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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

1.1. Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 6 дугаар сард 2 удаа зохион 
байгуулагдсан. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
нэгтгэж, www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. 

1.2. Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн 50 иргэний материалын бүрдлийг 
хангуулан хүлээн авч дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар дэмжигдэн, 
НЗДТГазарт тоотоор хүргүүлсэн. 

Мөн дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон харъяа хэлтэс албадын ажилтан 
албан хаагчидтай холбоотой ѐс зүйн мэдээ тайланг гарган, зохих хугацаанд холбогдох газарт 
илгээсэн. 

1.3. Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүд Диснейн баатруудтай хамтран 
хорооллын төв зам дагуу парад хийж, ММ агентлаг, Монгол HD, ETV, ZATV, АИСТ Монголиа, 
ТМ тэргүүтэй арав орчим телевиз, сонин сайтуудаар сурталчилгаа өгсөн. Мөн Улаанбаатар 
паласын “Open Air”-т болсон арга хэмжээний үеэр С1, NTV, Eagle тэргүүтэй телевизүүд 
сурвалжлага бэлтгэн түгээсэн болно. 

Мөн “Өргөө” кинотеатрын өмнөх уулзварын нээлт болон “Гудамж” төслийн хүрээнд 
Баянгол дүүрэгт 17 уулзвар шинэчлэгдэж байгаа талаар мэдээлэл бэлтгэн хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацсан. 

“Асуудал, шийдэл” сэтгүүлийг бэлтгэн гаргаж, өрхийн тоогоор түгээсэн. Мөн Засаг 
даргын тайлант ярилцлагыг “Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ”, “Улаанбаатар таймс”, 
www.news.mn, www.times.mn сайтуудаар байршууллаа. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүлийн тус 
дүүрэгт иргэдтэй хийх уулзалтыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацсан, энэ 
уулзалтаар дээврийн засварт зориулан дахин 3.5 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн. 

Дүүргийн www.bgd.mn вэб сайтанд тогтмол баяжилт хийн ажиллаж байна. 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

2.1. Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

Орон нутгийн төсвийн  болон Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүжих 

байгууллагуудын 2013 оны төсвийн төлөвлөгөөний сар, улирлын хуваарийг хийж Засаг 

даргаар батлуулан, холбогдох газруудад хүргүүлж, хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 

http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.news.mn/
http://www.times.mn/
http://www.bgd.mn/


Төсвийн төлөвлөлттэй холбоотой орлого, зарлагын судалгаа хийж, 2014-2016 оны 

дунд хугацааны төлөвлөлт, 2014 оны төсвийн төслийг төсвийн  хүлээн авч нэгтгэн, хянаж 

байгаа бөгөөд хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.    

2.2. Төсвийн орлогын талаар: 

Орон нутгийн төсвийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хуваарийг хийж Засаг даргаар 
батлуулан, хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 2013 оны 6 сарын байдлаар 24-ны байдлаар 
орон нутгийн төсөвт 4 тэрбум 940.0 саятөгрөгийн орлого оруулж,  урьдчилсан байдлаар 
эхний хагас жилийн төсвийн  орлогын  төлөвлөгөө 124.2 сая төгрөг буюу  2.6 хувиар давж 
биелээд байна.  

 
Татварын хэлтэст орон тооны бус байцаагч ажиллуулах  тухай Дүүргийн Засаг даргын 

2013 оны А/239 захирамжийн дагуу Татварын хэлтсийн 27 орон тооны бус байцаагчтай гэрээ 
байгуулж, мөрдөн ажиллаж байна. 

 
 
2.3. Төсвийн зардлын  гүйцэтгэлийн талаар: 

 

2013 оны эхний 6 сарын  байдлаар  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад  4 тэрбум 

842.5 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад  20 тэрбум 14.3 сая 

төгрөгийн, бүгд 24 тэрбум 856.8 сая төгрөг, буюу батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу 

зарлагын санхүүжилт олгосон. Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн байгууллагуудын 

нягтлан бодогч нартай хамтран 2013 оны эхний 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлд судалгаа, тооцоо 

хийж, үүсээд байгаа өр авлагыг бууруулах талаар  судлан ажиллаж  байна. 

Монгол улсын Сангийн сайдын 73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн 

санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам“-ын дагуу төсвийн орлогын төлөвлөгөөний 

биелэлттэй уялдуулан төсвийн санхүүжилтийг цалин хөлс, ажил олгогчоос төлөх НДШ, 

Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ашиглалтын зардал, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт 

гэсэн дараалал тогтоон санхүүжүүлж байна. 

2.4 .Мэдээ, тайлангийн талаар: 

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр нэгтгэж дараа сарын 2-ны дотор Нийслэлд 

хүргүүлж, удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.  

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оныА/219 тоот захирамжийн дагуу Дүүргийн нийтийн 

эзэмшлийн зориулалттай эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг зохион байгуулж, нийт 20,6 тэрбум 

төгрөгийн өмч хөрөнгө тоолж, тооллогын дүн мэдээг нэгтгэн,  Нийслэлийн Өмчийн 

харилцааны газартай дахин тулгалтын ажил явагдаж байна. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2013 оны1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг цахим 

сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж  байна. Өнөөдрийн байдлаар  9459   аж ахуйн 

нэгж , байгууллагын тайланг хүлээн авч баталгаажуулаад байна. 

Санхүүгийн тайлан хүлээн авах програм шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор дүүргийн 

хэмжээнд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг харгалзах ангилалуудаар бүртгэж цэгцлэх ажил 

хийгдэж байна.  



Дүүргийн  Татварын хэлтэстэй хамтарч 6 улирлаас дээш тайлан өгөөгүй  2326 аж нэгж 

байгууллагыг тулган шалгаж, 2183 аж нэгжүүдийг тусгаарлах арга хэмжээ авах саналыг  

Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

 

2.5. Бусад ажлын талаар: 

“Түмэнд ойрхон – Төрийн үйлчилгээ” сарын аяны хүрээнд 05 дугаар сарын 20- 06 

дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд Татварын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Эдийн 

засаг, төлөвлөлтийн хэлтэс, Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазрын хамт дүүргийн бүх 23 

хороодод ажиллаж, иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ. Дээрх хугацаанд 2012 оны жилийн эцсийн 

болон 2013 оны 1 дүгээр улиралын тайлан баланс  

Нийтийн их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын А/329 

тоот  захирамжийн дагуу 6 дугаар сарын 08-ны өдөр 2 болон 19 дүгээр хорооны нутаг 

дэвсгэрийн 46 аж ахуйн нэгж байгууллагыг  нийтийн цэвэрлэгээний ажилд хамруулж, 

гүйцэтгэлийн мэдээг Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэст гаргаж өгсөн. 

Гурав. Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд хэлтсийн дотоод ажил үүргийн хуваарийн дагуу нийслэл 
дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт, 1, 2-р улирлын 
тайлангийн биелэлтийг хугацаанд нь гаргаж өгсөн. 

 

Эх үрсийн баярыг тохиолдуулан урлагийн 

наадамд оролцсон хүүхэд багачуудад өгөх 

бэлэг хандиваар цуглуулах ажлыг зохион 

байгуулж ”Оргил худалдааны төв”, “Сладко” 

зэрэг 8 газраас 787 ш бэлгийг бэлтгэв. 

 

 

“Түмэнд ойрхон төрийн үйлчилгээ” сарын 

аяны хүрээнд хуваарийн дагуу хороодод ажиллав. 

Иргэдэд зориулсан зөвлөмжийг боловсруулан 

бэлтгэн гаргаж, тараан өгсөн. Мөн иргэдээс санал 

хүсэлтийг хуудсаар авсан. 

 



 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга, ерөнхий менежерийн 

удирдамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх 

газруудад 2013.06.06-наас эхлэн ажлын 6 хэсэг байгуулан аттестатчиллын шалгалт явагдаж 

байна. Энэ жилийн аттестатчиллын зорилго нь гадна тохижилтийн ажил хийж гүйцэтгүүлэх 

тухай хугацаатай албан мэдэгдэл өгч гүйцэтгэлийг хянан тусгай зөвшөөрлийг сунгах буюу 

шинээр олгох юм.  

 

Аж ахуйн нэгж иргэдэд тайлангийн хугацаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч үйл 

ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгож байна. 

 

 

 

 

 

Магсаржавын гудамжны хайсыг будуулж буй байдал 

 

 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 6 дугаар сарын 04–ний өдрийн А/329 тоот 

Захирамжаар ХҮҮХ нь Магсаржавын гудамжийг тохижуулах хуваарийн дагуу тохижилт хийх 

тухай албан мэдэгдэл 38 газарт хүргэж, тохижилтийг хийлгэж зурагжуулан албан бичгээр 

хариуг авч ажиллаж байна.  



Ил задгай худалдаа, шорлог 

Баянгол дүүргийн Засаг дарын 2013 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн A/230, 2013 

оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн A/256тоот “Эрүүл ахуйн шаардлага, тогтоосон хэм 

хэмжээг зөрчин зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний худалдааг 

зогсоож арга хэмжээ авах тухай” захирамжаар 13, 14, 15 дугаар хорооны ил задгай худалдаа, 

шорлогын худалдаа эрхлэгч нарт дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2-р 

хэлтэстэй хамтран хуваарийн дагуу хяналт тавин ажиллаж шорлогны мах, тэрэг 4ш, тоног 

төхөөрөмж 12ш зэргийг хураан авсан.  

Цагаан сарыг угтаж  “Жаст агро” ХХК- тай хамтран  нөөцийн махыг  “Хар хорин” 

худалдааны төв, “Үлэмж эх” ХХК-ны Смарт төв дээр бөөнөөр, “Номин холдинг” ХХК-ны Билэг 

салбар дээр жижиглэнгээр худалдаалах ажлыг зохион байгуулж, нийт 02 сарын 01-нээс 10 

хүртэл 39,8 тн нөөцийн мах борлуулсан. 3-р сарын 15-наас эхлэн дүүргийн хэмжээнд нөөцийн 

мах худалдаалж эхлэхтэй холбогдуулан дэлгүүрийн эздүүдийн дунд  03-р сарын 10-нд “Жаст 

агро” ХХК-тай хамтран уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, зааварчилгаа өгч,  гэрээ хийлгэв.  

Одоо нийт  50 цэгээр  06 сарын 19-ны байдлаар 532.3 тн нөөцийн мах худалдаалаад байна.  

Энэ оны 04-р сарын 06-ны өдрөөс 06-р сарын 16-ныг хүртэл “Орхон”, “Хороолол”, 

“Хархорин” худалдааны төвүүдэд 10 удаа өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулж 48,5 тн мах 

борлуулсан байна. 04 сарын 10, 11-нд дүүргийн  Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 

нөөцийн мах худалдаалж буй дэлгүүрүүдэд шалгалт хийхэд 15 дэлгүүрт хяналт шалгалт хийж 

ажилласан. Нөөцийн махны чанар 

харьцангүй сайн, борлуулалт нэмэгдсэн, 

дэлгүүрүүд “Нөөцийн мах худалдаалж байна” 

гэсэн хаягаа тавьсан байна. 



Нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран дүүргийн газар тариалан 

эрхэлдэг 66 иргэнд нийт 11,4 тонн үрийн төмс тараасан.  

Улаанбаатар хотын Аварга шалгаруулах үсчин гоо сайхны тэмцээн 

Улаанбаатар хотын Аварга шалгаруулах үсчин гоо сайхны тэмцээнийг 2013.06.04-нд 

Бөхийн өргөөнд ЗАА-ны ХХҮХэлтэс, МҮГЗХ, ММҮГЗХолбоодтой хамтран  зохион байгуулж 

манай дүүргээс 4 салоны 6 үсчин гоо сайханч оролцож “Парадокс” ХХК-ны үсчин С.Батцогт 

алтан медаль, “Велла” ХХК-ны үсчин Б.Батзаяа, “Марал” салоны үсчин М.Номин-Эрдэнэ нар 

мөнгөн медаль авч амжилттай оролцлоо. 

Хоѐрдогч түүхий  эдийг бүртгэх тухай 2013 оны 6 дугаар сарын  05-ны өдрийн А/332 

тоот Захирамжаар “Хоѐрдогч түүхий эдийн үндэсний холбоо”, Цагдаагийн 1, 2-р хэлтэстэй  

хамтран шалгалт хийхэд хоѐрдогч түүхий эдийн 37 цэг салбар байна. 

 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа 

эрхлэх журмын 5-р зүйлд заасны дагуу зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 

4588:2008, Дэн буудалд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 5738:2007 стандартын шаардлага 

хангаж зөвшөөрөл авсан зочид буудал, дэн буудлуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 

ажиллаа. 

Дүүргийн Засаг даргын А/330  тоот захирамж гарган 35 цэгт хөлдөөгчөөр зайрмаг 

худалдах хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж иргэдийн хүсэлтийг авч түр зөвшөөрөл олгоод 

байна. 

Дөрөв. Боловсрол, соёл, эрүүл мэнд,  нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд 

4.1. Халамж үйлчилгээний чиглэлээр:  

 2013 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 12-ныг дуустал “Түмэнд ойрхон 

төрийн үйлчилгээ” сарын аяныг хэрэгжүүллээ. Уг арга хэмжээнд 50 гаруй иргэд, хөдөлмөрчид 

өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудал, санал бодлоо илэрхийллээ.  

 2013 оны 06 дугаар сарын байдлаар “Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт” хамрагдах 

хүсэлтэй 20 ахмадын санал, өргөдлийг хүлээн авч, бүрдүүлэх баримт бичгийн талаар 

мэдээлэл зөвлөгөө өглөө.  

 



4.2. Боловсролын чиглэлээр:  

 2013 оны 06 дугаар сарын 07-наас 09-ныг дуустал ЭЕШ болж өндөрлөлөө.  

4.3. Биеийн тамир спортын чиглэлээр:  

2013 оны 06 дугаар сарын 02-нд Улаанбаатар марафон гүйлт болж өндөрлөлөө. 

Энэхүү арга хэмжээнд 48 хүн хамрагдлаа.  

2013 оны  06 дугаар сарын 25-нд НИСИНаадмын хороодын анхан шатны 

тэмцээнүүдийг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган бэлтгэл ажилдаа ороод байна.  

4.4. Чуулга уулзалт, зохион байгуулсан арга хэмжээний тухай:  

2013 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр “Баянголын багачууд диснейн баатруудтай 

хамт” хүндэтгэлийн парадыг Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн ѐслолын арга хэмжээний 

эхлэл, Баянгол дүүргийн 2013 оны 06 дугаар 01-ний өдрийг олон нийтэд суртчилан таниулах 

үүднээс Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, Сургуулиас өмнөх боловсролын 

сурагчид нийтдээ 300 гаруй хүүхдүүд, 60 гаруй багш нар, Диснейн баатрууд, Үлгэр жишээ 

үлээвэр найрал хөгжмийн хөгжимчид оролцсон парад Энэбишийн талбайгаас “Өргөө” кино 

театр хүртэл хүндэтгэлтэйгээр алхлаа. Уг парадын үеэр багш нар, Тамгын газрын албан 

хаагч нар “Хүүхдийн төлөө за гэж хэлцгээе”, “Бүхнийг хүүхдийн төлөө”, “Хүүхдийн эрхийг 

хүндэтгэе” уриатайгаар хүүхдийн төлөө эв санаагаараа нэгдэцгээлээ.  

2013 оны 06 дугаар сарын 01-нд “Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэлхийн 

байгаль орчны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” гэсэн нэртэйгээр хүүхдийн баяраа ѐслол 

төгөлдөрөөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээний урлагийн тоглолтонд цэцэрлэгийн 

230, сургуулийн 315, багш 44 нийт 589 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцлоо. Тоглолтонд 

оролцсон багш, сурагчидад гарын бэлэг барьж хүндэтгэл үзүүллээ. Энэхүү арга хэмжээнд 

нийтдээ 4500 гаруй хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, албан хаагчид 

оролцлоо.  

“UB palace”-ийн Open Air-ийн талбайг 3 хэсэгт тайз засч тэрхүү 3 хэсэгтээ тус тусын 

үйл ажиллагааг харьяа хэлтсүүд зохион байгууллаа.  

 2013 оны 06 дугаар сарын 08-н өдрөөс 10-ныг  хүртэл зохион байгуулагдсан “Бид 

оролцоѐ, хөгжье” үндэсний чуулганд дүүргээс 28 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.  

 2013 оны 06 дугаар сарын 10-нд “Хүүхдийн эрх хамгаалалд үүрэг хүлээгчдийн 

хариуцлага” улсын зөвлөгөөнд дүүргээс 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.  

Тав. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

 Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр зохион байгуулагдсан “Баянголын 

багачууд” арга хэмжээний бэлтгэл Улаанбаатар палас-н гадна талбайг чимэглэх ажилд 

Хилийн 0164 дүгээр ангитай хамтран ажилласан. 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/257 дугаар захирамжаар “Түмэнд ойрхон төрийн 

үйлчилгээ” аян эхэлж, Цэргийн штабаас удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, 2013 



оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 12-ныг дуустал хороо тус бүр дээр 

ажиллаж 168 иргэний асуудлыг Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэлээ.   

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөөний дагуу 2013 онд 13 аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагад Батлан хамгаалах хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж, цэргийн үүргийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөхөөр 

шийдвэрлэсэнээс 2013 оны 06-р сарын 03-04-ний өдрүүдэд ГССЗҮТөв,  “Суурь” ХХК, 

“Байгууламж Од” ХХК зэрэг 3 байгууллагыг шалгалаа. 

Шалгалтанд 18-50 насны 204 хүн хамрагдсанаас цэргийн жинхэнэ алба хаасан-52, 

цэргийн дүйцүүлэх алба биеэр хаасан-1, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан-3, 

цэргийн алба хаагаагүй-133 байснаас тоо бүртгэлд ороогүй-24, цэргийн үүрэгтний 

үнэмлэхгүй-6, шилжилт хөдөлгөөн хийгдээгүй-8, нийт 38 хүний зөрчлийг арилган асуудлыг 

газар дээр нь хууль, тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлэсэн.  

Тухайн байгууллагуудын шалгалтанд хамрагдсан 18-50 насны иргэдэд Батлан 

хамгаалах хууль, тогтоомжийг сурталчлах, иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэхэд дөхөм болох 

үүднээс хялбаршуулсан гарын авлагыг тарааж, богино хэмжээний танилцуулга хийлээ. 

 Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан 6 иргэнд 

мөнгөн төлбөр тогтоож, байгууллагуудын шалгалтанд хамрагдагсдын хувь 14,3%-тай байлаа.     

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/541, Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын 

даргын 2013 оны 16 дугаар тушаал, дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/325 дугаар 

захирамжуудаар цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаагчдын цэргийн анхан шатны бэлтгэл 

сургалтыг төлөвлөлт, сургалтын офицер, дэд хурандаа Б.Энхбаатар хариуцан Зэвсэгт хүчний 

120 дугаар ангийн байрлалд сургалтанд хамрагдлаа. 

 Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/329 дүгээр захирамжаар хийгдсэн 2013 оны 06 

дугаар сарын 08-ны өдрийн их цэвэрлэгээгээр Цэргийн штаб Хил хамгаалах ерөнхий газрын 

Хилийн 0164-р ангитай хамтран Зурагтын шинэ эцсээс 10-р хорооны “Наран” хүнсний дэлгүүр 

хүртэлх 2 км урттай үерийн даланг цэвэрлэж, 200 шуудай буюу 5-6 м куб хогийг ачуулсан.  

 Цэргийн штабаас зохион байгуулан Сөүлийн гудамжинд үйл ажиллагаа явуулдаг аж 

ахуйн нэгж байгууллагад дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/329 дүгээр захирамжийг 

танилцуулан тарааж, хүлээж аван танилцаж, хэрэгжүүлэх тухай гарын үсгийг нь бүртгэлийн 

хуудсан дээр зуруулсан. 

 Ойр орчмын цэвэрлэгээнд 10 гаруй аж ахуйн нэгжийг оролцуулсан.   

 Мөн аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, захирлын нэр, үйл ажиллагааны чиглэлийг нь 

бүртгэлд авч, цаашид их цэвэрлэгээ, тохижилтийн ажилд хамтран ажиллах талаар санал 

солилцсон. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны мн/03, дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газрын даргын мн/03 дугаар тушаалуудаар Зэвсэгт хүчний ангиудтай 2013 

оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 19-ний өдөр хүртэл дайчилгааны тодотголыг хийж, илтгэх 

хуудсыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт хүргүүллээ.  

2013 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагаар зарлан дуудах хуудас аваад хугацаандаа 

ирээгүй 201 иргэнийг хороо тус бүрээр мэдэгдэх хуудсаар дуудаж асуудлыг шийдвэрлэсэнээс 

сануулах арга хэмжээ-54, торгуулийн арга хэмжээ-24 иргэнд ногдуулж, 780 000 төгрөгийг 



дүүргийн татварын дансанд төвлөрүүлсэн. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар цэрэг татлагын 

байранд хугацаандаа ирээгүй 113 иргэнд батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийг тайлбарлан 

таниулж асуудлыг шийдвэрлэсэн.   

Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан 

хаах 90 иргэнээр мөнгө төлүүлж, 36 260 992 төгрөгийг Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд 

төвлөрүүлээд байна. 
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