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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

Төрийн албан хаагчийн 2012 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг гаргаж 

нийслэлийн Төрийн албаны салбар зөвлөлд хугацаанд нь хүргэсэн. 

Албан хаагчдын 2012 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 

орлогын мэдүүлгийг цахим хэлбэрт шилжүүлж байгаатай холбогдуулан ЗДТГ, болон 

хороодын 94 албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, Авлигатай тэмцэх газрын 

www.meduuleg.iaaс.mn цахим сайтад албан тушаалтнууд өөрсдөө бүрэн шивж 

дуусгасан. Тайланг хянаж, нэгтгэн НЗДТГ-т хүргэхэд бэлэн болсон. 

17 хорооны Засаг дарга нарыг ажлаас чөлөөлж Үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдсон 

дарга нарын ажил хүлээлцүүлсэн. 

“Төрийн албан хаагчийн орон сууц” дэд хөтөлбөрийн 2012 оны биелэлтийн 

тайлан, 55 хүний судалгааны хамт НЗДТГ-ын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэст 

хугацаанд нь хүргэсэн. 

Төрийн албан хаагчдын зэрэг дэвийн нэмэгдлийн талаарх санал боловсруулж 9 

хүний нэрсийг  НЗДТГ-т хүргэсэн. 

ЗДТГ-ын бүтэц, орон тоо шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан шинээр 

томилогдож байгаа 9 албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулж, 

цалинг шинэчлэн тогтоож ЗДТГ-ын тушаал гаргуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай 2013 оны зөвлөгөөнийг 1 удаа зохион 

байгуулж, өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг холбогдох хэлтэс албадаас авч 

нэгтгэн үүрэг даалгаварыг холбогдох хэлтсүүдэд хүргэж ажиллаа. 

 

http://www.meduuleg.iaa?.mn/


Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

Засаг даргын Тамгын газарт 1-р сарын байдлаар нийт 113 өргөдөл ирснээс 

шийдвэрлэгдсэн 40, шийдвэрлэх шатандаа 73 өргөдөл байна. Үүнээс: “Улаанбаатар 

сонсож байна 1200” утсаар нийт 24 өргөдөл хүлээн авсан бөгөөд үүнээс цахим 

хуудсаар 1, Засгийн газрын 11-11 төв – 17, иргэдийг хүлээн авах төв – 3 байна.  

Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн 53 иргэний материалын 

бүрдлийг хангуулан хүлээн авч дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн тэргүүлэгчдийн 

хуралд танилцуулаад байна. 

Тайлан мэдээ, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

1 дүгээр сарын байдлаар нийт 128 албан бичиг ирснээс 52 бичиг бүрэн 

шийдвэрлэгдэж, 76 бичиг нь шийдвэрлэх шатандаа  байна. Хугацаатай 28 бичигнээс, 

шийдвэрлэсэн 15, шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа 13 бичиг байна. 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай үйлчлэх зорилгоор 

лавлагаа, мэдээллийн www.ub1200.mn цахим хуудас ажиллуулж өргөдөл гомдлыг 

хүлээн авч шийдвэрлэн ажиллаж байна.   

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

Хоѐр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн орлогын талаар: 

Орон нутгийн төсвийн орлогоор 2013 оны 1 дүгээр сард 852,1 сая төгрөг 

байхаар төлөвлөснөөс өнөөдрийн байдлаар 875,9 сая төгрөг төвлөрүүлж, 

төлөвлөгөөг 23,8 сая төгрөгөөр давуулж, 102,8%-иар биелүүлээд байна.  

Төсвийн зардлын  гүйцэтгэлийн талаар: 

2013 оны орон нутгийн төсвийн байгууллага 1,7 тэрбум, тусгай шилжүүлгээр 

3,3 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй байснаас орон нутгийн төсвийн байгууллагад 771,7 

сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон, харин үлдэгдэл санхүүжилт нь нийгмийн 

http://www.ub1200.mn/
http://www.bgd.mn/


халамжийн санхүүжилт ирээгүй тул олгогдоогүй байна. Мөн тусгай шилжүүлгээр 

ирсэн санхүүжилтийг бүрэн олголоо. Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн 

байгууллагуудын нягтлан бодогч нартай хамтран 2013 оны эхний сарын олгогдсон 

санхүүжилтийн хүрэлцээ төсвийн тооцоо хийж, өр авлага гарах эсэх талаар судлан 

ажиллаж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын талаар: 

2013 оны 1 дүгээр сард дараах 3 тендер зарлаж, төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж 

байна. 

1. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хальтиргаа гулгааг арилгах зориулалтын 

давс, бодис нийлүүлэх – 35,0 сая төгрөг – гэрээ багуулах шатандаа явж 

байна. 

2. Засаг даргын тамгын газрын байрны 1 дүгээр давхрын хонгилын засварын 

ажил – 47,6 сая төгрөг – тендерийн урилгыг 3 компанид өгсөн – 4/29-нд 

тендер нээнэ. 

3. Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны хэрэгцээнд 

автомашин худалдаж авах – 41,0 сая төгрөг – нээлттэй тендер зарласан, 

2/25-нд тендер нээнэ.   

Мэдээ, тайлангийн талаар: 

Нийт 126 төсөвт байгууллагын эхний 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг 

хүлээн авч нэгтгэн, нийслэлийн төрийн санд хүргүүллээ.  

Төсөвт байгууллага болон аж ахуйн нэгжийн 2012 оны жилийн эцсийн тайлан 

тэнцэл хүлээн авч уртасгасан цагаар ажиллаж байна.  

Гурав. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд 

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр:  

Баянгол дүүргийн гэр хорооллын 9 хороонд нийт 12461 өрхөд боловсруулсан 

түлш борлуулах 15 цэгээр дамжуулан 2013 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 

байдлаар үртсэн шахмал түлш 1247.2 тн, хагас коксжуулсан түлш 2836.6 тн нийт 



4083.8 тн түлш хүлээж авч борлуулсан.  Давхардаагүй тоогоор 4208 өрх буюу 33,8% 

нь  боловсруулсан түлш хүрсэн байна.  

Салбар хороо нь 7 хоног бүр борлуулалтын цэгт  ажиллаж боловсруулсан 

түлшний захиалга,  мэдээ тайлан болон тооцоо нийлж нэгтгэн, борлуулсан түлшний 

мөнгийг тасгийн дансанд байршуулан. Сар бүр “Цэвэр агаарын сан” болон 

Нийслэлийн агаарын чанарын албатай тооцоо нийлж,  иргэдэд хүртээмжтэй хүрч 

байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллаж, борлуулагчидтай хийсэн гэрээний дагуу 

борлуулсан түлшний орлогыг дансанд төвлөрүүлж одоогоор 199,668,000 төгрөгийг 

Цэвэр агаарын санд тушаагаад байна.  

Баянгол дүүргээс Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо, Байгаль 

орчин, ногоон хөгжлийн яам, Нийслэлийн Засаг дарга болон Нийслэлийн агаарын 

чанарын албанд албан ѐсоор эрчим хүчний хэмнэлттэй, бүрэн шаталттай зуухны 

бүсэд хамруулан боловсруулсан түлшний хосолсон бүс шинээр тогтоох, сайжруулсан 

зуухыг 11447 айл өрхөд олгох талаар хүсэлт тавьж шийдвэрлэгдсэн бөгөөд 

2013.01.26-ны өдөр зуух нэвтрүүлэх ажлын нээлтийн өдөрлөгийг зохион байгуулсан. 

Орчны бохирдол, хог цэвэрлэгээний талаар:  

Баянгол дүүргийн иргэдийн дуу хоолойг сонсож, төр захиргааны 

байгууллагуудын болон гэрээт хог тээврийн компанийн хамтын ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулан, шийдвэрлэх асуудлыг тухайн хороо, нэгж дээр явж танилцан хог 

хаягдлын менежментийг сайжруулах ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх зорилгоор Баянгол 

дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн 

дарга, мэргэжилтэн, “Баянгол тохижилт” ХХК-ийн захирал, инженер, байцаагчид 

болон хороодын Засаг дарга нар оролцсон дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээн дэх 

хог хаягдал, цэгүүдийн байршил, хог тээвэрлэлтийн байдалтай маршрутын дагуу 

танилцах ажлыг 2013 оны 1-р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан. 

Хог хаягдлын талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн болон нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллагаас цаашид орчны бохирдол, цэвэрлэгээний талаар авах 

арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор хороодын Засаг дарга, олон нийтийн байцаагч 

нарын дунд “Цэмцгэр дүүрэг – Эрүүл, аюулгүй орчин” сэдэвт сургалтыг Мэргэжлийн 

хяналтын хэлтэстэй хамтран 2013 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газрын хурлын зааланд зохион  байгуулсан. 



Уг сургалтын зорилго нь Баянгол дүүргийн хог хаягдлын менежментийг 

сайжруулах, хог хаягдлын асуудлыг гардан зохион байгуулан ажиллаж байгаа дүүрэг, 

хороо, хог тээвэрлэгч байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар 

хоорондоо туршлага, санал бодлоо солилцох, оновчтой менежментийг хамтран 

хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, шинэ мэдлэг, мэдээлэлтэй болоход  

чиглэсэн. 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон авто замын 

хальтиргаа гулгаах арилгах, цас мөс хайлуулах зориулалттай 60 тн давс, 10 тн бодис, 

Хот тохижилтын газраас ирүүлсэн 20 тн давсыг нөөцөлж нийтийн эзэмшлийн зам, 

гудамж талбайд гэрээт байгууллага “Баянгол тохижилт” ХХК, дүүрэг дэх Замын 

цагдаагийн тасаг болон Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн хяналт дор цацаж 

хальтиргаа гулгааг арилгаж байна.  

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:          

 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй согтууруулах ундааны 7 

үйлдвэрийн 2013 онд хэрэглэх хүнсний болон техникийн зориулалтаар ашиглах 

спиртийн хуваарьт өгөх саналыг холбогдох бичиг баримт, тухайн аж ахуйн нэгжийн 

хүсэлтийг үндэслэн 36 тн спирт авах саналыг нэгтгэн Нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Үйлдвэрлэлийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

2013 онд дүүргийн хэмжээнд 99 үйлдвэр шинээр байгуулагдан 676 ажлын байр 

шинээр нэмэгдүүлэхэд 19,2 тэрбум төгрөгний  санхүүжилтын эх үүсвэр шаардлагатай 

байгаа тухай судалгааг  Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүлсэн. 

Үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, тэдний туршлагыг харилцан 

солилцуулах, олон нийтэд сурталчлах зорилгоор зохион байгуулж буй “Монголд 

үйлдвэрлэв”, “Цагаан сар-2013” үзэсгэлэн худалдаанд дүүргийн 8 аж ахуйн нэгж, 

иргэнийг хамруулан оролцуулж үзэсгэлэнгийн зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд 

хуваарийн дагуу оролцсон. 

Хөдөлмөрийн яамнаас зохион байгуулсан “ЖДҮ эрхлэгчдийн санхүүжилт”, 

“ЖДҮ-ийн борлуулалтын менежмент”  сэдэвт хэлэлцүүлэгт дүүргийн 30 гаруй жижиг 

дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хамруулсан.  

 



Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр:  

2012.01.15-нд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад Үйлдвэр, үйлчилгээний 

хэлтсийн маргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг, Д.Ганбаа нар оролцож согтууруулах ундаагаар 

худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгжийн  өнөөгийн байдал, цаашид авах 

арга хэмжээний тухай санал оруулж /сар бүрийн 15-ны өдөр архи согтууруулах 

ундаагүй өдөр болох /, хүрэх үр дүнг танилцууллаа. 

Нийслэлийн цасны баяраар Эрүүл хүнсээр зөв зохистой хоол бэлтгэж 

амжилттай оролцлоо.  

Дүүргийн засаг даргын захирамжаар “Тамхины тусгай зөвшөөрөл”, “Худалдаа 

үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ”-г шинэчилэн боловсруулж, хэвлүүлээд байна. 

Орон сууц , Нийтийн аж ахуй , СӨХолбоодын ажлын талаар: 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Орон сууцны 11 

конторын болон 165 СӨХолбоодын гүйцэтгэх захирлуудыг бүрэн хамруулсан нэгдсэн 

зөвлөгөөнийг 2013 оны 01 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж Захирагчийн ажлын 

алба, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын удирдлагуудыг оролцуулж 

”Орон сууцны контор, Сууц өмчлөгчдийн холбоодын өнөөгийн байдал, тулгамдаж 

байгаа асуудлаар Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга илтгэл тавьж асуулт 

хариулт, санал хүсэлтийг сонсож дүүргийн зүгээс цаашид авах арга хэмжээ, 

баримтлах бодлогыг тодорхойлоход чиглэгдсэн зөвлөгөөн болсон. 

Гэрэлтүүлгийн ажлын талаар: 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын доторх 

гэрэлтүүлгийн өнөөгийн төвшин, цаашид авах арга хэмжээ, хамтран ажиллах арга 

барил, ажлын уялдаа холбоог сайжруулж “Аюулгүй - Амгалан Баянгол дүүрэг ” 

хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх зорилгоор Баянгол дүүргийн засаг дарга, Засаг 

даргын орлогч, Үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтсийн дарга, мэргэжилтэн, “Цахилгаан 

тээвэр” ОНӨУҮГ-ын захирал, инженер, техникийн ажилтнууд, 23 хорооны Засаг 

дарга, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд оролцсон “Гэрэлтүүлгийн тоо, асалт, 

өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээ” сэдэвт аялалыг 2013 оны 1-р сарын 

09-ний өдөр зохион байгууллаа. 

2013 оны 01 дүгээр сарын 23-ны шөнийн гэрэлтүүлгийн асалтын байдалд 

хийсэн үзлэг тооллогод Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 2321 гэрэлтүүлгээс 216 

ширхэг асдаггүй буюу асалт  90.5 хувь, Орон сууцны хорооллын 861 гэрэлтүүлгээс 85 



ширхэг асдаггүй буюу асалт 86 хувь, Гэр хорооллын гудамж талбайн 1036 

гэрэлтүүлгээс 296 ширхэг асдаггүй буюу асалтын байдал  69.2 тус тус хувьтай байна. 

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

Хүүхэд залуучуудын чиглэлээр: 

Дүүргийн хүүхдэд ээлтэй сургууль цэцэрлэг шалгаруулах шалгаруулалтанд 3 

сургууль, 5 цэцэрлэг оролцсоноос Төрийн бус өмчийн Бөмбөөхөн цэцэрлэг, 28 дугаар 

сургуулиуд тус тус шалгарлаа.  

Хүүхдийн авъяасыг дэмжигч цэцэрлэг шалгаруулах шалгаруулалтанд 7 сургууль, 

3 цэцэрлэг оролцсоноос 93 дугаар цэцэрлэг, 47 дугаар сургуулиуд тус тус шалгарлаа. 

Соѐл урлагийн чиглэлээр: 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан “Хүрээ соѐл” 

аянд дүүргээс нийт 4 байгууллагыг тодорхойлж явуулснаас 21-р хороо, 113-р 

сургууль, Эрүүл мэндийн нэгдэл тус тус шалгарч, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртлээ. 

Боловсролын чиглэлээр: 

1-р сарын 6-7-ны өдрүүдэд ЭӨЦ сургуулийн зааланд “Сурагчийн лиг 2013“ 

волейболын тэмцээний ЕБС-ийн аварга шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолт 

болж 1-р байранд Солонго багштай 20-р сургууль, Баттулга багштай 47-р сургууль, 

Баярцэцэг багштай ЭӨЦ сургуулиуд тус тус байр эзэллээ. 

1-р сарын 12-17-ны өдрүүдэд ЭУЦ, 40-р сургуулийн зааланд “Сурагчийн лиг 2013“ 

сагсан бөмбөгийн тэмцээний ЕБС-ийн аварга шалгаруулах тэмцээний шигшээ 

тоглолт болж 1-р байранд Алтанцэцэг  багштай 46-р сургууль, Сувдаа багштай 19-р 

сургууль, Лхагвадулам багштай 13-р сургуулиуд тус тус байр эзэллээ. 

1-р сарын 15-17-ны өдрүүдэд “Цагаан морь“ шатрын клубт  ЕБС-ийн аварга 

шалгаруулах шатрын тэмцээн зохион байгууллагдаж 1-р байранд 13-р сургууль, ЭУЦ 

сургууль, 40 сургуулиуд тус тус байр эзэллээ. 

2012 оны дүүргийн тэргүүний сургууль цэцэрлэгийг шалгаруулан дүүргийн 

тэргүүний сургуулиар Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, цэцэрлэгээр 13 дугаар 

сургууль тус тус шалгарлаа.  



Дүүргийн мэргэжлийн аврага багш шалгаруулах шалгаруулалт 25 мэргэжлээр 

явагдаж мэргэжлийн аврага удирдах ажилтан багш нарыг шалгарууллаа.  

 Дүүргийн боловсролын байгууллагын удирдлагуудын дунд “Амжилтанд хүрэх зам” 

илтгэлийн уралдаан зарлаж дүгнэх шатандаа явагдаж байна.  

 Анхны жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан “Залуу багшийн хөгжих 

боломж” сургалтыг 13 дугаар сургуль дээр зохион байгууллаа.  

“Бага боловсролын математикийн хичээлийн агуулга арга зүй үнэлгээ” сэдэвт 

сургалт 28 дугаар сургууль дээр зохион байгуулагдаж бага ангийн багш нар 

хамрагдлаа.  

 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институттай хамтран “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлдэг 

бага боловсролын сургалтын шинэ технологи арга зүй” сэдэвт сургалтыг Эрдмийн 

өргөө цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулж 465 багш хамрагдлаа.  

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

“Зулзага- Инээмсэглэл” ТББ-тай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 хүүхдийг 

нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамрууллаа. 

Харъяалалгүй ахмад настан 14, хөгжлийн бэрхшээлтэй 3, заавал хөгжих 

өрхийн 1, нийт 18 иргэнийг Жаргалан сувилалд 3 хоног үнэ төлбөргүй сувилуулсан. 

Биеийн тамир спортын талаар:  

Нийслэлийн өвлийн өдөрлөгийн арга хэмжээнд 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр 

оролцож, байгууллагаараа 1 дүгээр байранд шалгарлаа. 

1 дүгээр сарын 27-ны өдөр дүүргийн өвлийн өдөрлөгийн арга хэмжээг 

Найрамдал төв дээр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна. 

Тав. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

  Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/714, дүүргийн Засаг даргын 2012 оны 

А/503 дугаар захирамжуудыг үндэслэн, цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2013 

оны тоо бүртгэлийг зохион байгуулахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч 

хэрэгжүүллээ. Үүнд: Цэргийн тоо бүртгэлийг гардан явуулах хороодын ажлын хэсгийн 



үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангаж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, хороодод 

байнгын  мэргэжлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэн ажилласан. 

  Цэргийн үүрэгтнүүдийг бүрэн хамруулах ажиллагаанд хороодын хэсгийн 

ахлагч нар болон албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хүлээх үүрэг, хариуцлагыг 

идэвхжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд гол анхаарлаа 

төвлөрүүлж, 23 хороог 4 бүс болгон хувааж, комиссын гишүүд, Цэргийн штабын 

офицеруудыг хуваарилан хариуцуулж, тэднээр дэмжуулан цэргийн тоо бүртгэлийн 

явц, үр дүнгийн мэдээллийг авч, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлон ажиллаа. 

 Хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нартай аргачилсан семинар хийж, 

бүртгэлийг явуулах гарын авлага, гэрээт цэргийн албыг сурталчилсан 

сурталчилгааны материалыг тарааж, хороодын ажлын хэсгийн хийх ажлыг 

тодорхойлж, үүрэг даалгавраар хангасан. 

  Мөн хорооны нутаг дэвсгэрт оршин суугаа цэргийн бүртгэлд орвол зохих 18-50 

насны иргэд, цэргийн үүрэгтнүүдийг өрхийн шинэчилсэн бүртгэл, иргэний үнэмлэх 

олгосон бүртгэл, хүн амын тоолллого хийсэн материал зэрэгтэй тулгалт хийж, 

нэгдүгээр маягтыг тодотгож бэлтгэлийг хангуулсан. 

 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2013 оны тоо бүртгэлийг тогтоосон 

хугацаанд 93,9 хувьтай зохион байгуулж дууслаа.  

 2013 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр цэргийн тоо бүртгэлийн мэдээ, зохион 

байгуулж дууссан тухай илтгэх хуудсыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Цэргийн штабт хүргүүлсэн. 

ХЯНАСАН: 

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ        М.БАДРАХ 

МЭДЭЭ ГАРГАСАН: 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ 

ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН      Т.ЭРДЭНЭГАВАА 


