НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ ХЭРЭГЖИЛТ
2015 оны 12 дугаар сарын 17
№

Эрх зүйн
актын нэр, он,
сар, дугаар

Зүйл заалтын дугаар,
агуулга

Хэрэгжүүлэх
талаар
төлөвлөсөн арга
хэмжээ

үр нөлөө
Хэрэгжилт, үр дүн

Хувь

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

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

үүрэг болгосугай.

2

Ажлын хэсэг
байгуулах
тухай
НЗД-н
захирамж
А/190

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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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

- 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
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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

3

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

4

Дунд
хугацааны
стратеги
батлах тухай
МУЗГ-н
тогтоол №396

1. “Улаанбаатар
хотын
ногоон хөгжлийн стратегийн
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.

Үндсэн
ажлын
хэсгийн
хурладааны
4
удаа
зохион
байгуулах
Зарим
дүүргийн
төлөөллөлөөс
санал
асуулга
авах

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

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

5

Журам батлах
тухай
2014.05.30
А/450

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

-2015 оны ажлын
төлөвлөгөө
боловсруулж
батлуулах
Төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийг
ханган ажиллах.
-Нийслэлийн мал
аж ахуй эрхлэхийг
зөвшөөрсөн
6
дүүрэгт
үйл
ажиллагаа явуулж
байгаа хоршоодын
судалгааг
авч
шинэчлэх
Сургалт
семинарыг
мэргэжлийн
холбоодтой
хамтран
үе
шаттай
зохион
байгуулах.
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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

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

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.
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8

НЗД-ын
захирамж
А/477, 2013

Журам батлах
тухай НЗД-ын
захирамж
А/1063

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
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

-Уг журмыг албан
хаагчдад
суртачилан
танилцуулах
-Мэдээллийн
технологийн
аюулгүй байдлыг
хангаж ажиллах,
уг
асуудалхариуцсан
ажилтныоронтооб
ийболгох,
-Интернэтэд
суурилсан
харилцаа
холбооны зарим
хэрэгслийг
хязгаарлах,
-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

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.
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НМТГ-тай хамтран мэдээллийн технологийн аюулгүй
байдал хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж
байна. Мэдээллийн технологийн мэргэжилтний
ажлын байрыг шинээр бий болгож, мэргэжилтэнг
сонгон шалгаруулж авсан.

Байгууллагад
интернэтийн зөв
хэрэглээ
бий
болж,
ажлын
бүтээмж
дээшилсэн.

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

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

Мэдээллийн
технологийн
аюулгүй
байдал
хангагдаж
байгууллагын үйл
ажиллагаа хэвийн
явагдана
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Албан
хаагчид
хөнгөлөлттэй
зээлд
хамрагдсанаар
газрын
албан
хаагчийн нийгмийн
баталгаа
хангагдаж,

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.

хаагчдын судалгаа
гаргах

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

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн биелэлтийн дундаж хувь

ХЯНАСАН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Д.МЯГМАРСҮРЭН

НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Р.УНДАРМАА

ажиллах
идэвхи
сонирхол
нэмэгдэнэ.
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