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Удирдлага

Засаг дарга

Засаг даргын 
зөвлөх

Засаг даргын 
зөвлөх

Засаг даргын 
орлогч

Засаг даргын 
орлогч

Тамгын газрын 
дарга

Тамгын газар

Төрийн 
зархигааны 
удирдлагын 

хэлтэс

Хөрөнгө 
оруулалт, 
хөгжлийн 
бодлого 

төлөвлөлтийн 
хэлтэс

Нийгмийн 
бодлогын хэлтэс

Хууль, эрх зүйн 
хэлтэс

Хяналт 
шинжилгээ -

үнэлгээ дотоод 
аудитын хэлтэс

Санхүү төрийн 
сангийн хэлтэс

Цэргийн штаб

Мэдээ мэдээлэл

Онцлох мэдээ

Шинэ мэдээ

Сумдын мэдээ

Сарын мэдээ

Ил тод байдал

Хүний нөөцийн 
ил тод байдал

Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаа

Худалдан авах 
ажиллагааны ил 

тод байдал

Төсөв, 
санхүүгийн ил 

тод байдал

Тусгай 
зөвшөөрөл

Эрх зүйн акт

Хууль тогтоомж, 
дүрэм журам

Захирамж

Тушаал

Хэм, хэмжээний 
акт

Хэм, хэмжээний 
актын төсөл

Төрийн албаны 
салбар зөвлөл

Бүрэлдэхүүн

Тогтоол, 
шийдвэр

Шалгалтын зар

Аялал жуулчлал

Аяллын 
маршрут

Байгалийн 
үзэсгэлэнт газар

Түүх соёлын 
дурсгалт газар

Онцлох газрууд

Арга хэмжээ

ISO 9001;2015

Чанарын гарын 
авлага, үйл явц

Баримт бичгийн 
нэгдсэн 

жагсаалт

Журам, маягт

Дотоод аудит

Мэдээ мэдээлэл

Төрийн 
үйлчилгээ



 

 Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, 
Үйлдвэрийн бүс, Тээвэрчдийн гудамж, WW center, 301 тоот  
Утас: (+976)- 77404444 
 

 

Энэхүү баримт нь байгууллагын нууцад хамаарах мэдээлэл тул өөр бусад этгээдэд хувилж тараах, нийтийн хүртээл болгохыг 
хориглоно. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй аливаа этгээдэд хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх болно.  

SUKHBAATAR.GOV.MN САЙТЫН ҮНДСЭН ЦЭСНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ 
 
*Шараар тодруулсан цэс нь шууд бэлэн байгаа вебсайтруу үсрэнэ 

Үндсэн цэс Дэд цэс Дэд дэд цэс 

Аймгийн тухай 
Танилцуулга   
Эрхэм зорилго  
Алсын хараа  

ИТХ ИТХ-ын дарга   
ИТХ-ын сайт  

Удирдлага 

Засаг дарга  
Засаг даргын зөвлөх  
Засаг даргын зөвлөх  
Засаг даргын орлогч  
Засаг даргын орлогч  
Тамгын газрын дарга  

Тамгын газар 

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс 

 

Хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэс 

 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс   
Хууль, эрх зүйн хэлтэс Архивийн тасаг  
Хяналт, шинжилгээ – 
үнэлгээ дотоод аудитын 
хэлтэс 

 

Санхүү төрийн сангийн 
хэлтэс 

 

Цэргийн штаб  

Төрийн албаны 
салбар зөвлөл  

Бүрэлдэхүүн  
Тогтоол, шийдвэр  
Шалгалтын зар  

Эрх зүйн акт 

Хууль тогтоомж, дүрэм 
журам 

 

Захирамж  
Тушаал  
Хэм, хэмжээний акт  
Хэм, хэмжээний актын 
төсөл 

 

Төрийн 
үйлчилгээ   

Ил тод байдал 

Хүний нөөцийн ил тод 
байдал 

Сул орон тоо 
Сонгон шалгаруулалт 

Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа 

Төлөвлөгөө  
Сургалт сурталчилгаа, видео 
Гарын авлага  
Зөвлөмж  
Маягтууд 
ХАСУМ хийсэн тухай дүгнэлт 

Худалдан авах ажиллагааны 
ил тод байдал 

Төлөвлөгөө 
Тендэрийн урилга 
Тайлан 

Төсөв, санхүүгийн ил тод 
байдал 

Батлагдсан төсөв 
Төсвийн гүйцэтгэл 
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Орон нутгийн хөгжлийн сан, төлөвлөгөө, гүйцэтгэл 
Төсвийн тайлан 
Тендерийн шалгаруулалт, гүйцэтгэл 
Төсөв 

Тусгай зөвшөөрөл 

Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын 
сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх 
баримт бичигт тавигдах шаардлага 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх 
баримт бичиг 
Эрүүл мэндийн чиглэлээр аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт 
бичигт тавигдах шаардлага 
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын 
жагсаалт 

ISO 9001:2015 

Чанарын гарын авлага, үйл 
явц  

Баримт бичгийн нэгдсэн 
жагсаалт  

Журам маягт  
Дотоод аудит  
Мэдээ мэдээлэл  

Төрийн 
байгууллага 

Агентлаг  

 
Онцгой байдлын газар 
Эрүүл мэндийн газар 
Цагдаагийн газар  
Шүүхийн шинжилгээний алба 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 
Хүнс, Хөдөө аж ахуйн газар 
Мал эмнэлгийн газар 
Боловсрол соёл урлагийн газар 
Санхүүгийн хяналт аудитын алба 
Татварын хэлтэс 
Улсын бүртгэлийн хэлтэс 
Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар 
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар 
Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 
Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 
Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
Орон нутгийн өмчийн газар 
Биеийн тамир спортын газар 
Мэргэжлийн хяналтын газар 
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 
Статистикийн хэлтэс  

Төсөвт байгууллага  

Нийтийн номын сан  
Нэгдсэн эмнэлэг  
Жаахан шарга театр  
Угсаатны зүйн музей 
Цаг уур орчны шинжилгээний төв 
Насан туршийн боловсрол төв 

Төрийн өмчит  Сүхбаатар-Эрчимт ДБЭХС ТӨХК 
Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв 
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Талын зам ТӨХК 

Орон нутгийн өмчит 

Дөрвөлж 
Нийтлэг үйлчилгээ  
Сүхбаатар-Тохижилт үйлчилгээ 
Сүхбаатар-Ойжуулалт СДОА  

Мэдээ мэдээлэл 

Онцлох мэдээ  
Шинэ мэдээ  
Сумдын мэдээ  
Сарын мэдээ  

Аялал жуулчлал 

Аяллын маршрут   
Байгалийн үзэсгэлэнт газар  
Түүх соёлын дурсгалт газар  
Онцлох газрууд  
Арга хэмжээ  
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Нүүр хуудас Тайлбар Төлөв 

 
Лого, текст 

Лого болон Сүхбаатар аймаг засаг 
даргын тамгын газар текст 

байрших, Лого дээр дарах үед 
нүүр хуудасруу үсрэх 

 
Бүх хуудас дээр харагдах 

Үндсэн цэс  Бүх хуудас дээр харагдах 
Сошиал суваг Facebook,Twitter, Youtube холбоос 

байршуулах 
Бүх хуудас дээр харагдах 

Хайлтын хэсэг Түлхүүр үгээр хайх  Бүх хуудас дээр харагдах 
Онцлох мэдээ  2-3 онцлох мэдээ ээлжилж 

харагдах(урсдаг мэдээ, баннер) 
Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

Шинэ мэдээ 5-н шинэ мэдээ харагдах Зөвхөн нүүр хуудас дээр 
Сумдын мэдээ 5-н мэдээ харагдах Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

Нэмэлт цэс  Бүх хуудас дээр харагдах 
 

Холбоос 
Erp.e-mongolia.mn , e-mongolia.mn 
холбогдох хууль тогтоомжууд  , 

эдгээрийн холбоос байршиж дарах 
үед new tab дээр нээгдэнэ 

Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

 
 
 

Санал асуулга 

1 асуулт олон хариулттай байна. 
Дан текст  

"Бусад" гэх нээлттэй хариулт байх 
боломжтой байх - Иргэд бусад 
дээр өөрсдийн санал хүсэлтийг 

бичиж оруулна 
 Үр дүн санал өгсөний дараагаар 

харагдана. 
Хүлээж авах гарц нь мэйл хаяг 
байх admin@sukhbaatar.gov.mn 

хаягаар авна.  

 
 
 

Зөвхөн нүүр хуудас дээр, санал 
асуулга байхгүй үед 

харагдахгүй байх 

 
 
 

Статистик мэдээлэл 

Сүхбаатар аймгийн талаарх 
статистик мэдээллүүд байна. 

Үүнд: Газар нутаг, ААН-н тоо, 
Хүн ам, Улсын төсөвт 

төвлөрүүлсэн татвар, Сууршил, 
Орон нутгийн төсөвт 

Зөвхөн нүүр хуудас дээр 
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төвлөрүүлсэн татвар, Мал сүрэг, 
Хөдөлмөр эрхлэлт (vector зураг) 

 
Цаг агаар 

Сүхбаатар аймгийн тухайн өдрийн 
цаг агаар орно (өдөр бүр гараар 

update хийх, холбоосоор) 

Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

Баннер  Бүх хуудас дээр харагдах 
Видео мэдээ 2-3 видео slide байна Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

Өргөдөл гомдол Форм байна / 
admin@sukhbaatar.gov.mn мэйлээр 

авах / 

Зөвхөн нүүр хуудас дээр 

Утасны жагсаалт Бүх төрийн байгууллагуудын 
жагсаалт 

зөвхөн нүүр хуудсанд харагдах 
PDF холбоосруу үсрэх 

Холбоо барих Нүүр хуудасны хөл хэсэгт 
байршина 

Бүх хуудас дээр харагдах 

Сумд  

Асгат  

Зөвхөн нүүр хуудас дээр 
харагдах, жагсаалт холбоосоор 

new tab үсрэх 
 

Баяндэлгэр 
Дарьганга 
Мөнххаан  

Наран  
Онгон 

Сүхбаатар  
Түмэнцогт 

Түвшинширээ 
Уулбаян 
Халзан 

Эрдэнэцагаан 
Баруун-Урт 

 


