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          Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн 2015 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд  цагдаагийн байгууллагын 6 стратеги зорилтын хүрээнд 84 ажил 
арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлж, биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр  гаргаж,  
Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн. 
 

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 
  

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын их хурлын тогтоол-2, Засгийн газраас 
гаргасан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хөтөлбөр-5, 
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж-2, Хуульзүйн яамны албан 
даалгавар-1, Цагдаагийн ерөнхий газраас гаргасан тушаал шийдвэр, хөтөлбөр , 
төлөвлөгөө-11 нийт төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, нийт 
21 хөтөлбөр, төлөвлөгөөний  холбогдох заалтуудыг  2015 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллав.   

  Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх 
асуудлын графикчилсан төлөвлөгөөний дагуу 26 удаагийн зөвлөлийн хурлыг 
зохион байгуулж, 280 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. 

  Хууль зүйн сайдын 89 дүгээр тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын 
стратегийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн  2015-
2020 оны стратеги хөтөлбөр”, “Алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулан даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн  Төвийн 
даргын тушаалаар баталгаажуулан хэрэгжүүлэв.  

 “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж, “Ажлын цаг ашиглалтад 
хяналт тавих ажлын хэсэг”- ийг байгуулан цаг ашиглалтад хяналт тавих журмыг 
Төвийн даргын тушаалаар баталгаажуулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.  
        Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулахаар засвар, өөрчлөлтийг 
оруулан хянуулж, Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлэн 43 ажлын байранд 
тодорхойлолтыг  баталгаажуулж, хавсралтаар ажлын чиглэл, ажил үүргийн 
хуваарийг нарийвчлан тодотгож  үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. 
      Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, ЦЕГ, Дүлий иргэдийн үндэсний 
холбоотой хамтарсан “Санамж бичиг”-ийг байгуулж, /SMS/-аар хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдээс дуудлага авах програм хангамжийг боловсруулан үйл 
ажиллагаанд оруулж,  сонсголын бэрхшээлтэй иргэдээс мессежээр 20 дуудлага 
мэдээлэл хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна 
         “Албан хэрэг хөтлөлт, архивын журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж, төвийн 
даргын тушаалаар баталгаажуулан,  албан хэрэг хөтлөлтийн “Able” программыг 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн ажлын зохион 
байгуулалтын улсын үзлэгийн хүрээнд Төвийн даргын тушаалаар ажлын хэсгийг 
байгуулан, улсын үзлэгийг  дүгнэх 4 аргачлалын  дагуу хийх ажлын төлөвлөгөөг 
гарган ажиллаж, улсын үзлэгээр 3025 оноотой дүгнэгдсэн.   

Хэрэглэгчийн үнэлгээний талаар Баянзүрх дүүрэг, Сонгино-Хайрхан 
дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт 150 иргэнээс түүврийн аргаар санал асуулгыг авав.  

Мэдээлэл хүлээн авагчдийн харилцааны соёлын түвшинг судалж үзэхэд 53% 
нь харилцааны соёл сайтай, мэдээллийг бүрэн гүйцэд хүлээн авдаг, харин 17,3% 
нь мэдээлэл хүлээн авагчид ууртай, загнаж харьцдаг, мэдээлэл дутуу авч, дахин 
залгахад хүргэдэг гэж хариулсан байна.  
     Байгууллагын  аюулгүй байдлын хувийн хэргийг нээж, “Байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлээр  урьдчилан сэргийлэх үзлэг явуулах удирдамж ”-ийн  



дагуу галын аюулгүй байдлыг хангах үзлэг шалгалтыг 4 удаа хийж,   дадлага 
сургалтыг 2 удаа зохион байгуулан галын хор ашиглан гал унтраах, галын 
аюулгүй ажиллагааны норм, дүрмийн талаар алба хаагчдад мэдээлэл өгч, 
дүнгийн талаар даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцлээ.  
 

 
    

“Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ”-г хийж, Нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газраар барилгын төлөв байдлын, ажлын хөдөлмөрийн нөхцөлийн, 
холбооны сувагчлалын талаар мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргуулан, эрсдэлийн 
үнэлгээний  дунд түвшний эрсдэлийг бууруулах, саармагжуулах чиглэлээр 13 
заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж, барилга байгууламжийн 
ашиглалт, өргөтгөл, шинэчлэл, их засварын тухай хувийн хэргийг хөтөлж ажиллав  
Төвийн даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 27 -ны өдрийн 10 дугаар тушаалаар 
байгууллагын  “Дотоод журам”-ыг шинэчлэн баталж, алба хаагчийн болон 
байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 22 заалтыг тусган хэрэгжүүлж 
байна.   

 



 Хоёр: Хүний нөөцийн ажлын талаар  
 
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалт 
зарлуулах захиалгыг Цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлж, шалгаруулалтад орох 
хүсэлт гаргасан иргэдийг судлан, ялыг шалгуулж, материалыг бүрдүүлэн нийт 23 
алба хаагчийг томилуулж, 6 сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг  зарлах 
бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.  
       Шинээр томилогдсон алба хаагчдыг ажилд нь богино хугацаанд 
дадлагажуулах зорилгоор 2015 онд төвийн даргын тушаалаар 13 дадлагажуулагч 
багшийг томилон, сургаж дадлагажуулах ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж, 
дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн ажиллаж байна.  
       Цагдаагийн ерөнхий газрын сургалт дадлагын төвөөс зохион байгуулсан 
англи хэлний 1-2 сарын хугацааны анхан шатны  сургалтад 4 алба  хаагчийг 
хамруулсан.  
       Цагдаагийн офицер бэлтгэх сургалтад 6 алба хаагчийг,  Хууль сахиулахын их 
сургуулийн эрх зүйн эчнээ сургалтад 3 алба хаагчийг, гамшиг судлалын 
магистрын сургалтад 2 алба хаагч, гадаад хэлний сургалтад 3 алба хаагчийг  
хамруулж, суралцах хугацаандаа зөрчил гаргахгүй байх баталгаа гаргуулан 
авсан. 
            Мэргэжлийн сургалтын судалгаа хийж, шилэн кабелийн мэргэшүүлэх 
сургалтанд 3, электроник засварын сургалтанд 4 алба хаагч хамруулах тухай 
гэрээ байгуулж, Топика ХХК-аас зохион байгуулсан “Cyber security” сэдэвт 
сургалтад 1 алба хаагч суралцуулж, сүлжээний төхөөрөмжийн тохиргооны 
чиглэлээр дотоодын сургалт зохион байгуулсан.    
              Алба хаагчдын сэтгэл ханамжийн байдал, байгууллагын орчин нөхцөл, 
үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөө, байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, 
чадавхын асуудал, алба хаагчдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн асуудлаар 
“Алба хаагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа-2015” -г боловсруулж, 125 алба 
хаагчаас судалгааг авч,  дүнг төвийн зөвлөлийн хуралд танилцуулж, хэлтсийн 
дарга нарт удирдлагын арга барилын талаар зөвлөмж өгсөн.  

Алба хаагчдаас авдаг сэтгэл зүйн суурь судалгааг шинэчилж сэтгэл зүйн тест, 
зурган арга, дадал зуршлыг тодорхойлох арга зүйгээр 103 алба хаагчаас 
ганцаарчилсан судалгаа авч, судалгааны дүнг урьд оны сэтгэл зүйн судалгааны 
дүнтэй харьцуулан гаргасан.  
       Төвийн алба хаагчдад өдөр тутам эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч, эмчилгээний 
өрөөгөөр давхардсан тоогоор  нийт 979 алба хаагч үйлчлүүлж, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ авсан байна  
       Томуугийн эсрэг вакцинд 52 алба хаагч, “Цусны бүлэг, резус фактор 
тодорхойлуулах” ажлын хүрээнд 152 алба хаагчдыг хамруулж бүртгэлийн 
програмд оруулсан. 
       Алба хаагчдад хүчилтөрөгчийн коктейлээр тогтмол үйлчилж, “Сүүж уул” 
амралт, нөхөн сэргээх сувилалд амрах хуваарийг гарган батлуулж, 4 ээлжээр 
нийт 51 алба хаагч /ээлжийн ажилтай 49, өдрийн ажилтай 2/, ахмад настан 6,  ар 
гэрийн 12 хүнийг амрааж сувилуулсан.   

 
Гурав: Мэдээлэл хүлээн авах, шуурхай удирдлага, зохицуулалтын 

арга хэмжээний талаар  
 

         2015 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар  иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас гэмт хэрэг зөрчил, гал түймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн яаралтай 
тусламжийн дуудлагын талаар тусгай дугаарын утсуудад нийт 2974850 удаа 
залгаж, холбогдсоноос 102 дугаарт -1355528,  103 дугаарт - 1428251, 101,105 



дугаарт -191071 удаа холбогдож, нийт 728250   бодит дуудлагыг шийдвэрлэсэн  
байна.  
 

 
 
   Дээрэмдэх, булаах, хулгайлах, архидан согтуурах, хүүхэд, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй холбоотой  дуудлага, мэдээллийн судалгааг дүүрэг, хороо, 
утасны дугаар, хаяг байршил, товч утга, хэдэн удаа хандсанаар нь гаргаж 
шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах, мэдээллээр хангах зорилгоор Улаанбаатар 
хотын цагдаагийн газрын дарга, дүүргийн Засаг дарга, цагдаагийн хэлтсийн дарга 
нарын нэр дээр сар бүр хүргүүлж байна. 
      Цагдаагийн байгууллагаар шалгуулахгүй, дуудлагаа буцаасан, дуудлагаар 
очиход байхгүй байсан гэж шийдвэрлэсэн  дуудлагыг мэдээлэл өгсөн хүнтэй 
эргэж холбогдож,  шийдвэрлэлтийг хянан  дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэст албан 
бичгээр хүргүүлж байна.  
      Нийслэлийн хүн амын түргэн тусламжийн дуудлага мэдээллийг цаг алдалгүй, 
бүрэн хүлээн авч эмнэлгийн яаралтай анхан шатны тусламж үзүүлэх ажлыг 
хугацаа алдалгүй хүргэх, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор 2015 оны 3 
дугаар сарын 17-ны өдрөөс дуудлагыг эргэн шаардсан тохиолдлыг салбарууд 
болон зохицуулагч эмчээр гаргах, програм хангамжийн өөрчлөлтийг нэвтрүүлсэн. 
               Түргэн тусламжийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангах, дэмжлэг 
үзүүлэх, салбар хоорондын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах чиглэлээр 
Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх  салбаруудын  дуудлага шаардаж 103-т 
ачаалал нэмэгдүүлж байгаа шалтгааныг арилгуулахаар сард сар бүр бодит 
дуудлагыг, шаардсан дуудлагатай харьцуулсан судалгааг гарган  Нийслэлийн 
түргэн тусламжийн төвд хүргүүлэн ажиллаж байна. 
                             

Дөрөв: Холбоо, мэдээллийн технологийн талаар 

 

      Мэдээлэл, холбооны техник хэрэгсэлд хийгдэх техникийн үзлэг үйлчилгээг 
батлагдсан графикийн дагуу давхардсан тоогоор 3094  техник хэрэгсэлд  
технологийн картын дагуу техникийн үзлэг, үйлчилгээг хийж, хэвийн  ажиллагааг 
ханган ажилласан.        



 
             
   Техникийн үзлэг үйлчилгээний гүйцэтгэлийн тухай илтгэх хуудсыг алба 
хаагчдаас  хүлээн авч, хэсэгчилсэн хяналт шалгалт хийж,  үүрэг чиглэл өгч 
ажилласан.    Мэдээллийн  салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг  хамгаалах  ажлын 
хүрээнд  Линкбридж ХХК–аас 60 хэрэглэгчийн антивирусны програм худалдан 
авах гэрээ байгуулан 28 алба хаагчийн компьютерт антивирусны програмыг 
суулгаж, аюулгүй байдлыг хангасан. 
 

 
 
EIN програм хангамжид хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага 

мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж 1 дугаараас олон удаа өгсөн дуудлага мэдээлэлд 
хяналт тавих зорилгоор EIN програмын хяналтын модулийг шинэчлэн Microsoft 
excel програм руу экспорт хийх кодын боловсруулалтыг хийсэн. 
 
    

 



Тав: Сургалтын чиглэлээр 
 
          “Ажлын байран дахь стресс бууруулах арга”, “Өөрийгөө танин мэдэх” 
сэдвээр сургалт явуулан, “Сэтгэл зүйн дархлаажуулалт”-ыг дэмжих 1 сарын аяны 
төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, УБХЦГ-ын сэтгэл зүйчдийн багаар 
“Бахархал”, ”Эерэг хандлага төлөвшүүлэх”, “Уучлал, уучлалт гуйх” сэдвүүдээр 3 
цагийн хичээл заалгаж, сэтгэл зүйн идэвхжүүлэх 3 дасгал, сэргээх 2 дасгал, 
релакс 1 дасгалыг давхардсан тоогоор 178 алба хаагчдад зохион байгуулж 
явууллаа.  

Шуурхай удирдлагын танхимд үүрэг гүйцэтгэж буй 57 алба хаагчид “Эрүүл 
энх амьдрахад бие сайжруулах дасгал”, 94 алба хаагчид “Стресс тайлах арга”-1 
зөвлөмжийг бэлтгэн тарааж өгсөн. 

Цэргийн нөхөрлөл ТББ-аас Сингапурын багш нартай хамтран зохион 
байгуулж буй “Аав”-уудад зориулсан 2 өдрийн 16 цагийн сургалтанд тус төвийн 8 
алба хаагчийг суралцуулсан.  

  Төвийн алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх зорилгоор 2015 оны 07 
дугаар сарын 20-ны өдөр  “Хувь хүний ёс зүй, ёс суртахуун” сэдвээр 93 алба 
хаагчийг хамруулан хичээл сургалтыг  зохион байгууллаа.   

Төвийн алба хаагчдын сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх зорилгоор “Хувь хүний 
ёс зүй, ёс суртахуун” сэдвээр, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр 
“Уламжлалт анагаах ухааны суурь ойлголт, “Зан төлөвийн өөрчлөлт”, “Нүдний 
ядаргаанаас сэргийлэх дасгалууд”, “Архи эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөлөл”, 
“Тамхи эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь”, ”Суудлын мэдрэлийн үрэвсэл” зэрэг 
сэдвүүдээр хичээл заалаа.  

Зургаа: Сахилга, ёс зүйн чиглэлээр: 
 
 Алба хаагчдын сахилга, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр нэгж, хэлтсүүд  
сахилгын зөвлөгөөнийг улирал тутам, төвийн нэгдсэн зөвлөгөөнийг  нийт 4 удаа 
зохион байгуулж,  Төвийн даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 21–ны өдрийн А/35 
дугаар  тушаалаар “Сахилга ёс зүйн зөвлөл”-ийг шинэчлэн байгуулж,  зөвлөлөөс  
хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. 
      Хууль зүйн сайдын “Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай “А/248 дугаар тушаал, ЦЕГ-ын даргын 01/06 албан бичгээр 
ирүүлсэн үүрэг, ажлын чиглэлийг алба хаагчдад танилцуулж ,“Согтууруулах 
ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ автомашин жолоодохгүй, сахилга ёс зүйн зөрчил 
дутагдал гаргахгүй байх тухай  баталгаа”-г нийт 126 алба хаагчаас бичгээр 
гаргуулан авч, Лицензийн төвөөс алба хаагчдын жолоодох эрхийн лавлагааг 
улирал бүр авч, хяналт тавин ажиллаж байна.  

Хууль зүйн сайдын “Ажил эрчимжүүлж, ажлын хариуцлагыг сайжруулах тухай”  
2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1/3 албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний хүрээнд төвийн дарга хэлтэс, тасгийн  алба хаагчидтай нийт 12 
удаагийн уулзалтыг зохион байгуулж, ажлын хариуцлага, сахилга батыг 
сайжруулах, алба хаагчдын ажлыг дүгнэх тухай Төвийн даргаас 8 албан 
даалгаврыг  хэлтсийн дарга нарт өгч, биелэлтийг даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэж шийдвэр гарган ажиллаж байна.  

Алба хаагчдын сахилга хариуцлага, хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар  
Захиргааны удирдлагын хэлтэс, ШУХ/101,105/, ШУХ/103/-ийн дарга нарын 
сонсголыг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүллээ. 
 

 
 
 



Долоо: Олон нийт, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр 
 
      Төвийн eincenter.gov.mn сайтад хоногийн мэдээллийг тогтмол оруулж , 2015 
оны 10 дугаар сард  “Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв” facebook хуудсыг нээж, 
20 мэдээ, мэдээллийг байршуулж,  2401 хүн хандалт хийж, үйл ажиллагааг 
дэмжсэн  байна. 
      MN-25 телевизийн “1000 төгрөг” төсөл сайн үйлсийн аяны хүрээнд галын 
аюулын талаар ярилцлага өгч, үйл ажиллагаа сурталчилсан.  
         Байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах зорилгоор “Танайд хоноё” 
нэвтрүүлгийг 25-р суваг телевизтэй хамтран бэлтгэж олон нийтэд хүргэсэн. 
      МҮОНРТ-тэй гэрээ байгуулан  “Өглөө” хөтөлбөрт иргэдээс ирүүлж буй 
дуудлага мэдээлэл, үйлдэгдэж буй гэмт хэрэг, зөрчил, гамшиг осол, эмнэлгийн 
яаралтай тусламжийн талаар мэдээ, мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг  2015 оны 11 
сарын 29—ны өдрөөс эхлэн баасан гараг бүрт  олон нийтэд  хүргэн ажиллаж  
байна. 
        Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төв байгуулагдсан өдрийг угтаж хийх ажлын 
хүрээнд TV-5 телевизийн “Хак-Чак” хөгжөөнт нэвтрүүлэгт оролцож, Үндэсний 
цэцэрлэгт хүрээлэнд мод тарих арга хэмжээг зохион байгуулан, төвийн түүхэн 
замналыг харуулсан зурагт ном, үйл ажиллагааны танилцуулгын эхийг бэлтгэн, 
төвийн лого бүхий медальоныг алба хаагчдад дурсгав.  
         XVII жарны “Согтууруулагч” хэмээх модон хонь жилийн сар шинийн баяр, 
ахмадын өдрийг тохиолдуулан  2 удаа  нийт  69  ахмад настанг хүлээн авч,  82 
настай ахмад настан   Чогдорын Чулуунд хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион 
байгууллаа. 
       Цагдаагийн байгууллагын “Монгол цагдаа-2015” 15 төрөлт цогцолбор 
тэмцээний Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн нэрэмжит сагсан бөмбөгийн 
тэмцээнийг зохион явуулж, төвийн эмэгтэй баг тамирчид 2, эрэгтэй баг тамирчид 
3-р байранд шалгарч, нийт багийн дүнгээр тэргүүн байрыг эзлэн шилжин явах 
цом, өргөмжлөлийн эзэн боллоо.  
 

 



 
     Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан хүч спорт хорооны  
гар бөмбөгийг аварга шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй, эмэгтэй баг, бокс, хүчний 3 
төрөлт, шатрын тэмцээнүүдэд тамирчдыг бэлтгэн  оролцуулж, багийн дүнгээр 
цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 3 дугаар байр эзлэн цом, өргөмжлөлөөр 
шагнагдав.  
     Төвийн алба хаагчдын дунд нэрэмжит боулинг, шатар, ширээний теннис, 
биллярд, гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулав.  

 
      Тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчдаас спортын тогтвортой амжилт гаргасан 1 алба хаагчийг ЦЕГ-ын “Спортын 
алдар” тэмдэг, 3 алба хаагчийг Монголын үндэсний олимпийн хорооны шагналаар 
шагнуулав. 



      БХЯ-ны “Бага баян” амралтын чиглэлд Шуурхай удирдлагын хэлтэс /101,105/-
аас “Эрүүл агаар-эм 2015” явган аяллыг зохион байгуулж,  аяллын  хүрээнд алба 
хаагчдын дунд олс таталт, хүндийг өргөлт, буудлага зэрэг  төрөл бүрийн уралдаан 
тэмцээнийг  зохион явуулсан. 

 
 

 
 

      Алба хаагчдын чөлөөт цагийн зөв өнгөрүүлэх, хамт олныг бэхжүүлэх 
зорилгоор “Аглаг бүтээлийн хийд”-ийн  чиглэлд явган аяллыг зохион байгуулж, 
хамт олныг бүрэн хамруулав   
 
 

МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ 


