
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



Баянгол дүүргийн Засаг даргын  
 2013 оны .... дугаар сарын ......-ны  

өдрийн ............... дугаар захирамжийн 
нэгдүгээр хавсралт  

  
  

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖУРАМ 

  
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 
1.1. Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба,  харьяа хэлтэс, 

байгууллагууд, дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бусад байгууллагын 
удирдах ажилтнууд оролцох Баянгол дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний 
/цаашид “Шуурхай зөвлөгөөн” гэх/-г энэхүү журмаар зохицуулна. 

1.2. Шуурхай зөвлөгөөн нь дүүргийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд, цаг 
үеийн ажлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудтай мэдээлэл солилцох, 
шаардлагатай мэдээллээр хангах, тулгамдаж буй зорилтыг оновчтой төлөвлөн 
хэрэгжилтийг хангуулах, Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, 
алба, харьяа хэлтэс, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа, 
менежментийг сайжруулахад цаашид анхаарах чиглэл, үүрэг даалгавар 
өгөхөд  чиглэнэ. 
  

Хоёр. Шуурхай зөвлөгөөнийг зохион явуулах 
  

2.1. Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөн Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын  хурлын танхимд 14 хоног тутамд явагдана. 

2.2. Шуурхай зөвлөгөөн цаг үеийн байдлаас товлогдсон хугацаанд өөрчлөлт орж 
болох бөгөөд үүнийг Засаг даргын удирдамжаар тухай бүр өөрчлөн зарлана. 

2.3. Шуурхай зөвлөгөөнийг Засаг дарга удирдан явуулна. Засаг даргын эзгүйд 
Засаг даргын орлогч удирдан явуулна. 

2.4. Шуурхай зөвлөгөөн нь үндсэн болон нэмэлт хуралдаан гэсэн 2 хэсэгтэй 
явагдана. 

2.5. Шуурхай зөвлөгөөний зарыг дүүргийн ИТХ-ын дарга, ажлын алба, дүүргийн 
Ерөнхий шүүгч, дүүргийн прокурорт мэдэгдэж байна. 

2.6. Нэмэлт хуралдаанд хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч, өрхийн 
эмнэлэгийн удирдлага, хорооны цагдаа заавал оролцоно. 

2.7. Нийслэл болон удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг албан бичгээр өгч 
болно. 

2.8. Шуурхай зөвлөгөөнд оролцох албан тушаалтан хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 
оролцож чадахгүй болсон тохиолдолд түүнийг эрх бүхий албан тушаалтан 
төлөөлж болно. 

2.9. Шуурхай зөвлөгөөний бэлтгэлийг хангах болон шуурхай зөвлөгөөнийг 
Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн төрийн захиргааны мэргэжилтэн хариуцан зохион 
байгуулна. 

2.10. Шуурхай зөвлөгөөн дээр тавих илтгэл, мэдээлэл, танилцуулга, хэлэлцэх 
асуудалтай холбоотой мэдээлэл хийх хэлтэс, байгууллагууд илтгэлээ цахим 
хэлбэрээр Захиргаа, Хуулийн хэлтэст өмнөх Баасан гарагт ирүүлсэн байна 

2.11. Шуурхай зөвлөгөөний төлөвлөгөөг шуурхай зөвлөгөөний өмнөх Баасан 
гарагт Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн төрийн захиргааны мэргэжилтэн бэлтгэж Засаг 
даргаар батлуулна. 

2.12. ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн шуурхай 
зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг Засгийн газрын тогтоол, Нийслэл, дүүргийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Нийслэлийн Засаг 



даргын захирамжийн холбогдох заалт, дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн байдалд хяналт, шинжилгээ хийж, 
хэрэгжилтийн явцыг 7 хоног тутам Засаг даргад танилцуулна. 

2.13. Үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт, шинжилгээ хийхдээ шаардлагатай 
тохиолдолд холбогдох хүмүүсээс мэдээлэл авч, газар дээр нь шалгаж ажиллана. 

2.14. Өгөгдсөн үүрэг даалгавар болон шуурхай зөвлөгөөн дээр тавигдсан илтгэл, 
танилцуулгыг ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 3 цагийн дотор дүүргийн вэб сайтад байршуулна. 

2.15. Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний зарыг Захиргаа, хуулийн 
хэлтсийн төрийн захиргааны мэргэжилтэн өмнөх Баасан гарагт албан ёсоор 
хүргэж байна.  
  

Гурав. Шуурхай зөвлөгөөний дэг 
 

3.1. Шуурхай зөвлөгөөний дарааллыг дараах байдлаар зохион байгуулна. Үүнд: 
3.1.1. Шуурхай зөвлөгөөнд оролцогчдын ирцийг бүртгэж шуурхай зөвлөгөөн 

эхлэхэд Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн төрийн захиргааны мэргэжилтэн 
танилцуулна. Ирцийн хуудсыг зөвлөгөөний дараа Тамгын газрын даргаар 
баталгаажуулж байна. 

3.1.2. Шинээр томилогдсон албан тушаалтанг Засаг даргын Тамгын газрын 
дарга танилцуулна. 

3.1.3. ЗДТГ-ын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн өгсөн 
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн байдалд хяналт шинжилгээ 
хийсэн нэгдсэн дүнг шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлнэ. 

3.1.4. Үйл ажиллагааны мэдээлэл, танилцуулгаар тогтмол мэдээлэл хийх 
хэлтэс, алба, харьяа газар, албан тушаалтан доорхи дарааллаар мэдээлэл хийнэ. 
/Мэдээлэл тус бүр 3 минут/ 

- Засаг даргын Тамгын хэлтэс, алба /тухай бүр сонгоно/ 
- Цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн дарга 
- Замын Цагдаагийн Тасгийн дарга 
- Онцгой байдлын хэлтэс 
- Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга 
- Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга 
- “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-ын захирал  
- Захиргаа, хуулийн хэлтсийн хороодын үйл ажиллагаа, хяналт хариуцсан  

мэргэжилтэн 
- ЗДТГ-ын иргэд, байгууллагын өргөдөл, санал, гомдол, хүсэлт 

хариуцсан  мэргэжилтэн  
- ЗДТГ-ын бичиг хэргийн эрхлэгч 
- ЗДТГ-ын хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн 
3.1.5. Шуурхай зөвлөгөөнд хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл хийх 

хүсэлт гаргасан  харьяа хэлтэс, байгууллагын удирдлага  болон дүүргийн ИТХ-ын 
Ажлын алба мэдээлэл хийж болно. 

3.1.6. Харьяа хэлтсийн дарга нарын санал хүсэлт, Засаг дарга болон бусад 
оролцогчдын асуулт, хариулт, тайлбар, мэдээлэл, танилцуулга нь 3 минутаас 
хэтрэхгүй байна. Зөвлөгөөн дээр тавих мэдээлэл, танилцуулга нь цахим хэлбэрээр 
бэлтгэгдсэн байна. 

3.1.7. Засаг дарга шуурхай зөвлөгөөнийг дүгнэж, дараагийн 14 хоногт хийж 
гүйцэтгэх ажлын талаар үүрэг даалгавар өгнө. 

3.1.8. Шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч албан тушаалтан нь зөвлөгөөн дээр 
өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг өөрийн байгууллага, нийт ажилтан, албан хаагчдад 
мэдээлж, ажил хариуцан гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг үүрэгжүүлнэ. 



3.1.9.  Шуурхай зөвлөгөөнд оролцогч албан тушаалтан нь зөвлөгөөн дээр 
өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг дүүргийн Засаг даргын өмнө биечлэн 
хариуцна. 

3.1.10 Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөн хариуцан ажиллах төрийн 
захиргааны мэргэжилтэн шуурхай зөвлөгөөнд оролцох бүх байгууллага, албан 
тушаалтны  цахим шуудангийн нэгдсэн сүлжээ үүсгэж /зар, шуурхай зөвлөгөөн 
дээр тавигдсан илтгэл, танилцуулга, үүрэг даалгавар/  явуулж байна.  

3.1.11 Шуурхай зөвлөгөөнийг хүндэтгэх шалтгаангүйгээр тасалсан, шуурхай 
зөвөлгөөн дээр өгсөн үүргийг хугацаанд нь биелүүлээгүй, чанаргүй гүйцэтгэсэн 
тохиолдолд Төрийн албаны тухай хуулийн 25, 26 дугаар зүйл, Баянгол дүүргийн 
Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний холбогдох заалтыг тус тус 
үндэслэн хариуцлага тооцно. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013  
оны .... дугаар сарын ......-ны өдрийн  
............... дугаар захирамжийн хоёр 

дугаар хавсралт  
 
 

Шуурхай зөвөлгөөнд доорх албан тушаалтнууд оролцоно: 
Заавал оролцох албан тушаалтан: 

- Засаг даргын зөвлөх 
- Засаг даргын орлогч нар 
- Тамгын газрын дарга 
- Захиргаа, Хуулийн хэлтсийн дарга 
- Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга 
- Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 
- Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
- Дэд бүтэц, тохижилтийн хэлтсийн дарга 
- Нийгмийн Хөгжлийн хэлтсийн дарга 
- Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга 
- Соёлын хэлтсийн дарга 
- Хуулийн албаны дарга 
- Хэвлэл, мэдээллийн албаны дарга 
- Нийтлэг үйлчилгээний албаны дарга 
- Цэргийн Штабын дарга 
- Бүртгэлийн хэлтсийн дарга 
- Цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн дарга 
- Замын Цагдаагийн Тасгийн дарга 
- Мэргэжлийн Хяналтын хэлтсийн дарга 
- Боловсролын хэлтсийн дарга 
- Статистикийн хэлтсийн дарга 
- Онцгой байдлын хэлтсийн дарга 
- Өмч, газрын харилцааны албаны дарга 
- Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн дарга 
- Татварын хэлтсийн дарга 
- Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга 
- Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга 
- Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга  
- “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГазрын захирал /газар, хэлтсийн 

даргын хамт/ 
- Биеийн тамир, спортын хорооны дарга 
- Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 
- Ахмадын хорооны дарга 
- Хороодын Засаг дарга нар /хороон зохион байгуулагч, нийгмийн 

ажилтан, өрхийн эмнэлэгийн удирдлага, хорооны хэсгийн цагдаа/ 
- “УБЦТС” ХК-ийн ХҮТ 
- УБ Төмөр зам 
- ОСНААКонтор 
- БГД-ийн ИТХ-ын Ажлын албаны дарга, хэлтсийн удирдлага 

 
Хүсэлтээр оролцох албан тушаалтан: 
 

- БГД-ийн ИТХ-ын дарга, дэд дарга 
- Баянгол дүүргийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
- Баянгол дүүргийн прокурор 

 


