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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

-  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 8 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулагдсан. 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
нэгтгэж, www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013  оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион 
байгуулсан Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, газрын асуудлаар “Нээлттэй форум” нээлттэй 
хэлэлцүүлэгт Баянгол дүүргийн 23 хорооны Засаг дарга болон дүүргийн 650 иргэн оролцсон. 

- Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 5 албан хаагчийн ар гэрийн гачигдалтай байдлыг 
харгалзан өөрсдийнх нь бичгээр гаргасан өргөдлийг үндэслэн 2,300,000 төгрөгийн нэг удаагийн 
буцалтгүй тусламж үзүүлж, дүүргээс ахмад насны тэтгэвэрт гарсан ахмадын холбооны 1 
гишүүний эрүүл мэндийн хүнд байдлыг харгалзан 300,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, Ахмадын 
холбооны гишүүн Б.Гантогтохын охин нь өвчний учир өөд болсонд ар гэрт нь эмгэнэл илэрхийлж 
100,000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг тус тус олгосон. 

Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

Нэг. Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ, мэдээллээр 
хангах үйл ажиллагаа: 

1.1. Улаанбаатар сонсож байна “Цахим өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем”–ийг ашиглан өргөдөл, 
гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлүүлэх, эргэн мэдээллэх үйл ажиллагааг удирдлагын 
заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 
2013 оны 06 дугаар сарын 20-оос 2013 оны 08 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт 147 өргөдөл, 
гомдол ирсэн байна. Нийт 147 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 75 буюу 51%, шийдвэрлэх шатандаа 72 
буюу 49%, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол байхгүй. 

1.2. Долоо хоног бүрийн 3 дахь өдөр Засаг даргын иргэд хүлээн авах уулзалтаар гарч буй 
иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг тэмдэглэл хөтлөн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 2013 оны 07 дугаар сарын 20-оос 2013 оны 08 сарын 20-ны байдлаар Засаг дарга нийт 
35 иргэнийг хүлээн авч уулзаж, тэдний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шууд шийдвэрлэх 
боломжтой өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг холбогдох мэргэжилтнүүдийг нь байлцуулан 
асуудлыг тухай бүрт нь шийдвэрлэн ажилласан.  

 
Хоёр. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 
 
2.1 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ирж байгаа өргөдөл гомдлыг албан хаагчдын болон 

иргэдийн гэсэн 2 төрлөөр ангилан бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна.  

А/ Албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

http://www.ulaanbaatar.mn/


№ Нийт 
Шийдвэрлэх шатандаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн 

Тоо Хувь Нийт Хувь 

1 4 2 50% 2 50% 

 

Б/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

“Цахим өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем” –ээр ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь 

1 Call center 40 27,2% 

2 Ub.1200.mn 8 5,5% 

3 11 – 11 төв 27 18,3% 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв 1 0,7% 

5 Байгууллага  71 48,3% 

Нийт 147 100% 

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:  

 

Нийт 147 өргөдөл, гомдлоос 75 өргөдөл буюу 51%-ийг шийдвэрлэж, 72 өргөдөл буюу 
49% нь шийдвэрлэх шатандаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна. 

 

Шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэх 
шатандаа

Хугацаа хэтэрсэн 

75

72

Нийт 147



Тайлан мэдээ, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт дотоод 
албан хэрэгцээнд шүүлт 5 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой шүүлт 2, аж ахуйн 
нэгжийн санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 9 шүүлт хийж үйлчилсэн.   

- Бичиг хэрэгт 2013 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2013 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 
хооронд нийт 228 албан бичиг ирж 228 албан бичгийг Засаг даргаар цохуулан зохих хэлтэс 
албадад хүргэсэн. 316 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн дүүргийн Засаг даргын 
захирамж 70, Тамгын газрын даргын  тушаал 56 боловсруулан гарсан байна. 

- Архив, бичиг хэргээс 5 захирамжийн төсөл, 13 албан бичгийн төсөл, мөн 23 хороодын архив, 
албан хэрэг хөтлөлтийн зөрчил дутагдлыг арилгах, ажлыг сайжруулах зорилгоор шалган туслах 
ажлын хэсгийн захирамж гаргуулан ажилаж байна. 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

- Баянгол дүүргийн зургадугаар хорооны байр барихад үүссэн газрын маргааны 
асуудлаар хэвлэлийн бага хурал хийж, ETV, ZATV, SBN, Eagle, C1, UBS, Shuud TV-
гээр мэдээлэл цацагдсан.  

- Гандангийн дэнж дэх нийтийн байрнуудын шалгалтын үр дүнг олон нийтэд мэдээлсэн. 
Өдөр тутмын сонин, телевиз, сайтуудаар мэдээлэл нь цацагдсан.  

- Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ыг “Шарилжгүй Улаанбаатар” аянд нэгдэж, Баянголчуудын 
бямба аяныг шарилжны эсрэг чиглүүлсэн тухай цуврал мэдээлэл цацсан. Энэ аяныг 
Улс төрийн тойм сонинтой хамтран зохион байгуулсан.  

- Хичээлийн шинэ жилийн бүртгэл, тэр дундаа цэцэрлэгийн бүртгэлийн талаар 
мэдээлэл бэлтгэж Зууны мэдээ, Ардчилал, бусад цахим хуудсуудаар нийтэлсэн.  

- 2013 онд Баянгол дүүрэгт хийгдэж буй болоод хийгдсэн дээврийн засваруудын талаар 
мэдээлэл бэлтгэж Ардчилал, Зууны мэдээ, Улаанбаатар таймс болон бусад цахим 
хуудсуудаар мэдээлэл түгээсэн.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

- Сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн элсэлттэй холбоотойгоор “Боловсрол Монголын 
ирээдүй” гэсэн булан ажиллуулж байна. 

- “Өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах” хэсэг дээр цахим хуудсаар санал хүсэлт авах 
хэлбэрээр ажиллуулж эхлээд байна 

- Цахим бичиг хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдад 
цахим и-майл хаягийг хэрхэн ашиглах талаар танилцуулах сургалт зохион байгуулсан. 
 

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

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

Орон нутгийн төсвийн болон Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 
байгууллагуудын 2013 оны төсвийн төлөвлөгөөний сар, улирлын хуваарийг хийж Засаг 
даргаар батлуулан, холбогдох газруудад хүргүүлж, хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 

http://www.bgd.mn/


Дүүргийн 2013 оны төсөвт 2 удаа тодотгол хийж ИТХурлын Төлөөлөгчидийн 
хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, батлуулсан. Үүнд : 

- Дүүргийн  2013 оны орон нутгийн төсвийн тодотголын төсөл хийж, 2013 оны 3 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, 
орлогыг 2050.0 сая төгрөгөөр, зарлагыг 3546.2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн батлуулж, 
хуваарийг шинэчлэн бэлтгэж Засаг даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 
 - Дүүргийн  2013 оны орон нутгийн төсвийн тодотголын төсөл хийж, 2013 оны 7 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, 
орлогыг 712.8 сая төгрөгөөр, зарлагыг 712.8 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн батлуулж, 
хуваарийг шинэчлэн бэлтгэж Засаг даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

Дүүргийн  2012 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг  2013 оны 4 дүгээр сарын 24-
ний өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, төсвийн 
орлогын гүйцэтгэлийг 7 тэрбум 903 сая 61,0 мянган төгрөгөөр, зарлагын гүйцэтгэлийг 6 
тэрбум 656 сая 88,1 мянган төгрөгөөр, орон нутгийн дансны  үлдэгдэлийг 1 тэрбум 496 сая 
416,2 мянган төгрөгөөр тус тус батлуулсан. 

Төсвийн төлөвлөлттэй холбоотой орлого, зарлагын судалгаа хийж, 2014-2016 оны 
дунд хугацааны төлөвлөлт, 2014 оны төсвийн төслийг төсвийн  хүлээн авч нэгтгэн, хянаж, 
хуулийн хугацаанд Нийслэлийн ЗДТГ-ын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. Төсвийн 
төсөлд  орон нутгийн төсвийн орлогыг 10 тэрбум 655,0 сая, төсвийн зарлагыг 13 тэрбум 573,4 
сая төгрөгөөр тусгасан.    

Төсвийн тухай хуулийн 40.1-д заасны дагуу дүүргийн төсвөөс санхүүждэг төрийн 
болон төрийн бус өмчийн 136 байгууллагын төсвийн шууд захирагчтай Дүүргийн засаг дарга 
2013 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

Төсвийн орлогын талаар: 

Орон нутгийн төсвийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хуваарийг хийж Засаг даргаар 
батлуулан, хуваарийн дагуу ажиллаж байна. 

2013 оны 8 сарын байдлаар 22-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 7 тэрбум 519,7 сая 
төгрөгийн орлого оруулж,  эхний 8 сарын  төсвийн  орлогын  төлөвлөгөөг 783,9 сая төгрөгөөр 
давуулж, 110,4 хувийн биелэлттэй  байна.  

Жил болгон уламжлал ёсоор зохион байгуулдаг татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион 
байгуулж, төсвийн орлогын бааз суурь, татварын бус орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
ажлыг Татварын хэлтэс болон Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГ-ын хамтран зохион 
байгуулсан. 

 
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. 

 
Улаанбаатар банк, Татварын хэлтэс, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс хамтран “Тэг 

үлдэгдлийн” гэрээ байгуулан  ажиллаж, татварын орлогыг өдөр бүр төрийн сан банкинд  шууд 
хаагдаж,  төсвийн орлогын гүйлгээ шуурхай хийгдэж байна. 

 
 
 



Төсвийн зарлагын  гүйцэтгэлийн талаар: 
 
2013 оны эхний 8 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 15 тэрбум 

116,7 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад 22 тэрбум 642,2 сая 
төгрөгийн, бүгд 37 тэрбум 758,9 сая төгрөг, буюу батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу 
зарлагын санхүүжилт олгосон. Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн байгууллагуудын 
нягтлан бодогч нартай хамтран 2013 оны эхний 7 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. 

Мэдээ, тайлангийн талаар: 

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр нэгтгэж дараа сарын 2-ны дотор Нийслэлд 
хүргүүлж, удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.  

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай хамтарч Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
эд хөрөнгийн тооллогын ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, 21 өрхийн эмнэлэг, 7 төр 
захиргааны байгууллага, 18 сургууль, 30 цэцэрлэг өмч эзэмшлийн гэрээг 100 хувь байгуулж 
нийт 76 байгууллагын өмч хөрөнгийн нэгтгэл хийж, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт 
хүргүүлсэн.  

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/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 газарт хүргүүлсэн. 

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг 132 байгууллагын 2012 оны жилийн 
эцсийн тайлан тэнцлийг шалган хүлээн авч нэгтгэн, хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн 
сан, Аудитын газар тушааж, дүгнэлт гаргуулсан. 

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг 136 байгууллагын 2013 оны 2 дугаар 
улиралын  тайлан тэнцлийг шалган хүлээн авч нэгтгэн хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн 
санд тушаасан. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим 
сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж, нэгтгэн хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн 
санд хүргүүлсэн. Тайлан ирүүлэх 14706 аж ахуйн нэгжээс 11006 тайлан хүлээн авч, тайлан 
тушаалт 74,8 хувьтай байна. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2013 оны1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг цахим 
сүлжээгээр  хүлээн авч тулган баталгаажуулсан. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 
9459  аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг хүлээн авч баталгаажуулсан. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2013 оны 2 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг цахим 
сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж байна. 2013 оны 8 дугаар сарын 22-ны 



байдлаар 16750 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг хүлээн авч, 9766 тайлан 
баталгаажуулж, тайлан тушаалт 65,0 хувьтай 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.  

 
Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, төлөвлөлтийн ажлын талаар: 

Баянгол дүүрэгт 2013 онд хийгдэх 6 эх үүсвэрийн 375 нэр бүхий 95,7 тэрбум төгрөгний 
хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын талааарх мэдээг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, 
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Автозамын газар, Нийслэлийн 
Захирагчийн Ажлын Алба зэрэг газруудаас авсан мэдээнд үндэслэн гаргав. 

Нийслэлийн стратеги төлөвлөлтийн хэлтэс, НХОГазарт ирэх 2014 онд хийгдэх хөрөнгө 
оруулалтын ажлын төлөвлөгөөний төслийг цахим хэлбэрээр болон хэвлэж гарын үсгээр 
баталгаажуулж гаргаж өгсөн.  

Нийслэлийн 2013 оны  төсөвт зураг төсвийн ажлын мөнгө суугдсан боловч газрын байршил 
тодорхойгүй сургууль, цэцэрлэгүүдийг шинээр барих 13 ажлын газрын байршил тодорхойлох 
зорилгоор Нийслэлийн Боловсролын Газар, Дүүргийн Өмч, Газрын Харилцааны Алба, 
дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтарсан ажлын хэсэг гарган ажиллаж боломжит 
байршлуудтай нэг бүрчлэн танилцлаа. Үүний үр дүнд  640 хүүхдийн суудалтай 3 сургууль, 
240 хүүхдийн суудалтай 2 цэцэрлэг, 8 бага сургуулийн газрын байршлыг тогтоож Баянгол 
дүүргийн Засаг даргын №01/2090 тоот албан бичгийг Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны 
Газрын Газар албадан чөлөөлөх хэлтэст хүргүүлэв. 

 Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар: 

Иргэдийн оролцоотой дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд дахин төлөвлөлт хийгдэх  9, 10, 11,  21, 
22, 23-р хороодын иргэд, оршин суугчдад ‘‘Гэр хорооллын орон сууцжуулах төсөл’’ 
ОНӨҮГазраас ирүүлсэн маягтын дагуу дахин төлөвлөлтөд хамрагдах хүсэлт, санал авах, 
судалгааны ажил  явагдаж байна. 

 Нийслэлийн 2013 оны төсвийн тодотголоор 68 байранд 3.2 тэрбум төгрөгний дээврийн 
засварын ажлын эрх шилжиж ирсэн. 

Дүүрэгт эрх шилжиж  ирсэн  3,2 тэрбум төгрөгний дээврийн их засварын ажлын задаргааг 
ТГОНӨХБАҮХНТ-н 8,3 т заасны дагуу 23 багц болгон хувааж уг ажлыг дүүргийн ХАА-нд  
хүргүүллээ. Багцад хуваахдаа газар нутгийн байршил, ажлын тоо хэмжээ, төсөвт өртөг 
зэргийг тооцон тэнцүүлэн хуваасан болно.   

Төсөл, хөтөлбөр  үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, төлөвлөлтийн 
талаар: 

Баянгол дүүргийн хэмжээнд эрх зүй, нийгэм, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт нийтдээ 24 
үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байгаагаас хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойшхи хугацааны 
хэрэгжилт нийт дүнгээрээ 80,2%-ийн биелэлттэй байна.  



Эрх зүйн салбарт хэрэгжүүлж байгаа 2 үндэсний хөтөлбөрүүдээс бүрэн хэрэгжсэн хөтөлбөр 
1, хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр 1 байгаа бөгөөд тус салбарын хөтөлбөрүүдийн биелэлт 85.0%-
тай хэрэгжиж байна. 

Нийгмийн салбарт нийтдээ 16 үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаагаас хэрэгжиж байгаа 
хөтөлбөр 16 байна. Дээрх салбарын хөтөлбөрүүдийн биелэлт 56.2 %-тай хэрэгжиж байна.  

Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлж байгаа 6 үндэсний хөтөлбөрүүдээс бүрэн хэрэгжсэн 
хөтөлбөр 1, хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр 5 байгаа бөгөөд тус салбарын хөтөлбөрүүдийн 
биелэлт 61.6 %-тай хэрэгжиж байна. 

Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа донор төслүүд болон дэд хөтөлбөрүүдийн биелэлтийг нэгтгэн, 
биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Баянгол дүүрэгт 2014 онд концессоор хэрэгжүүлэх 5 зүйлийн 19 нэр төрлийн төсөл, арга 
хэмжээний саналыг  НЭЗХ-ийн газарт хүргүүллээ. 

Худалдан авах ажиллагаа:  

Дүүргийн 2013 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих Баянгол 
дүүрэгт хийгдэх “Нийтийн эзэмшлийн болон орон сууцны гадна талбайг камержуулах, хаалгыг 
электрон түгжээтэй хаалгаар солих ажил БГД-ХААА/ОН13-05 ажил”-ын тендер НХОГ-аас 8 
дугаар сарын 06-ны өдөр албан бичиг ирүүлсэн тул дахин хуралдаж 08 дугаар сарын 06-ны 
өдөр үнэлгээний хороо дахин хурладж НХОГ-т 08 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрээ байгуулах 
зөвлөмжийг дахин хүргүүлсэн. 2013 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр Нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжих Баянгол дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 
дээврийн засварын ажлын тендер нээлттэй болон түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр 
нийт 23 багц болон зарлагдсан. 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Дүүрэгт Хогийн цэг 
байгуулах ажлын Үнэлгээний хороо хуралдаж, 2013 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр 
үнэлгээний хорооны зөвлөмж гарч 08 дугаар сарын 14-ний өдөр Дүүргийн Тамгын газарт 
гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 08 дугаар сарын 05-ны өдөр Төмс, хүнсний ногоо, 
жимс, жимсгэний тариалан эрхлэгчдэд зун намрын улиралд хүнсний бүтээгдэхүүнээ 
борлуулахад зорилусан худалдааны төв агуулах барих ажлын тендер харьцуулалтын аргаар 
зарлагдаж 08 дугаар сарын 12-ны өдөр нээгдсэн ч шаардлага хангасан нэг ч материал 
ирээгүй тул 2013 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр Дүүргийн тамгын газарт албан бичиг 
хүргүүлсэн. Дүүргийн 2013 оны Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Баянгол дүүргийн 
Тамгын газрын байрны өргөтгөлийн ажлын тендер 2013 оны 08 дугаар сарын 13-нд нээгдэж 8 
дугаар сарын 14-ний өдөр үнэлгээний хорооны хурал хуралдаж гүйцэтгэгч компанийг 
шалгаруулсан. Баянгол дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст тавилга, эд хогшил 
худалдан авах ажлын тендер харьцуулалтаар 2013 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 
зарлагдаж 08 дугаар сарын 29-ний өдөр нээнэ. Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазарт 
эксковатор худалдан авах ажил 08 дугаар сарын 30-ны өдөр харьцуулалтаар зарлахаар 
бэлтгэл ажил хийж байна.  

 
 
 
 



Гурав. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд 
 

Орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр: 
Шарилж цэвэрлэгээ 2013.08.10, 17/VIII. 

• 2013 оны 08-р сарын 07-ны өдрийн А/467 захирамжийн дагуу 8-р сарын 10-ны Бямба 
гаригт дүүргийн нутаг дэвсгэрт ургамлын харшлаас хамгаалах, шарилж, хог 
ургамалтай тэмцэх, бүх нийтийн их цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан. 

• “Баянгол Шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-ын 60 зам талбайн үйлчлэгч дунд үерийн далангийн 
шарилжийг цэвэрлэж нийт 12 тн шарилж устгасан. 

• Мөн Хөдөлмөрийн хэлтсээс 15 иргэнийг 16-р хорооны үерийн далангийн шарилж 
цэвэрлэгээнд хамруулсан. 

• Цэвэрлэгээнд 27 харъяа хэлтэс албад оролцож 250 байгууллага аж ахуйн нэгжийн 604 
оролцсон мэдээтэй байна.  

• Дүүргийн хэмжээнд 23 хорооны 932 ААНБ-ын 1952 иргэн оролцож нийт 477734м 
талбайг цэвэрлэж 94,5тн шарилж устгаад байна.  

 
СӨХ, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр: 
УИХ-ын гишүүн Д.Арвин, Монголын Сууц өмчлөгчдийн дээд зөвлөлийн дарга 
н.Жаргалсайхан,  Ажлын алба 2013 оны 8-р сарын 16, 19, 20-ны өдрүүдэд БГД-н ЗДТГ-ын 
хурлын зааланд 4 удаа сургалт зохион байгууллаа. 
Уг сургалтаар: 

- Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах талаар  
- Онлайн системд нэвтрүүлэх  
- Нийслэл болон орон нутгийн төсвөөр хийгдэж буй дээвэр, лифт засварт хяналт тавих 
- Хууль сурталчлах 

 
Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/623 тоот 
захирамжийн дагуу Энхтайвны өргөн чөлөө, Энэбишийн гудамж, Дилав хутагт 
Жамсранжавын гудамж дагуу үйл ажиллагаа явуулж буй  томоохон байгууллага аж ахуйн 
нэгжүүдэд орчны тохижилт, цэвэрлэгээг хариуцаж ажиллах тухай албан бичиг хүргүүллээ.  

2013 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-121 тоот албан даалгаврын хүрээнд  
ургамлын харшлаас хамгаалах, шарилж, хөл газрын хог ургамалтай тэмцэх ажлыг 
эрчимжүүлж, 08 дугаар сарын 10-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын А/467 дугаар захирамж 
гаргуулж, дүүргийн Тамгын газрын хэлтэс, алба, харьяа хэлтэс, албадад тодорхой гудамж 
талбайг хариуцуулан тухайн гудамжинд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага аж ахуйн 
нэгжүүдийг татан оролцуулж, цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа.  

Байгаль Орчин, ногоон хөгжлийн яамны сайдын албан даалгаврын биелэлтийн 
тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал 
хариуцсан орлогч дарга Т.Бат-Эрдэнэ-д хүргүүллээ.  

Дүүргийн хэмжээнд 14 байршилд хийгдэж буй ногоон байгууламжийн ажлын явц 
байдалтай танилцаж, Засаг даргын орлогч Г.Энхболдод танилцуулж, зарим гүйцэтгэгч 
байгууллагын удирдлагуудтай уулзаж, ажлыг эрчимжүүлэх, чанаржуулах үүрэг даалгаврыг 
өгөв.  



Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран 23 дугаар хороонд 
“Хөл газрын хог ургамалтай тэмцэх, харшлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх тухай” уулзалт, 
сургалтыг иргэдийг хамруулан зохион байгууллаа.  

2014 оны тохижилтын ажлын саналыг боловсруулан Эдийн засаг, төлөвлөлтийн 
хэлтэст хүргүүлэв.  

Мөн иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдол, албан бичгүүдийг шийдвэрлэж, 
хариуг хүргүүллээ.  
 
Гэрэлтүүлэг, дэд бүтцийн чиглэлээр:  

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшил зам, талбайд байрлах гэрэлтүүлгийн намрын 
засвар үйлчилгээг эхлүүлэхээс өмнө үзлэг шалгалт зохион байгуулж нийтийн эзмшил, орон 
сууц, гэр хорооллын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн дундаж 65% асалттайгаар засвар 
үйлчилгээг эхлүүлж ажлын төлөвлөгөө гаргаж мөрдлөгө болгон ажиллаж байна. 

Гэрэлтүүлгийн асалт, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 23 хорооны засаг 
дарга нартай хамтарч гэрэлтүүлгийн техникийн зөвөлгөөн зохион байгуулж 9 сарын 1-ний 
өдөр хүртэл гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг гэрээнд заасан 95% хүргэж хамтарч ажиллахаар 
болсон. 23 хорооны засаг дарга нар гэрэлтүүлгийн асалтын байнга мэдээллэж байх 2 сайн 
дурын ажилтан ажлуулж эдгээр ажилчид “Цахилгаан Тээвэр” компани утасны нэгжээр 
урамшуулж байхаар тогтсон. 

Үүнээс гадна нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын 
сайжруулахаар дараах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Их засварын ажлын хүрээнд: 

1. Ард аюушийн гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойн шинэчлэл 
2. Энэбиш гудамны гэрэлтүүлэгч толгой засвар 
3. Магсаржав гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойн засвар үйлчилгээ 
4. Энхтайвны өргөн чөлөө гудамжны гэрэлтүүлгийн толгой, тэжээлийн кабель 

шинэчлэл 
5. Дилав худагт Дамдинбазар гудамжны толгой засвар, тэжээлийн кабель, 

удирдлагын шить засварлах 
6. Орон сууц, Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ гэх мэт засварын 

ажлуудыг төлөвлөж байна. 

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2014 онд гэрэлтүүлэг хийх шаардлагатай байршлын 
судалгааг гаргаж Нийслэлийн захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.  

Эдийн засгийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Гудамж” төсөл арга хэмжээний хүрээнд 
Баянгол дүүрэгт хийгдэж байгаа 16 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт, ажлын явцын талаар мэдээ танилцууллага тухай бүр гаргаж 2014 онд засвар 
үйчилгээ нийлгэх авто замын судалгаа, шинээр авто зам, явган хүн, унадаг дугуй, гүүрэн гарц 
зэргийг төлөвлөж төлөвлөлтын хэлтэст хүргүүлсэн. 
 
Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаар: 

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/504 дугаар захирамжаар дүүргийн нийтийн 

эзэмшлийн гудамж, зам талбай, авто замын зорчих хэсгийн тусгаарлах зурвасын хайс 



хашаанд  зөвшөөрөлгүй байрлуулсан хулдаасан хэвлэлийг буулгаж гудамж зам талбайн өнгө 
үзэмжийг сэргээхээр дүүргийн мэргэжлийн хяналт, Дэд бүтэц тохижилтын хэлтэс, Баянгол 
шинэ өргөө ОНӨААТҮГ бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгууллагдаж 2013 оны 08 дугаар 
сарын 21-22-ны өдрийн  хооронд Замчид, Магсаржав, Энхтайваны өргөн чөлөө Ард Аюушийн 
гудамжны 112 аж ахуйн нэгж байгууллагын 223ш хулдаасан хэвлэлийг буулгасан. 

Дүүргийн нийтийн эзэмшил зам талбайд байрлах гадна зар сурталчилгааны самбар 
эзэмшигч байгууллагад 2013 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор түрээсийн гэрээ 
байгуулах талаар хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлсэний дагуу өнөөдрийн байдлаар гэрээ 
байгуулах хүсэлт гаргасан 9 байгууллагад нэхэмжлэх, гэрээний маягт хүргүүлээд байна. 

 
Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр: 

 

Хичээлийн шинэ жилд зориулж Нийслэлийн Засаг 
даргын дугаар А/722 тоот захирамжийн дагуу 
Энэбиш, Ард Аюушийн гудамжинд 410 гаруй 
иргэдийг 9-р сарын 05-ны өдрийг дуустал ил 
худалдаа явуулах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулав. 

 

 

Баянгол дүүргийн 2013 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/455 тоот захирамжийн дагуу 08 
дугаар сарын 08-ны өдөр Баянгол дүүргийн Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс, Дэд 
бүтэц тохижилтын хэлтэс, Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 
Татварын алба  

- Тоса худалдааны төв  

- Барс зах 

- Хар хорин захуудад хяналт шалгалт хийж ажиллав. 

 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 6 дугаар сарын 
04–ний өдрийн А/329 тоот захирамжийн дагуу 
ХҮҮХ нь Магсаржавын гудамжийг тохижуулах 
хуваарийн дагуу тохижилт хийх тухай албан 
мэдэгдэлийг аж ахуй нэгжүүдэд хүргэж, 
тохижилтийг хийлгэж зурагжуулан албан бичгээр 
хариуг авч ажиллаж байна.  
 
 



 

Дүүргийн Засаг  даргын өгсөн үүрэг даалгаврын 
дагуу 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 
хоёрдогч түүхий эдийн 2 цэгийг “Өмч, газрын 
харилцааны алба”-тай хамтран нүүлгэн 
шилжүүлэв. Цаашид дүүргийн хэмжээнд 
байрлах нийт хоёрдогч түүхий эдийн цэгүүдийг 
20 хорооны нутаг дэвсгэрт төвлөрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэв.  

 

Засаг даргын орлогч даргын өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу нийт 98 авто завсаруудад 
холбогдох хууль тогтоомж, хөтөлбөр, журмыг 
судлах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

 

 

 

Дүүргийн хэмжээнд зочид буудал, дэн буудал 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуй 
нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, газар 
бүрийг ажлын байрны нөхцөл байдалтай 
танилцаж хяналт тавин ажиллаж 11 буудалд 
зөвшөөрөл олгов. Мөн 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 MNS5738:2007 стандартын шаардлага 

хангаж зөвшөөрөл авсан 18 зочид буудал, дэн буудлуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажиллаа. 

Иргэдийн өргөдөл гомдлын дагуу 2-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Орхон дэлгүүр болон Тэмүүлэл 
дэлгүүрт хороон Засаг дарга, Цагдаагийн нэг дүгээр 
хэлтсийн албан хаагчийн хамт  хяналт шалгалт 
явуулж зөрчилийг илрүүлэн 235 архи, 240 пиво, 33 
хайрцаг  тамхи хураан авч холбогдох арга хэмжээг 
авч ажиллаж байна.  

 



Баянгол дүүргийн Засаг дарын 2013 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн A/477, 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 13,14,15,16, 17,18,19 дүгээр хорооны ил 
задгай шорлогийн худалдаа эрхлэгч нарт дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 
1, 2-р хэлтэстэй хамтран хуваарийн дагуу хяналт тавин ажиллаж шорлогны мах 250ш, тэрэг 
3ш, тоног төхөөрөмж 3ш зэргийг хураан авсан.  

Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайд зөвшөөрөлгүйгээр автомашин угаалгын үйлчилгээ явуулж буй иргэдийн үйл 
ажиллагааг таслан зогсоох тухай” дугаар А/472 тоот захирамжийн дагуу Цагдаагийн 1,2 
дугаар хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн албан хаагч нар 
мөн 7, 9, 21, 22-р дугаар хороодын Засаг дарга нартай хамтран 2013 оны 08 дугаар сарын 19-
ний өдөр машин угаалгын үйлчилгээ үзүүлж буй иргэдэд шалгалтыг 1 удаа явуулж эрчим 
хүчний хязгаарлалт хийж үйл ажиллагааг зогсоож ажиллав. Цаашид үйл ажиллагааг таслан 
зогсоох ажлыг тогмол явуулж байна. 

Дүүргийн засаг даргын 2013 оны 08 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн дугаар А/497 тоот 
захирамжийн дагуу 2013 оны 08 дугаар 
сарын 23-ны өдөр захирамжийн хавсралт 
дээрх 2, 4-р бүсийн ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүн баар цэнгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг шөнийн цэнгээний 
газруудад үзлэг шалгалтыг явуулж 19 
зөрчилтэй аж ахуй нэгжүүдийг илрүүлж 202 
шилтэй архийг хураан авч холбогдох арга 
хэмжээг авч ажиллаа. 

 
Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/507 тоот захирамжийн дагуу 2013 
оны 08 дугаар сарын 21 өдөр түргэн хоол үйлдвэрлэлийн газруудад Цагдаагийн 1, 2 дугаар 
хэлтсийн албан хаагч нартай хамтран шалгалт явуулж иргэдийн өргөдөл гомдлын дагуу 
ажиллав. 

 



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

Халамж үйлчилгээний чиглэлээр:  

2013 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/471 тоот захирамжаар иргэн Л.Алтантуяад 
500,000 төгрөг, иргэн Д.Батхуягд 150,000 төгрөгний буцалтгүй тусламж мөн 08 дугаар сарын 
09-ны А473 тоот захирамжаар 8-р хорооны иргэн Бизъяа овогтой Тогоод 500,000 төгрөгний 
буцалтгүй тусламжийг тус тус олголоо.  

2013 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр Дүүргийн тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийн 
судалгааг Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран нарийвчлан гаргаж эдгээр 
хүмүүсийг нийгэмшүүлэх, нийгмийн халамж үйлчилгээнд хамрагдуулах чиглэлээр ажлын 
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.  

 Боловсролын чиглэлээр: 

 2013 оны 08 дугаар сарын 16-нд Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын дунд семинар, сургалтыг 
зохион байгууллаа. Энэхүү семинараар хороодын Засаг дарга, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт 
хамран сургах тойргоор хичнээн хүүхэд шинээр авч элсүүлэхийг Боловсролын хэлтсээс 
танилцуулан чиглэл өгсөн.  

 2013 оны 08 дугаар сарын 05-нд цэцэрлэг сургуулийн өргөтгөл, засварын ажлыг 
концессийн зүйлийн жагсаалтанд орууллаа. Мөн Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 86, 88, 87, 
89, 93, 94, 97, 77, 161-р цэцэрлэгүүдийн сэрүүн өрөөг нэг анги болгон өргөтгөсөн.  

2013 оны 08 дугаар сард Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 77, 161, 30, 11-р 
цэцэрлэгүүдийн шинээр барих саналыг хийснийг хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн. 

8-р сард концессийн зүйлийн жагсаалтанд 15, 34, 85, 98, 164-р цэцэрлэгүүд, 93-р 
сургуулийн өргөтгөлийн ажлыг хүргүүлсэн.  

Мөн нэн яаралтай хийгдэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын цэцэрлэгт 100, 76, 85, 
157-р цэцэрлэгүүдийн сантехникийн засварын ажлыг хүргүүлээд байна.  

2013 оны 08 дугаар сарын 24-нд Ерөнхий боловсролын сургуулийн цайны газрын үйл 
ажиллагааны талаар сургуулийн захирал, менежерүүдтэй Засаг даргын орлогч Г.Энхболд, 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга П.Ганбат, Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга Б.Сүрэнхүү дарга нар уулзалт ярилцлага, цаашид ямар арга хэмжээг авах талаар 
нээлттэй ярилцлаа. Энэхүү уулзалтын дүнд сургуулийн цайны газрыг сонгон шалгаруулах 
журамд тусгагдах санал, мөн спорт заал ашиглалтын журамд тусгагдах журмын саналыг 
авлаа. Мөн сургуулийн захирал бүр сургуулийн өмнө тулгамдаж буй асуудлаа дүүргийн 
удирдлагуудад мэдээллээ.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

 2013 оны 08 дугаар сарын 14-15–ны өдрүүдэд Японы Хүүхдийн харшлын мэргэжлийн 
эмч нар Баянгол дүүргийн хүүхэд багачуудыг үнэгүй оношилж, эмчилгээ хийлээ. Энэхүү үйл 
ажиллагаанд 23 хороог бүрэн хамруулсан ба нэг хорооноос 5 хүүхэд хамрагдсан болно.  

 



Чуулга уулзалт, урлагийн тоглолт зохион байгуулсан арга хэмжээний тухай: 

2013 оны 08 дугаар сарын 01-нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрэлийн байгууллага буюу 
Beyond хамтлаг, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Монголын 
Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевизд хэвлэлийн бага хуралд оролцсон.   

2013 оны 08 дугаар сарын 03-нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрэлийн байгууллага, UB 
palace-тай хамтран Beyond хамтлагийн тоглолтыг дүүргийн 23 хорооны хүүхдүүдэд үнэ 
төлбөргүй үзүүлсэн. Уг тоглолтыг нээж Тамгын газрын дарга Т.Нямцэцэг, Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтсийн дарга П.Ганбат нар нээж үг хэлсэн бөгөөд Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн нар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ хүүхэд багачуудыг хүлээн авч, зохион 
байгуулалттай ажиллаа. Мөн Дэзэрэт Олон Улсын Энэрэлийн байгууллагаас дүүргийн 
сургуулиудад англи хэлний ном, сурах бичгийн тусламж үзүүлэхээр болсон.  

2013 оны 08 дугаар сарын 25-ны  өдөр буюу Монголын залуучуудын өдөрт зориулж 
дүүргийн зүгээс тодорхой хэсгүүдэд анонс байрлуулан, тодорхой арга хэмжээнүүд авч 
хэрэгжүүллээ.  

Судалгаа тайлан, хяналт, шалгалтын чиглэлээр: 

2013 оны 08 дугаар сарын 05-нд Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн судалгааг эцсийн 
байдлаар нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүллээ. Эрүүл аюулгүй 
байдлын индексийн судалгаагаар Баянгол дүүрэг нь Нийслэлийн 9 дүүргийн дунд 96.6 
оноогоор нэгдүгээр байранд шалгарсан.  

 2013 оны 08 дугаар сарын 01-нд хэлтсийн эхний хагас жилийн тайлан, сүүлийн хагас 
жилийн төлөвлөгөөг нэгтгэн гаргаж өглөө.  

 2013 оны 08 дугаар сарын 19-ний А/506 тоот захирамжаар дүүргийн хэмжээнд 
зөвшөөрөлгүй, эрх зүйн зохицуулалтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын 
төвийн үйл ажиллагааг шалгах захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгийн 
ахлагчаар Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга П.Ганбат, гишүүд нь Онцгой байдлын хэлтэс, 
Татварын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн бүрэлдэхүүнтэй 
ажилласан. Энэхүү захирамжтай холбогдуулан 5 газрын үйл ажиллагааг шалгасан бөгөөд 1 
газрын үйл ажиллагааг таслан зогсоож, бусад 4 газарт торгох арга хэмжээг авсан. Цаашид 
иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын дагуу шалгалтыг тогтмол хийхээр ажлын хэсэг төлөвлөн 
ажиллаж байна.  

Тав. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

 Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2011-2012 онд цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн 
хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн баримт бичгийг архивлан 6 боть хадгаламжийн нэгж 
болгон бүртгэлд авсан. 

 Цэргийн штабаас дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/389 дугаар захирамжаар 2013 
оны 08 дугаар сарын 10-нд Сөүлийн гудамжны “Бэрс-2” СӨХ-ийн 5, “Эрч” СӨХ-ийн 21 аж 
ахуйн нэгж, Төмөр замын удирдах газар, Тээврийн прокурор, Төмөр замын цэрэгжүүлсэн 
хамгаалалт зэрэг байгууллагуудыг нийтийн их цэвэрлэгээнд хамрууллаа.  
 



 Нийтийн их цэвэрлэгээнд дээрхи байгууллага аж ахуйн нэгжүүд дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газарт биеэр дүйцүүлэх алба хааж буй залуучуудтай хамтран тогтоосон хугацаанд 
бүрэн хамрагдан идэвхтэй оролцож, цэвэрлэгээ хийсэн тухай илтгэх хуудсыг Дэд бүтэц 
тохижилтын хэлтэст хүргүүлсэн. 
 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт шалгалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны 08 дугаар сарын 09-ээс 2013 оны 08 дугаар сарын 15-нд 
дүүргийн хэмжээний албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт, цэргийн үүргийн биелэлтэнд үнэлэлт, дүгнэлт  өгч шалгалаа.  
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас өгсөн зарлан мэдээллийн 
дохионы дагуу 2013 оны 08 дугаар сарын 15-нд ажиллалаа. 

 

 

 

ХЯНАСАН: 

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ       Т.НЯМЦЭЦЭГ 

 

 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: 

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН  

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН       Т.ЭРДЭНЭГАВАА 


	Орон нутгийн төсвийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хуваарийг хийж Засаг даргаар батлуулан, хуваарийн дагуу ажиллаж байна.

