ТОГТООЛ, ЗАХИРАМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
2015 оны 12 дугаар сарын 17
№

Эрх зүйн
актын нэр, он,
сар, дугаар

Хэрэгжүүлэх
талаар
төлөвлөсөн арга
хэмжээ

Зүйл заалтын дугаар,
агуулга

үр нөлөө
Хэрэгжилт, үр дүн

Хувь

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ
Дунд
хугацааны
стратеги
батлах тухай
МУЗГ-н
тогтоол №396

3.
Дунд
хугацааны
стратегийн
зорилт,
арга
хэмжээг
өөрийн
эрхлэх
асуудлын хүрээ, харъяа
нутаг
дэвсгэртээ
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч
ажиллахыг Засгийн газрын
гишүүд,
Засгийн
газрын
агентлагын дарга болон
аймаг, нийслэлийн Засаг
дарга нарт үүрэг болгосугай.

Улаанбаатар
хотын дагуул хот,
тосгодод
Үйлдвэрлэл,
технологийн
паркуудыг
байгуулах ажлыг
эхлүүлэх

Хөдөө аж
ахуйн
салбарын
2015-2016 оны
өвөлжилтийн
бэлтгэл хангах
зарим арга
хэмжээний
тухай МУЗГ-н
тогтоол №292

2.1Мал аж ахуйн салбарын
2015-2016 оны өвөлжилтийн
бэлтгэл
хангах
талаар
төлөвлөгөө
гарган
хэрэгжилтийг
шуурхай
зохион байгуулж,биелэлтэд
нь хяналт тавьж ажиллах

-”Мал аж ахуйн
салбарын
20152016
оны
өвөлжилтийн
бэлтгэл
ажил
хангах
төлөвлөгөө”-г
боловсруулж
батлуулах,
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах.
Дүүргүүдийн
малыг
хонин
толгойд
шилжүүлэн
шаардагдах
өвс

1

2

2.2 Хадлан, тэжээл бэлтгэх
техник,тоног төхөөрөмжийн
хангамжийг
сайжруулах
чиглэлээр
шаардлагатай
арга хэмжээ авч ажиллан

Дунд хугацааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх
хүрээнд Налайх хотын 120 га газарт барилгын
материалын үйлдвэрлэл, Хан-Уул дүүргийн Шар
хөцийн хоолойн 160 га газарт арьс шир, хөнгөний
үйлдвэрлэл, Багануур дүүрэгт 403,3 га газарт нүүрс
гүн
боловсруулах
үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх
үйлдвэрлэл технологийн паркуудыг тус тус байгуулах
ажлуудыг эхлүүлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд
“Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн, Налайхын барилгын
материалын, Багануурын Үйлдвэрлэл, технологийн
парк” ОНӨТҮ-ийн газруудыг тус тус байгууллаа.
Улаанбаатар хотын аж үйлдвэрийн нэгдсэн бүсийг
Баруун-2 бүсийн Үйлдвэр 1,2,3 хорооллуудад
төлөвлөн, ерөнхий төлөвлөлтүүдийг хийж байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/736 дугаар
захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар ”Мал аж ахуйн
салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил
хангах төлөвлөгөө”-г батлуулсан. Төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
ажлуудыг
хугацаанд
нь
бүрэн
хэрэгжүүлсэн.
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Экспортын
баримжаатай,
импортыг орлох,
хувийн
хэвшилд
түшиглэсэн,
дэвшилтэт
технологид
суурилсан
үйлдвэрлэл
хөгжих
боломж
бүрдэнэ.

100

Мал аж ахуйн
салбарын
өвөлжилтийн
бэлтгэл ажлын үр
дүнг дээшлүүлэн
цаг хүндэрсэн үед
хохирол багатай
давах
нөхцөл
бүрдэнэ.

Мал бүхий 6 дүүрэг өөрийн нөөц боломжоор 120 сая
төгрөгийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэх
боломжтой
талаар саналаа ирүүлсэн бөгөөд
дутагдалтай байгаа 150 сая төгрөгийн санхүүжилтийг
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/736 тоот

100

Засгийн
газрын
тогтоолын
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэн өвс,
тэжээлийн

аймаг,нийслэл,сум, дүүргийн
өвс, тэжээлийн аюулгүйн
нөөцийг заавал бүрдүүлэх

2.3 Сум дундын болон аймаг
дундын отрын бүс нутгууд,
хилийн зурвас газар,улсын
тусгай хамгаалалттай газарт
отроор өвөлжих, хаваржих
өрх малын тоог өвөл,
хаврын бэлчээрийн даацад
тулгуурлан
тухайн
бүс
нутгийн
өөрөө
удирдах
байгууллага, хамгаалалтын
захиргаатай
тохиролцон
гэрээ
байгуулан
зохион
байгуулах :
2.5 Зарим шаардлагатай
хадлангийн талбайг өнжөөх,
сэлгэх, өөр аймгийн нутагт
хадлан
бэлтгэх
гэрээ,
хэлэлцээр хийж зохицуулах:
2.7 Орон нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр
болон,
төсөл
хөтөлбөрийн хүрээнд худаг
шинээр гаргах, бэлчээрийн
хортон мэрэгч, шавьжтай
тэмцэх ажлын ажлын явцад
хийх гүйцэтгэлийн хяналт,
шалгалтыг сайжруулах:
2.8 Малын хашаа саравч,уст
цэгийг
засварлах,
тохижуулах,
түлээ
түлш
бэлтгэх,цаг агаар хүндэрсэн
нөхцөлд
хэрэглэх
өвс,
тэжээл,
гар
тэжээлийг

тэжээлийн тооцоо
гаргах
Аюулгүйн
нөөц
бүрдүүлэх
санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх
Бусад
аймаг,
сумын
нутагт
отроор
өвөлжих
өрх, малын тоог
гаргах

захирамж гаргуулж, Мал хамгаалах сангаар
дамжуулан
дүүргүүдтэй
эргэн
төлөгдөх
нөхцөлтэйгээр гэрээ байгууллаа.

Нийслэлийн хэмжээнд 389,0 мянган толгой
мал байгаагаас 2015 онд Сонгинохайрхан, Хан-Уул,
Багахангай, Багануур, Налайх дүүргийн 190 гаруй
өрхийн 26,1 мянган толгой мал өөр аймаг, сумдын
нутагт өвөлжихөөр төлөвлөж байна.
90
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Отроор өвөлжих
хаваржих
бусад
дүүрэг
хорооны
малчдад
эрүүл
мэнд
нийгмийн
үйлчилгээг
үзүүлэх
бэлтгэлийг хангах
ажил
зохион
байгуулах
арга
хэмжээ авагдана

Мэдээ
тайлан
дүүргүүдээс авах

Нийслэлийн хэмжээнд хадлангийн талбай байхгүй.
Малчид, аж ахуй нэгжүүд өөрсдийн хэрэгцээнд
хашаалсан талбайг хадах, бэлтгэсэн өвс худалдан
авч хэрэгцээгээ хангаж байна.
Нийслэлийн хэмжээнд 18.415 тн өвс, 496 тн давс
хужир, 11.8 тн гар тэжээл, 56 тн үйлдвэрийн тэжээл
бэлтгэсэн байна.
Багануур,
Багахангай,
Налайх,
Баянзүрх,
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд нийт 10 худаг гаргах
ажлыг “Ус инженеринг" ХХК гүйцэтгэж,
газрын
даргын 2015 оны А/27 тоот тушаалаар техникийн
комисс байгуулан хүлээн аваад байна.

100

Малчдын түвшинд
бэлтгэх өвс, гар
тэжээлийг
нэмэгдэнэ

100

Бэлчээрийн,
болон хүн амын
ундны усны усны
хангамж
сайжирна.

Нийслэлийн дүнгээр малчин өрхийн хашаа, бууцны
хангамж 100 хувь, малын усан хангамж 96
хувь,худгийн бэлэн байдал 98,8 хувь,өрхийн
өвөлжилтийн
бэлтгэл
84,9
хувьтай
байгаа
урьдчилсан дүн мэдээтэй байна.

100

Өвөл
хаврын
улирлыг
хохиролгүй даван
туулж,өрх
гэр,
дүүрэг нийслэлийн
эдийн засагт эерэг

Малын
бэлчээрийн усан
хангамжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор
инженерийн
хийцтэй
худаг
гаргах.
НЗД-ын
мал
өвөлжилтийн
бэлтгэл
хангах
тухай
албан
даалгавар
гаргуулж,

аюулгүйн нөөцийг
заавал бүрдүүлэх
нөхцөл бүрдэнэ.

нөөцлөх,өвлийн
хувцас
хэрэглэл,
хоол
хүнсээ
базааж,
өвөлжилтийн
бэлтгэлийг сайтар хангахыг
малчин
өрх
бүрт
анхааруулах:
2.9
Ургац
хураалтад
ажиллах
хүч,
техникийн
бэлтгэл,
зохион
байгуулалтыг хангуулах цаг
агаарын гамшигт үзэгдлээс
ургацаа
хамгаалах,
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээг
тогтмол
авч
ажиллах:
2.10 Малчин өрх, баг сум,
аймаг шат бүхэнд өвөлжилт
хаваржилтын
бэлтгэлийг
сайтар хангах шаардлагатай
талаар сурталчлах.

3. Хадлан тэжээлийн нөөц
бүрдүүлэх
техник
тоног
төхөөрөмжийн хангамжийг
сайжруулах
зорилгоор
БНХАУ-ын Засгийн газрын
хөнгөлөлттэй
зээлийн
хүрээнд нийлүүлсэн бага
оврын
тракторыг
орон
нутгийн иргэд, хоршоод, аж
ахуй
нэгжийн
захиалгыг
авсны
үндсэн
дээр
хөнгөлөлттэй зээлээр олгох,
эргэн
төлөлтийг
банк,
санхүүгийн байгууллагатай
хамтран зохион байгуулахыг

дүүргүүдэд
хүргүүлэх
НЗД-ын
аюулгүйн
нөөц
бүрдүүлэх тухай
захирамж
гаргуулах
Нийслэлийн Засаг
даргын 01 тоот
албан даалгаварт
тусгасан

Албан даалгавар
хүргүүлэх
Сургалт явуулах

Багануур дүүрэгт
өвс
тэжээл
хадгалах агуулах
барих
ажлыг
зохион байгуулах.
Аж ахуйн нэгж,
иргэдэд
урт
хугацааны зээлээр
болон лизингээр
тоног төхөөрөмж
ашиглуулах ажлыг
зохион байгуулах

нөлөө үзүүлнэ

Багахангай, Багануур, Баянзүрх дүүргийн иргэн, аж
ахуй нэгжүүд Хэнтий аймгаас хадлан бэлтгэх бригад,
техник
тоног
төхөөрөмж
гарган
хадлан
бэлтгүүлэн,бэлтгэсэн өвсөө Баянзүрх дүүргийн нутаг
дэвс гэрт өвс, тэжээл борлуулах цэгээр хэрэглэгчдэд
нийлүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.Нийслэлийн
хэмжээнд 2014-2015 онд 389.0 мянган мал
өвөлжихөөс өөр аймаг, сумдад 190 өрхийн 26.1
мянган толгой мал өвөлжих дүн мэдээтэй байна.
Нийслэлийн Засаг даргын 01 дүгээр албан
даалгаврыг, мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн 6
дүүрэгт хүргүүлэн, төлөвлөгөө гарган, хэрэгжилтийг
ханган ажиллаа. Дүүргүүдийн хөдөө аж ахуйн
мэргэжилтнүүдэд “Мал өвөлжилтийн бэлтгэл, зохион
байгуулалт, бэлтгэл хангах, шалгах дүгнэх заавар”,
Мал төллөлтийн мэдээ,хадлангийн мэдээ гаргах
маягтууд түүнийг гаргах арга зүйн талаар сургалт
хийж, гарын авлагаар хангалаа.
Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 09 дүгээр сарын
11 өдрийн А/736 тоот захирамжаар Багануур дүүрэгт
өвс, тэжээлийн агуулах барих 49 сая төгрөгний
зардлыг шийдвэрлүүлсэн.
2015 онд Хөдөө Аж Ахуйн Яамны
газар
тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газар, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаар
дамжуулан БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн
зориулалттай бага оврын 25 морины хүчтэй газар
тариалангийн зориулалттай 15 иж бүрэн тракторыг
нийслэлийн
иргэн, аж ахуйн нэгжид 3 жилийн
хугацаатай хүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олголоо.
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Малчдын
хэрэгцээт
өвс,
тэжээлийг
тодорхой
цэгээс
хангах
боломж
сайжирна.

100

Мэдээллээр
хангаснаар албан
даалгаврын
биелэлт
бүх
түвшинд
сайжирна.

100

Ажлын
бүтээмж
нэмэгдэж,урт
хугацааны
зээлээр
авах
боломж
нэмэгдэнэ.
Газар
тариалан
эрхлэгчдийн
ажлын
бүтээмж
нэмэгдэж,
хөдөмөрийг
хөнгөвчилсөн.

3

Сангийн
сайдын
Бээжин хотод
2015 оны 5
дугаар сарын
25-28-ны
өдрүүдэд
хийсэн ажлын
айлчлалын
дүнгийн тухай
МУЗГ-ын
хуралдааны
тэмдэглэл
№36

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд
Р.Бурмаад,
аймаг,
нийслэлийн Засаг дарга
нарт тус тус даалгасугай.
1.БНХАУ-ын Засгийн газраас
олгосон
500,0
сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийн
хүрээнд
хэрэгжүүлэх
Аймгуудын
хөдөө
аж
ахуйн
бүтээгдэхүүний хангамжийг
сайжруулах
төсөл,
Нүүрснээс
синтетик
байгалийн хий үйлдвэрлэх
төслийн
худалдан
авах
ажиллагааг шуурхай зохион
байгуулж, холбогдох бусад
төслүүдийн
Тусгайлсан
зээлийн хэлэлцээрийг ойрын
үед байгуулахыг Сангийн
сайд Ж.Эрдэнэбат, Хүсн,
хөдөө
аж
ахуйн
сайд
Р.Бурмаа, зам тээврийн
сайд
Н.төмөрхүү,
Уул
уурхайн сайд Р.Жигжид,
Нийслэлийн засаг дарга
Э.Бат-үүл нарт тус тус
даалгав.

- Аж ахуйн нэгж,
иргэдэд
урт
хугацааны
зээлээр
болон
лизингээр
тоног
төхөөрөмж
ашиглуулах ажлыг
зохион байгуулах

2015 онд Хөдөө Аж Ахуйн Яамны
газар
тариалангийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газар, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаар
дамжуулан БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн хөдөө аж ахуйн
зориулалттай бага оврын 25 морины хүчтэй газар
тариалангийн зориулалттай 15 иж бүрэн тракторыг
нийслэлийн
иргэн, аж ахуйн нэгжид 3 жилийн
хугацаатай хүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олголоо.

Газар
тариалан
эрхлэгчдийн
ажлын
бүтээмж
нэмэгдэж,
хөдөмөрийг
хөнгөвчилсөн.
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Монгол улсын засгийн газрын тогтоол, хуралдааны биелэлтийн дундаж хувь

92,7

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

1

Нийслэлд мал
аж ахуй
эрхлэх журам
батлах тухай
НИТХТ-н
тогтоол №85

2. “Нийслэлд мал аж ахуй
эрхлэх журам”-ын талаар
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
мал аж ахуй эрхэлж байгаа
иргэд,
аж
ахуй
нэгж,
байгууллагуудад
танилцуулан,
хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулж,

Уг
тогтоолыг
хэрэгжүүлэх 2015
оны
төлөвлөгөө
гаргах,
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах

Төлөвлөгөөнд 2 зорилтын хүрээнд 14 ажлыг
төлөвлөж, ажиллалаа.
Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргээс нийтдээ 1200 толгой
мал зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлсэн.
Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс болох
Баянгол дүүрэг нь малаа бүрэн гаргасан.
Хориглосон бүсэд байгаа малыг зөвшөөрсөн бүс рүү
шилжүүлэх Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын А/352,
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Шинээр
суурьшлын
бүс
бий болж хүн ам
амьдрах
таатай
орчин бүрдэнэ

шаардагдах
хөрөнгийг
Нийслэлийн эдийн засаг,
нийгмийн
хөгжлийн
жил
бүрийн
үндсэн
чиглэлд
тусган
ажиллахыг
Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагч/
Э.Бат-Үүл/
-д
даалгасугай.

2

3

Нийслэл
орчмын
бэлчээрийн
менежементийг
сайжруулах,
хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
хөтөлбөр
батлах тухай
НИТХТ-н
тогтоол №32

2.
Нийслэл
орчмын
бэлчээрийн менежементийг
сайжруулах, хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
шаардлагатай
хөрөнгийг
нийслэлийн
төсвөөс
санхүүжүүлэх арга хэмжээг
авч,
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулахыг
Нийслэлийн
Засаг
дарга
бөгөөд
Улаанбаатар
хотын
Захирагч
/Э.Бат-Үүл/-д
даалгасугай.

Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төсөл
арга
хэмжээний
жагсаалтыг
батлуулж,
холбогдох
худалдан
авах
ажиллагааг зохион
байгуулах

ҮТП хөгжүүлэх
хөтөлбөр
батлах тухай
НИТХТ-н
тогтоол №133

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ажлын
төлөвлөгөөг
боловсруулан, жил бүрийн
эдийн
засаг,
нийгмийн
зорилт болон төсөвт тусган
ажиллахыг
Нийслэлийн
Засаг дарга бөгөөд

Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
ажлын төлөвлөгөө
боловсруулагдана
.

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын А/246, ХанУул
дүүргийн
Засаг
даргын
А/312
дугаар
захирамжууд тус тус гарсан.
Хан-Уул дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны
2015 оны 07 сарын 28-ны өдрийн 09/848 тоотоор мал
бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх газрыг 14-р
хороо, Гавжийн шандын эхэнд 5га газрыг
эзэмшүүлэхээр тусгасан.
Сонгинохайрхан дүүрэг нь Дэлгэрбулгийн аманд 10
га газар шийдвэрлэж тус дүүргийн хориглосон бүсэд
байгаа малыг гаргах ажлыг үе шаттайгаар зохион
байгуулж байна.
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
Захирагчийн 2015 оны Эрх шилжүүлэх тухай А/631
дүгээр захирамжаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөл
арга хэмжээний жагсаалтыг баталсан.
Уг захирамжийн хүрээнд “Бага оврын трактор
болон ХАА-н машин, тоног, төхөөрөмж” худалдан
авах НҮХААГ15/03, “ХАА-н дунд оврын трактор
болон хадлангийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах
НҮХААГ15/02,
“Гадна
цахилгааны
ажлыг
гүйцэтгүүлэх”, “Фермийн барилгажих 1.0га талбайн
хашаа барих”НҮХААГ15/08, “Тэжээлийн талбай
хаших
хайс
барих”
ажил
болон
“Бордоо
нийлүүлэх”НҮХААГ15/06,07,
“Үрийн
холимогийг
нийлүүлэх”
гүйцэтгэгчийг
сонгон
шалгаруулах
НҮХААГ15/04,05 ажлын тендерийг тус тус зарласан.
“Бага оврын трактор болон ХАА-н машин, тоног,
төхөөрөмж” худалдан авах тендерт зөвшилцлийн
гэрээтэй “Мула” ХХК, ”Зүлгэнтээг агрокорпораци”
ХХК-нууд шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Бусад зарласан тендерийн хувьд үнэлгээний ажил
хийгдэж байна.
Хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
ажлын
төлөвлөгөөг
батлуулж 2015 онд 2,8 тэрбум төгрөгийг нийслэлийн
төсөвт тусгуулан ажилласан.
Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт
болон
улс,
нийслэлийн
төсвийн
төсөлд
үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ,
төсвийн төсөлд саналаа хүргүүлсэн.
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Тэжээлийн
үйлдвэрлэл
нэмэгдсэнээр
малын ашиг шим
дээшилж,
нийслэл
орчимд
эрчимжсэн мал аж
ахуй
цогцоор
хөгжинө
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Үйлдвэрлэл,
технологийн парк
байгуулагдаж,
иргэдийн
эрүүл,
аюулгүй
орчинд
амьдрах
нөхцөл
бүрдэнэ

Монгол мал
дэд хөтөлбөр
батлах тухай
НИТХТ-н
тогтоол № 119

4

5

Улаанбаатар
хотын Эдийн
засгийн
хөгжлийн
тсратеги
баримт бичиг
батлах тухай

Улаанбаатар
хотын
Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д үүрэг
болгосугай.
2. Нийслэлийн “Монгол мал”
дэд
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангаж
“Нийслэлд мал аж ахуй
эрхлэх болон хориглосон
бүс”
нутгийн
талаар
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
мал аж ахуй эрхэлж байгаа
иргэд,
аж
ахуй
нэгж,
байгууллагуудад
танилцуулж,
хэрэгжилтийг
хангуулж
ажиллахыг
Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын
Захирагч
/Э.Бат-Үүл/-д
хэрэгжилтэд хяналт тавьж
ажиллахыг
Нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдэд тус
тус үүрэг болгосугай.
3.
“Монгол
мал”
дэд
хөтөлбөрийг
үе
шаттай
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах
хөрөнгийг нийслэлийн эдийн
засаг, нийгмийн хөгжлийн
жил бүрийн үндсэн чиглэлд
тусгахыг нийслэлийн Засаг
дарга бөгөөд Улаанбаатар
хотын Захирагч / Э.Бат-Үүл/д даалгасугай.
2.1 Стратеги баримт бичигт
тусгагдсан
зорилтуудыг
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
боловсруулах ажлыг зохион
байгуулах

“Монгол мал” дэд
хөтөлбөрийг
нийслэлд
хэрэгжүүлэх 2015
оны
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
боловсруулж
батлуулах,
Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах.

“Монгол мал” дэд хөтөлбөрийг нийслэлд хэрэгжүүлэх
2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 үндсэн
зорилтын хүрээнд 32 заалт бүхий ажлыг төлөвлөгөөг
батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа.
Мал бүхий 6 дүүрэгт мэргэжлийн удирдлагаар хангах
чиг үүрэг бүхий мал эмнэлэг, үржлийн тасаг
байгуулах Засгийн газрын тогтоолын төслийг
боловсруулан холбогдох материалын хамт өргөн
бариад байна.
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Нийслэлд мал аж
ахуй эрхлэх бүс
нутаг
тодорхой
болох, хүн амын
хүнсний хэрэгцээг
цэвэр,
эрүүл
бүтээгдэхүүнээр
хангах
нөхцөл
бүрдэнэ.
мал
сүргийг
эдийн
засгийн эргэлтэд
оруулах
нөхцөл
бүрдэнэ.

Холбогдох газарт
саналыг
боловсруулж
хүргүүлнэ.

Нийслэлийн 2016 оны хөрөнгө оруулалтын саналд
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
төсвийн
төслийг
боловсруулж
холбогдох
материалын
хамт
хүргүүлсэн.
- “Монгол мал”дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсвийн
төслийг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
болон Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны
байгууллага JICA-ийн төслийн багт холбогдох
материалын хамт хүргүүлсэн.
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Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт
сайжирна.

Төлөвлөгөөнд
санал хүргүүлэх

“Улаанбаатар хотын Эдийн засгийн хөгжлийн
стратеги” баримт бичгийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах 25 ажлын саналыг
боловсруулж, Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн
газарт 2015.06.05-ны 04/218 дугаар албан бичгээр
хүргүүлсэн.
Төлөвлөгөөний дагуу 2015 онд хэрэгжүүлэхээр
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Төлөвлөгөө
шаттайгаар
хэрэгжинэ.

үе

НИТХ-ын
тогтоол
№26/08

төлөвлөсөн 6 ажил хэрэгжиж эхлээд байна.
НИТХТ-ийн тогтоолын биелэлтийн дундаж хувь
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НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ
1

Ноос
боловсруулах
үйлдвэрүүдий
н талаар авах
зарим арга
хэмжээний
тухай
НЗД-н
захирамж
А/230

1.
Монгол
Улсын
Засгийн
газрын
болон
Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын
Захирагчийн
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
зорилгоор
мэргэжлийн
байгууллагуудын
санал,
дүгнэлтийн дагуу малын
гаралтай
анхан
шатны
боловсруулалт
хийгдээгүй
ноосон
түүхий
эдийг
Улаанбаатар хотод 2015
оны 04 дүгээр сарын 01-ний
өдрөөс эхлэн оруулахгүй
байх шаардлагатай арга
хэмжээг авч, хэрэгжүүлж
ажиллахыг
Нийслэлийн
Мэргэжлийн хяналтын газар
/Л.Эрдэнэчулуун/,
Улаанбаатар
хотын
Цагдаагийн
газар
/Ч.Болдбаатар/,
Улаанбаатар
хотын
Цагдаагийн газрын Замын
Цагдаагийн
газар
/Ч.Жаргалсайхан/,
Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө
аж
ахуйн
газар
/Г.Пүрэвсүрэн/-т
тус
тус
үүрэг болгосугай.

Арьс шир, ноос
ноолуурын анхан
шатны
боловсруулах
үйлдвэрүүдэд
стандартыг
мөрдөх
ажлыг
мэргэжлийн
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
байгуулах

Ноос, ноолуурын холбоо, Ноосон бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчдийн
холбоо
болон
үйлдвэрлэл
эрхлэгчидтэй 2015 оны 4 дүгээр сарын 14-ны өдөр
тус захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах, цаашид авах
арга хэмжээний талаар уулзалт зохион байгуулсан.
Захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хийх
ажлын төлөвлөгөөнд холбогдох байгууллагуудаас
санал авч, батлуулсан. Ноос ноолуур боловсруулах
үйлдвэрүүдэд хяналт шинжилгээ хийх, зөвлөн туслах
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг Нийслэлийн Мэргэжлийн
хяналтын газартай хамтран 2015 оны 04 дүгээр
сарын 8-14 өдрүүдэд хийж гүйцэтгээд байна. Мөн
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын
удирдамжаар Арьс шир, ноос ноолуур болон цаас
боловсруулах үйлдвэрүүдэд 09 дүгээр сарын 09-22ны өдрүүдэд арьс шир боловсруулах 22, ноос
ноолуур боловсруулах 13, ахуйн цаасны 4 нийт 39 аж
ахуйн нэгжид шалгалт хийлээ. Шалгалтын Нэгдсэн
тайлан дүгнэлтийг Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал
хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэд танилцуулсан.
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Боловсруулаагүй
түүхий ноосыг
Улаанбаатар хот
уруу оруулахгүй
хориглосноорбохи
рдлын хэмжээг
багасгах, цэвэрлэх
байгууламжуудын
ачааллыг
бууруулах

2.
Аж үйлдвэрийн яам, - Улаанбаатар
Ноосон
бүтээгдэхүүн хотоос ноос угаах
үйлдвэрлэгчдийн холбоотой үйлдвэрүүдийг
хамтран
Улаанбаатар нүүлгэн
хотоос
ноос
угаах шилжүүлэхтэй
үйлдвэрүүдийг
нүүлгэн холбогдуулан
шилжүүлэх арга хэмжээг шийдвэр
шуурхай зохион байгуулж гаргуулах,
хэрэгжүүлэхийг Нийслэлийн хэрэгжилтийг
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ханган ажиллах
газар
/Г.Пүрэвсүрэн/-т
даалгасугай.

Засгийн газраас ноос боловсруулах үйлдвэрүүдэд
олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Өвөрхангай,
Баянхонгор, Төв, Хэнтий зэрэг аймгуудад 12 ноос
угаах үйлдвэр үйлдвэрийн барилга байгууламжаа
барин, тоног төхөөрөмжөө суурилуулан үйл
ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Улаанбаатар хотоос
ноос угаах үйлдвэрээ шилжүүлэн Өвөрхангай
аймгийн Арвайхээр хотод байршуулж байгаа Ноос
Ирээдүй ХХК-ийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай
Нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын
удирдлагууд
болон
Ноосон
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчдийн
холбооны
төлөөлөл
очиж
танилцсан.
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- Хөтөлбөрийн хүрээнд Төрийн болон орон нутгийн
хөрөнгөөр тоног төхөөрөмж худалдан авах, барилга
байгууламж
барих
тендерийн
баримт бичиг
боловсруулах ажлын хэсгийг Нийслэлийн Үйлдвэр,
хөдөө аж ахуйн газрын тушаалаар байгуулж,
холбогдох тендерүүдийг зарлан ажиллалаа.
- СХД-ийн ИТХТ-ийн 2015 оны А/79 дүгээр
тогтоолоор хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх байршлыг
баталсан бөгөөд тус дүүргийн 21 дүгээр хороо,
Нарийны амны Шар хөндийн хоолой дахь 500 га
газрыг тусгай хэрэгцээнд авч, 150 га талбайг СХД-тэй
ашиглалтын
гэрээ
байгуулан
хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөн, геодези, зурагзүйн ажлуудыг холбогдох
мэргэжлийн байгууллагуудаар хийж гүйцэтгэсэн.
Барилгажих 1,0 га газарт СХД-ийн Засаг даргын 2015
оны А/432 дугаар захирамжаар газар эзэмших
гэрчилгээг гарган, хамтран ажиллах гэрээг байгуулан
ажиллаж байна.
Мөн Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг
дэвсгэр дэх Улиастайн салбар, Баянголын амыг
НИТХТ-ийн 2014 оны 74 дүгээр тогтоолоор тусгай
хамгаалалтанд авсан. Цаашид гэрээгээр ашиглах
төлөвлөгөөтэй байна.
Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн стратегийн
төлөвлөгөө”-г боловсуулах үндсэн ажлын хэсгийн
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2

Ажлын хэсэг
байгуулах
тухай
НЗД-н
захирамж
А/190

3. Ажлын хэсгийн үйл - “Нийслэл орчмын
ажиллагааг
зохион бэлчээрийн
байгуулж,
удирдлагаар менежментийг
хангаж
ажиллахыг сайжруулах,
Нийслэлийн Засаг даргын хөдөө аж ахуйн
Экологи, ногоон хөгжлийн үйлдвэрлэлийг
асуудал хариуцсан орлогч дэмжих
/Т.Бат-Эрдэнэ/-д
хөтөлбөр”-ийг
даалгасугай.
хэрэгжүүлэх
ажлын
хэсгийн
төлөвлөгөөг
боловсруулж,
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах

3

Улаанбаатар
хотын ногоон

1. “Улаанбаатар
хотын
ногоон хөгжлийн стратегийн

Үндсэн
хэсгийн

ажлын
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Монгол Улсын
Засгийн газрын
болон Нийслэлийн
Засаг дарга
бөгөөд
Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлэх, ноос
угаах
үйлдвэрүүдийг
нүүлгэх ажлыг
эрчимжүүлэх
Тэжээлийн
үйлдвэрлэл
нэмэгдсэнээр
малын ашиг шим
дээшилж,
нийслэл
орчимд
эрчимжсэн мал аж
ахуй
цогцоор
хөгжинө

Ногоон
чиг

хөгжлийн
хандлага

хөгжлийн
стратегийг
боловсруулах
ажлын хэсгийг
батлах тухай
НЗД-н
захирамж
А/644

4

Дунд
хугацааны
стратеги
батлах тухай
МУЗГ-н
тогтоол №396

5

Журам батлах
тухай
2014.05.30
А/450

төлөвлөгөө”-г боловсуулах
үндсэн
Ажлын
хэсгийн
бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар
баталсугай.
2. “Улаанбаатар
хотын
ногоон хөгжлийн стратегийн
төлөвлөгөө”-г боловсруулах
ажлыг зохион байгуулан
2015 оны 4 дүгээр улиралд
багтаан
Нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Тэргүүлэгчдээр
батлуулахыг Ажлын хэсэг
/Т.Бат-Эрдэнэ/-д
даалгасугай.
3.
Дунд
хугацааны
стратегийн
зорилт,
арга
хэмжээг
өөрийн
эрхлэх
асуудлын хүрээ, харъяа
нутаг
дэвсгэртээ
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч
ажиллахыг Засгийн газрын
гишүүд,
Засгийн
газрын
агентлагын дарга болон
аймаг, нийслэлийн Засаг
дарга нарт үүрэг болгосугай.

хурладааны
4
удаа
зохион
байгуулах
Зарим
дүүргийн
төлөөллөлөөс
санал
асуулга
авах

1. Нийслэлийн хэмжээнд
“Мал аж ахуйн хоршоодын
үйл
ажиллагааг
дэмжих
журам”-ыг
нэгдүгээр
хавсралтаар баталсугай
2. “Мал аж ахуйн хоршоодын
үйл
ажиллагааг
дэмжих
журам”-ыг
хэрэгжүүлэх
ажлыг жил бүрийн зорилт,
төлөвлөгөөнд
тусган,
удирдан зохион байгуулж

-2015 оны ажлын
төлөвлөгөө
боловсруулж
батлуулах
Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах.
-Нийслэлийн мал
аж ахуй эрхлэхийг
зөвшөөрсөн
6
дүүрэгт
үйл

Улаанбаатар
хотын дагуул хот,
тосгодод
Үйлдвэрлэл,
технологийн
паркуудыг
байгуулах ажлыг
эхлүүлэх

хуралдааныг 4 удаа зохион байгуулж, 3 дэд ажлын
хэсэг байгуулан ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн стратегийн
төлөвлөгөөний төсөл нь бэлэн болж, Зүүн Хойд
Азийн Хотын Дарга нарын форумын Хот суурин
газрын ногоон өсөлт хуралдаан болон Нийслэлийн
Удирдлагын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр
бэлтгэж байна.
Азийн сангийн тусламжаар иргэдийн дунд санал
асуулга явуулж, үр дүнг ажлын хэсэгт танилцуулсан.
Тус төлөвлөгөөний төслийг 2015 оны 12 сарын 01-ны
өдрийн Удирдлагын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн
гишүүдийн саналыг тусган дахин хэлэлцүүлж
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн
хуралд өргөн барих асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Дунд хугацааны стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх
хүрээнд Налайх хотын 120 га газарт барилгын
материалын үйлдвэрлэл, Хан-Уул дүүргийн Шар
хөцийн хоолойн 160 га газарт арьс шир, хөнгөний
үйлдвэрлэл, Багануур дүүрэгт 403,3 га газарт нүүрс
гүн
боловсруулах
үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх
үйлдвэрлэл технологийн паркуудыг тус тус байгуулах
ажлуудыг эхлүүлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд
“Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн, Налайхын барилгын
материалын, Багануурын Үйлдвэрлэл, технологийн
парк” ОНӨТҮ-ийн газруудыг тус тус байгууллаа.
Улаанбаатар хотын аж үйлдвэрийн нэгдсэн бүсийг
Баруун-2 бүсийн Үйлдвэр 1,2,3 хорооллуудад
төлөвлөн, ерөнхий төлөвлөлтүүдийг хийж байна.
“Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих
журам”-ыг хэрэгжүүлэх 2015 оны ажлын төлөвлөгөөг
4 үндсэн зорилтын хүрээнд 11 заалт бүхий ажлыг
төлөвлөсөн. Дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.
Үүнд:
- Ази номхон далайн бүсийн олон улсын хоршооллын
байгууллага болон
Монголын хөдөө аж ахуйн
Хоршоологчдын
үндэсний холбооны хамтарсан
“Хоршооллын хөгжилд эмэгтэйчүүдийн удирдлагын
чадавхыг дээшлүүлэх” сургалтыг Хан-Уул дүүргийн
“Өвөр оргиоч” хоршоо дээр зохион байгууллаа.

тодорхойлогдоно
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Экспортын
баримжаатай,
импортыг орлох,
хувийн
хэвшилд
түшиглэсэн,
дэвшилтэт
технологид
суурилсан
үйлдвэрлэл
хөгжих
боломж
бүрдэнэ.

100

Малчид
хөдөлмөрөөрөө
хоршин ажиллаж,
бүтээгдэхүүнээ
зах зээлд нэгдсэн
системээр гаргах
боломж
бүрдэж,
төр засгаас олгож
буй урамшуулалд
хамрагдах
боломжтой болно

ажиллахыг
Нийслэлийн
Засаг
даргын
Экологи,
ногоон хөгжлийн асуудал
хариуцсан орлогч Т.БатЭрдэнэд даалгасугай

ажиллагаа явуулж
байгаа хоршоодын
судалгааг
авч
шинэчлэх
Сургалт
семинарыг
мэргэжлийн
холбоодтой
хамтран
үе
шаттай
зохион
байгуулах.

6

Хөтөлбөр,
журам батлах
тухай
2014.05.30
А/451

“Нийслэлийнэрчимжсэн
малажахуйг
дэмжих
хөтөлбөр”-ийг
нэгдүгээр
хавсралтаар
баталсугай.

2015 оны ажлын
төлөвлөгөө
боловсруулж
батлуулах
-Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах

7

НЗД-ын
захирамж
А/477, 2013

1. Монгол Улсын Засгийн
газрын 2010 оны 141 дүгээр
тогтоолоор
батлагдсан
“Мэдээллийн
аюулгүй
байдлыг хангах” үндэсний
хөтөлбөрийн
биелэлтийг
хангах, нийслэлийн нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
цахим
мэдээллийн
сан,
мэдээллийн систем, түүнийг
дэмжих дэд бүтцийн цахим

-Уг журмыг албан
хаагчдад
суртачилан
танилцуулах
-Мэдээллийн
технологийн
аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах,
уг
асуудалхариуцсан
ажилтныоронтооб

- Монголын хөдөө аж ахуйн Хоршоологчдын
үндэсний холбооноос зохион байгуулж буй хоршооны
дарга менежерт зориулсан сургалтад
Хан-Уул
дүүргийн “Үржлийн шилмэл сүрэг” хоршоо, “Сүлд
таван эрдэнэ” хоршоо, Сонгинохайрхан дүүргийн
“Тэгшбогц” хоршоод оролцлоо.
Амжилтын хөтөч бизнесийн гараа сэдэвт цуврал
сургалтыг Залуу монгол хүн төрийн бус байгууллага,
Нийслэлийн хоршоологчдын холбоо, нийслэлийн
хөдөө аж ахуйн газар хамтран зохион байгуулсан
нийслэлийн
мал
аж
ахуйн
хоршоологчдын
төлөөллийг сургалтад хамрууллаа.
- “Нийслэлийн хүн амын мах, сүүний хэрэгцээг
хангах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын
төслийг боловсруулан, холбогдох газруудаас санал
авч тусган Засгийн газарт өргөн бариад байна.
- Нийслэлийн сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл
ажиллагааг дэмжих зорилгоор нийслэлийн төсөвт
тусгагдсан 5.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээс сүү,
сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч 16 иргэн, аж
ахуйн нэгжүүдэд 2 тэрбум 890 сая төгрөгийн
хөнгөлттэй зээлийг олгож, 321,2 сая төгрөгийн
батлан даалт хийгдсэн байна.
“Тэжээл” дэд хөтөлбөрийн төслийг 8 бүлэгтэйгээр
боловсруулж, холбогдох газрын саналыг авч, тусган
Нийслэлийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр өргөн
бариад байна.
Уг журмыг цахим майл хаяг, дотоод сүлжээний
програмаар дамжуулан албан хаагчдад танилцуулан
албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа уг
журмыг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Мөн
“Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах
журам” боловсруулж батлуулан, мөрдлөг болгон
ажиллаж байна.
НМТГ-тай хамтран мэдээллийн технологийн аюулгүй
байдал хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж
байна. Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний
ажлын байрыг шинээр бий болгож, мэргэжилтэнг

100

100

Хөтөлбөр
хэрэгжсэнээр
Нийслэлийн мал
аж
ахуйг
цогцолбор
байдлаар
эрчимжүүлэн
хөгжүүлж, хотын
хүн амыг эрүүл,
аюулгүй,
экологийн цэвэр
хүнсээр
хангах
нөхцөл
бүрдэж,
дотоодын
үйлдвэрлэлийн
хэмжээ нэмэгдэнэ.
Мэдээллийн
технологийн
аюулгүй
байдал
хангагдаж
байгууллагын үйл
ажиллагаа хэвийн
явагдана
Байгууллагад
интернэтийн зөв
хэрэглээ
бий
болж,
ажлын
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Журам батлах
тухай НЗД-ын
захирамж
А/1063

аюулгүй байдлыг хангах, эрх
зүйн
орчинг
бүрдүүлэх
зорилгоор
“Мэдээллийн
аюулгүй байдлыг хангах
журам”-ыг
хавсралтаар
баталсугай.
2.
Байгууллагын
үйл
ажиллагаандаа
энэхүү
журмыг
мөрдлөг
болгон
ажиллахыг
нийслэлийн
нутгийн
захиргааны
байгууллагуудын
удирдлагуудад,
мэдээлэл,
мэдээллийн систем, түүний
дэд
бүтцийн
аюулгүй
байдалтай холбоотой өдөр
тутмын үйл ажиллагаандаа
хэрэгжүүлж ажиллахыг нийт
албан
хаагчдад
үүрэг
болгосугай.
1. Нийслэлийн Засаг даргын
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн 2.3.4-т заасан
“Орон
сууцны
дэд
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд Нийслэлийн
төрийн албан хаагчдад орон
сууцны дэмжлэг үзүүлэх
зорилгоор
нийслэлийн
өмчлөлд
шилжсэн
орон
сууцыг
Төрийн
албан
хаагчдад худалдах журмыг
нэгдүгээр хавсралтаар, орон
сууц
худалдах
гэрээг
хоѐрдугаар
хавсралтаар,
орон сууцыг хуваарилах
хуваарийг
гуравдугаар
хавсралтаар баталсугай.

ийболгох,

сонгон шалгаруулж авсан.

-Интернэтэд
суурилсан
харилцаа
холбооны зарим
хэрэгслийг
хязгаарлах,

Интернэтэд суурилсан харилцаа холбооны хэрэгсэл
болох facebook.com, twitter.com сайтыг 8.30-12.30,
12.30-17.30 цаг хүртэл хугацаагаар хэсэгчлэн
хязгаарласан.

-Компьютерийн
хортой кодын
эсрэг албан ѐсны
лицензтэй
програм
хангамжаар
хангах ажиллах

Нийслэлийн
өмчлөлд шилжсэн
орон
сууцыг
Төрийн
албан
хаагчдад
худалдах журмын
болзлыг
хангаж
буй
албан
хаагчдын судалгаа
гаргах

бүтээмж
дээшилсэн.
Баталгаатай
программ
хангамжийг
ашиглаж,
болзошгүй
эрсдэлийг
бууруулна

Албан хаагчдын компьютер вирусны эсрэг нэг
жилийн албан ѐсны эрхтэй “kaspersky antivirus”
програм суулгаж хэвийн үйл ажиллагааг хангав.

•
Орон
сууцны
хөнгөлөлттэй
зээлэнд
хамрагдах хүсэлтэй албан хаагчдыг бүртгэж, журмын
дагуу шаардлагыг хангаж буй албан хаагчдын
судалгааг гаргасан.
•
Хаан банктай байгуулсан гэрээний хугацааг
дуусч байгаа тул 2015.02.07-ны өдрөөс шинэчлэн
байгуулах гэрээний нөхцөлд цалингийн зээлийг
хамтран эзэмшигч шаардахгүйгээр олгох зээлийн
хэмжээг нэмэгдүүлж, цалингийн зээлийн ерөнхий
нөхцлийн зээлийн хүүг багасгах саналыг хүргүүлж,
шийдвэрлэсэн.
•
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 12
сарын 24-ний өдрийн А/1063 дугаар захирамжаар
батлагдсан
Нийслэлийн
хөрөнгө
оруулалтаар
худалдаж авсан орон сууцнаас нийслэлийн төрийн
албан хаагчдад худалдах журмыг нийт албан
хаагчдад танилцуулсан.
•
НҮХААГ-ын УБ-орон сууц сангаас албан
хаагчдад орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийн
дэмжлэг үзүүлэхэд баримтлах журмыг газрын
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Албан
хаагчид
хөнгөлөлттэй
зээлд
хамрагдсанаар
газрын
албан
хаагчийн нийгмийн
баталгаа
хангагдаж,
ажиллах
идэвхи
сонирхол
нэмэгдэнэ.

даргаар батлуулан, шалгаруулалт явуулж, болзлыг
хангасан 3 мэргэжилтэнд орон сууцны урьдчилгаа
төлбөрийн дэмжлэг үзүүлэхээр болсон.

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийн дундаж хувь
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