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НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН  

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь 2015 онд Монгол улсын Засгийн газар, 
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал, Нийслэлийн Засаг даргын шийдвэрийн 
хэрэгжилт, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн тухайн жилийн зорилтод тусгагдсан соёл 
урлагийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөний биелэлтийг хэрэгжүүлэн 
ажиллалаа. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Соёл урлагийг хөгжүүлэхээр 

дэвшүүлсэн зорилт, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж  бодлого, чиглэлээ тогтоож, эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх, удирдлага, зохион байгуулалтын ажлыг  хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, нийслэлийн хүн 
амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээг тасралтгүй хүргэж Нийслэлийн Засаг даргын өмнө 
хариуцан ажиллаж байна. 

 
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь 2015 онд Нийслэлийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, тухайн жилд төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан  үр дүнгийн гэрээний үндсэн  дээр  23 арга хэмжээ, 
тусгай арга хэмжээ болон нийт 57 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр тусгаж ажилласнаас 
жилийн эцсийн байдлаар 96,06%-ийн биелэлттэй хэрэгжсэн. 

 
Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт: 

Дээд газраас  тогтоол, захирамж шийдвэр нийт 9 ирснийг бүртгэлжүүлэн, хяналтад авч 
албан хаагчид болон холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж биелэлтийг улирал тутам 
тайлагнаж ажилласан.  

Үүнд: 

 ЗГ-ын тогтоол-3  

 НИТХ-ын тогтоол 1 

 НЗД-ын захирамж-5 

 Байгууллагын хэмжээнд ирсэн бичгийг “Смарт сити” программд бүртгэн, удирдлага 
танилцаж асуудал хариуцсан албан хаагчдад шилжүүлсэний дагуу хугацаанд нь хаалгаж, 
мэдээ тайланг холбогдох байгууллагад хүргэж ажилласан.  

 Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас 2015 онд төлөвлөж хэрэгжүүлсэн жилийн ажлын 
тайланг  НЗД-ын 2013 оны 1146 дугаар захирамжийн дагуу болон Соёл, урлагийн ажлын 
үндсэн чиг үүргүүдийн хүрээнд  боловсруулан тайлагнаж ажилласан. 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлагдсан соёл урлагийн 
чиглэлээр хэрэгжүүлэх тогтоолын хэрэгжилтийг захирамжлалын баримт бичгийн программд 
оруулан илгээж, улирал бүр цаасан хэлбэрээр НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний 
хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. 

 
 
 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт: 

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь 2015 онд Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн зорилт, тухайн жилд төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан   үр дүнгийн гэрээний үндсэн  дээр  23 арга хэмжээ, 
тусгай арга хэмжээ болон нийт 57 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр тусгаж ажилласнаас  
жилийн эцсийн байдлаар 96.06%-ийн биелэлттэй хэрэгжсэн. 



Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг 
байгууллагын албан хаагчдад тухай бүр танилцуулж, биелэлтийг гарган сар бүр цаасан  
болон цахимаар хүргүүлж ажилласан. 

Улирал бүр үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн  талаар тайланг Нийслэлийн Засаг 
даргын салбар хариуцсан орлогч даргад тайлагнасан. 
 
Боловсрол Соёл, Шинжлэх ухааны сайд болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын захирагчийн хооронд 2015 онд Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 
хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт 

 
Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны салбарын стратегийн ач холбогдол, тоо хэмжээ, 

чанар, улсын төсвийн санхүүжилтийн хэмжээг тодорхойлох, үр дүнг үнэлж, дүгнэх замаар тус 

нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёлын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр ашгийг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн ажлуудыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж ажиллалаа. Тухайлбал, түүх 

соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллого, үндэсний их баяр наадмын үеэр иргэд, 

наадамчин олон зориулсан соёл урлагийн томоохон үйл ажиллагаануудыг зохион 

байгуулсныг тайланд дэлгэрэнгүй дурдсан болно.  

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтын чиглэлээр: 
Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт соёл урлагийн чиглэлээр 

тусгагдсан   доорх ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

 Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх “Өв 

хамгаалагч” хөтөлбөрийг Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамнаас боловсруулж, 

Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар оруулахаар тогтоол, хөтөлбөрийн 

төслийг бэлэн болгосон бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд дэд хөтөлбөр болгон 

хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 238 дугаар 

тогтоолоор “Соёлын баримтат өвийг хамгаалах хөтөлбөр” батлагдсан. Дээрх 

тогтоолыг үндэслэн үндэсний хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 

баримтат өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах  чиглэлээр  хийх ажлын 

төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу 2014-2015 онд 

нийслэлийн соёл урлагийн салбарын хэмжээнд 118092 ном электрон катологт оруулан 

нийт номын фондын 33%-ийг КОХА програмд  бүртгэж, 69 нэрийн 489 ширхэг 9492000 

төгрөгийн шинэ ном, 219 нэрийн 880 ширхэг 8637200 төгрөгийн бэлэг хандивын ном, 

30 гаруй нэр төрлийн 3217504 төгрөгийн хэвлэмэл болон цахим хэвлэлийн бүрдүүлэлт 

хийж хадгалсан. Нийт 21346704 төгрөгийн ном хэвлэлээр Улаанбаатар хотын төв 

номын сангийн фондыг баяжууллаа. 

Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн зорилтод тусгагдсан ажлын хүрээнд: 

 
Мансууруулах бодисын хорт нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажил: 
            Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийн 2015 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх 
талаар үе шаттай ажлуудыг байгууллага нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлж ажилласан. 
 

Хар тамхи, мансууруулах бодисын их хэрэглээтэй орнуудын туршлага, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийдэг ажлууд, үр дүнгийн талаарх судалгаа хийж, энэ 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон олон нийтийн байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаа тогтоож тэдгээрийн хийсэн судалгаа дүгнэлтийг нэгтгэн цуглуулж хамгийн үр дүн 
бүхий судалгаанд тулгуурлан урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг хамтран зохион байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллалаа. 



Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын харъяа соёлын байгууллагуудад хар тамхи, 
мансууруулах бодисын хорт нөлөөг иргэд, залуучуудад сурталчлахыг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд оруулж, тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлэх талаар чиглэл өгч ажиллаа. 

 Тус газар нь оюутан залуучуудыг архи, тамхи, мансуурлын хорт хэрэглээнээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор оюутны чөлөөт цагт зориулсан “Оюутан тогооч” өдөрлөг 
болон сургалтыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн “Улаанбаатар” чуулгын 
байранд зохион байгууллаа. Мөн тус газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн  
өдөрлөг зохион байгуулах тухай А/06 дугаар тушаал гаргаж энэ арга хэмжээнд идэвхтэй  
оролцсон эхний 3 байр эзэлсэн оюутануудыг тус бүр 60.000-100.000 төгрөгөөр шагнаж 
урамшуулсан. 

 
 

Өдөрлөг сургалтад нийт 2000 орчим оюутан залуус хамрагдсан бөгөөд ШУТИС, 
Сэтгүүлч коллежуудад зохион байгуулж төгсгөлийн шатанд 28 оюутан шалгаран оролцсон. 
Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд албаны болон эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл 
хүрэлцэн ирсэн. Хоол бол хүний хэрэглээнээс  гадна дэлхий дахинд хоолны соёл, хоол хийх 
урлаг, хооллох соёл гэх зэрэг ойлголтууд чухал асуудал болсон бөгөөд энэ нь оюутан 
залуусыг зөв соёлд уриалан архи, тамхины хэрэглээнээс урьдчилан сэргийлэх ажил болж 
чадсан. 

 
“Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг  хамгаалах, сэргээн засварлах” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2007 оны 197 дугаар 
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 357 дугаар захирамжаар батлагдсан 
“Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дэх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг 
шинэчлэх ажлын хүрээнд дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газруудад уг жагсаалтад шинээр 
оруулах дурсгалын саналыг авахаар дүүрэг, холбогдох байгууллагуудад албан бичиг 
хүргүүлсэн.    

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яам, Соёлын өвийн төвөөс хамтран 2015 оны  04 
дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг, 
тооллого” сэдэвт сургалтанд дүүргүүдийн соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 
зохион байгуулалттайгаар оролцууллаа.  

2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын 
үзлэг, тооллогыг явуулах ажлыг Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яам, Соёлын өвийн 
төвтэй хамтран зохион байгуулж эхэлсэн. 



Сургалтаар Аймаг, Нийслэл, дүүргүүдийн соёлын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдийг үзлэг, тооллогын сургалтанд хамруулж Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлуулан, үзлэг, тооллогод шаардагдах 3.8 
сая төгрөгийн төсвийг Засаг даргын нөөц сангаас гаргуулж, дүүргүүдэд ажиллах төлөвлөгөө 
гарган бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үзлэг, тооллогыг 2015 оны 10 дугаар сард багтаан 
зохион байгуулж дуусгасан  бөгөөд тус ажлыг БСШУЯ, Соёлын өвийн төвөөс боловсруулсан 
RICH 3.0 программ хангамжид түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг тооллогын бүртгэл, 
дүнг нэгтгэн боловсруулж, цахим мэдээллийн сан үүсгэх, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, 
цаашид түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын нэгдсэн баазтай болох, дурсгал тус бүрийг улсын 
бүртгэлийн дугаартай болгох зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Шинээр хамгаалалтад авах, 
хамгаалалтаас хасах дурсгалуудын саналыг Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд 
өргөн барихаар ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/529 дүгээр 
захирамжаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дэх Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын үзлэг 
тооллогыг Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч 
даргын/Ц.Энхцэнгэл/-ын баталсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн болох Нийслэлийн Соёл, 
урлагийн газар, Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Улаанбаатар хотын музей, 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн соёлын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтнүүд гэсэн 
бүрэлдэхүүнээр 2015 оны 08 дугаар сарын 
03-ны өдрөөс эхлэн Нийслэлийн 9 дүүргийн 
түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг үзлэг, 
тооллогт хамруулах ажлыг зохион байгуулав. 

 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
үзлэг, тооллогыг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
зохион байгуулж бүрэн дууссан бөгөөд 
мэдээллийг Соёлын өвийн төвийн RICH 03 
программд үл хөдлөх дурсгалын үзлэг 
тооллогын мэдээллийг нэг бүрчлэн оруулсан. 
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын 
жагсаалтыг шинэчлэн батлуулахаар 
Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж 
байна.  

 
 

Соёлын салбарт Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийг 
Нийслэлд хэрэгжүүлэх чиглэлээр: 

Соёлын салбарт Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үндэсний хөтөлбөрүүдийг 
нийслэлд хэрэгжүүлж ажиллалаа.  Нийслэлийн Соёл, урлагийн салбарт “Түүх соёлын үл 
хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах” үндэсний хөтөлбөр, “Соёлын баримтат 
өвийг хамгаалах хөтөлбөр”, “Монгол цуур” хөтөлбөр, “Монгол тууль” хөтөлбөр үр дүнтэй, 
амжилттай хэрэгжиж байна. 
“Монгол цуур” хөтөлбөрийн хүрээнд:  

Монгол Улсын Yндсэн хууль, Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Соёл тухай 
хууль тогтоомжид Монгол үндэстэн, угсаатан, ястны өв соёл, түүх, ёс заншлыг хадгалан 
хамгаалах, баяжуулах, уламжлан өвлүүлэх талаар тусгагдсан асуудлын хүрээнд Монгол 
цуур, цуурыг хадгалж хамгаалах, уламжлан хөгжүүлэх, судалж сурталчлах ажлыг  зохион 
байгуулах зорилготой Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 72 дугаар  тогтоолоор 
батлагдсан “Монгол цуур” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтуудад тулгуурлан Цуур 
хөгжмийн урлагийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлахад чиглэсэн төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувь хүмүүс, ардын авьяастны санал, санаачилгыг дэмжих, Цуурчдыг хөхүүлэн 
дэмжиж алдаршуулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.  



Алтайн өв соёлыг хамгаалах “Цаст цагаан Алтай” ТББ-тай Монгол тууль, Монгол 
цуурын урлагийг өвлүүлэх, сурталчлахаар 2015 оны 07 дугаар сарын 01-нд Ховд аймгийн 
Ховд хотод зохион байгуулагдсан Алдарт Цуурч П.Наранцогтын  нэрэмжит цуурын уралдаанд 
Нийслэлээс 4 оролцогчийг оролцуулсан.  

 Мөн үндэсний үйлдвэрлэгч АПУ ХК-ийн дэмжлэгээр Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 
Соёлын ордныг түшиглэн тус дүүргийн 50 хүнд үндэсний соёлын үнэт өв болсон цуур 
хөгжмийг зааж сургах, цаашлаад сургагч багш нарыг бэлдэх, ирээдүйн цуурчдыг төрүүлэх 
зорилготой сургалтыг зохион байгуулсан. Тус газар нь Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордон, АПУ 
ХК-тай хамтран хэрэгжүүлсэн “Монгол цуур” төслийн хүрээнд 2015 оны 10 дугаар сард өдөр 
Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд Ерөнхий боловсролын 32, 75 дугаар сургуулийн сурагчдад 
Цуур хөгжим, түүнийг хадгалж хамгаалах, хойч үедээ өвлүүлэх, судлах, сурталчлах цуурдах 
урлагийн уламжлалыг сэргээж түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан ба 
250 гаруй сурагчдыг хамруулсан. Төслийн хүрээнд 50 ширхэг цуур хөгжим шинээр урлуулж 
сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгож Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны хөгжмийн зэмсгийн тоог 
нэмэгдүүлэв. Багахангай, Налайх, Сонгино-Хайрхан дүүргээс тус бүр 1 иргэн цуурдах 
урлагийн сургалтанд сууж  зохих мэдлэг чадвар эзэмшүүлж, сургагч багш болгов.  

 Монгол Улсын Засгийн газрын “Монгол цуур” үндэсний хөтөлбөрт тусгасаны дагуу 
нэрт цуурч Паарайн Наранцогтын алдар гавьяаг мөнхжүүлэх, урын сан, дэг сургуулийнх нь 
онцлогийг судлан суталчлах, хойч үедээ өвлүүлэх ажлын хүрээнд монгол цуур хөгжмийн 
уламжлалыг хөгжүүлэх, олон нийтэд таниулах, цуурчдын залгамж үеийг бэхжүүлэх зорилгоор 
Нэрт цуурч П.Наранцогтын нэрэмжит Төвийн бүсийн цуурын анхдугаар үзлэгийг 2015 оны 11-
р сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордонд БСШУЯ-ны харьяа 
Соёлын өвийн төв, Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордон 
хамтран зохион байгуулсан. Тус үйл ажиллагаанд Хөгжим бүжгийн коллеж болон Соёлын 
дээд сургуулийн оюутан сурагчид оролцсон. Энэ үеэр 50 гаруй иргэн тус танхимаар 
үйлчлүүсэн. Цуурын анхдугаар үзлэгийн үйл ажиллагааг эхнээс нь дуустал үе шат, дэс 
дараалалтай 120 минутын дуу дүрс бичлэг, 48 ширхэг гэрэл зургаар баримтжуулж соёлын 
өвийн улсын нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санг баяжилтад хүлээлгэн өгөөд байна.  

 
“Монгол тууль” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 357 дугаар  тогтоолоор батлагдсан “ Монгол 
тууль” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр Төрийн соёрхолт туульч Баатарын Авирмэдийн 
мэндэлсний 80 насны ойг тохиолдуулан түүний алдар гавъяаг мөнхжүүлэх, урын сан, дэг 
сургуулийнх нь онцлогийг судлан сурталчлах, хойч үедээ өвлүүлэх, Монгол туулийн амьд 
уламжлалыг олон нийтэд таниулах, туульчдын залгамж үеийг бэлдэх зорилгоор 2015 оны 06 
дугаар сарын 27-оос 07 дугаар сарын 01-нд Ховд аймгийн Жаргалант суманд зохион 
байгуулагдах туулийн наадамд Нийслэлээс оролцох оролдцогчдод мэргэжил арга зүйн 
зөвөлгөө өгч, хамтран ажиллаж 6 оролцогчдыг хамруулсан.  

Мөн 2014 онд “Цаст цагаан Алтай “ ТББ-тай хамтран гаргасан “Монгол тууль” CD-ийг 
Нийслэлийн 9 дүүрэг, 7 соёлын орднуудад гарын авлага болгон тарааж, Монгол туулийн 
өвлөн эзэмшигчдийн судалгааг дүүрэг бүрээр ангилан нэгдсэн мэдээллийн сан бүрдүүлэхээр 
ажилласан. 

 
“Соёлын баримтат өвийг хамгаалах” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Соёлын баримтат өвийг эрэн сурвалжлах, судлах, хадгалж хамгаалах, сэргээн 
засварлах, сурталчлан түгээх үндэсний чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын 
Засгийн Газрын 2014 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 238 дугаар тогтоолоор батлагдсан.  

Уг тогтоолоор үндэсний хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, баримтат 
өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор хэрэгжүүлж эхлээд байна.   Тус 
хөтөлбөрийг  2015-2017 он, 2018-2022 он гэсэн үе шаттай  хэрэгжүүлэхээр арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд харъяа байгууллагуудад чиглэл өгч 
ажилласан.  

Дээрх тогтоолыг үндэслэн үндэсний хэмжээний бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
баримтат өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах  чиглэлээр  хийх ажлын төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж байна. 



Энэхүү төлөвлөгөөний дагуу 2014-2015 онд нийслэлийн соёл урлагийн салбарын 
хэмжээнд 118092 ном электрон катологт оруулан нийт номын фондын  33%-ийг КОХА 
програмд  бүртгэж, 69 нэрийн 489 ширхэг 9492000 төгрөгийн шинэ ном, 219 нэрийн 880 
ширхэг 8637200 төгрөгийн бэлэг хандивын ном, 30 гаруй нэр төрлийн 3217504 төгрөгийн 
хэвлэмэл болон 4 цахим хэвлэлийн бүрдүүлэлт хийж хадгалсан. Нийт 21346704 төгрөгийн 
ном хэвлэлээр фондоо баяжуулж ажиллаа. 

 
Дээрх ажлуудаас гадна “Хууртай мөнхрөх 

аялгуу 2015” уралдааныг 10 дахь жилдээ 
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, Налайх 
дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Налайх 
дүүргийн Соёл, урлагийн ордон хамтран Налайх 
дүүргийн Соёл, урлагийн ордонд 2015 оны 11 
дүгээр сарын 28-ны өдөр амжилттай зохион 
байгууллаа.  

Уралдаан ахлах нас, дунд нас, бага нас 
гэсэн 3 насны ангилалаар явагдсан.  Ахлах насны 
ангилалд 24, дунд насанд 12, бага насанд 7, нийт 
43 хүн оролцсоноос ахлах насанд Ц.Мөнхбаяр, 
дунд насанд А.Төртогтох, бага насанд Б.Батчимэг 
нар 1-р байр эзэлж уралдааны Гран-При 
шагналын эзнээр Ц.Өлзийбат шалгарч өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнагдсан.   

Уралдааны шүүгчээр Монголын Уртын дууны холбооны тэргүүн, Соёл, урлагийн их 
сургуулийн багш, МУСТА С.Батболд, Соёл, урлагийн их сургуулийн багш, Монгол Улсын 
гавьяат багш Н.Дэлгэр, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын Урлаг, уран сайхны хэлтсийн 
дарга, МУСТА М.Мөнхсайхан нар ажилласан.  

Оролцогчдод Улаанбаатар-Налайх-Улаанбаатар чиглэлд автобусаар үйлчилсэн.  
 
 

 
  



ХОЁР.  БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 
 

Тус байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүрэгт, байгуулагын үндсэн үйл ажллагаатай 
холбогдол бүхий 14 заалт байдаг бөгөөд хэрэгжилтийг заалт тус бүрээр гарган нэгтгэн 
дүгнэлээ. Хэрэгжилт жилийн эцсийн байдлаар 95 хувьтай байна.  
 
Байгууллагын болон ажилтнуудын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлт: 

Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч даргаар  
байгууллагын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэн ажилласан. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар гарган НЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн  байдлаар гарган НЗД-ын Нийгмийн 
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч даргад  хүргүүлсэн болно. 

Харьяа соёл урлагийн байгууллагуудын 2014 оны ажлыг дүгнэх, үнэлгээ өгөх 
удирдамж боловсруулж, шалгах өдрийн хуваарийг гаргаж  байгууллагуудад хүргүүлж  3 
дугаар сарын 19-24-ний өдрүүдэд Соёлын төв өргөө, Улаанбаатар чуулга, Улаанбаатар 
хотын музей, Хотын номын сан, Сонгино-Хайрхан, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хан-Уул, Налайх, 
Багануур, Багахангай дүүргийн соёлын орднуудын 2014 оны үйл ажиллагаатай танилцаж 
зөвлөмж хүргүүлсэн. 

 
Байгууллагын үйл ажиллагааны  чадавхи болон ажилтнуудын ур чадвар мэргэжлийг 
дээшлүүлэх чиглэлээр : 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас зохион байгуулсан сургалтад 2 удаа 
/С.Оюунчимэг, Б.Бундхорол, Ө.Бум-Эрдэнэ/, Нийслэлийн Архивын газраас зохион байгуулсан 
сургалтад 3 удаа /Л.Баяртуяа, Б.Мөнгөнтүлхүүр/ , Төрийн албаны зөвлөл, Авлигатай тэмцэх 
газраас зохион байгуулсан сургалтад 2 удаа /Б.Бундхорол тус тус хамрагдлаа.  

ОХУ-ын Улан-Үдэ хотод 2015 оны 08 дугаар сарын 15-21-ний өдрүүдэд “Соёлын 
байгууллагууд менежментийг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт  сургалт, семинарт тус газрын 
ЗУХ-ийн дарга С.Оюунчимэг оролцсон. Уг сургалтыг  БСШУЯ, ОХУ-ын Улан Үдийн Соёлын 
дээд сургууль хамтран зохион байгуулсан. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох / А3 / сургалтад тус газрын 6 албан хаагч 
хамрагдсан. 

Эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс  2015 
онд зохион байгуулсан сургалтуудад ЗУХ-ийн дарга С.Оюунчимэг, мэргэжилтэн С.Дэлгэрмаа, 
Б.Эрдэмдэлгэр, Б.Мөнгөнтүлхүүр нар тус тус хамрагдсан.  

Нийслэлийн Иргэд хүлээн авах төвийн 2015 онд зохион байгуулсан сургалтуудад ЗУХ-
ийн дарга С.Оюунчимэг, мэргэжилтэн Ө.Бум-Эрдэнэ нар тус тус хамрагдсан. 

НЗДТГ –аас 2015 онд зохион байгуулсан сургалтуудад тогтмол хамрагдаж ажилласан.  
Японы итгэлцлийн сангийн дэмжлэгээр Соёлын өвийн төв, ЮНЕСКО-гийн Бээжин дэх 

төлөөлөгчийн газар хамтран “ЮНЕСКО-гийн СББӨ-ийн хүн төрөлхтний төлөөллийн 
жагсаалтанд нэр дэвшүүлэх хэрэглэхдэхүүнийг боловсруулах” тухай үндэсний сургалтад 
мэргэжилтэн Ш.Гомбосүрэнг тус тус хамруулсан байна. 

 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн дүрэм, журмын дагуу байгууллагын архивын баримт 
ашиглалтад хяналт тавьж, тус газрын албан хаагчдад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
чиглэлээр гарсан ном гарын авлага  /баримт бичгийн стандарт – 2012 он, Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн заавар -2009 он, Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, байгууллагын архивын үндсэн 
зааврын эмхтгэл -2013 он ,бусад  архив албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой 2002-2014 оны 
эмхтгэлүүд зэрэг материалуудаар хангаж, архив албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэг шалгах 
сорил тест авч албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг сайжруулж ажилласан. 



 Архив, албан хэрэг хөтлөлт төрийн зохион байгуулалтын улсын үзлэгт 09 дүгээр 
сарын 28-ны өдөр шалгалтанд хамрагдан, 97,6 %-ийн амжилт үзүүлж “А” үнэлгээтэй 2 дугаар 
байр эзэлсэн. 

Тус газрын архивт байнга хадгалах нэгжээс 50 хадгаламжийн нэгж, түр хадгалах 
нэгжээс 29 хадгаламжийн нэгж, 70 жилийн 1 хадгаламжийн нэгж нийт 80 хадгаламжийн 
нэгжийг данс бүртгэл үйлдээд байгууллагын архивт хадгаласан. 

2015 оны 01 сард Байгууллагын архивт тус газрын мэргэжилтэнүүд ХХНЖ-ын дагуу  
нөхөн бүрдүүлэлтийг байнгын бүртгэл, 70 жил, Түр, Тусгай төрлөөр нь ангилан 
хадгаламжийн нэгж болгосон. 

Байгууллагын ББНШК-ыг газрын даргын 2015 оны А/02 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
байгуулж,  комиссын хурлыг  жилийн эцсийн байдлаар 2 удаа хуралдуулсан.  

Нийслэлийн засаг даргын захирамжын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/ 172 
тоот журам буюу Байгууллагын архивын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага 
хадгалалтын горимыг тогтоож мөрдөх журмын дагуу ажиллаж байна.  

Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам буюу 2015 оны 03 
дугаар сарын 06- ны өдрийн А/177 дугаар тоот журмыг даган мөрдөж ажиллаж байна.  

Нийслэлийн Архивын Газраас зохион байгуулагдсан 2 удаагийн сургалт арга зүйн 
зөвөлгөөнд бичиг хэргийн ажилтаныг хамрагдаж мөн тус газраас зохион байгуулсан 
сургалтанд харьяа газруудын  ажилтан албан хаагчид хамрагдсан. 2015 оны 01 сард 
Байгууллагын архивт тус газрын мэргэжилтэнүүд ХХНЖ-ын дагуу  нөхөн бүрдүүлэлтийг 
байнгын бүртгэл, 70 жил, Түр, Тусгай төрлөөр нь ангилан хадгаламжийн нэгж болгосон.  

А/452 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн дагуу 1994- 2014 оны дутуу баримтын нөхөн 
бүрдүүлэлтийг өдөр бүр цахим программд оруулж бүртгэх ажил хийгдэх, заасан хугацаанд нь 
төрийн архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг гүйцэтгэж байна.  

Харьяа дүүргүүдийн Соёлын орднуудын ижилтгэсэн ХХНЖ-ыг боловсруулж, хянуулан 
2015 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр ББНШАЗК-ын хурлаар оруулж батлуулсан. 
Байгууллагын архивт тавигдах шаардлагын дагуу байгууллагын боломжид тулгуурлан 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. 

Мөн Улсын үзлэгтэй холбогдуулан Байгууллагын архивын дүрэм, Байгууллагын 
баримт ашиглуулах журам, Албан хэрэг хөтлөлтийн дүрэм, журмуудыг боловсруулан, 
батлуулж үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилласан. 

Эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалтын ажлын явцад дараах ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. Нийслэлийн архивын газарт очиж, төрийн архивын хөмрөгт захирамжлалын 
баримт бичгийн дутуу байсан хавсралтуудыг данс бүртгэлд нөхөн бүрдүүлэлт хийж, үдэж 
цэгцлэн он сар, өдрийн дараалалд оруулж , хуудас дугаарлах, үдэж хавтаслах, нуруу цаас 
наах, нүүр бичилт хийх зэрэг техник боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт: 
Байгууллагад 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар ирсэн бичиг 405, явуулсан бичиг 595 

нийт 1000 албан бичгийг албан хэрэг хөтлөлтийн программд бүртгэн хариутай бичгийн 
шийдвэрлэлтийн хүснэгтийг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэсэн. Үүнээс Захиргаа Удирдлагын 
хэлтэст 278, Урлаг, Уран сайхны хэлтэст 127 ирсэн бичиг, Захиргаа, удирдлагын хэлтэст 278, 
Урлаг, уран сайхны хэлтэст 317  явуулсан бичиг  бүртгэл хяналтын программд бүртгэгдсэн 
байна. 
 
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлсэн ажил: 

Тайваний Хуалень, Тайпэй хотуудад 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-29-ний өдрүүдэд 
“Тайвань дахь Улаанбаатар хотын соёлын өдрүүд”-ийг зохион байгуулан Монголын соёл 
урлагийг сурталчлан таниулах зорилготой Улаанбаатар хотын соёл урлагийг сурталчлах, 
хотын холбогдох удирдлагууд, салбарын удирдлагатай хамтын ажиллагааны талаар 
танилцаж санал солилцсон. 

БНСУ-ын Сөүл хот БНХАУ-ын Манжуур хот болон бусад хотуудтай соёл урлагийн 
чиглэлээр хамтран ажиллах саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Гадаад 
харилцааны хэлтэст албан бичгээр хүргүүлсэн. 

ОХУ-ын Улан-Үдэ хотод “Улаанбаатар хотын эдийн засаг соёлын өдрүүд”-ийг 09 
дүгээр сарын 03-08-ны өдрүүдийг амжилттай зохион байгуулсан. 



Улаанбаатар,Сөүл хотын хооронд ах дүүгийн найрамдалт харилцаа тогтоосны 20 
жилийн ойн хүрээнд БНСУ-ын Сөүл хотноо “Улаанбаатарын өдөр” арга хэмжээ 2015 оны 06 
сарын 1-3-ны өдрүүдэд болсон. Тус арга хэмжээний үеэр бизнесийн уулзалтууд болон 
Улаанбаатар хотыг сурталчлах урлагийн тоглолт, соёлын яармаг, гэрэл зургийн үзэсгэлэн 
зохион байгуулсан. 

Сөүл хотод  “Өнөөдрийн Улаанбаатар” сэдэвт гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Нийслэлийн 
Соёл, урлагийн газар, Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар, Улаанбаатар хотын музей тус 
тус хамтран зохион байгуулсан. Тус үзэсгэлэнд “Соёл урлаг”, “Баяр ёслол, гоёл”, “Спортын 
арга хэмжээ”, “Хүмүүсийн амьдрал, ахуй”, “Хотын өнгө төрх”, “Монголын байгалийн 
үзэсгэлэн”, “Монголоор аялагч жуулчид”, “Улаанбаатарын шөнө”, “Улаанбаатарын өвөл” гэсэн 
9 төрлөөр 60 гэрэл зураг тавигдаж, үзэгчдийн хүртээл болов. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр 
Улаанбаатар хотыг сурталчлах богино хэмжээний видео бичлэгийг үзүүлж, Сөүл хотод 
суралцаж буй оюутнуудаар Улаанбаатар хотын брошур тараах ажлыг зохион байгуулав. 

Үзэсгэлэнг Сөүл хотын дарга ПакВонСүн, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүл тэргүүтэй албаны хүмүүс, хэвлэл мэдээллийн 
төлөөллүүд ирж үзсэн. 

БНХАУ-ын Зежиан мужийн Венжоу хотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 08-09-ний 
өдрүүдэд Тив дамнасан “Олон улсын аялал жуулчлалын зорих газрын альяанс”-ыг байгуулах, 
Ази-Номхон далайн орнуудын аялал жуулчлалын байгууллагуудтай  хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх, БНХАУ-ын соёлын аялал жуулчлалын нэг төв болох Янданг уулын аяллын 
бүстэй танилцаж харилцан туршлага солилцож хамтран ажилласан. 

“Seoul friendship fair 2015” арга хэмжээнд оролцож Улаанбаатар хотыг сурталчлав. 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай БНАСУ-ын Пхеньян хот 
хоёр  хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд  Соёл урлагийн чиглэлээр  тайз технологийн 
шинэчлэлтийн талаар тус улсаас мэргэжилтэн урьж туршлага солилцон ажиллуулах, мөн 
Хүүхдийн найрал дууны сургалт зохион байгуулж хамтран ажиллахаар болсон. 

 
Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдал: 

Байгууллагад өргөдөл гомдлын нэгдсэн программыг нэвтрүүлж, иргэд хэрэглэгчдээс 
гаргасан өргөдөл гомдол, хариутай албан бичигт хууль эрх зүйн үндэслэлтэй хариуг 

хугацаанд нь өгч хэвшүүлсэн.  
Өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн байдалд 
тогтмол хяналт тавьж 
ажиллаж байна. 2015 оны 
өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн дундаж 
хугацааг нийслэлийн зорилтод 
түвшин /9 хоног 23 цаг 59 
мин/-д хүргэж хариуг 
шийдвэрлэн ажилласан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын 1200 утсаар 1, www.ub1200.mn цахим хуудас, Иргэдийг хүлээн авах төв 1, 
Засгийн газрын 11-11 төвөөр ирсэн өргөдөл, гомдол байхгүй,  өөрийн байгууллагын 5,  нийт 7 
өргөдөл, гомдол иргэдээс ирүүлснийг шийдвэрлэсэн. 

 
 

  



ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 

Байгууллагын дотоод удирдлагын программ нэвтрүүлсэн байдал: 
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь 2012 оноос байгууллагын дотоод сүлжээний 

нууцлалтай Z://share програмыг нэвтрүүлж ажилчдын компьютерт тохиргоо хийн суулгаж 
өгснөөр мэргэжилтэн бүр өөрийн хийсэн ажил, хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг байрлуулж 
газрын даргаар хянуулж ажиллаж байна. Уг программ нь нэгдсэн нэг сервер дээр байрладаг, 
гаднаас нэвтрэхийг хоргилсон нууц кодтой бөгөөд ажилчдаас өөр хүн нэвтрэх боломжгүй юм. 

Мэдээлэл агуулах багтаамж өндөр тул үр ашиггүй цаасны хорогдол, цаг, ажлын бүтээмж 
үр дүнд мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гарсан.  

Мөн Мэдээллийн технологийн газартай хамтран Е-Office цахим программ хангамжийг 9 
дүээр сараас эхлэн албан хаагчдад нэвтрүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглахыг 
сургаж байгаа бөгөөд 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн байгууллагын өдөр 
тутмын үйл ажиллагаанд ашиглахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 
 
Мэдээллийн үйл ажиллагааны ил тод байдал: 

Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад үүссэн мэдээллийн баазыг https://ublegal.mn 
Нутгийн захиргааны байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн сан, www.ub1234.mn сайтад 
тогтмол шинэчилж байршуулж хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллаж байна. Мөн 
байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээ, үйл ажиллагааны мэдээллийг байгууллагын вэб сайтын 
мэдээллийн санд тогтмол байршуулан ажиллаж байна. 

2014 оны Засгийн газрын 384 тоот тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд 
тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын дагуу 2015 оны 
төсвийн сар, улирлын хуваарь болон сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлээр гаргаж мэдээ, мэдээллийг холбогдох маягтын дагуу цаг хугацаанд нь шилэн 
дансны цахим хуудас болон байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна. 

Ажилчин албан хаагч тус бүр дээр хөрөнгийн ашиглалтын бүртгэл нээж хөтлөн хөрөнгийн 
ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулан ажилласан. 

 
Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал: 

2014 оны Засгийн газрын 384 тоот тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд 
тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын дагуу 2015 оны 
төсвийн сар, улирлын хуваарь болон сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг төлөвлөгөө, 
гүйцэтгэлээр гаргаж мэдээ, мэдээллийг холбогдох маягтын дагуу цаг хугацаанд нь шилэн 
дансны цахим хуудас болон байгууллагын сайтад байршуулан ажиллаж байна. 

Соёлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, төрийн албан 
хаагчтай холбогдолтой бусад хууль, Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол, 
Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн зөвлөмжийг тухай бүр хэрэгжүүлж, 
ажилласан. 

Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар нь “Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны Мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 606 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг дараах байдлаар ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

 
1. 2015 оны батлагдсан төсвийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр, 2014 оны төсвийн 

гүйцэтгэлийн 2015 оны 03 сарын 25-ны өдөр, 2016 оны төсвийн төслийг 2015 оны 07 
дугаар сарын 30-ны өдөр, 2015 оны батлагдсан төсвийг 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр 
тус тус мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд байрлуулан мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг  бүрдүүлэн ажилласан. 

2. Байгууллагын 2014 оны жилийн эцсийн тайланг 2015 оны 04 сарын 01-ний дотор 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулан иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагын зүгээс төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих боломжийг хангаж 
ажиллалаа. 

3. 2014 оны жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 
бүрэн эхээр нь байгууллагын мэдээллийн самбар болон цахим хуудсанд 2015 оны 04 



дүгээр сарын 01-ний дотор байрлуулан мэдээллэж мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангасан. 

4. 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн НИТХТ-ийн хуралдаанаар нэмэлт орсон 
байгууллагын 2015 оны төсвийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр цахим хуудсанд 
байрлуулсан. 

 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ,ажил үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдал 

Тайлант онд төрийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ 
худалдан авалт хийгээгүй байна.  

Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг хагас, бүтэн жилээр хийж  биет болон биет 
бус хөрөнгийн  хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавьж ирсэн.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Нийслэлийн Соёл, урлагийн газраас худалдан авах 
бүтээгдэхүүний болон санхүүжүүлэхэд шаардлагатай урсгал зардалд 218560,8 мянган төгрөг, 
Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болон бусад томоохон үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахад захирамжаар 2179521.1мянган төгрөг үүнээс  Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулахад 102749,0 мянган  
төгрөгийн санхүүжилт авч гүйцэтгэгч байгууллагуудтай гэрээ байгуулан  хамтран ажиллаж 
үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллалаа. 

Жилийн эцсийн байдлаар 160 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт гаргаж, батлагдсан 
төсвийг сар, улирлын хуваарийн дагуу зориулалтын дагуу зарцуулж төсвийн гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж ажилласнаар тайлант хугацаанд өр , авлагагүй ажилласан. 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, санхүүгийн 
зардлыг тухай бүр гаргаж, үр дүнг хянаж ажиллаж байна. 

 
Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал: 

Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, албан хаагчдын ажлыг байрны 
тодорхойлолтыг цахим хуудсанд байрлуулж сул орон тоо гарсан тохиолдолд холбогдох 
хууль журмын дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хандан нөөцөөс 
нөхөх болон, нийтэд нээлттэй ажлыг байр зарлан ажлыг байранд шалгалт өгч тэнцэж, 
шаардлага хангасан иргэнийг  авч ажиллуулсан. 

Байгууллагын дотоод ажлыг тасралтгүй хангаж, хүний нөөцийн тогтвор суурьшил, үр 
бүтээлтэй ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилтыг хэрэгжүүлэхэд байгууллагын 
ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн, чиг үүргийг тодорхой болгон 
баталгаажуулсан.  

Ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхээр тус газрын мэргэжилтэн 
Б.Бундхорол Хууль зүйн сургууль, мэргэжилтэн Ө.Бум-Эрдэнэ нарыг Удирдлагын Академи, 
НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хууль эрх зүй”, ”Авлигаас урьдчилан эсрэг” эрх бүхий албан 
тушаалтны үйл ажиллагааны тухай, “Мэдээлэл технологи”-ийн зэрэг  1-3 удаагийн сургалтанд 
хамруулсан. 

Улаанбаатар сангаас орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлэх нөхцөл 
боломжийн талаар Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн газар авч Нийслэлтэй хамтран 
ажиллаж байгаа “Цагаан хуаран консалтинг ХХК”-ажилтанг урьж 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр 
байгууллагын албан хаагчдад  мэдээлэл хийсэн. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны "Нийслэлийн орон сууцны 
хөтөлбөр батлах тухай" 17/17, 2015 оны "Журам батлах тухай" 71 дүгээр тогтоолыг 
хэрэгжүүлхээр "Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн дэмжлэг авах төрийн албан хаагчийг 
сонгон шалгаруулахад баримтлах журам"-ыг НСУГ даргын 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ны 
А/13 тоот тушаалаар батласан. 

Харьяа соёл урлагийн байгууллагуудын 2015 оны Төрийн албан хаагчдын 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн бааз бий болгон Нийслэл дэх төрийн албаны 
салбар зөвлөлд хүргүүлж ажилласан. Тангараг өргөх 1 ажилтны нэрийг  Нийслэл дэх ТАЗ-ийн 
салбар зөвлөлд хүргүүллээ.  



Тус газраас 12 сард төрийн албан хаагчийн тангараг өргөх 2 мэргэжилтэнг тангараг 
өргүүллээ.  

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Хуулийн дагуу 4 албан хаагчийг чөлөөлж, 2 албан 
хаагчийг томилж,  2 ажлбан хаагчдад хүүхэд асрах чөлөө олгосон байна. 

 Албан хаагчдын хувийн хэрэгт шагнуулсан, сургалтанд хамрагдсан, ажил албан 
тушаал өөрчлөгдсөн баяжилт тэмдэглэлийг цаг  тухай бүрт хийж,  шинээр орсон ажилтнуудад 
хувийн хэрэг нээн бүрдүүлэлт хийх, бүх ажилтнуудын хавтсыг шинэчлэн жигдрүүлж, бүх 
ажилтнуудад танилцуулга, албан тушаалын картыг шинэчилсэн. 

Авлигын эсрэг хуулийг хэрэгжүүлэх түүнийг мөрдөж ажиллах талаар сургалт семинарт 
сууж цаг хугацаанд нь тайлан мэдээг гарган ажилласан. Албан хаагчдын урд оны ХОМ-ийг 
хуулийн дагуу хугацаанд нь цаасаар авч цахимжуулан, бүртгэлжүүлэн хадгалсан. 

Байгууллагын дэргэдэх Ёс зүйн хороог шинэчлэн тус газрын даргын 2014 оны  А/23 
дугаар тушаалаар батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Байгууллагын ажилтнууд 
ёс зүйн дүрмийг чанд биелүүлэн ажилласан болно.  

Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг 
танилцуулж, биелэлтийг онлайнаар хүргүүлж ажилласан. 

Харьяа соёл урлагийн байгууллагуудын 2014 оны Төрийн албан хаагчдын 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн бааз бий болгон Нийслэл дэх төрийн албаны 
салбар зөвлөлд хүргүүллээ. Тангараг өргөх 1 ажилтны нэрийг  Нийслэл дэх ТАЗ-ийн салбар 
зөвлөлд хүргүүлсэн.  

Авлигатай тэмцэх газраас Авилгын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, нийтийн албан тушаалтан бүрээ эрхээ хэрэгжүүлэх үед 
түүний хувийн ашиг сонирхол нийтийн ашиг сонирхолтой зөрчилдөх аливаа тохиолдолд 
албан үүргээ тэгш шударгаар биелүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор гаргасан 
зөвлөмжийг тус газрын хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа нийт албан тушаалтнуудад 
танилцуулж, хувилан таарж хэрэгжүүлж ажиллахыг үүрэг болгосон. Авлигаас ангид байж, 
ашиг сонирхлын зөрчил гаргаагүй. 

 

  



ДӨРӨВ. НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БОДИТОЙ АЖИЛ 
 
Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх  Соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
чанартай зохион байгуулах чиглэлээр: 

Нийслэл дэх соёл урлагийн байгууллагуудын үйлчилгээ түүний чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхээр олон ажил хийж байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийг баталж цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх бодлого, 
зохицуулалтын ажлын хүрээнд  нийслэлийн түүх, соёл, хөгжил дэвшлийг олон нийтэд хүргэх 
соёл урлагийн томоохон арга хэмжээнүүдийг амжилттай зохион байгуулж ажилласан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн  “Найрсаг 
Улаанбаатар” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай  А/198 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн 
хүрээнд доорх ажлуудыг зохион байгуулж ажиллалаа.  
 
“Сарьдагийн хийдийн туурь” төсөл  

Анхдугаар Богд Занабазарын мэндэлсэний 380 жилийн ойд зориулан түүний бүтээлээ 
туурвиж байсан Сарьдагийн хийдийн туурийн малтлагаас гарсан олдворуудаас дээжлэн 
“Номын их хүрээг нээсэн нь” буюу “Сарьдагийн хийдийн судалгаа” сэдэвт тусгай үзэсгэлэнг 
Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх Урлагийн музейд зохион байгуулав. Үзэсгэлэнгийн нээлтийн 
үйл ажиллагааг 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр НЗДТГ, ШУА-ын түүх археологийн 
хүрээлэн, НСУГ, Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музей хамтран зохион байгуулав. 
Тус үйл ажиллагаанд УИХ-ын дарга З.Энхболд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын захирагч Э.Бат-Үүл, УИХ-ын гишүүд, ШУА-ийн Ерөнхийлөгч Б.Энхтүвшин, Шашин, 
соёлын байгууллагуудын удирдлагууд, албаны бусад хүмүүс оролцлоо. Төслийн хүрээнд 
Сарьдагийн хийдийн туурийг сэргээн засварлах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд биет олдворыг 
илрүүлэн олж, судлан шинжилж байна.  
 
Богд хааны сэрүүн ордны зарим барилгыг нийслэлийн хамгаалалтанд авах 

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 02 сарын 26-ны өдрийн “Ажлын 
хэсэг байгуулах тухай” А/62 тоот тушаал гаргасан. Энэхүү ажлын хэсэг нь Хан-Уул дүүргийн 
11 дүгээр хороонд орших Хайстай лаврингийн 2 давхар барилга, Хайстайн лаврингийн сүм, 
Дондогдулам хатны хүүхдийн байр зэргийн газрын асуудлыг тодруулж, төрийн өмчид бүртгэх, 
эзэмшигчийг тогтоох талаар санал хүсэлт гаргах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах юм. Тус 
ажлын хэсэгт Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрыг төлөөлж Урлаг, уран сайхны хэлтсийн дарга 
М.Мөнхсайхан ажиллав. Ажлын хэсгээс төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 3 дахь заалтын дагуу үл хөдлөх хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх 
шийдвэрийг Засгийн газраар шийдвэрлүүлэхээр өргөн бариад байна.   

 
 

“Гэгээн Муза” драмын урлагийн наадам 
“Гэгээн Муза-12” олон 

улсын театрын урлагийн наадмыг 
2015 оны 05 дугаар сарын 17-23-
ны өдрүүдэд УДЭТ-т зохион 
байгуулав. Наадамд Монгол, 
Орос, Герман, Швейцарь, 
Солонгос, Коссова, Эстон, ОХ-ны 
Буриад улс, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-
ны уран бүтээлчид, зочид 
төлөөлөгчид оролцлоо. 
Энэ удаагийн “Гэгээн Муза-12” 
наадам нь хөгжимт жүжгийн төрөл, 
Хүүхдийн жүжгийн төрөл, Нэг 

хүний жүжгийн төрлүүд зэрэг номинацуудаар явагдаж нийт 17 бүтээл өрсөлдсөн. Тус 
наадмын хөгжимт жүжгийн төрөлд: Шилдэг найруулагч Саян Жамбалов “Өнгөрсөн цагийн 



салхи”жүжгээр, шилдэг зохиолч Н.Сүхдорж “Галдан Бошгот хаан”жүжгээр, шилдэг хөгжмийн 
зохиолч Б.Мөнхболд “Галдан Бошгот хаан”жүжгээр, шилдэг тайзны зураач Д.Хуяг “Хар торгон 
хамжаар”жүжгээр, шилдэг эрэгтэй гол дүр Баярто “Өнгөрсөн цагийн салхи”жүжгээр, шилдэг 
эмэгтэй гол дүр Ц.Баясгалан “Чөлөөт хос”жүжгээр шагнал хүртсэн. Хүүхдийн жүжгийн төрөлд: 
Шилдэг найруулагч М.Ариунтуяа “Арван хоёр сар”жүжгээр, шилдэг тайзны зураач 
Б.Сайханбаяр “Сарыг нуусан саваагүй бэлтрэг”жүжгээр, шилдэг эрэгтэй гол дүр 
М.Мөнхбаатар “Алладины шидэт дэнлүү”жүжгээр, шилдэг эрэгтэй гол дүр Т.Мөнхсайхан 
“Сарыг нуусан саваагүй бэлтрэг”жүжгээр, шилдэг эрэгтэй туслах дүр Жан Се Хюн 
“Дараа”жүжгээр, шилдэг эмэгтэй туслах дүр Э.Ганчимэг “Арван хоёр сар”жүжгээр тус тус 
шалгарсан. Нэг хүний жүжгийн төрөлд: Шилдэг найруулагч Нура Элмази “Амок”жүжгээр, 
шилдэг тайзны зураач М.Боролдой “Хүний дуу хоолой”жүжгээр, шилдэг эрэгтэй жүжигчин 
М.Горохов “Гараа надад өгөөч”жүжгээр, шилдэг эмэгтэй жүжигчин Д.Оюунзул “Хүний дуу 
хоолой”жүжгээр шалгарсан. Хүүхэд оролцооны шилдэг бүтээл “Сүүлчийн хичээл”жүжиг, 
БСШУ-ны сайдын нэрэмжит “Шилдэг залуу уран бүтээлч” шагналаар Э.Тодгэрэл “Чөлөөт хос 
жүжгээр”, шүүгчдийн нэрэмжит тусгай шагналаар Ц.Энхтуяа “Галдан Бошгот хаан”жүжгээр, 
Хүндэт Музa шагналаар Г.Гантуяа, Д.Мягмарсүрэн нар шагнагдсан. Гэгээн Муза-12 наадмын 
шилдэгийн шилдэг бүтээлээр Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театрын бүтээл “Галдан Бошгот 
хаан”жүжиг шалгарч Гранпри цом, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. 
 
Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулсан “Хүүхдийн баяр” арга хэмжээ 

Нийслэлийн Засаг 
даргын 2015 оны 05 
дугаар сарын 11-ний 
өдрийн Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдрийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх 
тухай  А/404,  2015 оны 
05 дугаар сарын 18 -
ний өдрийн хөрөнгө 
гаргах тухай А/433 
дугаар захирамжийн 
дагуу Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдөр буюу 6 
дугаар сарын 1-ний 
өдөр  Чингис хааны 
нэрэмжит талбайд 
“Хүүхдийн баяр” –ийн 

үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.  
 Баярын үйл ажиллагааг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 

Э.Бат-үүлнээж, Монгол Улсын ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг  хүүхэд багачуудад баяр хүргэн 
мэндчилгээ дэвшүүлэв. 

 Нээлтийн үйл ажиллагаанд Улсын их хурлын гишүүд болон Нийслэлийн удирдлагууд, 
Хүүхдийн төлөө Үндэсний төвийн удирдлагууд, Хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг Олон 
улсын байгууллагын төлөөлөгчид уригдан оролцлоо.  

Баярын үйл ажиллагаанд зориулан төв тайзыг Засгийн газрын ордны өмнө буюу Чингис 
хааны хөшөөний өмнө засч,12 жил, Жангарын 6 баатруудын баримлуудыг  талбайг тойруулан 
байрлуулж тэдгээрт тус бүр өртөө ажиллуулан  хүүхдэд зориулсан төрөл бүрийн тоглоом 
наадам,  сайн дурийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. Баярын үйл ажиллагааны 
эхэнд Хүүхдийн  байгууллага үүсч байгуулагдсаны 90 жилийн ойн түүхийг харуулсан болон   
300 алиалагчийн нэгдсэн парадыг Монголын сурагчдын холбоо “Хамтын халуун сэтгэл” 
төрийн бус байгууллагууд зохион байгууж  оролцов.  Төв тайзнаа баярын концерт 11:00 -
14:00 цагийн хооронд явагдаж Хүүхдийн найрал дууны хамтлагууд, Монголын хүүхдийн 
ордон, Хөгжим бүжгийн коллеж, Хан- уул, Чингэлтэй дүүргийн Соёлын ордны дугуйлангийн 



сурагчид, Хан- уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх “Хан- уулын хүүхдүүд” 500 
хүүхдийн бий биелгээ,  Бонго, Деснейн найзууд, Аимла интертнайментийн уран бүтээлчид 
зэрэг 1500  гаруй уран бүтээлч  хүүхэд багачуудын тоглолтыг зохион байгууллаа.  Чингисийн 
талбайд  “Хамтын Халуун сэтгэл” төрийн бус байгууллагын 300 алиалагч  12 жилийн амьтдыг 
тойрон аялж, хүүхэд багачуудтай фото зураг авхуулан, тэдэнд баярын мэнд хүргэн 
мэндчилж, өртөө удирдагч багш нар болон чиглүүлэгчид талбайд цугларсан хүүхдүүдийг тэнд 
зохион байгуулагдаж буй төрөл бүрийн арга хэжмээнүүдэд  оролцуулах  идэвжүүлэлтийн  үйл  
ажиллагааг  явуулсан нь эцэг эхчүүд, хүүхэд багачуудын талархалыг хүлээсэн сонирхолтой 
шинэлэг ажил боллоо.   Баярын үйл ажиллагааг Монголын үндэсний телевиз болон UBS 
телевиз орон даяар шууд дамжуулан нэвтрүүлсэн. “Хүүхдийн баяр” нэгдсэн арга хэмжээний 
зохион байгуулагчаар Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, концертийн ерөнхий нарйуулагчаар  
ДБЭТ-ийн ерөнхий найруулагч Е.Сарнтуяа, тайзны зураачаар ДБЭТ –ын зураач Г.Ганбаатар, 
продюссерээр “Саунд ов монголиа” ХХК-ний ерөнхий захирал Х.Дамдинсүрэн, хөтлөгчөөр 
Х.Болорбат, С.Цэндсайхан нар ажиллалаа. 
 
“Венийн үдэш” 

Монголд анх удаа Монголын 
мэргэжлийн хөгжимчдийн тоглолт, 
бүжгийн хамтлагууд, нийт 500 уран 
бүтээлчдийг хамарсан томоохон үйл 
ажиллагаа болох “Венийн үдэш” 
цэнгүүнийг 2015 оны 06 дугаар сарын 05-
ны өдөр их эзэн Чингис хааны нэрэмжит 
талбайд зохион байгууллаа.    

Үйл ажиллагаанд Австри улсын Вена 
хотын төлөөлөгчид болон Нийслэлийн 
удирдлагууд, Элчин сайдын яамдууд, 
Аялал жуулчлалын байгууллагын 
төлөөлөгчид уригдан оролцсон.  

Цэнгүүнд Улсын филармони, ДБЭТ, Нийслэлийн Улаанбаатар чуулга, Үлгэр жишээ 
үлээвэр найрал хөгжим, Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор, Хөгжим 
бүжгийн коллеж, Монголын бүжгийн спортын холбоо, Улаанбаатар хотын бүжгийн спортын 
холбоо, Монголын нийтийн бүжгийн холбоо, бусад клуб, хамтлаг зэрэг соёл урлагийн 
байгууллагууд оролцлоо. 

 
 
“Юби дэнс фестиваль” 

 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн 
хүрээнд хотын соёлыг сурталчлах, орчин үеийн 
чөлөөт бүжгийн урлагийг дэмжиж, түгээн 
дэлгэрүүлэх, чөлөөт бүжгийн хамтлагуудыг 
нийтэд таниулах, хүүхэд залуусын амралт, 
чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэхэд 
дэмжлэг болох зорилгоор “Юби дэнс фестиваль” 
чөлөөт бүжгийн анхдугаар их наадмыг 2015 оны 
06 дугаар сарын 26-ны өдөр их эзэн Чингис 
хааны нэрэмжит талбайд зохион байгууллаа.  

Уг наадамд орчин үеийн бүжгийн 
урлагийн төрлөөр хичээллэдэг 23 хамтлаг 

өрсөлдөж, шагналт байруудыг шалгаруулсан.  
Фестивалийг зохион байгуулснаар оролцсон хамтлагууд олон нийтэд танигдаж, 

Монголын шилдэг үйлдвэрлэгчид, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын сурталчилгаанд 
оролцож, энэхүү төрлөөр хичээллэж буй залуусын тоо нэмэгдэж, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлж байна. Мөн уралдааны шилдэгүүд БНСУ-д зохион байгуулагддаг R-16 олон улсын 



бүжгийн уралдаанд оролцож тэргүүлэн, ирэх жилийн наадамд БНСУ, БНХАУ, ОХУ-аас 
бүжигчид оролцохоор болсон. Фестивалийг 5000 орчим залуус сонирхосон.  
 
“Плэй тайм” амьд хөгжмийн наадам 

14 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж буй “Плэй тайм” амьд хөгжмийн наадмыг2015 оны 
06 дугаар сарын 27-28-ны өдрүүдэд Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 
байрлах “Монгол шилтгээн” цогцолборт амжилттай зохион байгууллаа.  

Тус наадам нь орчин үеийн 
урлаг, хөгжмийн соёлыг 
хөгжүүлэх, залууст амралт, 
чөлөөт цагаа цэвэр агаарт, 
байгаль орчинд ээлтэй хэлбэрээр 
өнгөрүүлэх боломжийг 
олгодогоороо онцлог юм. 
Наадамд олон улсын хамтлаг 
дуучид оролцох болсноор жил 
бүр хүрээгээ улам бүр тэлсээр 
байна. Мөн наадмын үеэр Replay 
буюу хотын залуус хог хаягдлаа 
хэрхэн багасгаж зөв зохистой 
ашиглаж, өөрсдийн бүтээлч 

сэтгэхүйг хөгжүүлэх урлагийн хөтөлбөрийг зохион байгууллаа. Наадмын хүрээнд АНУ-ын 
“Pains of Being Pure at Heart”, “SSIGHBORGGG”, БНСУ-ын Gongmyuong,  БНХАУ-аас  “Nine 
treasures”, Liberation, зэрэг хамтлагууд болон “Никитон”, “Нисванис”, “The Lemons”, “Моханик”, 
“The Colors”, “Rec On”, зэрэг 40 гаруй хамтлаг дуучид, DJ оролцож, өөсрдийн уран бүтээлээ 
толилууллаа.  

Уг үйл ажиллагааг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын зүгээс дэмжиж хамтран 
ажиллав. Тус наадамд 200 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлчид, тайз техник зохион 
байгуулалтын баг ажилласан бол 25 000 гаруй үзэгчид зорин ирсэн статистик судалгаа 
гарсан байна.  
 
“Best of classics” сонгодог урлагийн үдэш 

Нийслэлийн Засаг даргын дэмжлэгээр  2дахь жилдээ “Бэст оф Классикс” сонгодог 
урлагийн үдшийн цэнгүүнийг 2015 
оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр 
их эзэн Чингис хааны нэрэмжит 
талбайд амжилттай зохион 
байгууллаа.  

Монголын болон дэлхийн 
сонгодог урлагийн дээжээс иргэд, 
нийслэлчүүддээ толилуулах 
зорилготой тус үдэшлэгт Монголын 
сонгодог урлагийн сор болсон уран 
бүтээлчид, Дуурь бүжгийн эрдмийн 
театрын уран бүтээлчид, Улсын 
филармонийн уран бүтээлчид ая 

дуугаа өргөв. Тоглолтод 300 гаруй хүний 
бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлчид, тайз 
техник, зохион байгуулалтын баг ажиллаж,  
8000 орчим иргэд үзэж сонирхосон.  
“Их талын жазз” олон улсын жазз хөгжмийн 
наадам 

“Их талын жазз” Төрийн бус 
байгууллагаас санаачлан жил бүр уламжал 
болгон зохион байгуулдаг “Их талын жазз” 9 



дэх удаагийн наадмыг НЗДТГ-аас “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд дэмжиж 2015 
оны 07 дугаар сарын 05-нд Ерөнхий сайд Б.Цэрэндоржийн нэрэмжит гудамжинд, 2015 оны 07 
дугаар сарын 06-нд УДБЭТ-ын дэмжлэгээр хаалтын “Гала тоглолт”-ыг хамтран зохион 
байгууллаа. “Их талын жазз” наадам 07 дугаар сарын 01-нээс 06-ны өдрүүдэд Улаанбаатар 
хотноо зохион байгуулагдсан бөгөөд тус газраас олон нийтэд хандсан тоглолт, гала 
тоглолтыг дэмжиж ажилласан.   

Орчин үеийн хотын соёлын төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх, жазз хөгжмийн урлагийг 
дэмжих зорилготой зохион байгуулсан фестиваль нь дотоодын болон гадаадын жуулчдын 
сонирхолыг татсан, тэдний таашаалд нийцсэн тоглолт болж өндөрлөсөн. 

Тус наадамд Монгол улсын жазз хөгжмийн урсгалаар уран бүтээлээ туурвидаг уран 
бүтээлчдээс гадна Япон, Канад, Герман, Австри, ОХУ-ын уран бүтээлчид уригдан нийт 100 
орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлчид, тайз техник, зохион байгуулалтыг баг ажиллаж, 
5000 орчим иргэдэд наадмын хүрээнд жазз хөгжмийг түгээсэн.  

 
 

“Учиртай гурван толгой” дуурь 
Монголын сонгодог урлагийн ноён оргил, ууган дуурь “Учиртай гурван толгой” дуурь 

тайзнаа тоглогдоод 80 жилийн түүхтэй золгож байгаа. Энэхүү дуурийг нийслэлчүүд, иргэд, 
жуулчдад зориулан 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 21:30 цагаас их эзэн Чингис 
хааны нэрэмжит талбайд анх удаа задгай талбайд тоглууллаа. 

Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд 
иргэд, наадамчин олонд зориулсан урлагийн тоглолтуудын нээлт болгож Монгол Улсын 
сонгодог урлагийн хөгжлийг сурталчлах, дуурийг зөвхөн театрт бус задгай талбайд тоглох 
боломжтой гэдгийг таниулсан үйл ажиллагаа болсон.  

Иргэдийн зүгээс Үндэсний их 
баяр наадмын хүрээнд их эзэн 
Чингис хааны нэрэмжит талбайд 
зохион байгуулсан соёл, урлагийн 
үйл ажиллагаануудад сэтгэл өндөр 
байгаа бөгөөд Монголд анх удаа 
үндэсний агуулга бүхий тайз заслыг 
бий болгосон.  

“Учиртай гурван толгой” 
дуурийг гадаа талбайд тоглоход 
УДБЭТ-ын симфони найрал 
хөгжим, гоцлол болон найрал 
дуучид, балетын жүжигчид, дууны 
техник, тайз гэрлийн ажилтнууд, 

маркетингийн албаны ажилчид зэрэг нийт 550 гаруй ажилчид, уран бүтээлчид оролцлоо.  
Мөн гадаад, дотоодын үзэгчдэд зориулан Учиртай гурван толгой дуурийн түүх, 

цомнол, тоглох уран бүрээлчдийн талаарх танилцуулга номыг англи, монгол хэлээр 3000 
ширхэг хэвлэн түгээж, 5600 ширхэг сандлыг засаж байрлуулсан хэдий ч үзэхээр ирсэн 
иргэдийн тоо харьцангуй их гарч үзэгчдийн тоо 25000 гарсан гэсэн статистик гарсан. 

 
“Улаанбаатарын үдэш” буюу Эх орноо хамтдаа дуулъя шоу 

“Улаанбаатарын үдэш” 
тоглолт уламжлал ёсоороо 07 
дугаар сарын 11-ний орой их 
эзэн Чингис хааны нэрэмжит 
талбайд болсон. Тоглолтонд 
рок, поп, хип хопын шилдэг 
хамтлаг дуучид оролцсон 
бөгөөд уран бүтээлийн 
дээжээсээ толилуулсан нийт 



уран бүтээлчид амьд хөгжмийн хамтаар тоглосон нь энэ жилийн онцлог болж, иргэдийн 
таашаалд ихэд нийцсэн. Тус үйл ажиллагааг ойролцоогоор 50000 орчим иргэд, үзэж 
сонирхсон.  
 
“Монгол дэнс фестиваль” Монгол туургатны бүжгийн их наадам 

 
“Монгол хэлтэн, эсгий туургатан, 

дэлхийд тархан суурьшсан Монгол 
туургатныг бүжгийн урлагаар нэгтгэдэг 
“Монгол туургатны бүжгийн их наадам”-
ыг Монголын Урлагийн ажилтны 
холбооноос жил бүр уламжлал болгон 
Үндэсний их баяр наадмыг 
тохиолдуулан “Найрсаг Улаанбаатар” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх санал 
ирсэн.  

2015 оны 07 дугаар сарын 12-нд 
“Best of Mongol dance”нэртэйгээр 
Үндэсний их баяр наадмын иргэд, олон 
нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа болгож 

их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд зохион байгууллаа.  
Тус наадамд ОХУ-ын Буриад, Халимаг, Тува, Якут, БНХАУ-ын ӨМӨЗО зэрэг Монгол 

Туургатан нийт 200 гаруй уран бүтээлчид оролцож 10,000 гаруй иргэд, наадамчин олон, 
жуулчдад зориулан тоглолтыг амжилттай зохион байгуулсан.  

 
“Сайланс вайт” электро хөгжмийн наадам 

 
Жил бүр их хотын залуусын 

соёлыг дэмжсэн нэг үйл ажиллагаа 
болдог нь “Сайланс вайт” электро 
хөгжмийн хамгийн том наадам юм. Тус 
наадмыг 2013 оноос эхлэн Үндэсний их 
баяр наадмын албан ёсны үйл 
ажиллагаа болгон 2015 оноос эхлэн 
“Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн 
хүрээнд дэмжин ажиллаж буй болно.  

“Сайланс вайт” наадмыг 2015 
оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр 
Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд 

электро хөгжмийн урсгалд дуртай залууст зориулан 10 дахь жилдээ амжилттай зохион 
байгууллаа.  

“Эрх чөлөө, Энх тайван, Эв нэгдэл”, “Найрсаг Улаанбаатарын төлөө хамтдаа” уриатай 
зохиогддог тус наадамд 20000 гаруй их хотын залуучууд оролцсон.  
 
“Морин хуур фестиваль” олон улсын уралдаан, наадам 

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн болон Төрийн шагналт, ардын жүжигчин Г.Жамъяны 
нэрэмжит “Мэргэжлийн морин хуурчдын олон улсын IV уралдаан”-ыг 2015 оны 07 дугаар 
сарын 06-09-ний өдрүүдэд Соёл урлагийн их сургуулийн “Оюутан” театрт зохион байгуулсан. 
     Уралдаанд Монгол улс дахь мэргэжлийн урлагийн байгуулагууд болон хөдөө орон нутгийн 
театр чуулга, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ноос  нийт 44 оролцогч бүртгүүлэн оролцсон бөгөөд 
уралдааныг 3 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Уралдааны 2 дугаар шатанд 26 оролцогч, 3 
дугаар шатанд 12 оролцогч шалгарсанаас нэгдүгээр байранд Улсын  Филармоний Морин 
хуурын чуулгын морин хуурч, хөгжимчин Н.Жигжиддорж, хоёрдугаар байранд мөн Улсын 
Филармоний Морин хуурын чуулгын гоцлол хөгжимчин Р.Амарбаяр, гуравдугаар байранд 
Соёл урлагийн их сургуулийн Хөгжмийн урлагийн сургуулийн морин хуурын багш П.Мөнхжин, 



БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ноос оролцогч С.Оргил, тусгай байранд Хөгжим бүжгийн коллежийн 
оюутан Э.Мөнхбаяр, Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан Ц.Анхбаяр, шилдэг 
концертмейстрээр Соёл урлагийн их сургуулийн багш Е.Отгонсүрэн нар шалгарч, “Жамъян 
сан”-ийн нэрэмжит шагналаар Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан Б.Шаравнямбуу 
шагнагдсан. 

“Best of Morin кhuur” 
фестивалыг 07 дугаар сарын 
13-ны өдөр Чингис хааны 
нэрэмжит талбайд зохион 
байгуулсан. 

Уг фестивальд Монгол 
улсаас төрөн гарсан морин 
хуурын алдартнууд, ҮДБЭЧ-
ийн Төрийн их найрал 
хөгжим, удирдаач 
Н.Буянбаатар, Монгол улсын 
Төрийн шагналт, Ардын 
жүжигчин Г.Жамъяны 
нэрэмжит мэргэжлийн морин 
хуурчдын олон улсын 
дөрөвдүгээр уралдааны 

тэргүүн байрын шагналт морин хуурч Н.Жигжиддорж, ардын урлагийн Хөсөгтөн, Домог, Их 
Монгол, Гэрэгэ, Арга билэг, Монгол онгод, Хамаг Монгол, Этүгэн зэрэг хамтлагууд бүрэн 
бүрэлдэхүүнээрээ оролцсоноос гадна БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны алдарт хуурч Чи Булаг өөрийн 
“Тахь” чуулгын хамт, Франц улсын иргэн Морэл Стив Эрик, АНУ-ын иргэн Вүүди Пакард нар 
урилгаар оролцон уран бүтээлийнхээ дээжээс үзэгч олондоо өргөн барьсан. 

Эдгээр уран бүтээлчид нь Монголын болон гадаадын хөгжмийн зохиолчдын томоохон 
бүтээлүүдээс тоглож сонирхуулaн морин хуур хөгжмийн дуугаралт болоод цар хүрээг гадаад 
дотоодын иргэд жуулчдад таниулан сурталчилсан томоохон үйл явдал боллоо.  

Tус наадмыг 10,000 гаруй үзэгчид үзэж сонирхсон байна. 
 
 
 
 
 
 
 
“Улаанбаатар свинг найт” 

“Улаанбаатар свинг найт” жазз хөгжмийн наадмыг 2015 оны 07 дугаар сарын 14-нд 
Улаанбаатар хотноо анх удаа их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбайд нээлттэй зохион 

байгууллаа. Энэхүү тоглолт нь 
монголын жазз хөгжмийн урлагийн 
шинэ үе болсон залуу дуучид, уран 
бүтээлчид, бүжигчид хамтран уран 
бүтээлээ толилуулснаараа онцлог 
байв.  

Дэлхий дахинаа хотын урлаг 
хэмээн тодорхойлогддог энэ жазз 
хөгжмийн урлагийн гол 
төлөөллүүдийн нэг Swing төрлийн 
дуу, бүжгийг амтархан сонсож, 
дэмжиж, бүжиглэж байсан монголын 
болон гадаадын жуулчид ихээр зорин 
ирсэн бөгөөд 100 гаруй уран 
бүтээлчид оролцож, 10000 гаруй 



иргэд, жуулчдад тоглолтыг сонирхуулсан байна.  
 
 

 Хүндэтгэлийн концерт рок поп фестиваль /”Алдрын Од”/ 
 “Найрсаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хүндэтгэлийн концерт 

рок поп фестивалийг тус салбарт 
үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаа 
хамтлаг, дуучдыг алдаршуулах 
“Алдрын од” хүндэтгэлийн тоглолт 
болгон зохион байгуулахаар тогтсон 
юм. 

Энэ удаагийн алдрын одын 
эзнээр Монголын рок, попын ууган 
хамтлаг болох “Соёл - Эрдэнэ” 
хамтлаг тодорсон бөгөөд хамтлагийг 
алдаршуулах ёслолын үйл 
ажиллагааг 2015 оны 07 дугаар 
сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан. 
Нийслэлийн иргэдэд зориулсан 
тоглолтод нийт 100 гаруй хүний 

бүрэлдэхүүнтэй уран бүтээлчид, тайз техник, зохион байгуулалтын баг ажиллаж “Шар айраг” 
хамтлагийн хөгжимчид бүрэн бүрэлдэхүүнээр тоглож “Соёл-Эрдэнэ” хамтлагийн сэтгэлд 
хоногшсон дуунуудыг амьд хөгжимтэй дуулж үзэгчиддээ бэлэг барилаа. Их эзэн Чингис 
хааны нэрэмжит талбайд зохион байгуулсан тоглолтыг 15000 гаруй иргэд үзэж сонирхсон 
байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Даншиг наадам, Хүрээ цам” шашин соёлын наадам 
 

Монголын Бурханы шашинтны 
төв Гандантэгчэнлин хийдээс санаачлан 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурал, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газраас дэмжиж ажилласан 
“Даншиг наадам- Хүрээ цам” шашин 
соёлын наадмыг 2015 оны 08 дугаар 
сарын 08, 09-ний өдрүүдэд Хүй долоон 
худагт амжилттай зохион байгууллаа. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 08 
дугаар сарын 03-ны өдрийн А/647 
дугаар захирамжаар “Даншиг наадам-
Хүрээ цам” шашин соёлын наадмыг 
зохион байгуулах Ажлын хэсгийг 

баталж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга 
Ё.Гэрэлчулуун, гишүүдэд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны дарга Б.Бадрал, Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, Тамгын газрын хэлтсийн 
дарга нар, ШУА-ийн түүхийн хүрээлэн болон, хийдүүдийн төлөөлөл, нарийн бичгийн даргаар 



Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга Б.Батцэнгэл нар ажилласан бөгөөд Ажлын хэсгийг 
8 салбар ажлын хэсэг болгон зохион байгуулсан. 

Наадамд 40000 гаруй автомашин, 100 гаруй мянган хүн оролцсон мэдээлэл байгаа 
бөгөөд салбар ажлын хэсэг бүр өөрсдийн хариуцсан ажлуудыг амжилттай зохион байгуулж, 
нэгдсэн тайланг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

 
“Цөмөөхэй” бүжгэн жүжиг 

 
 Нийслэлийн Соёл урлагийн газар, “Монголын 
балетын хөгжлийн сан” хооронд байгуулсан 
гэрээний дагуу “Цөмөөхэй” бүжгэн жүжиг 
зохион байгуулахад шаардагдах хувцас 
хэрэглэл худалдан авах  хөрөнгө гаргах тухай 
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/325 
дугаар захирамж батлуулан хэрэгжүүллээ. 
Захирамжийн дагуу ажлын хэсэг хувцас 
хэрэглэл, техник тоног төхөөрөмжийг 
хүлээлцэх ажлыг зохион байгуулсан. 
Ингэснээр Цөмөөхэй бүжгэн жүжгийг жил 

бүрийн 12 дугаар сард нийслэлийн хүүхэд 

багачуудад зориулан тоглох боломжийг  

бүрдүүлсэн.  Тус бүжгийн жүжиг энэ оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр тоглогдсон. 

Бүх төрлийн үйлчилгээнд найрсаг харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлэх хотын соёлыг 
дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд: 
Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн иргэдийн нийтийн соёлыг 
дээшлүүлэх, найрсаг харилцааг бий болгох, хотын соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор 
Инээмсэглэлтэй Улаанбаатар аяныг өрнүүлэн ажиллаж байна. Тус аяны хүрээнд их дээд 
сургуулиудын дунд “Хотын соёл” сэдэвт сургалт сурталчилгааны ажлуудыг оюутан залуусын 
оролцоотойгоор зохион байгуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 4300 гаруй оюутан 
сурагчид оролцоод байна.Мөн найрсаг харилцаа, соёлтой үйлчилгээг нийтэд хүргэх иргэдэд 
чиглэсэн сурталчилгааны видео шторк, танилцуулгуудыг бэлтгэн олон нийтэд хүргэхэд бэлэн 
болоод байна. Түүнчлэн Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын харьяа байгууллагууд үйл 
ажиллагаагаараа дамжуулан тодорхой ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 
“Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нийт 8 заалт түүний дотор жуулчдыг татах соёл 
урлагийн 16 үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд  хэрэгжилтийн нийт 
хувь 93,1%-ийн үзүүлэлттэй байна.  

Тус газрын 
хариуцан зохион 
байгуулсан /Нийслэлийн 
төсөв батлагдсан/ 
жуулчдыг татах соёл 
урлагийн арга хэмжээнүүд 
тус бүрдээ 100%-ийн 
хэрэгжилттэй байгаа 
бөгөөд бусад 
байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулах, 
тэдгээрээс хөрөнгө 
санхүүжилт болон зохион 
байгуулалт шаардагдах 
арга хэмжээнүүдийн 
хэрэгжилт тодорхой 
хувийн бууралттай байгаа 



болно.  
“Найрсаг Улаанбаатар хөтөлбөр”-ийн хүрээнд зохион байгуулагдсан жуулчдыг татах 

соёл урлагийн арга хэмжээнд 13 орны 200 гаруй гадаад уран бүтээлчид, дотоодын 3000 
гаруй уран бүтээлчид оролцож зохион байгуулалтанд соёл урлагийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн, төрийн бус, хувийн хэвшлийн нийт 40 орчим байгууллага 
хамтран ажилласан байна.   

Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудыг гадаад, дотоодын 
460,000 гаруй үзэгч үзэж сонирхсон байна. Аялал жуулчлалын байгууллагуудын гаргасан 
мэдээллээр тухайн жилд жуулчдын тоо өмнөх жилийнхээс 0,4%-aaр /10 дугаар сарын 
байдлаар/ өссөн үзүүлэлттэй байна. 
  



НИЙСЛЭЛИЙН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН СОЁЛ, УРЛАГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2015 оны А795 дугаар 
захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 
Нийгмийн хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогчийн батласан 
"Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө"-ний 
дагуу "Хүүхдийн найрал дууны 
уралдаант наадмын нэгдсэн гала 
концерт", Нийслэлийн шавь тавьсан 
газарт хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын 
ажиллагаа", Сүлдэт хуур цэнгүүлэх 
ёслолын  ажиллагаа"- г  2015 оны 10 
дугаар сарын 29 ний өдөр зохион 
байгууллаа. Дээрх үйл 
ажиллагаануудыг НЗДТГ-ын Хэвлэл 
мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
албаар дамжуулж, мөн өөрийн веб 

сайт, фэйсбүүк хуудсаар дамжуулж олон нийтэд сурталчиллаа.  

 
Д. Лувсаншаравын нэрэмжит Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг шалгаруулах XXIII 
удаагийн уралдаант наадам 

Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хөгжмийн хичээлийн сургалтыг 
чанаржуулж, өсвөр үеийнхэнд уран 
сайхны боловсрол олгож гоо зүйн 
хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, хүүхэд 
бүрийн авьяасыг хөгжүүлэх 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг 
даргын ивээл  дор жил бүр 
уламжлал болгон зохион 
байгуулдаг Монгол улсын 
Хөдөлмөрийн баатар,Төрийн 
шагналт, Ардын жүжигчин Дагвын 
Лувсаншарав агсаны нэрэмжит 
“Хүүхдийн найрал дууны шилдэг 
хамтлаг” шалгаруулах 23 дахь 
удаагийн уралдаант наадмын 

анхан шатны  шалгаруулалт  10 дугаар сарын 7 - 9 ний өдрүүдэд явагдаж Нийслэлийн 7 
дүүргийн 65 сургуулийн 5320 сурагчид , 195 багш оролцож , төгсгөлийн шатны 
шалгаруулалтад 17  сургуулиудын 1300 гаруй сурагчид, 51 багш  ур чадвараа сорин 
оролцсон. Уралдааны төгсгөлийн шалгаруулалт  10 дугаар сарын 16-ны  10:00 цагт Монголын 
хүүхдийн ордонд амжилтай зохион байгуулж, дүнгээ гаргасан.  

 
Уралдааны:  

- 1 дүгээр байранд:  Баянгол дүүргийн Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн найрал   
дууны хамтлаг 

- 2 дугаар байранд: Сүхбаатар дүүргийн Монгол- Оросын хамтарсан 3 дугаар 
сургуулийн  найрал дууны хамтлаг 

- 3 дугаар  байранд Баянгол дүүргийн 28 дугаар сургуулийн найрал дууны хамтлаг 
- Тусгай байруудад:  Налайх дүүргийн найрал дууны “Силвер стрингс” хамтлаг 

Сонгинохайрхан дүүргийн 107 дугаар сургуулийн найрал дууны хамтлагууд тус   тус 
шалгарлаа.  



Мөн шилдэг удирдаач багшаар Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн 
хөгмийн багш Б.Очирбат, шилдэг найруулагч багшаар Баянгол дүүргийн 28 дугаар 
сургуулийн хөгжмийн багш С.Урантуяа нар шалгарсан. 
Уралдааны  шагналт байр, шилдэг хамтлагуудын хамтарсан Гала  концертыг Нийслэлийн 376 
жилийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулдаг онцлогтой бөгөөд  Нийслэлийн Соёлын төв 
өргөөнд 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 12:30 минутад нэгдсэн гала тоглолтыг 
зохион байгуулж дууссан. 
Тус концертын найруулагчаар Mонгол Улсын Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн Ё. Сарантуяа 
ажиллаж, хөтлөгчөөр Х. Болорбат, С. Цэндсайхан нар, зохион байгуулсан. 

 
 

 
ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 01 ний өдрийн А/926 дугаар  
“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” захирамжийн дагуу  төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан 

холбогдох 
байгууллагуудаас 

санал авч нэгтгэн 
нийслэлийн Засаг 
даргын Нийгмийн 
хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч 
даргаар батлуулан 
хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр 
сурталчилан 

ажиллалаа. Мөн 
тус захирамжийн 
дагуу Шинэ жилийн 
үйл ажиллагааны 

төсвийн төслийг боловсруулан Нийслэлийн Засаг даргынн зөвлөлийн хурлаар оруулан 
хэлэлцүүлж батлуулав. Төсвийн дагуу холбогдох байгууллагуудтай гэрээ байгуулан  бэлтгэл 
зохион байгуулалтыг ханган ажиллалаа. Төлөвлөгөөний дагуу Сүлд модны гэрэл асаах 
ёслолын үйл ажиллагааг2015 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж 12 дугаар 
сарын 31 ний 21:00-24:30 цагийн хугацаанд Төв талбайд “Шинэ жилийн баяр”-ын цэнгүүнийг 
ёслол төгөлдөр зохион байгуулж ажиллалаа. 

 
 



 


