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ТАЙЛАНГИЙН БҮТЭЦ, АГУУЛГА
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
1.1.
“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д заасан
нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн
ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл;
1.2.
Төрөөс баримтлах бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд
тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүн;
1.3.
Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан нийслэлд
хэрэгжилт зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил;
1.4.
Улсын болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа
ажлын хэрэгжилт;
1.5.
Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд
тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүн;
1.6.
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын салбарын төсвийн ерөнхийлөн
захирагч болон Нийслэлийн Засаг даргын хооронд 2019 онд Засгийн газрын
чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний соёл, урлагийн
чиглэлээрх заалтын хэрэгжилт;
1.7.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
хэрэгжилт;
1.8.
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд
тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт;
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
2.1. УИХ-ын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны
тэмдэглэлийн нийслэл болон тухайн байгууллагуудад холбогдолтой заалтын
хэрэгжилт;
2.2. НИТХ-ын болон тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилт;
2.3. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт;
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
3.1.
Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлт;
3.2.
Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа;
3.3.
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн ажлын
гүйцэтгэл;
3.4.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний
биелэлт;
3.5.
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт,
архив албан хэрэг хөтлөлт;
3.6.
Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа;
3.7.
Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/ээр үнэлсэн байдал;
3.8.
“Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д 2019
онд гаргасан тайлан, мэдээ;
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ
4.1.
Мэдээллийн үйл ажиллагааны ил тод байдал;
4.2.
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал;
4.3.
Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал;
4.4.
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт;
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМД ҮЗҮҮЛЭХ СОЁЛ, УРЛАГИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ЧАНАРТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
5.1.
Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад
байгууллагатай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран ажилласан
талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа;
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Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан тухай;
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу
зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл;
Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад
гарч байгаа хүндрэл, бэрхшээл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын
талаарх санал, хүсэлт;
Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлж, чанартай зохион байгуулах зорилтын хүрээнд хийгдсэн ажил;
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь 2019 онд Монгол Улсын Засгийн газрын 20162020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд соёл, урлагийн чиглэлээр тусгагдсан заалтуудыг
байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгаж, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газар нь Монгол
Улсын төрөөс Соёлын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийг нийслэлийн хэмжээнд
хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/826 дугаарын
захирамжаар батлагдсан дүрэм, 2016 оны 08 дугаар 31-ний өдрийн А/635 дугаарын
“Агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах” тухай
захирамжийн дагуу Соёлын хэлтэс, Урлагийн хэлтэс гэсэн 2 хэлтэс 14 хүний орон тоотой
ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 2019 оны 05 дугаар сарын 05-ны А/27-ны “Ажлын
байрны жагсаалт батлах” тухай тушаалаар албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн
баталсан. Мөн байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг 2019 оны
05 дугаар сарын 31-ний А/28 дугаарын тушаалаар байгуулж, МУ-ын Засгийн газрын 36
дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг
хангах журам”-ын дагуу төслийг боловсруулсан. Байгууллагуудын нэгж хоорондын уялдаа
холбоог сайжруулах зорилгоор чиг үүргийн хуваарилалтад дүн шинжилгээ хийж, ТАЗ-ийн
2019 оны 03 дугаар тогтоолын дагуу албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн
боловсруулж, төслийг Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн.
НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН БҮТЭЦ
Газрын дарга

Соёлын хэлтэс

Урлагийн хэлтэс

1. Хэлтсийн дарга
2. Захиргааны
асуудал
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн
3. Нийтийн соёлын бодлого хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн
4. Хүний нөөц, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
5. Статистик, хөрөнгө оруулалтын асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
6. Соёлын биет өвийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
7. Соёлын үйлчилгээ, оюуны өмчийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
8. Даргын туслах, архив бичиг хэргийн ажилтан

1. Хэлтсийн дарга
2. Үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
3. Мэргэжлийн
урлагийн
асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
4. Соёлын биет бус өвийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн

1.1.“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” онд заасан
нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын
явц, үр дүн:
“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-д “Монгол Улс нүүдлийн
соёл, аялал жуулчлалын олон улсын төв болох“ зорилт дэвшүүлсний дагуу Улаанбаатар
хот зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилтыг дунд хугацааны
бодлогын баримт бичигтээ тусган тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлд Соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын цогц арга хэмжээг төлөвлөн, нийслэлийн
төсвийн тодорхой хувийг зарцуулан хэрэгжүүлж байна.
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Нийслэл Улаанбаатар хотын Зүүн хойд Азийн бизнес, соёл, аялал жуулчлал, санхүүгийн
төв болгох зорилтын хүрээнд 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Улаанбаатар
бүжгийн спортын аварга шалгаруулах олон улсын уралдаан”-ыг зохион байгуулсан.
1.2.Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогын зорилтын хэрэгжилт:
Үндэсний хөгжилд соёл, урлагийн эзлэх байр суурь, оруулах хувь нэмэр, үр ашгийг
нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04 дүгээр
сарын 25-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор “Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийг
батлуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 4 зорилт
11 чиглэлээр боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлуулж,
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн зорилго нь үндэсний соёл уламжлал,
монгол хүний оюуны бүтээлийг инновац, зохиогчийн эрхэд тулгуурлан эдийн засгийн
эргэлтэд оруулж, соёлын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар түүний нөлөөг сурталчлан
таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг нийслэлийн хэмжээнд өрнүүлэхэд оршиж байгаа юм.
Соёлын үйлдвэрлэл дэд хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг боловсруулан, Нийслэлийн нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн
удирдагч, нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд
нийт 4 зорилтын хүрээнд 10 ажил хийхээр төлөвлөснөөс дараах ажлуудыг хийж
гүйцэтгэсэн. Үүнд:
• Соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан бий болгох
төлөвлөгөөний дагуу 9 дүүрэг тус бүрээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
• Хөтөлбөрийг анхан дунд шатанд хэрэгжүүлэх хүний нөөцийг чадавхжуулах
сургалтуудыг эхлүүлж, 9 дүүргийн соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, дүүргүүдийн
соёлын ордны захирал, менежерүүдэд 2 удаагийн сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай
хамтран зохион байгуулж, БСШУСЯ, СУИС-аас Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлээр
зохион байгуулсан олон улсын зөвлөгөөнд
оролцуулж, чиг хандлага, туршлагаас
танилцуулсан.
• Оюуны өмчийг дээдлэгч хот аян өрнүүлж зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах
эрхийн тухай хуулийг сурталчлах видео контентуудыг бэлтгэж байна.
Мөн соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх
зорилгоор судалгааны маягтыг боловсруулан, судалгаа хийх аргачлалын талаар 9 дүүргийн
соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил
хангаж байна.
Соёлын үнэт зүйлийг иргэд бүтээн бий болгох, хүртэх, эзэмших, орчин нөхцөл
бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд:
Соёлын үнэт зүйлийг иргэд бүтээн бий болгох, хүртэх эзэмших орчин нөхцөлийг хангах
зорилго бүхий хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг нийслэлийн
дунд болон богино хугацааны бодлогын баримт бичигт тусган хэрэгжүүлж байна.
Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд үндэсний соёл
уламжлал, монгол хүний оюуны бүтээлийг инновац, зохиогчийн эрхэд тулгуурлан эдийн
засгийн эргэлтэд оруулах зорилго бүхий “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг
нийслэлд хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Соёлын өвийг хадгалж, хамгаалах, өвлөн уламжлах, баяжуулан хөгжүүлэх
зорилтын хүрээнд;
Соёлын биет болон биет бус өв, баримтат өвийг хадгалж хамгаалах, өвлүүлэн
уламжлуулах, сэргээн засварлах талаар нийслэлийн дунд болон богино хугацааны
бодлогын баримт бичгүүдэд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын А/427 тоот захирамжаар Улаанбаатар хотын нийтийн төв
номын санд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 500 000 000 төгрөгийн
хөрөнгө оруулалтыг хийхээр шийдвэрлэсэн. Үүнээс он дамжин хийгдсэн Хан-Уул дүүргийн
Соёлын ордны номын уншлагын жишиг танхимын тавилга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
нийлүүлэхээр шалгарсан “Харцагат Уул” ХХК, салбар номын сангуудын номын фондын
баяжилтын ном нийлүүлэхээр гэрээ байгуулсан “Интерном” ХХК-ийн гүйцэтгэлд
захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж ажлыг хүлээлцүүлсэн.
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Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.1, 26 дугаар зүйлийн
26.1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Журам батлах тухай” 184 дүгээр
тогтоол, Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан Спортын сайдын 2018 оны А/648 дугаар тушаал,
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1153 дугаар захирамжийн дагуу хийгдсэн Түүх,
соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн Улсын тооллогыг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулж
тайланг Улсын комисст хүргүүлсэн. Үзлэг тооллогод:
• Улаанбаатар хотын музей - 764 дэсийн 3358 ширхэг дурсгал
• Багануур дүүргийн Соёлын ордны Орон нутаг судлах танхим – 153 дэсийн
235 ширхэг дурсгал
• Налайх дүүргийн Соёлын ордны Орон нутаг судлах танхим – 291 дэсийн 299
ширхэг дурсгал, нийт 1208 дэсийн 3892 ширхэг дурсгалыг хамруулсан байна.
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь заалтын дагуу
Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын судалгааг маягтын дагуу 9 дүүргийн
хэмжээнд нэгтгэн нийт 1347 өвлөн уламжлагч бүртгэсэн.
МУЗГ-ын 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 354 дугаар тогтоол “Соёлын биет
бус өвийг сурталчлан алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой хувь нэмэр оруулсан
өвлөн уламжлагчид мөнгөн шагнал олгох журам”-ын дагуу шаардлагад нийцсэн 13 өвлөн
уламжлагчийн материалыг албан тоотын хамт Соёлын өвийн үндэсний төвд хүргүүлсэн.
Мөн ардын уламжлалт урлаг, соёлын өвийг судалж, сурвалжлах, өвлүүлэн уламжлуулах,
хадгалж хамгаалах чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажилласан 2 иргэнийг Нийслэлийн
Соёл, урлагийн газрын өргөмжлөлөөр шагнаж, 3 хүнийг БСШУСЯ, Засгийн газрын шагналд
дэмжин уламжилсан.
Соёлын тухай хуулийн 5.3 дахь заалт, МУ-ын Засгийн газрын 2007 оны 257 дугаар
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд угийн бичиг
хөтөлдөг айл өрхийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, 775 өрх бүртгэсэн. Нийслэлийн Соёл,
урлагийн газрын даргын 2019 оны А/15 дугаар тушаалаар 9 дүүргийн хэмжээнд угийн
бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэхээр сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөө хүргүүлж, 9 сая
төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн. Энэ ажлын хүрээнд 9 дүүрэг 05 дугаар сарын 03аас 07 дугаар сарын 02-ны хооронд "Монгол толбо" ТББ-ын Хүний их эмч, Э.Энхмаа,
Монголчуудын Угийн бичгийн академийн ерөнхийлөгч, судлаач багш, Шинжлэх ухааны
доктор /Ph.D/ Ш.Биндэръяа, академийн сургагч багш, Шинжлэх ухааны доктор /Ph.D/
Ц.Эрдэнэбат, Түүхч, судлаач Б.Одончимэг, А.Ганболд нартай хамтран "Угийн бичиг хөтлөх
арга зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын сургууль болон
хороодын нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нийт 400 хүнийг хамруулж, сургагч багшийг
бэлдсэн байна.
Нийслэлийн хэмжээнд соёлын биет ба биет бус өв, баримтат өвийг бүртгэх,
цуглуулах, хадгалж хамгаалах, судлан шинжлэх, сэргээн засварлах, өвлүүлэн
уламжлуулах, сурталчлан таниулах зорилгоор “Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар” аяныг
2017 оноос эхлэн Нийслэлийн Засаг даргын А/596 дугаар захирамжаар батлуулан
хэрэгжүүлж байна.
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.3.3 дахь заалтын хүрээнд /“Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар”
аян хэрэгжүүлж түүхэн дурсгалт байшингуудыг сэргээн засварлаж, соёлын аялал
жуулчлалын эргэлтэд оруулна”/ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого
төлөвлөлтийн хэлтэст Улаанбаатар хотын музейн барилгыг түүхэн дурсгалт байгууламж
хэлбэрээр сэргээн засварлах, өргөтгөх барилгын зураг төсвийн задаргаа, үнийн саналыг
2019 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/24 дугаар албан бичгээр хүргүүлэн, Нийслэлийн
Засаг даргын 2019 оны А/619 дүгээр “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжаар 76.4 сая төгрөгийг
шийдвэрлүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газартай хамтран сонгон
шалгаруулалт зарлан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1009 дугаар захирамжаар батлагдсан удирдамжийн
дагуу “Гоожингийн өндөр” хэмээх барилгын талаар авах арга хэмжээг зохион байгуулах
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хуралдуулан өмнөх хурлаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг
үндэслэн санал, дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж байна.
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Мөн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 197
дугаар тогтоолоор батлагдсан дүүргийн хамгаалалтын зэрэглэлтэй “Анхны холбооны
байшин” үл хөдлөх дурсгалын өмчлөлийн маргаантай асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст холбогдох материалыг
хүргүүлсэн.
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын харьяа дүүргүүдийн Соёлын орднуудын барилга
байгууламж, орчин нөхцөлийг сайжруулж, иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороо, Сонгинохайрхан
дүүргийн 5 дугаар хороонд 850 хүний суудал бүхий соёлын ордон барихаар хөрөнгийг улс,
нийслэлийн төсөвт тусгуулсан. Мөн Соёлын төв өргөөний барилгын дээврийн засварт 1,2
тэр бум төгрөгийг нийслэлийн төсөвт тусгуулан хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлэх талаар
холбогдох байгууллагуудад санал хүргүүлээд байна.
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2019 оны төлөвлөгөөт шалгалтаар дүүргүүдийн
түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд хийсэн
дүгнэлт, албан шаардлага, зөрчил арилгуулах тухай шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр
дүүргүүдийн Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж байна.
Үндэсний соёл урлагийг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах, монгол соёлын
нөлөөллийг өргөжүүлэх, давтагдашгүй чанарыг баталгаажуулах зорилтын
хүрээнд;
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас соёл, урлагийн гадаад харилцаа хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх, үндэсний соёл, урлагаа дэлхий нийтэд таниулах соёлын солилцоог
өргөжүүлэх зорилгоор байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд жил бүр
тодорхой ажлуудыг тусган хэрэгжүүлж байна.
Энэхүү ажлын хүрээнд хоёр хотын дүрслэх урлагийн салбарын уран бүтээлчдийн
хамтарсан “Эгч дүүс хотуудын уран бүтээлчдийн хамтарсан үзэсгэлэн”-г “Монголын
урчуудын эвлэлийн хороо”-ны дэргэдэх Залуу уран бүтээлчдийн нэгдэлтэй хамтран зохион
байгуулах юм.
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын
чиглэлээр:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт соёл,
урлагийн чиглэлээр тусгагдсан 4 заалтын хэрэгжилтийг 70% биелэлттэйгээр гаргаж, НЗДТГын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст тайлагнасан.
1.3.Улс болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын
хэрэгжилт:
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/619 дүгээр “Эрх шилжүүлэх тухай” захирамжаар
Улаанбаатар хотын музейн барилгыг түүхэн дурсгалт байгууламж хэлбэрээр сэргээн
засварлах, өргөтгөх барилгын зураг төсвийн ажилд 76.4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг
шийдвэрлүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газартай хамтран сонгон
шалгаруулалт зарлан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн Багануур дүүргийн 1 дүгээр
хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороонд 850 хүний суудал бүхий Соёлын ордон
барих, Соёлын төв өргөөний барилгын дээврийн засварт 1,2 тэр бум төгрөгийг нийслэлийн
төсөвт тусгуулан хөрөнгө оруулалтын ажлыг эхлүүлэх талаар холбогдох байгууллагуудад
санал хүргүүлээд байна.
1.4. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод заасан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд
тухайн байгууллагаас гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүн
Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан
“Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд:
Тэргүүлэх зорилт 1. Соёл, урлагийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыг
боловсронгуй болгож, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны бага танхимыг номын уншлагын танхим хэлбэрээр
тохижуулан, 7 дугаар сард багтаан нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар бэлтгэл
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ажил хангагдаж байна. Мөн Улаанбаатар хотын музейн барилгыг сэргээн засварлах зураг
төслийг хийлгэх ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Тэргүүлэх зорилт 2. Соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах
зорилтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
4.3-дахь хэсэгт соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээм, чанарыг сайжруулах чиг үүргийг
хэрэгжүүлэхээр тусгуулан, биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр гарган, НЗДТГ-т
хүргүүлэн ажиллаж байна.
1.6. Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
хэрэгжилт:
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт соёл, урлагийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх 7 үндсэн заалт тусгагдсан
бөгөөд хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх жил
бүрийн зорилтод үе шаттайгаар тусган хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Хэрэгжилтийн нийт хувь
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 44,3 %-тай байна.
Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт:
“Соёлын үйлдвэрлэл” дэд хөтөлбөрийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор
батлуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 4
зорилт, 11 чиглэлээр боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/485 дугаар
захирамжаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
2019 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан Нийслэлийн
нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч, нийслэлийн Засаг даргын
орлогчоор батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөнд нийт 4 зорилтын хүрээнд 10 ажил
хийхээр төлөвлөснөөс 1-2 дугаар улиралд хийгдэх ажлуудын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж
байна. Үүнд:
• Соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан бий болгох
төлөвлөгөөний дагуу 9 дүүрэг тус бүрээр судалгааны ажил хийгдэж байна.
• Хөтөлбөрийг анхан дунд шатанд хэрэгжүүлэх хүний нөөцийг чадавхжуулах
сургалтуудыг эхлүүлж, 9 дүүргийн соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, дүүргүүдийн
соёлын ордны захирал, менежерүүдэд 2 удаагийн сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай
хамтран зохион байгуулж, БСШУСЯ, СУИС-иас Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлээр
зохион байгуулсан олон улсын зөвлөгөөнд оролцуулж, чиг хандлага, туршлагаас
танилцуулсан.
• Оюуны өмчийг дээдлэгч хот аян өрнүүлж зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах
эрхийн тухай хуулийг сурталчлах видео контентуудыг бэлтгэж байна.
• Мөн соёлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх
зорилгоор судалгааны маягтыг боловсруулан, судалгаа хийх аргачлалын талаар 9
дүүргийн соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулахаар
бэлтгэл ажил хангаж байна.
1.7. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд
тусгагдсан зорилт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт:
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд соёл, урлагийн
чиглэлээр нийт 7 ажил төлөвлөгдсөн бөгөөд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт
44,4%-ийн гүйцэтгэлтэй байна.
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
2.1 ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДҮН
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ҮАБЗ-ийн зөвлөмж,
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зарлиг

УИХ-ын тогтоол
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Монгол улсын хууль

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын
2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн
сан бүрдүүлэх журмын хүрээнд Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, шийдвэрийн
хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ гаргах хуваарь, хяналтшинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулан газрын даргаар батлуулан
ажиллаж байна.
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2.2 НИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилт
НИТХ-ын 2016 оны “Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 35 дугаар тогтоолын дагуу
соёл, урлагийн сургалт, цэнгээнт үйлчилгээ эрхлэгчдэд зөвшөөрөл олгох ажлыг тус газар
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Зөвшөөрөл авахыг хүссэн иргэд, аж аж ахуйн нэгжийн
хүсэлтийг Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр хүлээн авч
хүнд суртал,
чирэгдэлгүйгээр үйлчилж байна. Тус газарт хагас жилийн байдлаар нийт 225 аж ахуйн нэгж
байгууллагуудаас хүсэлт ирснээс гэрчилгээ
олгосон 209, буцаагдсан 16 байна. Аж ахуйн
нэгжээс
ирүүлсэн
хүсэлтийн
дагуу
байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцаж,
хүсэлтийг судлан үзэж, журмын шаардлага
хангасан
аж
ахуй
нэгжид
тусгай
зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгохоор газрын
даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж
шийдвэрлэж байна.
Мөн “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний
хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан Нийслэлийн
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 53 дугаар тогтоолоор батлуулан
хэрэгжүүлж байна.
2.3 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт:
2019 оны хагас жилийн байдлаар нийт 12 захирамжийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллаж, биелэлтийг тайлант хугацаанд багтаан гүйцэтгэлийг цаасаар болон
lmоnitoring.ub@gov.mn цахим сайтад тайлагнаж ажилласан
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН
3.1 .Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт:
1. Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын статистикийн мэдээг нэгтгэж, Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газарт хүргүүлэх;
Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын 2018 оны албан ёсны статистикийн
мэдээллийг төрийн 13 байгууллага, хувийн хэвшлийн 10 байгууллагыг хамруулан Үндэсний
Статистикийн Газрын даргын 2003 оны 114 дүгээр тушаалаар батлагдсан төвлөрсөн
мэдээллийн 7 маягт, БСШУСЯ-ны сайдын 221 дугаар тушаалаар батлагдсан төвлөрсөн бус
мэдээллийн 9 маягтын дагуу графикт хугацаанд нэгтгэн боловсруулж Монгол Улсын
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газарт хүргүүлсэн.
2. Байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэрийг цахим хуудсаар тогтмол
мэдээлж ажиллах;
Тус газрын http://nsug.ub.gov.mn цахим хуудсаар хэрэгжүүлсэн ажил, мэдээ
мэдээллийг цаг тухайд нь нээлттэй мэдээлж, мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж
ажилласан. Цахим мэдээ мэдээллийн нээлттэй байдал, хүртээмжийн талаар улирал тутам
санал асуулга явуулж байна.
Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийн баазыг www.ub1234.mn сайт,
нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллага болон нутгийн захиргааны
байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн сангийн http://www.ublegal.mn/ вэб сайт, шилэн
дансны http://www.ublegal.mn/ сайтад тогтмол байршуулж хэвийн үйл ажиллагааг ханган
ажиллаж байна. Мөн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, үйл ажиллагааны мэдээллийг
байгууллагын http://nsug.ub.gov.mn вэб сайтын мэдээллийн санд тогтмол байршуулж байна.
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2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар байгууллагын цахим хуудсанд давхардсан
тоогоор 23 400 зочин зочилж, Facebook хуудсанд 11 100 дагагчтай, үйл ажиллагааны
чиглэлээр 60 мэдээ оруулсан байна. Тайлант хугацаанд газрын даргын А тушаал 49, Б
тушаал 26 гарсныг цахим хуудсанд 100% байршуулсан.

3. Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хэрэглэгчдээс сэтгэл ханамжийн
судалгааг авч үйл ажиллагаандаа тусгаж ажиллах;
Нийслэлийн нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээ, "Номоо солилцъё" өдөрлөг, Олон
Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн үйл ажиллагаанууд болон бусад үйл
ажиллагаанууд дээр иргэдийн дунд сэтгэл ханамжийн судалгаа явуулсан бөгөөд нийт 1473
иргэн оролцож 1183 иргэн буюу 80,3% нь сэтгэл ханамжтай гэсэн судалгааны дүн гарсан.
БАЙГУУЛЛАГЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА
100
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4. Өмч эзэмшлийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж ажиллах;
Газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар
байгууллагын "Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулж, 2019 онд хийх
ажлын төлөвлөгөөг батлан, хагас жилийн байдлаар хийсэн ажлын хэрэгжилтийн тайланг
гаргаж, гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлэн ажиллаж байна.
Төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын хөрөнгийн эхний хагас жилийн тооллогыг хийсэн.
Мөн тус газрын хөрөнгөд бүртгэлтэй “Цөмөөхэй балет” бүжгэн жүжгийн хувцас хэрэглэлийг
Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрт балансаас балансад шилжүүлэх тухай шийдвэр гарган
тооллогын ажлыг хийж дууссан. Өмч хамгаалах комисс нь 2019 оны хагас жилд 4 удаа
хуралдаж элэгдлийн хугацаа дуусч, цаашид ашиглагдах боломжгүй болсон 32 нэр төрлийн
30 гаруй сая төгрөгийн бараа материал акталж, Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын
газрын 2019 оны А/31 дугаар тушаалын дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн Соёлын ордон,
Багануур дүүргийн Соёлын ордон, Налайх дүүргийн Соёлын орднуудад шаардлагатай
хөрөнгүүдийг балансаас балансад шилжүүлсэн. Мөн Нийслэлийн өмчийн ашиглалт,
удирдлагын газрын 2019 оны А/30 дугаар тушаалын дагуу тус газарт шаардлагатай байсан
4 ширээг Улаанбаатар чуулгаас балансаас балансад шилжүүлэн авсан.
Тус газрын Өмч хамгаалах комисс нь үндсэн хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн хийх бүрд
Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газартай байгуулсан гэрээний дагуу тухайн
газарт хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлсэн болно.
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5. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
Шилэн дансны тухай хууль болон Монгол Улcын Засгийн газрын 384 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нар өөрийн хариуцсан
мэдээллийг цаг хугацаанд нь байршуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд оруулаагүй
мэдээлэл байхгүй болно.
Тайлант хугацаанд тус газрын 2018 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн
тайлан, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт, 2019 оны
төсвийн төлөвлөгөө, 2019 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны тухай хуулийн дагуу
мэдээлэгдэж, тайланг журмын дагуу тус тус байгууллагын цахим хуудас,
www.shilendans.gov.mn сайт, шилэн дансны самбарт байршуулж олон нийтэд мэдээллийг
хүргэн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллалаа.
Монгол Улсын “Шилэн дансны тухай” хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны
29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн
агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох” журамд заасны дагуу тайлант хугацаанд багтаан
www.shilendans.gov.mn вэб сайт болон байгууллагын шилэн дансны самбарт байрлуулж
олон нийтэд мэдээллийг хүргэн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажилласан.Тус
газар болон түүний харьяа байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын тайлан мэдээг авч,
төсвийн шууд захирагчид танилцуулан, мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд
байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллагад чөлөөтэй авах нөхцөлийг
бүрдүүлэн
ажилласан. Мөн “Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 606 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллаж байна.
6. Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дугаар
хавсралтын дагуу Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн https://meduuleg.iaac.mn цахим санд 2019
оны 2 дугаар сард байгууллагаас нийт 4 мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ мэдүүлж,
баталгаажуулсан бөгөөд хугацаанд нь 100% мэдүүлсэн.
Тус газарт ахлах мэргэжилтний албан тушаалд шинээр томилогдсон 1 албан хаагч
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан
мэдүүлгийг хүлээн авч, дүгнэлтийг үндэслэн 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдөр
томилсон. Мөн ХАСХОМ-ыг 30 хоногийн хугацаанд дахин мэдүүлж баталгаажуулсан.
Тус газраас “ХАСХОМ” гаргах албан тушаалтны жагсаалтаас хасах болон нэмэх
саналтай албан тушаалтны судалгааг хасах саналтай 1, нэмэх саналтай 1 албан хаагчдын
мэдээллийг хүргүүлсэн. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2018
оны тайлан маягтын дагуу гаргаж 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/125 тоот
албан бичгээр хүргүүлэв. Тус газраас “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх, авлигатай тэмцэх 2019 оны ажлын төлөвлөгөө”-г батлуулж, Нийтийн албанд
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлуудыг тусгасан.
Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, сахилга
хариуцлагыг өндөржүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллах;
Тус газраас 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр 12 чиглэлээр ажилтан, албан
хаагчдад сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан. Тус төлөвлөгөөний
дагуу ажилтныг ажлын байран дээр хөгжүүлэх, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх
зорилгоор харьяа байгууллагуудын удирдлага, менежерүүд, газрын мэргэжилтнүүдэд
“Эерэг хандлага-бүтээлч сэтгэлгээ”, “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх арга замууд”, “Үйлчилгээний соёл”, “Дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх нь”
сэдвүүдээр АТГ, МХЕГ, “Корпорэйт трэйнинг” ХХК болон мэргэжлийн багш нартай
хамтарсан 3 удаагийн сургалтыг эхний хагас жилд зохион байгуулсан.
Соёлын өвийн сургалт :
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын даргын 2019 оны А/15 дугаар тушаалаар
дүүргүүдийн хэмжээнд угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор сургалт зохион
байгуулах төлөвлөгөө хүргүүлж, нийт 9,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн.
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Төлөвлөгөөний дагуу 9 дүүрэг "Монгол толбо" ТББ-ын Анагаах ухааны доктор, Хүний
их эмч, Э.Энхмаа, Монголчуудын Угийн бичгийн академийн ерөнхийлөгч, судлаач багш,
Шинжлэх ухааны доктор Ш.Биндэръяа, академийн сургагч багш, Шинжлэх ухааны доктор
Ц.Эрдэнэбат, Түүхч, судлаач Б.Одончимэг, А.Ганболд нартай хамтран "Угийн бичиг хөтлөх
арга зүй” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж ерөнхий боловсролын сургууль болон
хороодын нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нийт 400 хүнийг хамруулж, сургагч багшийг
бэлдсэн байна.
Дүүргүүдийн Соёлын ордны багш нарын
чадавхыг сайжруулах, туршлага солилцуулах
зорилгоор соёлын ордны дуу, бүжиг, хөгжмийн
дугуйлангийн багш нарт зориулсан вакумжуулсан
сургалтыг СУИС-тай хамтран тус сургуулийн харьяа
“Эгшиглэн” зуны сургалтын төвд 6 дугаар сарын 25наас 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Сургалтад 7
дүүргийн Соёлын ордны 24 багшийг хамрууллаа.
Мөн бусад холбогдох байгууллагуудаас зохион
байгуулсан Эрдэм шинжилгээ,
онол практикийн
хурал, уулзалт хэлэлцүүлэгт- 3, цаг үеийн шинж
чанартай 5 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 30 гаруй албан хаагч хамрагдсан
байна.
Цаашид нийслэлийн соёл, урлагийн салбарын ажилтан, албан хаагчид, уран
бүтээлчдийг чадавхжуулах сургалтуудыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай
хамтран тогтмол зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
3.2. Хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагаа:
2019 онд шинэчлэгдсэн хууль, тогтоомжийн дагуу Газрын даргын А/28 дугаар
тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг “Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө”-ний төслийг
боловсруулсан. Мөн А/29 дүгээр тушаалаар “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”,
“Нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”, “Сургалтын хөтөлбөр”-ийг, А/30 дугаар тушаалаар
“Дотоод журам”, А/08 дугаар тушаалаар “Ёс зүйн зөвлөл”, А/31 дүгээр тушаалаар
“Байгууллагын шагналын журам”-ыг тус тус боловсруулан баталж, үйл ажиллагаандаа
мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
3.3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн ажил:
БНСУ-ын Пусан хоттой 2017 оны 10 сард байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд
“Урлагийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо”, “Монголын урлагийн ажилтны холбоо”-ны
хооронд хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэхүү ажлын хүрээнд хоёр хотын дүрслэх
урлагийн салбарын уран бүтээлчдийн хамтарсан “Эгч дүүс хотуудын уран бүтээлчдийн
хамтарсан үзэсгэлэн”-г “Монголын урчуудын эвлэлийн хороо”-ны дэргэдэх Залуу уран
бүтээлчдийн нэгдэлтэй хамтран Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан. Мөн БНСУ-ын
Пусан хотын урлагийн 57 дахь удаагийн наадамд 2019 оны 10 дугаар сард “Улаанбаатар
Чуулга”-ын уран бүтээлчид оролцохоор төлөвлөн ажиллаж байна.
Япон Улсын “Япон Монголын бизнесийг
дэмжих төв” ТББ-ын төлөөллийг хүлээн
авч
уулзан
хамтран
ажиллах
асуудлуудыг
хэлэлцэж,
зохиогчийн
эрхийг хамгаалах, уран бүтээлчдийг
дэмжих чиглэлээр караоке үйлчилгээнд
тоолуур бүхий шинэ систем нэвтрүүлэх,
Улаанбаатар хотын музейн барилгын
сэргээн засварлалт, музейн өргөтгөлийн
талаар талууд санал солилцсон.
Солонгосын Элчин сайдын яам, “Краүнь-Хэтэ” групп хамтран Рагым Солонгосын
үндэсний хөгжмийн “Янжу пүнрюү” чуулгын тоглолтыг Улаанбаатар хотноо 06 сарын 19-ны
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өдөр зохион байгуулсан. Солонгос Улсад ирэх 10 дугаар сард зохион байгуулагдах
“Ариранг” ардын урлагийн наадамд Улаанбаатар хотоос төлөөлөл оруулах мөн соёл,
урлагийн бусад чиглэлээр цаашид хамтран ажиллах талаар санал солилцлоо.
3.4.
Төсвийн шууд захирагчтай нэгжийн менежер, ажилтнуудын гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө батлуулж ажиллах;
Байгууллагын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 5 бүлэг 43 заалттайгаар, Үр дүнгийн
гэрээний хамт боловсруулан батлуулахаар төслөөр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
Мөн байгууллагын үйл ажиллагааны 7 хоногийн тайлан, төлөвлөгөө хугацаанд НЗДТГ-т
цахимаар хүргүүлэн ажиллаж байна.
3.5 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт,
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн байдал:
Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа:
Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн акт, дүрэм журмыг
мөрдлөг болгон баримт бичиг боловсруулалт, бүртгэл,
шилжүүлэг,
шийдвэрлэлт,
архивлалт,
хяналт,
тайлагналт, хэвлэмэл хуудасны захиалга, лавлах
бүртгэлийн үйл ажиллагааг Нийслэлийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудын “UB ERP” дотоод удирдлагын систем систем дэх албан хэрэг
хөтлөлтийн EDoc дэд системийг бүрэн ашиглаж байна.
Тайлант хугацаанд:
• Байгууллагад ирсэн нийт бичиг 571,
• Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр бүртгэгдсэн бичгийн тоо 188,
• Байгууллагаар бүртгэгдсэн бичгийн тоо 58,
• Системээр бүртгэгдсэн бичгийн тоо 325,
• Хуваарилагдсан бичгийн тоо 571,
• Хуваарилагдаагүй бичгийн тоо 0,
• Хариутай бичгийн тоо 301,
• Хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 262,
• Хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 98,98,
• Хариугүй бичгийн тоо 270,
• Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 1,
• Судалж байгаа 9,
• Явуулсан бичиг 387, хариутай 118, хариугүй 269, цахим edoc системд 100 хувь
бүртгэсэн, программ ашигладаг байгууллагуудад илгээж ажилласан.
Байгууллагын албан бичгийг шийдвэрлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, ирсэн бичгийг
шилжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, баримт бичгийн эргэлт хэвийн явагдаж байгаа
эсэхэд хяналт тавин ажиллаж байна.
Архивын үйл ажиллагаа:
Нийслэлийн Архивын газраас 2019 оны 02 дугаар сард ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу
архив, албан хэрэг хөтлөлт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, системийн ашиглалтад
анхаарч, илэрсэн зөрчлийг арилган ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Улсын үзлэг
зохион байгуулах тухай” 150 дугаар тогтоол, Ерөнхий сайдын 2019 оны 04 дүгээр сарын
17-ны өдрийн “Улсын үзэг зохион байгуулах Төв комиссын бүрэлдэхүүн, удирдамж батлах
тухай” 46 дугаар захирамж, Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны
өдрийн “Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив,
албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” А/518 дугаар захирамж тус
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тус шийдвэрүүдийн дагуу байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт
бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулж, төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:
Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх, өргөдөл, гомдлыг бүртгэх,
шилжүүлэх, хариу өгөх, хяналт тавих, тайлагнах зориулалтаар ашиглаж байгаа
www.smartcity.mn онлайн нэгдсэн системээр дамжуулан иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирсэн
үндсэн үйл ажиллагаа, цаг үеийн шинж чанартай өргөдөл, гомдлын дэлгэрэнгүй мэдээг “UB
ERP” дотоод удирдлагын бүртгэн шийдвэрлэж байна.
Тайлант хугацаанд ННЗБ хүсэлт 11, 1800-1200 дугаарын оператораар гомдол 1,
санал 1 тус тус ирснийг хугацаанд нь судлан шийдвэрлэж хариу өгсөн.
• 1800-1200 тусгай дугаарын утсаар дамжуулан ирсэн гомдол 1,
• Засгийн газрын 11-11 төв 0,
• Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв 0,
• Нутгийн захиргааны байгууллагуудад хандсан 12,
• Хугацаандаа байгаа 0,
• Хугацаа хэтэрсэн байхгүй,
• Хугацаандаа шийдвэрлэсэн 13,
• Шийдвэрлэх шатандаа байгаа 0,
• Цахим программд бүртгэгдсэн 13,
• Цахим программд бүртгэгдээгүй / байхгүй/
• Хуулийн хугацаанд хариу өгч шийдвэрлэсэн 13,
• Иргэдийн удирдлагуудтай уулзах хүсэлт нийт 3
Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 12 хоног байгааг нийслэлийн зорилтод түвшин /9
хоног 23 цаг 59 минут/-д хүргэж ажиллахыг баримталж байна.

1

НСУГ
Нийт

13

13

1

13

Хугацаа болоогүй

Хугацаа хэтрүүлж
шийдвэрлэсэн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

№ Байгууллагын
нэр

Шийдвэрлэж хариу
өгсөн

Шийдвэрлэлт
Нийт
ирсэн
өргөдөл
гомдлын
тоо

0

Шийдвэрлэлтийн хувь

2019 оны байдлаар иргэдээс төрийн
захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
Хүснэгт 2

100%
100 %

3.6 Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаа
Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагаа байхгүй болно.
3.7. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/ээр үнэлсэн байдал:
Нэг. Хяналт-шинжилгээ,үнэлгээ, төлөвлөлт:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын
2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн
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сан бүрдүүлэх журмын хүрээнд Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, шийдвэрийн
хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ гаргах хуваарь, хяналтшинжилгээ, үнэлгээний ажлын төлөвлөгөө боловсруулан газрын даргаар батлуулан
ажиллаж байна.
Байгууллагын үйл ажиллагааны холбогдолтой тайлан мэдээг Монгол Улсын Засгийн
газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт - шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг
журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар баталсан
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу бодлогын баримт бичиг,
захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнан ажиллаж байна.
Бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг 2019 оны эхний хагас
жилийн байдлаар гарган, биелэлтийг НЗДТГ-ын ХШҮХ, НБХэлтэст тус тус хүргүүлэн, “LMonitoring” програмд цахим хэлбэрээр оруулсан.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ
МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Монгол Улсын 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Мэдээллийн ил тод байдал
ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хууль, Засгийн газрын 2013 оны 411-р тогтоолоор
батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ыг тус тус үндэслэн
байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг албан ёсны вэбсайт
www.nsug.ub.gov.mn
болон
фейсбүүк
пейж
https://www.facebook.com/ubculture/
хуудсуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэн ажиллаж байна.
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал
Тайлант хугацаанд тус газрын 2017 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан,
2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт, 2018 оны төсвийн
төлөвлөгөө, 2018 оны 1-12 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны тухай
хуулийн дагуу мэдээлэгдэж буй мэдээ, тайланг журмын дагуу тус тус байгууллагын цахим
№

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилтийн үнэлгээ
/Тайлант
хугацааг
100% иар үнэлбэл /

Нийслэлийн
иргэдэд
хүргэх
соёл
урлагийн
70%
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
2
Соёлын
үйлдвэрлэлээр
дамжуулан
аялал
40%
жуулчлалыг хөгжүүлж, үйлдвэр эрхлэгчдэд дэмжлэг
үзүүлэх
3
Соёлын өвийг бүртгэн баримтжуулах, хадгалж
40%
хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлэх
4
Соёлын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг
30%
өргөжүүлэх
Нийт үнэлгээ
45%
хуудас, shilendans.gov.mn
сайт, шилэн дансны самбарт байршуулж олон нийтэд
мэдээллийг хүргэн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Монгол Улсын
“Шилэн дансны тухай” хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг
стандартыг
тогтоох”
журамд
заасны
дагуу
тайлант
хугацаанд
багтаан
www.shilendans.gov.mn веб сайт болон байгууллагын шилэн дансны самбарт байршуулж
олон нийтэд мэдээллийг хүргэн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажилласан.
Тус газар болон түүний харьяа байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын тайлан
мэдээг авч, төсвийн шууд захирагчид танилцуулан, мэдээллийн самбар болон цахим
хуудсанд байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллагад чөлөөтэй авах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн. Тус газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/10 тоот
тушаалаар байгууллагын “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж 2018
16
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онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллав. Харьяа байгууллагын нягтлан бодох
бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон үйл ажиллагааны чиглэл, ажлын зохион
байгуулалт, төсвийн төсөл боловсруулахаар ажиллаж байна.
Тайлант хугацаанд төсөв, санхүүгийн чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.
Үүнд:
➢ Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын харьяа төсөвт байгууллагуудын 2019 оны
батлагдсан төсвийг сар, улирлаар хуваарилж, нийслэлийн төрийн сангаар
батлуулан, харьяа байгууллагуудын санхүүжилтийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган
ажиллаж байна.
➢ Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын 2018 оны албан ёсны статистикийн
мэдээллийг төрийн 13 байгууллага, хувийн хэвшлийн 10 байгууллагыг хамруулан,
ҮСГ-ын даргын 2003 оны 114 дүгээр тушаалаар батлагдсан төвлөрсөн мэдээллийн
7 маягт, БСШУС-ын сайдын 221 дүгээр тушаалаар батлагдсан төвлөрсөн бус
мэдээллийн 9 маягтын дагуу графикт хугацааны дотор мэдээг гаргуулан нэгтгэн
боловсруулж, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн
газарт хүргүүлсэн.
➢ Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/606 дугаар захирамжаар батлагдсан
“Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”
журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
➢ 2019 оны байдлаар төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг сар, улирлаар мэдээллийн
самбар болон цахим хуудсанд байрлуулан иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах
нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилласан.
➢ Байгууллагын 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг
байгууллагын мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байршуулж мэдээллийн ил
тод байдлыг хангаж ажилласан.
➢ Ажилтан, албан хаагч тус бүрээр хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл нээж хөтлөн
хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулан ажилласан.
➢ Батлагдсан төсвийг сар, улирлын хуваариар зориулалтын дагуу зарцуулж, төсвийн
өр, авлага үүсгэлгүй санхүүгийн сахилга бат, хэмнэлтийн горимыг чанд сахин
биелүүлж ажилласан.
Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал :
Тус газар нь Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/635
тоот захирамжаар батлагдсан орон тооны хүрээнд газрын дарга-1, хэлтсийн дарга-2, ахлах
мэргэжилтэн-2, мэргэжилтэн-9, нийт 14 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2019 оны хагас жилийн байдлаар цаг ашиглалт:
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Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах
ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд:
1.
Төрийн албаны тухай хууль болон шинэчлэгдэн гарсан холбогдох дүрэм журмыг
үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Тус газарт 2 сул орон тоо гарсныг 2019 оны 05
дугаар сарын 23-ны өдөр 01/278 тоот албан бичгээр Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар
зөвлөлд хүргүүлж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 09 дүгээр тогтоолын дагуу
төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэсэн цалин, урамшууллыг
олгон ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/633 дугаар захирамжаар
батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам”-ын дагуу томилогдсон,
чөлөөлөгдсөн албан хаагчийн ажил хүлээлцүүлсэн.
2.
Ажилтан, албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтыг цаг бүртгэлийн төхөөрөмжөөр
бүртгэн, гадуур ажлын дэвтэр хөтлөн хяналт тавьж ажиллаж байна. Ээлжийн амралттай
болон өвчтэй 11 өдөр, чөлөөтэй 12 өдөр, нийт давхардсан тоогоор 5 албан хаагч хүндэтгэн
үзэх шалтгаантай байсныг
түр орлон ажиллах ажил үүргийн хуваарийг гаргаж
байгууллагын “Дотоод журам”-ыг баримтлан ажиллав.
3.
Тус газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 8 ахмад ажилтныг сар шинийн баяраар
хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлсэн.
4.
Албан хаагчдын цалин, цалингийн шатлал, ажилласан жилийн нэмэгдлийг цаг
тухай бүрт тооцож судалгааг гарган ажилласан. МУ-ын УИХ-ын 21 дугаар “Төрийн
захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай”
тогтоолын дагуу 3 албан хаагчийн зэрэг дэвийг шинэчлэн тогтоолгосон.
5.
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79.2, 79.5, Төрийн албаны тухай хуулийн 61.1.6-д
заасны дагуу тус газрын ажилтан, албан хаагчдын 2019 оны ээлжийн амралтын хуваарийг
Газрын даргын А/03 тоот тушаалаар батлуулсан.
6.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан Ёс зүйн
дүрмийг албан хаагчдад танилцуулан, 2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/08
дугаарын тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна.
7.
Төрийн албаны соёл, дэг журмыг сахиулах, ажлын цаг ашиглалт, ажлын
бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор салбарын шуурхай
зөвлөгөөнийг 2 сар тутамд 1 удаа зохион байгуулж,
холбогдох үүрэг чиглэл өгч ажиллаж хэвшсэн.
8.
Газрын даргын 2019 оны А/29 дугаар тушаалаар
“Хүний
нөөцийн
хөгжлийн
хөтөлбөр”,
“Нийгмийн
баталгааны
хөтөлбөр”,
“Сургалтын
хөтөлбөр”-ийг
шинэчлэн боловсруулж батлуулсан.
9.
Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2019
оны 03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах
нийтлэг журам”-ын дагуу Газын даргын тушаалаар албан тушаалын тодорхойлолтод дүн
шинжилгээ хийх ажлын хэсэг байгуулан 13 албан хаагчийн албан тушаалын
тодорхойлолтыг боловсруулж, Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд 2019 оны 05
дугаар сарын 31-ний өдрийн 01/315 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
10.
2019 оны хагас жилийн байдлаар соёл, урлагийг хөгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх
үйлст амжилт гаргасан хүмүүсийг Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал Соёлын тэргүүний
ажилтан тэмдгээр 2, БСШУСЯ-ны жуух бичгээр 2, НИТХ-ийн хүндэт өргөмжлөлөөр 1,
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын “Өргөмжлөл”-өөр 2 уран бүтээлчийг холбогдох журмын
дагуу шагнаж урамшуулсан.
11.
Тус газрын Хэлтсийн дарга М.Мөнхсайхан, ахлах мэргэжилтэн С.Дэлгэрмаа,
ахмад ажилтан Д.Мэндсайхан нарт холбогдох журмыг үндэслэн, тус бүр 500 000 төгрөгийн
тэтгэмж олгосон.
12.
Албан хаагчдын эрүүл мэнд, чөлөөт цаг, ажил амралтыг үр ашигтай зарцуулах,
хамт олны эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх зорилгоор соёл, урлагийн харьяа
байгууллагуудын дунд спорт өдөрлөгийг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг.
Өдөрлөгийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр Багахангай дүүрэгт зохион байгуулсан.
Энэ удаагийн спорт өдөрлөгт Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, харьяа байгууллагуудын 9
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багийн 150 гаруй тамирчид оролцож гар
бөмбөг, алсын зайн шидэлт, ширээний
шагай гэсэн 3 төрлөөр өрсөлдсөн.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010
оны 53 дугаар зарлигийн хүрээнд зохион
байгуулсан "Хүн амын бие бялдрын
хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох
сорил"-ын аяны хүрээнд тус газрын нийт
13 ажилтан, албан хаагчдаас зааврын
дагуу сорилыг авсан.Мөн НСУГ-ын албан хаагчдад Эрүүл зөв, хооллолтын сургалтыг 2019
оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Сөүл эмнэлэг”-ийн хоол боловсруулах эрхтэн системийн
Их эмч зөвлөгөө өгч ажилласан. Тус газар нь ажилтан, албан хаагчдад Эрүүл хооллолт
буюу хоол, хүнсээ зөв сонгон, зохистой бэлтгэн хэрэглэж, түүгээрээ дамжуулан таатай
мэдрэмж, эрч хүч авах, зөв танин мэдэх, зөв хооллох дадалд суралцах зэрэг зөвлөмж
гарган ажилласан. Мөн тус газрын эмэгтэйчүүд долоо хоног болгоны 3 дахь өдрийг цагаан
хоол, ногоон хоолны өдөртэй болж хэвшсэн.
Хууль,эрх зүйн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажил:
Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлогын хүрээнд Төрийн албаны тухай хууль,
Захиргааны ерөнхий хууль, Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
болон холбогдох хууль, тогтоомжуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны хуралдааны тэмдэглэлээс өгсөн үүрэг
даалгавар, Иргэдийг болзошгүй эрсдэлд өртөхөөс сэргийлэх талаар авах зарим арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан харьяа соёлын байгууллагуудад
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүрэг болгосон.
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт:
•
Устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч байгаа соёлын өвийг авран хамгаалах, сэргээн
засварлах арга хэмжээг боловсруулж, улс, орон нутгийн төсвийн болон хандивын
хөрөнгөөр санхүүжүүлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
Устах, эвдрэх, гэмтэх аюул учирч буй "Гоожингийн өндөр" хэмээх барилгын талаар
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйлийн
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/1009 дугаар захирамж, батлагдсан
удирдамжийн дагуу Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг хуралдуулан өмнөх хурлаас
гарсан шийдвэрийн биелэлтийг үндэслэн санал, дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж
байна.
• Соёлын өвд эрсдэл учруулахуйц аливаа үйл ажиллагааг таслан зогсоож, хуульд
заасны дагуу арга хэмжээ авах;
НИТХТ-дийн 2007 оны 197 дугаар тогтоолоор батлагдсан дүүргийн хамгаалалтын
зэрэглэлтэй "Анхны холбооны байшин"-нд Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон өмчлөлийн маргаантай асуудалтай
холбоотой мэдээлэл, холбогдох материалыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний
өдрийн 01/167 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн.
• Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлагыг таслан зогсоох, соёлын
өвийн зөрчлийн талаарх мэдээллийн мөрөөр арга хэмжээ авах ажлыг удирдан зохион
байгуулах;
Нийслэлийн хэмжээнд түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлагын ажил
2019 оны хагас жилийн байдлаар бүртгэгдээгүй байна. Хөшөө дурсгалын гэмтэл, зөрчлийг
хариуцсан байгууллага, гэмт буруутай этгээдээр засварлуулах ажлыг тухай бүр зохион
байгуулан ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар 1 зөрчил илэрсэн бөгөөд Сүхбаатар
дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Ариун ёс нэртэй хөшөөг гэмтээснийг тухайн иргэнээр
холбогдох зардлыг гаргуулан сэргээн засварлуулсан.
Түүнчлэн шинэчлэгдсэн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг холбогдох дүрэм,
журамдаа тусган баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Тухайлбал:
1. НИТХ-ын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Соёл, урлагийн сургалт,
цэнгээнт үйлчилгээний журам”-д заасны дагуу аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хугацаанд
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шийдвэрлэж, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулан ажиллаж байна. 2019
оны эхний хагас жилийн байдлаар 225 ААН-ээс соёл, урлагийн сургалт, цэнгээнт үйлчилгээ
эрхлэх хүсэлт ирүүлснийг судалж, 209 аж ахуйн нэгжид зөвшөөрөл олгож, 16 хүсэлтийг
буцаасан.
2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан Ёс зүйн
дүрмийг албан хаагчдад танилцуулан, Газрын даргын А/08 дугаар тушаалаар Ёс зүйн
зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна.
3. Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны “Журам шинэчлэн батлах
тухай” 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн
агуулга нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-д заасны дагуу шилэн дансны цахим хуудсанд
төсөв санхүү хүний нөөцийн өөрчлөлт мэдээллийг цаг тухайд оруулан хэвшсэн.
4.
Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд “Тамхины ишгүй
байгууллага – Тамхигүй орчин” : Харьяа соёлын байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгч
ажилласан. Байгууллагын гадна орчин, нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тамхи татахыг
хориглох, түүнд хяналт тавьж ажиллах, тамхины иш, хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэж байхыг
харуул хамгаалалтын ажилчид болон үйлчлэгч нарт үүрэг болгон ажиллалаа. Тамхины хор
хөнөөлийн талаар зурагт хуудас болон тамхи татахыг хориглосон тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий
ухуулах хуудсыг байгууллагын өрөө тасалгаа орох гарах хэсгийн хана, хаалга зэрэгт
байршуулсан.
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Хүснэгт 4: МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр
тогтоолын 11 дүгээр хавсралт
ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 2019 ОНЫ
ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
№

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт
Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 143, 2017 оны 89 дүгээр
тогтоолын дагуу байгууллагын цахим хуудсыг тогтмол, хэвийн ажиллуулж,
холбогдох мэдээллийг тухай бүрт шинэчлэн, иргэдийг ил тод, нээлттэй
мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Мөн Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”ыг үндэслэн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллийг
албан ёсны вэбсайт www.nsug.ub.gov.mn болон фейсбүүк пейж
https://www.facebook.com/ubculture/ хуудсуудаар дамжуулан олон нийтэд
хүргэн ажиллаж байна.
Эрхэм
зорилго,
үйл
ажиллагааны
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар байгууллагын цахим хуудсанд
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх
давхардсан тоогоор 23 400 зочин зочилж, Facebook хуудсанд 11 100
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч
дагагчтай, үйл ажиллагааны чиглэлээр 60 мэдээ оруулсан байна. Мөн хүний
1. хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн,
нөөц, төсөв санхүүгийн мэдээллийг цаг тухайд нь шинэчлэн байгууллагын
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим
http://nsug.ub.gov.mn// мэдээллийн санд тогтмол байршуулж, цахим
хуудас болон мэдээллийн самбартаа
хэлбэрээр олон нийтэд хүргэж байна.
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай
Тайлант хугацаанд газрын даргын А тушаал 49, Б тушаал 26 гарсныг
бүр шинэчлэх;
цахим хуудсанд 100 % байршуулсан.
Тус газрын даргын 2019 оны А/28 дугаарын тушаалаар Байгууллагын
стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулж, төслийг
боловсруулсан. Мөн А/29 дүгээр тушаалаар “Хүний нөөцийн хөгжлийн
хөтөлбөр”, “Нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”, “Сургалтын хөтөлбөр”-ийг,
А/30 дугаар тушаалаар “Дотоод журам”, А/08 дугаар тушаалаар “Ёс зүйн
зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж, А/31 дүгээр тушаалаар “Байгууллагын
шагналын журам”-ыг тус тус боловсруулан баталж, үйл ажиллагаандаа
мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

Хувь

100%
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Үйлчилгээ,
захидал
харилцааны
асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг
/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал,
ажиллах
журам,
харилцах
утас,
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн
хуваарийг
цахим
хуудас
болон
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой
байдлаар байрлуулан
тухай бүр
шинэчлэх;

Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын холбогдох мэдээллүүдийг
байгууллагын мэдээллийн самбар, цахим хуудсанд тогтмол байршуулан,
тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. Мөн байгууллагын үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө болон цаг үеийн шинж чанартай мэдээ, мэдээллийг цахим
хуудас, мэдээллийн самбарт тухай бүр байршуулсан.

100%

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас
болон
мэдээллийн
самбартаа
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулан
тухай бүр шинэчлэх;

НИТХ-ын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Соёл урлагийн
сургалт, цэнгээнт үйлчилгээний журам”-ын дагуу үйлчилгээ эрхлэх
хүсэлтэй ААНБ-ын хүсэлтийг НҮНТ-өөр дамжуулан авч журмын шаардлага
хангасан ААНБ-д үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгодог. Уг
зөвшөөрлийн гэрчилгээг авахад аж ахуйн нэгжийн бүрдүүлэх материалыг
байгууллагын мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байрлуулан ,
тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар нийт 225 аж
ахуйн нэгж байгууллагуудаас хүсэлт ирснээс гэрчилгээ олгосон 209,
буцаагдсан 16 байна.

100%

Тус газар нь үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжуудыг
сайтад байршуулж ажилтан, албан хаагчид болон иргэдийг нээлттэй
мэдээлэл авах боломж нөхцөлөөр хангаж, цаг тухай бүр мэдээллийг
шинэчлэн ажиллаж байна.

100%

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг
цахим хуудас болон мэдээллийн
самбартаа
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;
Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын
баримт бичиг болон захиргааны хэм
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулж,
холбогдох төрийн ба төрийн бус
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч,
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах,
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг
төсөлд тусгах;
Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга,
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион

“Шилэн дансны тухай” хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих
мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох” журамд заасны дагуу
захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэр болон хүний нөөц, төсөв
санхүүгийн талаарх мэдээ, мэдээллийг www.shilendans.gov.mn вэб сайт
болон байгууллагын мэдээллийн самбарт тухай бүр шинэчлэн
байршуулсан. Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 606 дугаар
захирамж /Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай/-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.
НИТХ-ын 35 дугаар тогтоолын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас
ирүүлсэн хүсэлт болон өргөдөл гомдлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэн төрийн
22
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байгуулалтын
арга
хэмжээ
авч
хэрэгжүүлэх;
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт
заасны дагуу төрийн байгууллагын
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн
бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа
тохиолдолд
тухайн
төрийн
бус
байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас,
эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны
чиглэлийг
цахим
хуудас
болон
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой
байдлаар байрлуулан мэдээлэх;
Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн
аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог
бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн
нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны
чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон
дуусгавар болох хугацааг цахим
хуудсандаа
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл,
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл,
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;
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үйлчилгээг хүнд сурталгүй, түргэн шуурхай, иргэдэд нээлттэй ил тод
байдлыг ханган ажиллаж байна.

Тус газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх
тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд
тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа
үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байна.

100%

Тус газраас НИТХ-ын 2016 оны 35 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Соёл
урлагийн сургалт, цэнгээнт үйлчилгээний журам”-ын дагуу үйлчилгээ
эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгодог. Уг зөвшөөрлийн гэрчилгээ авч, үйл
ажиллагаа эрхэлж буй ААНБ-уудын жагсаалтыг цахим хуудсанд
байрлуулан, тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна.

100%

Тайлант хугацаанд тус газрын 2018 оны жилийн эцсийн төсвийн
гүйцэтгэлийн тайлан, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн
аудитын дүгнэлт, 2019 оны төсвийн төлөвлөгөө, 2019 оны төсвийн
гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг шилэн дансны тухай хуулийн дагуу
байгууллагын цахим хуудас, shilendans.gov.mn сайт, шилэн дансны
самбарт байршуулсан. “Шилэн дансны тухай” хууль, Монгол Улсын
Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны
цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох”
журамд заасны дагуу тайлант хугацаанд багтаан Www.shilendans.gov.mn
веб сайт болон байгууллагын шилэн дансны самбарт байршуулж олон
нийтэд мэдээллийг хүргэн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган
ажилласан.
Тус газар болон түүний харьяа байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн сарын
тайлан мэдээг авч, төсвийн шууд захирагчид танилцуулан, мэдээллийн
23
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2019 он

самбар болон цахим хуудсанд байрлуулан мэдээллийг
байгууллагад чөлөөтэй авах нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилласан.

1.

2.

3.

4.

5.

иргэд,

Хэсгийн дундаж хувь:
Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;
Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын хувийн хэрэгт баяжилт хийж,
шинээр томилогдсон 1 албан хаагчид хувийн хэрэг нээж, 2 ажилтан ажлаас
Сул орон тооны зарыг цахим хуудас чөлөөлөгдсөнийг Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/633 дугаар
болон
мэдээллийн
самбартаа захирамжаар батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн ажил хүлээлцэх журам”ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулан ын дагуу ажил хүлээлцүүлсэн.
тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон Төрийн албаны тухай хууль болон шинэчлэгдэн гарсан холбогдох дүрэм
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллаж, 2 сул орон тоо
гарсныг Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд 01/278 тоот албан
бичгээр мэдээлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан
Ёс зүйн дүрмийг албан хаагчдад танилцуулан, Газрын даргын А/08 дугаар
Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим
тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна. Тус газар нь
хуудас болон мэдээллийн самбартаа
төрийн үйлчилгээг ил тод, хариуцлагатай байдлаар явуулж, төрийн албыг
ойлгомжтой
байдлаар
байрлуулан
төлөвшүүлэх чиглэлээр харьяа соёлын байгууллагуудын
Салбарын
тухай бүр шинэчлэх;
шуурхай зөвлөгөөнийг 2 сар тутамд 1 удаа зохион байгуулан үүрэг чиглэл
өгч ажиллаж хэвшсэн.
2019 онд шинэчлэгдсэн хууль, тогтоомжийн дагуу Газрын даргын А/28
Хүний
нөөцийн
стратеги,
түүний
дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, Байгууллагын стратеги
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан. Мөн газрын даргын А/29 дүгээр
цахим
хуудсандаа
ойлгомжтой
“Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”, “Нийгмийн баталгааны хөтөлбөр”,
байдлаар байрлуулан
тухай бүр
“Сургалтын хөтөлбөр”-ийг тус тус боловсруулан баталж, үйл
шинэчлэх;
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж байна.
Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг ханган ажиллах зорилтын
Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод
хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор
байдлыг
хангах
чиглэлээр
авч
батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний
нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-д заасны дагуу тус газрын вэбсайтад
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой
хүний нөөцийн талаарх мэдээ, мэдээллийг тухай бүр болон сар бүрээр
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;
нийтлэн олон нийтэд түгээн ажиллаж байна.
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан НЗДТГ- т
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, хүргүүлсэн. Байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу шагнал
шударга
болгох
чиглэлээр
авч урамшуулал олгох, цалингийн шатлал ахиулах, урамшуулах, албан
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97.7%

100%

100%

100%

100%

70%
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хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний
талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой
байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;
Хэсгийн дундаж хувь:
Хэрэгжилтийн дундаж хувь:

2019 он

хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааны шалгуур
боловсруулан, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаарх мэдээллийг
цахим хуудсандаа мэдээллэн ажиллаж байна.
90%
90%

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ, ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛУУЛАХ
ТАЛААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗААЛТЫН
2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Шалгуур
үзүүлэлт

1.Хүний
нөөцийг
чадавхжу
улах

1.

1.Албан хаагчдын
мэдлэг,
мэргэжлийг
дээшлүүлэх
чиглэлээр зохион
байгуулсан
гадаад, дотоодын
сургалт

Дотоод
сургалтын
тоо

Мэргэшсэн
туршлагатай
хүний нөөцийг
бүрдүүлэх
мэргэшсэн
боловсон хүчний
үзүүлэлт

Албан
хаагчдын
хамрагдсан
байдал

2.

Хүрсэн түвшин /Хэрэгжилтийн хувь, тоо хэмжээ/

5-аас
дээш

80 хувиас
дээш

Тус газраас хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр болон
2019 онд хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу
албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур чадварыг
дээшлүүлэх, чадавхыг нь сайжруулах чиглэлээр 12
төрлийн сургалтыг зохион байгуулсан. Тухалбал: "Угийн
бичиг хөтлөх арга зүй” сэдэвт сургалтыг Баянзүрх,
Налайх, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Багахангай, Багануур
дүүргүүдэд
зохион байгуулж ерөнхий боловсролын 70%
сургууль болон хороодын нийгмийн ажилтан, хэсгийн
ахлагч нийт 309 хүнийг хамруулж, сургагч багшийг
бэлдсэн байна. “Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарын
удирдах
ажилтнуудыг
чадавхжуулах
сургалт”-ыг
Чингэлтэй дүүргийн Соёлын ордонд зохион байгуулж, 50
гаруй ажилтын хамрагдсан.
Номоо солилцъё” төслийн хүрээнд ШШГЕГ-ын харьяа
Хорих 405 дугаар ангитай хамтран “Хамтарсан соёлын
25

Тайлбар

Үйл ажиллагаа

Зарцуулсан
хөрөнгө түвшин
/Хэрэгжилтийн
хувь, тоо хэмжээ/

№

Зорилтот түвшин
/тоо хэмжээ хувь/

Зорилт
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20 хувиас
дээш
Гадаад
сургалтад
албан
хаагчдын
хамрагдсан
байдал
боловсон
хүчний
мэргэшсэн
үзүүлэлт
2. Албан
хаадын
нийгмийн
баталгааг
хангах

Хэсэг дундаж:
3.
Цалин хөлс,
шагнал
урамшууллын
тогтолцоог
хэрэгжүүлэх

2019 он

өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж, гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх талаар сургалт зохион байгуулж, 80 гаруй
албан хаагчид оролцсон. Мөн БСШУСЯ, СУИС-тай
хамтран “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл-2019” эрдэм
шинжилгээ- онол практикийн хурлыг зохион байгуулсан.
Тайлант хугацаанд дээд газар болон нийслэлийн нутгийн
захиргааны байгууллагуудаас зохион байгуулсан 8
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 10 гаруй албан
хаагчид хамрагдсан байна.

70 %
Шагнал,
урамшуула
лд
хамрагдсан
албан
хаагчдын
тоо

Гүйцэтгэл
ээр

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Соёл, урлагийг
хөгжүүлэх түгээн дэлгэрүүлэх үйлст амжилт гаргасан
хүмүүсийг Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал Соёлын
тэргүүний ажилтан тэмдгээр 2, БСШУСЯ-ны жуух бичгээр
2, НИТХ-ийн хүндэт өргөмжлөлөөр 1, Нийслэлийн Соёл,
урлагийн газрын “Өргөмжлөл”-өөр 2 уран бүтээлчийг
холбогдох журмын дагуу шагнаж урамшуулсан.
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 22ны өдрийн А/491 дугаарын захирамжаар 3 албан хаагчийн
зэрэг дэв ахисан.
%
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3.

4.

4.

5.

Албан хаагчдын
ажлын байрны
хэвийн нөхцөлийг
бүрдүүлсэн
байдал

Албан
хаагчдын
үйл
ажиллагаан
ы үнэлгээ,
ажилласан
жил, ур
чадварыг
харгалзан
олгох
нэмэгдэл
зэрэг дэв,
шатлал
ахиулах
Ажлын
байрны
таатай
орчны
сэтгэл
ханамжийн
санал
асуулга
Албан
хаагчдад
сар бүр
олгох хоол,
унааны
зардлыг
нэмэгдүүлэх

Сэтгэл
ханамж
80 хувиас
дээш

Гүйцэтгэл
ээр

2019 он

Ажлын байрны орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр
албан хаагчдын өрөө тасалгааны өнгө үзэмжийг
сайжруулан урсгал засвар хийж, хүйтэн сэрүүний нөхцөлд
цонх хаалганы дулаан алдалтаас сэргийлэн засвар
үйлчилгээ хийсэн. Ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл
аюулгүй, цэвэр орчин нөхцөлд албан үүргийг гүйцэтгүүлэх
зорилт тавьж өрөө тасалгааг цэцэгжүүлэн, чийгтэй
цэвэрлэгээг өдөр бүр тогтмол хийлгэж байна.
2019 онд төсөв хэмнэхтэй холбоотой албан хаагчдад сар
бүр олгох хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлж чадаагүй
болно.
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80%

-

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

5.

6.

Албан хаагчдын
эрүүл мэндийг
хамгаалах,
урьдчилан
сэргийлэх

Эрүүл
мэндийн
урьдчилан
сэргийлэх
үзлэг

2019 он

Тус газар нь ажилчин, албан хаагчдын эрүүл мэнд, чөлөөт
цаг, ажил амралтыг үр ашигтай зарцуулах, хамт олны уур
амьсгалыг зөв бүрдүүлэх зорилготой соёл, урлагийн
харьяа байгууллагуудын дунд спорт өдөрлөгийг жил бүр
уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Энэ жилийн “Спорт
өдөрлөг”-ийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Багахангай
дүүрэгт
зохион
байгуулж,
харьяа
байгууллагуудын 9 багийн 150 гаруй тамирчид оролцож
гар бөмбөг, алсын зайн шидэлт, ширээний шагай гэсэн 3
төрлөөр өрсөлдсөн.
Мөн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар
зарлигийн хүрээнд зохион байгуулсан "Хүн амын бие
бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил"ын аяны хүрээнд тус газрын нийт 13 ажилтан, албан
хаагчдаас зааврын дагуу сорилыг авсан. Мөн НСУГ-ын
албан хаагчдад Эрүүл зөв, хооллолтын сургалтыг 2019
оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр “Сөүл эмнэлэг”-ийн хоол
боловсруулах эрхтэн системийн Их эмч зөвлөгөө өгч
ажилласан.
Байгууллагын төсөвт эрүүл мэндийн хамгаалах,
урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн төсөв байхгүйн улмаас
албан хаагчдыг үзлэгт хамруулах боломжгүй байна.

Хэсгийн дүн:
НИЙТ ДҮН:

70%

90%
67,5%
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2019 он

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх, авлигатай тэмцэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөө”-г батлуулсан бөгөөд
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай тус газрын төсвийн шууд
захирагчийн байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх тодорхой ажлуудыг тусган
хэрэгжилтийг ханган, тайланг НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст тайлант
хугацаанд багтаан хүргүүлсэн.
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн https://meduuleg.iaac.mn цахим системд 2019 оны I
улирлын байдлаар байгууллагаас нийт 4 мэдүүлэг гаргагч мэдүүлгээ мэдүүлж,
баталгаажуулсан бөгөөд 100%-тай мэдүүлж ажилласан. Тус газрын ажилтнууд хуулийн
хугацаандаа хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ мэдүүлсэн болно.
ЗУРГАА. НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТӨВЛӨРСӨН
АЖЛУУД
МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨР
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн
ойг тэмдэглэх тухай” А/85 дугаар захирамжийн дагуу 2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр
Цэргийн дуу бүжгийн Эрдмийн чуулга, Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын уран бүтээлчдийн
хамтарсан тоглолтыг Соёлыг төв өргөөнд зохион байгуулсан. Тоглолтод Нийслэлийн
“Улаанбаатар” чуулгаас уртын дуучин МУГЖ Хонгорзул, Үндэсний цөөхүүл хөгжимчид,
бүжигчид, бит бокс Рэй, Улаанбаатар циркийн жүжигчид, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучин МУГЖ
Б.Батбаатар, гоцлол дуучин МУГЖ Ч.Баярмаа, гоцлол дуучин Б.Буян, ЦДБЭЧ-ын эрэгтэй
найрал дуучид, бүжигчид уран бүтээлээ хүргэсэн.
“БИДНИЙ ТЕАТР 2019” ЖҮЖГИЙН УРАЛДААН
Нийслэлийн Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжлийн газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар,
Нийслэлийн Боловсролын газар, Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театр хамтран “Хүүхдэд ээлтэй
Улаанбаатар”,
“Хүүхдийн
насны
онцлогт
тохирсон
хөгжлийг
дэмжих
дэд
хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд
хүүхдийн чөлөөт цагийг зөв
боловсон өнгөрүүлэх, театрын
урлагаар дамжуулан
соёл,
урлагийн боловсрол олгох,
хөгжил, оролцоог дэмжин
театрын ирээдүйн үзэгчдийг
бэлтгэх зорилгоор “Бидний
театр” жүжгийн уралдааныг 2 дахь жилдээ дүүргүүдийн дунд зохион байгуулсан. Жүжгийн
уралдаан 2 үе шаттайгаар явуулж, нэгдүгээр шатыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-22-ны
өдрүүдэд дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс, Соёлын ордон, төвүүдтэйгээ хамтран зохион байгууж, Хан-Уул дүүрэг Найруулагч
СТА Ц.Жаргалсайхан, зохиолч Ц.Түмэнбаяр “Мэргэнд буусан чоно” Модун жүжиг, Баянзүрх
дүүрэг Найруулагч СТА Я.Эрдэнэбал, зохиолч Н.Ганхуяг “Удган модны домог” жүжиг,
Баянгол дүүрэг зохиолч, Найруулагч СТА Б.Бат-Өлзий, “Наран ээжийн эрэлд” жүжиг,
Багануур дүүрэг Найруулагч Б.Мөнх-Эрдэнэ, зохиолч Ю.Кайнер “Алтан үст охин” жүжиг,
Сүхбаатар дүүрэг Найруулагч Т.Ганцогтбаяр, Д.Бямбажаргал, зохиолч Т.Ганцогтбаяр “9а,б”
жүжиг, Чингэлтэй дүүрэг Найруулагч МУГЖ Б.Жаргалсайхан, зохиолч Т.Бум-Эрдэнэ
“Хайрлахын учир” жүжиг, Сонгинохайрхан дүүрэг зохиолч, Найруулагч Г.Ган-Эрдэнэ
И.Буянбилэг, “Захидал” жүжгүүдийг 7 дүүргийн 10 000 гаруй ЕБС-ын сурагчдад үзүүлэн
жүжиг эхлэхийн өмнө театрын урлаг, үзэгчдийн соёлын талаар сургалт яриаг зохион
байгуулан, хүүхэд хамгааллын дүрмүүдийг жүжгээр дамжуулан хүргэж оноо цуглуулсан.
Мөн цахим ертөнцөд Бидний театр пэйж хуудсаар 13032 хүн лайк, шэйр хийсэн.
Хоёрдугаар шатыг Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театрт 2019 оны 04 дүгээр сарын 22,23-ны
өдрүүдэд зохион байгуулж, театрын урлагийн мэргэжлийн шүүгчид жүжиг тус бүрт үнэлгээ
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өгч, шилдэг жүжиг 1, 2, 3 дугаар байр, шилдэг эрэгтэй, эмэгтэй гол болон туслах дүрүүд,
шилдэг найруулагчийг тус тус тодруулсан.
Энэхүү уралдааны шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа 04 дүгээр сарын 26-нд
Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театрт зохион байгуулагдаж “Бидний театр 2019” жүжгийн
уралдааны шилдгүүдээ тодруулсан. Шилдгүүдээр:
• Шилдэг найруулагчаар “Хайрлахын учир” жүжгээр МУГЖ Б. Жаргалсайхан,
• Шилдэг зохион байгуулагч мэргэжилтэн Баянзүрх дүүргийн мэргэжилтэн
Д.Цэцэгмаа,
• Шилдэг эрэгтэй гол дүр Хан-Уул дүүргийн “Мэргэнд буусан чоно” Модун жүжгийн
Модуны дүрээр Хан-Уул дүүргийн БУЦС –ын 12а ангийн сурагч М. Хаш-Эрдэнэ,
• Шилдэг эмэгтэй гол дүр Чингэлтэй дүүргийн “Хайрлахын учир” жүжгийн Аялгуугийн
дүрээр Чингэлтэй дүүргийн 23-р сургуулийн 12а ангийн сурагч Ж.Наранжаргал,
• Шилдэг эрэгтэй Туслах дүр Хан-Уул дүүргийн “Мэргэнд буусан чоно” Модун
жүжгийн Түмэн Шаньюгийн дүрээр Хан-Уул дүүргийн 26-р сургуулийн 11а ангийн
сурагч Л.Өсөхбаяр,
• Шилдэг эмэгтэй Туслах дүр Баянгол дүүргийн “Наран ээжийн эрэлд” жүжгийн
үнэгний дүрээр Баянгол дүүргийн 77-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Т.Хонгорзул
• Тэргүүн байрны шилдэг жүжгээр Чингэлтэй дүүргийн “Хайрлахын учир” жүжиг,
• Дэд байрны жүжгээр Хан-Уул дүүргийн “Мэргэнд буусан чоно” Модун жүжиг,
• Гутгаар байрны жүжгээр Баянгол дүүргийн “Наран ээжийн эрэлд” жүжгүүд тус тус
шалгарсан.
Мөн уралдааны нэрэмжит шагналаар:
- Зохион байгуулагчдын нэрэмжит шагнал Сүхбаатар дүүргийн мэргэжилтэн
Б.Алтантүлхүүр
- Монгол Улсын Хүүхэлдэйн театрын нэрэмжит шагнал Чингэлтэй дүүргийн
“Хайрлахын учир” жүжгийн туслах дүрд тоглосон 37-р сургуулийн 11 а ангийн сурагч
Т.Эрхэмзөнч
- Шүүгчдийн нэрэмжит шагнал Баянгол дүүргийн “Наран ээжийн эрэлд” жүжгийн гол
дүрд тоглосон Монгени цогцолбор сургуулийн 11д ангийн сурагч Э.Долгион нар
хүртлээ.
“УЛААНБААТАР МАРАФОН 2019” ОЛОН УЛСЫН ГҮЙЛТИЙН ТЭМЦЭЭН
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/440 захирамжийн дагуу
2019 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр Төрийн ордны урд хэсэгт
зассан тайзан дээр иргэдэд зориулсан урлагийн тоглолт, бие
халаалтын дасгал хөдөлгөөн хийлгэх ажлыг зохион байгуулан
ажиллалаа. Тус үйл ажиллагаанд Голден жимийн Зумба
фитнессийн баг хамт олон болон дуучин Go man, рэйги дуучин
Жи жа нар ая дуугаа хүргэсэн.
“АВТОМАШИНГҮЙ ӨДӨР”
Нийслэлийн Засаг даргын А/438 захирамжийн дагуу
Эрсдэлгүй-эрүүл амьдрал уриа дор “Автомашингүй өдөрлөг”ийг зохион байгуулан Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын хамт
олон нээлтийн үеэр 40 минутын урлагийн тоглолт хүргэсэн.
Тус тоглолтод МУСТА Ж.Буянтогтох, М.Анхтуяа, О.Анхчимэг,
Н.Бямбадорж, Бит бокс Н.Нарандэлгэр болон Улаанбаатар
чуулгын бүжигчид оролцлоо.
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Австрийн элчин сайдын яам, Жазз Лаборатори ТББ-тай хамтран 2019 оны 05 дугаар
сарын 23-25-ны өдрүүдэд “Австри-Монголын жазз хөгжмийн өдрүүд”-ийг зохион байгуулсан.
Тус өдөрлөгийн хүрээнд Сүхбаатар дүүрэгт байрлах
Битлзийн хөшөөний өмнө 05 дугаар сарын 25-нд
нээлттэй өдөрлөгт дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.
Энэхүү арга хэмжээнд Австри Улсыг төлөөлөн
саксафон хөгжимчин Лукас Габрич, Унгир Улсаас
төгөлдөр хуурч Матиаш Барта, Герман Улсын
контробасс хөгжимчин Мартен Зенкер болон Монгол
Улсыг төлөөлж Мюнхэний Театр Хөгжмийн их
сургуулийн жазз бөмбөрийн 1-р курсын оюутан
Б.Хүслэн, The jazz Train хамтлаг уригдан оролцсон.

ОЛОН УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН “МОНГОЛ
ХҮҮХДҮҮД” БАЯРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/409
захирамжийн дагуу Нийслэлийн Засаг даргын
Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал
хариуцсан орлогч Ш.Анхмаа ажлын хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг удирдан "Олон Улсын хүүхдийн
эрхийг хамгаалах өдөр"-ийг 67 дахь жилдээ
тэмдэглэн өнгөрүүллээ.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2019 оны 60
дугаар зарлигийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн
газраас Хүүхдийн эрх аюулгүй байдлыг хангах,
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх
зорилгоор “2019-2020 оныг Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил” болгон зарласантай
холбогдуулан хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх, хүүхдийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх,
хамгаалах чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагууд мэдээлэл сурталчилгаа олон
нийтэд хүргэсэн.
Мөн өдрийн үйл ажиллагааг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Соёл,
урлагийн газар, Нийслэлийн Гэр бүл, Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Монгол Улсын
Хүүхэлдэйн театр хамтран “Монгол хүүхдүүд”
сэдвийн хүрээнд 11:00-17:00 цагийн хооронд
зохион байгууллаа. Баярын нээлтийн үйл
ажиллагаанд ерөнхий найруулагчаар Монгол
Улсын
Хүүхэлдэйн
театрын
найруулагч
Ариунтуяа, тайзны засал чимэглэлийг “Атар арт”
ХХК, уран бүтээлчдийн бэлтгэл зохион
байгуулалтыг “Өнөмөнхлэй энтертайнмент” ХХК
нар хариуцан ажилласан. “Монгол Хүүхдүүд”
баярын нээлтийн үйл ажиллагаанд Монгол
Улсын Ерөнхий сайд, Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн тэргүүн У.Хүрэлсүх, УИХ,
Засгийн газрын гишүүд, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Р.Дагва,
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч, Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө
зөвлөлийн тэргүүн С.Амарсайхан болон нийслэлийн иргэдийн хурлын Тэргүүлэгч,
Төлөөлөгчид, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудын удирдлагууд, хүүхэд, гэр
бүлийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон төрийн бус
байгууллагууд, олон улсын байгууллагуудын удирдлагууд, төлөөлөл, иргэд, хүүхэд
багачууд оролцлоо.
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Мөн Д.Сүхбаатарын хөшөөний
баруун болон зүүн талуудад
байрласан асруудад Монголын
үндэсний үйлдвэрлэгчид өөрсдийн
үзэсгэлэн худалдаагаа гаргаж,
төрийн болон олон нийт, хувийн
хэвшлийн
байгууллагуудаас
хүүхдийн
өөрийн
оролцоонд
суурилсан
уралдаан
наадам,
хөгжөөнт тоглоом, хүүхдийн эрхийн
талаарх мэдээлэл, сурталчилгаа хийж үйл ажиллагаа явуулсан юм. Түүнчлэн баярын
нэгдсэн үйл ажиллагаа, хүндэтгэлийн тоглолтыг Монголын Үндэсний Олон Нийтийн
телевиз, UBS телевиз орон даяар шууд дамжуулж үзэгчдэд хүргэсэн билээ.
“УЛААНБААТАР ХОТЫН БҮЖГИЙН СПОРТЫН АВАРГА” ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН
Нийслэлийн Засаг даргын А/479
дүгээр
захирамжийн
дагуу
"Улаанбаатар хотын спорт бүжгийн
аварга шалгаруулах тэмцээн”-ий анхан
шатны шалгаруулалтыг 05 дугаар сард
дүүргүүдэд зохион байгуулсан. Тус
тэмцээний
эцсийн
шатны
шалгаруулалтыг 06 дугаар сарын 08-ны
өдөр Алдар спортын
хороонд
зохион
байгууллаа.
Улаанбаатар
хотын
аварга
шалгаруулах тэмцээнд
400 гаруй
оролцогчид өрсөлдлөө. Энэ жилийн
онцлог нь ОХУ-ын спорт бүжгийн дэд аварга Илья Белобородов, Виктория Кочкина нар
урилгаар оролцож, бүжгийн спортын шоу бүжгийн "Хүн бүр дурлаж болно", "Анна
Каренина", "Хувь хүний өөрчлөлт" үзүүлбэрүүдээ толилуулсан.
Улаанбаатар хотын бүжгийн спортын АШТ-ий гуравдугаар хэсэг буюу зэрэглэлийн
тэмцээнүүд Хүүхэд-1 насны E 6 бүжиг, Хүүхэд-2 насны D 8 бүжиг, Өсвөр-1 насны нээлттэй
стандарт, латин, Өсвөр-2 насны нээлттэй стандарт, латин, Залуучуудын нээлттэй стандарт,
латин, Ахмад нас нээлттэй стандарт, Насанд хүрэгчдийн нээлттэй стандарт, латин
төрлүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж аваргуудаа тодруулсан.
МБСХолбоо 2019 оны Улаанбаатар хотын спорт бүжгийн аварга шалгаруулах
тэмцээнээ зохион байгуулахын өмнө нийслэлийн алслагдсан 3 дүүргээс бусад бүх
дүүргүүдийн Аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулж, мөн тус дүүргүүдэд
багш-дасгалжуулагчдын сургалтыг амжилттай зохион байгуулан бүжгийн спорт, үнэн зөв
цэнгээнт бүжгийг хөгжүүлэх үндэс суурийг тавьсан. 17 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж
байгаа Улаанбаатар хотын бүжгийн спортын аварга шалгаруулах тэмцээнийг Нийслэлийн
Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Спортын хороо, Монголын бүжгийн спортын
холбоо ТББ-тэй хамтран зохион байгуулан ажиллалаа.

АЗИЙН АРДЫН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын
сайдын 2018 оны А/804 тоот тушаалаар Ардын
урлагийн шилдгүүдийг шалгаруулах Азийн анхдугаар
наадмыг 2019 оны 06 дугаар сарын 12-ноос 16-ны
өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар
шийдвэрлэсэн. Монгол Улсад анх удаа зохион
байгуулагдаж буй энэхүү наадамд Монгол, Малайз,
БНХАУ, Япон, БНСУ, Франц, Турк, Энэтхэг, ОХУ,
Буриад, Тува, Узбесктан гэсэн 12 орны 200 гаруй
оролцогч мөн нийслэл, 21 аймгаас үндэсний 1500
гаруй ардын авьяастан оролцож ур ухаан, авьяас
чадвараа сорин өрсөлдлөө.
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Энэ ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэг, Монголын хүүхдийн ордон, Улаанбаатар
чуулга зэрэгт чиглэл өгч ажилласан.
Тус наадамд Баянзүрх, Багануур, Баянгол, Налайх Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,
Хан-Уул, Чингэлтэй гэсэн 8 дүүргээс нийт 373 өв тээгч нар оролцож, Ардын бүжиг гоцлол
төрөлд Сонгинохайрхан дүүргийн өв тээгч Д.Балган 2-р байр, Язгуур урлагийн цөөхүүл
хамтлаг хөгжмийн төрөлд оролцсон Сүхбаатар дүүргийн оролцогчид 2-р байр, Хөгжмийн
төрөлд оролцсон Баянгол дүүргийн “Цалам” хамтлаг үзэгчдийн таашаал хүртсэн шилдэг
үзүүлбэр, Ардын хамтлаг хөгжмийн төрөлд оролцсон Налайх дүүргийн Өшбес" домборын
чуулга хамтлаг 2-р байр, Ардын дууны хамтлаг төрөлд оролцсон Чингэлтэй дүүргийн 39
уртын дууны дугуйлангийн сурагчид болох ӨНӨ чуулгын авьяаслаг уран бүтээлчид 1-р
байр, Ардын бүжгийн хамтлаг төрөлд оролцсон Баянзүрх дүүргийн "Их боржигоны удам"
хамтлаг 3-р байрт шалгарч дэлхийн урлагийн их наадамд ази тивийг төлөөлж оролцох
эрхийн бичиг, Монгол Улсын Засгийн газрын шагнал Тэргүүний ардын авьяастан тэмдгээр
7 өв тээгчийг тус тус шагнасан.
“НОМОО СОЛИЛЦЪЁ” ӨДӨРЛӨГ
Нийслэлийн
Соёл,
урлагийн
газраас
санаачлан 2017 оноос эхлэн сар бүрийн эхний
долоо
хоногийн
Бямба
гарагуудад
Д.Нацагдоржийн
нэрэмжит
Улаанбаатар
хотын нийтийн төв номын сан, “JCI Их хүрээ
салбар”
хамтран “Номоо солилцъё”
өдөрлөгийг Д.Сүхбаатарын талбайд нийт 30
удаагаа зохион байгуулсан. Тус өдөрлөгийг
иргэдэд уншсан номоо бусадтай хуваалцах,
номоор дамжуулан танилцан нөхөрлөх, номын
тухай ярилцах боломжийг бүрдүүлэхийн
зэрэгцээ номын худалдаа зохион байгуулах
зорилгоор зохион байгуулан ажиллаж байна.
Өдөрлөгийн үйл ажиллагааг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр тогтмол
мэдээлж ажилласан.
ГАРЫН АВЛАГА
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж
байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн соёл, урлагийн
байгууллагуудын нэгдсэн мэдээллийг багтаасан гарын
авлага гаргаж Нийслэлийн нутгийн захиргааны
байгууллагуудад хүргүүлэх ажлын хүрээнд нийт 24
байгууллагын мэдээллийг бэлтгэж, 50 ш гарын авлагыг
хэвлүүлээд байна. Дээрх ажилд Нийслэлийн соёл,
урлагийн газрын даргын 2019 оны 04-р сарын 22-ны
өдрийн А/19 дугаар тушаалаар 500 000 мянган төгрөг
зарцуулсан.

НИЙСЛЭЛИЙН УЯАЧДЫН БАЯР
Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон хөгжил, Агаарын
бохирдлын
асуудал
хариуцсан
орлогч
Ж.Батбаясгалангийн “Нийслэлийн Алдарт уяач цол
олгох тухай” А/22 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг
хангах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
газрын даргын үүрэг болгосны дагуу 2019 оны 01
дүгээр сарын 25-ны өдрийн 18:00-23:00 цагийн
хооронд
Сөүл
плаза
ресторанд
зохион
байгуулагдсан нийслэлийн уяачдын баярын үйл
ажиллагааны урлагийн тоглолтыг тус газрын
Урлагийн хэлтсийн дарга Э.Цэнд-Аюуш хариуцан
ажилласан бөгөөд нийслэлийн Улаанбаатар
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чуулгын найруулагч МУСТА П.Урнаагаар ахлуулсан МУГЖ С.Ганзориг, МУГЖ Г.Хонгорзул,
МУСТА Ц.Гансүх, дуучин Н.Бямбадорж, морин хуурын дөрвөл зэрэг уран бүтээлчид
оролцон амжилттай зохион байгуулсан.
Нийслэлийн Уяачдын баярын үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Засаг даргын Ногоон
хөгжил, Агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч Ж.Батбаясгалан болон Нийслэлийн
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч асан С.Батболд, НЗДТГ-ын Цэргийн
штабын дарга, хурандаа Ж.Болдбаатар нар оролцож, нийслэлийн Алдарт уяач болсон
эрхмүүдэд цол тэмдгийг гардуулан өгсөн.
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