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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

-  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 9 дүгээр сард 2 удаа зохион байгуулагдсан. 

Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж, 

www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. 

- Төрийн дээд одон медальд нийт 31 иргэний материалыг ДИТХурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, 

зохих журмын дагуу программд шивж, шаардлагын дагуу цэгцлэн, 01/2211 тоотоор НЗДТГазарт 

хүргэсэн. 

- Мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар Удирдлагын 

академийн Мэргэжил дээшлүүлэх Институтээс Аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 

газрын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдэд  2013 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 

06-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Хүний нөөцийн удирдлага” сэдэвт 5 хоногийн  нийт 42 цагийн 

сургалтанд хүний нөөцийн мэргэжилтэн хамрагдсан. 

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 мэдээлэх үйл ажиллагааг 

удирдлагын заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газарт 2013 оны 08 дугаар сарын 20-оос 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ны байдлаар 

нийт 155 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 155 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 61 буюу 39,3 %, 

шийдвэрлэх шатандаа 92 буюу 59,3%, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл 2 буюу 1,2%-ийг эзэлж 

байна. 

Хоѐр. 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/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь  

1 Call center 30 19,3% 
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2 Ub.1200.mn 5 3,4% 

3 11 – 11 төв 54 34,8% 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв   

5 Байгууллага  66 42,5% 

6 Нийт 155 100% 

 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулгаар ангилвал:  
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Нийт 155 өргөдөл, гомдлоос 61 өргөдөл буюу 39,3%-ийг шийдвэрлэж, 92 өргөдөл буюу 

59,3% нь шийдвэрлэх шатандаа, 2 буюу 1,2% нь хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байна. 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

- Оюуны Ундраа цогцолбор сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн ѐслолд Засаг дарга 

Д.Оросоо оролцсон бөгөөд энэ үеэр SBN, C1, TV10, МҮОНТ-ийн сурвалжлах баг ажилласан. 

Хичээлийн шинэ жилийн элсэлттэй холбоотой мэдээлэл бэлтгэн “Зууны мэдээ”, “Ардчилал” 

сонинуудад 4\1 хэмжээтэй нийтлүүлэв.  

- Мөн Баянгол дүүргийн ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс хамтран 

Баригдаж буй барилгуудын дунд ХАБЭА-н шалгалт хийх үеэр ETV, ZATV телевизүүд 10 минутын 

нэвтрүүлэг бэлтгэн цацаж, харин C1, TV9 телевизүүд мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн цацлаа. Үүнээс 

гадна Хөдөлмөрийн хэлтэс 2013 оны ажлын эхний тайлангаа тавьж, энэ үеэр МҮЭСТО-гоос UBS, 

Eagle tv, SBN телевизүүд мэдээ бэлтгэн цацаж, ETV 10 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэн цацсан 

болно.  

- Баянгол бага олимп 2013 оны есдүгээр сарын турш үргэлжилсэн бөгөөд Баянгол олимпийн 

нээлтийн ѐслолын мэдээг ZATV, ETV, Sportbox, C1 телевиз “Зууны мэдээ”, “Ардчилал”, 

“Улаанбаатар таймс” сониноор түгээсэн болно.  

- Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсээс зохион байгуулсан шөнийн шалгалтын үеэр 

илэрсэн зөрчлийг TV8 телевизийн Шөнийн толь мэдээллийн хөтөлбөрөөр нэвтрүүлсэн. Мөн 

МОҮНРадиогоор дөрвөн удаа, Үндэстэн телевизээр дүүргийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааг 

сурталчилсан захиалгат нэвтрүүлгийг долоо хоногийн турш цувралаар бэлтгэн цацсан болно.  

- National times news телевиз Баянгол дүүргийн түүх, соѐлыг өгүүлсэн 30 минутын танин мэдэхүйн 

нэвтүүлэг бэлтгэн цацлаа.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

Цахим хуудсан дээр нийт Баянгол дүүргийн албан хаагчдын цахим и-майл хаягийг иргэдэд 

нээлттэй байлгах үүднээс цахим хуудсанд оруулаад байна. 

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

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

2013 оны  8 дугаар сарын 27-ны өдөр хуралдсан Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 12 дугаар хуралдаанаас төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсаны дагуу Орон 

нутгийн төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөөний сар, улирлын хуваарийг шинэчлэн 

боловсруулж,  Засаг даргаар батлуулан, мөрдөн  ажиллаж байна. 

 

Төсвийн орлогын талаар: 

2013 оны 9 сарын байдлаар  20-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 7 тэрбум 722,8  сая 

төгрөгийн орлого оруулж,  эхний 9 сарын  төсвийн  орлогын  төлөвлөгөөг 1 тэрбум 138,5 сая 

төгрөгөөр давуулж, 117,3 хувийн биелэлттэй байна. Эхний 8 сарын гүйцэтгэлээр 265,9 сая 
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төгрөгөөр тасалдаж буй хог хаягдлын хураамжийн орлогыг төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх 

зорилгоор Засаг даргын А/541 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулан, хороодод 

ажилласны үр дүнд хог хаягдлын хураамжийн орлогын 9 дүгээр сарын төлөвлөгөөг бүрэн 

биелүүлэх боломжтой байна.    

 

Төсвийн зарлагын  гүйцэтгэлийн талаар: 

 

2013 оны эхний  9 сарын  байдлаар  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 17 тэрбум 

4,3 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад  26 тэрбум 200,0 сая 

төгрөгийн, бүгд 43 тэрбум 204,3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож, батлагдсан төсвийн 

хуваарийн дагуу гүйлгээ хийж 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. Эхний хагас жилийн 

тайлан тэнцлээр гарсан төсөвт байгууллагуудын өр, авлагыг бууруулах талаар онцгой 

анхааран ажиллаж, ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 48,6 сая, ус, түлш 

халаалтын 61,3 сая, нийт 109,9 сая  төгрөгийн өрийг барагдуулсан.      

Мэдээ, тайлангийн талаар:  

  Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээг нэгтгэж, Нийслэлд хүргүүлж, 

удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.  

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг боловсролын салбарын  

байгууллагуудын 2013 оны төсвийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлийг үндэслэн, дутагдах 

санхүүжилтийн тооцоог гаргаж НЗДТГазрын санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон  

Нийслэлийн боловсролын газарт хүргүүлээд байна. Тооцоогоор 208,9 сая төгрөг шаардагдаж 

байна. 

2013 оны эхний 9 сарын байдлаар улс, нийслэл орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 1 

тэрбум 441,4 сая төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион 

байгуулж, гэрээ байгуулан, ажил хийгдэж байна.  

Бусад  

2013 оны 09 сарын 17-ны өдөр Нийслэлийн Аудитын газартай хамтран “Төсөвт 

байгууллагуудын 2013 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд явцын аудит хийх” тухай 

сургалт зохион байгуулж, төсвийн шууд захирагч, нягтлан бодогч 137 хүнийг хамрууллаа. 

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, төлөвлөлтийн ажлын талаар: 

- 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 ажлын гүйцэтгэлийг ажил нэг бүрээр 

гаргасан. 



- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх, нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн  Засаг  даргад 

эрх  шилжиж  ирсэн 7285,2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2013 онд санхүүжих 4931,1 сая 

төгрөгийн нийт 80 ажлын явцын мэдээ, тайланг цахим хэлбэрээр болон хэвлэж гарын үсгээр 

баталгаажуулсан. 

- 2014-2018 онуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж буй улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 

хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн ажлын жагсаалтыг нэгтгэн боловсруулж байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс ирүүлсэн 

Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хэрэгжүүлэхээр зохион байгуулсан ажил,  

түүний  нийгэм, эдийн  засаг, бусад  хүчин  зүйлст  үзүүлсэн  нөлөөлөл,  үр  дүнгийн  тухай  

мэдээллийг 2013 оны 3 дугаар улирлын гүйцэтгэлээр бэлтгэж хүргүүллээ. 

- Шинээр баригдах сургууль, цэцэрлэгийн  байршлыг тогтоож Ерөнхий төлөвлөгөөний газар  

санал  хүргүүлэх  ажлын  хэсгийн  багийн  бүрэлдэхүүнд  орж 10 хорооны нийт 13 байршлыг  

үзэж саналаа нэгтгэсэн болно. Мөн боловсорлын салбарын 2014 онд хийгдэх хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын 

сургуулиуд болон цэцэрлэгийн удирдлагуудтай хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 

- Баянгол дүүрэгт  хэрэгжүүлж  байгаа  гадаад,  дотоодын  төсөл,  хөтөлбөр,  үндэсний  болон 

дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явцын тухай тайлан, мэдээг гуравдугаар улирлын  

гүйцэтгэлээр  гарган, 2014-2018 онуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж  байгаа гадаад, дотоодын 

төсөл,  хөтөлбөрийн саналыгнэгтгэн судалгааны ажил хийгдэж байна. 

- Баянгол дүүрэгт хэрэгжүүлж байгаа үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн  

явцын тайланг нэгтгэн хүргүүллээ.    

 Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар 

- БГД-ийн 20-р хорооны ТТЭ-32, ОС-8 байрууд нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 

бөгөөд БГД-ийн Засаг даргын захирамжийн дагуу ажлын хэсэг байгуулагдаж иргэдийн 

хүсэлтийн дагуу дахин төлөвлөлтийн ажил эхлээд байна.  

 

- Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны барилгуудыг иргэдийнх нь 

оролцоотой дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлэхээр БГД-ийн 2, 3, 4 дүгээр хороон дээр 

судалгааны ажил эхлүүлээд байна. 

- Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд 9, 10, 11, 21, 22, 23 дугаар хорооны иргэд 

оршин суугч, өмчлөгч иргэдээс ГХОС төслийн газартай хамтарч дахин төлөвлөлтөнд 

хамрагдах иргэдийн хүсэлт, судалгаа авч байна. 

- 2013 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан нийтийн орон сууцны дээврийн засварын 3,2 

тэрбум төгрөгний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зарлагдаж үнэлгээний 

шатандаа байна.  

- 2013 онд нийтийн орон сууцнуудын ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, засвар 

үйлчилгээ хийх шаардлагатай цахилгаан шатны тоо, хийгдэх ажлын хэмжээг шалгаж тогтоох 

ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. 

- Баянгол дүүрэгт 2014 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх нийтийн орон сууцны 

дээврийн асуудалтай байраар  явж судалгаа, шинжилгээ хийсэн. Судалгааны явцад нийтийн 

орон сууцны байрны нилээдгүй хувь нь дээврийн хар цаас нь олон жилийн элэгдлээс болж 



урагдаж, цоорч  ус  тогтож,тогтсон ус нь доош нэвтэрч оршин суугаа айлын обой болон орцны 

цахилгааны шийд рүү орж тоггүй болсон байсан. НМХГ-ын дүгнэлттэй нийт 23 байрны 

дээврийг үзэж шалгах явцад түүнээс нэн шаардлагатай 8 байрны дээврийн асуудал байгаа 

бөгөөд эдгээр орон нийтийн сууцны дээврийг 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөнд оруулахаар төлөвлөж байна. 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт 

- Дүүргийн 2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/554 тоот захирамж 

гарсан. Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж 

байна. 

- Баянгол дүүргийн 2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын 3 дугаар улирлын тайланг 

бүрэлдэхүүн болон харьяа хэлтсүүдээс 09 дүгээр сарын 20-ны өдрөөр тасалбар болгон 

хүлээн авч боловсруулж байна. 

- 2011, 2012 онуудад улсын болон нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын 

тендерийн баталгаат хугацаа нь дуусаж барьцаа хөрөнгийг суллах хүсэлт 5 байгууллага 

ирүүлснээс баримт бичгийн бүрдэл нь бүрэн хоѐр байгууллагын хүсэлтийг шийдвэрлэсэн.  

- Баянгол дүүргийн 2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хүрээнд хийгдэх Хөршийн 

холбоо байгуулах “Айл хүний амь нэг” уралдаан тэмцээний удирдамжийг боловсруулан 

ажиллаж байна. 

- Баянгол дүүргийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэх чиглэл, зорилтыг тодорхойлох, 

Нийслэлийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг 

гарган ажиллаж эхлээд байна. 

Худалдан авах ажиллагаа:  

 Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазарт эксковатор худалдан авах                                   

БГД-ХААА/ОН13-10 ажил”-ын худалдан авалт харьцуулалтаар 09 дүгээр сарын                               

10-ны өдөр зарлагдаж 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр нээж, үнэлэн зөвлөмжийг дүүргийн 

Тамгын газрын даргад хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр “Талын Аялгуу” ХХК нь 48 500 000 үнийн 

санал ирүүлэн шалгарсан. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих “Тохижилтын БГД-ХААА/ОН13-

09-01 ажил” болох “Авто машины зогсоол барих ажил”-ын бичиг баримтыг бэлдэж 09 дүгээр 

сарын 16-ны өдөр  худалдан авалтыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан. 

Тендерийг 10 дугаар сарын 16-ны өдөр нээнэ. 

 “Тохижилтын БГД-ХААА/ОН13-09-03 хороолол дотор болон гэр хороололд явган хүний 

зам барих ажил”-ын  худалдан авалт  2013 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр харьцуулалтын 

аргаар зарлагдсан. Тендерийг 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр нээнэ.  

 “Хогийн цэг байгуулах БГД-ХААА/ОН13-07 ажил”-ын худалдан авалт 7 дугаар сарын 

31-ний өдөр нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Молор констракшн” ХХК шалгарч Дүүргийн тамгын газарт 

8 дугаар сарын 14-ний өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн ч НХОГ-аас хяналт тавих болсон тул 09 

дүгээр сарын 11-ний өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн.  

 “Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын БГД-ХААА/ НТ-13-

02 ажил”-ын худалдан авалт 2013 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр нээлттэй болон түлхүүр 



гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр нийт 23 багц болон зарлагдсан. 2013 оны  09 дүгээр сарын 

13-ны өдөр тендер нээгдэж, Үнэлгээний хороо 2013 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр 

хуралдсан. Тендерийг үнэлэх шатандаа явж байна.  

  “Оюуны Ундраа цогцолбор 96 дугаар сургуулийн хичээлийн Б байрны сантехникийн 

их засварын БГД-ХААА/НТ13-03 ажил”-ын худалдан авалт 08 дугаар сарын 13-ны өдөр 

зарлагдаж 2013 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр тендер нээгдсэн. Үнэлгээний хорооны хурал 

09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хуралдаж тендерт оролцогчдыг ирүүлсэн материалыг үнэлэх 

шатандаа явж байна.  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих “Баянгол дүүргийн Хүүхэд, гэр бүл 

хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин худалдан авах                                         

/БГД-ХААА/УТ13-01/ ажил-ын худалдан авалт  харьцуулалтаар 09 сарын 11-ний өдөр 

зарлагдаж, 09 сарын 18-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна. 

 

Гурав. Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 

 

Зохион байгуулсан ажлууд: 

 Хичээлийн шинэ жилтэй  холбоотойгоор хичээлийн хэрэглэл, эд зүйлсийг худалдаалах 

зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион байгуулж дүүргийн 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18, 19 дүгээр 

хорооны нутаг дэвсгэрт худалдаа хийх хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгж, иргэдэд зөвшөөрөл 

олгож Энэбиш, Ард Аюушийн гудамжинд 410 гаруй иргэдэд бичиг хэргийн бараа худалдаалах 

үйл ажиллагааны зөвшөөрлийг 2013 оны 08 дугаар сарын 15-наас 09 дүгээр сарын 15-ны 

өдрийг хүртэл олгон хяналт тавин ажилласан.    

 

 Дүүргийн Засаг  даргын А/332 захирамж, өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу 1-р хорооны нутаг 

дэвсгэрт байрлах хоѐрдогч түүхий эдийн 2 цэгийг “Өмч, газрын харилцааны алба”-тай 

хамтран нүүлгэн шилжүүлэв. Цаашид дүүргийн хэмжээнд байрлах нийт хоѐрдогч түүхий 

эдийн цэгүүдийг 20 хорооны нутаг дэвсгэрт төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлыг 

эхлүүлэв. 

 

 УБ хотын захирагчийн ажлын албанаас явуулж байгаа авто машины худалдаа, авто 

сэлбэгийн худалдаа, тос, тосолгоо, засвар үйлчилгээ эрхлэгчдээс санал асуулга явуулах үйл 

ажиллагааг зохион байгуулж байна. Засаг даргын орлогч даргын өгсөн үүрэг даалгаврын 

дагуу Ветьнам авто завсаруудад холбогдох хууль тогтоомж, хөтөлбөр, журмыг сахиулах 

ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

 Тариалан эрхлэгч, ногоочдын үйлдвэрлэсэн төмс, хүнсний ногоо борлуулалтыг 

дэмжих ажлын хүрээнд Сайхан төвийн өмнөх талбай, Смарт төвийн гадаа талбай, 3 дугаар 

хорооллын эцэс, Төмөр замын коллежийн өмнөх талбай зэрэг газар худалдааг зохион 

байгуулж, мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. 

 

 2013.09.18-24-ний хооронд Баянзүрх дүүргийн Дүнжингарав худалдааны төвд болох 

“Алтан намар-2013” үзэсгэлэн худалдаанд доорх иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг оролцууллаа. 

 



№ Иргэн, аж ахуйн нэр Хаяг Үйл ажиллагааны чиглэл 

1 “Од” групп Ш.Мөнхбат 4 дүгээр хороо Гурилын үйлдвэр 

2 Вагнер Ази ХХК 4 дүгээр хороо 
Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн 

худалдаа 

3 Асрал ХХК 11 дүгээр хороо 
Тариалангийн ургамал сортлох, 

үр, суулгац худалдаалах 

4 Халзангийн  Намхай 16 дугаар хороо 
Тариалсан хүнсний ногоогоо 

худалдаалах 

5 
Дорждагвын 

Цэрэндолгор 
16 дугаар хороо 

Тариалсан хүнсний ногоогоо 

худалдаалах 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын А/821 захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн Захирагчийн 

албанаас явуулсан “Томоохон захуудад хяналт шалгалт явуулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх” ажлын 

хүрээнд “Барс-1”, Хар хорин, Гурвалжингийн барилгын материалын зах, Гурвалжингийн 

модны зах, Баянгол хүнсний зах, Тумбааш, 1000 нэрийн барааны дэлгүүр, 10000 нэрийн 

барааны дэлгүүр, Таван-Эрдэнэ хүнсний зах, Тоса төв, Барс-2 захуудад 3 өдөр шалгалтыг 

явуулсан. Энэ ажлын дагуу захуудын талаарх мэдээллийг шинэчлэн нэгтгэсэн.  

 Хяналт шалгалт: 

 Дүүргийн хэмжээнд зочид буудал, дэн буудал чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 

иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, газар бүрийн ажлын байрны 

нөхцөл байдалтай танилцаж хяналт тавин 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 

зочид буудал, дэн буудлуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. Тусгай 

зөвшөөрөлгүй, худалдаа үйлчилгээ явуулах гэрчилгээгүй 12 газрыг илрүүлэн зөрчлийг 

арилгуулж байна. 

 

 Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/455 тоот 

захирамжийн дагуу Барс, Тоса захуудын захиргаанд зөрчлүүдийг арилгаж, үйл ажиллагаагаа 

явуулахыг шаардаж албан тоотууд явуулсан. 

 

 Дүүргийн Засаг даргын  А/531 захирамжийн дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт барилга 

угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нэгдсэн шалгалтыг МХХ, ХХ хамтран зохион 

байгууллаа.  

 

 Дүүргийн Засаг даргын  А/507 захирамжийн дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт түргэн 

хоол /чанадаг гоймон/ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг 

МХХ, ЦХ-тэй хамтран 6 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 18 аж ахуйн нэгж, 

иргэдийн зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулаад байна.  

 



 Дүүргийн Засаг даргын  А/477 захирамж, болон иргэдийн гомдлын дагуу 3-р хорооны 

нутаг, Барс захын арын гудамжинд иргэд олноороо зөвшөөрөлгүйгээр гар дээрээс болон 

машин дээрээс төмс,  хүнсний ногоо худалдаалж байгаагаас болж оршин суугчдын амгалан 

тайван байдал алдагдаж,  авто замын хөдөлгөөний түгжрэл үүсч байгаа байдлыг таслан 

зогсоох зорилгоор 4 удаа МХХ, Замын Цагдаагийн тасаг, Цагдаагийн 2-р хэлтэс, Баянгол 

Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮ-ийн газар, 3-р хорооны албан хаагчидтай хамтран зохион 

байгуулсан. 

 

 Мөн дээрх захирамжийн дагуу Энэбиш, Ард Аюушийн өргөн чөлөөнд зөвшөөрөлгүй 

шорлог худалдаалж байгаа иргэдэд тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Үйл ажиллагааг нь 

таслан зогсоох ажлыг Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй 4 удаа хамтран зохион байгууллаа. 

 

 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 УБЦТС ХК-ийн Баянгол 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Цагдаагийн хэлтсүүд хамтран явуулж тэдгээр иргэдийг 

цахилгаанаар хангаж буй 7-10 айл болон обьектод эрчим хүчний хязгаарлалт хийж үйл 

ажиллагааг зогсоож ажиллав. Цаашид үйл ажиллагааг таслан зогсоох ажлыг тогтмол явуулж 

байх болно. 

 

 Тариалан эрхлэгч, ногоочдын үйлдвэрлэсэн төмс, хүнсний ногоо борлуулалтыг 

дэмжих ажлын хүрээнд Сайхан төвийн өмнөх талбай, Смарт төвийн гадаа талбай, 3-р 

хорооллын эцэс, Төмөр замын Коллежийн өмнөх талбай зэрэг 4 газар худалдааг зохион 

байгуулж, мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. 

 

- Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/497 дугаар захирамжийн 

дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдаа эрхэлдэг аж 

ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажлын хэсэг  9 дүгээр сарын 02-

ны шөнө 1, 3 дугаар бүсэд  хяналт шалгалт хийлээ. Мөн 9 дүээр сарын 4, 5, 13, 14, 19, 20-ны 

өдрүүдэд шалгалтыг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 120 зөрчлийг илрүүлсэн. 

 

- Иргэдийн өргөдөл гомдлын дагуу 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Орхон дэлгүүрт 

хорооны Засаг дарга, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн албан хаагчийн хамт хяналт шалгалт 

явуулж зөрчилийг илрүүлэн 450 архи, 340 пиво, 70 хайрцаг тамхи хураан авч холбогдох 

байгууллагууд арга хэмжээг авч байна.  

 

- 9 дүгээр сарын 03-ны шөнө иргэдийн гомдлын мөрөөр 11-р хорооны нутагт байрлах 

“Шагай” дэлгүүрээс 200-аад ширхэг үйлдвэрлэсэн газар нь тодорхойгүй “Цагаан бугат” нэртэй 

архийг илрүүлэн холбогдох байгуулагуудад хүлээлгэн өглөө. 

- Зөрчил гаргасан согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг 21 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 

тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал хүргүүлэх талаар Засаг даргын зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон байна. 



 

 9 дүгээр сарын 19, 20-ны өдрүүдэд Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дэд даргын 

баталсан “Эрчимжүүлэлт” арга хэмжээний хүрээнд дүүргийн Цагдаагийн 2 дугаар  хэлтсийн 

албан хаагчидтай хамтран 20-р хорооны нутагт байрлах зочид буудал, дэн буудал, бар, 

цэнгээний газруудаар хяналт шалгалтыг хийж 12 байгууллага үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах 

зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсныг илрүүлсэн.  

 

Дөрөв. Дэд бүтэц, тохижилтийн хүрээнд 

Байгаль орчин, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр: 

 

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Баянгол дүүрэг нь боловсруулсан 

түлшний нэгдсэн цэгийг 2013-2014 оны халаалтын улиралд хариуцан ажиллахаар болсон. 

Үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын Засгийн газрын тусгай сан Цэвэр агаарын сангийн 

санхүүжилтээр боловсруулсан түлшийг хадгалах нөөц бүрдүүлэх нэгдсэн цэгийн агуулахыг 

ХУД-ийн 3 дугаар хороо Чингисийн өргөн чөлөө-150-3 Эрэлт Импэкс ХХК-ний 800м2 

агуулахыг 2013 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөс эхлэн түрээслэсэн. Нэгдсэн агуулахад 

Хялгантын үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-аас 2 вагон буюу 115,075 тонн түлш 

хүлээн аваад байна. Хязгаарлалтын бүсийн хороодод боловсруулсан түлш жижиглэн 

борлуулах цэгийг байгуулж одоогоор 9 хороонд 19 боловсруулсан түлш жижиглэн борлуулах 

цэг сонгоод байна.   

 2013 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр Дэлхийн банкны “Улаанбаатар-Цэвэр агаар” 

төслөөс хэрэгжүүлж буй “Улсын нийслэлдээ утаагүй амьдарцгаая”, “Агаарын бохирдлыг 

бууруулахад хэсгийн ахлагч нарын үүрэг, хариуцлага” сэдэвт сургалтанд 9 хорооны Засаг 

дарга, 55 хэсгийн ахлагч нарыг хамруулж 2013-2014 оны халаалтын улиралд хэрэгжиж 

байгаа 4 төрлийн зуух, төсөл хэрэгжих үйл ажиллагаа болон иргэн бүрэн шаталттай зуухаа 

хэрхэн авах талаар мэдээллийг олгосон. Мөн 2013-2014 оны халаалтын улиралд 

борлуулагдах бүрэн шаталттай зуухны нээлтийн ажиллагаанд 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

оролцсон. 

 Бүрэн шаталттай зуух авч чадахгүй, амьдралын баталгаажих түвшин доогуур өрхөд 

дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлүүлж хязгаарлалтын 9 хорооноос нэн ядуу өрхийн судалгааг 

гаргаж байна. 

 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-аас эхлэн “Хас” банкны гэр цэгийн ажилчдыг 10, 11, 16, 

20 дугаар хороодын байранд байрлуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлээд байна. Одоогоор 

Баянгол дүүргийн хязгаарлалтын бүсийн 5884 айл өрх бүрэн шаталттай зуух хүлээн аваад 

байна. 

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын хог 

хаягдал хаяж буй үйлдлийг таслан зогсоох, хяналт тавих зорилгоор дүүргийн Засаг даргын 

2013 оны А/537 дугаар захирамж батлагдан гарч 2013 оны 09 дүгээр сарын 07-оос 09 дүгээр 

сарын 13-ны өдрийг хүртэл 20 дугаар хороо, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Замын цагдаагийн 

тасаг, “Баянгол – Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-ын хамтарсан шөнийн эргүүл, жижүүр томилон 

ажилласан. 



Мөн Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй барилгын хог 

хаягдал  хаяж буй байдлыг таслан зогсоох, хяналт тавьж ажиллах байнгын ажлын хэсгийг 

дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/538 дугаар захирамжаар байгуулж ажлын төлөвлөгөөг 

батлан хэрэгжүүлж байна. 

 

Дүүргийн орон сууц болон гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд эзэнгүй, тэнэмэл 

нохой, муур олширч иргэд, оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж 

байгаа тул Нийслэлийн Захирагчийн харьяа Хот тохижилтын газартай хамтран нохой, муур 

устгах ажлыг 2013 оны 09 дүгээр сарын 05-наас 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэлх 

хугацаанд эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 

Уг ажлын хүрээнд хороодын Засаг дарга болон Хот тохижилтын газрын тусгай эрх 

бүхий анчидтай хамтран хуваарь гарган нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаа тэнэмэл нохой 

муурны байршил, тоо хэмжээг нарийвчлан гаргаж 7 хоног тутам тэнэмэл нохой, муур 

устгалын ажлын явц, дүнг мэдээллэн ажилллаж байна. 2013 оны 09 дүгээр сарын 03-ны 

өдрөөс 09 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд нийт 609 тэнэмэл нохой муур устгаад байна. 

 

Нийслэлийн Засаг даргын “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нэгдсэн арга 

хэмжээ авах тухай” 2013 оны А/553 дугаар захирамжаар Нийслэл Улаанбаатар хотын хог 

хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор айл өрх, байгууллага аж ахуйн 

нэгжүүдэд зориулалтын хогны уутны хэрэглээг нэвтрүүлэх, зориулалтын уутанд хийсэн хог 

хаягдлыг битүүмжилсэн бункерт хадгалж, хуваарийн дагуу ачиж, тээвэрлэх ажлыг 

хэвшүүлэхийг үүрэг болгосон. 

Уг ажлын хүрээнд дүүргийн нийт хороодын 49683 өрхийг бүрэн хамруулж хэрэглээнд 

нэвтрүүлэхээр 745000 ширхэг хогны уутыг хүлээн авч тараахаар бэлтгэл хангаж байна. 

 

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А/200 дугаар 

тушаалаар Туул голын сав газарт усны тоо бүртгэл явуулах шийдвэр гарч уг ажлын хүрээнд 

Туул голын сав газрын захиргаатай хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

буй ус ашиглагч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын судалгааг нэгтгэн гаргаж далан суваг, усан 

оргилуур, услалтын систем, гүний болон зөөврийн худгийн нэгдсэн тооллого явуулсан. 

 

 “Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ-с техникийн хүчин чадалд тулгуурлан хог хаягдлыг 

хуваарийн дагуу тогтмол ачин тээвэрлэж байна.  

      Мөн орон сууцны хорооллын хороо тус бүрт цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцсан 1-2 зам 

талбайн цэвэрлэгээний ажилтныг 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс ажиллуулж эхлээд байна.  

 Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн зам дагуух хогийн сав, сандал зэргийг 

8 болон 9 дүгээр сард 2 удаа цэвэрлэж, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажилласан.  

Мөн орчны тохижилт цэвэрлэгээнд идэвхгүй оролцдог, гэрээний үүргээ биелүүлдэггүй 

байгууллага, аж ахуйн нэгжид хариуцлага тооцох ажлыг эрчимжүүлэхээр Хороодын Засаг 

дарга нарт Хууль зүйн сайд, Сангийн сайд, Байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд нарын 2013 

оны 179/А/171, А/64, А/225 дугаар хамтарсан тушаалын дагуу батлагдсан торгууль, 

шийтгэврийн хуудсыг захиалаад байна.   

“Дэзэрэт” олон улсын энэрлийн байгууллагатай хамтран дүүргийн гэр хорооллын 

хороодын айл өрхүүдэд зориулсан зөөврийн худаг байгуулах талаар судалгааны ажлыг 

эхлүүлээд байна. 



 

Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын чиглэлээр: 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газраас зохион байгуулж буй “Шилдэг ногоон 

байгууламжтай сургууль, цэцэрлэг” шалгаруулах уралдаанд оролцох сургууль, цэцэрлэгийн 

материалыг хүлээн авч, БОНХГ-т хүргүүллээ.  

 

Баянгол дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт шугам сүлжээний ажлын улмаас 

сүйдсэн ногоон байгууламжийг нөхөн сэргээх гэрээг шугам сүлжээний ажлыг гүйцэтгэгч “Сан” 

ХХК, ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэгч “Тэнгэрийн агч” ХХК, Засаг 

даргын Тамгын газрын хооронд гурвалсан гэрээг 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл 

хугацаатайгаар хийж, хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

Баянгол дүүргийн 7 дугаар хорооны нутагт иргэн Дашдэндэвийн хувийн сууцандаа 

цэвэр усны шугам татах ажлын хүрээнд өртөж буй ногоон байгууламжийг нөхөн сэргээх 

ажлыг гүйцэтгүүлэхээр хоѐр талын гэрээ байгуулж, хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

Дүүргийн хэмжээнд хийгдэж буй зам засварын ажлуудад нөхөн төлбөр тооцох ажлын 

бүртгэл тооллогыг хийж, нэгтгэн “Гудамж” төсөл болон холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  

 

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар, АНУ-ын Денверийн Ботаникийн хүрээлэнгийн 

төлөөлөгчдийн хамтарсан “Хотыг цэцэрлэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалт семинарт оролцож 

туршлага судалсан.  

 

СӨХ, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр: 

 

Дээврийн их засвар 

Нийслэлийн төсвийн 659,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2013 онд 14 СӨХ-ны харьяа 14 

байрны 11876 м2 хавтгай дээвэрт их засвар хийгдэхээр шийдвэрлэгдэж “Фүжи Алтай” ХХК, 

“Сутай-до” ХХК шалгарч ажил гүйцэтгэсэн. Мөн төсвийн тодотголд санал оруулснаар 68 

байрны дээврийн их засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр тендер зарлагдаад байна.  

 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09-р сарын 03-ны өдрийн А/524 тоот 

захирамжийн дагуу дүүргийн хэмжээнд нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, дээврээс ус алдаж, оршин суугчдын тайван 

амьдрах нөхцөлийг алдагдуулж байгаад үзлэг шалгалт хийж, зайлшгүй хийх дээврийн их 

засварыг нэн шаардлагатай, шаардлагатай дарааллаар эрэмбэлж судлан тогтоосон. 

 Мөн Нийслэл болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон хийгдэх нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хяналт тавих нэгдсэн зөвлөгөөн 

зохион байгууллаа.  

Зөвлөгөөнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 

“Цог Зориг” ХХК, “Фүжи алтай” ХХК, сууц өмчлөгчдийн холбоод оролцлоо.  

Мөн 2013 оны Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэсэн 14 байрны дээврийн 

их засварт хяналт шалгалт хийхээр Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын тасгийн дарга 

С.Отгончимэг, Барилгын инженер Б.Туяажаргал нарын хамтарсан комисс байгуулагдан 

ажиллаж хийгдсэн дээврийн чанар стандартын дагуу хүлээж авахад анхаарч, алдаа 

дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан ажиллав. 



Цахилгаан шат 

Нийслэлийн төсвийн 705,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2013 онд 10-н СӨХ-ны 10 байранд 

17 ширхэг цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр шийдвэрлэгдсэн. 

Мөн “Цахилгаан шатны шинэчлэл ба тулгамдаж буй асуудлууд” сэдвээр уулзалт 

зөвлөгөөнийг 2013 оны 09-р сарын 19-ны өдөр зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд “Улаанбаатар 

лифт” НӨҮГ, хороодын Засаг дарга нар, сууц өмчлөгчдийн холбоодын салбар зөвлөлийн 

дарга нар оролцлоо. Дүүргийн хэмжээнд шинээр солих шаардлагатай 35 СӨХ-ны 150ш 

цахилгаан шат байна. Үүнээс үйл ажиллагаа зогссон 18, Мэргэжлийн хяналтын дүгнэлттэй 

132 цахилгаан шат байна. Ихэнх цахилгаан шатнууд 1980-1990 онуудад ашиглалтанд орсон 

ПП-400 маркийн цахилгаан шат байна.  

Мөн Баянгол дүүрэгт Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/742 дугаар захирамжаар 

16 ширхэг, А/82 дугаар захирамжаар 10 ширхэг, БХБ-ийн сайдын 2103 оны 100 дугаар 

тушаалаар 105 ширхэг, нийт 131 ширхэг цахилгаан шатыг шинээр суурилуулахаар болсон. 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1, 7, 12, 13, 14,1 9 дүгээр хороонд хийгдэж буй 

камер, хаалга, хаалганы цоожийг гүйцэтгэгч “Смарт технологи” ХХК, “Меротек” ХХК-тай 

хамтарч Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газар, Засаг даргын Тамгын газар, Сууц 

Өмчлөгчдийн Холбоодтой хамтарсан зөвөлгөөн зохион байгуулж ажлын явцад гарч болох 

хүндрэлийг ярилцаж нэгдсэн ойлголтонд хүрсэн. 

 Хаалга, хаалганы цоож гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарч 6-н хорооны орон сууцны 

солих шаардлагатай хаалга, цоожны судалгаа дахин гаргаж байршлыг баталгаажуулсан.   

Гэрэлтүүлэг, дэд бүтцийн чиглэлээр:  

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг 

сайжруулахаар “Цахилгаан Тээвэр” ХК байгууллагын инженер техникийн ажилчидтай 

хамтарч орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээ гаргаж засвар үйлчилгээнд 

шаардагдах сэлбэг материалын 12 сая төгрөгийн хэрэгцээ гаргасан. Ашиглалт үйлчилгээ 

хариуцсан байгууллага сэлбэг материалыг гаргаж асалтын хувийг гэрээний 95 хувьд 

хүргэхээр ажиллаж байна. 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын сайжруулахаар 

дараах засвар үйлчилгээ хийсэн. 

Үүнд: 

1. Зурагтын авто замын гэрэлтүүлгийн кабель засвар. 

2. Орон сууцны 14-р хорооны гэрэлтүүлгийн засвар. 

3. Вояажийн гудамжны гэрэлтүүлгийн шон будах ажил. 

4. Энхтайваны өргөн чөлөөний тэжээлийн кабель. 

5. 11-р хорооны Зүүн нарангийн 7-8 гудамжны тэжээлийн кабель. 

6. ТЭЦ-4 замын толгой засвар. 

7. 4-р хорооны 8-р байрны гэрэлтүүлгийн шон тэгшлэх зэрэг ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн. 

Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хэрэгжүүлж буй “Гудамж” төслийн хүрээнд Баянгол 

дүүрэгт хийгдэж байгаа 13 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 



ажлын явцын талаар мэдээ танилцуулга тухай бүр гаргаж ажилласан. “Гудамж” төслөөр 

хийгдсэн Ажилчдын гудамж, Гурвалжингийн гүүрний урд талын уулзварт Улсын комисс 

ажиллаж тус уулзварыг байнгын ашиглалтанд оруулсан. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаар: 

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 мэдэгдлийг 68 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлж 25 аж 

ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулж дүүргийн төсөвт 175 сая төгрөг төвлөрүүлсэн.  

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

Халамж, үйлчилгээний чиглэлээр  

2013 оны 09 дүгээр сарын байдлаар “Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт” хамрагдах 

хүсэлтэй 35 ахмадын санал, өргөдлийг хүлээн авч, бүрдүүлэх баримт бичгийн бүрдүүлбэрийн 

талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч Нийслэлийн Захирагчийн албанд уламжилж ажиллав.  

2013 оны 09 дүгээр сарын байдлаар долоон иргэний гэр хүссэн өргөдлийг хүлээн авч 

судлан танилцаад холбогдох баримт бичгийг хороон Засаг даргаар дамжуулан авч, гэр 

хүссэн иргэдийн дараалалд бүртгэн авсан. 

2013 оны Дүүргийн 3 дугаар хорооны 93 настай хүнд өвчтэй иргэн П.Адъяад 300,000 

мянган төгрөг, 8-р хорооны иргэн Н.Номинг Чех улсад эмчлүүлэх эмчилгээний зардалд 1 000 

000 төгрөгний мөнгөн тусламжинд тус тус хамруулав. 

2013 оны 09 дүгээр сарын 10-нд орон гэргүй 70 настай 20-р хорооны иргэн Д.Бямбаад гэр 

олгуулах талаар дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст холбогдох баримт 

материалыг хүргүүлэв.  

Мөн А/558 захирамжаар Сонгуулийн хэсгийн хороонд ажиллаж байгаад хөлөө гэмтээсэн 

М.Оюунчимэгт 500,000 төгрөгний буцалтнүй тусламжийг тус тус үзүүлсэн болно. 

 Боловсролын чиглэлээр  

 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-нд Ерөнхий боловсролын сургууль, Сургуулиас өмнөх 

боловсролын хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг Боловсролын хэлтэстэй 

хамтран зохион байгуулж, Нийслэл, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол 

шинжлэх ухааны яамны төлөөлөгчдийг нээлтийн арга хэмжээнд урьж оролцуулсан. 162-р 

цэцэрлэг нь хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үеэр хүүхдийг байгаль орчинтой танилцуулах 

зорилгоор багш ажиллагсдын хамтын хүчээр гаднах талбайгаа “Ногоон орчин” болгон 

тохижуулж, цэцэрлэгийн бичил музейг эцэг эхчүүдэд танилцуулсан. 

2013 оны 09 дүгээр сарын 15-нд дүүргийн Засаг даргад Нийслэлийн болон дүүргийн 

Нийгэм, эдийн засгийн зорилт болон Нийслэл Дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 

дагуу Боловсролын хэлтэстэй хамтран  төлөвлөгөө гаргасан.  

2013 оны 09 дүгээр сарын байдлаар цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй 15 хүүхдийн эцэг 

эхээс өргөдөл гомдол ирсний дагуу цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай зөвшилцөн тэднийг 



цэцэрлэгт хамруулсан ба ЕБСургуулийн бүртгэлээс хоцорсон 7 хүүхдийн эцэг эхийн санал 

гомдлын дагуу арга хэмжээ авч хамран сургах тойргоор сургуульд хамрууллаа. 

2013 оны Нийслэлийн өдрийг угтан нийслэлээс зохион байгуулж буй шилдэг “ЭКО” 

орчинтой сургууль, цэцэрлэг шалгаруулж урамшуулах ажилд дүүргийн сургууль цэцэрлэгийг 

татан оролцуулах ажлыг Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан ба 

цэцэрлэг сургуулийн гаднах ЭКО орчны баримт материалыг Нийслэлийн захирагчийн ажлын 

албанд хүргүүллээ. 

Дүүргийн хэмжээнд нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд 

боловсролын талаар зохиогдох 4 багц ажлыг тусгав. 

2013 оны 09 дүгээр сарын 18-нд төрийн албан хаагчийн нэг хүүхдийг их дээд сургууль, 

коллежид сурахад нь сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлдэг журмын дагуу дүүргийн 

төрийн байгууллагуудын нэр дээр сургалтын төрийн сангийн хөнгөлөлтөнд хамрагддаг 

оюутнуудын 2013 оны мэдээллийн санг шинэчлэн Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 

сургалтын төрийн санд хүргүүлэв.  

2013 оны 08 дугаар сараас 09 дүгээр саруудад сургалтын төрийн сангийн буцалтгүй 

тусламжинд дүүргийн хэмжээнд нийт 20 хүн, хөнгөлттэй зээлд 70 хүн, урамшуулалд 1 хүнийг 

нийт 91 хүнийг сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамруулав. 10 хүнд сургалтын хөнгөлттэй 

зээл, буцалтгүй тусламж тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар танилцуулга, зөвлөгөө 

өгөв.     

Эрүүл мэндийн чиглэлээр  

Баянгол Эрүүл мэндийн нэгдлийн даргын 325 тоот тушаалын дагуу “Дэлхийн гар угаах 

өдөр”-ийг угтаж дүүргийн хэмжээнд сургууль, хүүхдийн байгууллагуудад цочмог халдварт 

өвчнөөс сэргийлэх “Гарын ариун цэвэр” сарын аяныг зохион байгуулж байна. Мөн энэхүү 

аяны хүрээнд Эрүүл мэндийн нэгдэлтэй хамтран аяны хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх ажлын 

талаар сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарын сургалт семинарыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 

нийт 41 эмч мэргэжилтэн хамрагдсан.  

 

2013 оны 09 дүгээр сарын 12-нд Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч нар болон 

Эрүүл мэндийн нэгдлийн эмч нарын 35 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр “Хичээлийн шинэ жил 

эхэлсэнтэй холбоотойгоор хүүхдийн байгууллагад гарч болзошгүй халдварт өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  

2013 оны 09 дүгээр сарын 25-нд “Амьдралын зөв алхам энгийн зүйлээс эхэлнэ” сэдэвт 

алхалтыг дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч нар, Тамгын газрын дарга, Засаг даргын 

Тамгын газрын харьяа хэлтэс, албадын дарга нар, иргэд гэсэн нийт 90 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр Төмөр замын дээд сургуулиас Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль 

хүртлэх маршрутаар алхлаа.  

 

Биеийн тамир, спорт, урлагийн чиглэлээр  

Дүүргийн Засаг даргын А/224 захирамжаар “Баянгол олимп” спортын их наадмыг 

зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд 09 дүгээр сарын 

байдлаар 2-р шатны тэмцээнүүд үргэлжилж байна. “Баянгол олимп” спортын их наадмын 



нээлтийг 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-нд Оюуны Ундраа цогцолбор сургуулийн спорт 

талбайд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээг нээж Улсын Их Хурлын гишүүн С.Одонтуяа 

гишүүн нээж үг хэлсэн. 

2013 оны 9 дүгээр сарын 23-нд  Нийслэлийн аварга шалгаруулах өсвөрийн шатарчдын 

“Их Нүүдэл” уламжлалт тэмцээний дунд шатны шалгаруулалт буюу Дүүргийн аварга 

шалгаруулах уламжлалт тэмцээний удирдамж хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулав. “Их 

нүүдэл” шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 09 дүгээр сарын 30-наас 10 дугаар сарын 

20-ныг хүртэл зохион байгуулна.  

2013 оны 09 дүгээр сарын 20-ноос 10 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал “Бид 

Баянголчууд” урлагийн их наадмыг зохион байгуулахаар удирдамж, төлөвлөгөөг батлуулан 

ажиллаж байна.  

Чуулга уулзалт, урлагийн тоглолт зохион байгуулсан арга хэмжээний тухай  

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/565 тоот 

захирамжаар Монгол Улсын Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, зохион байгуулах 

ажлын хэсэг, нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдан төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.  

Дүүргийн Ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх төлөвлгөгөө батлагдан төлөвлөгөний 

дагуу бэлтгэл ажилдаа ороод байна.  

 Судалгаа тайлан, хяналт, шалгалтын чиглэлээр  

 2013 оны 09 дүгээр сарын 25-нд “Цэцэрлэг сургуульд хамрагдаж чадаагүй, асран 

хамгаалах хүнгүй хүүхдийн судалгаа”-г гаргалаа.  

 2013 оны 09 дүгээр сард хороодын нийгмийн ажилтанд заавал байх ѐстой судалгааны 

жагсаалтыг боловсруулан батлуулж хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтан нарт хүргүүлэв.  

Зургаа. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргын 2013 оны 22 дугаар 

тушаалаар дайчилгаатай команд штабын болон байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн 

сургуульд тус штабын дайчилгааны офицер д/х С.Бүдрагчаа 2013 оны 09 дүгээр сарын 03-

аас 13-ны өдөр  хүртэл оролцлоо.  

 Тус сургуулийн үеэр Нийслэлийн 6 дүүргийн дайчилгааны офицер Баянхонгор, 

Өвөрхангай аймгуудын ЗДТГ-ын Цэргийн штабуудын цугларах, техник шилжүүлэх байруудыг 

зохион байгуулах, бичиг баримтын боловсруулалтанд хамтран ажилласан. 

Мөн “Цэргийн алба-Эх орны алба” сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгуулж, тус дүүргийн 4, 

9, 10, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодоос цэргийн жинхэнэ албанд татагдан Зэвсэгт хүчний 

339, 256 дугаар ангиудад алба хааж буй 15 түрүүч, байлдагчдад дүүргийн удирдлага хамт 

олноос өгсөн захиа, даалгавар, бэлгийг гардуулан чин сэтгэлийн уулзалт ярилцлага хийж, 

телевизийн бичлэг хийлгэн дурсгалын зураг татуулсан.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/820 дугаар захирамжаар Баянгол, Сонгино 

хайрхан, Чингэлтэй дүүргүүд хамтран Цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүнзгийрүүлэх 



шатны сургалтыг тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг Хилийн 0164 дүгээр ангийн 

материаллаг баазыг түшиглэн 2013 оны 09-р сарын 30-аас 10-р сарын 11-ний өдрүүдэд 

зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/872 дугаар захирамжаар 2013 оны 2 дугаар 

ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил 50 хувьтай хангагдаж 

байна. 
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