийн Төр захиргааны байгууллагаас Монгол төрийн бодлогыг дээдлэн
хэрэгжүүлж “Нийслэлийн Сүлдэт хуур”, “Монголын нууц товчоо”-г хүндэтгэлтэйгээр
залж жил бүр Нийслэл хотынхоо төрсөн өдрөөр хүндэтгэл үзүүлдэг
Нийслэлийн 375 жилийн ойн баярын өдөр Нийслэлийн анхны шав тавьсан
газар “Мэлхийт хөшөө”-ний өмнөх дугуй талбайд 2014 оны 10 дугаар сарын 29-ний
өдөр 11:00 цагт “Монголын нууц товчоонд хүндэтгэл үзүүлж, “Сүлдэт хуур” цэнгүүлэх
ёслолын

үйл ажиллагааг

Төв цэцэрлэгт хүрээлэнд

тусгай хөтөлбөрийн дагуу

Нийслэлийн соёл урлагийн газар зохион байгуулан ажиллав.
Дээрх арга хэмжээнд НИТХ-ын дарга Д.Баттулга, Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл, Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
дарга нар, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, НЗДТГ-ын дарга Нийслэлийн үе
үеийн

удирдлагууд,

Нийслэлийн

төр

захиргааны

ажилтнууд гадааадын зочид төлөөлөгчид оролцлоо.

байгууллагын

удирдлагууд,
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НИТХ-ын дарга Д.Баттулга ёслолын үйл ажиллагааг нээж үг хэлсэн
Ёслолын

үйл ажиллагаанд Хотын удирдлага зогсох

микрофон, “Монголын нууц товчоо”-г
иргэд зогсох

байрлал, индэр дээр

байрлуулсан бөгөөд хэвлэл мэдээллийнхэн,

талбайг тусгайлан бэлтгэж Улаанбаатар хотын Цагдаагийн

газрын

зохион байгуулалттай хамгаалалтыг авч ажиллав.
Ёслолын үйл ажиллагаанд Төрийн их хан хуурч

Ц.Цэрэндорж Улаанбаатар

хотын ерөөл айлдаж, хуурын хөгийг тэгшилж татлага татаж,

НУБЧ-ын

Цам

бүжиг бүжиглэж, О.Анхчимэг дуулж МУСТА. Ш.Баянмөнх хөтлөв.
Уг арга хэмжээнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч
Э.Бат-Үүл үг хэлж, Хуримын шинэ хост баяр хүргэж цэцэг бэлэглэн үйл ажиллагаа
өндөрлөв.
Хүүхдийн баяр
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр буюу 6 дугаар сарын 1-нд Чингис
хааны нэрэмжит талбайд “Хүүхдийн баяр”
үйл

ажиллагааг

байгуулсан.Чингис

зохион

хааны

талбайг

тойруулан 12 жилийн амьтдын дүрсийг
байрлуулсан

бөгөөд

тэдгээрт

болон

өртөө

удирдагч

багш

чиглүүлэгчид

ажиллаж,

уралдаан

тэмцээн

зохион

байгуулах,

талбайд

цугласан

хүүхэд

багачуудыг баярлуулах идэвхжүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгэж ажиллав.
Төв тайзан дээр урлагийн тоглолт 11 цагаас 16 хүртэл тоглогдсон бөгөөд тоглолтонд
МУГЖ В.Долгор болон Улсын драмын эрдмийн театрын уран бүтээлчид, Монголын
Хүүхдийн ордон, Хөгжим бүжгийн коллеж, Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлагууд
/5,84,39 –р сургууль/, БЗД-ийн Соёлын ордны “Гэгээн алсын одод” уралдаанд
амжилттай оролцсон сурагчид, Бонгын найзууд, Диснейн найзууд, нийт 350 гаруй
уран бүтээлчид болон авъяаслаг багачууд оролцож, талбайд цулгарсан хүүхэд
багачууд, иргэдээ баярлууллаа.Мөн талбайн урд хэсгээр асаруудыг нэгдсэн журмаар
байрлуулан, худалдаа үйлчилгээг явуулж, талбайн 2 талын автомашины хөдөлгөөний
урсгалыг хаан хүүхэд багачууд, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаа.Энэ
удаагийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн нэгдсэн арга хэмжээ нь төрийн болон
төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж
ажилласнаараа онцлог байлаа.
Нийтийн цэнгээнт бүжгийн шилдэг хос шалгаруулах уралдаан
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Нийслэлийн нийтийн цэнгээнт бүжгийн “Шилдэг
хос” шалгаруулах тэмцээнийг 2014 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар чуулгын байранд
амжилттай

зохион

Нийслэлийн

9

шалгаруулалтаас
амжилттай
оролцогч

байгууллаа.

Уг

тэмцээнд

дүүргийн

1-р

шатны

хос

оролцож,

шалгарсан

болж

27

өндөрлөлөө.Хамгийн

Сүхбаатар

дүүргийн

ахмад

бүжигчин

82

настай

Д.Баатар,

81

настай

Ж.Долгорсүрэн нар байлаа.Тэмцээнд бүжигчид нийт 3 бүжгээр оролцсон ба заавал
бүжиглэх бүжгээр вальс бүжиг, бусад 2 бүжгийг заавал сурах 10 бүжгээс сонгож
бүжиглэсэн юм.Вальс бүжгийг нэрт хөгжмийн зохиолч, вальсын хаан Б.Түмэнжаргал
агсны “Дурлалын вальс” аялгуун дээр бүжиглэсэн нь тэмцээний онцлог байлаа.
Эмэгтэйчүүдийн дүр төрх-Street art
“Эмэгтэйчүүдийн дүр төрх” сэдэвт Стрийт арт–нээлтийн үйл ажиллагаа 2014 оны 03
дугаар сарын 05-ны өдөр 11:00 цагт Сансарын туннелийн зүүн талын шинэ нүхэн
гарцад амжилттай боллоо. Гудамжны хөгжим, спорт, бүжиг, стрийт арт нь хотын
соёлд

ухамсартай иргэдийг төлөвшүүлэх хүчтэй зэвсэг болдог хотын урлаг

юм.Улаанбаатар хотыг гэрэл гэгээ, өнгө үзэмжтэй байлгахад урлагийн бүтээлээр
дамжуулан бидний өдөр тутам харьцдаг гудамжыг эмэгтэйчүүдийн олон дүр төрхөөр
гэрүүлтүүлж чадсан.
Зууны манлай хуурч Г.Жамъян агсны 95 насны ойн тоглолт
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн болон Төрийн шагналт, Ардын жүжигчин, Монголын
морин хуурын орчин цагийн сургалтыг үндэслэгч, хөгжмийн урлагийн нэрт төлөөлөгч,
сурган хүмүүжүүлэгч, профессор, төрийн их хуурч Гомбодоржийн Жамъян агсаны 95
насны ой энэ онд тохиож байна.Г.Жамъян агсаны үр хүүхдүүд болон Жамъян сан,
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, Улсын Дуурь бүжгийн эрдмийн театр, Соёл
урлагийн их сургууль, Хөгжим бүжгийн коллеж хамтран 2014 оны 11 дүгээр сарын 27–
ны өдрийн 17 цагаас

Хүндэтгэлийн тоглолт зохион байгуулсан. Тоглолтод

УДБЭТеатрын симфони найрал хөгжим, Монгол Улсын Морин Хуурын чуулга, СУИС,
Улсын дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, Хөгжим Бүжгийн коллеж, Арга билэг хамтлаг,
Улаанбаатар чуулга, Никитон, Kамертон зэрэг хамтлаг дуучид хамтлаг оролцлоо.
“Их хотын залуучуудын соёл” сургалт, лекц
ШУТИС-ийн захиргаатай хамтран Нийслэлийн 375 жилийн ойг угтан ШУТИС-ийн
багш, оюутны долоо хоногийн хүрээнд “Их хотын залуучуудын соёл” сэдэвт сургалт,
лекцийг 2014 оны 10 дугаар сарын 13-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, нийт
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5000 орчим оюутан залуучуудад хотын соёл, иргэний соёлын талаарх мэдээллийг
хүргэж ажилласан.
“Улаанбаатарын мөнгөн үдэш” шинэ жилийн үйл ажиллагаа
Шинэ жилийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орж,
сүлд модны гэрэл асаах ёслол, шинэ жилийн цэнгүүний урлагийн үйл ажиллагааг
зохион байгуулах хөтөлбөрийг батлуулан ажиллана.
НИЙСЛЭЛИЙН 375 ЖИЛИЙН ОЙ, НАЙРСАГ УЛААНБААТАР ХӨТӨЛБӨРИЙН
ХҮРЭЭНД:
“Их талын жаз” олон улсын фестивал
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зорилгоор 2014 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
Чингис хааны нэрэмжит талбайд тоглолт зохион байгууллаа. Тоглолтод Монгол,
Канад, Герман, Солонгос, Япон, Их Британи зэрэг фестивальд оролцогч орнуудын
жаз урсгалын хамтлаг дуучид ая дуугаа өргөсөн юм. Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд
Гёте институт, “Их талын жаз” ТББ-тай хамтран ХБК-д жаз хөгжмийн сургалтыг
эхлүүллээ. 2014 оны 10 дугаар сарын

01-нд нээлтээ хийсэн уг фестиваль нь 10

дугаар сарын 06-нд хаалтын тоглолтоо хийж 6 хоногийн турш амжилттай явагдаж
өндөрлөлөө.
Номын нээлтийн үйл ажиллагаа
Нийслэл Улаанбаатар хот үүсэн байгуулагдсаны 375 жилийн ойд зориулан бүтээсэн
“Эх орны голомт”, “Нийслэл Улаанбаатар”, “Улаанбаатар хотын барилгажилтын
түүх”,“Night Colors of UB” номын нээлтийг “Блью мүүн” арт галерейд 2014 оны 10
дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулав. Номын нээлтийн үйл ажиллагаанд
Нийслэлийн “Улаанбаатар” чуулгын урлагийн тоглолт, Нийслэлийн удирдлагууд
болон номын зохиогчдийн мялаалгын үг хэлэх, номын дээжээс Үндэсний төв номын
сан, Үндэсний төв архивт хүлээлгэн өгөх ёслол болсон.
“Найрсаг Улаанбаатар” Парад шоу
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Төрийн болон олон нийтийн байгууллагууд, иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх,
иргэдэд нийслэл хотоороо бахархах сэтгэгдлийг төрүүлэх зорилго бүхий “ПАРАД
ШОУ ”-г Улаанбаатар хотын 375 жилийн ойд зориулан 10 дугаар сарын 29 ний өдөр
зохион байгууллаа. Удирдамжийн дагуу Нийслэлийн соёл урлагийн газраас ажлын
хэсэг байгуулан Саунд оф монголиа ХХК тай хамтран зохион байгуулав. Тус шоунд 8
музей, 641 байгууллага, 9200 иргэд оролцсоны дээр жижиг тэрэг 138, портер -7,
тусгай зориулалтын машин -20, морин тэрэг -3, морь – 20, автобус – 14, мотоцикл-23,
нохой- 4 оролцож жагсаалыг сонирхолтой сүрлэг болгож жагсалыг чимлээ.
Big and Best Hits амьд хөгжмийн тоглолт
Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ой, Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн
хүрээнд “Улаанбаатар дуудаж байна” төрийн бус байгууллагатай хамтран Big and
Best Hits амьд хөгжмийн тоглолтыг 2014 оны 09 дүгээр сарын 20-нд Төв цэнгэлдэх
хүрээлэнд зохион байгууллаа. Тоглолтонд Харанга, Хурд, Чингис хаан, Никитон,
Камертон, Номин талст хамтлагууд, МУГЖ Б.Сарантуяа, Т.Ариунаа нар оролцов.
Сонгодог урлагийн үдшийн цэнгүүн
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“Сонгодог урлагийн үдшийн цэнгүүн”-ийг 2014
оны 07 дугаар сарын 07-ны үдэш Их эзэн Чингис
хааны

нэрэмжит

талбайд

амжилттай

зохион

байгууллаа. Уг үйл ажиллагааг Үндэсний их баяр
наадмыг угтсан томоохон арга хэмжээ болгож,

дэлхийн сонгодог болон үндэсний

бүтээлийн дээжсээс сонгон бэлтгэсэн “Best of Classic:Оpen air” цогц хөтөлбөрөөр
УДБЭТ-ын уран бүтээлчид үзэгч түмэндээ бэлэг барьлаа. Үйл ажиллагааны ерөнхий
зохион байгуулагчаар Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Соёл
урлагийн газар,

хамтран зохион байгуулагчаар Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн

Театр, “Саунд оф Монголиа” ХХК

ажиллаа. Уг үйл ажиллагаанд Нийслэлийн

удирдлагууд, дипломат корпус, элчин сайдын яам болон гадаадын олон зочид
төлөөлөгчид хүрэлцэн ирлээ.
“Мodern of Night” балет
Нийслэлийн 375 жилийн ой, Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд Цөмөөхэй
балет төслийн багийн “Modern of Night” тоглолтыг Нийслэлийн Аялал жуулчлалын
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газар, Балетийн хөгжлийн сантай хамтран Дуурь бүжгийн эрдмийн театрт 2014 оны
07 дугаар 04 нд зохион байгуулав.
“Улаанбаатар- Уран баримал” наадам
Нийслэл хотын хөшөө дурсгал, уран баримал, тохижилтыг мэргэжлийн өндөр
түвшинд төлөвлөх, хотын гудамж талбай орон зайд урлаг соёлын сэтгэл ханамжийг
бүрдүүлэхэд мэргэжлийн уран бүтээлчид болон иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх
зорилго бүхий “Улаанбаатар- уран баримал 2014” наадмыг Нийслэлийн Захирагчийн
ажлын алба, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн
газар, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Монголын урчуудын эвлэл, Дүрслэх
урлагийн нэгдсэн холбоо хамтран нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 375
жилийн ойд зориулан зохион байгууллаа.
“Венийн вальс”
Монгол, Австри хоёр улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд 5 дугаар сарын 23-27-ны
өдрүүдэд цуврал арга хэмжээнүүд зохион байгуулж байгаагийн нэг “УлаанбаатарВена хотын бүжгийн баяр” цэнгүүнийг Чингисийн талбайд 2014 оны 05 сарын 26ны
өдрийн 15.00-18.00 цагт зохион байгууллаа. Тус үйл ажиллагаанд Дуурь бүжгийн
эрдмийн театрийн симфони найрал хөгжим дэлхийн сонгодог аязуудыг тоглож ,
Австрийн бүжгийн багш Карен, Хайнз Гроссман нар Монголын цэнгээнт бүжгийн
холбооны бүжигчдийн хамт

үзэгчдэд сургалт явуулж, вальс бүжгийн урлагийн

давтагдашгүй чанарыг мэдрүүллээ.
“PLAYTIME 2014” амьд хөгжмийн наадам
Нийслэлийн 375 жилийн ойн хөтөлбөрийн хүрээнд “PLAYTIME 2014” амьд хөгжмийн
наадам “Найрсаг Улаанбаатар биднээс эхэлнэ!” уриан дор 2014 оны 7-р сарын 19, 20нд Монгол Шилтгээнд зохион байгуулагдлаа. 13 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан
тус наадам нийт 3000 гаруй хотын залуус, жуулчид, амьд хөгжим сонирходог хүүхэд
залууст амралт чөлөөт цагаа цэвэр агаарт, байгаль орчинд ээлтэй хэлбээр
өнгөрүүлэх, дэлхийн болон Монголын шинэ, шилдэг амьд хөгжмийн хамтлаг
дуучидтай танилцах боломжийг олгосон. Улмаар тус наадам нь хотын залуусын
хөгжмийн боловсролыг дээшлүүлж, орчин үеийн хөгжмийн соёлыг хөгжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулсан юм.
UB Food Festival
Нийслэлийн 375 жилийн ойд зориулсан “Найрсаг-Улаанбаатар” аянд нэгдэн М-Си-Эс
Проперти,

Грийн

Катеринг

компаниуд

Нийслэлийн

Соёл

Урлагийн

Газрын

дэмжлэгтэйгээр 08 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд Вива Сити хороололд хоёр дахь
жилдээ уламжлал болгон амжилттай зохион байгууллаа. Фестивальд Улаанбаатар
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хотын 40 гаруй шилдэг ресторанууд нэрийн хоолоо 1000-3000 төгрөгөөр амтлуулж,
ахлах тогооч нарын хоол хийх үзүүлбэр, урлагийн тоглолтууд, бартендер шоу, гэр
бүлийн хөгжөөнт хоолны тэмцээнүүд, хамгийн том бялуу, шилдэг оролцогч
рестораныг тодруулах гээд ирсэн зочдыг уйдаахааргүй олон сонирхолтой үйл
ажиллагаа зэрэг өрнөж байсан нь аргагүй л залуусын хороолол Вива Ситигийн өнгө
төрхийг илтгэж байлаа. Фестивальд ойролцоогоор 30.000 гаруй иргэд оролцож,
үйлчлүүлсэн.
Silence White
Мянга мянган залуус нэгэн үдэш цагаан хувцасаар жигдэрдэг “Silence white”
цэнгүүнийг 07 дугаар сарын 12-нд Үндэсний Соёл Амралтын Хүрээлэнд зохион
байгууллаа. Хотын соёлын нэгэн төрөл болох Дижи урлаг, клубын соёлыг нэвтрүүлэх
зорилготой энэхүү үйл ажиллагааг энэ удаад “Энх тайван, эрх чөлөө, эв нэгдэл”
уриатай 9 дэх жилдээ зохион байгуулагдсан цэнгүүнд 15 мянга гаруй залуус
хамрагдсан.
Street art үйл ажиллагаа
Нийслэлийн 375 жилийн ойд зориулан хуучны байшин барилга дээр 3d street art
бүтээл зурах ажлыг Нийслэлийн Соёл урлагийн газар санаачлан “Дижитал инк” ХХКтай хамтран зохион байгууллаа. Уг ажлыг 2014 оны 08 дугаар сарын 3-наас 8-ны
өдрүүдэд Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хорооны 44,45 дугаар байрны гаднах ханан
дээр зурж, иргэдэд зориулсан соёл урлагийн өдөрлөгийг зохон байгуулав. Дээрх ажил
нь орчин үеийн урлагийн өнгө аясыг иргэдэд мэдрүүлж, хотын гудамж талбай,
барилга байгууламжийн архитектур дизайныг хөгжүүлэхэд тодорхой хувь нэмрээ
оруулсан шинэлэг ажил болсноороо үр дүнтэй байлаа.
“XGames Mongolia”хотын аварга шалгаруулах уралдаан.
“X GAMES MONGOLIA-2014” буюу экстрим спорт сонирхогчдын уралдааныг “Уухай”
ТББ-тай хамтран 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнийг
спортын шинэ төрлийг сурталчилан таниулж, хөгжүүлэх, залуучуудыг эрүүл,
идэвхитэй
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тоог

нэмэгдүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаагийн тэмцээнийг 2014
оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр Үндэсний Соёл, амралтын хүрээлэнд зохион
байгуулж үндсэн 4 төрлөөр 50 гаруй сонирхогчид хурд хүч, авъяас чадвраа сорин
оролцлоо.
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар

нь

“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг

хамгаалах, сэргээн засварлах”үндэсний хөтөлбөр, “Морин хуур, уртын дуу” дэд
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хөтөлбөр, “Монгол хөөмий”, “Монголын уламжлалт бий биелгээ” дэд хөтөлбөрүүдийг
үр дүнтэй, амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан.
“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах”
хөтөлбөрийн хүрээнд:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 175 дугаар тогтоолоор нийслэлийн
нутаг дэвсгэрт байгаа улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгал 15, нийслэлийн
хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгал 11 бүртгэгдсэн.


Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 61 дүгээр
тогтоолоор Халхын голын 1939 оны дайны ялалтын 75 жилийн ойг улс орон
даяар

тэмдэглэхээр

шийдвэрлэсэний

дагуу

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 06 дугаар сарын
25-ны өдрийн А/532 тоот захирамж гарч Зайсан толгой
дахь Зөвлөлтийн дайчдын хөшөө цогцолборыг сэргээн
засварлах ажлыг 2014 оны 07 дугаар сарын 16 –ны
өдрөөс 2014 оны 8 дугаар сар 20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд “Уран холболт” ХХК
хийж гүйцэтгэлээ.Засварын ажлаар Зайсан толгой өөд өгсөх шат, автомашины
зогсоол, Зөвлөлтийн дайчдын алдрыг мөнхлөх хөшөө, хөшөөний дотор талын
мозайкан чимэглэлийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд хөшөөний урд
хэсгийн эгц хадан ирмэгийг хамгаалсан хашааг барьж байгуулсан. Засварын
ажлыг дуусгаад 08 дугаар сарын 21-нд ойн комисст албан ёсоор хүлээлгэн өглөө.


2014 оны

09 дүгээр сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар,

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын музей хамтран
дүүргүүдийн Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд “Соёлын тухай хууль”,
соёлын өвийн асуудал, түүнийг бүртгэх баримтжуулах асуудлаар сургалт зохион
байгуулсан.


Сүхбаатар дүүргийн нутаг дахь Бээжингийн гудамжны засвартай холбоотойгоор
Монгол улсын залуу жанжин Б.Лхагвасүрэнгийн хөшөөг сэргээн засварлаж,
байршлыг

шилжүүлснийг

Улаанбаатар

хотын

Захирагчийн

ажлын

алба,

Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн төлөөлөлтэй хүлээн авсан.
ОХУ- ын элчин сайдын хүсэлтээр Соёл, Спорт, Аялал жуулчлалын яам, Соёл,
урлагийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар Монгол дахь Оросын бүрэн
эрхт төлөөлөгч асан Иван Яковлевич Коростовецийн хөшөөг Оросын Соёл,
шинжлэх ухааны төв /РЦНК/-ийн хашаанд босгосоныг ССАЖЯ-наас томилсон
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтаж хүлээн авлаа.
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Нийслэлийн 375 жилийн ойн хүрээнд “Их Хүрээ” нүүдэллэн суурьшиж байсан
газруудад

босгосон

хөшөө

дурсгалын

хамгаалалтад үзлэг, засвар хийх, танин
мэдэхүй,

түүхэн

сэдэвт

нэвтрүүлэг,

баримтат киноны зураг авалт хийх, аялал
жуулчлалын маршрут гаргах зорилгоор
Нийслэлийн

Соёл,

урлагийн

газар,

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар,
Улаанбаатар

хотын

музей,

Дүрс

бичлэгийн студийн бүрэлдэхүүнтэйгээр 2013 оны 07 дугаар сарын 30- наас 8
дугаар сарын 08-ныг хүртэл 10 хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан.
Тойрон аяллын явцад нийслэл хот суурьшиж байсан газруудад босгосон 16
хөшөөнд сэргээн засварлалт хийж,нэг газарт хөшөө босгох шав тавьсан бөгөөд
бүх хөшөөний байршлыг GPS-р тогтоож газрын зураг дээр тэмдэглэн аялал
жуулчлалын маршрут гаргалаа.

Цаашид “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн

хүрээнд нийслэлийн хамгаалалтанд байгаа түүх, соёлын дурсгалуудыг сэргээн
засварлах, соёлын аялал жуулчлалын эргэлтэд оруулан ажиллахаар хөтөлбөрт
тусгагдсан болно.
Монгол улсын Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хүрээнд:
“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.
Ардын уламжлалт урлагийг хүүхэд, багачуудад өвлүүлэх, сурталчлах зорилго
бүхий Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд “Морин хуур, уртын дуу” хөтөлбөрийг амжилттай
хэрэгжүүлэн ажиллав. Энэ онд


Багануур дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 15 сурагч, Уртын дууны
сургалтанд- 18 сурагч;



Багахангай дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 14, Уртын дууны сургалтанд 18
сурагч;



Баянзүрх дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 16, Уртын дууны сургалтанд 13
сурагч;



Налайх дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд- 14, Уртын дууны сургалтанд- 27
сурагч;
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Сонгинохайрхан дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 6, Уртын дууны сургалтанд9 сурагч;



Хан-уул дүүрэгт: Морин хуурын сургалтанд 29, Уртын дууны сургалтанд 5
сурагч

тус тус хичээллэж байгаа бөгөөд дугуйлангийн сурагчид сургууль,

дүүргийнхээ хэмжээнд тайлан тоглолтоо хийлээ.


“Хууртай мөнхрөх аялгуу” уртын дууны уралдааныг Нийслэлийн хэмжээнд
уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн. Уг уралдаан нь энэ жил 9 дэх жилдээ
2014 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдөр Налайх дүүргийн Соёлын ордонд
зохион байгуулсан бөгөөд өвөг дээдсээс уламжлагдан ирсэн уртын дууны өв
сангаас суралцуулах, уртын дууны урын санг баяжуулах, мартагдсан дууг
сэргээх, ирээдүйн авъяаслаг дуучдыг тодруулах зэрэг ач холбогдолтой
уралдаан болдгоороо уртын дуучид болон сонирхогч, суралцагчдын хүсэн
хүлээдэг уралдаан болоод байгаа юм. Уралдаанд 9 дүүргээс нийт 50 гаруй
уртын дуучид оролцсоны дотор хамгийн ахмад нь 86 настай буурал, хамгийн
залуу нь 10 настай ардын авьяастан оролцсон нь уг уралдаан жилээс жилд
өргөжин уртын дууны цар хүрээ тэлж буйг харуулсан ажил боллоо.

“Монгол хөөмий” дэд хөтөлбөр
2014 онд Нийслэлийн ЕБС-иудад хөөмэйн дугуйланд нийт 26 хүүхэд суралцаж
байна. Эдгээрийг дүүргүүдээр ангилвал:

Баянзүрх дүүрэгт- 3 сурагч, Хан-Уул

дүүрэгт- 13 сурагч, Багахангай дүүрэгт- 8 сурагч, Сонгинохайрхан дүүрэгт- 1 сурагч,
Налайх дүүрэгт- 1 сурагч тус тус хичээллэж байна.
Соёл урлагийн их сургуульд бакалаврын зэрэгтэй хөөмийч бэлтгэсэний 10
жилийн ойн хүрээнд “Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй” эрдэм шинжилгээний бага хурал,
СУИС-ийн хүндэт профессор, СГЗ Б.Одсүрэнгийн нэрэмжит хөөмийн уралдааныг
гоцлол болон хамтлаг төрлүүдээр 2014 оны 05 дугаар сарын 11-нд зохион
байгууллаа. Хуралд хөөмий судлаачид болон СУИС-ийн төгсөгчид, суралцагчид,
багш нар илтгэл тавьж оролцсон юм. Мөн тууль хайлах урлагийн талаар иргэдэд
сурталчлах таниулах зорилгоор СУИС-ийн хөөмийн урлагийн багш, профессор
Б.Одсүрэн шавь нарын хамт Богд хааны ордон музейд хөөмий, туулийн өдөрлөг
зохион байгууллаа.
“Монгол

хөөмий”

хөтөлбөрийн

хүрээнд

нийслэлийн

хэмжээнд

зохион

байгуулсан “Хөөмийн уянга 2014”наадмыг 2014 оны 12-р сарын 08-нд зохион
байгууллаа. Тус наадмыг хоёр насны ангилалтай зохион байгуулж, өсвөр насанд
15, насанд хүрэгчдэд 18 оролцогч бүртгүүлж, уралдаанд оролцлоо. Уралдааныг
хөөмийлэх ур чадвар, тайзны соёл, найруулга гэсэн шалгуураар мэргэжлийн
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шүүгчид шүүн явуулсан бөгөөд шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд СУИС- ийн хөөмийн багш
хүндэт профессор, СГЗ Б.Одсүрэн, НСУГ-ын Урлаг, уран сайхны хэлтсийн дарга
М.Мөнхсайхан, НСУГ-ын Соёлын биет бус өв, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Ц.Баттөр нар ажиллаж шилдгүүдийг тодрууллаа.
“Монгол бий биелгээ” дэд хөтөлбөр
Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 10 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Монголын

уламжлалт

бий

биелгээ”үндэсний

хөтөлбөрийг

хэрэгжүүлэх

дэд

хөтөлбөрийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 159 дүгээр тогтоолоор батлуулж,
нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.
“Бий биелгээ-2014” 5 дугаар наадмыг 2014 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр
зохион байгуулав.Уг наадамд Багануур, Багахангай, Баянзүрх, Хан-Уул дүүргүүдээс
бага, дунд, ахлах насны ангилалаар нийт 100 гаруй хүүхэд өрсөлдлөө. Тэмцээний
шүүгчээр МУГЖ Нанжид, МУСТА Энхгэрэл, МУСТА Гаанжуур нар ажиллаа.
Мөн ТВ-9 телевизээс зохион байгуулсан “Гэгээн алсын одод”
“МОНГОЛ ТУУРГАТАН ХҮҮХДИЙН УРЛАГИЙН 5-Р

Олон улсын

ИХ НААДАМ” –д Баянзүрх

дүүргийн дугуйлангийн дуу бүжгийн ангийн сурагчид 1-4-р шат хүртэл гоцлол болон
хамтлаг төрлөөр амжилттай оролцсоноос бүжгийн ангийн сурагч “Урианхай”-н
биелгээ бүжгээр Б.Ууганбаяр, Б.Хажидцогзол нар, биелгээт бүжгээр амжилттай
оролцож шилдэг 25-д шалгарч ГАЛА концертонд оролцлоо.
“Их Монгол-3”хамтлаг биелгээт бүжгээр 3 дугаар шат хүртэл амжилттай
оролцсон. Олон улсын “Найрамдал” төвд зохион байгуулагдсан Олон улсын Хүүхдийн
Ардын Урлагийн Их наадам фестивальд Бүжгийн ангийн сурагчид “Чичэргэнэ”
биелгээт бүжгээр оролцож тэргүүн байр алтан медаль хүртсэн амжилттай байна.
Монголын язгуур бий биелгээг өвлүүлэх холбооноос Нийслэлийн 61 дүгээр дунд
сургуульд 1000 биелээч бэлтгэх төсөл амжилттай хэрэгжиж 2014 оны 05 дугаар
сарын 28-ны өдөр Улсын Филармоний танхимд тайлан тоглолтоо хийлээ.
Эдгээр хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн үр дүнд:соёл урлагийг хөгжүүлэх, ардын
урлаг уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх, үндэсний урлаг соёлын өвийг тээгч ардын
авьяастныавьяас

билгийг

ирээдүйд

өвлүүлж,

сурталчлах,

хамгаалах

ажиллагааны бүртгэл мэдээллийн сантай болсон нь үр дүнгээ өгч байна.
Дөдөв. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал
Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажилласан талаарх
мэдээлэл

үйл
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Байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан иргэдэд хүргэх мэдээ мэдээллийн
цар хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэн хүний нөөцийн бодлого, ажлын байрны сул орон
тоо, албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, холбоо барих утас, цахим хаяг,
зургийг байрлуулж, байгууллагын улирал тутам хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, тайлан мэдээг шинэчлэн оруулан ажиллаж байна. Мөн төсөв, санхүүгийн
ил тод байдлыг ханган ажиллаж, санхүүгийн тайлан мэдээг

цахим хуудсандаа

байрлуулан тухай бүр шинэчлэн ажилласан.
Байгууллагын үйл ажиллагаа бодлого шийдвэрийг цахим хуудсаар ил тод
нээлттэй

байдлыг

хангах

зорилгоор

байгууллагын,

http://nsug.ub.gov.mnцахим

хуудсаар 52 , Facebook хуудсаар 107 , Twitter-ээр 47, Youtubeхуудсаар 4 видео шторк
мэдээ мэдээлэл бэлтгэн олон нийт, иргэдэд мэдээллэж хүргэсэн.
Байгууллагын

үйл

ажиллагааны

явцад

үүссэн

мэдээллийн

баазыг

www.ub1234.mnсайтад тогтмол шинэчилж байршуулж хэвийн үйл ажиллагааг хангаж
ажиллаж байна. Мөн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, үйл ажиллагааны
мэдээллийг байгууллагын http://nsug.ub.gov.mnвэб сайтын мэдээллийн санд тогтмол
байршуулж байна.
Нийгмийн

сүлжээний

Фэйсбүүк,

Твиттер,

Ютүб

хуудсуудыг

тогтмол

идэвхитэйажиллуулжбайгууллагын үйл ажиллагааг шуурхай мэдээллэж, иргэд,
байгууллагын санал гомдлыг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж байна. Цахим
хуудсаар хэрэглэгчдийн дунд санал асуулга явуулсан бөгөөд 88% нь дэмжсэн байна.
Түүнчлэн байгууллагын вэб сайтад давхардсан тоогоор 66552 зочин зочилж,
Facebook хуудсан дээр 12 дугаар сарын 30-ны байдлаар 5461 like,Twitter хуудсанд
182 дагагчтайгаар үйл ажиллагаагаа иргэдэд мэдээллэж, төрийн үйлчилгээг цахим
хэлбэрээр тасралтгүй жигд үзүүлж байна.
Төсөв, санхүүгийн ил тод нээлттэй байдлын хэрэгжилт
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны
өдрийн 13/21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 2014 оны төсөв батлах
тухай” тогтоолыг цахим хуудсанд байршуулсан.
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр
ашигтай зарцуулсан. Төсвийн зарцуулалтын тайлан, сарын мэдээг хугацаанд нь
НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст өгч хэвшсэн. Улирал, жилийн тайлан,
тухайн жилийн төсвийн гүйцэтгэлийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд гаргаж
холбогдох байгууллагад хүргүүлж баталгаажуулдаг.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас худалдан
авах бүтээгдэхүүний болон санхүүжүүлэхэд шаардлагатай 188735,0 мянган төгрөг,
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Соёл урлагийн болон бусад томоохон үйл ажиллагааг зохион байгуулахад
захирамжаар 3866874,6мянгантөгрөг үүнээс “Хүүхдийн найрал дууны наадам”-ыг
зохион байгуулахад 72100,0 мянган төгрөгийг тус газрын дансаар дамжуулан авч
холбогдох газруудтай хамтран үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллалаа.
2014 ондүндэсний болон дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд төсвийн урсгал зардлаас
4550,0 мянган төгрөгийг зарцуулж нийслэлийн хэмжээний соёл, уралгийн

үйл

ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан.
Нийт төсвийн гүйцэтгэл 98,2 хувьтай бөгөөд 1,8 %буюу 3564,1 мянган
төгрөгийн хэмнэлттэй ажиллаж, батлагдсан төсвийг сар, улирлын хуваарийн дагуу
зориулалтын дагуу зарцуулж, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласнаар тайлант
онд өр, авлагагүй ажилласан.
Тус газрын даргын тушаалаар томилогдсон Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь
өмч хөрөнгийн ашиглалт хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж ажиллахын
зэрэгцээ жил бүрийн эцэст Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраар ажлаа дүгнүүлж
сайн үнэлгээ авсан.
Байгууллагын урсгал зардалд эд хогшил худалдан авах зардал тусгагдаагүй
тул энэ онд эд хогшил худалдан аваагүй болно.
Тус газар болон харъяа төсөвт байгууллагуудын 2015-2017 оны төсвийн
хүрээний

мэдэгдлийг

боловсруулж

холбогдох

дээд

шатны

байгууллагуудад

хамгаалан ажилласнаар 2015 онд 2727087,3 мянган төгрөгийн урсгал зардлын
зарлага, санхүүжилттэй ажиллахаар төсвөө батлууллаа.
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Санхүү, хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын хяналтын хэлтсээс 2012-2013 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт
шалгалт хийгдэж санхүүгийн ямар нэгэн төлбөр зөрчилгүй гарсан.
Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын
тайланд

2013 оны

жилийн эцсийн санхүүгийн

Нийслэлийн Аудитын газраас аудит хийсэн дүгнэлтийг иргэдэд нээлттэй

байршуулсан 2013 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитаар зөрчилгүй стандарт дүгнэлт
авч ажилласан
Тав. Бусад
Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт
Газрын даргын 2013 оны А/01 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг
шинэчлэн боловсруулж, ажилтан бүрт танилцуулан, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж
байна.
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Боловсон хүчний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, хүний нөөцийг хөгжүүлэх,
мэргэшүүлэх зорилгоор

байгууллага дотроо зохион байгуулсан сургалт семинарт

давхардсан тоогоор 24 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 48 хүн
хамрагдсан.
Төрийн албаны зөвлөлтэй хамтран 12 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион
байгуулсан Төрийн албаны ёс зүй, хариуцлага, ур чадвар, соёлын асуудлаар,
зөвлөмж сургалтад газрын бүх ажилтнуудыг хамруулав. Сургалтад Төрийн албаны
зөвлөлийн

референт Б.Нямсүрэн уригдан дээрх асуудлаар сургалт, мэдээлэл

хийсэн.
Төрийн албаны ёс зүй, төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг
мөрдөж ажиллах, хэрэгжүүлэх арга зүйн онолын мэдлэгээ дээшлүүлэв.12 дугаар
сарын 10-ны өдөр Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль,
холбогдох журмыг таниулах, сурталчлах болон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг
болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны талаар заавар
зөвлөгөө, арга зүйн зөвлөмжийг өгөхийн зэрэгцээ хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд
үүсч буй хүндрэл бэрхшээл, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлаар
АТГ-ын Урьдчлан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн комиссар Б.Туул сургалт
хийж санал солилцов.
Сургалтыг тус газрын 11 албан хаагч, харьяа соёлын ордоны захирал,
менежрүүдийг хамруулан зохион байгууллаа.
Төрийн албан хаагчдын бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан”-г төрийн албаны хүний
нөөцийн мэдээллийн системийн программ хангамжийн дагуу

газрын ажилтаны

бүрэлдэхүүний хөдөлгөөний тайланг НЗДТГ-т хугацаанд нь гарган хүргүүсэн
Энэ онд албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах, мэргэжил боловсрлоо
дээшлүүлэхд нь дэмжлэг үзүүлж Удирдлагын академид 1, хуулийн сургуульд 1 албан
хаагч суралцаж байна. 1 албан хаагч Удирдлагын академи төгөссөн. Ажиллах
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны
дагуу 1 ажилтан шинэ байранд ороход 200.000 төгрөг, 1 ажилтан хүүхэд төрүүлэхэд
100.000 төгрөгийн тэтгэмж, түүлээ нүүрсний тэтгэмж 800.000 мөн албан хаагчын гэр
бүлийн хэн нэгэн хүндээр өвдсөн, нас барсан гэх мэт туслаж дэмжлэг үзүүсэн.
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Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан Соёл урлагийн газраас өндөр
насны тэтгэвэрт гарсан 5 ахмадуудыг 2014 оны 10 дугаар сарын 26 -ны өдөр хүлээн
авч хүндэтгэл үзүүлэн, соёл урлагийн салбарт хэрэгжиж буй өөрчлөлт, шинэчлэлийн
талаар ярилцаж ахмадуудын сургаал, зөвлөмжийг сонсож, Нийслэлийн өдрөөр
Хүүхдийн найрал дууны гала тоглолт, Парад

шоу үйл ажиллагаанд урилгаар

оролцууллаа.
Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн 11 ажилтанд
5.579.450 төгрөгний урамшуулал зарцуулсан байна. 1 ажилтан Соёлын Тэргүүний
ажилтан цол тэмдгээр, 1 ажилтан Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын жуух
бичгээр, 2 ажилтан Нийслэлийн Засаг даргын жуух бичгээр, НИТХ хүндэт тэмдэгээр
тус тус шагнагдлаа.
Ажилтнуудын

2014

оны

ээлжийн

амралтын

хуваарийг

газрын

даргын

тушаалаар баталж, хуваарийн дагуу амралтыг биеэр эдлүүлсэн.
Төрийн албан хаагчийн сул орон тоог нөөцөөс нөхөх болон нээлттэй ажлын
байр зарлуулах саналаа Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлд гаргаж хуулийн
дагуу сонгон шалгаруулж авч ажиллуулж байна.
Тус газрын зарласан ажлын байранд Төрийн албаны шалгалт өгч тэнцэж
төрийн албан хаагчийн нөөцөд байсан Б.Буяндэлгэр, Н.Гантуяа, Ц.Баттөр нарыг нэр
дэвшүүлж Нийслэл дэх ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн саналын дагуу албан тушаалд нь
томилсон.
Дээрх албан хаагчдыг томилохаас өмнө холбогдох материалийг бүрдүүлэн
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хуулийн дагуу гаргуулан Авилгатай
тэмцэх газарт хянуулж, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх нөхцөл байдал тогтоогдоогүй
тул ажилд томилон ажиллуулсан.
Тус газрын 2014 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө,орлогын
мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг 1 дүгээр сарын 3-ны
өдрийн 1/ 4 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мэдүүлэг гаргах хуулийн хугацаа

2

дугаар сарын 15-ны дотор албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахим болон
цаасаар гаргуулан, баталгаажуулсан Мөн харьяа соёлын байгууллагуудыг захирал
нарт зөвлөгөө өгч хуулийн хугацаанд мэдүүлгийг гаргуулж мэдүүлгийн тайлан мэдээг
үнэн зөв, хуулийн хугацаанд ХАСХОМ 1, 2 маягтын дагуу тайланг НЗДТГ-т хүргүүлж
ажиллаа.
Тус газрын ЭБАТ-т мэдүүлэг гаргагчдын цаасаар болон цахим хэлбэрээр өгсөн
мэдүүлэг засваргүй, бүрэн гүйцэд бөглөгдсөн, хугацаандаа өгсөн мөн тайлбар
мэдээллээ

үнэн

зөв

бөглөсөн

эсэхэд

хяналт

тавьж

хүлээн

авч

бүртгэн
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баталгаажуулсан. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг
гаргагч гарт зориулсан гарын авлага, ХАС болон ХОМ-ийг бүртгэх хянах, хадгалах
эрх бүхий албан тушаалтан нарт зориулсан гарын авлагын ашиглан газрын албан
хаагчдад 3 удаа мэдээлэл хийж, Тойм сэтгүүлийн тусгай дугаарыг тарааж
судлуулсан.
НЗДТГ-аас авлига, ХОМ-тэй холбоотой ирсэн албан тоотыг хугацаанд нь
хариуг боловсруулж хүргүүлдэг. Байгууллага дээрээ авлигын эсрэг 17 заалт бүхий
төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлж ажмллаж байна. АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн
шинжилгээний хэлтсээс 7 дугаар сард тус газрын албан тушаалтнуудын хувийн ашиг
сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүсэн тухай мэдэгдэл, тайлбарыг
гаргасан байдал, тэдгээрийн шийдвэрлэлт мөн албан хаагчдын 2012, 2013 оны
хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг

хянан

шалгасан. АТГ 03/6330 албан тоотоор тус газрын ЭБАТ-н үйл ажиллагаа ХАСХОМ,
урьдчилсан мэдүүлгийг холбогдох зааврын дагуу хөтлөн холбогдох тайлан мэдээг цаг
хугацаанд нь гаргаж шинээр томилогдсон албан тушаалтнаас

хуульд заасан

хугацаанд мэдүүлгийг гаргуулж хуулиар хүлээсэн үүргээ хангалттай хэрэгжүүлэн
ажилласан байна гэсэн дүгнэлт ирүүлсэн.
Байгууллагын www.nsug.ub.gov.mn хуудсанд Нийслэлийн соёл урлагийн газрын
ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, ажилтнуудын хариуцсан ажил үүргийн
талаарх мэдээлэл, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаар, тус газраас үзүүлдэг
төрийн үйлчилгээтэй холбоотой дүрэм, журам, бүрдүүлэх материалын жагсаалт,
байгууллагын удирдлагаас гаргаж байгаа шийдвэрийг нээлттэй ил тод байршуулж
мэдээллийг шинэчлэн ажиллав.
Бусад үйл ажиллагааны ажлын чиглэлээр
Тус газраас

“Архи тамхигүй- Эрүүл агаар” сэдэвт спорт өдөрлөгийг Соёл

урлагийн харьяа байгууллагуудын дунд 2014 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр
Багахангай

дүүрэгт

зохион

байгуулав.

Энэ

үйл

ажиллагаанд

10

соёлын

байгууллагуудын 247 хүн оролцлоо. Спорт өдөрлөгт тамирчид гар бөмбөг, теннис,
дардас, олс таталт гэсэн 4 төрлөөр өрсөлдсөн.
Гадаад арга хэмжээний талаар


БНСУ-д зохион байгуулсан “Хотын хөгжил ба төлөвлөлт” сэдэвт сургалтад 2014
оны 2 дугаар сарын 4-нөөс -7-ны өдрүүдэд Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
С.Оюунчимэгийг оролцуулсан.



Тус газрын дарга Б.Батцэнгэл БНФУ-ын Соёлын яам, Монгол улс дар элчин
сайдын яамны урилгаар Парис хотод зохион байгуулагдах “Хотын болон Орон
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нутгийн соёлын байгууллагын семинарт” 2014 оны 05 дугаар сарын 18-наас 27ны өдрүүдэд оролцсон.


Хятад , Орос, Монгол 3 улсын бүс нутгийн БНХАУ-ын
Манжуур хотод болох Хойд бүсийн 11 дэх удаагийн
олон

улсын

шинжлэх

ухааны

үзэсгэлэн

үйл

ажллагаагаанд Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард
Улсын

хоёр

улсын

гадаад

харилцааны

яамдын

тогтоосон соёлын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Эрээн хотод 2014 оны
02 дугаар сарын 19-22-ны өдрүүдэд тус газрын мэргэжилтэн Б.Бундхорол,
Улаанбаатар хотын музейн эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Очбаяр нар
оролцсон.


БНХАУ-ын Манжуур хот болох 11 дэх удаагийн Гоо бүсгүйн тэмцээнийг зохион
байгуулахад хамтран ажиллах талаар доорх саналд 2 тал гэрээг байгуулан
ажиллав. БНХАУ-ын Манжуурын 11

дэх удаагийн Хятад, Орос, Монгол олон

улсын гоо бүсгүйн тэмцээнийг Манжуур хотод 2 үе шаттайгаар зохион байгуулав.
Хоёр дахь шатны тэмцээн нь 2014 оны 12 дугаар сарын 21-нээс- 22-нд, Эцсийн
шатны тэмцээнийг 2014 оны 12 дугаар сарын 23-нд, эцсийн шатны тэмцээн
болон шагнал олгох үдэшлэг 2014 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр боллаа
Тэмцээнд

Монгол улсаас 15 бүсгүйчүүдийг

амжилттай оролцуулан

бэлтгэл зохион байгуулалт хийж

1 дүгээр байр, 3 дугаар

байр болон бусад шагналт

байруудын эзлэн нийт 7 шагнал хүртэв.


Улаанбаатар, Бангкок хот хооронд байгуулсан “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”
хэрэгжүүлэх

ажлын хүрээнд Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны
10 дугаар сарын 27-ны А/37 дугаар тушаалаар
Нийслэл, дүүргийн олимпиад, соёл, урлагийн
салбарт амжилт гаргасан Нийслэлийн шилдэг 14
сурагчид,

НЗДТГ-ын

Гадаад

харилцааны

мэргэжилтэн, НСУГ-ын ажилтан нийт 20 хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр 2014 оны 11 дүгээр сарын 10-16-ны өдрүүдэд Бангкок хотод
айлчиллаа.
Бангкок

хотын

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга гишүүд, Гадаад

харилцааны албаныхан, На Луан сургуулийн сурагчид,

багш хамт олонд

зохиулан Улаанбаатар хотын авьяаслаг сурагчид гоцлол бүжиг “Жалам хар”,
гоцлол “Жонон хар” морин хуур, гоцлол дуу “Цомбон туурайтай хүрэн” уртын

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

дуу, “Монгол

бүжиг” ийн хамтлаг зэрэг бага хэмжээний урлагийн тоглолт

үзүүлсэн.
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