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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар:  

-  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 11 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 49 иргэний материалыг ДИТХурлаар хэлэлцүүлэн 93 дугаар 

тогтоолоор дэмжигдэж, зохих журмын дагуу программд шивж, шаардлагын дагуу цэгцлэн, 01/2980 

тоотоор НЗДТГазарт хүргэсэн. 

- 2013.11.02-ны өдөр Төрийн дээд одон медалиар 58, салбарын шагналаар 59, НИТХ-н шагналаар 7, 

НЗД-н шагналаар 10, МЗХолбооны шагналаар 1, нийт 135 иргэн шагнагдсан. 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

- Энэ сард Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс зохион байгуулсан Баянгол олимп 2013, “Бид Баянголчууд” 

урлагийн анхдугаар их наадмын хаалтын ажиллагаа болсон. Дээрх үйл явдлыг тоймлон Herub 

студиэр телевизийн нэвтрүүлэг захиалан хийлгэсэн бөгөөд спортын их наадмын нэвтрүүлгийг 

телевизүүдээр цацаад байна.  

- Мөн энэ сард Иргэдийн оролцоотой төсөв 2014 хэлэлцүүлэг өрнөсөн тул энэ үйл явдалтай 

холбоотой цуврал мэдээллийг бэлтгэн www.bgd.mn цахим хуудсанд байршууллаа.  

- 2013 оны 11 дүгээр сард Баянгол дүүргийн ЗДТГ, тэр дундаа Засаг дарга Д.Оросоо тус дүүргийн 

нутаг дэвсгэр дэх Герман Монголын хамтарсан 38 дугаар сургуулийн газрыг булааж Нутгийн 

захиргааны ордон барих гэж байна гэсэн мэдээлэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр их цацагдсан. 

Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс, дүүргийн Засаг даргатай хамтран дээрх мэдээлэлд хариу 

няцаалт өгсөн. Мөн Баянгол дүүргийн зарим хороонд өвөлжилт хүндэрч болзошгүй боллоо гэсэн 

мэдээлэл хэвлэлээр цацагдсаны дагуу Засаг дарга, Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэстэй хамтран хариу 

няцаалт өгч, нэг өдрийн кампанит ажил өрнүүлсэн.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

- Бүх хорооны Засаг дарга нарын тендерийн урилгаар худалдан авсан шинэ 23-н компъютерийг 

форматлаж шинээр архив бичиг хэргийн программ хангамж суулгахаар бэлтгэж үйлдлийн систем 

суулгаж ажиллаа. 

- Шинээр Spark системийг хэрэгжүүлээхээр бэлтгэж дуусаад байгаа бөгөөд цаашид байгууллагын 

дотоод нэгдсэн мэдээллийн сервер байршуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

- Нийслэлийн Архивын газраас “Цахим архив” үүсгэх ажлын хүрээнд бүх хороодын зохион 

байгуулагч нарт 2 удаагийн шаталсан сургалтыг хамтран зохион байгуулаад байна. 

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

 

 

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


Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр: 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын захирамжаар төрийн албан хаагчдад шинэ мэдээлэл, 

бүтээлч санаа олгон ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор “Баасан гарагийн ярилцах цаг” 

нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2013 оны 11 сарын 01-ний өдөр дүүргийн дотор болон харьяа 

хэлтсүүдийн удирдлага нарт “Байгууллагын эрхэм зорилго, алсын хараа, зорилт” сэдвийн дор 

зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт “Соѐмбо” дээд сургуулийн багш Б.Могжир, 

А.Өлзийтунгалаг нар уригдан ирж нээлттэй хэлэлцүүлгийг өрнүүллээ. 

2013.11.15-ны өдөр ДЦС-4 ТӨХК-д дүүргийн ХХҮХэлтсээс нийт 23 хорооны Засаг дарга 

болон зохион байгуулагч, Тамгын газрын хэлтсийн дарга нарт “Бүтээмжийн хөдөлгөөнийг 

өрнүүлсэн” туршлагаас суралцах сэдэвт бүтэн өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

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 10 дугаар сарын 20-оос 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар нийт 

144 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 144 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 67 буюу 46,5%, 

шийдвэрлэх шатандаа 75 буюу 52%, хугацаа хэтэрсэн 2 өргөдөл байна. 

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 10 дугаар сарын 20–оос 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар Засаг дарга 

нийт 22 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.  

Хоѐр. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь  

1 Call center 49 34 % 

2 Ub.1200.mn 1 0,7 % 

3 11 – 11 төв 37 25,7 % 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв 1 0,7 % 

5 Байгууллага  56 38,9 % 

6 Нийт 144 100 % 

 



Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулгаар ангилвал:  

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:  

 

Нийт 144 өргөдөл, гомдлоос 67 өргөдөл буюу 46,5%-ийг шийдвэрлэж, 75 өргөдөл буюу 

52% нь шийдвэрлэх шатандаа, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл 2 гомдол буюу 2 %- ийг эзэлж байна. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт 

дотоод албан хэрэгцээнд шүүлт 2 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой шүүлт 1, аж 

ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 3 шүүлт хийж үйлчилсэн. 

Бичиг хэрэгт 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2013 оны 11 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн хооронд нийт 215 албан бичиг ирж, 215 албан бичгийг Засаг даргаар цохуулан зохих 

хэлтэс албадад хүргэсэн. 224 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн дүүргийн Засаг 

даргын захирамж 93, Тамгын газрын даргын тушаал 89 боловсруулан гарсан байна. 
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Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

 Нийслэлийн 2013 оны төсвийн тодотголоор Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 

санхүүждэг дүүргийн боловсролын салбарын байгууллагуудын  төсөвт өөрчлөлт оруулсан, орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн  орлогын шилжүүлгийг 451.0 сая төгрөгөөр бууруулж баталсаны дагуу 

Дүүргийн 2013 оны төсвийн тодотголын  төслийг боловсруулж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

ээлжит хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр өргөн бариад байна.   

Төсвийн орлогын талаар: 

 2013 оны 11 дугаар сарын  20-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 12 тэрбум 39.2 сая 

төгрөгийн орлого оруулж,  эхний 11 сарын  төсвийн  орлогын  төлөвлөгөөг 189.7 сая төгрөгөөр 

давуулж, 119,1. хувиар, 2013 оны жилийн төлөвлөгөөг 1 тэрбум 498.2 сая төгрөгөөр давуулж 

114.2 хувиар биеллүүлж байна. Эхний 10 сарын гүйцэтгэлээр 214.4 сая төгрөгөөр тасалдаж 

байсан 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 11 дүгээр сарын төлөвлөгөөг  бүрэн биелүүлэх боломжтой байна. Орон 

нутгийн тєсвийн орлого бїрдїїлэх, далд нөөцийг илрүүлэх, байцаагч нарын идэвхийг дээшлүүлэх 

зорилгоор  Засаг даргын А/710 тоот захирамж гарган Татварын хэлтэст  2013 оны орлогын 

төлөвлөгөө биелүүлэх уралдааны болзîë çàðëàн ажиллаж байна. 

Төсвийн зарлагын  гүйцэтгэлийн талаар: 

2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны  байдлаар байршдаг Баянгол дүүргийн Төрийн сан 

банкинд байршдаг 209 дансаар 96 тэрбум 449,1 сая төгрөгийн орлогын, 13457 ширхэг 

баримтаар 95 тэрбум 18,5 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээг хянаж, баталгаажуулан, гүйлгээ 

хийсэн.  2013 оны эхний  11 сарын   байдлаар  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 19 тэрбум 

203.8 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад 32 тэрбум 122 сая 

төгрөгийн, бүгд 51 тэрбум 325.8 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 10 сарын мэдээгээр гарсан төсөвт 

байгууллагуудын өр, авлагыг бууруулах талаар онцгой анхааран ажиллаж, ажил олгогчоос 

төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл, цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны зардлын өр төлбөрийг эхний 

ээлжинд төлж барагдуулж байна. 

Мэдээ, тайлангийн талаар:  

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээг нэгтгэж, Нийслэлд хүргүүлж, 

удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.  

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2013 оны 3 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг цахим 

сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж байна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-ны байдлаар 

11144 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг хүлээн авч, 10122 тайлан баталгаажуулж, тайлан 

тушаалт 70.0 хувьтай байна. 

2013 оны 11 дугаар сарын 20-ны байдлаар улс, нийслэл орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

12 тэрбум 58.7 сая  төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр төлөвлөгдөж, 7 тэрбум 213.5 



сая төгрөгийн ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулан, ажлын 

гүйцэтгэлд хяналт тавьж  байна. Хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг явц, тайлан мэдээг 

сар бүрийн 05-ны дотор НЗДТГазар гаргаж өгдөг бөгөөд удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр 

ханган ажиллаж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, үндэсний болон дэд  

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, төлөвлөлтийн ажлын талаар 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/984 тоот 

захирамжаар Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 

асуудлаар иргэдээс санал авах зорилгоор “Иргэний оролцоотой төсөв-2014” санал асуулга, 

хэлэлцүүлгийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд нийслэлийн 152 

хороодод зохион байгуулахыг даалгасан. Уг захирамжийн дагуу Баягол дүүргийн Засаг даргын 

А/721 тоот захирамж гарч санал асуулга хэлэлцүүлгийг нийт 23 хороодод 2013 оны 11 дүгээр 

сарын 05-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулан, төлөвлөгөө, 

хуваарь гарган ажилалаа. Санал асуулгыг 11 дүгээр сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдрүүдэд 

хуваарийн дагуу дүүргийн хороодыг 4 бүс болгон зохион байгуулж, нийт 688 төрийн албан хаагч 

иргэдийн саналыг авахаар ажилсан.  

Санал асуулганд Баянгол дүүргийн нийт 23 хорооны 49683 өрх хамрагдахаас 40671 өрх 

буюу 81,9 хувь нь хамрагдлаа. Нийт санал асуулгын хуудасны 20 хувийг нийслэлд хүргүүлж, 

үлдэгдэл 80 хувь буюу 33463 ширхэгийг Статистикийн хэлтэс нэгтгэж, ЭЗТХ санал асуулгын 

нэгдсэн дүнд шинжилгээ хийлээ. 

Хэлэлцүүлэг хийх ажлын удирдамжийг 2013 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Баянгол 

дүүргийн ИТХ-ын дарга, дүүргийн Засаг даргын хамтарсан 369/А-725 тоот захирамжаар 

“Баянгол дүүргийн хөрөнгө оруулалтын тайлан, хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгуулах ажлын дэд 

хэсгийг байгуулан, ажилтны нэрс болон хуваарийг баталсан.  

Хуваарийн дагуу Засаг даргын Тамгын газрын болон харъяа албад, хэлтсийн албан 

хаагчид хариуцсан хороон дээр хурлын тэмдэглэл хөтөлж, ЭЗТХ, ДБТХ-ийн албан хаагчид 2013 

онд Баянгол дүүргийн хэмжээнд болон тухайн хороонд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын 

талаар иргэдэд мэдээлэл хүргэж, 23 хорооны дарга нар хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажлыг ханган, 

иргэдээ оролцууллаа. 

Хэлэлцүүлэгт тухайн хорооноос НИТХ-д сонгогдсон төлөөлөгчид, ДИТХ-ын төлөөлөгчид, 

дүүргийн удирдлагууд мөн Нийслэлийн төсвийн төлөөлөгчид оролцсон. Уг хэлэлцүүлэгт 2297 

өрх хамрагдаж санал асуулгын дүн болон өөрсдийн санаа бодол, санал шүүмжээ өглөө.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянгол дүүргийн 4, 6, 11, 12, 17, 20 дугаар 

хороодод хийгдэж байгаа хорооны барилга, 1, 7, 12, 14, 19 дүгээр хорооны нийтийн 

зориулалттай орон сууцны барилгын хаалгыг электрон түгжээтэй хаалгаар солих, гадна талбайг 

камержуулах ажлын явцтай ДБТХ-тэй хамтран танилцаж зурагжуулан, удаашралтай байгаа 

ажлууд дээр анхаарах талаар гүйцэтгэгч компаниудтай санал солилцов. 

Улс болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай газартай, зураг төсөвтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг 

гаргаж холбогдох газруудад хүргүүллээ.  

Баянгол дүүргийн хэмжээнд эрх зүй, нийгэм, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжиж 

байгаа үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын мэдээ, тайланг жилээр гаргаж үр 



дүнг тооцож ажиллах мөн 2014-2018 онуудад хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа гадаад,  

дотоодын төсөл, хөтөлбөрийн саналыг  харъяа хэлтэс, албадуудаас авч бэлтгэл ажил хийгдэж 

байна.  

Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар 

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 хийгдэж  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 авах ажил хийгдэж байна. 

 

 2013 оны Нийслэлийн төсвийн тодотголоор батлагдсан нийтийн зориулалттай орон 

сууцны барилгын дээврийн засварын ажлын тендер шалгаруулалтын хэмнэлтээр зайлшгүй 

хийгдэх шаардлагатай 10 байрны дээврийн засварын ажлын жагсаалт Нийслэлийн Засаг 

даргын 2013 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/992 дугаар захирамжаар батлагдаж 

хяналтын төсөв хийгдэж байна. 

 

 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд “Боловсруулсан түлш хадгалах агуулах” барих 

ажилд “Эм Өү Эн Жи” ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч ажлаа эхлүүлээд байна. 

 

 Баянгол дүүргийн хэмжээнд авто зогсоол барих шаардлагатай байршлын судалгааг 

хороо тус бүрээр гаргаж Нийслэлийн Эдийн засаг хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 

 

 Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны иргэдэд “Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл” 

ОНӨҮГ-ын дарга А.Лхагвадорж, “ГХОСТ” ОНӨҮГ-ын Газар шинэчлэн зохион байгуулалт, 

судалгааны хэлтсийн дарга А.Цогбаяр, НЕТГ-ын мэргэжилтэн Түмэн-Од нар “Гэр хорооллын 

дахин төлөвлөлт-Иргэдийн оролцоо” сэдвээр уулзалт сургалт зохион байгууллаа.   

 

 2013 оны 11 дүгээр сарын 8-нд Улаанбаатар зочид буудал, Хархорин танхимд Барилгын 

эрчим хүч хэмнэлттэй МОН/09/301 төслөөс зохион байгуулсан “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 

болон Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын технологи” сэдэвт сургалтанд хамрагдлаа. 

Сургалтанд ”Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл” ОНӨҮГ, Гэр хорооллын хөгжлийн газар, 

Нийслэлийн есөн дүүргийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэнүүд 

оролцлоо. Тус сургалтаар олон нийтийн оролцоотой төлөвлөлт, орон сууцны хэсэгчилсэн 

төлөвлөлт, барилга байгууламжийг төлөвлөхдөө ногоон сууц бүхий эрчим хүчний хэмнэлттэй 

барилга барих, ашиглах арга замууд,  эрчим  хүчний хэрэглээг бууруулах чиглэлээр хийгдэж 

байгаа ажлууд, дулаан алдагдал болон дотор агаарын чанарын үнэлгээ, шинээр боловсруулан 

гаргасан холбогдох норм, стандартуудын талаар мэдээлэл хийсэн. 

 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/631 тоот захирамжийн 

дагуу Баянгол дүүргийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэх чиглэл, зорилтыг 

тодорхойлох, Нийслэлийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын төсөл боловсруулж байна 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл 

ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2013 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын өөрт хамаарах 



хэсгийн биелэлтийг гаргаж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Стратегийн бодлого, 

төлөвлөлтий хэлтэст хүргүүллээ. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/595 тоот 

захирамжийн дагуу Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх болон харьяа хэлтэс 

албадын үйл ажиллагааг үнэлэх, Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын 

хэсгийн бүрэлдэхүүнд багтаж Эрүүл мэндийн нэгдэл, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Замын цагдаагийн 

тасаг, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Биеийн тамир спортын хороо, Боловсролын хэлтэс, 

“Баянгол шинэ-Өргөө” ОНӨААТҮГ, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс, Гэгээрэл хөгжил 

төв, Усан бассейн зэрэг газруудад шалгалт хийлээ. 

Худалдан авах ажиллагаа:  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн 

Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн нэмэлт хөрөнгөөр хийгдэх Баянгол дүүргийн Хороо, өрхийн 

эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД-ийн 06-р хороо/-ын ажлыг 2013 оны 10 

дугаар сарын 03-ны өдрийн А/623 тоот Засаг даргын захирамжын дагуу худалдан авах 

ажиллагааг 2013 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 

зохион байгуулсан. Тендер 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр нээгдэж үнэлгээ хийгдэж, НХОГ-т 

зөвлөмжөө хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн 

Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн нэмэлт хөрөнгөөр хийгдэх Баянгол дүүргийн Хороо, өрхийн 

эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД-ийн20-р хороо/-ын ажлыг 2013 оны 10 

дугаар сарын 03-ны өдрийн А/623 тоот Засаг даргын захирамжийн дагуу худалдан авах 

ажиллагааг 2013 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 

зохион байгуулсан. Тендер 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр нээгдэж үнэлгээ хийгдэж, НХОГ-т 

зөвлөмжөө хүргүүлсэн. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтийн ажил болох 

“Хороодын байрны засварын /БГД-ХААА/ОН13-09-06/ажил”-ын худалдан авалтыг нээлттэй 

тендер шалгаруулалтын журмаар 09 дүгээр сарын 30-нд зарлагдаж, 11 дүгээр сарын 01-ний 

өдөр нээгдэж, үнэлгээ хийгдэж байна.   

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтийн ажил болох 

“Орон сууцны гадна тохижилт шинэчлэлтийн /БГД-ХААА/ОН13-09-04/ ажил”-ын худалдан 

авалтыг харьцуулалтаар 10дугаар сарын 30-нд зарлагдаж, 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр нээгдэж, 

үнэлгээ хийгдэж байна.   

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг 

даргаас эрх шилжүүлэн ирсэн “Гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамж талбайн 

гэрэлтүүлгийн ажил /БГД-ХААА/НТ13-08/-ын тендер 2013 оны 10 дугаар сарын 11-нд 

зарлагдсан. 11 дүгээр сарын 12-нд нээгдэж үнэлгээ хийгдэж байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих “Баянгол хүүхдийн зуслангийн хашааны 

төмөр хийцийн ажил”, “Баянгол хүүхдийн зуслангийн хашааны суурийн цутгалтын ажил”-ын 

худалдан авалтыг  2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр нээлттэй тендер шалгаруулалтын 

журмаар зохион байгуулсан. 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр нээгдэж үнэлгээ хийгдэж байна. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн халаалтын зуухны 

шинэчлэлтийн ажил нь 10 дугаар сарын 10-ны өдөр нээлттэйгээр зарлагдаж, 11 дүгээр сарын 

11-ний өдөр нээгдэж, үнэлгээ хийгдэж байна. 

 

 



Гурав. Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 

 

Зохион байгуулсан ажил: 

 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд Худалдаа, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний хэлтэс, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Цагдаагийн хоѐрдугаар хэлтэс, Мэргэжлийн 

хяналтын хэлтэс хамтран “Хууль сурталчлах” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 

хороодын Засаг дарга нар, архи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл 

нь хүчингүй болсон аж ахуйн нэгжүүд болон тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж буй 

нийт 27 аж ахуйн нэгжүүд хамрагдлаа.  

 

- Цагдаагийн хоѐрдугаар хэлтсийн хэв журмын ахлах, хошууч С.Гарамханд АСТТХ-ийн хэрэгжилт, 

тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл,  журам, түүнийг сэргээх тухай, Мэргэжлийн 

хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч Б.Өлзийхишиг Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлын тухай хууль, стандартыг танилцуулан аж ахуйн нэгж, хороодын Засаг дарга 

нарын асуултанд хариулж санал солилцлоо. 

  

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн 4.1, 4.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх, залуучуудын чөлөөт цагийг 

зөв боловсон өнгөрөөх, архидан согтуурахтай тэмцэх, улмаар архидан согтуурахтай холбогдон 

гардаг гэмт хэргийн тоог бууруулх зорилгоор архигүй цэнгээний газраар дүүргийн 2 дугаар хороо, 

Билл-Арт ХХК-ийн “Метро пүүл” бильярд клуб, 22 дугаар хороо, иргэн Т.Батчулууны “Шинэ клуб”-

ыг сонгон 2013 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. 

 

- Нийслэлийн 374 жилийн ойн тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулсан “Урамтай 

урамшуулал, хэмнэлттэй хэмнэлт” худалдаа, үйлчилгээ 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний 

өдрийн өглөө 10,00 цагаас 18,00 цаг хүртэл Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооны “Байгал эх” 

цогцолборын дэргэд талбайд боллоо.  

- Нийслэлийн үүсч байгуулагдсаны 374 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх нэгдсэн 

төлөвлөгөөний дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдээс 

шилдэг хаягжилт, гэрлэн чимэглэл бүхий аж ахуй нэгжээр 14 дүгээр хорооны нутагт байрлах 

АПЕКС ХХК-ийн Апекс их дэлгүүр, 16 дугаар хороонд байрлах Макс групп ХХК-ийн Макс Молл 

их дэлгүүрийг тус тус шалгаруулж, материалыг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд 

хүргүүлсэн байна.  

  

- Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт 2013 оны ургац хураалтын эцсийн дүн мэдээ 

болон зоорийн судалгааг  23 хорооноос авч нэгтгэн хүргүүлсэн. 

- Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн “Дүүргүүдийн худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн 

ажлыг эрчимжүүлэх тухай”албан даалгаварын хүрээнд Нийслэлийн 374 жилийн ой угтаж 



“Тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх 

журам”, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/268 дугаар захирамжаар батлагдсан 

“Баянголчуудын Бямба” нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 2013 оны 10 

дугаар сарын 26-ны өдрийн Бямба гаригт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. 

Хэлтсийн хэмжээнд худалдааны - 350   , хоол, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 490   байгууллагад 

2013 оны 10 сарын 22 ны өдрийн А/2936 тоот албан бичгийг хүргүүлж ажилласан. өөрийн болон 

нийтийн эзэмшлийн зам талбайд, явган замын цас, мөс, хог, халтиргаа гулгааг арилгах багаж 

хэрэгслийн  бэлтгэл хангуулах ажлыг зохион байгуулан хяналт хийж ажиллаа.Бямба гаригийн 

цэвэрлэгээний хяналтыг  Магсаржавын гудамжны 42 байгууллага болон харьяа томоохон 

захуудад хийсэн. 

 

Хяналт шалгалт: 

 

- Нийслэлийн аялал, жуулчлалын газар, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, 

цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсүүд хамтарч Зочид буудлын стандартын хэрэгжилтийн шалгалтыг 

зохион байгуулсан.  

 

- Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 

ариун цэвэр, стандартын  шаардлага хангахгүй ТҮЦ, павильонуудад хяналт шалгалтыг явуулж, 

судалгаа гарган 23 хороодын нутагт нийт 98 ТҮЦ, павилон үйл ажиллагаа явуулж 112 орчим хүн 

ажиллаж байгаа тоо гарсан. Дээрх байгууламжуудын жагсаалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 21-

ний өдрийн 06/2904 албан тоотоор Өмч, газрын харилцааны албанд хүргүүлсэн. Эдгээр ТҮЦ-ийн 

үйл ажиллагаа стандарт шаардлага хангаж байгааг тогтоолгохоор МХХ-т хандаад байна. 

   
 

- Дүүргийн Засаг даргын А/477 тоот захирамж болон Хотын Ерөнхий менерийн албан 

даалгаврын хүрээнд ил задгай гар дээрээс худалдаа наймаа эрхэлж байгаа иргэдийн судалгааг 

гаргасан. 1 дүгээр хорооны нутагт байрлах Ган зам дэлгүүрийн өмнөх автобусны буудал дээр 

зөвшөөрөлгүй наймаа эрхэлдэг 11 иргэдийг Цагдаагий 2 дугаар хэлтэс, хорооны ажилтнуудтай 

хамтран шалган мэдэгдэл өгч, шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа иргэдэд “Захиргааны 

хариуцлагын тухай хууль”-ийн дагуу арга хэмжээ авч ажилласан. 

- Гар дээрээс зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхлэгчдэд хууль, тогтоомжийг танилцуулах, 

анхааруулга, санамж өгөн 4 иргэнд сануулсан, худалдаачдад хүнсний аюулгүй байдал, 

худалдаа, үйлчилгээ явуулах журам, шийдвэрүүдийг танилцуулж, анхааруулж ажилласан. Тус 

гудамжинд аж ахуй эрхэлж буй байгууллагуудад үйл ажиллагаа явуулах гэрээ, гэрчилгээ байгаа 

эсэхэд хяналт тавих, байгууллагын өмнөх /50м/ талбайн хэв журам, ариун цэврийг сахиулах 

үүрэгтэйг мэдэгдсэн мэдэгдэх хуудсыг өгсөн. Хууль дүрэм зөрчсөн иргэдэд “Захиргааны 

хариуцлагын тухай хууль”-аар арга хэмжээ тооцон, Төмөр замын вокзал орчим буюу Ган зам 

дэлгүүрийн өмнөх талбайд зөвшөөрөлгүй  худалдаа наймаа эрхлэгчид  сүү борлуулдаг нийт 7 



иргэнд тус бүр 5000 төгрөгөөр , тамхи борлуулж байсан М.Сарантуяаг 50,000 төгрөгөөр, 3 

иргэнийг 5000 төгрөгөөр торгож, 50 хайрцаг тамхи хураан авсан. 

- Ил задгай талбайд зөвшөөрөлгүй сүү худалдаалж буй иргэдэд ажлын байранд зуучилж,  

2013 оны 11 дүгээр сарын 14-нд 06/3136 тоот албан бичгийн ТОСА худалдааны төвийн 

захиргаанд хүргүүлсэн 

  

Энэбишийн гудамжинд зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй иргэд болон гаднаа иргэдийг 

наймаа хийлгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд НИТХ-ын 63-р тогтоол, Нийслэлийн ЗД-ын А/623 

тоот захирамжийн хүрээнд  ажиллахыг сануулсан мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлсэн. 11 дүгээр сарын 

25 ний өдрөөс удирдамж боловсруулж ажиллахаар төлөвлөж байна. Ил задгай наймаа 

эрхлэгчдийг ажлын байранд зуучилж, 11 томоохон худалдааны төвүүдэд 06/3135-3136, 06/3178 

дугаартай албан тоотуудыг хүргүүлсэн.  

Дүүргийн Засаг даргын А/497 тоот захирамжийн дагуу согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, 

худалдаа, үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 

шалгалтыг Дүүргийн Засаг даргын тогтмол явуулж, Архи тамхи худалдан борлуулахад хяналт 

шалгалтыг тогтмол хийж байна. “Тусгай зөвшөөрөл”-ийг хүчингүй болгох саналыг явуулахдаа 

хуулийн үндэслэл, шалтгаан, ажлын хэсгийн тэмдэглэл, холбогдох баримт нотолгоог баримталж 

байгаа. 

Дөрөв. Дэд бүтэц, тохижилтийн хүрээнд 

Байгаль орчин, Орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр: 

 

Нийслэлийн Засаг даргын “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ 

авах тухай” 2013 оны А/553 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэл Улаанбаатар хотын хог 

хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор айл өрх, байгууллага аж ахуйн 

нэгжүүдэд зориулалтын хогны уутны хэрэглээг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Дүүргийн Засаг 

даргын “Хог хаягдлын шинэ менежмент”-ийг хэрэгжүүлэх тухай 2013 оны А/628 дугаар захирамж 

гарч дүүргийн нийт хороодын 49683 өрхөд 11 дүгээр сарын хэрэглээнд шаардагдах 745000 

ширхэг хогны уутыг хүлээн авч айл өрхүүдэд тус бүр 15 ширхэг уут тараасан. 

 

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, ажлын албаны дарга нарын дунд “Хоггүй дүүрэг-  

Эрүүл орчин” сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулав. 

Уг ажил хэргийн зөвлөгөөнд Захирагчийн ажлын алба, Баянгол дүүргийн Татварын 

хэлтэс, хог тээврийн байгууллага болох “Баянгол-Шинэ Өргөө”  ОНӨААТҮГ, Хороодын Засаг 



дарга, ажлын албаны дарга нар болон төрийн бус байгууллага, орон сууц нийтийн аж ахуйн 

ашиглалт хариуцсан газрын төлөөллүүд зэрэг 70 гаруй  хүн хамрагдсан. 

Зөвлөгөөнөөр нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хог хаягдлын шинэ менежментийн 

тухай, дүүргийн хэмжээнд хог тээвэрлэлт, өнөөгийн байдал, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Хог 

хаягдлын төлбөр, хураамжийн талаар болон гадаад улс орнуудын хог хаягдлын шинэ 

менежментийг хэрэгжүүлсэн туршлага зэрэг асуудлыг хэлэлцэж санал бодлоо солилцов. 

Нийслэлийн 374 жилийн ой угтаж “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж 

ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/286 

дугаар захирамжаар батлагдсан “Баянголчуудын Бямба” нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 

эрчимжүүлэх, дүүргийн ариун цэврийг сайжруулах, иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах 

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2013 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Бямба гаригт бүх 

нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгууллаа. 

 

Цэвэрлэгээгээр төрийн 38, аж ахуйн нэгж 1041, ерөнхий боловсролын сургууль 16, их 

дээд сургууль 11, сууц өмчлөгчдийн холбоо 123 нийт 1249 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 4087 

хүн хамрагдсан. 

 

Нийт харъяа хэлтэс, албад баталсан хуваарийн дагуу хариуцсан гудамж, талбайд албан 

хаагчид нийтээрээ цэвэрлэх болон тус гудамж талбайд үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн 

нэгж, байгууллагыг цэвэрлэгээнд татан оролцуулах замаар цэвэрлэгээний ажлыг зохион 

байгуулсан. 

Дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

буй 245 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад бүх 

нийтийн их цэвэрлэгээний оролцох тухай албан тоот, мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлж хяналт 

шалгалтаар илэрсэн 15 зөрчил дутагдлыг  газар дээр нь арилгуулж ажилласан. 

Мөн дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс дүүргийн хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй 50 иргэдийг 

гэр хорооллын 10, 21,22-р хорооны үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээнд гаргаж Дэд бүтэц, 

тохижилтын хэлтсээс шаардлагаттай багаж хэрэгслээр хангасан.  

Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэлтэс  нутаг дэсвгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 

томоохон зах, худалдаа, үйлчилгээний төвүүдийг 11.00-12.00 цагуудийн хооронд хааж 

түрээслэгч болон худалдааны төвийн ажилтнуудыг цэвэрлэгээнд хамруулж хяналт тавьж 

ажилласан. 

 

Дүүргийн нэгдсэн агуулахад Хялгантын үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-аас 8 

вагон 2 автомашин буюу  494,325 тонн, Хайрхан буянт ХХК-наас 2 вагон буюу 126 тонн нийт 

620,325 тонн түлш хүлээн аваад байна.  

Д/д Хүлээн авсан 

огноо 

Үйлдвэрийн  

нэр 

Вагон болон 

автомашины 

дугаар 

Тоо хэмжээ 

/тонн/ 

1 2013.09.12 Хялгант НӨҮГ 28025393 57 

2 2013.09.16 Хялгант НӨҮГ 28022044 58,075 

3 2013.09.22 Хялгант НӨҮГ 28425593 56 



4 2013.09.26 Хялгант НӨҮГ 26920298 56 

5 2013.09.28 Хайрхан Буянт ХХК 703124 65 

6 2013.09.29 Хялгант НӨҮГ 703215 57,5 

7 2013.10.01 Хайрхан Буянт ХХК 26554295 61 

8 2013.10.07 Хялгант НӨҮГ 24228439 56 

9 2013.10.11 Хялгант НӨҮГ 9819 УБЦ 25 

10 2013.11.04 Хялгант НӨҮГ 28297794 55 

11 2013.11.14 Хялгант НӨҮГ 24179061 51,750 

12 2013.11.17 Хялгант НӨҮГ 3976 ДОР 22 

Нийт    620,375 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/931 дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан 

Дүүргийн Засаг даргын А/662 дугаар захирамж гарч “Дулаан эрүүл орчинд хэмнэлттэй 

амьдарцгаая” уриатай дулаалгын аяныг зохион байгуулсан бөгөөд амьжиргааны баталгаажих 

түвшин доогуур орлоготой нэн ядуу айл өрхийн орон байрыг дулаалах ажлыг өрнүүллээ.  

 Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/720 захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулдаг, халаалтаа галлагаагаар шийдсэн иргэн аж ахуй нэгж байгууллагыг хий 

болон цахилгаан халаагуурт шилжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн хөнгөлөлттэй үнээр 

сайжруулсан зуух худалдан авсан иргэдийг зуух суурилуулсан байршил дээр ашиглаж байгаа 

болон зарж үрэгдүүлсэнд хяналт шалгалт хийхээр төлөвлөөд байна. 

 Дүүргийн хэмжээнд Цэвэр агаар сангийн санхүүжилтаар болон 5 талт зээлийн гэрээгээр 

6197 ширхэг, Улаанбаатар Цэвэр агаар төслийн хүрээнд 1021 ширхэг, нийт 7218 ширхэг бүрэн 

шаталттай сайжруулсан зуухыг хосолмол бүсийн иргэдэд нийлүүлээд байна. 

 

Дээврийн их засвар: 

 

Нийслэл болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон хийгдэх нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хяналт тавих нэгдсэн зөвлөгөөнийг 

зохион байгууллаа.  

Зөвлөгөөнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, хороодын Засаг дарга нар, сууц өмчлөгчдийн холбоод 

оролцлоо.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн хэмжээнд хийгдэж байгаа нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хөндлөнгийн мэргэжлийн хяналт, 

шалгалтыг хийлгэхээр “Уран хийцэт харш” ХХК, “Нью хаус доктор” ХХК –уудтай гэрээ байгуулан 

ажиллаж байна. 

 

 



Дээврийин их засварын технологи 

 

Ажлын явц 

 

 Мөн нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварыг хүлээж авахаар улсын 

комисс ажиллаж, газар дээр нь гүйцэтгэгч байгууллагуудын ажлын гүйцэтгэлийн талаар алдаа 

дутагдлыг арилгуулан ажиллав.  

“Баяжих галуут” ХХК 

Үүнд:  - 1-р хороо “Эв-эе 9” СӨХ-ны 47-р байр  

- 1-р хороо “Шинэ-эхлэл” СӨХ-ны 57-р байр  

- 3-р хороо “Чандмань-3” СӨХ-ны 66-р байр  

- 3-р хороо “Бэрс-2” СӨХ-ны 71-р байр  

“Бэл констракшн” ХХК 

 Үүнд: - 7-р хороо “Өргөө-144” СӨХ-ны 33-р байр  

Технологи

Хар цаас

Чулуугүй 
хар 

Чулуугүй 
хар 

Чулуутай 
хар цаас 

Менбрам

Цулхай Менбрам 
Цулхай 
хайрга

Ажлын гүйцэтгэл хийгдэж дууссан- 23 
орон сууц  

Ажлын гүйцэтгэл хийгдэж буй – 29 орон 
сууц

Гэрээ сунгасан- 12 орон сууц 

Татгалзсан – 4 орон сууц 



- 10-р хороо “Анар” СӨХ-ны 22А байр  

Гэрэлтүүлэг: 

 Нийтийн эзмшлийн гэрэлтүүлгийн асалтыг сайжруулахаар Нийслэлийн хөрөнгө 

оруулалтаар Энэбиш, Ард аюуш, Магсаржав, Занабазар, Нарны замын гэрэлтүүлгийн 

тэжээлийн кабель шинэчлэлийн ажил хийгдэж байнгын ашиглалтанд хүлээж авсан. 

 Орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг дээшлүүлэхээр ашиглалт 

үйлчилгээний хариуцсан байгуулагад хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлж гэрэлтүүлгийн асалтын 

сайжруулахаар дараах ажил хийгдсэн. 

 2012 онд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн Лэд гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг 

гаргаж ашиглалтын хугацаа хангаагүй гэрэлтүүлэгч толгойг динатр толгойгоор солих, гэр 

хорооллын 23, 22, 10, 9, 21-р хорооны гэрэлтүүлгийн толгой засвар гупп тоноглол хийж асалтыг 

91 хувьд хүргэсэн. 

 Дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын дундаж асалт 85 хувьтай байна.  

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа 1300 ширхэг гэрэлтүүлгийн 

ажлын явцад 2 удаагийн хяналт тавьсан бөгөөд “Цогт Хас” ХХК-н ажлын гүйцэтгэлд 50 хувийн 

санхүүжилт олгосон. 

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 мэдэгдэл 68 аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлж 36 аж ахуйн нэгж 

байгууллага гэрээ байгуулж дүүргийн төсөвт 271 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Нийслэлийн ерөнхий менежерийн А/170 дугаар тушаалаар гадна зар сурталчилгааны 

байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх стандарт батлагдаж Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 

гудамж зам талбайд самбар байршуулах боломжтой газрын судалгаа хийгдэж байна. 

Авто замын талаар: 

Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас хэрэгжүүлж буй “Гудамж” төсөл арга хэмжээний 

хүрээнд Баянгол дүүрэгт хийгдэж байгаа 13 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлд 

хяналт тавьж, ажлын явцын талаар мэдээ танилцуулага тухай бүр гаргаж ажилласан. “Гудамж” 

төсөл арга хэмжээний хүрээнд хийдсэн 7-р хорооны гэмтлийн эмнэлгийн баруун уулзвар, 25-р 

эмийн сангийн уулзвар, Эх нялхасын уулзвар зэргийг тус тус ашиглалтанд оруулсан. 

Камер хаалга, хаалганы цоож: 

 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,14,12,13,7-р хороонд хийгдэж байгаа хаалга, 

хаалганы цоожийг “Смарт технологи” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд  ажлын  гүйцэтгэл 70 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 

 Камерын барилгын ажлын гүйцэтгэгч “Меротик” ХХК, “Лед линк” ХХК байгууллага 

сүлжээний кабель татах ажиллагааг 1,14,19-р хороонд эхлүүлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 30 

хувь. 11сарын 25-ны дотор хөрөнгө оруулалтын ажлыг дуусган хүлээлгэж өгөхөөр төлөвлөгөө 

график гарган ажиллаж байна. 



 Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа хаалга, цоож, камер, 

гэрэлтүүлгийн ажлын явцад хяналт тавьж ажлын явцын фото зураг, видео бичлэг хийж 

танилцуулага бэлтгэв. 

 

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

Нийгмийн халамж, тусламж үйлчилгээнийн чиглэлээр: 

Дүүргийн иргэдээс ирүүлсэн 30 цахим өргөдлийг хүлээн авч тэдний хүсэлтийг судалж 

үзээд 100% шийдвэрлэсэн. Албан бичгээр 26-н өргөдөл ирсэнээс 2 иргэнд 110,000 төгрөгний 

мөнгөн тусламж үзүүлсэн,  

157 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засварын 15 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтын 

ажил, болон ахмадын хорооноос ирсэн 9.000.000 сая төгрөгний хүсэлт зэрэгт нийт Засаг даргын 

4 захирамж, Тамгын газрын даргын 2 тушаал гаргуулж шийдвэрлэсэн.  

Гэр хүссэн 26 иргэний өргөдлийн хариуг албан тоотоор хүн тус бүрт хүргүүлсэн. Ахмадын 

орон сууц хүссэн 10 иргэнийг Нийслэлийн Засаг даргын Захирагчийн ажлын албанд уламжилав.  

2001-2005 оны хооронд ахмадын орон сууц  хүссэн 395 ахмадын хаягийн тодруулагыг 

хийлгүүлэхээр Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас албан бичиг ирүүлсний дагуу дээрх 

395 ахмадын хаяг утасны дугааруудыг тодруулж албан бичгээр нийслэлд хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн боловсролын газарт 3 цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилох саналыг албан бичгээр 11 

сарын 12-нд хүргүүлээ.  

  Монголын хүүхэд залуучуудын Соробан сампингийн холбооны сурагч Мөнхсайхан 

овогтой Тэргэл Малайз улсад зохион байгуулагдах олон улсын Сампингийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнд оролцох болсонд хандив хүссэн өргөдөл өгсөнийг дүүргийн харъяа аж, ахуй нэгж 

байгууллагуудад туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх албан тоот явуулсныг Баянгол дүүргийн 4 дүгээр 

хороололд үйл ажиллагаа явуулдаг Дүүхээ төвөөс 100000 төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн. 

 

Боловсролын чиглэлээр: 

88,100,76,77 дугаар цэцэрлэг болон 93 дугаар сургуулийн гадна дотно сантехникийн 

засвар 6 настай хүүхдийн нолийг шинээр барих, 89 дугаар цэцэрлэгийн дотоод тохижилтийн 

ажилд нолийн өрөөний суултуур болон угаалгын өрөөний хананд плита суулгах, цонхны шил 

солих, паркетин шал суулгах зэрэг барилгын засварын ажлын саналыг Япон улсын өвсний үндэс 

хөтөлбөрт тусгуулахаар санаачлан хүргүүлээд байна. Одоогийн байдлаар дүүргийн 5 цэцэрлэг 1 

сургуулийн 579 сая төгрөгний хөрөнгө оруулалтын ажлын саналыг хүргүүлсэн ба цаашид бусад 

цэцэрлэг сургуулиудаа энэ хөтөлбөрт хамруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Багш болох сонирхолтой сурагчдын судалгаа гарган нийт дүүргийн хэмжээнд 80 хүүхэд 

сонгон авч сонгон дугуйлан хичээллүүлж байна. 

 Багш нарыг үр дүнгийн индексээр урамшуулах ажлыг Нийслэлийн боловсролын газраас 

дүгнэж дүүргийн хэмжээнд ЕБС-ийн 50 багш СӨБ-ийн 8 багш тус бүр 1,5 сая төгрөгөөр 

шагнуулж цалингийн үр дүнгийн урамшуулал авахаар боллоо.  

86-р цэцэрлэгийн багш нарын үйл ажиллагаа сайн туршлагыг Нийслэлийн боловсролын 

газарт явуулж технологийн санд бүртгүүлэв. ЕБС-д хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хөтөлбөр болон 

СӨБ-н бага дунд ахлах ангийн хөтөлбөрүүдийг 3 үе шаттай зохион байгуулах, багшийн ажлыг 

үнэлж дүгнэх журмын хэлэлцүүлэгт сургалтанд БХ-н аргазүйч Батцэцэг, Баттогтох нар 11 сарын 

3-ны өдрүүдэд хамрагдаж сургагч багш нарыг бэлтгэх ажлыг хийсэн.  

Төрийн  үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд таниулах, сурталчлах 

зорилгоор “Нээлттэй цэцэрлэгийн аян” төсөл хөтөлбөрийг монголын эмэгтэйчүүдийн сан, 

Эмэгтэй удирдагч сан, хамтран  Азийн сангийн санхүүжилтээр дүүргийн 76 дугаар цэцэрлэгийг 



сонгон авч уг төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд  байна. Цаашид бусад 

цэцэрлэгүүд дээр энэ төслийг хэрэгжүүлж ажиллуулахаар төлөвлөөд байна. Төслийн ажлаар 

цэцэрлэгийг камержуулж, цэцэрлэг өөрийн цахим хуудастай болж, үйл ажиллагааныхаа талаар 

цахим хуудсандаа тавьж эцэг эхчүүд тухайн цэцэрлэгийн цахим хуудсаар орж тэдний үйл 

ажиллагаатай танилцаж, санал бодлоо бичиж үлдээх, зэрэг ач холбогдолтой ажлууд хийгдэх 

юм. Мөн цэцэрлэг дээр зурагт самбар ажиллуулах эцэг эхчүүдэд сургалт явуулах зэрэг ажлууд 

багтаж байгаа юм.  

11 сарын 1-нд дүүргийн ЕБСургууль болон СӨБоловсролын цэцэрлэгийн багш нарын 

дунд сурган хүмүүжүүлэх уншлага эрдэм шинжилгээний тайлан илтгэлийн уралдаан амжилттай 

явагдаж өнгөрлөө. Энэ удаагийн илтгэлийн уралдаан  “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх технологи, 

арга зүй” сэдвийн доор 2 үе шаттай  явагдсан  

11 сард сургалтын төрийн сангийн буцалтгүй тусламжинд 8 иргэнийг хамруулж дэмжиж 

ажилласан. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр: 

- Эрүүл мэндийн нэгдэл, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн “Эх нярайн эрүүл мэндийн тусламж 

үйлчилгээг сайжруулах тухай” Засаг даргын А/697 тоот захирамж гарган Эрүүл мэндийн нэгдэл 

болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүллээ.   

- Дүүргийн хэмжээнд зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, урьдчилан сэргийлэх 

үзлэгийг эрчимжүүлэх зорилгоор “Хөх умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэг 

зохион байгуулах тухай” Засаг даргын А/698 тоот захирамж гарган Эрүүл мэндийн нэгдэл болон 

брхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүргүүлэн үүрэгжүүллээ.   

- Дүүргийн бага насны хүүхдүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, 0-5 насны хүүхдэд үзүүлж буй 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Эрүүл мэндийн нэгдлийн хүүхдийн 

эмч нар болон хүүхдийн эмнэлэгт ээлжинд гардаг эмч нарт “Амилуулах суурь тусламж 

үйлчилгээ” сэдэвт сургалтыг Нийслэлийн Яаралтай Түргэн Тусламжийн төвийн эмч, сургагч 

багш нарыг урьж сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Засаг даргын сургалт зохион 

байгуулах тухай А/706 тоот захирамж гарч сургалтынд шаардагдах 520000 төгрөгийг Засаг 

даргын нөөц хөрөнгөнөөс санхүүжүүллээ.   

- Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/571 тоот захирамжаар батлагдсан дүүргийн ХДХВ/ДОХ-ын 

салбар зөвлөлийн хуралдааныг зарлан хуралдууллаа. Тус хуралд Дүүргийн Засаг дарга, 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтстийн дарга, Нийслэлийн эрүүл мэндийг газрын ХДХВ/ДОХ-ын асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга, Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтсийн дарга, 

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга, дүүргийн Улаан загалмайн хорооны дарга, Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтсийн эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн, Нийгмийн халамж үйлчилгээний 

хэлтсийн мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн нэгдлийн ХДХВ/ДОХ-ын дисдансерийн эрхлэгч, Сэтгэл 

амар төвийн Нийгмийн ажилтан нар оролцож ХДХВ/ДОХ-той тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын 

хүрээнд авч хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөгөө болон 2013 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 

хэрхэн тэмдэглэн өнгөрүүлэх талаар хэлэлцлээ.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/01 тоот захирамжаар батлагдан гарсан Нийслэл, 

дүүргийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн тоон үзүүлэлт болон матрицыг гаргах ажлын 

хүрээнд дүүргийн 23 хороо тус бүрээр Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн тоон үзүүлэлт болон 

матрицыг тооцож гаргалаа. Тус индексээр Баянгол дүүргийн ногоон байгууламж, хөрсний 

бохирдол, гэмт хэрэг, аж ахуй нэгж байгууллага болон өрхийн хаягжилт, тамхигүй орчин 

бүрдүүлсэн аж ахуй нэгж байгуулага, иргэдийн газар өмчлөлийн асуудал, иргэдийн эрүүл 

мэндийн асуудал зэрэгт анхаарал хандуулан ирэх онд ажлаа төлөвлөх  шаардлагатай байгааг 

харууллаа. 



- ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг өдөр /2013 оны 12 дугаар сарын 01/-ийг угтаж дүүргийн хэмжээнд  зохион 

байгуулах ажлын төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг даргаар батлуулан дүүргийн харъяа хэлтсүүдэд 

хүргүүлж үүрэгжүүллээ. Тус ажлын хүрээнд Дүүргийн Их, дээд сургуулийн оюутан болон 

ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд сургалт өдөрлөгүүд зохион 

байгуулагдаж байна.  

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдрийг угтан дүүргийн Тэгш дүүрэн хороотой хамтран эрүүл 

мэндийн нэгдлийн эмч, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарт “Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт 

илрүүлэх нь”  сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд нийт 32 эмч хамрагдан 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхдийн онцлогийн талаар мэдлэг, мэдээллээ 

дээшлүүллээ.  

- 19 дүгээр хорооны хороо, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны дулааны шугам гэмтсэнээс тус 

байр чийтэн, мөөгөнцөртөж, эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон талаар 

өргөдөл гаргасаныг шийдвэрлэлээ. Тус өрхийн эмнэлгийн байрыг дүүргийн  Спорт хорооны 

байрны нэг өрөөнд нүүлгэн шилжүүлэн өрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагааг явуулж байна.  

Соёл урлаг, биеийн тамир спортын чиглэлээр:   

Нийслэлийн иргэдийн спортын их наадмын хийн дасгалын болон олс таталтын тэмцээн 

нийслэлийн “Хангарьд” спорт зааланд “Өдөр тутмын биеийн тамир-Өнөөгийн Нийслэлчүүдийн 

өнгө төрх” уриан дор явагдсан ба уг тэмцээнд манай дүүргийн “Баянгол олимп” спортын их 

наадмаас эдгээр төрөлд өндөр амжилт үзүүлсэн багууд оролцсон юм.  

Соѐл спорт, аялал жуулчлалын яамны харьяа спортын бэлтгэлийн төвд “Бие бялдарын 

хөгжил, чийрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох аргазүйг сайжруулах нь” сэдэвт сургалтанд 

дүүргийн ерөнхий боловсролын 17 сургуулийн биеийн тамирын 17 багш нарыг хамрууллаа.  

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн хэмжээнд зохион 

байгуулагдсан “Баянгол олимп” спортын анхдугаар их наадмын тухай 11 минутын, “Бид 

Баянголчууд” урлагийн анхдугаар их наадмын тухай 35 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэж, ТВ 

сувгуудаар өргөн нэвтрүүлж, олон нийтэд сурталчилан ажиллах зорилгоор “Голден Херуб” ХХК-

тай хамтран ажиллах тухай А/719 тоот захирамж батлуулан хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 

ажиллаа. Уг хамтын ажиллагааны хүрээнд нэвтрүүлэгт шаардагдах мэдээ мэдээлэл, зураг, дүрс 

бичлэгээр ханган ажиллаж байна. Одоогоор “Баянгол олимп” спортын их наадмын бичлэг бэлэн 

болж, ТВ сувгуудад тарааж өгөөд байна.  

Нийслэлийн иргэдийн спортын их наадмын Волейболын тэмцээн явагдаж, “Баянгол 

олимп” спортын их наадмаас шалгарсан баг тамирчид зохион байгуулалттай оролцож,  6-р 

хорооны эрэгтэй баг тамирчид 7-р байр, 13-р хорооны эмэгтэй баг тамирчид 6-р байранд тус тус 

орлоо.  

Дүүргийн Засаг даргын А/709 тоот баг тамирчдыг тэмцээнд бэлтгэн оролцуулах тухай 

захирамжийн дагуу дүүргийн 20 тамирчны бүрэлдэхүүнтэй баг тамирчдыг Олон Улсын Таэквон-

догийн Монголын холбооны 20 дахь удаагийн Өсвөр үе, насанд хүрэгчдийн улсын аварга 

шалгаруулах тэмцээнд амжилттай оролцууллаа. Уг тэмцээн нь Онцгой байдлын газрын “Аврагч” 

клубын зааланд болсон ба нийт 300 гаруй тамирчид оролцсоноос Баянгол дүүргийн тамирчид 

Өсвөр насны ангилалд 1 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл, Насанд хүрэгчдийн ангилалд 3 хүртэл медаль 

тус тус хүртлээ.  

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Монголын уламжлалт “Бий биелгээ” 

хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан Монгол бүжгийн суурь болсон язгуур биелгээний 



арга барил дэгийг залуу үеийнхэнд өвлүүлэн үлдээх, авьяастнуудыг тодруулах зорилго бүхий 

“Бий Биелгээ-2013” улсын чанартай их наадамд Баянгол дүүргийн 2 иргэн амжилттай оролцож, 

ахлах насны ангилалд 9-р хорооны иргэн Т.Хонгор \73 настай\ оролцож алтан медаль хүртлээ.  

Нийслэлийн иргэдийн спортын их наадмын хаалтын үйл ажиллагаа болон Сагсан 

бөмбөгийн тэмцээн явагдаж, “Баянгол олимп” спортын их наадмаас шалгарсан баг тамирчид 

дүүргээ төлөөлөн амжилттай оролцлоо.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх “Морин хуур, уртын дуу” дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан уртын дууны өв санг баяжуулах, мартагдсан уртын 

дууг сэргээх, авьяаслаг уртын дуучдыг шалгаруулах зорилго бүхий “Хууртай мөнхрөх аялгуу-

2013” уртын дууны наадамд Баянгол дүүргээс “Бид Баянголчууд” урлагийн анхдугаар их 

наадмын уртын дууны төрөлд 4 бүсээс шалгарсан шилдэг 4 оролцогч амжилттай оролцлоо.  

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын чиглэлээр:  

11-р хорооны иргэн Ц.О архины хамаарлын эмчилгээнд 1,6 жилээр хамрагдах болсонтой 

холбогдуулан энэ хугацаанд түүний хүү М.Мандал-Эрдэнийн асуудлаар холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, дүүргийн Засаг даргын А/734 тоот захирамж гаргуулан 

Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборт 1,6 жилийн хугацаатай  

асруулахаар хүргүүллээ.   

Бүтэн өнчин ах дүү Г.Б, Г.Б нарын асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн маргаантай 

асуудлаар талуудтай уулзаж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж ажиллаа. Мөн уг хүүхдүүдийн 

асуудлаар Баянгол дүүргийн 13-р сургуулийн нийгмийн ажилтан болон Баянзүрх дүүргийн 30-р 

сургуулийн нийгмийн ажилтан нартай уулзаж, газар дээр нь ахуй байдалтай нь танилцаж, 

тодруулга хийн ажиллаж Засаг даргын А/52 тоот захирамжийн холбогдох хэсгийг хүчингүй 

болгож, Засаг даргын  А/754 тоот захирамж гаргууллаа.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үнэмлэх олголт, дугаарлалт, баримт бүрдүүлэлтийн 

талаар 23 хороодын нийгмийн ажилтан нарт сургалт зохион явууллаа.  

2013 онд Хууль ѐсны асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоолгосон хүүхдүүдэд 

хяналт тавьж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн ажиллаж байна. 

Асрамжийн газарт асруулж буй хүүхдүүдэд хяналт тавьж, нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн 

ажиллав. 

2013 онд Засаг даргын захирамжаар үрчлэгдсэн хүүхдүүдэд хяналт тавьж, нөхцөл 

байдлын үнэлгээ хийн ажиллав. 

Зургаа. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан Нийслэлийн өдрийг 

тохиолдуулан цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын дунд 2013 оны 10-р сарын 23-ны өдөр БХИС-

ийн сургалтын төвд зохион байгуулагдсан цэрэг-спортын цогцолбор тэмцээнд тус дүүргийн 

цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн алба хаагчдын  “Дайчин” баг амжилтта йоролцсон. 

Нийслэлийн иргэний танхимд 2013 оны 10-р сарын 25-ны өдөр “Нийслэлийн Цэргийн 

штабынхан” түүх-уран сайхны нийтлэл, дурсамжийн номын баярын нээлт болж тус Цэргийн 

штабаас чөлөөнд гарсан ахмадуудыг урилгаар оролцуулж, түүхийн номыг гардуулсан.  



Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/675 дугаар захирамжаар Нийслэлийн өдрийг угтсан 

бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж 2013 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 

Цэргийн штабын офицерууд өөрийн байгууллагын орчмын 50м газрыг цэвэрлэсэн. 

 Цэвэрлэгээнд тус байгууллагын орчим үйл ажиллагаа явуулдаг автомашин угаалгын 

газар, хүнсний дэлгүүрүүдийг татан оролцуулж, орчны хогийг цэвэрлүүлж, байгууллагын 

орчмоос 4  уут хог, бусад аж ахуйн нэгжийн орчмоос 4 уут хог, нийт 8 уут хогийг гарган 

цэвэрлэгээ хийж, Дэдбүтэцтохижилтын хэлтэст илтгэх хуудсыг зургийн хамт хүргүүлж ажиллаа. 

Цэргийн штабаас оны эхний 10 сард хийсэн ажлын бичмэл тайланг бичиж, зурагжуулан 

Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

2013 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагаас хоцорсон иргэдийг хороо тус бүрээр 

мэдэгдэх хуудсаар дуудаж 2013 оны 11-р сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд хүлээн авч, хүндэтгэн үзэх 

шалтгаангүйгээр хоцорсон иргэдэд торгуулийн арга хэмжээ ногдуулж 1920000 төгрөгийг 

дүүргийн Татварын дансанд төвлөрүүлж, үлдсэн иргэдэд сануулах арга хэмжээ авч асуудлыг 

шийдвэрлэлээ.  

 2013 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлагын бичиг баримтыг архивлаж, 10 боть материал 

болгон бүртгэлд авсан. 
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