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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар:  

-  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 12 дугаар сард 2 удаа зохион байгуулагдсан. 

Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж, 

www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан.  

- Төрийн дээд одон медальд шагнуулах журмын дагуу нийт 77 иргэний материалыг шагналын 

программд шивж, ДИТХуралд өргөн мэдүүлж, 99, 105, 109 дүгээр тогтоол, 01/3125, 01/3307, 01/3444 

тоотоор тус тус НЗДТГазарт хүргэсэн. 

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

- Баянгол дүүргийн цахим хуудсанд “Иргэдийн дуу хоолой” булан нээж 45 мэдээлэл, 7 гомдлыг 

шийдвэрлүүлэхээр өгч, шийдэгдсэн байна. 

- “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Нийслэлийн 

Засаг даргын А/606 тоот захирамжийг баримтлан ажиллаж Дүүргийн төсвийн орлого, зарлан 

болон хүний нөөц, дүүргийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж ажиллаа.  

- Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын заах арга зүйг хөгжүүлэх 

сургалтын технологийн 5 видео гарын авлагыг дүүргийн цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж 

байна. 

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

Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр: 

- Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа сайн дурын “Эко цагдаа”-гийн ажлыг дэмжиж хамтран 

ажилласан иргэд, байгууллагыг дэмжих, урамшуулах журам боловсруулж дүүргийн Засаг 

даргаар батлуулан, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг дэмжих, урамшуулах “Эко цагдаа” 

ажиллуулах журмын дагуу дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран хороо, иргэний хооронд 

гурвалсан гэрээг байгуулан нийт өссөн дүнгээр 210 иргэнийг “Эко цагдааг”-аар ажиллуулж, 

урамшуулалд 39.3 сая төгрөг, бусад зардалд 11.9 сая төгрөгийг зарцуулаад байна. 

- МУ-ын ерөнхийлөгч, Хуульч эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран “Монгол улсад үндэсний 

шударга ѐсны тогтолцоог бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн 

23 хорооны 68 иргэнийг оролцуулсан хэлэлцүүлэг, 43 төрийн албан хаагч оролцуулсан 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.  

- 4 бүсийн иргэдийн хамруулсан 4 удаагийн сургалтыг эрх зүйн мэргэжилтэнүүдийн хамтаар 

зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 230 орчим иргэд хамрагдсан байна. 

- Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 

бууруулах, иргэд, оршин суугчдын амар тайван, аюулгүй амьдрах нөхцөл бололцоог 

дээшлүүлэх, хороодын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөршийн холбоог сэргээн 

бий болгох, тэдний үйл ажиллагааг дэмжин тогтмолжуулах, идэвхжүүлэх зорилгоор 31 цэгт 

"Хөршийн холбоо" байгуулан 13 нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Интернэт цахим 

тоглоом, дэлгүүр, сургууль аюулгүй орчин, зочид буудал, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн төлөө 

хамтарсан ажиллагаа, бага насны хүүхдийг хүчингийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, архи 

тамхигүй орчин, 47-р сургууль сэрэмжлүүлэг, сурагч, эрхээ хамгаалая, сэрэмжлүүлэг мэдэгдэл, 
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эрдмийн баяр, 40-р сургууль сэрэмжлүүлэг, хүчирхийлэл ба хяналт, хүүхдийг гэр бүлийн 

хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлье арга хэмжээнүүдийг тус тус зохион байгуулсан. 

- Дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 

бууруулах, иргэд, оршин суугчдын амар тайван, аюулгүй амьдрах нөхцөл бололцоог 

дээшлүүлэх, хороодын хамтарсан багийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөршийн холбоог сэргээн 

бий болгох, тэдний үйл ажиллагааг дэмжин тогтмолжуулах, идэвхжүүлэх зорилгоор “Сэргийлэгч” 

хөтөлбөр, “Айл хүний амь нэг” болзолт уралдаан арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллав. 

- МУ-ын Ерөнхийлөгч 88 дугаар зарлигаар "Шилэн данс"-ны тогтолцоонд шилжихийг 

үүрэгжүүлсний дагуу "Төсөвт санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам"-ыг 

Засгийн газар боловсруулсныг даган мөрдөн ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 

оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/876 дугаартай "Төсвийн хөрөнгө хэмнэх тухай" захирамжийн 

дагуу дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/701 дугаартай 

"Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах тухай" захирамж гаргасан. Дээрх хоѐр захирамжийг үндэслэн 

ЗДТГ-ын дарга 2013 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр 01/3053 дугаар бүхий албан бичгээр 

дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Ерөнхий боловсролын сургууль - 17, Цэцэрлэг - 

30, Харъяа хэлтэс - 25, Эрүүл мэндийн нэгдэл - 1, Өрхийн эмнэлэг - 21, нийт - 94 байгууллагад 

захирамж, журмыг сурталчилж, хувилан тарааж хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийсэн.  

- 11 дүгээр сард ДИТХ-ын дарга дүүргийн Засаг даргын хамтарсан 369/А725 дугаар захирамжаар 

"Баянгол дүүргийн хөрөнгө оруулалтын тайлан хэлэлцүүлэг"-ийг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 

байгуулан хуваарийг баталсан. Хэлэлцүүлэгт 23 хорооны 2297 өрх хамрагдаж санал асуулгын 

дүн болон өөрсдийн санаа бодол санал шүүмжээ өгсөн байна. 

Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт дотоод албан 

хэрэгцээнд шүүлт 8 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой шүүлт 3, аж ахуйн нэгжийн 

санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 2 шүүлт хийж үйлчилсэн. 

- Бичиг хэрэгт 2013 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 

хооронд нийт 288 албан бичиг ирж, 288 албан бичгийг Засаг даргаар цохуулан зохих хэлтэс 

албадад хүргэсэн. 246 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн дүүргийн Засаг даргын 

захирамж 82, Тамгын газрын даргын тушаал 71 боловсруулан гарсан байна. 

Нэг. Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ, 

мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа: 

1.1. Улаанбаатар сонсож байна “Цахим өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систем”–ийг ашиглан 

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлүүлэх, эргэн мэдээллэх үйл ажиллагааг 

удирдлагын заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газарт 2013 оны 11 дүгээр сарын 20-оос 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт 

98 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 98 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 57 буюу 58,2 %, шийдвэрлэх 

шатандаа 41 буюу 41,8 %, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй 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 11 дүгээр сарын 20–оос 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны байдлаар Засаг дарга 

нийт 17 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: 

2.1 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт ирж байгаа өргөдөл гомдлыг албан хаагчдын болон 

иргэдийн гэсэн 2 төрлөөр ангилан бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна.  

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь  

1 Call center  21 21,4 % 

2 Ub.1200.mn 3 3,1 % 

3 11 – 11 төв 35 35,7 % 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв 2 2 % 

5 Байгууллага  37 38,9 % 

6 Нийт 98 100 % 

 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулгаар ангилвал:  
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Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:  

 

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

- Нийслэлийн 2013 оны төсвийн тодотголоор Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг 

дүүргийн боловсролын салбарын байгууллагуудын  төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн  

орлогын шилжүүлгийг 691.1 сая төгрөгөөр бууруулж баталсаны дагуу Дүүргийн 2013 оны 

төсвийн тодотголын төсөл боловсруулж, 2013 оны 12 дугаар сарын 16-ний өдрийн ИТХурлын 

хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, төсвийн орлогыг 691.1 сая төгрөгөөр, төсвийн зарлагыг 

691.1 сая төгрөгөөр  тус тус бууруулан  батлуулсан. 

- Дүүргийн  2014 оны төсвийн төслийг боловсруулж  2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

ИТХурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, төсвийн орлогыг 58 тэрбум 348.5 сая төгрөгөөр, 

зарлагыг 58 тэрбум 348.5 сая төгрөгөөр  тус тус бууруулан батлуулж, төсвийн сар улирлын 

хуваарийг хийж байна.  

 

Төсвийн орлогын талаар: 

- 2013 оны 12 дугаар сарын  20-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 13 тэрбум 76.3 сая төгрөгийн 

орлого оруулж, 2013 оны төлөвлөгөөг  2 тэрбум 535.3 сая төгрөгөөр давуулж 124.1 хувийн  

биелэлттэй байна. Өнөөдрийн байдлаар орлогын нэр төрлөөр авч үзвэл хог хаягдлын 

хураамжийн орлогоос бусад нэр төрлийн орлогын 2013 оны төлөвлөгөө бүрэн биелсэн. Эхний  

11 сарын гүйцэтгэлээр 183.4 сая төгрөгөөр тасалдаж байсан ус рашаан ашигласны төлбөрийн  

орлогыг төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх зорилгоор  Засаг даргын А/800 тоот захирамж гарган, 12 

сарын 02-30-ны өдрүүдэд 23 хоногийн эрчимжүүлсэн ажил зохион байгуулсны үр дүнд уг 

орлогын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх боломжтой байна.  

Төсвийн зарлагын  гүйцэтгэлийн талаар: 

- 2013 оны  12  дугаар сарын 20-ны  байдлаар байршдаг Баянгол дүүргийн Төрийн сан банкинд  

байршдаг 209 дансаар 107 тэрбум 858.3 сая төгрөгийн орлогын, 15944 ширхэг баримтаар 109 

тэрбум 228.6 сая төгрөгийн зарлагын гүйлгээг хийж, хянаж баталгаажуусан. 2013 оны 12 сарын 

20-ны байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 21 тэрбум 335.8 сая, тусгай зориулалтын 

шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад 35 тэрбум 608.1 сая төгрөгийн , бүгд 56 тэрбум 943.9 

сая төгрөгийн  санхүүжилт олгож, батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу гүйлгээ хийж байна. 

Шийдвэрлэсэн Шийдвэрлэх 

шатандаа

Хугацаа хэтэрсэн 

57

41
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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 11 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 11 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.  12 дугаар сарын 20-ны  байдлаар 15946 

аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэйгээс 11201 аж ахуйн нэгж байгууллага тайлангаа 

баталгаажуулж ирц 70.2 хувьтай байна. Үйл ажиллагаа явуулаагүй буюу Х тайланг 4989 аж 

ахуйн нэгж байгууллага байгаа бөгөөд нийт баталгаажуулсан тайлангийн 45 хувийг эзэлж байна. 

- 2013 оны 12 дугаар сарын 20-ны байдлаар дүүргийн төрийн сангаар  улс, нийслэл орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр 12 тэрбум 125.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр 

төлөвлөснөөс 8 тэрбум 300.1 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 мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна. 

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, үндэсний болон дэд  

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, төлөвлөлтийн ажлын талаар 

- Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд Баянгол дүүрэгт 2013 онд хийгдсэн хөрөнгө 

оруулалтын ажлын тайланг нийт 23 хороогоор, дүүргийн хэмжээнд нэгтгэн гаргаж өгсөн.   

- 2013 оны 11 дүгээр  сарын 25-ны өдөр батлагдсан Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 2 

дугаар хавсралтанд заасан:  

              1.  Барилга, хот байгуулалтын сайдын XV.1.26  “Нийтийн зориулалттай орон сууцны 

цахилгаан шатны шинэчлэлт, засварын цех /Улаанбаатар хот/” багцад 37 ширхэг орон сууцны 

лифт шинэчлэх 1.526,1 сая төгрөгний саналыг №01/3172 тоот албан бичгээр, 

2. Онцгой байдлын ерөнхий газарт “4 дүгээр хорооны 2а байрны хойд талд байрлах 

хуучнаар Игэний хамгаалалтын хоргодох байрны зориулалтаар ашиглаж байсан объектыг 

сэргээн засварлах” ажлын  232,6 сая төгрөгийн төсвийг шийдвэрлэх саналыг№32/79 тоот албан 

бичгээр ,  

3. Боловсролын яамны сайдын XVII.1.2.2 “Боловсролын салбарын их засвар” багцад нийт 

13 сургууль, цэцэрлэгийн их засаварын ажлын 902,5 сая төргөрийн санал, XVII.1.3.3  

“Боловсролын салбарын тоног төхөөрөмж” багцад нийт 21 сургууль, цэцэрлэгийн 1.645,6 сая 

төгрөгийн саналыг № 03/3370 тоот албан бичгээр,  

4. Эрчим хүчний сайдын XXVI.1.3 “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөн нэмэгдэж 

байгаа хэрэглээг хангах, хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Улаанбаатар/” 

багцад 10 байрлалд цахилгаан хангамж хүрэлцээгүй болон хүчдэл уналттай АТП-н санал, 

XXVI.1.22  “ Гэр хорооллын хүчдэлийн уналттай болон шинэ суурьшлын бүсийн гэр хорооллын 

айл өрхийг цахилгаан хангамжаар хангах /Улаанбаатар/” багцад 2 байршилд хүчдэл нэмх АТП-



н, 5 цэгт шинэ трансформатор суурилуулах саналуудыг №03/ 3443 тоот албан бичгээр тус тус 

хүргүүлэв. 

- Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд “Баянгол дүүрэгт 2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийг 

дэмжих сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын санал”-ыг № 03/3350 тоот албан бичгээр өргөн 

барьсан. 

- Нийслэлийн 2013 оны  төсөвт зураг төсвийн ажлын мөнгө суугдсан боловч зураг төсвийн ажил 

нь хийгдээгүй байгаа ажлуудын талаарх мэдээлэлийг холбогдох газруудаас нь нүүр зураг болон 

ажлын төсвийг олж авах  ажлыг хариуцан ажиллаж байна.  

- Нийслэлийн 2013 оны  төсөвт зураг төсвийн ажлын мөнгө суугдсан боловч зураг төсвийн ажил 

нь хийгдээгүй байгаа ажлуудын талаарх мэдээлэлийг холбогдох газруудаас нь авч ажиллаж 

байна.  

- Үндэсний болон дэд  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын тухай тайланг холбогдох  

байгууллагуудаас Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 322 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан журмын 9-р хавсралтаар авч  нэгтгэн,  биелэлтэнд  хяналт  тавин  ажиллаж  байна. 

- Үндэсний  болон  дэд  хөтөлбөрүүдийн  хэрэгжилтийн  явцын  тухай  бичмэл  тайлан  бэлдсэн.  

2013 онд  гадаадын  зээл,  тусламжийн  хөрөнгөөр  хэрэгжиж  буй  төсөл  хөтөлбөрөөр  хийгдэх  

нийт 33  ажлын  хэрэгжилтийн  явцын таларх мэдээг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар,  

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,  Нийслэлийн Автозамын газар, Нийслэлийн 

Боловсролын газар, Гудамж төсөл зэрэг газруудаас авсан мэдээнд үндэслэн ажлын 

гүйцэтгэлийг  ажил  тус  бүр  дээр  нь  шинэчлэн  гаргалаа.  

 

 Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар: 

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

оршин суугч, өмчлөгч иргэдээс ГХОС төслийн газар, дүүргийн хороодтой хамтарч дахин 

төлөвлөлтөнд хамрагдах иргэдийн хүсэлт, судалгаа авах ажил хийгдэж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Гэр хорооллын хөгжлийн газар” 2014 

онд Газар шинэчлэн зохион байгуулах төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр төлөвлөж 

байгаатай холбогдуулан 12 сарын 12-нд “Иргэний оролцоотой хот төлөвлөлт” сэдэвт гэр 

хорооллын газар шинэчлэн зохион байгуулах арга зүйн зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. Тус 

зөвлөгөөнд Баянгол дүүргийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн, гэр 

хорооллын бүс дэх 9 хороодын Засаг дарга нар оролцсон. Нийслэлийн удирдлагууд, холбогдох 

мэргэжилтнүүд газар шинэчлэн зохион байгуулах гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах 

чиглэлээр ажиллаж буй олон улсын төсөл, хөтөлбөрт эдгээрийн хэрэгжүүлэгч нэгж 

байгууллагууд оролцож дахин төлөвлөлтийн үйлажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх чиг 

үүргийг танилцуулан санал бодлоо солилцлоо. 

 

 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 гарч, захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар  төлөвлөгөө гарган ажилласан. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 

дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж, ДИТХ-ын 

байнгын хорооны хурал болон намын бүлгийн хурлаар хэлэлцүүлж, ДИТХ-д өргөн мэдүүллээ. 

2013 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын биелэлт жилийн эцсийн байдлаар 90.1 хувийн 

гүйцэтгэлтэй байна. 



 2013 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилт 2013 оны биелэлт 

1 Агаар цэвэр дүүрэг 85.1 

2 Амины сууцтай дүүрэг 81.4 

3 Ажилтай, орлоготой дүүрэг 91.23 

4 Аюулгүй, амгалан дүүрэг 94.7 

5 Авлигагүй дүүрэг 92.1 

 Нийт 90.1 

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын төслийг боловсруулан, ДИТХ-д өргөн 

мэдүүлж батлууллаа. 

 

Д/д ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ Зорилтын тоо 

1 НЭГ. АГААР ЦЭВЭР  ДҮҮРЭГ 36 

2 ХОЁР. АМИНЫ ОРОН СУУЦТАЙ  ДҮҮРЭГ 20 

3 ГУРАВ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ ДҮҮРЭГ 62 

4 ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН ДҮҮРЭГ 71 

5 ТАВ. АВЛИГАГҮЙ ДҮҮРЭГ  34 

 НИЙТ 223 

 

Худалдан авах ажиллагаа:  

1. 2013 оны 12 дугаар сарын байдлаар Улс, Нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах нийт 49 төсөл арга хэмжээнээс 

хэрэгжиж дууссан 35 хэрэгжиж буй- 5,  тендер зарлагдсан-5, тендер зарлагдаагүй 2 ажил, нийт 

худалдан авах ажиллагааны  гүйцэтгэл 73,9%-тай  байна. Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ-ын 

албан контор, хашаа барих ажил”-ын худалдан авалт 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр нээлттэй 

тендер шалгаруулалтын журмаар зарлагдсан.  2014 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр нээнэ.  

2. Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн халаалтын зуухны шинэчлэлтийн ажлын худалдан авалт 

10 дугаар сарын 10 өдөр нээлттэй журмаар зарлагдаж 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр нээсэн. 

Гүйцэтгэгчээр “Хайтек-бойлерс” ХХК шалгарсан. 11дүгээр сарын 28-нд Нийслэлийн хөрөнгө 

оруулалтын газарт хүргүүлсэн.  

3. Хороо өрхийн эмнэлэгийн цагдаагийн барилгын нэмэлт 170,000,000 төгрөгөөр хийгдэх 

барилгын холболтын ажлын худалдан авалт 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр харьцуулалтын 

журмаар зарлагдсан. 12 дугаар сарын 04-ний өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчээр “Тусгал төв” ХХК-ийг 

шалгаруулан 12 дугаар сарын 09-нд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт зөвлөмжийг 

хүргүүлсэн.  

4. Тохижилт “Орон сууцны гадна тохижилт шинэчлэлтийн ажил”-ын худалдан авалт 10 

дугаар сарын 31-ний өдөр харьцуулалтын журмаар зарлагдаж 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр 



нээсэн. Гүйцэтгэгчээр “Цацрал констракшн” ХХК шалгарсан. Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг 11 

дүгээр сарын 29-ний өдөр Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн.   

5. “Баянгол хүүхдийн зуслангийн хашааны төмөр хийцийн ажил”-ын худалдан авалт 10 

дугаар сарын 18-ны өдөр нээлттэй журмаар зарлагдаж 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр нээсэн. 

Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирүүлээгүй учир цуцлагдсан. 

6. “Баянгол хүүхдийн зуслангийн хашааны суурь цутгалтын ажил” ”-ын худалдан авалт 10 

дугаар сарын 18-ны өдөр нээлттэй журмаар зарлагдаж 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр нээсэн. 

Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирүүлээгүй учир цуцлагдсан. 

7. Нийслэлээс эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх “Гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамж 

талбайн гэрэлтүүлэгийн ажил”-ын худалдан авалт 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зарлагдаж 11 

дүгээр сарын 22-ны өдөр нээсэн. Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирүүлээгүй учир тендер 

цуцлагдсан. 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр дахин нээлттэй журмаар зарлагдсан. 12 дугаар сарын 

23-нд нээнэ. 

8.  Тохижилт ”Дэд бүтцийн ажил”-ын 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр нээлттэй түлхүүр 

гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр зарласан 12 дугаар сарын 27-ны нээнэ. 

9. Нийслэлээс эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх “Сити ОО” нийтийн бие засах газар барих ажил” 

нь одоогоор тендер зарлагдаагүй. Газрын асуудал шийдэгдээгүй байна. 

10. Нийслэлээс эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх гэр хороололын ус түгээх цэг байгуулах ажил нь 

тендер зарлагдаагүй газрын асуудал шийдэгдээгүй байна. 

Мэдээллийн ил тод байдал:  

Нээлттэй ил тод байдлыг хангах хүрээнд тендерийн зар урилга холбогдох бусад мэдээллийг 

иргэд олон нийтэд хүргэх зорилгоор өдөр тутмын “Үндэсний шуудан сонин” Сангийн яамны 

www.e-procurement.mn, www.ub-procurement.mn, www.bgd.mn зэрэг сайтуудад байршуулан 

ажиллаж байна.  

 Тендерт оролцогчдыг өрсөлдөх тэгш боломжоор хангах зорилгоор мэдээллийн 

хэрэгслээр тендертэй холбоотой мэдээ мэдээлэл өгч хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн аж 

ахуйн нэгж компаниудыг бүртгэлжүүлж санг бүрдүүлж ажиллаж байна.  

 Мөн бид албаны самбарыг 8 төрлийн мэдээлэлтэй ажиллуулж иргэд аж ахуйн нэгж 

хүссэн цагтаа  мэдээлэл авч байхаар зохион байгуулж мэдээлэлийг тухай бүрт шинэчилж 

ажилласан.  

 

 Мөн албанд хандаж хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж компаниудын 

хүсэлтийг хүлээн авч хамтран ажиллах компанийн нэрсийн жагсаалтанд бүртгэж, хариуг албан 

бичгээр хүргүүлсэн. Тендер зарлагдсан даруйд тухайн байгууллагатай холбогдох эсэхийг 

харгалзан үзэж, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь өгч ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. 

Гурав. Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхлэх  гэрчилгээг 85 аж ахуй нэгжид олгож дүүрэг хөгжүүлэх санд 850,000 төгрөгний орлого 

оруулсан. 

Зохион байгуулсан арга хэмжээ: 

 

 Монгол улсын “Мастер цол” хүртээх арга хэмжээнд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 

явуулж буй 4 аж ахуйн нэгжүүдээс 6 тогооч оролцуулж, 6-уулаа мастер тогооч болсон.  

 

 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагынхүүхдийн хоол тэжээл, хүнсний хангамжийн 

“Эрүүл хүнс-2013” сургалтанд дүүргийн 4 цэцэрлэгийн 2 нярав, 2 тогоочийг хамруулсан. 

http://www.e-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.bgd.mn/


 

 ҮХААЯ, Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын Алба, Монголын Хүнсний худалдааны 

зах, төвүүдийн эздийн холбооны хамтарсан “Хүнсний тухай болон хүнсний аюулгүй 

байдлыг хангах тухай хууль-худалдаа үйлчилгээнд тавигдаж байгаа шинэ шаардлага, 

лабораторын удирдлагын чанарын тогтолцоо" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. 

“Хархорин хүрээ” ХХК /Хар хорин зах/, “Цогтбилэг ХХК /Таван-Эрдэнэ хүнсний зах/, 

“Батсервис” ХХК /Орхон зах/, “ВН констракшн” ХХК / Баянгол зах/ захууд худалдаачид 

болон эрүүл ахуйч эмч, менежерүүдээ амжилттай оролцуулсан. Сургалтын үеэр хүнсний 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, шинээр гарсан хуулийн шинэ нэр томьѐолол, хүнсний 

захын үйл ажиллагаа ямар байх зэргийг СБ дүүргийн Саруул төвийн үйл ажиллагаатай 

танилцсан.  

 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/205 

дугаар тушаалаар “Эрүүл, аюулгүй хот” аяны хүрээнд архи, тамхины хэрэглээг бууруулах, 

хэрэглээний соѐлыг төлөвшүүлэх “Хуулиа дээдлье” тэмцээнд нийслэлийн 9 дүүргийн 9 

баг оролцсоноос Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 5 аж ахуйн 

нэгжийн 6 ажилтан архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, тамхины хяналтын тухай 

хууль, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, хүнсний тухай 

хуулийн талаарх мэдлэг чадлаа сорин амжилттай оролцсон. Уг тэмцээнд ТЭЦ-4 , БОСА, 

Макс зэрэг компаний ажилтнууд идэвхтэй оролцсон. 

 

Хяналт шалгалт: 

 

2013 оны 12 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 

үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр хүссэн 30 аж ахуйн нэгжүүдээр хяналт шалгалт хийж, ажлын 

хэсгийн тэмдэглэл хөтлөн туслан дэмжин ажилласан. 

 

  Иргэдээс болон ААН-ээс ирсэн өргөдөл, гомдлын мөрөөр хяналт шалгалтыг 15 удаа 

хийсэн. 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт авто агрегат, кузов засвар, автомашин угаалгын үйлчилгээ 

эрхлэгчдэдхяналт шалгалт явуулах, зөвшөөрөлгүйгээр авто засвар, машин угаалгын үйлчилгээ 

эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг таслан зогсоох тухай захирамжийн дагуу удирдамж гарган 

холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан 11 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс, 

12 дугаар сарын 8-ны өдрийг хүртэл хяналт, шалгалтыг хийсэн.  

 

Дөрөв. Дэд бүтэц, тохижилтийн хүрээнд 

Байгаль орчин, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр: 

 

Дүүргийн нэгдсэн агуулахад Хялгантын үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-аас 

552,325 тонн, Хайрхан буянт ХХК-аас 126 тонн, Нийт 678.325 тонн үртсэн шахмал түлш хүлээн 

аваад байна. 

 Боловсруулсан түлш болон бүрэн шаталттай зуухны хосолмол бүсийн хороодод 18 

жижиглэн борлуулах цэг сонгон гэрээ байгуулан ажиллахад бэлэн болоод байна. 

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

ажиллагаа явуулдаг, халаалтаа галалхаар 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 шалгалтыг хийж байна. 



 Дүүргийн хэмжээнд Цэвэр агаарын сангийн төслөөс 6197, Улаанбаатар Цэвэр агаар 

төслөөс 2024 нийт 8221 ширхэг бүрэн шаталттай сайжруулсан зуухыг борлуулаад байна. 

 Бүрэн шаталттай зуух авч чадахгүй, амьдралын баталгаажих түвшин доогуур өрхөд 

дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлүүлж хязгаарлалтын 9-н хорооноос нэн ядуу өрхийн судалгааг гаргаж 

Дүүргийн ИТХ-ын иргэний танхимд шилжүүлсэн. 

Гэрэлтүүлэг: 

 Дүүргийн гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ хариуцсан байгууллагатай хамтарч 

гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг долоо бүрийн гаргаж ажилласан бөгөөд тухайн долоо хоногт 

засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн судалгаа гаргаж дор 

дурьдсан гудамж, зам талбайд засвар үйлчилгээ хийгдсэн. Үүнд: 

 Нийтийн эзэмшлийн гудамж болох Гурвалжингийн гүүрний 21 гэрэлтүүлэгч толгой 

хулгайд алдагдсан байсныг, Энэбишийн өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэгч толгой засавар, Жасрай 

гудамж гэрэлтүүлэгч толгой нөхөх мөн тэжээлийн кабель шинэчлэх ажил, Дилавхутагт 

Жамсранжавын гудамжны тэжээлийн шить автомат солих ажил, Амарсанаагийн гудамжны паз 

тэнцүүлэлт, гэрэлтүүлэгч толгойн засвар, Зурагтын удирдлагын шить пускатель солих гэх мэт 

ажиллууд хийгдэсэн бөгөөд Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам талбайн асалтын хувийг 

сайжруулах арга хэмжээ зохион байгуулж 16-р хорооны орхоны гудамж зам тайд 72 ш 

гэрэлүүлэгч лап сольх, 11-р хорооны АТП-843 шитьны засвар үйлчилгээ зэрэг арга хэмжээ авч 

ажиллаа. 

Дүүргийн гэрэлтүүлгийн засвар үйлчилгээ хариуцсан байгууллагад цаашид хамтран 

ажиллах боломжгүй албан бичиг хүргүүлж гэрээ цуцлахаар болсон бөгөөд мөн Нийслэлийн 

Засаг даргад шинэ ашиглалт үйлчилгээний байгууллага сонгон шалгаруулах хүсэлт гаргасан. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаар: 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын Албанд дүүргийн самбар байршуулах 

шаардлагатай 20 гудамж зам талбайн байршлын судалгаа гаргаж хүргүүлсэн бөгөөд 

Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа 16-р хорооны гүүрэн 

гарцны барилгын ажлын талбай чөлөөлт хийлгэхээр самбар эзэмшигч аж ахуйн нэгж 

байгууллагад мэдэгдэл хүргүүлж самбарыг буулгуулсан. Мөн Дүүргийн Засаг даргын 

захирамжаар буулгасан 19 самбарын буулгалтын ажлын хөлс болох 9600000 төгрөгийг “Дунд 

Уртын кран” ххк олгуулсан бөгөөд самбар эзэмшигч байгууллагаас 2150000 төгрөгийг 

Гэрэлтүүлэг тохижилт үйлчилгээний нэмэгдэл санд төвлөрүүлсэн. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт самбар байршуулах хүсэлт гарсан 4 байгууллагын албан бичигт 

хариу өгч ажиллаа.   

Авто замын чиглэлээр: 

Дүүргийн авто замын сүлжээнд засвар үйлчилгээ хийлгэх байршлын судалгаа гаргаж 

Нийслэлийн авто замын газарт хүргүүлсэн бөгөөд шинээр гудамж гаргах шаардлагатай 

байршлын судалгааг Эдийн засгийн хөгжлийн яамны “Гудамж” төсөл хүргүүлсэн. 

Камер хаалга, хаалганы цоож: 

 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1,7,12,13,14,19-р хороонд хийгдэж байгаа камер, 

хаалга, хаалганы цоожийг гүйцэтгэгч “Смарт техналоги” ХХК байгууллагтай хамтарч 3 удаагийн 



шалгалт зохион байгуулсан бөгөөд тухай бүр засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай хаалга, 

цоожийг засварлуулах арга хэмжээ авч ажилласан. 

 Камерийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч “Меротик” ХХК, “Лед линк” ХХК 2013 оны 12-р 

сарын 05-ны өдөр техникийн комисс ажиллуулсан бөгөөд үүрэг даалгаврын биелэлт гаргаж 

комиссын акт баталгаажуулаагүй байна. 

Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн 2013 оны бэлтгэсэн тайлан, Нийслэлийн Захирагчийн 

Ажлын Албанд Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтсийн 2013 оны тайлан зэргийг Prezi программд 

хөрвүүлж ажиллаа. 

Дэд бүтэц, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын чиглэлээр: 

Цахилгаан шат: 

 2013 онд нийт 139 нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шат шинэчлэхээс 

 Нийслэлийн Засаг даргын А/82 тоот захирамжийн дагуу 17 цахилгаан шат шичэчлэхээс 

хийгдэж дууссан 8 цахилгаан шат, захиалганд явуулсан 4 цахилгаан шат, тендер 

буцаагдсан 5 цахилгаан шат байна. 

 2013 оны Барилга хот байгуулалтын сайдын 100 дугаар тушаалаар худалдан авах 

ажиллагааны газарт тендер зарлагдсан 105 цахилгаан шат. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/742 тоот захирамжийн дагуу 17 цахилгаан шат 

шинэчлэхээр болсон бөгөөд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хойшлуулсан. 

Дээврийн их засвар: 

Нийслэл болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон хийгдэх нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хяналт тавих нэгдсэн зөвлөгөөнийг 2 

удаа зохион байгууллаа.  

Зөвлөгөөнд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, 

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

оролцлоо.  

Мөн 2013 оны Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэж буй 68 байрны 

дээврийн их засварт хяналт шалгалт хийхээр Нийслэийн хөрөнгө оруулалтын газрын тасгийн 

дарга С.Отгончимэг, Барилгын инженер Б.Туяажаргал хамтарсан ажлын хэсгийн комисс 

байгуулагдан ажиллаж хийгдсэн дээврийн чанар стандартын дагуу хүлээж авахад анхаарч, 

алдаа дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан ажиллав. 

 2013 оны Нийслийн төсвийн тодотголийн хөрөнгө оруулалтаар 68 нийтийн зориулалттай 

орон сууцны дээврийн их гүйцэтгэхээс хийгдэж дууссан 51 дээврийн засвар, он дамжин 

хийгдэх 17 дээврийн их засвар байна.   

 2013 оны төсвийн тодотголийн хэмнэлтээр 10 СӨХ-ны 10 байрны дээврийн их засвар он 

дамжин хийгдэнэ.  

 2013 онд нийт 92 дээврийн их засварын ажлыг шийдсэн. 

 Мөн 2013 онд хийгдсэн дээврийн их засваруудад мэргэжлийн хяналт, шалгалт, зөвлөх 

үйлчилгээ үзүүлэх “Уран хийцэт харш” ХХК,” Нью хаус доктор” ХХК нартай гэрээ 

байгуулан ажиллаа. 

 

 

 



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.  

 Нийтийн зориулалттай орон сууцны 2013 онд хийгдсэн дээврийн их засварын улсын 

комисс ажиллаж байгаа бөгөөд “Мон-ор” ХХК хүлээлгэж өгөх улсын комисс ажиллуулаагүй 

байна.  

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

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэгч багш нарын заах арга зүй, ур чадвар туршлагыг түгээн 

дэлгэрүүлэх зорилгоор сургалтын цахим технологийн санг бүрдүүлэн дүүргийн ЗДТГ-ын 

Технологи

Хар цаас

Чулуугүй 
хар 

Чулуугүй 
хар 

Чулуутай 
хар цаас 

Менбрам

Цулхай Менбрам 
Цулхай 
хайрга

Ажлын гүйцэтгэл хийгдэж дууссан- 51
орон сууц  

Он дамжин хийгдэх– 17 орон сууц

Тендерийн сонгон шалгаруулалт 
хийгдэж буй- 10 орон сууц 



www.bgd.mn цахим хуудсанд ЕБС-ийн 103, СӨБ-ын 5 хичээлийг тус тус байршуулан ажиллаж 

байна. Цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрлийг Нийслэлийн Боловсролын газраас олгодог 

бөгөөд зөвшөөрөл авахаар хүссэн 7 иргэнд төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах үүднээс ажиллах 

журам, стандарт шаардлага, шаардлагатай материалын талаарх мэдээллээр ханган ажиллаа.  

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/791, А/772 тоот захирамж тус тус гарч ой тогтоолт, 

хотын соѐлтой холбоотой уран илтгэлийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг дүүргийн ерөнхий 

боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд 2 үе шаттайгаар амжилттай зохион 

байгууллаа. Уралдаанд нийт 18 ерөнхий боловсролын сургуулийн 130 гаруй хүүхэд залуучууд 

өөрсдийн ур чадвар, авьяас билгээрээ өрсөлдсөн ба дээрх тэмцээнээс ой тогтоолтын “Оюун 

ухаан-Авхаалж самбаа сорих тэмцээнийг Оюун ухааны акдемийн багш нартай хамтран зохион 

байгуулсан. Дүүргийн ЭМН-тэй хамтран ЕБС-ын 20, 28 дугаар сургууль, Монгени цогцолбор 

сургуулийн дунд болон ахлах ангийн 1200 сурагчдад интернэт тоглоомонд донтох, түүний хор 

уршгийн талаар хамтарсан сургалт зохион байгуулсан.  

Иргэдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол телевиз, Шинэ 

дэлхий, TV-8, ЕТВ, Ийгл, С1 телевиз,  Монголын радио, Авто FM 96,3 радио, Өнөөдөр, 

Нийгмийн толь сонингоор дамжуулан нийтдээ 13 удаагийн сэрэмжлүүлэг мэдээллийг иргэдэд 

хүргэн ажилласан.  

Хууль дүрмийн дагуу шаардлага биелүүлээгүй тоглоомын газруудыг Баянгол 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй хамтран эрчим хүчний хязгаарлалт хийх замаар үйл ажиллагааг 

зогсоох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

Өндөр дэнжийн 77-р байрны нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын 

2 газрын талаар иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлын мөрөөр шалгахад үйл ажиллагаа явуулах 

зөвшөөрөлгүй, орцон талаас нь байрны бүтэц эвдэн шат гаргасан байсан, мөн цаг хэтрүүлэн 

ажиллаж тус байрны оршин суугчдад хүндрэл учруулж байгаа зэрэг зөрчил илэрсэн тул уг 

цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагааг зогсоосон.  

Жендерийн үндэсний хорооноос зохион байгуулсан “Нийгмийн хөгжил, эрэгтэйчүүдийн 

оролцоо ” сэдэвт үндэсний чуулганд оролцох 23 хорооны нийгмийн ажилтнуудын е-мэйл хаяг 

утасны дугааруудыг нийслэлийн тамгын газарт хүргүүлэн урилга авч дээрх 23 хорооны 

нийгмийн ажилтнуудад тараан өгч тус чуулганд оролцлоо. 

Нийслэлийн Засаг даргын Захирагчийн ажлын албанд 2004 ,2006, 2005, 2008 онуудад 

ахмадын орон сууцанд өргөдөл өгсөн дүүргийн иргэдийн хаягийн тодруулгыг хийж хүргүүлсэн. 

Ахмадуудад чиглэсэн зорилтот хөтөлбөрийн дагуу эхний ээлжинд баригдаад байгаа 300 

айлын Ахмадын орон сууцанд Баянгол дүүргээс Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд 

нэр дэвшсэн 4 төлөөлөгч өөрсдийн нэр дэвшсэн тойрог тус бүрээс нэг нэг ахмадыг дээрх орон 

сууцанд хамруулахаар хүсэлт гаргасныг албан тоот төлөвлөн холбогдох бичиг баримтын хамт 

материал бүрдүүлж нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн     

Их дээд сургуулийн хаягийн байршил, тухайн сургуулийн захиралын болон, сургалтын 

албаны утасны дугаар, сургуулийн нэр хаягийг дахин шинээр мэдээлэл бүрдүүлэн судалгааг 

шинэчилсэн.     

Өргөдөл гомдол барагдуулсан талаар: 

Тус дүүргийн тамгын газраас тэтгэвэрт гарсан 6 иргэний түлээ нүүрсний зардлын 

хөнгөлөлт хүссэн хүсэлт, 3-р хорооны иргэн Б.Ганбатын амжиргааны зардал олгох тухай хүсэлт, 



11-р хорооны иргэн Ш.Дэлгэржаргалын охин Болормаагийн эмчилгээний зардал хүссэн хүсэлт, 

9-р хорооны иргэн Ж.Борхүүгийн амьжиргааны зардал буцалтгүй тусламж олгох тухай хүсэлтийг  

тус тус Дүүргийн засаг даргад ирүүлснийг судалж үзээд холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн 

өргөдлийн хамт хавсаргаж Засаг даргад танилцуулан, тамгын газраас тэтгэвэрт гарсан 6 

иргэний түлээ нүүрсний зардлыг хөнгөлөх буцалтгүй тусламж олгох тухай Засаг даргын 12 

сарын 03 ны өдрийн А/798 тоот захирамж гарч хүн тус бүрт Засаг даргын нөөцөөс 45.000 төгрөг 

буюу нийт 270.000 төгрөгийг дээрх 6-н иргэнд түлээ нүүрсний хөнгөлөлт болгож өгсөн. Иргэн 

Б.Ганбатад буцалтгүй тусламж олгох тухай Засаг даргын А/797 тоот захирамж гарч 110,000 

төгрөгийг олгосон. Иргэн Ш.Дэлгэржаргалын охин Болормаагийн эмчилгээний зардал олгох 

тухай Засаг даргын А/787 тоот захирамж гарч иргэн болормаад 500.000 төгрөг олгосон. Иргэн 

Ж.Борхүүгийн амжиргааны зардалд буцалтгүй тусламж олгох тухай Засаг даргын А/770 тоот 

захирамж гарч 60.000 төгрөгийг тус тус олгосон болно. Гэр хүссэн 10 иргэний хүсэлтийг хүлээн 

авч судалж үзээд дүүргийн гэр хүссэн иргэдийн дараалалд бүртгэж авлаа. 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:   

12 сарыг 1-ний ДОХ-ын эсрэг өдрийг угтан Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 

харьяа хэлтэс, албадын хэрэгжүүлэх ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг Засаг даргаар батлуулан 

хэрэгжүүллээ. Тус ажлын хүрээнд дүүргийн Улаанзагалмайн хороо, Боловсролын хэлтэс 

хамтран ахлах ангийн сурагчдын дунд АХА тэмцээн зохион байгуулж, гар зургийн уралдаан 

зарлан дүгнэсэн. Мөн Эрүүл мэндийн нэгдэл Өргөө кино театрт өдөрлөг зохион байгуулж 1024 

тараах материал, 1008 ш бэлгэвч тараасан. Тус өдрөөр дүүргийн бүх ажилтан албан хаагчид 

улаан тууз зүүж иргэдэд үйлчилэн ДОХ-оос сэргийлэх сурталчилгаанд идэвхитэй оролцсон.   

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийг сайжруулах, амьдрах, ажиллах нөхцлийг 

сайжруулах зорилгын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын А/486 тоот Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

зориулсан дэд бүтэцийн стандартыг мөрдөх тухай захирамж батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

Тус ажлын хүрээнд  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн Сэргээн засах үндэсний төвийн зөвлөх 

багш Н.Даваасүрэнг урьж дүүргийн харьяа хэлтэс албадын удирдах ажилтан, албан хаагч, 

хороодын нийгмийн ажилтан нар нийт 45 хүнд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хамгаалал” 

сэдэвт сургалтыг Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгууллаа.   

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оролцоог дэмжих” дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн 

үнэлгээг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулж байгаа бөгөөд тус үнэлгээг Баянгол дүүргийн 

Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах 

өдөр буюу 12 сарын 03-ны өдөр зохион байгууллаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээг 4 

төрлөөр хийж байгаа бөгөөд 1-рт Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс асуумж судалгаа аван, 2-рт 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийн төлөө үйл ажиллагааг явуулдаг иргэний нийгмийн 

байгууллага /Баянгол дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо ТББ, Баянгол дүүрэг 

дэх Тэгш дүүрэн хороо/ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс фокус бүлгийн ярилцлага авч, 3-

рт тус хөлтөлбөрийг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан төрийн байгууллага /Иргэдийн 

төлөөлөгчдын хурал, Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Нийгмийн халамж, 

үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл,  Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хүүхэд, гэр бүл 

хөгжлийн төв/-ын төлөөллүүдийг оролцуулан эксперт судалгаа авлаа. Мөн хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэд өдөр тутам үйлчлүүлдэг төрийн байгууллагуудын дэд бүтцэд ажиглалтын 

судалгаа хийх ажлын хүрээнд дүүргийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэндийн 

нэгдэл болон Нийгмийн даатгалын хэлтэст очиж дэд бүтцийг ажиглалтын аргаар судаллаа.           

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр Баянгол дүүрэг дэх ХБИ-ийн 

Тэгш дүүрэн хороо, Италийн Засгийн газраас хэрэгжүүлдэг АИФО төрийн бус байгууллагын 



зохицуулагч М.Ичинхорлоо Баянгол дүүргийн уналт, таталттай иргэдийн “Өөртөө туслах бүлэг”-

ийн гишүүдийн дунд төслийн уралдаан зарлаж, тус төсөлд шалгарсан Монгол гутал хийдэг 

төслийн багийнханд  төсөл хэрэгжүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг гардуулан тэдэнд урам зориг 

нэмлээ.  

Дүүргийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 

гувалсан гэрээ байгуулж ажиллах Засаг даргын А/370 тоот захирамжийн дагуу өрхийн эрүүл 

мэндийн төвийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх ажлын хэсэг томилогдон өрхийн эрүүл мэндийн 

төвийн ажлыг дүгнэлээ. Тус үнэлгээгээр 14 өрхийн эрүүл мэндийн төв А буюу бүрэн хангалттай 

үнэлгээ, 6 өрхийн эрүүл мэндийн төв B буюу хангалттай, 1 өрхийн эрүүл мэндийн төв D буюу 

ажил сайжруулах үнэлгээ авлаа. Хангалтгүй үнэлэгдсэн 3 дугаар хорооны Ангирмаа өрхийн 

эрүүл мэндийн төвд ажил сайжруулах хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн.   

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн жилийн эцсийн гурвалсан гэрээний биелэлтийн хуралыг 

Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимд 12 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгууллаа. 

Тус хуралд Засаг дарга, Засаг даргын орлогч Энхболд, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, 

Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга, Тамгын газрын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн, 21 өрхийн 

эрүүл мэндийн төвийн дарга нар оролцож 2013 оны ажлын амжилт, үр дүн болон 2014 оны 

ажлын төлөвлөгөөний чиглэлийн талаар харилцан санал солилцсон.  

2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын 5А-гийн гуравдугаар зорилтын хүрээнд 

“Ажилтай орлоготой дүүрэг”-ийн биелэлтийг гаргасан. Тус зорилтын биелэлт ИТХ-д 92,28 

хувийн амжилттай дүгнэгдсэн.  

Орчлон констракшин дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 иргэнийг ажлын байраар хангах 

хүсэлт гаргасанг дэмжин ажил идэвхитэй хайж буй хөдөлмөрлөх чадвартай 6 хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний судалгаа мэдээллийг Орчлон констракшинд уламжилсан. .  

Геронтологийн төвөөс зохион байгуулж буй 75-аас дээш насны эрүүл идэвхитэй амьдарч 

буй ахмадуудын ном гаргаж байгаатай холбогдуулан дүүргийн 75-аас дээш насны эрүүл 

идэвхитэй амьдарч буй залуу хойч үеийнхэнд үлгэр дуурайлал болж байгаа 3-н ахмад настны 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, амьдралын түүхэн замнал, намтарыг геронтологийн төвд хүргүүлсэн.  

Соёл урлаг, спортын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Соѐл урлагийн газраас зохион байгуулсан “Соѐлын өвийг бүртгэн 

баримтжуулах тухай” сургалтанд дүүргийн 23 хорооны нийгмийн ажилтан нарын хамт бүрэн 

хамрагдаж, соѐлын өвийн бүртгэн баримтжуулахтай холбоотой мэдээллээр хангагдаж бүртгэн 

баримтжуулах аяныг дүүргийн хэмжээнд 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-аас 12 дугаар сарын 10-

ны хооронд зохион байгуулж 58 иргэний мэдээллийг баримтжуулан Нийслэлийн Соѐл урлагийн 

газар хүргүүлэв.  

Дүүргийн хэмжээнд соѐлын биет болон биет бус өвийг ур чадварын өндөр түвшинд 

эзэмшсэн, хот улсын чанартай уралдаан наадамд амжилттай оролцож олонд танигдсан, ур 

ухаан авьяас чадвараараа манлайлж яваа соѐлын үнэт өвийг тээгч 5 иргэнийг “СББӨ-ийг ур 

чадварын өндөр түвшинд өвлөн эзэмшсэн билиг авьяастны улсын жагсаалт”-д оруулахаар нэр 

дэвшүүлэн холбогдох баримт, видео бичлэгийн хамтаар Соѐлын өвийн төвд хүргүүлэв.  

Соѐлын биет ба биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах чиглэлээр бэлтгэсэн зар 

сурталчилгааны шторкийг 2013 оны 12 дугаар сарын 4-нээс 12 дугаар сарын 14-ны хооронд 

зохион байгуулагдсан “Баянголд үйлдвэрлэв” нэртэй Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэл 



эрхлэгчдийн үзэсгэлэн худалдааны үеэр хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, иргэдэд хандан үзэсгэлэнгийн 

танхимд цацаж, бүртгэн баримтжуулах ажлыг сурталчилан ажиллаа.  

Баянгол дүүргийн Засаг даргын А/627 дугаар захирамжаар 8 төрлөөр  байгуулагдсан 

Засаг даргын дэргэдэх Өсвөр үеийн шигшээ баг тамирчид 2013 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр 

МҮЭСТО-ны Тэмүүжин спорт зааланд тайлан тоглолтоо хийж, өөрсдийн шигшээ багийн 

амжилтыг гэр бүл, хамт олон болон бусад дүүргийн спорт хорооны багш дасгалжуулагч нарт 

тайлагналаа. Мөн энэ өдөр Баянгол дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо “Ажил танилцуулах 

өдөр” зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа тайлагнан сурталчилсан ба уг арга хэмжээнд спортын 

бүжиг, ширээний теннис, бокс, жудо бөх, волейбол, тэшүүр, сагсан бөмбөг, болон чөлөөт бөхийн 

шигшээ баг, бодибилдинг фитнессийн клубууд, Монголын Үндэсний Сагсан бөмбөгийн “Баянгол 

дүүрэг Гурван тамир” баг зэрэг нийт 26 байгууллагын 288 тамирчин, багш сурагч, дасгалжуулагч 

нар хамрагдлаа.  

Дүүргийн СӨБ-ын багш нарын тэмцээнийг 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Эрдмийн өргөө 

цогцолбор сургуулийн зааланд зохион байгуулж нийт 26 цэцэрлэгийн 394 багш, ажилчид 

спортын 3 төрлөөр өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа. Мөн ЕБС-ийн 18 сургуулийн 440 багш ажилчидын 

дунд спортын 5 төрлөөр / сагсан бөмбөг, волейбол, шатар, ширээний теннис, даам / тэмцээнийг 

зохион байгуулж эхлээд байна.  

Баянгол дүүргийн хэмжээнд “Сурагчийн лиг 2013-2014он” сагсан бөмбөгийн тэмцээний 

тоглолт албан ѐсоор нээлтээ хийж нийт 18 сургуулийн эрэгтэй, эмэгтэй  36 багийн  660 сурагчид 

хамрагдан тойрогоор тоглож эхэллээ.  

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

батлагдсан Засаг даргын А/440 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн 4 болон 8 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэр дээр “Оч”, “Тэмүүлэл” СӨХ-тэй хамтран хоѐр хиймэл мөсөн талбай байгуулан 

хүүхэд залуучуудийн чөлөөт цагийг зөв боловсруулан өнгөрүүлэх нөхцөл боломжоор ханган 

ажиллаж байна.  

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын чиглэлээр: 

“Сайн үйлсийн аян” ажлын хүрээнд “Орчлон” ХХК тай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 

хүүхдэд шинэ жилийн бэлэг гардууллаа. Үүнд: 13 дугаар хорооны 3 хүүхэд, 21 дүгээр хорооны 3 

хүүхэд, 19 дүгээр хорооны 3 хүүхэд мөн 20 дугаар хорооны 1 хүүхэд тус тус хамрагдлаа.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2д/4052 тоот албан тоотын дагуу “Хараа хяналтгүй хүүхдийг 

илрүүлэх арга хэмжээ авах тухай” дүүргийн Засаг даргын А/809 дугаар захирамж батлуулж 2013 

оны 12 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг илрүүлэх, хамгаалалтанд 

авах, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаа. Энэ ажлын үр дүнд дүүргийн 

11 хүүхдийн асуудлаар харьяа хороодын нийгмийн ажилтан, хамтарсан баг нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийн ажиллаж байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын А/1049 дугаар захирамжийн дагуу 1000 хүүхдийн “Хүүхдийн 

харшийн сүлд модны наадам”-д дүүргээс оролцох зорилтот бүлгийн болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 100 хүүхдийн нэрсийг гарган хянан баталгаажуулж, уг наадамд оролцуулж байна.  

Мөн 15 дугаар хорооны иргэн М-ийн хүсэлтээр түүний охин Сугармааг Хүүхдийн төв 

сувилалд түр хугацаагаар асруулахаар дүүргийн Засаг даргын захирамж гаргуулан, төв 

сувилалд хүргэн өгч, ээж М-тэй хорооны нийгмийн ажилтан харилцан ярилцаж, нөхцөл байдлын 

үнэлгээ хийн ажиллаж байна.  



Уран бүтээлийн “ДОЗ” интертаймэнтийн “Кино шиг амьдрал” инээдмийн уран сайхны 

дэлгэцийн бүтээлийн нээлтэнд дүүргийн зорилтот бүлгийн 40 хүүхдийг хамруулж ажиллаа.  

Зургаа. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

Цэргийн штабын 2013 оны үйл ажиллагааны тайланг бичиж 2013 оны 12-р сарын 03-ны 

өдөр Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт хүргүүлсэн.  

 Цэргийн штабаас дотоодын зарлан мэдээллийн дадлагын дохиогоор 2013 оны 12-р 

сарын 04-ний өдөр ажиллаж хороодын Засаг дарга нарыг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын 

зааланд цуглуулж, дайчилгааны офицер, мэдээллийн аюулгүй байдлын офицер нар сургалт 

зохион байгуулан, дүүргийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан хороодын дайчилгааны 

даалгаврыг тарааж, хэрхэн тодотгох талаар зааварчилгаа өгсөн.  

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны А/96 дугаар тушаалаар Цэргийн 

штабын маш нууц, нууц ном материал, баримт бичгийн тооллогыг 2013 оны 12-р сарын 05-06-

ны өдрүүдэд хийж, 2 хувь акт үйлдэн 1-р хувийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт 

хүргүүлсэн.  

Цэргийн штабын дарга, офицерууд 2013 оны үйл ажиллагаа, үр дүнгийн гэрээгээ 

дүгнүүлсэн. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны А/93 дугаар тушаалаар 

томилогдсон ажлын хэсэг хуваарийн дагуу 2013 оны 12-р сарын 09-ний өдөр тус дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газарт Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, цэргийн дайчилгааны бэлэн байдал, 

тоо бүртгэл, төлөвлөлт сургалт, мэдээллийн аюулгүй байдал, 2013 онд тавьсан зорилтын 

хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж  Цэргийн штаб “Хангалттай” үнэлгээ авсан.  

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны А/254 дүгээр тушаалаар нууц 

баримт бичиг устгах ажлын хэсэг томилогдож, Цэргийн штабын маш нууц, нууц ном материалын 

2013 оны жилийн эцсийн тооллогоор ашиглалт, хадгалалтын хугацаа дууссан маш нууц, нууц 

ажлын дэвтэр, баримт бичгийг устгаж, 2 хувь акт үйлдэн, 1-р хувийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Цэргийн штабт хүргүүлэхэд бэлэн болсон. 

Батлан хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны сэлгэн ажиллуулах 

тухай Б/269 дүгээр тушаалаар тус дүүргийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын тоо бүртгэлийн 

офицероор томилогдсон дэд хурандаа С.Жалбасүрэнгийн ажлыг хүлээлцүүлсэн. 
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