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НЭГ. “ДИПЛОМАТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР”  

ТӨҮГ-ЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар нь гадаад харилцааны 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, гадаад улсаас Монгол Улсад 

суугаа дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын 

төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад шаардлагатай 

нийтлэг үйлчилгээг үзүүлэх, татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг эрхлэх, 

гадаад улс дахь дипломат төлөөлөгчийн газрын барилга, байгууламжийн ашиглалт, 

хамгаалалтыг хариуцах чиг үүрэг хэрэгжүүлэх, өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн үндсэн 

дээр өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллах төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой 

хуулийн этгээд мөн.  

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

 

Дипломат байгууллагуудад үзүүлдэг цогц үйлчилгээг олон улсын жишигт 

хүргэж, өрсөлдөх чадвар, мэргэшсэн хамт олныг бий болгож, Монгол Улсын гадаад 

харилцааны салбарт оруулах хувь нэмрээ дээшлүүлнэ. 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД: 

 

1. Үйлчлүүлэгчид үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээг олон улсын стандартын 

түвшинд зохион байгуулж, үйлчилгээний үр ашигтай, чанартай, хямд өртөг 

зардалтай дэвшилтэт хэлбэрүүдийг сонгож ажиллах 

2. Үйлчлүүлэгч байгууллагын албан ажлын болон тусгай зориулалтын 

байрны нөхцөл, барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт, 

засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг найдвартай хангах, үйл ажиллагаандаа 

дэвшилтэт техник, технологи, шилдэг арга барилыг нэвтрүүлэх 

3. Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж ашигт ажиллагааг тасралтгүй, үр ашигтай 

зохион байгуулах замаар өөрийгөө бүрэн санхүүжүүлэх, санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийг хууль тогтоомж, олон улсын стандартын дагуу хөтлөх 

4. Ажиллагсдын сурах, хөгжих таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч, 

тэднийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллуулах чиглэлээр эрх зүй, зохион 

байгуулалтын болон бусад шаардлагатай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

5. Үйлдвэрийн газар нь чиг үүргээ холбогдох шийдвэр, гэрээ, захиалгын 

дагуу батлагдсан зардал, норм, стандартын хүрээнд хэрэгжүүлэх 

6. Үйлдвэрийн газар нь гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын захиалгаар гэрээний үндсэн дээр зарим төрлийн 

ёслолын үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн засвар, тохижилт, ашиглалтын болон 

нийтийн хоол, тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх 

7. Үйлдвэрийн газар нь эдийн засгийн үр ашиг, мэргэшлийн түвшин, гадаад 

хэргийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шаардлага, 

хүсэлтийг үндэслэн зарим төрлийн үйлчилгээг хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжээр 

гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж болно. 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

 

Төрийн дээд хэмжээний айлчлал, Гадаад харилцааны яам, Дипломат 

төлөөлөгчийн газрууд болон албан байгууллага, хэрэглэгч, захиалагчдын 

хүсэлтээр дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж байна. 

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний жагсаалт: 

- Автомашины түрээсийн үйлчилгээ 

- Зоог, хүлээн авалтын үйлчилгээ 

- Засвар, тохижилтын үйлчилгээ 

- Чин Ван Ханддоржийн өргөө цогцолбор дахь ёслол хүндэтгэлийн үйл 

ажиллагаа  

- Дипломат зочид буудал 

- Хуулиар хориглоогүй бизнесийн бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулах 

зэргээр төлөвлөж байгаа болно. 

 

БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 11-

ний өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор тус газрын чиг үүрэгт татваргүй барааны 

дэлгүүрийн үйл ажиллагааг эрхлэх чиг үүргийг нэмж, “ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ын бүтэц, орон 

тоог шинэчлэн баталсан. Байгууллагын орон тооны дээд хязгаарыг 167 байхаар 

тогтоосон.  
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ХОЁР. 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 

Зорилго: Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед эрсдэлгүй, 

хэвийн, хариуцлагатай ажиллана. Эдийн засгийн хэмнэлт хийх замаар орлого, 

зарлагын тэнцвэрт байдлыг хадгалах, цар тахлыг даван туулсны дараа шатанд 

алдсан боломжуудыг богино хугацаанд сэргээж, дотоод нөөц боломжоо ашиглан 

тулгамдаад байгаа зарим дэд бүтцийн ажлуудыг эхлүүлнэ. 

 

2.1 ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТЭС  

 

Захиргааны хэлтэс нь бүтэц орон тооны хувьд хэлтсийн дарга, хуулийн зөвлөх 

бөгөөд ахлах мэргэжилтэн, хуульч, хүний нөөц нийгмийн асуудал эрхэлсэн 

мэргэжилтэн, хүний нөөц сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, худалдан авалт төсөл 

хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн, гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны 

мэргэжилтэн, архив бичиг хэрэг төлөвлөлтийн мэргэжилтэн, мэдээлэл технологийн 

мэргэжилтэн, нарийн бичиг оффис төлөвлөлтийн мэргэжилтэн болон үл хөдлөх 

хөрөнгө ашиглалт, маркетингийн алба, харуул хамгаалалтын алба гэсэн хоёр 

нэгжтэйгээр үйл ажиллагаа явууллаа.  

 

2.1.1 Байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчныг сайжруулах, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах  

 

Газрын хэмжээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгож хөгжүүлнэ, хийдэл, давхардлыг арилгах, удирдлагын 

шийдвэрийг хуульд нийцүүлэхэд чиглэсэн зохион байгуулалтын, хууль зүйн 

техникийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд: “Дипломат байгууллагын 

үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын  Дүрмийн давхардлыг /ЗГ-ын тогтоолоор 2016 

онд баталсан, ТӨБЗГ-ын тогтоолоор 2016 онд баталсан дүрмүүд хүчин төгөлдөр 

байгаа/ арилгах үүднээс шинэчилсэн дүрмийн төслийг боловсруулж, ГХЯ-аас 

төсөлд санал авч, батлуулахаар ТӨБЗГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Төрийн өөрийн өмчийн түрээсийн гэрээ байгуулан “Дипломат байгууллагын 

үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын байранд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудын гэрээг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 

2020 оны 49, 50 дугаар тогтоолуудад нийцүүлэн сунгалт хийсэн.                                                            

Мөн Соёлын яам болон иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагатай түрээс, ажил 

гүйцэтгэх, худалдах, худалдан авах, үйлчилгээ үзүүлэх, орон сууц хөлслүүлэх, 

зуслангийн байшин түрээслүүлэх болон хариуцлагын зэрэг нийт 105 гэрээ 

байгуулагдсан байна. 

Оюуны өмчийн газар гэрээний заалтуудаа зөрчиж, түрээсийн байрандаа 

зөвшөөрөлгүйгээр засвар хийсэн ба зөвшөөрөлгүйгээр засвар хийснээс үүдэн 

талуудын хооронд байгуулсан гэрээний эрх үүрэг зөрчигдөж байгаа талаар 

анхааруулсан албан бичгийг Оюуны өмчийн газарт хүргүүлж, мөн Төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын газарт энэ талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн.  
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“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ын дотоод, гадаад албан томилолтоор ажиллуулах журам”-ын 

төсөлд холбогдох хэлтэс албадуудаас санал авч боловсруулан, батлуулсан. 

“Гадаад харилцааны яамны дуудлагын автомашинаар үйлчлүүлэх журам”-ын 

төслийг шинэчлэн боловсруулан, Гадаад харилцааны яамнаас санал авахаар 

хүргүүлээд байна.  

“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын “Автобаазад 

ажилтан шилжүүлэн ажиллуулах журам”-ын төслийг боловсруулсан. 

Мөн Албан хаагчдын орон байрны нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн мөнгөн 

дэмжлэг үзүүлэхэд баримтлах журмыг боловсруулан, батлуулсан.  

Шинээр батлагдсан дүрэм журмын талаар ДБҮЭГ-ын 7 хоног тутмын шуурхай 

хуралд танилцуулж, байгууллагын dipservice.gov.mn цахим хуудас болон дотоод 

сүлжээнд байршуулж, хэлтэс, албадад хүргүүлж, албан хаагчдад танилцуулах арга 

хэмжээг авч ажиллалаа. 

ХБНГУ-ын ЭСЯ-ны Дипломат төлөөлөгчийн газрын зориулалтаар олгогдсон 

газрын талбайн хэмжээ болон кадастрын зураг нь Нийслэлийн Газар зохион 

байгуулалтын албаны газрын бүртгэлийн нэгдсэн санд алдаатай бүртгэгдсэн 

байсан тул газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагаар 

хэмжилт хийлгэж, Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас шинэ 

кадастрын зураг гаргуулан авсан.  

Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яам, Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын 

Элчин сайдын яамны дипломат төлөөлөгчийн газрын зориулалттай газар эзэмших 

эрхийн гэрчилгээг шинээр гаргуулан хүлээн авсан. 

 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд: “Дипломат 

байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, 

орлогын мэдүүлгийг гаргах албан тушаалын жагсаалтын дагуу Дэд захирал, 

хэлтсийн дарга, ерөнхий нягтлан бодогч зэрэг 6 албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг  Авлигын эсрэг хуулийн 10.3 дахь хэсэгт 

заасан хугацаанд гаргуулан ХАСХОМ-ийн бүрдүүлэлтийн программд 

баталгаажуулж, баталгааны маягтыг хүлээн авч бүртгэсэн. 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 

2020 онд хийгдсэн ажлын тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, Төрийн өмчийн 

бодлого, зохицуулалтын газарт албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Байгууллагын авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний 2021 оны төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

Дотоод хяналт шалгалтын чиглэлээр хийгдэх ажлууд, ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийг хангах, өргөдөл гомдлыг ил тод шуурхай шийдвэрлэх, худалдан авах 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах зэрэг 

ажиллагаа төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хийгдэж байна.  

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 4 этгээдийн хувийн ашиг 

сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулж, дүгнэлтийг 

үндэслэн албан тушаалд томилох ажлыг хэрэгжүүлж ажилласан. Тэдгээр албан 

тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг томилогдсон өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор 

гаргуулан авсан. 
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Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.1-т заасны дагуу 

захиргааны шийдвэр гаргах, гэрээ байгуулах, худалдан авах ажиллагаанд 

оролцохын өмнө албан тушаалтнаас гаргасан ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 

илэрхийлсэн мэдэгдлийг маягтаар хүлээн авч цахим системд бүртгэсэн.  

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэст 

санал хүргүүлснээр байгууллагын ажилтнуудыг ёс зүй, авлигаас ангид байх, 

урьдчилан сэргийлэх  чиглэлийн цахим сургалтад хамруулсан. 

Тус газрын 2021 онд ХАСХОМ гаргасан албан тушаалтнуудын болон нийт 

ажилтнуудын судалгааг Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн хүснэгтийн дагуу 

гарган 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт 

шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 

 

2.1.2 Албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр:  

Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийг Архивын тухай хууль, Төрийн 

албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврын дагуу хөтлөн ажиллалаа. 

ДБҮЭГ-т ирсэн 340 албан бичиг, цахим баримт, ноот бичгийг зааврын дагуу 

хүлээн авч, бүртгэл хяналтын карт хөтлөн, холбогдох албан хаагчдад шилжүүлсэн.  

 ДБҮЭГ-аас явуулсан 673 албан бичгийг стандартын дагуу зохион бүрдүүлж, 

зохих журмын дагуу илгээж, бүртгэл хөтлөв. Захирлын А тушаал 132, Б тушаал 176 

нийт 308 тушаал гарч, тушаалыг стандартын дагуу албажуулж, бүртгэж, дугаар 

олгов.  

 Улирал тутам бичиг хэргийн болон өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 

мэдээ гарган батлуулж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Тайлангийн 

хугацаанд нийт 235 өргөдөл хүлээн авснаас чөлөө хүсэх тухай 19%, зуслангийн 

байр хүсэх тухай 13%, орон сууцны түрээс сунгах, түрээсийн байр хүсэх тухай 5%, 

буцалтгүй тусламж хүсэх тухай 9%, ажилд орох тухай 12%, ажлаас чөлөөлөгдөх 

тухай 6%,  шилжин ажиллах тухай 14%, ээлжийн амралтын тухай 8%, томилолт 

хүсэх тухай 4%, бусад 10%-ийг тус тус эзэлж байна. Нийт өргөдлийн 234 нь 

шийдвэрлэгдсэн ба шийдвэрлээгүй 1 өргөдөл байна. Шийдвэрлэлтийн хувь 99.9%-

тай байна.   

Тус газрын архивын үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын 

дагуу эрхлэн хөтөлж,  архивын баримтыг журамд заасан хугацаанд албан 

хаагчдаас хүлээн авах, бүртгэл хөтлөх, акт үйлдэх талаар мэргэжлийн зөвлөгөөг 

байнга өгч ажилласан. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу холбогдох албан 

хаагчдаас 2020 онд хөтлөгдөж дууссан түр болон байнга хадгалах нийт 120 

баримтыг архивт хүлээн авч эмхлэн цэгцэлж, нүүр болон баталгааны хуудас хийн 

үдэж хавтасласан. Байнга хадгалагдах 6 баримтын 1153 хуудсыг сканердаж PDF 

файл болгон архивын цахим сүлжээнд оруулсан.  

Иргэд, дотоодын хэрэгцээнд 90 архивын лавлагаа, хуулбар олгов. 

Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт, 2019 оноос устгалд оруулах 121 баримтыг 

устгах асуудлыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн БНШК-ын хурлаар 

хэлэлцэн, газрын захирлаар батлуулсан. Архивын данс бүртгэлээс устгалын 121 

баримтыг хасалт хийж, данс бүртгэлийг шинэчлэсэн.   
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Тус газрын архив нь нийт 1566 хадгаламжийн нэгжтэй, Байнга хадгалах 2, Түр 

хадгалах 3 данстай. Үүнээс 70 жил хадгалах 2 данстай. Архивын хадгаламжийн 

нэгжийн байршлыг зөв дараалалд оруулан цэгцэлж, журмын дагуу оны заагч 

тавьсан. Тус газрын Архивын гэрчилгээ, архивын баримтын шилжилт хөдөлгөөний 

дүн мэдээг тус тус шинэчилсэн. 414 хувийн хэргийн бүртгэлийг шинэчлэн 

байршуулаад байна. 

 

2.1.3  Хүний нөөц, нийгмийн асуудлын  чиглэлээр:  

Нэгжүүдийн албан хаагчдыг үйл ажиллагааны онцлогт нь тохирсон, идэвх 

санаачлага, сэдлийг нь хөгжүүлэх сургалтуудад хамруулж тогтвор 

суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг хангах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, 

урамшуулах зорилтын хүрээнд: 

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын  2020 оны 04 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан бүтэц, орон тоонд багтаан гадаад томилолтоос ирсэн болон 

томилогдон явсан, сул орон тоо гарсан албан тушаалд ажилтныг томилох, ажлаас 

чөлөөлөх, чөлөө олгох, тусламж, тэтгэмж олгох, шагнаж урамшуулах, сургах, 

ээлжийн амралт олгох зэрэг асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион 

байгуулсан.  

ДБҮЭГ-ын захирлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/16 тоот 

тушаалаар Ажилтны ээлжийн амралтын хуваарийг батлуулж, нийт албан хаагчдад 

хуваарийн дагуу ээлжийн амралтыг эдлүүлсэн.  

Нийт албан хаагчдын хувийн хэргийн баяжилт хийж, шинээр томилогдсон 21  

ажилтанд хувийн хэрэг нээсэн байна. Ажилтнуудын мэдээллийг тухай бүрт Odoo 

програмд шинэчлэж байна. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох журмын 

дагуу ажлаас чөлөөлөгдсөн 11 ажилтны хувийн хэргийн товъёг үйлдэн архивт 

шилжүүлсэн. 

ДБҮЭГ-ын захирлын 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/08 тоот 

тушаалаар нийт ажилтнуудын ажилласан жилийг шинэчлэн батлуулсан. Мөн 

Нийгмийн даатгалын тухай хууль, “Иргэний ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын 

шимтгэлийг нөхөн тооцсон тухай баталгаажилтын хуудсыг тус тус үндэслэн хүсэлт 

гаргасан 2 ажилтны ажилласан жилийг шинэчлэн захирлын тушаалаар батлуулсан. 

Газрын захирлын 2021 оны А/117 тоот тушаалаар ДБҮЭГ-ын ажлын байр 

/албан тушаал/-ын тодорхойлолтын загварыг баталж, батлагдсан загварын дагуу 

ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулан, батлуулж нийт ажилтнуудад 

танилцуулсан. 

Хүний нөөцийн чиглэлээр байгууллагын шилэн дансанд сар бүр оруулах 59 

мэдээллийг цаг тухай бүрт нь оруулсан. Сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор оруулах 

байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын талаарх 12 мэдээллийг хугацаанд 

оруулсан байна. 

Захиргааны хэлтсийн тайлан, төлөвлөгөө, тайланг  тухай бүрт нэгтгэн, 

батлуулсан. Байгууллагын хагас жилийн болон, жилийн эцсийн тайланг нэгтгэн, 

батлуулж, тайлангийн хурлын танилцуулгыг бэлтгэсэн. Мөн Захирлын контрактын 

тайланг бэлтгэн, боловсруулсан. 
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Албан хаагчдын судалгааны чиглэлээр: Албан хаагчдын амьдарч буй орчин 

нөхцөл, амьжиргааны түвшин, гэр бүлийн байдлын судалгаа, ажилтны сэтгэл 

ханамжийн судалгаа, орон байрны судалгаа, авто замын түгжирлийг бууруулахтай 

холбоотой гаргасан гэрийн хаягийн судалгаа, авто баазын алба, харуул 

хамгаалалтын албаны ажилтнуудын судалгаа, зуслангийн байшин түрээслэх албан 

хаагчдын судалгаа, нийт ажилчдын 16 хүртэлх насны хүүхдийн судалгааг шинэчлэн 

авч тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, холбогдох тушаал шийдвэрийг 

гаргахад ашиглаж байна.  

Мөн Ковид цар тахалтай холбогдуулан вакцины I, II, III тунд хамрагдсан тухай 

судалгаа болон ковидын тохиолдлын мэдээллийг тухай бүр гаргаж удирдлагад 

танилцуулсан.  

 

Албан хаагчдын нийгмийн асуудал шийдвэрлэх чиглэлээр: Албан хаагчдын 

нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилтын хүрээнд ажилтнуудын орон сууцны 

нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор байгууллагын эзэмшлийн 6 орон сууцыг 

ажилтнуудад ээлж, дараагаар, хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр түрээслүүлж байна.  

                                                      

Захирлын зөвлөлийн 2020 оны хуралдааны шийдвэрээр ажилчдын түрээсийн 

байрны сарын төлбөрийг 100,000 /нэг зуун мянга төгрөг/ болгож бууруулсан нь 

“Ковид-19” цар тахлын үед ажилчдын амьдралд ихээхэн дэмжлэг болсон.                                                        

 2021 оны байдлаар байгууллагын орон сууцанд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

түрээслэх 4 ажилтны өргөдөл ирсэн. 2020 онд 6 ажилтантай түрээсийн гэрээг 

байгуулснаас  4 ажилтан гэрээгээ дахин сунгасан, 1 ажилтан гэрээний хугацаа 

дуусгавар болохоос өмнө гэрээгээ цуцалсан. Ажилчдын өгсөн өргөдлийн 

дарааллын дагуу “Орон сууц хөлслүүлэх гэрээ”-г  1 ажилтантай гэрээ байгуулсан. 

Мөн бусад өргөдөл өгсөн албан хаагчдад зохих хариуг хүргүүлсэн. 

  Баянбулаг дахь зуслангийн 21 байшинг ГХЯ болон ДБҮЭГ-ын ажилтнуудад 2 

ээлжээр 22 албан хаагч, 3 ахмад ажилтны гэр бүлд  хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 

зуслангийн байрыг түрээслүүлсэн.  

Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажилтан, албан 

хаагчдын ирүүлсэн өргөдлийг харгалзан үзэж 5,600,000 төгрөгийн буцалтгүй 

тусламжийг олгосон.  

ДБҮЭГ-ын захирлын 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/45 тоот 

тушаалаар  “Хүүхдийн баяр”-ын өдрийг тохиолдуулан нийт ажилтнуудын 16 хүртэлх 

насны 230 хүүхдүүдэд баяр хүргэж, 7,155,530 төгрөгийн бэлэг гардуулсан.  

Эрүүл мэндийн үзлэгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 19, 20, 27-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулан нийт 126 албан хаагч хамрагдаж, 11,656,500 төгрөгийг 

зарцуулсан. Мөн ажилчдын хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, цагийг зөв 

боловсон өнгөрөөх зорилгоор спорт заал түрээсэлж байна 

 

Шагнал, урамшууллын чиглэлээр: Ажил үйлсээрээ хамт олноо тэргүүлж, 

ажилласан нийт 106 албан хаагчид болон ахмад ажилтанг төрийн дээд одон 

медаль болон салбарын шагналаар шагнуулахаар материалыг бэлтгэн холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүлнээс  Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон 1, 
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Алтангадас одонгоор 8, Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 9, Салбарын шагналаар 42 

ажилтан, албан хаагчид тус тус шагнагдсан. 

Захирлын нэрэмжит шагналыг алба, хэлтсээс шалгарсан 5 ажилтанд 2021 оны 

1 дүгээр сард 300,000 төгрөгөөр шагнасан байна.   

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 26-

ны өдрийн А-1/354 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн дагуу шагнал, 

урамшуулал олгоогүй болно.  

 

Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр: Ажилтны ажлын цагийн 

бүртгэлийг цаг тухай бүрт Санхүү эдийн засгийн хэлтэст хүргүүлсэн. Хөдөлмөрийн 

дотоод журамд заасны дагуу ажлаас хоцорсон албан хаагчдад сануулах хуудсаар 

анхааруулж, ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж ажилласан. 

 

Албан хаагчдыг сургах, хөгжүүлэх чиглэлээр: 2021 онд зохион байгуулагдах 

сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу 01 дүгээр сард 

Үнэлгээний хорооны гишүүдийн "Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалт"-

ын гэрчилгээ олгох сургалт, АТГ-аас зохион байгуулсан Авлигын эсрэг цахим 

сургалт, Horeca Institute зохион байгуулсан зочлох үйлчилгээний цахим сургалт, 

Монголын ахлах тогоочийн академиас зохион байгуулсан ахлах тогооч нарт 

зориулсан сургалт, нарийн боовны сургалт, Англи хэлний анхан болон түвшин 

ахиулах цахим сургалтад албан хаагчдыг тус тус хамруулж, мэргэшил, ур чадварыг 

дээшлүүлсэн.  

Мөн ТЗҮЭГ-ын үйлчлэгчийн мэргэжил олгох сургалтад Тохижилт үйлчилгээний 

албаны 9 үйлчлэгчийг хамруулж, мэргэжлийн үнэмлэх авсан. ГХЯ-ны Дипломат 

ёслолын газраас зохион байгуулсан “Төрийн албан хаагч нарт зориулсан дипломат 

ёслолын талаарх сургалт"-нд албан хаагчдыг хамруулсан. 

Зоог катерингийн албаны албан хаагчдад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг 

ажлын байранд зохион байгуулсан.  

Сангийн яамнаас зохион байгуулсан Худалдан авах ажиллагааны цахим 

сургалтад зарим албан хаагчдыг хамруулсан.  ГХЯ-наас ирүүлсэн цахим албан 

бичгийн дагуу ЗХ, СЭЗХ, ҮАХ-ийн 25 албан хаагчдыг "Үр дүнд суурилсан бодлого 

төлөвлөлт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ" цахим сургалтад хамруулж мэдээ, тайланг 

ГХЯ-д хүргүүлсэн.  Аж ахуйн нэгжийн 2021 оны тооллогын Төрийн захиргааны төв 

байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалтад хамрагдсан.  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын цахим сургалтуудыг байгууллагын пейж 

хуудсаар дамжуулан тасралтгүй зохион байгуулан ажилласан. Зарим албан 

хаагчид www.melearn.mn онлайн сургалтын нэгдсэн платформд бүртгүүлэн, албан 

хаагчдад хэрэгцээтэй оффиссын программууд болон мэргэжлийн дагуу 

сургалтуудад хамрагдаж байна. 

Дотоод сургалтаар: Компьютерийн хэрэглээний программын сургалтыг 

Автобаазын албаны албан хаагчдад зохион байгуулсан. 

Байгууллагын дотооддоо мөрдөгдөж буй "Хөдөлмөрийн дотоод журам", "Ёс 

зүйн дүрэм", "ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,  урамшуулал олгох, 

шагнах журам"-ын болон Цалин хөлсний зохицуулалтын талаарх сургалтын 
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материалыг боловсруулан хэлтэс, албаны ажилчдад дотоод сургалтыг зохион 

байгуулсан. 

 

Албан хаагчдыг идэвхжүүлэх чиглэлээр:  Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газрын 2021 оны А-1/354 тоот албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийн 

дагуу амралт зугаалга, спортын уралдаан тэмцээн зэрэг нийтийг хамарсан арга 

хэмжээг зохион байгуулахыг хориглосон тул хөтөлбөрийг батлуулаагүй болно. 

Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг 360 градусын аргаар үнэлж, урамшуулах: 
Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхдээ шударга, бодитой,  ил тод, нээлттэй байх  
зарчмыг чанд баримтлан ДБҮЭГ-ын ажилтны бүтэн жилийн ажлын гүйцэтгэлийг 360 
градусын үнэлгээний аргачлалд үндэслэн үнэлж, дүгнэлээ. Ажлын гүйцэтгэлийг 
дүгнэх 360 градусын арга нь ажилтан  өөрийгөө болон хамт олон, удирдлагаа 
дүгнэх, нөгөө талаас  удирдлага нь ажилтнуудаа дүгнэх тойрог хэлбэрийн 
үнэлгээний  арга юм. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийн 
биелэлтийн нийт үнэлгээнд эзлэх хувийг  50%, удирдлагаас ажилтны ур чадварт 
өгсөн үнэлгээ 20%, ажилтан өөртөө   болон хамт олноос тухайн  ажилтанд  өгсөн 
үнэлгээ 30% байхаар зохицуулж, үнэлгээний нийлбэр дүнгээр хамгийн өндөр оноо 
авсан ажилчдыг нэгж бүрээс сонгон, нэр дэвшүүлж санал хурааснаар ДБҮЭГ-ын 
оны  Шилдэг ажилтнуудыг тодруулж, урамшуулал олгож байна. 

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр Захиргааны хэлтсийн дундаж үнэлгээ 97.5%, 
Үл хөдлөх хөрөнгө ашиглалт, маркетингийн албаны дундаж үнэлгээ 93.5%, Харуул 
хамгаалалтын албаны дундаж үнэлгээ 97.8%, Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн 
дундаж үнэлгээ 93.4%, Үйлчилгээ, ашиглалтын хэлтсийн дундаж үнэлгээ 98.9%, 
Авто баазын албаны дундаж үнэлгээ 97.2%, Зоог, катерингийн албаны дундаж 
үнэлгээ 95.3%, Засвар, үйлчилгээний албаны дундаж үнэлгээ 91.7%, Тохижилт, 
үйлчилгээний албаны дундаж үнэлгээ 94.6% -аар тус тус үнэлэгдсэн байна. 

ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, урамшуулал олгох, шагнах  
журмын 3 дугаар заалтын 3.1, 3.2, 3.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2021 оны ажлын 
гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр ажил үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн ажилтнуудад 
ДБҮЭГ-ын захирлын 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/137 тоот тушаалаар 
101,447,375 төгрөгийн урамшуулал олгосон.  

 

Ахмад настны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд: Ахмадуудтай 

холбогдолтой асуудлыг тухай бүрт уламжлан шийдвэрлүүлсэн. Ахмад ажилтан 

өөрөө нас барсан ториолдолд түүний гэр бүлд зориулж 2,100,000 төгрөг, эрүүл 

мэндийн шалтгаанаар удаан хугацаагаар өвчтэй байгаа ахмад настанд 

эмчилгээний зардалд нь зориулж 700,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон.  

Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх арга 

хэмжээ Ковид цар тахлын улмаас хойшлогдож Ахмадын баярын өдрөөр нэгтгэн, 

153 ахмадуудад мөнгөн урамшуулал олгосон. 

Ахмадуудыг орон сууцанд хамруулах, амьдрах орчныг сайжруулах ажлын 

хүрээнд "НОСК"ХК-аас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрт ахмад Л.Зэвгээг 

хамруулахаар  албан бичгээр хүргүүлсэн.  

 

Шилэн данс, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд: Ил тод байдлыг 

ханган, шилэн дансанд сар бүр оруулах 59 мэдээллийг цаг тухай бүрт нь оруулсан. 

Сар бүрийн 08-ны өдрийн дотор оруулах байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтын 

талаарх 12 мэдээллийг хугацаанд оруулсан байна. 
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2.1.4 Байгууллагын өр авлагыг барагдуулах  чиглэлээр: 

 

Өр төлбөртэй аж ахуйн нэгжийн өр төлбөрийг барагдуулах чиглэлээр 

Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн газарт албан бичиг явуулах, шийдвэр гүйцэтгэгч 

нартай биечлэн уулзах зэргээр хамтран ажиллаж байна. 

2021 оны байдлаар түрээсийн төлбөрөө төлөөгүй 30 иргэн, аж ахуй нэгжийн 

465,050,128 төгрөгийн авлага  байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 9 гүйцэтгэх баримт бичигт, Сүхбаатар 

дүүргийн болон Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хэлтэст 9 хуулийн этгээдийг эрэн 

сурвалжилж байна. Шүүхийн шатанд 1 хэрэг хянагдаж байна. 

“Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар” ТӨҮГ-т өр төлбөртэй аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудаас 2021 онд нийт 65,830,047 төгрөгийн өр төлбөр 

барагдуулсан байна. 

Бүгд Найрамдах Куба Улсын Элчин сайдын яам байрлаж байсан байрны 

маргаантай холбоотой асуудлаар шүүх, хууль хяналтын байгууллагад 

байгууллагыг төлөөлөх итгэмжлэлийг 2021 оны 9 дүгээр сард авч, тухайн 

маргаантай байранд шүүхээс газрын үзлэг хийх ажиллагаа, Захиргааны хэргийн 

анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд оролцсон. Шүүхийн маргаантай байрны 

талбайн хэмжээг тогтоохоор шүүхээс шинжээч томилсон тул хэрэг түр түдгэлзээд 

байна. “Монголын урлагийн ажилтны холбоо” төрийн бус байгууллагын газар 

эзэмших эрхийг хүчингүй болгуулахаар 10 дугаар сард Нийслэлийн газар зохион 

байгуулалтын албанд хандсан боловч шүүхийн маргаантай байгаа гэсэн 

үндэслэлээр газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох боломжгүй гэсэн 

хариу авсан тул Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд газар 

эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгуулах нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэл дэх 

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж 

шийдвэрлэсэн тул Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргаж, 

улмаар 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр болсон шүүх хуралдаанаар Нийслэл 

дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 9322 дугаар захирамжийг 

хүчингүй болгож, манай байгууллагын хүсэлтийг хангаж шийдвэрлээд байна. Мөн 

“Монголын урлагийн ажилтны холбоо” төрийн бус байгууллагад тус байрыг анх 

хэрхэн ямар шугамаар олгосон болохыг шалган тогтоолгохоор Авлигатай тэмцэх 

газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст хандсан бөгөөд холбогдох баримт материалыг 

хүргүүлсэн. “Монголын урлагийн ажилтны холбоо” төрийн бус байгууллагын эд 

хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн   гэрчилгээг хүчингүй болгуулах талаар Улсын 

бүртгэлийн ерөнхий газарт албан бичгээр хандсан боловч шүүхийн хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа тул улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй 

болгох боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. Иймд Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн 

анхан шатны шүүхэд бие даасан шаардлага гаргахаар бэлдээд байна. 

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу иргэн О.Заяамандахаас Сангийн яамны төрийн 

сангийн дансанд байршуулсан 304,040,000 төгрөгийг шүүхийн шийдвэрийг албадан 

гүйцэтгэх журмаар гаргуулахаар Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, 

Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт тус бүр 2 удаа хүсэлт, албан бичиг 

хүргүүлсэн.  
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Дээрх мөнгөнөөс 152,020,000 төгрөг “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг 

эрхлэх газар” ТӨҮГ-ын дансанд ороод байна. 

 

АСЕМ-ийн өр, авлага барагдуулалт: Шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлбөрөө 

дутуу төлсөн, төлбөрийн үлдэгдэлтэй байгаа хуулийн этгээдийн шүүхийн шийдвэрт 

шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа явуулах хүсэлтийг гаргасан. “Мика интерпрайз” 

ХХК, “Маркет акссес плесс монгол” ХХК “Зорголын гүнж” ХХК-д холбогдох шүүхийн 

шийдвэрт албадан ажиллагаа явагдаж байна. Одоогоор дээрх аж ахуйн нэгжүүдийн 

төлбөрөөс 53 орчим сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. “Наранбулаг”ХХК-аас 

91,147,500 төгрөг гаргуулах маргаан анхан шат болон давж заалдах шатны шүүх, 

улсын дээд шүүхээр хянагдан хэлэлцэгдсэн боловч Улсын дээд шүүхээс 2020 оны 

10 дугаар сарын 13-ны өдөр дахин хянуулахаар тогтоол гарган Баянгол дүүргийн 

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хэргийг хүргүүлсэн. Хэрэг эцэслэн 

шийдэгдээгүй бөгөөд ажиллагаа хийгдэж байна. АСЕМ-ийн өр, авлага 

барагдуулалтын ажиллагаа 87 орчим хувьтай байна. 

 

2.1.5 Худалдан авалт, төсөл хөтөлбөрийн чиглэлээр: 

Худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд процессын алдаа, 

зөрчилгүй зохион байгуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. Үнэлгээний хорооны 

явц, тендерийн баримтуудын иж бүрдлийг 100% хангаж, шилэн дансанд 

мэдээллийг цаг тухай бүрд нь байршуулах зорилтын хүрээнд: 2021 он батлагдсан 

зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний дагуу худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр 

батлуулж, хуулийн хугацаанд Сангийн яам, ТӨБЗГ, Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газруудад хүргүүлэн, цахим системд оруулан баталгаажуулсан.  

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ын 2021 онд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 

дагуу байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай 38 бараа ажил, үйлчилгээг 

төлөвлөж, цахим системээр 11, харьцуулалтын аргаар 6, шууд худалдан авалтаар 

19 бараа, ажил үйлчилгээг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа, 

ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу явууллаа.  

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлын улмаас МУ-ын Засгийн газраас өгсөн 

чиглэлийг хэрэгжүүлэх зорилгоор хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллах тухай 

ТӨБЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны А-1/354 тоот албан даалгаврын хүрээнд 

“Автомашин худалдан авах”, “Соёмботой шаазан эдлэл худалдан авах” тендерийг 

зогсоосон.   

Төсөв мөнгө хэмнэх боломжийг судалж, НҮБ-ын цахилгаан шатны засварын 

ажилд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн үнийн саналыг ижил төстэй үйл ажиллагаа 

явуулдаг 5 аж ахуйн нэгжээс авч худалдан авалтыг хийн, засварын ажлын гэрээг 

байгуулан ажилласан. Үүний үр дүнд 36,0 сая төгрөгийн хэмнэлт хийсэн байна. 

Тендерийн үнэлгээний хорооны гишүүдэд зөвлөн туслах болон худалдан авах 

ажиллагааг хугацаанд нь хуулийн дагуу явуулахад анхааран ажилласан. 

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой шилэн дансны бүтэн жилээр, сар бүр, 

тухай бүрт оруулах мэдээллийг цаг тухайд нь оруулан мэдээлсэн.  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан 
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мэдэгдлийн дагуу захирлын гэрээ байгуулсан байгуулсан тухай 7, тендерийн 

үнэлгээний хорооны гишүүдийн 80 мэдэгдлийг шилэн дансанд мэдээлсэн байна. 

Худалдан авах ажиллагаатай холбогдолтой ТӨБЗГ, Гадаад харилцааны яам 

болон бусад дээд шатны байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэл ирүүлэх тухай, 

зөвлөмж чиглэл, тогтоол болон мэдээллийг цаг хугацаанд нь биелүүлэн ажилласан.  

 

Гадаад, дотоодын буцалтгүй тусламж, зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, 

хөтөлбөрт хамрагдах боломжийг судлах, төсөл хөтөлбөрт оролцох бэлтгэл 

ажлыг хангах, холбогдох шийдвэрийг гаргуулах зорилтын хүрээнд: ГХЯ, ДБҮЭГ-

ын ажилчдын эрүүл мэндийг анхаарах, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 

байгууллагад ашиг орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор иж бүрэн тоноглолтой спорт 

цогцолбор байгуулах талаар судалгаа хийж байна. Тус газрын үүсгэн 

байгуулагдсаны түүхт 70 жилийн ойг угтаж, 2014 онд гаргасан “Дипломат албаны 

жолоочийн гарын авлага” номыг шинэчлэн сайжруулж бэлтгэн, хэвлэлтэд өгөхөд 

бэлэн болсон. 

Дэлхий даяар тархсан Ковид цар тахлын улмаас гадаад, дотоодын сургалт, 

төсөл хөтөлбөрүүд цуцлагдсан тул гадаадын төсөл хөтөлбөр хэрэгжээгүй болно.  

2020 онд шинээр нээсэн “Кофе шоп”-ын үйл ажиллагааг жигдрүүлж, ашиг 

орлогыг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажилласан бөгөөд 4581 хүнд үйлчилж, 36,381,550 

төгрөгийн орлого оруулсан. 

 

2.1.6 Гадаад харилцааны чиглэлээр: 

ДБҮЭГ-ын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж БНХАУ, БНАСАУ, 

БНСВУ, БНАЛАУ-ын адил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай 

хамтран ажиллана. Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор бусад орны 

дипломат байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг тогтоох зорилтын хүрээнд: 

БНХАУ, БНСВУ, БНАЛАУ, БНАСАУ-ын дипломат байгууллагуудын харилцан 

айлчлал, гадаад, дотоодын сургалт, төсөл, хөтөлбөрүүд төлөвлөсөн боловч Ковид-

19 цар тахалтай холбогдуулан цуцлагдсан.   

 

ДТГ, ОУБ-уудын холбогдох удирдлага, ажилтнууд өөрчлөгдсөн эсэх болон 

бусад шаардлагатай мэдээллийг удирдлагуудад тогтмол мэдээлэх ажлын 

хүрээнд: Хилийн чанадаас Монгол улсад суугаа ЭСЯ, ОУБ-уудын холбогдох 

удирдлага,  Элчин сайдууд болон суурин төлөөлөгчдийн шинэчлэгдсэн мэдээлэл 

болон бусад шаардлагатай  мэдээллүүдийг удирдлагуудад тухай бүрд нь хүргэж 

ажилласан. Монгол Улсад суугаа ЭСЯ, ОУБ-ын тэмдэглэлт өдрүүдийн жагсаалт 

шинэчилж бэлтгэв.      

Элчин сайдын яамдын болон Олон Улсын байгууллагуудын тэгш болон 

сондгой ойн баярын өдрүүдийн судалгааг гарган нэгтгэж удирдлагад танилцуулсан.       

 

Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор бусад орны дипломат 

байгууллагуудын туршлагыг сурталчлах, нэвтрүүлэх хамтын ажиллагааг 

тогтоох ажлын хүрээнд: АНЭУ, Узбекистан улсын ижил төрлийн үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг байгууллагыг судалгааг гаргасан. 
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Монгол Улсад суугаа ДТГ, ОУБ  хамтран ажиллагч байгууллагуудад  тухайн 

орны тэмдэглэлт өдрөөр нийт 22 улсын ЭСЯ руу баярын мэндчилгээ дэвшүүлж, 

харилцан идэвхтэй харилцан ажиллаж, Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа ДТГ-

ын хамт олонд сар шинийн мэндчилгээ бэлтгэн илгээсэн. 

 

Хамтрагч байгууллагуудаас ирсэн олон улсын гэрээ хэлэлцээр, ноот бичиг 

болон бусад материалыг орчуулах ажлын хүрээнд: Далайд гарцгүй хөгжиж буй 

орнуудын олон улсын судалгааны төвийн шинэчилсэн гэрээний орчуулга, Мянганы 

сорилтын сангийн үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс ирсэн 

нарны зай хураагуур суурилуулах албан хүсэлт, АНУ-ын засгийн газар болон МУЗГ 

хоорондын газар ашиглуулах тухай  санамж бичиг, Мянганы сорилтын сангаас 

ирсэн "Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ"-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай албан хүсэлт, 

Бүгд Найрамдах Итали Улсын ЭСЯ, Итали Улсын ЭСЯ, Нэгдсэн үндэстний 

байгууллага, Польшийн ЭСЯ-аас ирүүлсэн цахим шуудангуудыг тус бүр орчуулан 

удирдлагад танилцуулан, шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрт хариу албан бичиг 

хүргүүлэн ажилласан.                                                                                                                                                                                                               

Гадаад харилцааны хүрээнд ГХЯ, БНСУ-ын ЭСЯ, Америкийн Нэгдсэн Улсын 

ЭСЯ, Хилийн чанад дахь Монголчуудын зөвлөл ТББ, Бүгд Найрамдах Болгар 

Улсын ЭСЯ-даас ирсэн хамтран ажиллах тухай  албан бичгүүдийг бэлтгэн 

удирдлагад танилцуулан нийт 12 албан бичгийн төсөл боловсруулж тухай бүрт 

албан бичгээр болон цахим хаягаар бэлтгэн хүргүүлж тэдгээрээс ирсэн гэрээ, 

санамж бичиг, үйлчилгээ авах хүсэлт, цахим шуудан болон бусад шаардлагатай 

баримт бичгийн нийт 15 төрлийн орчуулга хийж гүйцэтгэсэн. 

Энэ онд ХБНГУ, ИБУИНХУ, БНТУ, БНФУ, БНБУ, БНАСАУ, БНЭУ, БНАЛАУ, 

АНУ, БНСУ, ОХУ, Япон Улс, БНХАУ, БНСВУ-ын ЭСЯ-даас ирсэн хүсэлт, 

үйлчилгээний захиалга, хамтран ажиллах саналын хариуг албан бичиг болон цахим 

шуудангаар хүргүүлсэн байна. 

 

Татваргүй барааны дэлгүүр нээн ажиллуулах ажлын хүрээнд: БНХАУ-ын 

Бээжин хот дахь Дипломат байгууллагын аж ахуйн газарт хамтран ажиллах, 

харилцаа холбоогоо өргөжүүлэх талаар хүсэлтийг илгээсэн. 

Татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагааг нээхэд шаардлагатай мэдээ 

мэдээллийг судалж удирдлагуудад танилцуулсан. Гаалийн тухай хуулийн 138.3 

дахь хэсэгт заасны дагуу Гаалийн удирдах төв байгууллага татваргүй барааны 

дэлгүүр ажиллуулах зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр олгодог. 

Сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах тухай өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр мэдэгддэг бөгөөд одоогоор мэдээлэл гараагүй байна. 

ТӨБЗГ-руу Бүгд Найрамдах Куб Улсын ЭСЯ-ны маргаантай холбоотойгоор 

Үндэсний төв архивын баримт бичиг, барилгын зураг, товъёг бэлтгэж хуулийн 

зөвлөхөд хүлээлгэн өгсөн.          

Харуул хамгаалалтын албаны даргатай хамтран МУ-д байрлах ЭСЯ-уудад 

үйл ажиллагаа явуулж буй цагдаагийн байгууллагын камертай байрнуудын талаар 

судалгаа хийж нэгтгэн удирдлагад танилцуулсан.       

 

      



 

 

16 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1.7 Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Газрын серверүүд болон ажилчдын компьютер, тоног төхөөрөмжүүдийн 

хэвийн үйл ажиллагааг хангах, сүлжээний найдвартай байдал хамгаалалтыг 

сайжруулах, байгууллагын олон нийттэй харилцах цахим хуудсыг хөгжүүлэх 

зорилтын хүрээнд: ДБҮЭГ-ын барилга, байгууламжуудын интернет холболт, 

дотуур холбоо, програм хангамж, техник хангамж, байгууллагын сервер, нэгдсэн 

файлын сангийн сервер, дотоод сүлжээний аюулгүй найдвартай байдлыг хангаж 

ажиллах, бэхжүүлэх, гарсан гэмтэл зөрчлийг цаг тухайд нь засварлан хэвийн 

ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж ажиллав. Мөн байгууллагын албан хаагчдын 

хэрэглэж байгаа “Estimator Pro” барилгын төсвийн програм, Хүний нөөц, бичиг 

хэргийн “Odoo” програм, санхүүгийн програм, посын програмуудын хэвийн 

ажиллагааг ханган ажиллалаа.  

Ажилчдын компьютерыг форматлах, хэрэглээний болон албан е-мэйл 

тохиргоо, дотоод програм хангамж, сүлжээний хэвийн ажиллагаа, дотуур холбоо, 

кабелийн телевиз, албан хаагчдын принтер, компьютерын хэвийн ажиллагааг 

хангаж ажилласан бөгөөд 2 дугаар сард нийтдээ 56 ширхэг вирусны програмыг бүх 

албан хаагчдын компьютер, 3 ширхэг сервер, ажлын зөөврийн компьютерүүдэд 

суулгасан. 

Байгууллагын арга хэмжээний зургуудыг хадгалан авч файлын сан үүсгэх, 

олон нийтийн арга хэмжээний өргөмжлөл, мэндчилгээ, урилгын эх бэлтгэлийн 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн бүх албан хаагчдын ажлын үнэмлэхний хугацааг 

сунгахтай холбоотойгоор ажлын үнэлэх шинээр хэвлэн гаргасан.                                                       

Зоог хүндэтгэлийн танхим, Чин Ван Ханддоржийн өргөөний хурлын зааланд 

зохион байгуулагдсан хүлээн авалт болон цахим  хурлын техникийн бэлтгэл ажлыг 

хангаж ажиллалаа. 

Олон нийттэй харилцах цахим хуудсыг байнга хөгжүүлэх, мэдээ мэдээллийг 

тогтмол шинэчлэх, байнгын найдвартай хэвийн ажиллах боломжийг бүрдүүлэн 

ажиллах, шинээр цэс нэмэх засварлах зэрэг ажлыг тогтмол хийж гүйцэтгэж байгаа 

бөгөөд 8 дугаар сард байгууллагын веб сайтыг бүрэн шинэчилнэ. 

Хяналтын камерын чиглэлээр: ДБҮЭГ-ын төв байр, Дипломат зочид буудал, 

ГХЯ-ны төв архивын байр, Авто бааз, Чин Ван Ханддоржийн өргөөний хяналтын 

нийт 68 камерын хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан. Гэмтэл гарсан тохиолдолд 

цаг тухай бүрт засвар үйлчилгээг хийсэн. 2021 онд нийтдээ хяналтын камерын 

чиглэлээр 58 удаагийн дуудлага хүлээн авч ажилласан. Нэмэлтээр автобаазын 

байрны орох үүдэнд шинээр 1 камерыг суурилуулсан. Мөн автобаазын галын 

дохиоллын системийг шинэчлэх ажлыг 6 дугаар сард ХАБ-тай болон жолооч нартай 

хамтарч хийж гүйцэтгэлээ. Нийт 73 ширхэг утаа мэдрэгчийг бүх өрөөнүүдэд 

байршуулж шугам хоолойг шинэчлэн татсан. 

Дипломат зочид буудлын хуучин аналоги камеруудыг IP камеруудаар бүрэн 

шинэчлэн сольсон. Дипломат зочид буудал, Автобаазад шинээр галын дохиоллын 

систем суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

 

2.1.8 Үл хөдлөх хөрөнгө ашиглалт, маркетингийн чиглэлээр: 
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Газрын захирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны бодлогыг дэмжиж санхүү, 

орлогын үйл ажиллагааны бодлого, орлогын эх үүсвэрийн суурийг бэхжүүлэхэд 

чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах зорилтын хүрээнд: Байгууллагын 

чиг үүргийн хүрээнд байнгын хамтын ажиллагаатай ажилладаг ДТГ, олон улсын 

байгууллагуудтай холбогдон хэрэгтэй мэдээллээр ханган ажиллаж байна.  2021 

оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр ГХЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын 

захиралд хамтран ажиллах тухай албан бичгийг цахим хаягаар хүргүүлсэн.   

 

Реклам, зар сурталчилгааны компаниуд болон олон нийтийн мэдээллийн 

хэрэгслүүдтэй хамтран ажиллах ажлын хүрээнд: ГХЯ, НҮБ-ын хүн амын сан, 

Тогтвортой хөгжлийг дэмжих сан, УУХҮЯ, ХХААХҮЯам, Соёлын яам, НАЖГ-тай 

хамтран ажилласан байна. 

2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газрын 

№1/166 тоот албан бичгийн дагуу Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газраас зохион 

байгуулж буй "Төрийн худалдан авалт ба Үндэсний үйлдвэрлэл" үзэсгэлэнгийн 

танилцуулга, зохион байгуулалтын мэдээлэл хүргэх цахим хуралд оролцон 

мэдээлэл авсан. Тус үзэсгэлэнд 2021 оны 04 дүгээр сарын 31-нийг дуустал 

байгууллагын танилцуулга, брошур зэргийг байршуулан олон нийтэд 

танилцуулсан. 

 

Байгууллагын цахим хуудаснуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, холбогдох 

мэдээллийг цаг тухайд нь шинэчлэх, цахим хуудасны загварыг шинэчлэх ажлын 

хүрээнд: Баяр ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулсан газрын Захирлын 

мэндчилгээг тухай бүрт байршуулж, мөн өдөр тутамд байгууллагын цахим хуудсыг 

идэвхтэй байлгах зорилгоор цаг үеийн мэдээллийг байнга оруулж байгаа бөгөөд 

2021 онд ДБҮЭГ-аас зарлаж буй тендерийн зарыг цаг хугацаанд нь цахим хуудсанд 

байршуулсан. Байгууллагын харьяа албадын танилцуулга, мэдээллийг зургийн 

хамт оруулж, олон нийтэд таниулан сурталчилж байна.  

Байгууллагын цахим хуудасны ил тод байдал цэсэнд шинэчлэгдсэн тушаал, 

журам, худалдан авалтын тайлан төлөвлөгөө байршуулсан. 2021 онд ДБҮЭГ-аас 

зарлаж буй тендерийн зарыг цахим хуудсанд байршуулж байна. Тэмдэглэлт 

баярын өдрүүдээр ДБҮЭГ-ын захирлын мэндчилгээг бэлтгэн цахим хуудсанд 

байршуулан ажиллаж байна.                                                                                                                                   

www.dipservice.gov.mn  цахим хуудсанд байгууллагын үйл ажиллагаатай 

холбоотой нийт 32 мэдээ, тендерийн урилга, дуудлага худалдаатай холбоотой 17 

зар мэдээг байршуулсан.    

 

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, өргөжүүлэх үйл 

ажиллагааны хүрээнд: Коронавирусын тархалттай холбоотойгоор 2021 онд 

байгууллагын зардлыг хэмнэх, маркетингийн үйл ажиллагаанд зардал гаргахгүй 

байх тухай ТӨБЗГ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу төлөвлөсөн ажлуудыг түр 

хугацаагаар хойшлуулсан. 

 

Үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг авах, 

хугацааг сунгуулах ажлын хүрээнд: СБД-ийн ЗДТГ-ын Хүнс, худалдаа 
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үйлвэрлэлийн хэлтсээс 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр Чин Ван 

Ханддоржийн өргөөний үйлчилгээ эрхлэх батламжийг сунгуулан авсан, мөн 

хариуцлагын гэрээг байгуулан 2021 оны 09 дүгээр сард Чин Ван Ханддоржийн 

өргөөний "Архи согтууруулах  ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх" тусгай 

зөвшөөрлийг сунгуулан авсан.   

2021 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр Дипломат зочид буудлын үйлчилгээ 

эрхлэх гэрээг сунгах тухай ДБ04/352 тоот албан бичгийг шаардлагатай бичиг 

баримтын хамт хүргүүлсэн ба 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр батламжаа сунгуулан 

авсан. 2021 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр Нийслэлийн аялал жуулчлалын газарт 

Дипломат зочид буудлын тусгай зөвшөөрлийг сунгуулах тухай ДБ04/367 тоот албан 

бичгийг Батламжийн хамт хүргүүлсэн ба зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрлийг  1 жилийн хугацаатай сунгуулан авсан.                                                     

 

Үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах, түрээсийн 

харилцааг зохицуулах, үл хөдлөх хөрөнгийн дотоод бүртгэл хяналтыг 

хэрэгжүүлэх, холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд: ДБҮЭГ-ын 

эзэмшлийн үл хөдлөх хөрөнгүүдийн өнгөрсөн оны түрээсийн гэрээг түрээслэгч 

байгууллагуудтай дүгнэн тооцоо нийлж, ТӨБЗГ-ын төрийн өөрийн өмчийн 

түрээсийн гэрээний сунгалтын загварын дагуу бэлтгэн батлуулсан. 

ДБҮЭГ-ын 05 дугаар байр буюу Оюуны өмчийн газрын түрээслэж буй байрны 

түрээсийн хугацаа дууссан тул түрээслэгч байгууллагатай гэрээг дүгнэн тооцоо 

нийлж ТӨБЗГ-аар баталгаажуулан хүргүүлсэн.           

Рояал Грийн вилла хотхоны ГХЯ/2020/10 дугаартай гурвалсан гэрээтэй 

түрээслэгч Т.Сэргэлэн гэрээнд заасан төлбөрийн үлдэгдэл болон ашиглалтын 

зардлын төлбөрийг барагдуулсан ба тооцоо нийлсэн акт үйлдэн тус гэрээг 2021 оны 

11 дүгээр сарын 23-ны өдөр гэрээг цуцалсан.   Мөн 2021 оны 10 дугаар сарын 09-

ний өдөр ТӨБЗГ-т Рояал грийн вилла байрны маргаантай асуудлыг шийдвэрлүүлэх 

тухай ДБ04/533 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.                                                                                                                          

Дипломат 95 цогцолборын гадна байрлах 30 гараашийн судалгааг гаргаж, 26 

гарааш түрээслэх боломжтойгоос 26 түрээсийн гэрээг байгуулан 16,754,000 төгрөг, 

урьд оны өр 2,250,000 төгрөгийг тус тус байгууллагын дансанд төвлөрүүлээд байна.                     

ДБҮЭГ-ын автобаазын хашаанд байрлах 56Б байранд 4 дулаан зогсоол 

түрээслүүлэх гэрээ байгуулж, түрээсийн төлбөрийг 3 сараар төлсөн нийт 2,340,000 

төгрөгийг төвлөрүүлсэн.                                                                                                           

2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Чингэлтэй дүүрэг дэх улсын бүртгэлийн 

газраас Ү-2202025700 дугаарт бүртгэгдсэн Дипломат- 95 цогцолбор 112 дугаар 

байрны 2 тоот 129.77 м.кв талбайтай 4 өрөө байрыг ДБҮЭГ-ын өмчлөлд бүртгэсэн 

тухай №1339 тоот албан бичгээр авсан. Дипломат 95 цогцолбор 112 дугаар байрны 

2 тоот 129.77 м.кв талбайтай 4 өрөө байрыг өөрийн  өмчлөлд бүртгүүлсэнтэй 

холбогдуулж их засварын ажил хийгдсэн. Тус байрыг түрээслүүлэх зарыг цахим 

хуудас болон ойролцоох байруудад байршуулсан бөгөөд зарын дагуу ирсэн 

байгууллага, хүмүүст үзүүлж байна.                                                                                                                   

Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хорооны Авто замчдын гудамжны 56Б байрны 

ашиглалт, дулаан цахилгаан тоног төхөөрөмжийг Орон сууц нийтийн аж ахуйн 

газарт хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой дараах албан бичгүүдийг хүргүүлэн НИТХ-ын 
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68 дугаар тогтоолын дагуу байртай холбоотой акт болон бичиг баримтуудыг 

цуглуулан дараах албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. ДБ06/303, ДБ06/309 тоот албан 

бичгийг ОСНААУГ-т, тус албан бичгийн дагуу 07 дугаар сарын 26-ны өдөр 

ОСНААУГ-ын инженерүүд Авто баазын 56Б байрны узелийг шалган хүлээн авсан. 

Мөн ДБ04/567, ДБ04/601 тоот бичгийг УСУГ-т илгээж тус байрны халуун хүйтэн 

усны ашиглалтын гэрээг шилжүүлсэн.  

ДБ04/601 тоот албан бичгийг Ус сувгийн удирдах газарт хүргүүлсэн 56Б 

байрны оршин суугчдын мэдээлэл, үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, 

усны тоолуурын гэрчилгээний хуулбарыг ХҮТ-4-ийн инженерт хүлээлгэн өгсөн ба 

11 дүгээр сарын 04-ний өдөр 56Б байрны дулаан шугам сүлжээ, тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалтыг нийслэлийн өмчид бүртгэх хүртэл манай байгууллага 

хариуцан ажиллах тухай ДБ21/84 тоот хамтран ажиллах гэрээг ХҮТ-4-тэй 

байгуулсан.                                                                  

2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр Дипломат 95 цогцолборын 80 айлын 

орон сууцны айл өрхийн тоолуурын мэдээллийг нэгтгэн Чингэлтэй дүүргийн 

Хэрэглэгчид үйлчлэх төвд хүлээлгэн өгсөн.                                                                               

УБЦТСүлжээнд 95 айлын цахилгаан тоолуурын ажлыг шалгахтай холбоотой 

шийдвэр гаргах тухай ДБ04/353 тоот албан бичиг, УБЦТС Зүүн түгээх төвд  95 

айлын цахилгааны кабель шугамыг хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой газардуулгын 

эсэргүүцлийг хэмжсэн протокол, дэд станцын тоноглол холболтыг харуулсан гэрэл 

зураг, дэд станц, кабель шугамын ашиглалтын түвшинг тодорхойлж өгөхийг хүссэн 

тухай, Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газарт  95 айлын хаягжилт, 

дугаар олгосон тухай тодорхойлолт гаргуулах тухай, Улаанбаатар хотын 

захирагчийн албанд тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тухай албан бичиг тус тус 

хүргүүлсэн.                                                                                                                                                          

Дипломат 95 цогцолборын 80 айлын дулаан, цэвэр бохир усны ашиглалтыг 

Чингэлтэй дүүргийн ХҮТ-6 тай түр гэрээ байгуулан хүлээлгэн өгсөн.     

2018, 2019, 2020 оны үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн гэрээ болон үйлчилгээ 

үзүүлэх гэрээнүүдийг архив бичиг хэргийн стандартын дагуу бэлтгэн, архив, бичиг 

хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгсөн. 

 

Газар эзэмших/ ашиглах эрхийн гэрчилгээг шинэчлэх, сунгуулах чиглэлээр: 

Газрын гэрчилгээ шинэчлэхтэй холбоотой БНЭУ-ын ЭСЯ, ХБНГУ-ын ЭСЯ, БНТУ-

ын ЭСЯ, БНКазУ-ын ЭСЯ, Япон улсын ЭСЯ-нд тус тус газрын гэрчилгээний эх 

хувийг ирүүлэх тухай хүсэлтийг цахим хаягаар илгээсэн. 

2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр ХБНГУ-ын ЭСЯ нь газрын гэрчилгээ, 06 

дугаар сарын 22-ны өдөр Япон Улсын ЭСЯ нь газрын гэрчилгээ тус тус ирүүлсэн ба 

Казакстан Улсын ЭСЯ нь газрын гэрчилгээний эх хувийг олохгүй байгаа тул 

хуулбарыг цахим хаягаар ирүүлсэн.                                                                                       

Нийслэлийн газрын албанаас нөхөн авах газрын гэрчилгээ 10ш /Соёлын яам, 

БНБУ-ын ЭСЯ, БНКазУ-ын ЭСЯ, Автобаазын газар, ИБУИНВУ-ын ЭСЯ, Чин Ван 

Ханддоржийн өргөө цогцолборын газар, Европын холбооны газар, НҮБ-ын газар, 

Япон улсын ЭСЯ, ХБНГУ-ын ЭСЯ/ тэмдэгтийн хураамж 725.000 төгрөгийг төлсөн.                                                                                                                                                                                                                                             

БНКазУ-ын ЭСЯ, БНБУ-ын ЭСЯ, Соёлын яамны газрын гэрчилгээг нөхөн 

авахад шаардлагатай бичиг баримтыг ДБ04/493 тоот албан бичгийн хамт 2021 оны 
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09 дүгээр сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд 

хүргүүлсэн.                                                                                                                     

Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд 20 га газар, Налайх дүүргийн 01 дүгээр 

хороонд 3 га газар өмчлөх тухай ДБ04/559 тоот хүсэлтийг Нийслэлийн газар зохион 

байгуулалтын албанд хүргүүлсэн.     

Автобаазын газрын 1460700179 нэгж талбарын, Э-2203012050 дугаар, 

000015702 дугаартай гэрчилгээ, 2021.11.15-ны Чин Ван Ханддоржийн өргөөний 

гэрчилгээ 1460500268 нэгж талбарын, Э-2203012049 дугаартай, 000015707 

дугаартай гэрчилгээг тус тус 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүлээн авсан. 

ХБНГУ-ын ЭСЯ-наас ирсэн 2021.11.23-ны өдрийн Vw-102-220.LV/0, VN-

Nr71/2021 тоот ноотийн дагуу 2021.12.03-ны өдөр ДБ04/623 тоот хариу хүргүүлсэн.           

 

Үйлчлүүлэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, нэгтгэн холбогдох алба 

хэлтсийн удирдлагад танилцуулах:  

ГХЯ-ны ажилчдаас ДБҮЭГ-аас үзүүлж буй бүх үйлчилгээний талаар 

үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг цахимаар авсан бөгөөд 80 гаруй 

албан  хаагчид судалгаанд хамрагдсан. Судалгааны дүгнэлтийг холбогдох алба, 

хэлтсийн дарга нарт танилцуулан, хариуцсан чиглэлүүдийн үйлчилгээний чанарыг 

сайжруулах санал хүргүүлэн ажилласан.                                                                                                                

ГХЯ болон ДБҮЭГ-ын нийт албан хаагчдаас зоогийн үйлчилгээ, хоолны 

чанарын судалгааг 2021 оны 09 дүгээр сарын 06-14-ний өдрүүдэд авч нэгтгэн 

удирдлагад танилцуулсан. Мөн 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-24-ний өдрүүдэд 

тохижилт үйлчилгээний албаны цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарын судалгааг авч 

нэгтгэн удирдлагад танилцуулсан.   

 

Чин Ван Ханддоржийн өргөөний ажлын хүрээнд: Монгол Улсад цар тахлын 

идэвхжилт ихтэй байгаа энэ үед Засгийн газрын шийдвэрээр олон нийтийг 

хамарсан үйл ажиллагаа, хурал, цуглаан, тэмдэглэлт баярын хүлээн авалтуудыг 

зохион байгуулахыг хориглосон тул Чин Ван Ханддоржийн өргөөний хүлээн 

авалтын захиалгыг 2021 оны 06 дугаар сар хүртэл түр хугацаагаар зогсоосон. 

 

Чин Ван Ханддоржийн өргөө ресторанаар үйлчлүүлж буй зочдод стандарт 

шаардлагын дагуу чанартай үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр: Гадаад харилцааны 

сайд болон АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн орлогч нарын нийт 14 хүний дээд 

хэмжээний уулзалт, оройн зоогийн арга хэмжээ, хүүхдийн сэвлэг үргээх ёслолын 

хүлээн авалт, НАЖГ-аас санаачилсан "Food festival" өдөрлөг, нэвтрүүлгийн зураг 

авалт,  Соёлын яам болон Голомт банкны захиалгаар зоогийн хүлээн авалт, НҮБ-

ын захиалгаар сургалт болон өдрийн зоогийн хүлээн авалт, Элчин сайдын 

захиалгаар 16 хүнтэй хүлээн авалт, ГХЯ-ны 110 жилийн ойд зориулсан баримтат 

киноны зураг авалт зэрэг нийт 16 удаагийн арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилласан. 

Дотооддоо ажилчдаа идэвхжүүлэх зорилгоор үнийн дүнгийн урамшууллыг 

олгох талаар удирдлагад танилцуулсан бөгөөд хүлээн авалтын үйл ажиллагаа түр 

хугацаагаар зогссон тул хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. Үйлчлүүлж байгаа 

байгууллагуудын хүний тоо, хүлээн авалтын төрлөөс хамаарч тухай бүрт түрээсийн 
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төлбөр дээр хөнгөлөлт үзүүлэн ажилласан.  

НҮБ-ын хүн амын сан, тогтвортой хөгжлийг дэмжих сан зэрэг байгууллагуудын 

хүлээн авалтын үйл ажиллагааг тус өргөөнд зохион байгуулахад хамтран ажиллаж, 

тухайн үеийн арга хэмжээний онцлог, үргэлжлэх хугацаа зэргийг харгалзан үзэж, 

тухай бүрт хөнгөлөлт үзүүлсэн. 

2021 онд байгууллагын зардлыг хэмнэх, маркетингийн үйл ажиллагаанд 

зардал гаргахгүй байх тухай ТӨБЗГ-аас ирүүлсэн 2020 оны А-1/2385, 2021 оны А-

1/354 тоот даалгаврын дагуу төлөвлөсөн ажлуудыг түр хугацаагаар хойшлуулсан. 

ГХЯ,  НҮБ-ын хүн амын сан, Тогтвортой хөгжлийг дэмжих сан, УУХҮЯ, 

ХХААХҮЯам, Соёлын яам, НАЖГ зэрэг байгууллагуудтай тогтмол хамтран 

ажиллаж, тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулсан хүлээн авалт, хурал, семинарын үйл 

ажиллагаануудыг Чин Ван Ханддоржийн өргөөнд зохион байгуулсан.  

Чин Ван Ханддоржийн өргөөнд зохион байгуулагдаж буй оройн зоог, хүлээн 

авалт, сургалт семинарын үйл ажиллагаануудын зургийг тухай бүрт цахим 

хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.  

Газрын захирлын 2021 оны 11 сарын 16-ны өдрийн А/121 тушаалаар 

байгуулагдсан ажлын хэсэгт албаны дарга, менежер нар багтан ажилласан бөгөөд 

хоолны  нэр төрлийг нэмэгдүүлж, үнэ тарифыг шинэчлэн, шинэ жилийн арга 

хэмжээнд зориулсан багцын үнийг батлуулсан. 

Өргөөний гадна, дотор талын өдөр тутмын цэвэрлэгээ, урсгал засвар хэвийн 

явагдаж, шаардлагатай засвар үйлчилгээг холбогдох албанд хүсэлт гарган 

шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

 

Дипломат зочид буудлын ажлын хүрээнд: Бүх нийтийн хөл хорио 

тогтоосонтой холбоотой зочид буудлын үйл ажиллагаа түр зогссон байгаа бөгөөд 

зочид буудлын цахим хуудсанд шинэчлэгдсэн мэдээллийг тухай бүрт оруулж 

байна. Монгол Улсад корона вирусын цар тахлын идэвхжилт их байгаатай 

холбоотой зочид буудал үйл ажиллагаагаа явуулаагүй болно. 

Дипломат зочид буудлын радиатор солих тендер зарлан, шалгарсан 

байгууллагаар буудлын өрөөний бүх радиаторыг шинэчлэн засварлуулсан. Мөн 10 

дугаар сард Засвар үйлчилгээний албанд өрөө бүрт шаардлагатай будаг, засварын 

ажлуудын жагсаалт гарган өгч гүйцэтгүүлсэн.                            

Дипломат зочид буудлын өдөр тутмын болон их цэвэрлэгээг шаардлагатай 

үед хийж байна. Дипломат зочид буудлын гадна болон дотор камерыг шинэчлэсэн. 

Дипломат зочид буудлын тайлан мэдээг сар бүр хугацаанд нь гарган санхүүгийн 

хэлтэст хүлээлгэн өгч ажиллаж байна. 

 

2.1.9 Харуул хамгаалалтын чиглэлээр 

Гадаад харилцааны яам, Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар, 

Автобааз-ын байр, Чин Ван Ханддоржийн өргөө, Дипломат зочид буудал, 

Баянбулаг дахь зуслан гэсэн барилга байгууламжийн гадна талбайн цэвэрлэгээ, 

зүлэг мод,  услах тайрах, цэцэрлэгжүүлэх  ажил болон,  аюулгүй байдал хяналт 

тавин ажилласан.  

Баянбулаг зуслангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, гаднах автомашины 

зогсоолын талбайн цэвэрлэгээ, зуслангийн ногоон байгууламж зүлэг ногоог хадах 
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ажил, 00-ын тохижилт, цэвэрлэгээний ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Баянбулаг 

зуслангийн байрыг түрээслэгч нар байшинг хүлээлгэн өгсний дараа гадна, дотор  

цахилгааны аюулгүй ажиллагааг шалгаж, кабелийн утаснуудыг салган авч 

хураасан. 

ГХЯ, ДБҮЭГ, Автобаазын байр, Чин Ван Ханддоржийн өргөө, Дипломат зочид 

буудал, Баянбулаг зуслан зэрэг объектуудын гаднах цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол 

хийж гүйцэтгэхээс гадна ногоон байгууламж зүлгийг арчлах, услах, хадах мөн 

улирлын онцлогоос хамаарч гаднах цэвэрлэгээ навч хог шүүрдэх, цас, мөс 

цэвэрлэгээний ажлуудыг байнга хийж гүйцэтгэж байна. 

Харуул хамгаалалтын нийт ажилчдад улирал бүр ХАБ-ын мэргэжилтнээр 

давтан зааварчилгаа, эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа өгч ажилласан. 

Сар болгон цэвэрлэгээ, халдвар хамгааллын материал, гадна талбайн 

цэвэрлэгээний багаж хэрэгслээр хангаж ажилласан. 

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд харуул хамгаалалтын байруудыг 

дулаалах болон цас цэвэрлэгээний багаж хангаж ажилласан. Долоо хоногт 1-2 удаа 

объектуудыг тойрон шалгаж, харуулуудад чиглэл, үүрэг даалгавар өгч, рапортын 

дэвтрийн бүртгэлийг шалгаж байна. Харуулуудын ажлын хуваарь гаргаж, 

хуваарийн дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажилласан  байна. 

Харуул хамгаалалтын албаны албан хаагчдад харуул хамгаалалтын ажлын 

байранд мөрдөх журам, ажлын байрны тодорхойлолт, байгууллагын дотоод дүрэм 

журам, ёс зүйн дүрэм, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн 

зааварчилгааг тус тус танилцуулж, мөрдөн ажиллаж байна. 
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2.2  САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС 

 

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан, 

мэдрэмжтэй төсвийн төслийг төлөвлөх, хөрөнгө оруулалт, орлогын суурь бүтцийг 

бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд Ерөнхий нягтлан бодогч, нягтлан бодогч 3, төсөвчин, 

эдийн засагч, хангамжийн мэргэжилтэн, нярав 3 нийт 10 орон тоотойгоор үйл 

ажиллагаа явууллаа. 

 

2.2.1 2021 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлууд 

Санхүүгийн тайланд үйл ажиллагааны үр дүнг 2020 оны 12 дугаар сарын 31 -

ний өдрөөр тасалбар болгон Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар 

зүйлийн 17.1 дэх заалтад заасны дагуу үнэн зөв бүрэн тусган хугацаанд нь 

тайлагнан, баталгаажуулсан. 

 “Азуре хүлүг аудит” ХХК нь 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 

аудит хийж Үндэсний аудитын газрын  2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 

07/838 тоот албан бичгээр зөрчилгүй дүгнэлт авсан. 

2021 оны санхүүгийн тайланг 2, 3 дугаар улирлаар гарган ГХЯ-ны багцад тус 

тус нэгтгүүлсэн. 

2021 оны гүйцэтгэл, 2022 оны хийгдэх ажлын төлөвлөгөөн дээр үндэслэн 2022 

оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөг боловсруулан ТӨБЗГ-аар батлуулсан.   

Санхүү эдийн засгийн хэлтэс нь холбогдох хууль тогтоомжид заасан хуулийн 

хугацаанд санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг гарган, тайлагнасан. 

Өдөр тутмын барилгын засвар үйлчилгээний ажлын болон цаг үеийн 

байдалтай холбоотой төсөв, 2022 онд хийгдэх их засварын ажлын төсвийг 

боловсруулан 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд оруулсан.  

  ТӨБЗГ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 30 -ны өдрийн А-1/2385 тоот чиглэл өгөх 

тухай албан бичиг, 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/354 тоот албан 

даалгаврын дагуу төсвийн хэмнэлтийн төлөвлөгөөний  гүйцэтгэлийг сар бүр тус 

газрын Төрийн өмчийн удирдлага зохицуулалтын хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж 

байна.   

 

2.2.2 Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэлийн 

талаар: 

2021 онд нийт 5 тэрбум 831 сая төгрөгийн орлоготой, 5 тэрбум 664 сая 

төгрөгийн зардалтай 149 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 

Нийт орлогын задаргаа түүнд эзлэх хувь 

№ Орлогын нэр Нийт орлогод 

эзлэх хувь 

Орлогын дүн 

/мян.төгрөг/ 
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1 Үйлчилгээ ашиглалтын орлого 48.4% 2,823,390 

2 ЭСЯ-уудын түрээсийн орлого 35.0% 2,042,986 

3 Зоог үйлчилгээний орлого 3.0% 175,658 

4 Авто баазын орлого 1.1% 65,000 

5 Бусад түрээсийн орлого 7.3% 428,431 

6 Бусад үйлчилгээний орлого 5.1% 295,650 

Нийт орлогын дүн 5,831,115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ковид-19 цар тахлын улмаас авч буй хариу арга хэмжээний хүрээнд Монгол 

Улсын Засгийн Газар, Улсын онцгой комиссоос зарим үйлчилгээний салбарын үйл 

ажиллагааг хаасантай холбоотойгоор зочид буудал, зоог хүндэтгэлийн хүлээн 

авалтын орлого буурсан.  

Иймд дээрх үйл ажиллагаатай холбогдолтой зардлыг хэмнэн орлого зардлын 

харьцааг хадгалан 149 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. 

 

Нийт зардал:  

 2021 онд нийт 6 тэрбум 125 сая төгрөгийн зардалтай ажиллахаар төлөвлөсөн 

ТӨБЗГ-ын 2021 оны 02 дугаар сарын 26 -ны өдрийн А-1/354 тоот албан бичгээр 

48.4%

35.0%

3.0%

1.1%
7.3%

5.1%

Нийт орлогын задаргаа түүнд эзлэх хувь

Үйлчилгээ ашиглалтын орлого ЭСЯ-уудын түрээсийн орлого

Зоог үйлчилгээний орлого Авто баазын орлого

Бусад түрээсийн орлого Бусад үйлчилгээний орлого
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ирүүлсэн чиглэлийн дагуу хэмнэлтийн төлөвлөгөө гарган 5 тэрбум 664 сая 

төгрөгийн зардалтай ажиллан төлөвлөсөн зардлыг 460 сая төгрөгөөр бууруулсан. 

 

▪ 2021 оны нийт зардлын гүйцэтгэл 

№

  
Зардлын нэр төрөл 

Хэмжих 

нэгж 
Төлөвлөгөө 

2021 оны 

гүйцэтгэл 

2021 

төл/2021 

хэмнэлт 

хийсний 

дараах 

1 Түүхий эд материал мян.төг       185,819  175,000 94% 

2 Шатахуун мян.төг    57,525  56,977 99% 

3 Сэлбэг хэрэгсэл мян.төг  85,560  50,000 58% 

4 БҮТЭЗ хангамжийн материал мян.төг         32,824  31,464 96% 

5 Урсгал засвар мян.төг       162,891  130,000 80% 

6 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл мян.төг       965,093  955,076 99% 

7 Үндсэн ба нэмэгдэл цалин мян.төг  1,932,073  1,932,073 100% 

8 Нийгмийн даатгалын шимтгэл мян.төг       259,845  259,845 100% 

9 

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангахад чиглэгдсэн 

зардал 

мян.төг 

121,437 

101,356 83% 

10 Холбоо, бичиг хэрэг мян.төг         42,696  29,100 68% 

11 Зар сурталчилгаа мян.төг         12,170  8,170 67% 

12 Ашиглалтын зардал мян.төг  1,839,898  1,632,429 89% 

13 Томилолт  мян.төг         28,624  15,000 52% 

14 
Уралдаан тэмцээн арга хэмжээний 

зардал 
мян.төг 

        22,600  
0 0% 

15 Мэргэжлийн ном сонин сэтгүүл мян.төг              542  209 38% 

16 Сургалтын зардал мян.төг           6,950  1,166 17% 

17 Газрын төлбөр мян.төг         34,684  45,921 132% 

18 Тээврийн хэрэгслийн даатгал мян.төг         26,001  15,112 58% 

19 Тээврийн хэрэгслийн татвар мян.төг           4,833  4,455 92% 

20 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо мян.төг           3,755  1,170 31% 
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21 Банкны үйлчилгээний зардал мян.төг              538  1,763 327% 

22 
Аудит, нотариат шүүх 

баталгаажуулалтын зардал 
мян.төг 

      15,950  
10,665 67% 

23 Төлбөр хураамж, бусад зардал мян.төг         55,452  28,800 52% 

24 Түрээсийн орлогоос төлөх 40% мян.төг       201,292  168,987 84% 

25 Ахмадын сан мян.төг         26,567  10,180 38% 

      6,125,616.45  5,664,916 92.4% 

 Нийт авлага: СЭЗХ нь хуримтлагдсан авлагыг бууруулах, шинээр үүссэн 

авлагыг цаг тухай бүрт нь барагдуулах тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа. Үүний үр 

дүнд авлагын дүн буурч байгаа бөгөөд цаашид ч энэ авлагыг багасгахаар ажиллаж 

байна. 

 2019 оноос 2021 оныг хүртэлх хугацаанд авлагын дүнг жил бүр бууруулан 

төлөвлөсөн бөгөөд төлөвлөгөөг давуулан авлагыг бууруулж ажилласан байна.       

   

 

                     

 

                      

2021 онд нийт төсвийн төлбөрт 832,4 сая төгрөгийг төлсөн. 

Үүнээс: 

- Орлогын албан татварт                             16,6 сая төгрөг 

- НДШ -ийн зардалд                 463,6 сая төгрөг 

- Ногдол ашигт                                              17 сая төгрөг 

- ХХОАТ                                                         104,2 сая төгрөг 

- Тээврийн хэрэгслийн татварт                    4,5 сая төгрөг 

- Газрын төлбөрт                                           45,9 сая төгрөг 

- Түрээсийн орлогын 40%                             164 сая төгрөг 

- Орлогын албан татварт         16,6 сая төгрөг 

-  
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2.3 ҮЙЛЧИЛГЭЭ,  АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТЭС 

 

Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 

гадаад улсаас Монгол Улсад суугаа Дипломат болон Консулын төлөөлөгчийн газар, 

олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газруудын барилгын засвар тохижилт, 

ёслол, үйлчилгээ, авто машинаар үйлчлэх, хоол үйлдвэрлэл зоогийн үйл 

ажиллагааг олон улсын стандартын хүрээнд гүйцэтгэх чиг үүргийн хүрээнд Дэд 

захирал, Хэлтсийн дарга  Хяналтын ерөнхий инженер, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны мэргэжилтэн, Эрүүл ахуйч-эмч, мөн Авто баазын алба,  Засвар 

үйлчилгээний алба, Тохижилт  үйлчилгээний  алба, Зоог катерингийн албанаас 

бүрдсэн нийт 103 албан хаагчтайгаар үйл ажиллагаагаа холбогдох хууль тогтоомж, 

дүрэм журмын хүрээнд зохион байгуулан явууллаа. 

 

2.3.1 Эрүүл ахуйч, эмчийн чиглэлээр   

Эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан орчныг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх, 

хэвшүүлэх зорилтын хүрээнд: Эрүүл ахуйн стандартын дагуу Халдваргүйжүүлэлт, 

шавьж устгалыг тусгай зөвшөөрөлтэй гэрээт компани болох “Хан Судар” ХХК-аар 

хийлгэсэн. Ковид-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор стандартын дагуу 

эрсдэлтэй байрууддаа тогтмол халдваргүйжүүлэлт хийж байна. 

 ГХЯ-ны Номин танхим, ДБҮЭГ-ын Хүндэтгэлийн өргөө, Чин Ван Ханддоржийн 

өргөөний хүлээн авалтуудад хэрэглэгдэх хүнсний худалдан авалтын эрүүл ахуй 

болон зоогийн эцсийн бүтээгдэхүүнээс дээж авч хяналт тавих, хүнсний хадгалалт 

хамгаалалт, хадгалах төхөөрөмжийн температур зэргийг долоо хоногт 1-3 удаа 

шалгаж тухай бүрт нь заавар зөвлөгөө өгч, бүртгэл хөтлүүлэх, зоогийн албаны 

хэрэглэгчдэд очих эцсийн бүтээгдэхүүнээс долоо хоногт 2-оос дээш удаа дээж 

авалт хийх, дээж авсан бүртгэл зэргийг шалгаж заавар зөвлөгөө өгч ажиллаж 

байна. 

Төрийн гурван өндөрлөг, Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 

хүлээн авалтууд, хоол үйлдвэрлэл, гал тогооноос гарч буй эцсийн бүтээгдэхүүний 

дээж авалт, бүртгэл, ажилчдын эрүүл ахуй зэргийг хянаж ахлах тогоочоор байнгын 

бүртгэл хөтлүүлэн хяналт тавин ажилласан. 

 Эрүүл ахуйн стандартын дагуу гал тогооны ундны усыг Нийслэлийн 

мэргэжлийн хяналтын газрын Лабораторид шинжлүүлсэн ба шинжилгээний хариу 

хэвийн гарсан.   

 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: Ажлын байранд эмнэлгийн яаралтай болон анхан 

шатны тусламж үйлчилгээг тухай бүрт үзүүлж байна. Сөүл эмнэлэгтэй хамтран 

эрүүл мэндийн үзлэгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 19, 20, 27-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулан нийт 126 албан хаагч хамруулж, 11,656,500 төгрөгийг зарцуулсан. 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, 

ДБҮЭГ-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрмийн дагуу 2021 оны 

06 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд Зоог катерингийн алба, Дипломат зочид 

буудлын нийт 28 ажилтныг эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулсан.   
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2.3.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр: 

Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдлын шаардлага стандартуудыг чанд 

сахиулж үйл ажиллагааны осолгүй, эрсдэлгүй орчныг бүрдүүлэх, хангуулж 

ажиллах ажлын хүрээнд: Байгууллагын нийт албан хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааны заавар зааварчилгааг шинээр боловсруулан батлуулж, алба 

хэлтэсүүд болон албан хаагчдад танилцуулан өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

  

Ажлын байрны урьдчилсан болон давтан зааварчилгааг журмын дагуу өгөх 

чиглэлээр: ДБҮЭГ-ын нэгж бүрийн ажил үүргийн онцлогт тохируулан шинэчлэгдсэн 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрмийг мөрдлөг болгон 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн зааварчилгааны MNS 4969:2000 

стандартын дагуу өдөр бүр ажлын байрны урьдчилсан болон  давтан 

зааварчилгааг өгч хэвшүүлж, баталгаажуулан ажилласан.  

  

Шинээр томилогдсон болон өөр ажилд шилжин ажиллах, ажлын байр 

өөрчлөгдсөн ажилтнуудад зааварчилгаа өгөх ажлын хүрээнд: Шинээр ажилд 

томилогдсон, өөр ажилд шилжин ажилласан ажилтнуудад хөдөлмөр аюулгүй 

ажиллагааны урьдчилсан зааварчилгаа өгч, холбогдох хууль тогтоомж,стандарт 

болон ДБҮЭГ-ын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэмтэй 

танилцуулж, хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэлээр ханган ажилласан.  

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын цахим сургалтуудыг байгууллагын пейж 

хуудсаар дамжуулан тасралтгүй зохион байгуулан ажиллаж байна. 

  

Хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдлын шаардлага стандартуудыг чанд 

сахиулж үйл ажиллагааны осолгүй, эрсдэлгүй орчныг бүрдүүлэх, хангуулах ажлын 

хүрээнд: Автобааз,  Дипломат  зочид буудалд галын дохиоллын системийг 

засварлаж, шинэчлэх ажил хийгдэж дууссан. 

2021 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр ДБҮЭГ-ын байр болон Чин Ван 

Ханддоржийн өргөөнд 05 дугаар сарын 13-ны өдөр Дипломат 95 зочид буудалд гал 

түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор нэвчилгээ хийсэн. Батлагдсан 

хуваарийн дагуу ДБҮЭГ-ын бүх объектуудад галын аюулгүй байдлыг хангах тоног 

төхөөрөмжүүд, галын хорыг хугацааг тогтмол шалган тэмдэглэж байна.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 

28.1.9 -д заасны дагуу сар бүр стандарт, нормын дагуу Засвар үйлчилгээний алба 

болон Тохижилт үйлчилгээний албаны албан хаагчдад хор саармагжуулах хүнсний 

бүтээгдэхүүнээр хангаж байна. Авто баазын нийт 45 машины аюулгүй байдал, 

анхан шатны тусламж, аюулгүйн тэмдэгтүүдийг шалгаж, зөрчлийг арилган 

ажилласан. 

ДБҮЭГ, Автобааз, Чин Ван Ханддоржийн өргөө, Дипломат зочид буудал, 

харуулын байрны галын хорнуудыг улирал бүр шалган, тэмдэглэгээ хийж, хэвийн 

үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах ажлын хүрээнд: 

Засварын албанд өвлийн хувцас 14, зуны хувцас 14, гутал 13, Тохижилт 
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үйлчилгээний албанд үйлчлэгчийн ажлын хувцас 25, хашаач, ачигч, жолооч 3, 

автобаазын засварчин 1, нийт 57 ширхэг ажлын хувцасаар хангасан байна. 

  

2.3.3 Засвар үйлчилгээний чиглэлээр 

Төлөвлөгөөт болон дуудлагаар гүйцэтгэж байгаа барилгын засвар, 

чимэглэлийн ажил, үйлчилгээг чанартай, шуурхай хийж хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд:  ГХЯ-нд сантехникийн 76, цахилгааны 125, барилга засварын  193 

холбооны 105 нийт  499  дуудлага, ОУ, ДТГ –уудад сантехникийн 97, цахилгааны 

35, барилга засварын 11, холбооны 1, нийт 144 дуудлага, ДБҮЭГ-т сантехникийн 

55, цахилгааны 51, барилга засварын 50, холбооны 11, нийт 167  дуудлага хүлээн 

авч цаг тухай бүрд чанартай засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн байна. 

 

Их засвар, урсгал засвар, шинэчлэлт, өөрчлөлтийг батлагдсан төсвийн 

хэмжээ, зураг, загварын дагуу зохион байгуулах ажлын хүрээнд: Гадаад 

харилцааны яам, Монгол Улсад суугаа ДТГ-ууд, ДБҮЭГ-ын барилга 

байгууламжуудын ашиглалт, барилга, сантехник, цахилгааны засвар үйлчилгээг 

батлагдсан төсөвт үндэслэн, техникийн норм дүрэм үнэлгээ журам зааврыг 

мөрдлөг болгон чанар стандартын дагуу түргэн шуурхай цаг хугацаанд нь хийж 

гүйцэтгэн ажилласан байна. 2021 оны байдлаар ГХЯ, ДБҮЭГ, ОУБ, ДТГ зэрэг 

байгууллагуудад сантехник, цахилгаан, барилгын засварын чиглэлээр нийт 810 

орчим дуудлага хүлээн авч, төлөвлөгөөт болон яаралтай засварын ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн. Үүнд:  

Гадаад харилцааны яаманд: Нийт 499 дуудлага хүлээн авч, барилгын засвар, 

сантехник, цахилгааны засвар үйлчилгээг үзүүлсэн байна.    

ДТГ болон ОУБ-д: Нийт 144  дуудлага хүлээн авч, барилгын засвар, 

сантехник, цахилгааны засвар үйлчилгээг үзүүлснээс  БНАСАУ-ын Элчин Сайдын 

яамны 3 дугаар давхрын паркетэн шалыг солих, мөн спорт заалны  шалыг 

зориулалтын резинэн материалаар хийж хүлээлгэж өгсөн. БНАСАУ-ын Элчин 

сайдын яамны усны хаялга, БНФУ-ын сургалтын байрны гадна фасадны засвар, 

ДБҮЭГ-ын 13-р байрны узель засвар, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын ЭСЯ-ны 

шугмын хаалт солих, НҮБ-ын гадна шугам солих ажлууд хийгдсэн. 

ДБҮЭГ-т: Дуудлагын дагуу 76 ажил хийгдсэнээс дурдвал ДБҮЭГ-ын 14-р 

байрны соронзон хаалт солих  

Чин Ван Ханддоржийн өргөөний дотор урсгал засварын ажил 2021 оны 05,06 

дугаар сард хийгдсэн ба өргөтгөлийн байрны гадна фасадны засварын ажил 

хийгдсэн. 

Засвар үйлчилгээний алба нь сар бүрийн 15-нд ДБҮЭГ-ын бүх объектоор явж, 

халуун хүйтэн ус, цахилгааны тоолуурын бичилтийг хийж Санхүү эдийн засгийн 

хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. Мөн ДБҮЭГ, Дипломат 95 буудал, Автобааз, Чин Ван 

Ханддоржийн өргөө, ГХЯ болон Оюуны өмчийн газрын байрны дулааныг 2021 оны 

11 дүгээр сарын 15-наас 22 цагт тогтмол шалгаж байна. 

 

2.3.4 Тохижилт үйлчилгээний чиглэлээр  

Хүний нөөцийн бодлоготой уялдуулан албан хаагчдаа сургаж хөгжүүлэх, 

тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, эрүүл мэнд, нийгмийн баталгааны 
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хөтөлбөрүүдэд хамруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны норм, 

стандартуудын талаар тогтмол зааварчилгаа өгч мөрдөж ажиллах зорилтын 

хүрээнд: Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу Төр засгийн үйлчилгээ эрхлэх газрын 

үйлчилгээний ажилтны мэргэшүүлэх сургалтанд 9 үйлчлэгчийг суралцуулан 

мэргэжлийн үнэмлэх авсан. ГХЯ-ны  Дипломат ёслолын газрын "Дипломат ёслол" 

үйлчилгээний талаар сургалтад албаны ажилчид бүгд хамрагдсан. Байгууллагаас 

зохион байгуулсан Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношлогоо болон 

"Цусаа бэлэглэе" аянд үйлчилгээний ажилчид бүрэн хамрагдсан. Хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрмийн ажлын хувцас, норм хангалтын 

стандартын  дагуу ачигч, гадаа талбайн үйлчлэгч үйлчлэгч нарт өвөл зуны ажлын 

хувцас, гутал зэргийг захиалж, хангалтаар олгосон.   

 

Гадаад харилцааны яамны төв байр, яамны төв архив болон газрын ажлын 

байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээг хариуцах, хөнгөн шуурхай үйлчлэх чиглэлээр:  

Гадаад харилцааны сайдын 116  удаа, Дэд сайдын 98 удаа, Төрийн нарийн 

бичгийн даргын 92 удаа, Монгол улсад суугаа Элчин сайдууд, өндөр дээд 

хэмжээний  зочин төлөөлөгчдийг  хүлээн авах айлчлал, уулзалт, арга 

хэмжээнүүдийн бэлтгэл ажлыг Дипломат ёслолын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу 

хангаж ажилласан. Их номин заал, Мутрын түшээ танхим, Зөвшилцөл танхимуудад 

зохион байгуулагдсан 159 удаагийн хурал, онлайн цахим уулзалтууд, 14 удаагийн 

"ГХЯ-ны Мэдээллийн цаг"  хэвлэлийн бага хурал, 11 удаагийн хэлэлцээрт гарын 

үсэг зурах, 12 удаагийн хандив гардуулах зэрэг арга хэмжээнүүдийн бэлтгэлийг тус 

тус хангаж ажилласан байна. 

Жилийн эцсийн байдлаар их цэвэрлэгээний хуваарийн дагуу ГХЯ-ны төв 

Сайдын хэсэгт 24 удаа, баруун хаалга, ТЗУГ-ын хэсэгт 26 удаа, Консулын хэсэгт 30 

удаа, Ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд 25 удаа, ГХЯ-ны  гадна талбайд 18 удаа, ДБҮЭГ-

ийн ажлын байранд 12 удаа, Мянганы сорилтын сангийн байранд  18 удаа, Чин Ван 

Ханддоржийн өргөөнд 26 удаа, Дипломат зочид буудалд 6 удаа, Архив цэцэрлэгийн 

байранд 15 удаагийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан байна. Коронавируст цар 

тархалт буурахгүй байгаатай холбогдуулан түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 

эрсдэлийг бууруулах ажлын хүрээнд өдөр тутмын цэвэрлэгээний давтамжийг 3-4 

удаа болгон нэмэгдүүлсэн, ариутгал халдваргүйтгэлийн уусмалаар хаалга, 

хаалганы бариулыг байнга арчиж, бүх ариун цэврийн өрөөний хогийн савуудыг 

тагтай саваар шинэчлэн сольсон, ариун цэврийн өрөөнүүдэд гар угаах санамж 

байрлуулсан, үүд хаалга болгон дээр халуун хэмжигчтэй гар ариутгагч 

байрлуулсан, жавелин, хлорамины уусмалаар чийгтэй цэвэрлэгээ хийж хэвшсэн. 

Байгууллагаас сар бүр үйлчлэгч нарт 1 удаагийн бээлий, амны хаалт, ачигч, гадаа 

талбайн үйлчлэгчид 1 удаагийн хамгаалалтын хувцас олгосон. Уулзалтын болон 

албан өрөө, тасалгаанд агаар сэлгэлт тогтмол хийгдэж байна. Үйлчлэгч нар өдөр 

бүр халуунаа хэмжүүлж, тогтмол амны хаалт, бээлийтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж 

байна. 

ГХЯ-ны төв байр, Ёслол хүндэтгэлийн өргөө, Архивын байр, ДБҮЭГ-ын байрны 

үүдний хэсэгт нийт 17 саванд 360 ширхэг мандлын цэцэг тарьж, суулган 

байрлуулсан. Консулын үүдний болон Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний баруун хэсэгт 

зүлэгний үр цацаж, зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдсэн.  
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  Өвөлжилтийн бэлтгэл хангаж үүдний гишгүүр, шатны наалтуудыг шинэчлэн 

солиж, гадна талбайн цас, мөс арилгахад дэрсэн ба хуванцар шүүр, төмөр болон 

хуванцар хүрз, бор давс зэргийг нэмэлтээр захиалан авч өдөр тутмын 

цэвэрлэгээндээ ашиглаж байгаа. ГХЯ, Ёслол хүндэтгэлийн өргөө, ДБҮЭГ-ын ажлын 

байранд ээлжит их цэвэрлэгээг сар бүр зохион байгуулж, хэвшсэн. 

 Хог ачих үйлчилгээний хуваарь болон тооцоог гаргах ажлын хүрээнд: Элчин 

сайдын яам болон гэрээт байгууллагуудын нийт 23 цэгийн ахуйн хог хаягдлыг 

хуваарийн дагуу ачиж, жилийн эцсийн байдлаар нийт 813 удаагийн рейс ачилт 

хийгдсэн байна. Сар бүр хог ачилтын тооцоог гаргаж, Санхүү эдийн засгийн хэлтэст 

гаргаж өгсөн. 

  

Цэвэрлэгээний материалыг батлагдсан норм нормативын дагуу зарцуулах, 

тайланг сар бүр санхүү, эдийн засгийн хэлтэст гаргаж өгөх, баталгаажуулах 

ажлын хүрээнд: Батлагдсан нормын дагуу цэвэрлэгээний материал захиалж, 

үйлчилгээний ажилчдад тараах, ашиглалтад хяналт тавьж, зарцуулалтын тайланг 

Санхүү эдийн засгийн хэлтэст гаргаж өгсөн. Зарим сард лимитээр авдаг 

цэвэрлэгээний материалын  тоо  ширхэг, хэмжээ граммыг багасган хэмнэлт 

гаргасан. Мөн гадна талбайн тохижилтод шаардлагатай зүлэгний үр, мандлын 

цэцэг, усны шланг, хар шороо, бордоо, гар хөрөө, хайч, усалгааны систем зэргийг 

захиалж авсан. 

 

 Угаалга индүүдлэгийн чиглэлээр: ГХЯ, Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний албан 

болон уулзалтын өрөөний хөшигнүүд, буйдангийн бүтээлэг, авто баазын машины 

суудлын бүрээс, тогооч, зөөгч нарын ажлын хувцас, айлчлал, уулзалтын ёслолын 

туг далбаа, ГХЯ, ДБҮЭГ-ын зоогийн газрын ширээний бүтээлэг, сандлын бүрээс  

зэргийг цаг тухай бүрд нь угааж, индүүдэх үйлчилгээг үзүүлж ажилласан.                                       

Дипломат ёслолын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу Ёслол хүндэтгэлийн 

өргөөний 1 дүгээр давхрын 195 орны туг далбаа,  гадна мандуулсан төрийн далбааг 

угааж, индүүдэн байрлуулсан.  

 Тохижилт үйлчилгээний албаны хамт олон өдөр тутмын цэвэрлэгээ 

үйлчилгээнээс гадна Мянганы сорилтын сан, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын 

олон улсын судалгааны төв, Алтан жагар ХХК, Амбэй, Хилийн чанад дах 

Монголчуудын зөвлөл ТББ  зэрэг байгууллагуудад төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлж, 

мөн хивс угаах, угаалга индүүдлэгийн төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлж, орлого олсон.                                                                                                                                                                                                                

  

2.3.5 Авто үйлчилгээний чиглэлээр 

Үйлчлүүлэгч байгууллагуудын хэрэгцээнд зориулан гэрээний дагуу 

автомашинаар ажил, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр:  Үйлчлүүлэгч байгууллагуудын 

хэрэгцээнд зориулан гэрээний дагуу автомашинаар ажил, үйлчилгээ үзүүлэх 

чиглэлээр:  ГХЯ-нд давхардсан тоогоор 2596  дуудлагад 114,607 км, ДБҮЭГ-ын 

2103 дуудлагад 55,455 км, цар тахлын үед ажиллагсдыг тээвэрлэхэд 3,216 км, УОК 

болон НОК-ийн үйлчилгээнд 29,487км, төлбөртэй үйлчилгээ 22,542 км  нийт 222,001 

км-ын үйлчилгээ үзүүллээ.  
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 ГХЯ-ны сайд Б.Батцэцэг 2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 06 дугаар 

сарын 06-ны өдрүүдэд Оросын Холбооны Улсад албан ёсны айлчлал хийхэд авто 

машины үйлчилгээ үзүүлэн ажилласан.  

 “Эрдэнэс Газ” төслийн багийн урилгаар хүрэлцэн ирсэн Оросын Холбооны 

Улсын зочин төлөөлөгчдийн айлчлал, Польш, Италиас ирсэн зочид төлөөлөгчид 

болон Энэтхэг улсын ГХ-ны төрийн сайдын айлчлал,  ОХУ-н ЗГ-н орлогч даргын 

айлчлалд үйлчилгээ үзүүлсэн.  

Үйлчлүүлэгч байгууллагуудад гэрээний дагуу автомашинаар аюулгүй, 

чанартай, шуурхай үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны 

өдөр ДБҮЭГ-ын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 47 автомашиныг “Авто Тээврийн 

Үндэсний төв”-тэй хамтран улсын үзлэг, оношлогоо, тооллогод хамруулсан. 

Улсын хэмжээнд зарлаад байсан гамшгаас хамгаалах хэсэгчилсэн, 

өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргээс шалтгаалан  төрийн байгууллагуудын ажлын 

тусгай горимд шилжүүлэн ажиллах болсонтой холбоотойгоор  ГХЯ болон ДБҮЭГ-

ын удирдлагаас ирсэн чиг үүргийн дагуу нэн шаардлагатай үүрэг гүйцэтгэх 

ажилчдаа ээлжийн хуваарь гарган ажиллуулсан. 

Улсын болон нийслэлийн онцгой комиссын шуурхай штабын үйл ажиллагаанд  

3 Старекс автомашин, 1 Бенз автомашин, 1 Каунти  маркийн автобусыг жолоочийн 

хамт ажиллуулсан. 

Жолооч нарын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах ажлыг зохион 

байгуулах хүрээнд: 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 03-ны 

өдрүүдэд Англи хэлний анхан шат болон түвшин ахиулах 8 долоо хоног буюу 32 

цагийн сургалт зохион байгуулсан.  

 2021 оны 05 дугаар сарын 12-оос 05 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд Хүний 

нөөц, сургалт хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтран  Компьютерын анхан шатны  MS 

excel болон MS word программын мэдлэг олгох 8 цагийн сургалт зохион явуулсан 

Дипломат ёслол хүндэтгэл зан харилцаа болон үйлчилгээний соёлын талаарх 

сургалтыг 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр ГХЯ-ны Зөвшилцөл танхимд 

зохион байгуулсан. 

“Дипломат албаны жолоочийн гарын авлага” номын хүрээнд санхүүгийн 

баримт хөтлөлт, холбогдох хууль, дүрэм журмын мэдлэг, жолоочийн мэдлэг ур 

чадвар, эмнэлгийн анхан шатны тусламж зэрэг сэдвүүд оруулан мэдвэл зохих 

зүйлсийг багтаасан шалгалтын материал боловсруулж, түвшин тогтоох шалгалт 

авсан. 

Автомашины урсгал засвар, үйлчилгээний ажлыг мэргэжлийн болоод 

чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх ажлын хүрээнд: Авто машины дугуй, 

аккумляторт үзлэг хийж, хугацаа норм дууссан сэлбэгүүдийг тухай бүрд нь сольж 

ажиллаж байгаа бөгөөд автомашинуудыг хуваарийн дагуу 2021 оны 03 дугаар 

сарын  20-ны өдөр ТҮ-1 хийгдсэн байна. ТҮ-2 нь 2021 оны 3 дугаар улиралд хийгдэж 

бүх машинуудаа өвлийн тос солиулсан.  

Тээврийн хэрэгслүүдэд хийгдэж байгаа техник үйлчилгээг автомашины гүйлт 

км-ыг харгалзан үечилсэн системээр нөөц бололцоондоо тулгуурлан хийж 

гүйцэтгэсэн. 
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Дээврийн борооны ус зайлуулах 2 ширхэг хоолойг шинээр нэмэх ажлыг хийж 

гүйцэтгэсэн, мөн өөрсдийн дотоод нөөц бололцоондоо тулгуурлан гараашийн гадна 

фасадыг будаж засварласан. 

Хаягдал хавтан зэрэг гарын доорх материал ашиглан, аж ахуйн аргаар өөрийн 

нөөц бололцоондоо тулгуурлан жолооч нарын машин тавих шороон талбайг бүрэх 

ажил хийсэн. Түүнчлэн гаднын хүмүүс, 56б байрны оршин суугчид баазын хашаа 

даван орж гардаг байдлыг таслан зогсоох үүднээс хашааны хамгаалах өргөст тор 

хийх, хашааг гагнаж битүүлэх ажлуудыг хийсэн. 

Коронавирус цар тахлын дэгдэлт оргил үедээ хүрч, НОК-д үйлчлэх 

машинуудын ачаалал хүндэрсэнтэй холбоотойгоор нийт бүрэлдэхүүнийг хамгаалах 

зорилгоор НОК-д үйлчилдэг автомашинуудыг тусгаарлах хаалт хийж, мөн 

гараашийн дулаан алдалтыг багасгах зорилгоор цонхнуудыг плёнкон материалаар 

дулаалав. Дээврийн усны хаялага хоолой 2 ширхэгийг нэмж хийсэн.  

Стандартын шаардлага хангасан дугуйн тавиур хийж тавьсан ба дугуйн 

складыг засварлав. 

Баазын угаалгын хэсгийн явган хаалгыг гагнуулж, өөрснөө нугасыг сольж 

ашиглалтанд оруулсан. 

2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр Автобаазын хөдлөх бүрэлдэхүүнд 

техникийн үзлэг шалгалт хийв.  

1. Автомашины ерөнхий байдал, иж бүрдлийн үзлэг    

2. Хөдөлгүүр, хүч дамжуулах ангийн  

3. Тоормосны системийн  

4. Жолооны механизмын 

5. Явах ангийн үзлэг       

6.  Баримт бичиг хөтлөлт, ангилал   

7. Авто машины хөдөлгөөний аюулгүй байдлын иж бүрдлийн  

8. Гэрэлтүүлэг, цахилгааны системийн  

9. Хөдөлгүүрийн системийн хэвийн ажиллагааг шалгах  

10.  Рулийн механизм гэсэн үзүүлэлтүүдээр шалгаж, зөрчлийг арилгасан 

бөгөөд шалгалтын дүгнэлтэд үндэслэн нэн тэргүүнд засвар үйлчилгээ хийх 

автомашины жагсаалт гаргаж, тайлангаа удирдлагад танилцуулан 

шийдвэрлүүлсэн. 

Шинэ нисэх онгоцны буудалд орж гарахад авдаг замын хураамжаас нийт 

машинуудыг чөлөөлүүлэх хүсэлтийг Тээврийн хөгжлийн үндэсний төвд тавин 

шийдвэрлүүлж,  Бонго ачааны машинд төв замын зөвшөөрөл авсан.  

Түүнчлэн автобаазын нийт 35 автомашинд дугаарын хязгаарлалтгүй явах 

зөвшөөрлийг авч, дуудлаганд дугаар харгалзахгүй үйлчлэх боломжтой болсон. 

Долоо хоногт 2 удаа авто гараашийн дотор болон гадна талбайг өөрсдийн 

нөөцөөр бүрэн цэвэрлэж, автомашины өдөр тутмын үзлэг, цэвэрлэгээ үйлчилгээг 

цаг тухай бүрд нь хийж, авто баазын хамт олон дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан, 

хамтын сангийн хуримтлалаасаа санхүүжүүлж, төсвөөс зардал гаргалгүйгээр албан 

тасалгаа болон автомашины дотор салоныг мананцраар ариутган, 

халдваргүйжүүлэх хэрэгсэл авснаа хэрэглэж автогарааш, оффист ариутгал хийж 

хэвшсэн. 
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Даралт хэмжих аппаратаар өглөө бүр жолооч нарын даралтыг үзэж ажилд 

гаргаж байна. 

2021 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн жижүүр жолооч томилон 

хонуулж ажиллуулж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 45 хоногт 1184 км явж 

үйлчлээд байна. 

 

2.3.6 Зоог, катерингийн чиглэлээр: 

Эрүүл ахуй, чанарын шаардлага хангасан үйлчилгээг цаг ямагт үзүүлэх, 

мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх ажлын хүрээнд: Гадаад харилцааны яамны 

Их номин танхим, Мутрын түшээ, Зөвшилцөл танхим, Чин Ван Ханддоржийн өргөө, 

ДБҮЭГ-ын зоог хүндэтгэлийн танхимд олон улсын хурал семинар, уулзалт 

хэлэлцүүлэг, гарын үсэг зурах ёслол, хандивын арга хэмжээ, ёслол хүндэтгэлийн 

зоог, хүлээн авалт, цай кофены завсарлага, өдрийн хоолны үйлчилгээг 

үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж, эрүүл ахуйн чанарын болон олон улсын стандарт, 

шаардлагад нийцүүлэн зохион байгуулан ажиллалаа.  

Монголын Ахлах Тогоочийн Академиас зохион байгуулсан ахлах тогооч нарт 

зориулсан сургалтад ахлах тогооч Д.Цэнгэлмааг, мөн нарийн боовны сургалтад 

тогооч Л.Гантуяаг тус тус хамруулсан. Зоог катерингийн албаны албан хаагчдад 

мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг ажлын байранд зохион байгуулсан. 

 

Зоог хүндэтгэл, хүлээн авалтын үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд, эрүүл, 

чанартай, түргэн, шуурхай үзүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйлчилгээг 

үзүүлсэн. Үүнд: 

Хоол үйлдвэрлэлт:  

ГХЯ-нд  I хоол 8245 порц, II хоол 11940 порц, салат 2402, кейк 911 порц, 

ДБҮЭГ-т I хоол 3980 порц, II хоол 4431 порц тус тус үйлдвэрлэж, ажилтан 

албан хаагчдад үйлчилгээ үзүүллээ. 

Хүлээн авалт: 

ГХЯ, ДБҮЭГ болон Чин Ван Ханддоржийн өргөөнд 42 удаагийн өдөр ба оройн 

зоог, 29 удаагийн хурлын цайны завсарлага үйлчилгээ үзүүлсэн.  

Хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглалт, хамгаалалтыг 

сайжруулах, аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах чиглэлээр: ДБҮЭГ-ын 

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэмд заасны дагуу гал тогоонд 

хэрэглэгдэж байгаа тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг зориулалт норм, стандарт, 

аюулгүй ажиллагааг ханган ажилласан. 

 

ГУРАВ. ДОТООД АУДИТОРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
 
Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын дотоод аудиторын орон тоо 

болон ажлын байрны зохион байгуулалтад өөрчлөлт ороогүй, дотоод аудитор  

хууль тогтоомж, ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан зорилго, зорилт, чиг 

үүрэг, эрх хэмжээний хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулсан болно.  

 

Дотоод аудиторын 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж 

газрын захирлаар батлуулсан. 
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ГХЯ-ны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас ирүүлсэн 

тайлантай танилцаж зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. 

Төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажлын тайлангаа нэгтгэж ГХЯ-нд хүргүүлсэн.  

Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын дүрэм давхардах болсон 

шалтгаан нөхцөлийг судалсан, архивын баримтуудтай танилцсан. Давхардлыг 

арилгуулахаар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Засгийн газрын хэрэг 

эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөж хүргүүлсэн. Холбогдох албан тушаалтнуудтай 

удаа дараа уулзалт хийж ажилласан байна.  

Байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Азуре хүлүг аудит 

ХХК санхүүгийн тайлангийн аудит хийсэн бөгөөд ажлын зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

ажиллах ажлын хэсгийн даргаар ажилласан.  

Тус аудитаар 5 зөвлөмж, 1 албан шаардлага ирүүлсэн. Зөвлөмжийн хүрээнд 

ажлын хэсгийн гишүүдэд шаардлага тавьж, санхүүгийн тайланд өгсөн зөвлөмж, 

албан шаардлагын биелэлтийг Үндэсний аудитын газарт 2021 оны 06 дугаар сарын 

16-ны өдрийн ДБ05/256 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Аудитын зөвлөмжийн 

биелэлт 98.3 хувьтай байна. 

Коронавируст халдварын /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 

түүнтэй тэмцэх ажлыг ДБҮЭГ-т зохион байгуулж хэрэгжүүлэх шуурхай штабын 

нарийн бичгийн даргаар ажилласан. Улсын хэмжээнд цар тахлын аюулын тархац, 

цаг үеийн нөхцөл байдал, Улс, Нийслэлийн онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж 

байгаа арга хэмжээ, тогтоосон зэрэглэл, хөл хорионы дэглэм, болон цар тахлаас 

урьдчилан сэргийлэх үеийн зөвлөмж зэргийг үндэслэн ДБҮЭГ-т хэрэгжүүлэх 

ажлуудыг зохион байгуулсан.  

ТӨБЗГ-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А-1/66 тоот Ажлын 

хариуцлага дээшлүүлэх тухай албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаа.                                                                  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгад Хуулийн төсөлд санал авах тухай албан бичгийн дагуу цаг хугацаанд 

нь 2021 оны 03-р сарын 03-ны өдрийн ДБ04/72 тоот албан бичгээр хариу хүргүүлэв.  

Шилэн дансны хөтлөлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласан. Мэдээлэл 

оруулах албан тушаалтнуудад чиглэл өгч, тайланг цаг хугацаанд нь илгээсэн 

байна. Шилэн дансны гүйцэтгэл 100 %-тай байна. 

Ажлын байрны үзлэг, шалгалтыг улирал тутамд хийх хүрээнд Автобаазын 

албаны ажлын байранд үзлэг хийж, зөвлөгөө өгөв. 

Барилга байгууламжийн гадна, дотор орчны аюулгүй байдлыг хангах төрийн 

өмч, эд хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор дүрс бичлэгийн техник, хэрэгсэл, харуул, 

хамгаалалтын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж инженер, техник, харуул 

хамгаалалтын ажилтнуудад арга зүйн зөвлөгөө өгч, хяналт тавин ажиллаж байна. 

Өмч хамгаалах комиссын гишүүдтэй хамтран объектуудын байдалтай танилцав. 

Албан хаагчдын ёс зүйтэй холбогдох мэдээ, мэдээлэл, баримт, хэрэг, 

зөрчлийн талаар хяналт, шалгалт явуулж баримтжуулах, сан бүрдүүлэх, ёс зүйн 
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хорооны хурлыг зохион байгуулах, баримтжуулах хүрээнд: Ёс зүйтэй холбоотой 

гомдол, өргөдөл гараагүй тул ёс зүйн хороо хуралдаагүй. Автобаазад ажлын 

байрны үзлэг хийх үеэр жолооч нартай уулзалт хийж дотоод журам, хууль 

тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөв. 

Өргөдөл гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн, цаг хугацаанд нь хариу албан бичгээр 

хүргүүлсэн эсэх талаар Хүний нөөцийн мэргэжилтэн болон архив бичиг хэргийн 

мэргэжилтний бүртгэлийн хуудастай танилцаж, зөвлөгөө өгөв. 

 

ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын нэр, лого, 

эрхэм зорилго, стратегийн зорилт, бүтэц зохион байгуулалт, дагаж мөрдөж буй 

хууль тогтоомж, дүрэм журам, холбоо барих хаяг, хүний нөөцийн бодлогын ил тод 

байдлын мэдээлэл, байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тогтоол, 

шийдвэрийн мэдээ, мэдээллийн ил, тод байдал, өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан, авлигын эсрэг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, түүний биелэлт, өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөө, 

тэдгээрийн биелэлт мэдээллийг цахим хуудсанд нийтэлсэн. 

ДБҮЭГ-ын цахим хуудасны http://dipservice.gov.mn/ үйл ажиллагааг төрийн 

байгууллагын вэб сайтад тавигдах MNS6285-2011 стандартын дагуу хийж, 

тогтмолжуулан, мэдээллийг шинэчлэх, үйлчлүүлэгч иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагыг хэрэгцээт мэдээллээр ханган, байгууллагын үйл ажиллагаа, 

шинэчлэлт, өөрчлөлт, зохион байгуулсан арга хэмжээ, өдөр тутмын мэдээлэл зэрэг 

нийт 32 мэдээ, тендерийн урилга, дуудлага худалдаатай холбоотой 17 зар мэдээ,  

мэдээллийг тухай бүр оруулж нийтэд түгээсэн.  
Шинээр батлагдсан дүрэм журмын талаар ДБҮЭГ-ын 7 хоног тутмын шуурхай 

хуралд танилцуулж, байгууллагын http://dipservice.gov.mn/ цахим хуудас болон 

дотоод сүлжээнд байршуулж, хэлтэс, албадад хүргүүлж, албан хаагчдад 

танилцуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа. 

Цахим хуудсанд үйл ажиллагааны өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтны 

мэдээлэл, өргөдөл гомдлын судалгааг улирал бүр гаргаж, шинэчилж байна.  

Мөн цахим хуудсад “ил тод байдал” бүхий цэсийг байршуулж авлигын эсрэг 

үйл ажиллагаа, дотоод аудитор, хүний нөөц, худалдан авах үйл ажиллагаа, 

байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан, мэдээг байршуулж ил тод байдлыг ханган 

ажиллаж байна.  

Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу www.shilendans.mn цахим хуудаст 

санхүүгийн тайлан мэдээ, бусад хуулийн дагуу  мэдээлж байх мэдээллийг тогтмол 

байршуулж, мэдээллийг оруулах ажилтнуудыг томилон ажиллуулж байна.  

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой шилэн дансны бүтэн жилээр, сар бүр, 

тухай бүрт оруулах мэдээллийг цаг тухайд нь оруулж, тайланг улирал бүр 

хугацаанд нь мэдээлсэн.  

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8,9 дүгээр зүйлд заасан 

мэдэгдлийн дагуу захирлын гэрээ байгуулсан байгуулсан тухай 7, тендерийн 

үнэлгээний хорооны гишүүдийн 80 мэдэгдлийг шилэн дансанд мэдээлсэн байна. 

http://dipservice.gov.mn/
http://dipservice.gov.mn/
http://www.shilendans.mn/
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2021 онд мөнгөн хөрөнгөөр зарцуулагдах тушаал шийдвэрийн хуулбар, 

байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийн 71 мэдээллийг шилэн 

дансанд байршуулсан. 

Дотоод аудитор шилэн дансны хөтлөлтөд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Мэдээлэл оруулах албан тушаалтнуудад чиглэл өгч, тайланг цаг хугацаанд нь 

илгээсэн.  

Байгууллагын фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан зочид буудал, зоог хүндэтгэлийн 

танхим, Чин ван Ханддоржийн өргөөний үйлчилгээний мэдээллийг тогтмол 

сурталчилж байна.  

Чин Ван Ханддоржийн өргөө, ёслол хүндэтгэлийн танхимд зохион 

байгуулагдсан томоохон хүлээн авалт, сургалт семинарын талаар мэдээллийг 

тогтмол байршуулан ажиллаж байна.  
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