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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

- Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 7 дугаар сард 2 удаа зохион 
байгуулагдсан. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийг нэгтгэж, www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. 

- Хэлтэс тус бүрээс эхний хагас жилийн тайланг хүлээн авч, Тамгын газрын эхний хагас 
жилийн үйл ажиллагааны тайланг гарган, танилцуулсан. 

- Ахмад настны санал санаачлага, үйл ажиллагааг дэмжих, тэдэнд мэргэжлийн болон 
арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх Дүүргийн Засаг даргын чиг үүргийн дагуу дүүргийн 
ахмадуудын төлөөллөөс гаргасан санаачлагаар чөлөөт ахмадын холбоо байгуулах 
ажлын хэсэгт холбооны  дүрмийн төслийг боловсруулж, холбоо байгуулах чуулганыг 
зохион байгуулсан. 

- Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 6 албан хаагчийн өргөдөл хүсэлтийг шийдэн нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх, дүүргээс ахмад насны тэтгэвэрт гарсан ахмадын 
холбооны 5 гишүүн өөд болсонд ар гэрт нь эмгэнэл илэрхийлж, тус бүр 500,000 
төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон. 

- Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн 140 иргэний материалын бүрдлийг 
хангуулан хүлээн авч дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн хурлаар 
дэмжигдэн, НЗДТГазарт 01/1524, 01/1753 тоотоор хүргүүлсэн. 

Тайлан мэдээ, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт 
дотоод албан хэрэгцээнд шүүлт 10 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой 
шүүлт 8, аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 15 шүүлт хийж 
үйлчилсэн.   

- Бичиг хэрэгт 2013 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн хооронд нийт 293 албан бичиг ирж 185 албан бичгийг Засаг даргаар цохуулан 
зохих хэлтэс албадад хүргэсэн.  316 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн 
дүүргийн Засаг даргын  захирамж 75, Тамгын газрын даргын тушаал 35 боловсруулан 
гарсан байна. 

Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

- Улаанбаатар сонсож байна “Цахим өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем” –ийг ашиглан 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлүүлэх, эргэн мэдээлэх үйл 
ажиллагааг удирдлагын заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2013 оны 06 дугаар сарын 25 - 7-р сарын 20-ны 
байдлаар нийт 99 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 99 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 46 
буюу 47%, шийдвэрлэх шатандаа 53 буюу 53%, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол 
байхгүй байна.  

http://www.ulaanbaatar.mn/


- 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-ны байдлаар Засаг дарга нийт 42 
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.  
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

-  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: 

№ Нийт 
Шийдвэрлэх шатандаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн 

Тоо Хувь  Тоо Хувь  

1 8 1 2% 7 88% 

 

Б/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь  

1 Call center 12 13.18% 

2 Ub.1200.mn 1 1.09% 

3 11 – 11 төв 25 25.47% 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв 1 1.09% 

5 Байгууллага  52 57.14% 

6 Нийт 91 100% 

 

Нийт 91 өргөдөл, гомдлоос 39 өргөдөл буюу 43%-ийг шийдвэрлэж, 52 өргөдөл буюу 
57% нь шийдвэрлэх шатандаа байна. 

 



 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:  

 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ ХУУДАС:  
а. Харъяа хэлтэс албадууд хэсэг дээр Статистикийн хэлтэс, Улсын бүртгэлийн 
хэлтсийн мэдээллийг байршуулсан. 
б. Төрийн үйлчилгээ гэсэн дээд талын цэнхэр цэсэнд унждаг цэс хийсэн бөгөөд 
оруулсан цэснүүд нь “Иргэний бүртгэл мэдээлэл, лавлах”, “Улаанбаатар хотын 
лавлагаа мэдээллийн төв”, “Худалдаа арилжаа”, Боловсрол, соёл урлаг, спорт”, 
“Зөвшөөрөл тодорхойлолт олгох”, “Өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах”, “Эрүүл мэнд, 
хяналт шинжилгээ”, “Нийгмийн халамж шагнал урамшуулал”, “Хот тохижилт барилга 
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байгууламж”, “Статистик мэдээ”, “Бичиг баримт”, “Эд хөрөнгийн бүртгэл, лавлагаа” 
гэсэн цэсүүдийг оруулж өгсөн 

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 шилжүүлэгээр санхүүжих 
байгууллагуудын 2013 оны төсвийн төлөвлөгөөний сар, улирлын хуваарийг хийж Засаг 
даргаар батлуулан, холбогдох газруудад хүргүүлж, хуваарийн дагуу ажиллаж байна.  

 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 дугаар 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 7 сарын байдлаар  22-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 5 тэрбум 782,1 сая 
төгрөгийн орлого оруулж, эхний 7 сарын төсвийн орлогын төлөвлөгөө 100,2 хувиар 
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.  

http://www.bgd.mn/


 
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  7 сарын  байдлаар  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад  11 тэрбум 

44.1 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад  21 тэрбум 131,3 сая 
төгрөгийн, бүгд 32 тэрбум 175.4 сая төгрөг буюу батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу 
зарлагын санхүүжилт олгосон. Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн байгууллагуудын 
нягтлан бодогч нартай хамтран 2013 оны эхний 6 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 мэдээллээр 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 газартай  дахин тулгалтын ажил явагдаж байна. 

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 135 байгууллагын 2013 оны 2 дугаар 
улиралын  тайлан тэнцлийг шалган хүлээн авч баталгаажуулж байна.  

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 оны 1 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 7 дугаар сарын 22-ны 
байдлаар 8768 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг хүлээн авч, 6105 тайлан 
баталгаажуулж, тайлан тушаалт 45,0 хувьтай 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.  

Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах талаар: 

- Дүүргийн 2013 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих Баянгол 
дүүрэгт хийгдэх Гэрэлтүүлэгийн ажлын тендер 2013 оны 07 дугаар сарын 08-нд 
нээгдэж 7 дугаар сарын 16-ны өдөр үнэлгээний хорооны хурал хуралдаж, гүйцэтгэгч 
компанийг шалгаруулсан.  

- Нийтийн эзэмшлийн болон орон нутгийн гадна талбайг камержуулах ажлын тендер 
2013 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр нээж, 07 дугаар сарын 17-ны өдөр хуралдаж 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. Засаг даргын Тамгын газарт зөвлөмжийг хүргүүлсэн 
бөгөөд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар тендерийн бичиг баримтыг 
хүргүүлэхээр бэлтгэн ажиллаж байна.  

- 2013 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр дүүрэгт “Хогийн цэг байгуулах” ажлын тендер 
нээгдэнэ. 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын барилгын өргөтгөлийн тендерийн бичиг 
баримтыг бэлдэж 2013 оны 07-р сарын 10-ны өдөр зарласан, 8-р сарын 13-ны өдөр 
тендерийг нээнэ. 

 
Гурав. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд 

Байгаль орчин, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр:  
 

Агаарын чанарыг сайжруулах хосолмол бүсэд бүрэн шаталттай, сайжруулсан зуух 
урьдчилгаа төлбөргүй, зээлээр олгох ажлыг эрчимжүүлэх талаар “Рояал Өүшн” ХХК-тай 
хамтран “Дөл” зуухыг гэр хорооллын хороодоор сурталчилах аян зохион байгуулж иргэдтэй 
гэрээ байгуулж ажилласан. Одоогоор нийт 306 өрхтэй гэрээ байгуулан зуух тараах ажлыг 
үргэлжлүүлж байна. 

 
Захирагчийн ажлын албатай хамтран зориулалтын хогны уут тараах ажлыг дүүргийн 6 

дугаар хороонд туршилтын журмаар зохион байгуулж нийт 4150 өрхөд 6500 ширхэг хогны уут 



тарааж айл өрхүүдийн хогны уутанд хог хаягдлаа хийж байгаа байдал, хогны уут тараалтын 
үр дүнд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

 
Үндэсний их баяр наадам тохиосонтой холбогдуулан дүүргийн тохижилт, цэвэрлэгээ, 

үйлчилгээг хариуцан ажилладаг “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-ын зам талбайн 
үйлчлэгчдийн 2 бригад Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хуваарилагдсан зам талбайг баяр 
наадмын бэлтгэл ажлын үеэр болон баяр наадмын өдрүүдэд тогтмол цэвэрлэж хүлээлгэн 
өгсөн. 

 
Дүүргийн хэмжээнд иргэдийг эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд аж төрөх нөхцлийг 

бүрдүүлэх зорилгоор тогтмол зохион байгуулдаг нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын 
гудамж талбайд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх “Баянголчуудын Бямба” нийтийн их 
цэвэрлэгээг 7-р сард 2 удаагийн цэвэрлэгээгээр давхардсан тоогоор 1800 орчим 
байгууллагын 4000 гаруй хүн оролцсон. 

 
Хөл газрын хог ургамал, шарилжтай тэмцэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 

А/390 дугаар захирамж гарч хороодын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, 
аж ахуйн нэгжүүд 10 хоногийн давтамжтай шарилж, хог ургамалтай тэмцэх ажлыг зохион 
байгуулсан ба 23 хорооны хийсэн ажлын явц байдалтай танилцан хяналт тавьж тайлан 
мэдээг нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.  

 
Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын чиглэлээр: 

 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд эзэмшил газрын 10-аас доошгүй хувьд нь цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон 
байгууламж хийж гүйцэтгэсэн эсэх талаар судалгааг гаргах, албан шаардлага хүргүүлэх, мөн 
эзэмшил ашиглалтанд байгаа газрын 50м хүртэлх орчны нийтийн эдэлбэрийн газрын 
тохижилт, цэвэрлэгээ арчилгааг хариуцуулах талаар холбогдох судалгааг гаргаж, 
хэрэгжилтийг хангуулах, эдгээр ажлыг газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд тусгаж, 
гэрээний үүргээ биелүүлээгүй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуцлага тооцох салбар 
ажлын хэсгийг Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/407 дугаар захирамжаар  байгуулсан. 

 Уг ажлын хүрээнд нийт 23 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 2000 
гаруй байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд орчны газрыг нь зураглалаар хариуцуулан өгч 
гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулж байгаа ба ажлын явц 70 хувьтай үргэлжилж байна. 

 
Дүүргийн хэмжээнд “Гудамж, зам талбайн шинэчлэл” 2 сарын аяныг зохион байгуулж, 

Тамгын газрын болон харъяа хэлтэс албад, боловсролын байгууллагуудад нийтийн 
эзэмшлийн гудамж талбайг хуваарилан хариуцуулж, тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг 
гүйцэтгүүлж байна. Уг аяны хүрээнд хуваарьт гудамж, талбайд байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг 
татан оролцуулж, сайн дураар буюу хандив хэлбэрээр хөрөнгө мөнгийг хуримтлуулахаар 
зохион байгуулалттай ажиллаж байна.  

 
Дүүргийн хэмжээнд Хот тохижилтийн газраас 14 байршилд хийгдэж буй ногоон 

байгууламжийн арчлалт, нөхөн сэргээлтийн ажлын явц байдалтай танилцан, гүйцэтгэж буй 
компанийн төлөөллүүдтэй уулзалт зохион байгуулж ажлын явцыг сайжруулж, эрчимжүүлэх 
үүрэг даалгавар өгсөн. 



 
Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн газартай хамтран Энхтайвны өргөн чөлөөний замын 

тусгаарлах зурваст байрлах мод, бут сөөгний тооллого, судалгаа болон “Гудамж” төслийн 
хүрээнд дүүргийн хэмжээнд 16 уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлыг хийхэд өртөж буй 
ногоон байгууламжийн хохирлыг урьдчилсан байдлаар тооцож,  өргөтгөл шинэчлэлийн ажил 
эхэлсэн болон хийгдсэн уулзваруудын ногоон байгууламжийн бүртгэл тооллогыг хийж 
бүртгэлжүүлсэн. 

 
Гэрэлтүүлгийн чиглэлээр:  

 
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны хороололд 146 ширхэг, гэр 

хороололд 1154 ширхэг гэрэлтүүлэг хийгдэхээр түлхүүр гардуулах нөхцөлтөй худалдан авах 
ажиллагааны тендерийн нээлт болж шалгарсан гүйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулж ажил 
гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэгдсэн. 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалт, 
гэмтэл, засвар үйлчилгээг хариуцсан ”Цахилгаан тээвэр ХК” -тай хамтран долоо хоног бүрийн 
”Лхагва” гаригт тогтмол үзлэг хийж,  засвар үйлчилгээг шуурхай хийлгэж байна.  

7 сарын 15-ны 
байдлаар  НЭЗТ  Орон сууц  Гэр хороолол  Дундаж 

асалтынхувь  

Асалтын хувь  81.5%  79%  83%  81.1%  

 
Авто замын чиглэлээр: 

 
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны “Гудамж төсөл хэрэгжүүлэх тухай” 46 дугаар 

тогтоол, “Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 71 
дүгээр тогтоол, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
журмын дагуу “Гудамж” төслийн ажлын хэсэг 2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр 
байгуулагдаж Улаанбаатар хотын 33 уулзварыг өргөтгөж, шинэчлэхээр болсон. Одоогоор 
Тээврийн дээд сургуулийн урд уулзварыг ашиглалтанд хүлээн авсан ба 10-р хорооллын 
уулзвар, Тасганы овооны уулзвар  

Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр Гранд плаза дэлгүүрийн урд уулзвар 
өргөтгөх ажлыг “ЭН ЭН ТИ АЙ” ХХК  шалгарч ажил эхэлсэн. 

 
 Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр: 

- 7 сарын 5-нд Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газраас зохион байгуулсан Эрчимжсэн мал 
аж ахуйн зөвлөлгөөнд мэргэжилтэн Г.Ганболор оролцон эрчимжсэн мал аж ахуй 
эрхлэгч, сүү сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын санал, хүсэлтийг хүлээн 
авч Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүлийн санал, 
хийх ажлын явцтай танилцсан. 

- Баянгол дүүргийн аж ахуйн нэгж, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нар Төв цэнгэлдэх 
хүрээлэнд 6-12 секцэнд нийт 126 газар,  нийтийн хоолны чиглэлээр 73, айраг 6, гэрэл 
зураг 6, зураг 6, худалдааны чиглэлээр  35 газар байлаа.  



- Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой 
байдлын хэлтэс хамтран сургалт хийж заавар зөвлөгөө өгч, гарын авлага 
материалаар хангаж зөвшөөрлийг олголоо. 

- ХҮҮХ-ийн мэргэжилтэн Д.Ганбаа, Б.Эрдэнэчимэг нар нь хамтран асар сүүдрэвчийг 
бариулж, эмх цэгцийг хангаж Нийслэлийн комисст хүлээлгэн өгч, үлдсэн газруудтай 
утсаар холбогдож яаралтай бариулах арга хэмжээг авч ажилласан ба Баянгол 
дүүргийн лого бүхий хаяг, баярын мэндчилгээтэй анонсыг асруудад байрлуулж 7 
сарын 11, 12-нд Дэд бүтэц тохижилтийн хэлтэстэй хамтран хариуцлагатай жижүүрээр 
ажиллан шалгалт хийх явцад зөрчил илрээгүй болно. Мөн Нийслэлийн төв комиссоос 
хамгийн сайн зохион байгуулсан үнэлгээг авсан. 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаарсарын 09-ний өдрийнА/225 дугаар 
захирамжийн дагуу дүүргийн 1-23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийг бүртгэн авч тоог нэгтгэх ажил дуусах шатандаа 
явж байна. 
 

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

Халамж үйлчилгээний чиглэлээр:    

- 2013 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 12-ныг дуустал “Түмэнд ойрхон түмний 
үйлчилгээ” сарын аяныг хэрэгжүүллээ. Уг арга хэмжээнд 50 гаруй иргэд, хөдөлмөрчид 
өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудал, санал бодлоо илэрхийллээ. Дүүргийн 5 иргэнд буцалтгүй 
тэтгэмж олгосоноос иргэн Ү.Үдэнборд 100,000 төгрөг, Ц.Баасанжавт 50.000 төгрөг, 
Б.Урантунгалагт 50.000 төгрөг, Б.Жавзанд 50.000 төгрөг, Э.Мягмаржавт 50.000 төгрөг тус тус 
олгов. “Зөв Монгол хүн” авьяас хөтөлбөрийн хүрээнд 73 дугаар сургуулийн хүүхдийн “Ганзам” 
чуулгын “Хүүхэд бидний хөгжил – Монгол бахархал” үйл ажиллагааг дэмжиж 400,000 
төгрөгийг тус үйл ажиллагаанд зориуллаа.   

- 2013 оны 06 дугаар сарын байдлаар “Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт” хамрагдах хүсэлтэй 20 
ахмадын санал, өргөдлийг хүлээн авч, бүрдүүлэх баримт бичгийн хамтаар Нийслэлийн 
Захирагчийн албанд уламжилж 15 ахмад настнуудад ахмадын орон сууц хөтөлбөрт 
хамрагдах талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгөв. 17- р хорооны иргэн Сэрээнэнгийн Энхбаяр болон 
2-р хорооны иргэн Ц.Цэрмаа нарын хүсэлтийн дагуу Ахмадын асрамж үйлчилгээний төвд тус 
2 иргэнийг асруулахаар баримт бичгийг бүрдүүлэн Халамж үйлчилгээний төвд уламжиллаа.   

Биеийн тамир спортын чиглэлээр:  

- 2013 оны 07 дугаар сарын 11-нд Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Баянгол дүүргийн 
наадмын арга хэмжээ 2013.07.11-нд “Хүй долоон хутагт” амжилттай зохион 
байгуулагдлаа. Наадмын арга хэмжээний үеэр Үндэсний бөхийн барилдаан, Үндэсний 
сурын үзүүлэх тоглолт явагдалаа. Үндэсний бөхийн барилдаанд  23 хорооны 32 хүүхэд 
оролцсон. 

- Дархан хотод болсон ахмадуудын Марофон гүйлтийн тэмцээнд тус дүүргийн Тамгын 
газрын дэргэдэх ахмадын спорт чийрэгжүүлэлтийн “Од” клубээс ахмад тамирчдыг 
бэлтгэн оролцуулснаас Алтан медаль 2, мөнгөн медаль 2, хүрэл медаль 1, нийт 5 хүн 
медальт байранд шалгарсан амжилттай оролцлоо.   



Чуулга уулзалт, зохион байгуулсан арга хэмжээний тухай:  

- 2013 оны 07 дугаар сарын 07-нд Баянгол дүүргийн ахмадуудын чуулга уулзалт болж 
өндөрлөлөө. Энэхүү чуулганаар Ахмадуудын хөгжлийн төвийг шинээр байгуулж 
тэргүүнээр нь Д.Эрдэнэбат томилогдлоо. Тус чуулганд “Баянгол Дүүргийн Ахмадуудын 
Өнөөгийн байдал, цаашдын шийдвэрлэх асуудал” сэдвээр мэргэжилтэн Ч.Сарантуяа 
илтгэл тавьж цаашид тус төвтэй хамтран ажиллах талаар дүүргийн Засаг дарга 
зөвшилцлөө.      

- 2013 оны 07 дугаар сарын 11-нд Хүй долоон худагтад “Баянгол хүрээ” үйл 
ажиллагаагаа явууллаа. Энэ өдөр Хүчит бөхийн барилдаан, Сурын үзүүлэх тоглолт, 
Урлагийн тоглолт болж наадамчин олныг баярлууллаа.  

- 2013 оны 07 дугаар 20-нд “Дээлтэй монгол 2013” наадамд 1500 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
оролцож хоёрдугаар байр эзэллээ.  

 Судалгаа тайлангийн чиглэлээр:  

- 2013 оны 07 дугаар сарын 05-нд Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоолгосон 
хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гарган явууллаа. Энэхүү судалгааны үр дүнд 2013 
оны хууль ёсны асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоолгосон нийт 29 хүүхэд 
байна.  

- 2013 оны  07 сарын 8-ны өдөр Баянгол дүүргийн хэмжээнд Эрүүл аюулгүй байдлын 
индекс тооцох судалгааг 2012 оны эцсийн байдлаар Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, 
албад, 23 хороо тус бүрээр холбогдох мэдээллийг авч нэгтгэн Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст хүргүүллээ. 2013 оны 07 дугаар 
сарын 20-нд тус хэлтсээс 2014 онд Нийгэм эдийн засгийн төсөвт суулгах ажлын 
саналыг бэлдэж оруулсан ба үүнд боловсролын байгууллагаас 157, 76, 77, 85 дугаар 
цэцэрлэгүүдийн гадна шугам сүлжээ хэрэглээний цэвэр бохир усны шугаманд хийх 
урсгал засвар ажлын талаар тусгалаа.     

- 2013 оны 07 дугаар сарын 22-ны байдлаар 2010, 2011, 2012, 2013 оны байдлаар 
үрчлэгдсэн хүүхэд нийт 278 байна. Эдгээр хүүхэд тус бүрд кейс файл нээж нийгмийн 
ажилтны үйлчилгээг хүргэнэ.  

Тав. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

-  Дүүргийн хэмжээний авто техникийн мэдээг гарган Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн 
штабт хугацаанд нь хүргүүллээ.   

-  Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2011-2012 онд цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн 
хэлбэрээр орлуулан хаасан иргэдийн баримт бичгийг архивлан 4 боть хадгаламжийн 
нэгж болгон бүртгэлд авсан. 

- Цэргийн штабаас дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/389 дугаар захирамжаар 2013 
оны 07 дугаар сарын 06-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 тохижилтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 



- Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан 
хаах 3 иргэнээр мөнгө төлүүлж, 1,412,087 төгрөгийг Нийслэлийн төрийн сангийн 
дансанд төвлөрүүлээд байна. 

- Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмаар Хүй долоон худагт 
дүүргийн гэр, асар барих, хураах ажлыг Цэргийн штабын дайчилгааны офицер 
дүйцүүлэх албан хаагчдын хамт зохион байгуулсан. 

- Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан баяр наадмын үеэр Хүй долоон худагт 
ажиллах ажилтан, албан хаагчдын хуваарийн дагуу 2013 оны 07 дугаар сарын 11-нд 
06.00-13.00 цаг хүртэл Цэргийн штабын мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер 
ажилласан.   

- Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт шалгалтын нэгдсэн 
төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр “Гацуурт” ХХК, 2013 оны 
07 дугаар сарын 24-нд “Монгол Базальт” ХХК-ний ажилтнуудын Батлан хамгаалах 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, цэргийн үүргийн биелэлтэнд үнэлэлт, дүгнэлт өгч 
шалгалаа.  

- Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын арга хэмжээний хүрээнд 
2013 оны 07 дугаар сарын 19-нд зохион байгуулагдсан “Дээлтэй Монгол” наадамд 
Цэргийн штабаас Сүхбаатар жанжины 1 хос, Ардын журамт цэргийн 6 хос хувцасыг 
бэлтгэн оролцсон. 
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	Орон нутгийн төсвийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний хуваарийг хийж Засаг даргаар батлуулан, хуваарийн дагуу ажиллаж байна.

