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Нэг. Тухайн жилийн зорилт, биелэлт, үр дүн 

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 онд хэрэгжүүлэх 5А хөтөлбөрийн хүрээнд 74 заалт, 234 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатайгаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Хоёр. Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт 

 УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ 

 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, хэлтсийн 

даргын болон хэлтсийн ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт, 2013 оны үр дүнгийн  гэрээг 

шинэчлэн боловсруулж, баталгаажуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

 Төсвийн тухай хуулийн 40.1-д заасны дагуу дүүргийн төсвөөс санхүүждэг төрийн болон 

төрийн бус өмчийн 131 байгууллагын төсвийн шууд захирагчтай Дүүргийн засаг дарга 2013 оны 

үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. 

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан “Үл хұдлұх эд хұрұнгийн тооллого, татвар 

тұлұгч иргэнийг бүртгэлжүүлэх “тооллогын ажилд идэвхтэй оролцож, тұрийн ұмчийн 

байгууллагуудын 55 гаруй нягтлан бодогчдыг тоологчоор, хэлтсийн 1 ажилтныг ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнд  ажиллуулж байна.  

 

Нийслэлийн Аудитын газраас дүүргийн 2012 оны орон нутгийн тұсвийн гүйцэтгэлийн 

тайланд аудит хийж “Баянгол дүүргийн орон нутгийн 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхэлж мұн 

оны 12 дугаар сарын 31-нээр дуусгавар болсон санхүүгийн  нэгдсэн тайлангийн санхүүгийн 

байдлын, санхүүгийн  үр дүнгийн, цэвэр хұрұнгұ ұмчийн ұұрчлұлтийн, мұнгұн гүйлгээний 

тайлангууд нь Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналтай 

холбоотой журам зааврын дагуу материалаг зұрчилгүй толилуулсан байна“  гэж  дүгнэлт 

ирүүлсэн. 

Мөн 2013 оны 04 сарын 01-25-ний хооронд Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас 

2012 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн шалгалт хийлгэж, үр дүнг Нийслэлийн  

мэргэжлийн хяналтын газрын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн үйл 

ажиллагаа хэвийн явагдаж байна гэж дүгнэсэн.   

ТҰСҰВ, ТҰЛҰВЛҰГҰҰ БОЛОВСРУУЛАХ 

 

Орон нутгийн төсвийн болон Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүжих 

байгууллагуудын 2013 оны төсвийн  төлөвлөгөөний сар, улирлын хуваарийг хийж Засаг даргаар 

батлуулан, холбогдох газруудад хүргүүлж, хуваарийн дагуу ажиллаж байна.  

Дүүргийн ИТХурлын хуралдаанаар 2013 оны орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөөнд 

тодотгол оруулах асуудлыг 2 удаа хэлэлцүүлэн, төсвийн орлогыг 2 тэрбум 41,0сая, төсвийн 

зарлагыг 4 тэрбум 259,2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Үүнд : 



      - Дүүргийн 2013 оны орон нутгийн төсвийн тодотголын төсөл хийж, 2013 оны 7 дугаар 

сарын 19-ний өдрийн ИТХурлын хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, орлогыг 712.8 сая 

төгрөгөөр, зарлагыг 721.8 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн батлуулсан. 

- Дүүргийн  2013 оны орон нутгийн төсөвт тодотгол оруулах асуудлыг 2013 оны 7 дугаар 

сарын 19-ний өдрийн ИТХурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, орлогыг 712.8 сая төгрөгөөр, 

зарлагыг 712.8 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн батлуулж, төсвийн хуваарийг шинэчлэн 

боловсруулж, мөрдөн ажиллаж байна. 

 

Дүүргийн  2012 оны орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 24-ний 

өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, төсвийн орлогын гүйцэтгэлийг 7 

тэрбум 903 сая 61,0 мянган төгрөгөөр, зарлагын гүйцэтгэлийг 6 тэрбум 656 сая 88,1  мянган 

төгрөгөөр, орон нутгийн дансны үлдэгдэлийг 1 тэрбум 496 сая 416,2 мянган төгрөгөөр тус тус 

батлуулсан. 

 

Төсвийн төлөвлөлттэй холбоотой орлого, зарлагын судалгаа хийж,  2014-2016 оны дунд 

хугацааны төлөвлөлт, 2014 оны төсвийн төслийг хүлээн авч нэгтгэн, хянаж, хуулийн хугацаанд 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. Төсвийн төсөлд орон нутгийн 

төсвийн орлогыг 10 тэрбум 655,0 сая, төсвийн зарлагыг 13 тэрбум 573,4 сая төгрөгөөр тусгасан.    

 

 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг боловсролын салбарын  байгууллагуудын 

2013 оны төсвийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлийг үндэслэн, дутагдах санхүүжилтийн тооцоог 

гаргаж НЗДТГазрын санхүү, төрийн сангийн хэлтэс болон  Нийслэлийн боловсролын газарт 

хүргүүлээд байна. Тооцоогоор 208,9 сая төгрөг шаардагдаж байна. 

  ТҰСВИЙН ОРЛОГО БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТАЛААР  

 

Татварын орлогын төлөвлөгөөний хуваарийг хийж Засаг даргаар батлуулан мөрдөж 

ажиллаж байна.  

    

2013 оны эхний 9 сарын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 

                                                                                                  /сая.төг/ 

Орлого Төлөв Гүйц Зөрүү Хувь 

Орон нутгийн 7727.0 9096.4 1369.4 117.7 

Нийслэлийн 29748.1 29466.6 -281.5 99.1 

Улсын 35560.4 36637.1 1076.7 103.0 

НИЙТ ДҮН 73035.5 75200.1 2164.6 103.0 

 

Оны эхний 9 сарын байдлаар улс, нийслэл, орон нутгийн төсөвт 75.2 тэрбум төгрөгийн 

орлого оруулж, төлөвлөгөөг 103.0 хувиар биелүүлж, 2.2 тэрбум төгрөгөөр давуулсан.  

Дүүргийн  орон нутгийн тұсвийн  орлогын  тұлұвлұгұұг биелүүлэх талаар дараах 

ажлуудыг зохион байгуулж байна. Үүнд: 



- 5 дугаар сарын 06-13-нд Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион байгуулж, татварын бус 

орлогын  /хог хаягдлын хураамж / эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.  

-Татварын хэлтэст орон тооны бус байцаагч ажиллуулах тухай Дүүргийн Засаг даргын 

2013 оны А/239 захирамжийн дагуу Татварын хэлтсийн 27 орон тооны бус байцаагчтай гэрээ 

байгуулж, ажилд нь хяналт тавьж байна. 

 - Орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх, далд нөөцийг илрүүлэх, байцаагч нарын 

идэвхийг дээшлүүлэх зорилгоор Татварын хэлтсийн 2012 оны уралдааны болзлыг дүгнэж, 

хэлтсийн хамт олныг 125,0 сая төгрөгөөр урамшуулсан. 

-“Түмэнд ойрхон – Төрийн үйлчилгээ” сарын аяны хүрээнд 05 дугаар сарын 20- 06 дугаар 

сарын 12-ны өдрүүдэд Татварын хэлтэс, Худалдан авах ажиллагааны алба, Эдийн засаг, 

төлөвлөлтийн хэлтэс, Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазрын хамт дүүргийн бүх 23 хороодод 

ажиллаж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд үйлчилгээ үзүүллээ. Аяны хугацаанд татварын 

хууль, тогтоомжийн талаар сурталчилгаа явуулж, 2012 оны жилийн эцсийн болон 2013 оны 1 

дүгээр улиралын тайлан баланс тушаагаагүй 103 ААНБ-ын тайланг хүлээн авч баталгаажууллаа.   

Хог хаягдлын хураамжийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, төсвийн орлого бүрдүүлэх, хог 

хаягдлыг бүрэн тээвэрлэх талаар дүүргийн Засаг даргын А/291, А/496, А/541 тоот захирамж 

гарган, ажлын хэсэг байгуулан, хороодод  хуваарь гарган ажиллаж байна. Мөн Татварын хэлтэс, 

Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГазартай  хамтран ААНБ-ын 1 болон 2-р улирлын тайланг хүлээн 

авахдаа ААНБ-тай хог хаягдлын гэрээ байгуулж, хог хаягдлын хураамжийн  төлбөрийг төсөвт 

нөхөн төлүүлж байна. 

Дээрх арга хэмжээний үр дүнд 2013 оны  эхний 9 сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 9 

тэрбум 96.4 сая төгрөгийн орлого оруулж, төлөвлөгөөг 117.7 хувиар биелүүлж, 1 тэрбум 369.4 

сая  төгрөгөөр давуулсан.  

Нийт орлогын  82.7 хувь буюу 7 тэрбум 519.5 сая төгрөгийг  татварын орлого, 17.3 хувь 

буюу 1 тэрбум 577.0 сая төгрөгийг  татварын бус орлого бүрдүүлж байна. Эхний 9 сарын 

байдлаар Татварын орлого 935.2 сая төгрөг буюу 14.2 хувиар, татварын бус орлого 434.2 сая 

төгрөг буюу 38.0 хувиар   давж биелж байна. 

Орлогын төрлөөр авч үзвэл  хөрөнгө худалдсаны орлого, улсын тэмдэгтийн хураамж, хүү 

торгуулийн орлогын төрлүүдийг 38.4.-103.9 хувиар давуулан биелүүлж, хувь хүний орлогын 

албан татвар, өмчийн татвар,  ус ашигласны төлбөр, хог хаягдлын хураамжийн орлого 23.9-74,7 

хувиар тасарч байна. Тасарч буй орлогын төрлүүдийг  2013 оны үлдсэн хугацаанд нөхөн 

биелүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 

Улаанбаатар банк, Татварын хэлтэс, Санхүү төрийн сангийн хэлтэс “Тэг үлдэгдлийн” 

гэрээ байгуулан  ажиллаж, татварын орлого орох бүрд төрийн сан банкинд  шууд хаагдаж 

гүйлгээ шуурхай хийгдэж байна. 

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААР 

 

Дүүргийн Тұрийн сангаар орон нутгийн тұсвұұс санхүүждаг 10 байгууллага, тусгай 

зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг 120 байгууллага, хұдұлмұр, халамж үйлчилгээний 2, 

Нийгмийн даатгалын 8, сургууль дэмжих 12 сангийн нийт 152 дансны орлого, зарлагын гүйлгээ 

хийгдэж байна.  

 



2013 оны эхний  9 сарын   байдлаар дүүргийн тұрийн сангаар 77 тэрбум 307.0 сая 

тұгрұгийн орлого бүртгэж, 11248 ширхэг баримтаар 77 тэрбум 116.0 сая тұгрұгний зарлагын 

баримтыг хянаж, гүйлгээ хийж баталгаажуулаад байна. 

 

2013 оны эхний  9 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 17 тэрбум 4,3 

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

төгрөгийн, бүгд 43 тэрбум 604,3 сая төгрөгийн  санхүүжилт олгож, батлагдсан төсвийн хуваарийн 

дагуу гүйлгээ хийж байна.  

 

Эхний хагас жилийн тайлан тэнцлээр гарсан төсөвт байгууллагуудын өр, авлагыг 

бууруулах талаар онцгой анхааран ажиллаж, ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн 48,6 сая, ус, түлш халаалтын 61,3 сая, нийт 109,9 сая төгрөгийн өрийг барагдуулсан.      

 

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. 

 Тұрийн сангаар хийгдсэн орлого, зарлагын гүйлгээний баримтыг боловсруулж, ұдұр бүр 

тайлан тэнцэл гаргаж, архивын нэгж болгон үдэж архивлаж  байна. Хийгдсэн гүйлгээний 

жагсаалт, баланс болон бусад баримтуудыг Онлайн тайлангаас татан авч, цахим хэлбэрээр 

архивлаж байна. 

 

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨЛТ, МЭДЭЭ ТАЙЛАН  ХҮЛЭЭН АВАХ, НЭГТГЭХ 

АЖИЛ 

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр нэгтгэж дараа сарын 2-ны дотор Нийслэлд 

хүргүүлж, удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангаж ажиллаж байна. 2013 оны эхний 9 сарын 

байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагад 17,4 тэрбум, улсын төсвийн байгууллагад 26,2 

тэрбум, бүгд 43,6 тэрбум төгрөгний зарлагын гүйцэтгэл гараад байна. 

Орон нутгийн төсвөөс  болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг 132 

байгууллагын 2012 оны жилийн эцсийн  болон 2013 оны 2 дугаар улирлын тайлан тэнцлийг 

шалган хүлээн авч, нэгтгэн, хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн санд хүргүүлсэн. Нийслэлийн 

өмчийн харилцааны газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтсийн баталгаажилт, 

харилцагч байгууллагын тооцоо нийлсэн акт зэргийг шалгаж, Нийслэлийн Аудитын газраар 

аудит хийлгэсний дараа төсөвт байгууллагын тайлан тэнцлийг хүлээн авсан. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2012 оны  жилийн эцсийн болон 2013 оны 1, 2 дугаар 

улиралын санхүүгийн тайланг цахим сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж, нэгтгэн 

хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн санд хүргүүлсэн.   Тайлангийн хугацаанд :  

-2012 оны жилийн эцсийн тайлан ирүүлэх 14706 аж ахуйн нэгжээс 11006 тайлан хүлээн 

авч, тайлан тушаалт 74,8 хувьтай. 

- 2013 оны 1 дүгээр улиралд 9459 тайлан хүлээн авч баталгаажуулсан. 

- 2013 оны 1 дүгээр улиралд тайлан ирүүлэх 16750 аж ахуйн нэгжээс 10815 тайлан хүлээн 

авч баталгаажуулсан. 

 



Дүүргийн  Татварын хэлтэстэй хамтарч 6 улирлаас дээш тайлан өгөөгүй  2326 аж нэгж 

байгууллагыг тулган шалгаж, 2183  аж нэгжүүдийг тусгаарлах арга хэмжээ авах саналыг  

Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

ҰМЧИЙН БОЛОН ХҰРҰНГҰ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР 

 

Төрийн өмчийн байгууллагуудын Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газартай 2012 онд 

байгуулсан Өмч эзэмшлийн гэрээг дүгнэлээ. Нийт 77 байгууллагын гэрээ дүгнэгдсэнээс бүрэн 

хангалттай үнэлгээг 19, хангалттай үнэлгээг 57, хангалтгүй үнэлгээг 1 байгууллага авсан байна. 

2013 онд дээрх 77 байгууллагатай Өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулах ажлыг  зохион байгуулж 

гэрээний биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны  А/219 тоот захирамжийн дагуу Дүүргийн нийтийн 

эзэмшлийн зориулалттай эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг зохион байгуулж, тооллогын дүн мэдээг 

нэгтгэн, нийт 20.6 тэрбум төгрөгийн өмчийг тоолж бүртгэж, нэгтгэлийг Нийслэлийн Өмчийн 

харилцааны газарт хүргүүлсэн. 

  2013 онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөө 

гаргаж, ИТХ-ын хуралдаанаар батлуулж хэрэгжүүлж байна. Нийт 2 тэрбум 386.2 сая төгрөгийн 14 

төрлийн ажил хийхээр төлөвлөж, 520,2 сая төгрөгийн өртөгт ажлыг төрийн болон орон нутгийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил ,үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

2013 оны 9 сарын байдлаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх он дамжсан эрх 

шилжиж ирсэн 1 тэрбум 791.2 сая төгрөгийн өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын 5 ажил, 2013 онд 

Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн 5 тэрбум 821.1 сая төгрөгний өртөгтэй хөрөнгө оруулалтын 8 

ажил тус тус хийгдэж байна. Мөн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2  тэрбум 

879.5  сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил гүйцэтгэж байна.   

 

Дүүргийн нийт дүнгээр 2013 оны эхний 9 сарын байдлаар улс, нийслэл, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр 11 тэрбум 260,1 сая төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын ажлын сонгон 

шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулан, ажил хийгдэж байна.  

 СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЛААР 

Баянгол дүүргийн WWW.BGD.MN сайтад дүүргийн эдийн засгийн гол гол үзүүлэлтүүд 

болон санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн холбогдолтой мэдээлийг байршуулж, улирал бүр 

шинэчлэн, үйл ажиллагаагаа нийтэд ил тод болгож ажиллаж байна. 

Дүүргийн төсөвт байгууллагуудад шинээр ажилд орсон нягтлан бодогч 6 хүний ажлыг 

шалгаж, ганцаарчилсан заавар, зөвлөгөө өгч, сургалтанд хамруулсан. 

2013 оны 04 сарын 08-ны өдөр дүүргийн хэмжээний аж ахуйн нэгж байгууллагуудад  

Сангийн сайдын 2012 оны 77 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагын тайлан 

тэнцэл гаргах тухай журам“-аар сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд  125  аж ахуйн нэгж 

байгууллага оролцсон.  

2013 оны 05 сарын 29-ний өдөр Сангийн Яам, Нийслэлийн Тогтвортой амьжиргаа төслийн 

нэгжтэй хамтран “Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх - Орон нутгийн төсвийн шинэчлэл” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулж, төсвийн шууд захирагч, нягтлан бодогч 152 хүнийг хамрууллаа. 

http://www.bgd.mn/


2013 оны 06 сард Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институттэй хамтран 

мэргэшсэн нягтлан бодогчын эрх олгох  шалгалтанд бэлтгэх сургалт зохион байгуулж, 25 

санхүүгийн ажилтнуудыг сургалтанд оролцуулсан.   

2013 оны 08 сарын 16-ны өдөр  “Хороодын мөнгөн хөрөнгийн зарцуулалт” сэдэвт 

сургалтыг зохион байгуулж, хороодын Засаг дарга нарыг  хамрууллаа. 

2013 оны 09 сарын 18-ны өдөр Нийслэлийн Аудитын газартай хамтран “Төсөвт 

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

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

2013 оны 09 сарын 15-наас10 сарын 01-ний хооронд Нийслэлийн төрийн сангаас төсөвт 

байгууллагуудын нягтлан бодогч нарын дунд Санхүүгийн мэдээ тайланг цахим хэлбэрээр 

авахтай холбоотой сургалтанд Баянгол дүүргийн төсөвт байгууллагуудын 63 нягтлан бодогчдыг 

хамруулсан. 

Гурав. Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн талаар 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН  АЖЛЫН ТАЛААР 

 

ЭЗХЯ, ҮХААЯ, Хөдөлмөрийн яам, БХБЯ-ны хамтарсан ажлын хэсгийн удирдамжийн дагуу 

МУ-ын 2014-2016 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгагдах төсөл, арга хэмжээний саналыг 

эрэмбэлж, дүүргийн иргэдээр хэлэлцүүлэн шууд санал хураалт явуулах ажлыг зохион байгуулж, 

нийт 23 хорооны иргэдийн саналыг авч нэгтгэлээ. Иргэдийн шууд санал хураалтаар хамгийн 

өндөр ач холбогдолтой шалгарсан төсөл, арга хэмжээний талаар хурлын протокол үйлдэж, 

Дүүргийн ИТХ-ын даргын гарын үсэг бүхий албан бичгээр баримтжуулан хүргүүллээ.  

Баянгол дүүрэгт 2013-2016 онд Улс, нийслэл, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 

зайлшгүй хийгдэх нийт 447 ширхэг ажлын эрэмбэлсэн жагсаалтыг гаргаж Эдийн засаг хөгжлийн 

яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар зэрэг 

байгууллагуудад хүргүүллээ. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл, 

хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар БГД-ийн ЗДТГ, Дүүргийн ИТХ-ын Ажлын албатай хамтран 2013 

оны 03 дугаар сарын 13-16-ны өдрүүдэд БГД-ийн нийт 23 хороодод зохион байгуулан олон 

нийтийн санал асуулга, хэлэлцүүлгийн дүнд  хороодын Засаг дарга нараас ирүүлсэн саналуудыг 

нэгтгэн БГД-ийн ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн. Санал асуулгад: 

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд 148098 иргэн, 

 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд  38367 иргэн, 

 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд 26293 иргэн /давхардсан 

тоогоор/ тус тус саналаа өгсөн байна.  

“Олон нийтийн оролцооны аргаар хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх нь” сэдэвт сургалтыг 

зохион байгууллаа. Уг сургалтанд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хөрөнгө оруулалт, 

төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Эгиймаа, БГД-ын Засаг даргын Тамгын газрын 

ажилтан, албан хаагчид, хороодын засаг дарга нар зэрэг 60 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцов. 

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

хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн ажлын жагсаалтыг нэгтгэн боловсруулж  

Нийслэлийн стратеги, бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт 

ирэх 2014 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөгөөний төслийг цахим хэлбэрээр 

болон хэвлэж гарын үсгээр баталгаажуулж гаргаж өгсөн.  



Баянгол дүүрэгт 2013 онд хийгдэх 8 эх үүсвэрийн 722 нэр бүхий 103,3 тэрбум төгрөгний 

хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын талааарх мэдээг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, 

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Автозамын газар, Нийслэлийн 

Захирагчийн Ажлын Алба зэрэг газруудаас авсан мэдээнд үндэслэн ажил тус бүр болон 

хороодоор гарган дүүргийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулж, холбогдох газруудад хүргүүллээ. 

Үүнээс автозамын шинэчлэлд 13.7 тэрбум, барилга байгууламжид 12 тэрбум, гэрэлтүүлэг, 

тохижилтийн ажилд  3.6 тэрбум төгрөг зарцуулагдаж байгаан нь урьд  оны хөрөнгө оруулалттай 

харьцуулахад нилээд өндөр байгаа юм.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх, нийслэлийн Засаг даргаас дүүргийн Засаг  

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

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

баталгаажуулан холбогдох газруудад хүргүүллээ. 

Баянгол дүүргийн хэмжээнд Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

тогтоолоор батлагдсан эрх зүй, нийгэм, хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт нийтдээ 24  үндэсний 

болон дэд хөтөлбөрүүд хэрэгжиж, хэрэгжилтийн явцын тухай тайланг холбогдох  

байгууллагуудаас  авч  нэгтгэн боловсруулж, явцын тайланг бичмэл хэлбэрээр хүргүүллээ. Мөн 

дүүрэгт хэрэгжүүлж  байгаа  гадаад,  дотоодын  төсөл,  хөтөлбөрүүдийн  хэрэгжилтийн  явцын  

тухай тайлан, мэдээг гуравдугаар улирлын гүйцэтгэлээр гаргалаа. 2014-2018 онуудад  

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа  гадаад,  дотоодын төсөл,  хөтөлбөрийн  саналыг боловсруулан 

нэгтгэж гаргалаа.  

 

ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТАЛААР 

 

 Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орчин үеийн барилгажсан хороолол болгон хөгжүүлэх 

нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сонгосон гэр хорооллуудыг инженерийн болон бусад дэд бүтцийг 

цогцоор нь хөгжүүлэхэд дэмжих зорилгоор “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт” сэдэвт уулзалт-

семинарыг 2013.03.07 зохион байгууллаа. Уулзалт-семинарт Баянгол дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрын удирдах ажилтнууд, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Гэр хорооллын 

хөгжлийн газар, НЕТГ-ын Дэд бүтцийн хэлтэс, БГД-ийн хороодын засаг дарга нар оролцлоо.  

 

 Дахин төлөвлөлт хийх замаар 20 дугаар хорооны Мах маркетийн хойд талын халаалтын 

зуухаар халдаг хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох ажлыг эхлүүлэхээр 

судалгааны ажил хийгдэж НЕТГ-т албан бичиг хүргүүлээд байна.  

 

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

нь мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар тогтоогдсон бөгөөд Засаг даргын захирамжийн дагуу 

ажлын хэсэг байгуулагдаж, оршин суугч иргэдийн хүсэлтийн дагуу дахин төлөвлөлтийн ажлыг 

эхлүүлээд байна. Мөн ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны 

барилгуудыг иргэдийнх нь оролцоотой дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлэхээр БГД-ийн 2, 3, 4 дүгээр 

хороонууд дээр судалгааны ажил хийгдэж байна.  

 

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

суугч иргэд, өмчлөгч иргэдээс ГХОС төслийн газартай хамтарч дахин төлөвлөлтөнд хамрагдах 

иргэдийн хүсэлт, судалгааг авч байна. 

 

 



ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР 

 

Баянгол дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны байрны дээврийн их засварын 

ажлыг эрчимжүүлэх дээвэртэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн санал, 

хүсэлт оролцоог дэмжих зорилгоор иргэдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу "Дээврээ аваръя" 

хөдөлгөөн өрнүүлж "Улаанбаатар палас” цогцолборт НИТХ-ындарга Д.Баттулга, Нийслэлийн 

Засаг дарга Э.Бат-Үүл нартай уулзалт, өдөрлөг зохион байгуулж уулзалтанд 3000 гаруй иргэд 

оролцлоо. Дүүргийн хэмжээнд 145 байрнуудын дээврийн их засварын ажил хийгдэхээс ажлын 

хэсгийн судалгаагаар тогтоогдож, мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт нь гарсан дээврийн засвар 

зайлшгүй хийх шаардлагатай эхний 11 байрын дээврийн их засварын ажлыг Нийслэлийн 

төсвийн 660.0 сая төгрөгөөр, мөн 68 байрны дээврийн их засварын ажлыг Нийслэлийн 

тодотголын 3.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус төсөвт тусган хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

  

 2013 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан нийтийн орон сууцны дээврийн засварын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерээр шалгарсан байгуулагуудын зөвлөмжийг 

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар хүргүүлээд байна. Мөн дээрх ажилд хэмнэгдсэн төсвөөр 

зайлшгүй шаардлагатай  9  байрны дээврийн их засварын хийлгэх хүсэлтийг Нийслэлийн Засаг 

даргад хүргүүлээд байна. Нийтийн орон сууцнуудын ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон, 

засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай цахилгаан шатны тоо, хэмжээг шалгаж тогтоох ажлын хэсэг 

байгуулагдан ажиллаж байна. 

 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд баригдах Түлш хадгалах агуулах барих ажил 

Нийслэлийн Худалдан Авах ажилгааны газарт гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер 

зарлагдаж одоогоор үнэлгээний шатандаа явж байна. 

 Дүүргийн 7, 8, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Эл Жи Интернейшнл” ХХК-ны 

Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газартай хамтарч авто зогсоол барих, Эдийн засаг хөгжлийн 

яамны “Гудамж” төсөлтэй хамтарч Баянгол дүүрэгт “Бичил цэцэрлэг” төслийг хэрэгжүүлэхээр 

хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгжүүлэх боломжтой байршлыг тогтоох судалгааны ажил, 

мөн Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт автобус тройлебусны эцсийн зогсоолын 

тохижилтын ажлыг тус тус эхлүүлээд байна. 

 

ЗАСАГ ДАРГЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ЗОРИЛТЫН 

ХҮРЭЭНД 

БГД-ийн Засаг даргын Тамгын газраас 2013 оны 1-5 дугаар сард хийгдсэн ажлын 

танилцуулга болон Баянгол дүүрэгт 2013 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын тайланг гаргаж 

хэвлэмэл хэлбэрээр гарган Ерөнхий сайдад хүргүүлсэн. 

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

дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын биелэлтийг эхний хагас жилийн байдлаар 

нэгтгэн боловсруулж ДИТХ-д өргөн мэдүүллээ.  

2013 онд Нийслэлийн Засаг даргатай Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 

хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын 2013-2016 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 14 заалт, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 2013 оны зорилтын 

19 заалтын дагуу хэрэгжилтийн тайланг гарган, эхний хагас жилийн байдлаар гүйцэтгэл 74.7 

хувьтай дүгнэгдсэн. Дээрх үзүүлэлт нь нийслэлийн есөн дүүргээс хоѐрдугаарт жагсч буй 

үзүүлэлт юм.  



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

ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийн хугацаанд Нийслэлийн эдийн засаг, 

нийгмийн 2014 оны зорилтонд тусгуулахаар нийт 49 заалтын хүрээнд 104 төлөвлөгөөт ажлын 

саналаа  НСТГ-т хүргүүллээ. 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

ДҮҮРГИЙН 2013 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 

САНХҮҮЖИХ АЖИЛ 

 Баянгол дүүрэгт хийгдэх “Нийтийн эзэмшлийн болон орон сууцны гадна талбайг 

камержуулах, хаалгыг электрон түгжээтэй хаалгаар солих ажил БГД-ХААА/ОН13-05 ажил”-ын 

худалдан авалт 7 дугаар сарын 16-ны өдөр нээгдэж, 7 дугаар сарын 22-ны өдөр “Миротек”ХХК-г 

2 багц дээр гүйцэтгэгчээр шалгаруулсан ч НХОГ-аас 8 дугаар сарын 06-ны өдөр албан бичиг 

ирүүлсэн тул 08 дугаар сарын 06-ны өдөр үнэлгээний хороо дахин хуралдаж 2 дугаар багц дээр 

“Смарт технологи” ХХК–г гүйцэтгэгчээр шалгаруулан НХОГ-т 08 дугаар сарын 08-ны өдөр гэрээ 

байгуулах зөвлөмжийг дахин хүргүүлсэн. 

  Дүүрэгт хийгдэх “Гэрэлтүүлгийн БГД-ХААА/ОН13-06 ажил”-ын тендер 7 дугаар сарын 08-

ны өдөр нээгдэж 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын протоколоор “Цогт Хас” ХХК гүйцэтгэгчээр 

шалгаран НХОГ-т 7 дугаар сарын 22-ны өдөр зөвлөмжийг хүргүүлсэн.  

 “Баянгол дүүргийн Тамгын газрын байрны өргөтгөлийн БГД-ХААА/ОН13-08 ажил”-ын 

худалдан авалт 2013 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр нээлттэйгээр зарлагдаж 08 дугаар сарын 

13-нд нээгдэж 8 дугаар сарын 14-ны өдөр үнэлгээний хорооны хурал хуралдаж зөвлөмжийг 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга Л.Нарантуяад хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээр “ИХ 

МАНДУУЛ” ХХК түншлэлээр “ОРШИЛ КОНСТРАКШН” ХХК-иуд 768 925 023 төгрөгний үнийн 

саналтайгаар  шалгарсан.  

 “Баянгол дүүргийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст тавилга, эд хогшил худалдан 

авах БГД-ХААА/ОН13-11 ажил”-ын худалдан авалт  харьцуулалтаар 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 

зарлагдаж 08 дугаар сарын 29-ний өдөр нээсэн. Тендерийг үнэлэн зөвлөмжийг дүүргийн Тамгын 

газрын даргад хүргүүлсэн ба гүйцэтгэгчээр  “Аз марал холдинг” ХХК нь  29 988 310 төгрөгний 

үнийн санал ирүүлэн  шалгарсан. 

 “Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазарт эксковатор худалдан авах БГД-ХААА/ОН13-10 

ажил”-ын худалдан авалт харьцуулалтаар 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр зарлагдаж 09 дүгээр 

сарын 17-ны өдөр нээж, үнэлэн зөвлөмжийг  дүүргийн Тамгын газрын даргад хүргүүлсэн. 

Гүйцэтгэгчээр “Талын Аялгуу” ХХК нь 48 500 000 үнийн санал ирүүлэн шалгарсан. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих “Тохижилтын БГД-ХААА/ОН13-09-01 

ажил” болох “Авто машины зогсоол барих ажил”-ын бичиг баримтыг бэлдэж 09 дүгээр сарын 16-

ны өдөр худалдан авалтыг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зарласан. Тендерийг 10 

дугаар сарын 16-ны өдөр нээнэ. 

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

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

аргаар зарлагдсан.  

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ АЖИЛ 

 “Хогийн цэг байгуулах БГД-ХААА/ОН13-07 ажил”-ын худалдан авалт 7 дугаар сарын 31-

ний өдөр нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Молор констракшн” ХХК шалгарч дүүргийн Тамгын газарт 8 



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

сарын 11-ний өдөр зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн.  

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИХ АЖИЛ 

  “Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын БГД-ХААА/ НТ-13-02 

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

гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгээр нийт 23 багц болон зарлагдсан. 2013 оны 09 дүгээр сарын 13-

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

Тендерийг үнэлэх шатандаа явж байна.  

  “Оюуны Ундраа цогцолбор 96 дугаар сургуулийн хичээлийн Б байрны сантехникийн их 

засварын БГД-ХААА/НТ13-03 ажил”-ын худалдан авалт  2013 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдөр 

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

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

явж байна.  

 2013 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр “Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний тариалан  

эрхлэгчдэд зун намрын улиралд хүнсний бүтээгдэхүүнээ борлуулахад зориулсан худалдааны 

төв агуулах барих БГД-ХААА/ХААЯ-13-01 ажил”-ын худалдан авалт  харьцуулалтын аргаар 

зарлагдаж 08 дугаар сарын 12-ны өдөр нээгдсэн ч шаардлага хангасан нэг ч материал ирээгүй 

тул 2013 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр тендер хүчингүй болсон тухай 71 дугаар албан бичгийг 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад хүргүүлсэн.  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР  ХИЙГДСЭН АЖИЛ 

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

хөгжлийн төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин худалдан авах /БГД-ХААА/УТ13-01/ 

ажил-ын худалдан авалт харьцуулалтаар 2013 оны 09 сарын 11-ний өдөр зарлагдаж, 09 сарын 

18-ны өдөр нээсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна. 

 

Тав. Нийгмийн хөгжлийн бодлого зохицуулалт 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР  

20113 оны 07 дугаар сард дүүргийн 5 иргэнд буцалтгүй тэтгэмж олгосоноос иргэн 

Ү.Үдэнборд 100,000 төгрөг, Ц Баасанжавт 50.000 төгрөг, Б.Урантунгалагт 50.000 төгрөг, 

Б.Жавзанд 50.000 төгрөг, Э.Мягмаржавт 50.000 төгрөг тус тус олгов. “Зөв Монгол хүн” авьяас 

хөтөлбөрийн хүрээнд 73 дугаар сургуулийн хүүхдийн “Ганзам” чуулгын “Хүүхэд бидний хөгжил–

Монгол бахархал” үйл ажиллагааг дэмжиж 400,000 төгрөгний буцалтгүй тусламжийг олголоо.  

2013 оны 07 дугаар сард 17-р хорооны иргэн Сэрээнэнгийн Энхбаяр болон 2-р хорооны 

иргэн Ц.Цэрмаа нарын хүсэлтийн дагуу Ахмадын асрамж үйлчилгээний төвд тус 2 иргэнийг 

асруулахаар баримт бичгийг бүрдүүлэн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний төвд уламжиллаа.   

2013 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/471 тоот захирамжаар иргэн Л.Алтантуяад 

500,000 төгрөг, иргэн Д.Батхуягд 150,000 төгрөгний буцалтгүй тусламж мөн 08 дугаар сарын 09-

ны А473 тоот захирамжаар 8-р хорооны иргэн Бизъяа овогтой Тогоод 500,000 төгрөгний 

буцалтгүй тусламжийг тус тус олголоо.  

2013 оны 08 дугаар сарын 21-ний өдөр дүүргийн тэнэмэл, орон гэргүй иргэдийн судалгааг 

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран нарийвчлан гаргаж эдгээр хүмүүсийг 



нийгэмшүүлэх, нийгмийн халамж үйлчилгээнд хамрагдуулах чиглэлээр ажлын төлөвлөгөөг 

гарган ажиллаж байна.  

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

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

зөвлөгөө, мэдээлэл өгч Нийслэлийн Захирагчийн албанд уламжилав.  

БОЛОВСРОЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

2013 оны 08 дугаар сарын 16-нд Цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын дунд семинар, сургалтыг 

зохион байгууллаа. Энэхүү семинараар хороодын Засаг дарга, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт хамран 

сургах тойргоор хичнээн хүүхэд шинээр авч элсүүлэхийг Боловсролын хэлтсээс танилцуулан 

чиглэл өгсөн. Энэхүү семинарт нийтдээ 55 хүн оролцлоо.   

2013 оны 08 дугаар сард 30, 11-р цэцэрлэгүүдийн шинээр барих саналыг хийснийг 

хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн. Одоо дээрх 2 цэцэрлэг дээр зураг төсөл нь хийгдээд 

байгаа ба хуучин барилгыг нураах компанийг шалгаруулах шатандаа явж байна.   

2013 оны 08 дугаар сарын 24-нд Ерөнхий боловсролын сургуулийн цайны газрын үйл 

ажиллагааны талаар сургуулийн захирал, менежерүүдтэй ярилцлаа. Энэхүү уулзалтын дүнд 

сургуулийн цайны газрыг сонгон шалгаруулах журамд тусгагдах санал, мөн спорт заал 

ашиглалтын журамд тусгагдах журамын саналыг авлаа.  

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

боловсролын хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг Боловсролын хэлтэстэй хамтран 

зохион байгуулж, Нийслэл, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Боловсрол шинжлэх ухааны 

яамны төлөөлөгчдийг нээлтийн арга хэмжээнд урьж оролцуулсан бөгөөд төлөөлөгчид цэцэрлэг 

сургуулиудын хичээлийн шинэ жилийн баярт оролцон баяр хүргэн сурагчдад гарын бэлэг 

гардууллаа. 162-р цэцэрлэг нь хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн үеэр хүүхдийг байгаль 

орчинтой танилцуулах зорилгоор багш ажиллагсдын хамтын хүчээр гаднах талбайгаа “Ногоон 

орчин” болгон тохижуулж, цэцэрлэгийн бичил музейг эцэг эхчүүдэд танилцуулсан. 

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

Сургууль цэцэрлэг шалгаруулж урамшуулах ажилд дүүргийн сургууль цэцэрлэгийг татан 

оролцуулах ажлыг  дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан ба цэцэрлэг 

сургуулийн гаднах ЭКО орчны баримт материалыг  Нийслэлийн захирагчийн ажлын албанд 

хүргүүллээ. 

Дүүргийн хэмжээнд Монгол Улсын Нийслэлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын 

төлөвлөгөөнд боловсролын талаар зохиогдох 4 заалт бүхий 28 багц ажлыг тусган ажиллаж 

байна.  

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

коллежид сурахад нь сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлдэг журмын дагуу дүүргийн төрийн 

байгууллагуудын нэр дээр сургалтын төрийн сангийн хөнгөлөлтөд  хамрагддаг оюутнуудын  2013 

оны мэдээллийн санг шинэчилэн Боловсрол шинжлэх ухааны яамны сургалтын төрийн санд 

хүргүүлэв.  

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

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



91 хүнийг сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамруулав. 10 хүнд сургалтын хөнгөлттэй зээл, 

буцалтгүй тусламж тэтэглэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах талаар танилцуулга зөвлөгөө өгөв.     

СОЁЛ УРЛАГ, БИЕИЙН  ТАМИР СПОРТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

2013 оны 07 дугаар сарын 11-нд Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Баянгол дүүргийн 

наадмын арга хэмжээ 2013.07.11-нд “Хүй долоон хутагт” амжилттай зохион байгуулагдлаа.  

Дархан хотод болсон ахмадуудын Марфkон гүйлтийн тэмцээнд тус дүүргийн тамгын 

газрын дэргэдэх ахмадын спорт чийрэгжүүлэлтийн “Од” клубээс ахмад тамирчидыг бэлтгэн 

оролцуулснаас Алтан медаль 2, мөнгөн медаль 2, хүрэл медаль 1, нийт 5 хүн медальт байранд 

шалгарсан амжилттай оролцлоо.   

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/224 захирамжаар 

“Баянгол олимп” спортын их наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж 

байгаа бөгөөд 09 дүгээр сарын байдлаар 2-р шатны тэмцээнүүд үргэлжилж байна. “Баянгол 

олимп” спортын их наадмын нээлтийг 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-нд Оюуны Ундраа цогцолбор 

сургуулийн спорт талбайд зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээг нээж Улсын Их Хурлын гишүүн 

С.Одонтуяа гишүүн нээж үг хэлсэн бөгөөд 23 хороодын тамирчид нээлтийн үйл ажиллагаанд 

идэвхтэй оролцлоо.  

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

2013 оны 08 дугаар сарын 14-15–ны өдрүүдэд Японы Хүүхдийн харшлын мэргэжлийн эмч 

нар Баянгол дүүргийн 23 хорооны нийтдээ 115 хүүхэд багачуудыг үнэгүй оношилж, эмчилгээ 

хийж мэргэжлийн зөвлөгөө өглөө.  

Хөх, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгийг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд 

тогтмол явуулж, тайланг сар бүр нэгтгэн гаргаж байна.  

 

2013 оын 8 дугаар сард 3066 хүүхэд товлолт болон нөхөн дархлаажуулалтанд 

хамрагдсан байна.  

Эрүүл мэндийн нэгдлийн даргын 325 тоот тушаалын дагуу “Дэлхийн гар угаах өдөр”-ийг 

угтаж  дүүргийн хэмжээнд сургууль, хүүхдийн байгууллагуудад цочмог халдварт өвчнөөс 

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

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

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

холбоотойгоор хүүхдийн байгууллагад гарч болзошгүй гэдэсний халдварт өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  

 

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

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

Тамгын газрын харьяа хэлтсийн дарга нар, иргэдийн нийт 90 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Төмөр 

замын дээд сургуулиас Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль хүртлэх маршрутаар алахлаа.  

 

 



 ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ, УРЛАГИЙН ТОГЛОЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ТУХАЙ  

2013 оны 07 дугаар сарын 07-нд Баянгол дүүргийн ахмадуудын чуулга уулзалт болж 

өндөрлөлөө. Энэхүү чуулганаар Ахмадуудын хөгжлийн төвийг шинээр байгуулж тэргүүнээр 

Д.Эрдэнэбат томилогдлоо.  

 2013 оны 07 дугаар 20-нд “Дээлтэй монгол 2013” наадамд 1500 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

оролцож Нийслэлийн 9 дүүргээс хоѐрдугаар байр эзэллээ.  

2013 оны 08 дугаар сарын 01-нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрэлийн байгууллага буюу 

“Beyond 5” хамтлаг, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр Монголын 

Үндэсний Олон Нийтийн Радио Телевизэд хэвлэлийн бага хуралд оролцсон.   

 СУДАЛГАА ТАЙЛАН, ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР  

2013 оны 07 дугаар сарын 05-нд Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигч тогтоолгосон 

хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг нэгтгэн Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газарт 

хүргүүллээ. Энэхүү судалгааны үр дүнд 2013 оны хууль ѐсны асран хамгаалагч харгалзан 

дэмжигч тогтоолгосон нийт 29 хүүхэд байна.  

2013 оны 08 дугаар сарын 05-нд Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн судалгааг нэгтгэн 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүллээ. Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн 

судалгаагаар Баянгол дүүрэг нь Нийслэлийн 9 дүүргийн дунд 96.6 оноогоор нэгдүгээр байранд 

шалгарсан.   

Зургаа. Тохижилт, нийтийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, ХОГ ХАЯГДЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Баянгол дүүрэг нь Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд түүхий 

нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүсэд багтаж иргэдэд боловсруулсан түлшийг хөнгөлөлттэй үнээр 

түгээх ажлыг 2011 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд 2013 оны 1-р сард Байгаль орчин, Ногоон 

хөгжлийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс шинэчлэн тогтоох 

тухай” 2013 оны А-13/А-30 дугаар хамтарсан тушаал, захирамж батлагдан гарч дүүргийн гэр 

хорооллын 9 хорооны айл өрхүүдийг боловсруулсан түлш болон бүрэн шаталттай, сайжруулсан 

зуух нэвтрүүлэх хосолмол бүсэд хамруулсан. 

 

Агаарын чанарыг сайжруулах хосолмол бүсэд “Рояал Өүшн” ХХК-ийн гэрийн болон ханан 

пийшингийн “Дөл” зуух, “Хүрд” ХК-ийн нам даралтын усан халаалтын зуухнууд нийлүүлэгдэж 

байгаагаас 2013.06.10-ны өдрийн байдлаар нийт 5916 өрхөд зуухыг хөнгөлөлттэй үнээр 

борлуулаад байна.  

 

  Агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын бүсэд 2013 оны 05-р сарын байдлаар 

үртсэн шахмал түлш 3784 тн хагас коксжуулсан түлш 4073 тн нийт 7857 тн түлш хүлээж авч 

борлуулсан. Давхардаагүй тоогоор 8119 өрх буюу 65%-д  боловсруулсан түлш хүрсэн байна. 

 

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Баянгол дүүрэг нь боловсруулсан түлшний 

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

холбоотойгоор Монгол улсын Засгийн газрын тусгай сан Цэвэр агаарын сангийн санхүүжилтээр 



боловсруулсан түлшийг хадгалах нөөц бүрдүүлэх нэгдсэн цэгийн агуулахыг ХУД-ийн 3 дугаар 

хороо Чингисийн өргөн чөлөө-150-3 Эрэлт Импэкс ХХК-ний 800 м2 агуулахыг 2013 оны 08 дугаар 

сарын 31-ны өдрөөс эхлэн түрээслэсэн. Нэгдсэн агуулахад Хялгантын үртсэн шахмал түлшний 

үйлдвэр НӨҮГ-аас 2 вагон буюу 115,075 тонн түлш хүлээн аваад байна. Хязгаарлалтын бүсийн 

хороодод боловсруулсан түлш жижиглэн борлуулах цэгийг байгуулж одоогоор 9 хороонд 19 

боловсруулсан түлш жижиглэн борлуулах цэг сонгоод байна.   

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 02 дугаар сарын 

08-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хог тээвэрлэгчийг сонгон шалгаруулах, 

санхүүжүүлэх, үйлчилгээний хураамжийг төвлөрүүлэхэд мөрдөх журам”-ын дагуу дүүргийн нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд хог хаягдлын тээвэрлэлт, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн цэвэрлэгээ, 

тохижилтын ажлыг “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-тай шууд гэрээ байгуулан хариуцуулж 

ажлын гүйцэтгэлээр санхүүжүүлж байна.  

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон авто замын хальтиргаа гулгааг арилгах, цас мөс 

хайлуулах зориулалтын бодис, давс, элс нөөцлөх ажилд 35,0 сая төгрөгийг Засаг даргын нөөц 

хөрөнгөөс гаргуулж, давс, бодисыг татан цас мөсийг тухай бүр арилгуулах ажилд хяналт тавьж 

ажилласан.  

 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар 

тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Дүүргийн хэмжээнд иргэдийг эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд аж төрөх 

нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/86 дугаар захирамж гарч 

нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж талбайд үүссэн хог хаягдал, цас мөс, 

хальтиргаа гулгаа, нийтийн өмчийн эд хөрөнгийг цэвэрлэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээг долоо 

хоног бүр зохион байгуулж хэвших зорилготой “Баянголчуудын Бямба” нийтийн их 

цэвэрлэгээний нээлтийг зохион байгуулж иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд мэдээлэл 

хүргэх, сурталчилгааны самбаруудыг байршуулах, радио, телевиз, хэвлэл мэдээллээр 

сурталчлан нийтийн их цэвэрлэгээг долоо хоног бүрийн Бямба гаригт 11.00-14.00 цагийн 

хооронд тогтмол зохион байгуулж байна.  

Нийтийн их цэвэрлэгээгээр нутаг дэвсгэрийн бүх төрийн болон төрийн бус байгууллага, 

аж ахуйн нэгж, их дээд болон ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, сууц өмчлөгчдийн 

холбоо, иргэд хамрагдаж цэвэрлэгээнээс үүссэн хог хаягдлыг “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-

ын хог тээврийн автомашинууд тогтмол ачиж тээвэрлэж байгаа бөгөөд 26 удаагийн 

цэвэрлэгээгээр давхардсан тоогоор 18000 орчим байгууллагын 51000 гаруй хүн оролцоод байна. 

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

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

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

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

эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 

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

анчидтай хамтран хуваарь гарган нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаа тэнэмэл нохой муурны 

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

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

17-ны өдрүүдэд нийт 609 тэнэмэл нохой муур устгаад байна. 

 



Нийслэлийн Засаг даргын “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ 

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

цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор айл өрх, байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд 

зориулалтын хогны уутны хэрэглээг нэвтрүүлэх, зориулалтын уутанд хийсэн хог хаягдлыг 

битүүмжилсэн бункерт хадгалж, хуваарийн дагуу ачиж, тээвэрлэх ажлыг хэвшүүлэхийг үүрэг 

болгосоны дагуу зориулалтын хогний уут тараах ажлыг дүүргийн 6 дугаар хороонд туршилтын 

журмаар зохион байгуулж нийт 4150 өрхөд 6500 ширхэг хогний уут тарааж айл өрхүүдийн хогний 

уутанд хог хаягдлаа хийж байгаа байдал, хогний уут тараалтын үр дүнд хяналт тавьж 

ажилласан. Уг ажлыг үргэлжлүүлж дүүргийн нийт хороодын 49683 өрхийг бүрэн хамруулж 

хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр 745000 ширхэг хогны уутыг хүлээн авч тараахаар бэлтгэл хангаж 

байна. 

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

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

газрын захиргаатай хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй ус ашиглагч аж 

ахуй нэгж, байгууллагуудын судалгааг нэгтгэн гаргаж далан суваг, усан оргилуур, услалтын 

систем, гүний болон зөөврийн худгийн нэгдсэн тооллого явуулсан. 

 

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд 238 ширхэг, 

Орон сууцны хороололд 417 ширхэг, гэр хороололд 445 ширхэг гэрэлтүүлэг, дүүргийн нийт 

гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг алсын удирдлагатай системд шилжүүлэх 55 шитний 

шинэчлэлийн ажлын төслүүд батлагдаж гэрэлтүүлгийн зураг төсвийг гүйцэтгэхээр “Оргил тод” 

ХХК , шитний шинэчлэлийг “Хөгжлийн төсөл” ХХК-ууд шалгарч ажил эхэлж хяналт тавин 

ажиллаж байна. 

 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асалт, гэмтэл, 

засвар үйлчилгээг хариуцсан ”Цахилгаан тээвэр ХК” -тай хамтран долоо хоног бүрийн ”Пүрэв” 

гаригт тогтмол үзлэг хийж,  засвар үйлчилгээг шуурхай хийлгэж байна.  

9 сарын 12-ны 

байдлаар 
НЭЗТ Орон сууц Гэр хороолол 

Дундаж асалтын 

хувь 

Асалтын хувь 75.1% 81% 54.8% 70.3% 

  

 Гэрэлтүүлгийн асалтын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхээр 2014 оны нийслэлийн 

хөрөнгө оруулалтаар хийлгэхээр 23 хорооноос гэрэлтүүлэг шинээр хийлгэх шаардлагатай 

байршлын судалгаа гаргаж нэгтгэсэн. Тус ажлын зураг төсвийн зардал 200 сая төгрөг 2013 оны 

нийслэлийн төсөвт батлагдсан. 

 

ГАДНА ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР:  

 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байрлах гадна зар 

сурталчилгааны самбарыг дүүргийн Засаг даргын А/104 дүгээр захирамжаар нэгдсэн тооллого 

явуулж бүртгэл судалгаа гаргаж эзэн холбогдогчийг тогтоосон. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журмын 4.5.4, 4.5.5, 

4.5.6, 4.5.8 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын 

албанаас Энэбиш, Ард Аюушийн гудамжны авто замын тусгаарлах зурваст, мөн Замын 



цагдаагийн тасгаас ирүүлсэн хяналтын камер халхалсан самбаруудыг эхний ээлжинд буулгах 

чиглэл өгч дурьдсан гудамж, зам талбайд 27 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 168 ширхэг самбар 

тоологдож буулгахад 73,5 сая төгрөгийн хэрэгцээ шаардлага гарсан.  

Мэдэгдэлд дурьдсан хугацаанд 25-н аж ахуйн нэгж байгууллага гэрээ байгуулж 175 сая 

төгрөг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн. Үлдэгдэл 43-н аж ахуйн нэгж байгууллага гэрээ 

байгуулах шатанд байна.  

  “Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг 

хэрэгжилтийг хангахаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах самбар эзэмшигч байгууллагатай 

байгуулах гэрээг хийж дуусгавар болсны дараа журамд заасан төлбөр төлж гэрээ байгууллаагүй 

аж ахуйн нэгж байгууллагын самбарыг албадан буулгахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

АВТО ЗАМЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

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

тогтоол, “Бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 71 

дүгээр тогтоол, Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 2013 оны 29 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

журмын дагуу “Гудамж” төслийн ажлын хэсэг 2013 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр байгуулагдаж 

Улаанбаатар хотын 33 уулзварыг өргөтгөж, шинэчлэхээр болсон.  

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

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

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

хийгдсэн Ажилчдын гудамж, Гурвалжингийн гүүрний урд талын уулзварт Улсын комисс ажиллаж 

тус уулзварыг байнгын ашиглалтанд оруулсан. 

Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр Гранд плаза дэлгүүрийн урд уулзвар өргөтгөх 

ажлыг “ЭН ЭН ТИ АЙ” ХХК  хийж дууссан бөгөөд шүүхийн гудамжны авто замын засварын ажлыг 

“Монгол сата” ХХК 50%-ийн гүйцэтгэлтэй хийж байна. 

 

ДЭД БҮТЭЦ, ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Дээврийн их засвар: 

 

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

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

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

дээврийн их засварын ажил хийж гүйцэтгэхээр тендер зарлагдаад байна.  

 

 Мөн Нийслэл болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн болон хийгдэх нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажилд хяналт тавих нэгдсэн зөвлөгөөн зохион 

байгууллаа.  

Цахилгаан шат: 

Нийслэлийн төсвийн 705,4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 2013 онд 10-н СӨХ-ны 10 байранд 17 

ширхэг цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр шийдвэрлэгдсэн. 

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

зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа.  



Мөн Баянгол дүүрэгт Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/742 дугаар захирамжаар 16 

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

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

 “Орон сууц, Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Барилгын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” 

сэдэвт анхдугаар зөвлөгөөнийг Орон сууц, Нийтийн аж ахуйн салбарын удирдах ажилтнуудын 

дунд зохион байгуулсан. 

Шинээр ашиглалтад орсон болон харьяалалгүй орон сууцны сууц өмчлөгчдийн хурлын 

шийдвэр, холбогдох баримт бичгийг үндэслэн шинээр байгуулагдсан 5 СӨХ-г бүртгэн авч 

гэрчилгээ олгосон. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төр, хувийн хэвшлийн инженерийн шугам сүлжээний худгийн эзэн 

холбогдогчдыг тогтоох, ашиглалт хамгаалалтанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчлийг 

арилгах, эзэнжүүлэх, хариуцсан байгууллага, иргэдийнх нь өөрсдийн зардлаар бүрэн бүтэн 

байдлыг хангуулах, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлохоор Баянгол дүүргийн засаг даргын 

2013 оны А/57 дугаар захирамж гарч ажлын хэсэг байгууллагдан 12 конторуудын инженер алба 

хаагчтай хамтарч нийт дүүргийн хэмжээнд 2135 ширхэг траншейны таганд үзлэг шалгалт зохион 

байгуулж таггүй 17 ширхэг худгийг тагжуулж илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгасан. 

 

Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын чиглэлээр: 

 

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Дүүргийн Засаг Даргын 2013 оны А/216 дугаар 

захирамжийн дагуу 2013 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Дүүргийн хэмжээнд бүх нийтээр мод 

тарих ажил зохион байгуулагдлаа. Мод тарих өдрийн нийслэлийн хэмжээний нээлт 2013 оны 05 

дугаар сарын 10-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болж “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

нийгмийн идэвхийг дээшлүүлж, амьжиргааг дэмжих төв” ТББ, “Ногоон байгууламжийг бий болгох, 

мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн нөхөрлөл, бүлгүүдийг дэмжих сан”, Монголын ногоон 

эмэгтэйчүүдийн холбооны сургалт үйлдвэрлэлийн төв, “Од-Тоб” ХХК, “Ургамлын далай” ХХК-ууд 

оролцож ногоон байгууламжийн чиглэлээр үзэсгэлэн худалдаа гаргаж ажиллалаа. 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хогийн сав байрлуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн 

Захирагчийн ажлын албатай хамтран дүүргийн Энхтайвны өргөн чөлөө, Амарсанаа, Чингүнжав, 

Энэбишийн өргөн чөлөөнүүдэд нийт 3 компани 115 ширхэг ангилан ялгах зориулалт бүхий 

хогийн савыг суурилуулсан. Мөн нийтийн эзэмшлийн 5 гудамжинд 25 ширхэг сандлыг “Хэтийн 

зам” ХХК хийж суурилуулсан.  

 

Дүүргийн хэмжээнд тохижилт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг чанартай зохион байгуулахад 

стандарт, норм, журмыг баримтлах, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас цаашид 

тохижилт, бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор “Баянгол 

дүүрэг дэх гудамж, зам талбайн шинэчлэлт” сэдэвт уулзалт, семинарыг 2013 оны 05 дугаар 

сарын 31-ний өдөр зохион  байгуулсан.  

 

Уг ажлын хүрээнд нийт 23 хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 2000 гаруй 

байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд орчны газрыг нь зураглалаар хариуцуулан өгч гэрчилгээ олгох 

ажлыг зохион байгуулсан. 

 

Баянгол дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт шугам сүлжээний ажлын улмаас 

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

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



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

хугацаатайгаар хийж, хяналт тавин ажиллаж байна.  

 

Долоо. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр 

Хичээлийн шинэ жилтэй  холбоотойгоор хичээлийн хэрэглэл, эд зүйлсийг худалдаалах 

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

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

Ард Аюушийн  гудамжинд 410 гаруй иргэдэд  бичиг хэргийн бараа худалдаалах үйл 

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

хүртэл олгон хяналт тавин ажилласан.    

Тариалан эрхлэгч, ногоочдын үйлдвэрлэсэн төмс, хүнсний ногооны борлуулалтыг дэмжих 

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

эцэс, Төмөр замын коллежийн өмнөх талбай, Таван-Эрдэнэ захын баруун өмнөх талбай, зэрэг 

газар худалдааг зохион байгуулж, мэргэжилтнүүд хуваарийн дагуу хяналт тавин ажиллаж байна. 

 2013 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд Баянзүрх дүүргийн Дүнжингарав худалдааны төвд 

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

№ Иргэн, аж ахуйн нэр Хаяг Үйл ажиллагааны чиглэл 

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

2 Вагнер Ази ХХК 4 дүгээр хороо 
Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн 

худалдаа 

3 Асрал ХХК 11 дүгээр хороо 
Тариалангийн ургамал сортлох, 

үр, суулгац худалдаалах 

4 Халзангийн  Намхай 16 дугаар хороо 
Тариалсан хүнсний ногоогоо 

худалдаалах 

5 Дорждагвын Цэрэндолгор 16 дугаар хороо 
Тариалсан хүнсний ногоогоо 

худалдаалах 

 

Нийслэлийн Засаг даргын А/821 захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн Захирагчийн албанаас 

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

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

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

Таван-Эрдэнэ хүнсний зах, Тоса төв, Барс-2 захуудад 3 өдөр шалгалтыг явуулсан.  

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ 

Дүүргийн хэмжээнд зочид буудал, дэн буудлын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж 

ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч, газар бүрийн ажлын байрны нөхцөл 

байдалтай танилцаж хяналт тавин 11 буудалд зөвшөөрөл олгов. Мөн Улаанбаатар хотын нутаг 

дэвсгэрт аялал жуулчлалын байр сууцны үйл ажиллагаа эрхлэх журмын 5-р зүйлд заасны дагуу 

зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4588:2008, Дэн буудалд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 5738:2007 стандартын шаардлага хангаж зөвшөөрөл авсан зочид буудал, дэн 

буудлуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. Тусгай зөвшөөрөлгүй, худалдаа 

үйлчилгээ явуулах гэрчилгээгүй 12 газрыг илрүүлэн зөрчлийг арилгуулж байна.  



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

/чанадаг гоймон/ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг МХХ, ЦХ-

тэй хамтран 6 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 18  аж ахуйн нэгж, иргэдийн зөрчлийг 

арилгуулах ажлыг зохион байгуулаад байна.  

Засаг даргын 2013 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 

зөвшөөрөлгүйгээр автомашин угаалгын үйлчилгээ явуулж буй иргэдийн үйл ажиллагааг таслан 

зогсоох тухай” дугаар А/472 тоот захирамжийн дагуу Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэс, Мэргэжлийн 

хяналтын хэлтэс, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн албан хаагч нар мөн 7, 9, 21, 22-р дугаар 

хороодын Засаг дарга нартай хамтран 2013 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр машин угаалгын 

үйлчилгээ үзүүлж буй иргэдэд шалгалтыг УБЦТС ХК-ийн Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, 

Цагдаагийн хэлтсүүд хамтран явуулж тэдгээр иргэдийг цахилгаанаар хангаж буй 7-10 айл болон 

обьектодэрчим хүчний хязгаарлалт хийж үйл ажиллагааг зогсоож ажиллав. Цаашид үйл 

ажиллагааг таслан зогсоох ажлыг тогтмол явуулж байх болно. 

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

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

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

арга хэмжээг авч байна.  

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

зөвшөөрлийг хүчингүй болгох санал хүргүүлэх талаар Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлэхэд бэлэн болсон байна. 

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

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

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

газруудаар хяналт шалгалтыг хийж 12 байгууллага үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах 

зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсныг илрүүлсэн.  

 

Мөн дээрх захирамжийн дагуу Энэбиш, Ард Аюушийн өргөн чөлөөнд зөвшөөрөлгүй шорлог 

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

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

 

Найм. Захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг сайжруулах 

ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙН ТАЛААР 

Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж, III улирлын 

ѐс зүйн мэдээг yoszui.gov.mn хаягаар баталгаажуулан илгээсэн. 

Дүүргийн ИТХурал болон НЗДТГазар, холбогдох яам, агентлагт дүүргийн иргэдийг 

шагнуулах, дэмжих зэрэг нийт 13 албан тоот төлөвлөн явуулсан. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигийн дагуу “Монгол Улсын цол 

хүртээх, одон медалиар шагнах тухай журам”-ыг үндэслэн дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 

эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн болон хороо дүүргийн ахмад настан, ажил үйлсээрээ тэргүүний 

171 иргэний материалыг холбогдох заалтын дагуу бүрдүүлж, тусгай программд шивсэний дагуу 

НЗДТГазарт хүргэсэн. 



НЗДТГ-ын даргын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагын Авлига өгөхгүй, авахгүй уриан дор явуулсан сургалт, хөтөлбөрт ажилд 

манай дүүрэг амжилттай оролцож эхний гурван дүүрэгт орж, шагнуулах үйл ажиллагаанд 

оролцсоноос манай ажлын хэсэг, хорооны Засаг дарга, иргэдээс тус бүр шагнууллаа. 

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон АНУ-ын Азийн сан хооронд байгуулсан 

харилцан ойлголцлын санамж бичгийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь 

АНУ-ын Азийн сангаас хэрэгжүүлж буй Гэр хороолол дахь нийтийн үйлчилгээг сайжруулах 

хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын засаг дарга нар сургалтанд хамрагдлаа. 

ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, АРХИВ АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ  

ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ 

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 06 дугаар сарын 25-оос 2013 оны 09 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 

393 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 393 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 299 буюу 76%, шийдвэрлэх 

шатандаа 92 буюу 23,4%, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл 2 буюу 0,6%-ийг эзэлж байна. 

2013 оны 06 дугаар сарын 25-аа 2013 оны 09 сарын 20-ны байдлаар Засаг дарга нийт 56 

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.  

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

иргэдийн гэсэн 2 төрлөөр ангилан бүртгэл хөтлөн ажиллаж байна.  

А/ Албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

№ Нийт 
Шийдвэрлэх шатандаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн 

Тоо Хувь  Нийт Хувь  

1 14   14 100% 

 

Б/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

№ Ангилал 
Нийт 

Тоо Хувь  

1 Call center 82 20,8% 

2 Ub.1200.mn 14 3,6% 

3 11 – 11 төв 106 27% 

4 Иргэдийг хүлээн авах төв 2 0,5 



5 Байгууллага  189 48,1% 

6 Нийт 393 100% 

 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт 2013 

оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2013 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн хооронд дотоод 

албан хэрэгцээнд шүүлт 25 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой шүүлт 21, аж ахуйн 

нэгжийн санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 31 шүүлт хийж үйлчилсэн.   

Бичиг хэрэгт 2013 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2013 оны 09 дүгээр сарын 24-ний 

өдрийн хооронд нийт 691 албан бичиг ирж 691 албан бичгийг засаг даргаар цохуулан зохих 

хэлтэс албадад хүргэсэн. 1113 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн дүүргийн Засаг 

даргын  захирамж 220, Тамгын газрын даргын тушаал 162 боловсруулан гарсан байна. 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ СУРТАЛЧЛАХ, ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГААНЫ 

ЧИГЛЭЛЭЭР 

Эрх зүй, сургалт, хариуцсан мэргэжилтэн нь иргэдэд хууль, эрх зүйн анхан шатны 

зөвлөгөө, туслалцааг үзүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд 3 дугаар улирлын байдлаар 207 иргэнд 

иргэн, захиргааны чиглэлээр зөвлөгөө өгч үйлчилсэн байна.   

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор 

“Бүх нийтийн эргүүл” хийх хуваарийг гаргаж, дүүргийн тамгын газрын дотор болон харьяа 

хэлтсүүдийг тус эрүүлийн ажилд хамруулж, эргүүлийг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэстэй хамтарч 

хийлээ. 

 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА, СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 6 албан хаагчийн өргөдөл хүсэлтийг нэг удаагийн 

буцалтгүй тусламж үзүүлэх, дүүргээс ахмад насны тэтгэвэрт гарсан ахмадын холбооны 5 гишүүн 

өөд болсонд  ар гэрт нь эмгэнэл илэрхийлж тус бүр 500,000 төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй 

тусламж олгох тушаалын төслийг боловсруулан ажилласан. 

Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/220 дугаар захирамжийн хүрээнд 

Хороодын нийгмийн ажилтануудаас ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтын тестийг төрийн 

албан хаагчийн сорилийн номноос боловсруулж, шалгалтыг 2013 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 

өдөр дүүргийн 23 хорооны нийгмийн ажилтнуудаас авч шаардлага ажлын байрны 

тодорхойлолтод заагдсан мэдлэг ур чадварын шаардлага хангаагүй 2 албан хаагчийг үүрэгт 

ажлаас нь чөлөөлөх тушаалын төслийг боловсруулсан байна. 

2014 оны хичээлийн шинэ жилд төрийн удирдлагын чиглэлээр Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 

агентлаг Удирдлагын академид сурах албан хаагчдын судалгааг гаргасан. 

Мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 

Удирдлагын академийн Мэргэжил дээшлүүлэх Институтээс Аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг 

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

09 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Хүний нөөцийн удирдлага” сэдэвт 5 

хоногийн  нийт 42 цагийн сургалтанд хамрагдсан. 



 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТ 

Дүүргийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, харъяа хэлтэс албадуудын зорилго, чиглэлийн 

танилцуулга холбогдох мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулан мэдээ мэдээллийг тухай бүрд 

нь баяжуулалт хийж байна.  

Сайтад байршууласан /Иргэний бүртгэл мэдээлэл, лавлах/, /Улаанбаатар хотын лавлагаа 

мэдээллийн төв/, /Өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах/, /Нийгмийн халамж шагнал урамшуулал/, 

/Статистик мэдээ/ цэсүүдэд мэдээлэл шинээр баяжуулан байршуулж, тухайн мэдээллийг 

шинэчлэн ажиллаж байна. 

Дүүргийн сайт үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн үеэс нийт 84 мянга, долоо хоногийн 

дундаж 5 мянга, өдрийн хандалт 700 байгаа цаашид хандалт нэмэгдэх хандлагатай байгаа 

болно.  

15-н хороонд компьютер олгосон. 23 хороонд HP Laserjet M1132 MFP хувилагчийг хүлээлгэн 

өгсөн. 

Өргөдөл гомдол хүлээж авах цахим хаягийг ажиллуулж байна. 

Хяналтын камерын системийг хяналт тавьж системийн догол, гэмтлийг тус тус хариуцан 

хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна.  

 

 МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Долдугаар сарын гол ажил Улсын их баяр наадмын арга хэмжээнд төвлөрсөн. Хүй долоон худагт 

Баянгол хүрээ хотхон байгуулсан ба дүүргийнхээ өрхийн тоогоор урилга хэвлүүлэн тараасан. 

Мөн төлөвлөгөөний дагуу ананос, сурталчилгааны цуврал мэдээллийг Eagle, SBN, UBS, TV8 

телевизүүдээр түгээсэн.  

“Шарилжгүй Улаанбаатар” аянд нэгдсэн тухай мэдээлэл, хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэлтэй 

холбоотой мэдээллийг Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу бэлтгэн өдөр тутмын хэвлэл, 

МҮОНР, цахим хуудсуудаар түгээсэн болно. Цэцэрлэг, сургуулийн багтаамж, хүрэлцээг голчлон 

анхаарч мэдээллээ боловсруулсан. Мөн наймдугаар сарын сүүлчээр “Боловсролын 

байгууллагын бие даасан байдал” сэдэвт багш нарын чуулган хийсний үр дүнг олон нийтэд 

нээлттэйгээр мэдээлсэн.  

Есдүгээр сарын сүүлийн өдрүүдэд Ахмадын баярын арга хэмжээ зохион байгуулагдсан. Засаг 

даргын Тамгын газар ахмадуудаа хүлээн авч, мөн дүүргийн 3000 ахмадыг Улаанбаатар паласт 

хүлээн авсан тухай мэдээллийг бэлтгэн зургаан телевиз, цахим хуудсуудаар мэдээлэл түгээв.  

Мөн энэ сард Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, ЗДТГ хамтран баригдаж буй барилгуудад шалгалт 

хийсэн нь олны анхаарлыг татсан сэдэв болсон. Мөн аравдугаар хороололд байрлаж байсан 

Спорт комплексын гэрэлтүүлэгч цамхагийг буулгасан нь олон нийтийн анхаарлыг татсан билээ. 

Эдгээр сэдвийг хөндөн цуврал мэдээллүүдийг зургаан телевиз, өдөр тутмын сонинууд, найман 

цахим хуудсаар түгээсэн болно.  

 

 

 



Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан Баянгол дүүрэгтэй холбоотой мэдээллүүдийн 

тайлан: 

2013 оны гуравдугаар улирлын 7-9 дүгээр сард гарсан мэдээллийг эерэг, сөрөг, дундаж хэмээн 

ангилвал:  

 

2013 оны гуравдугаар улирлын 7-9 дүгээр сард гарсан мэдээллийг тоогоор жагсаавал:  

 

ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ, ХӨТӨЛБӨР 

ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 

БГД-ийн шүүхээс шүүхийн тухай багц хуулийг сурталчилан таниулах хөтөлбөрийн 

танилцуулга материалыг дүүргийн нийт 23 хороодын засаг дарга нарт тарааж, 06 сарын 29-ний 

өдрийн шүүхийн хөтөлбөрт үйл ажиллагаанд ны засаг дарга нарыг өөрсдийн хороодоос тус бүр 

30 иргэнтэй ирж оролцохыг мэдэгдэж, хөтөлбөр дээр ирц бүртгэлээ. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны төлөвлөгөөнд орсон Авлигын эсрэг хууль, ашиг 

сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг иргэдэд сурталчилан таниулах төслийн сургалтыг нийт 

хороодын засаг дарга, нийгмийн ажилтан, иргэдэд зохион байгууллаа. 



Ес. Цэргийн тоо бүртгэл, цэрэг татлагын ажлын талаар 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Дүүргийн хэмжээний авто техникийн мэдээг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Цэргийн штабт хугацаанд нь хүргүүлсэн. 

2010-2012 оны дайчилгааны бичиг баримтыг архивлан 5 боть хадгаламжийн нэгж болгон 

бүртгэн авсан. 

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

тушаалаар дайчилгаатай команд штабын болон байлдааны буудлагатай тактикийн хээрийн 

сургуульд тус штабын дайчилгааны офицер 2013 оны 09 дүгээр сарын 03-аас 13-ны өдөр  хүртэл 

оролцсон.  

Тус сургуулийн үеэр Нийслэлийн 6 дүүргийн дайчилгааны офицер Баянхонгор, 

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

зохион байгуулах, бичиг баримтын боловсруулалтанд хамтран ажилласан. 

Мөн “Цэргийн алба-Эх орны алба” сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгуулж,  тус дүүргийн 4, 9, 

10, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодоос цэргийн жинхэнэ албанд татагдан Зэвсэгт хүчний 339, 256 

дугаар ангиудад алба хааж буй 15 түрүүч, байлдагчдад дүүргийн удирдлага хамт олноос өгсөн 

захиа, даалгавар, бэлгийг гардуулан чин сэтгэлийн уулзалт ярилцлага хийж, телевизийн бичлэг 

хийлгэн дурсгалын зураг татуулсан. 

 

Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах  

110 иргэнээр мөнгө төлүүлж, 41 541 956 төгрөгийг Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд 

төвлөрүүлээд байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт 

шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр “Гацуурт” ХХК, 

2013 оны 07 дугаар сарын 24-нд “Монгол Базальт” ХХК-ний ажилтнуудын Батлан хамгаалах 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, цэргийн үүргийн биелэлтэнд үнэлэлт, дүгнэлт  өгч шалгасан. 

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

хайрхан, Чингэлтэй дүүргүүд хамтран цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн 

мэдлэг, дадлагыг гүнзгийрүүлэх шатны сургалтыг тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг Хилийн 

0164 дүгээр  ангийн материаллаг баазыг түшиглэн 2013 оны 09-р сарын 30-аас 10-р сарын 11-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Сургалтанд тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн 

штабт цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн алба хааж байгаа 13 иргэн хамрагдаж байна.  

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

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

байна. Цэрэгт татагдагчдын нэрсийг гарган зарлан дуудах хуудас бичигдэн тараагдаж байна. 

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН БОЛОН БУСАД АЖЛЫН 

ЧИГЛЭЛЭЭР 

Цэргийн штабаас дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/389 дугаар захирамжаар 2013 оны 

07 дугаар сарын 06-нд Сөүлийн гудамжны “Бэрс-2” СӨХ-ийн 5, “Эрч” СӨХ-ийн 21 аж ахуйн нэгж, 

Төмөр замын удирдах газар, Тээврийн прокурор, Төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалт зэрэг 

байгууллагуудыг нийтийн их цэвэрлэгээнд хамруулсан. 



Нийтийн их цэвэрлэгээнд дээрхи байгууллага аж ахуйн нэгжүүд дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газарт биеэр дүйцүүлэх алба хааж буй залуучуудтай хамтран тогтоосон хугацаанд бүрэн 

хамрагдсан. 

Ардын хувьсгалын 92 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмаар Хүй долоон худагт дүүргийн 

гэр, асар барих, хураах  ажлыг Цэргийн штабын дайчилгааны офицер дүйцүүлэх албан хаагчдын 

хамт зохион байгуулсан. 

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/467 дугаар захирамжаар ургамлын харшлаас 

хамгаалах, шарилж, хог ургамалтай тэмцэх бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд 2013 оны 08 дугаар 

сарын 10-нд Сөүлийн гудамжны 2 талын “Бэрс-2” СӨХ-ийн 5, “Эрч” СӨХ-ийн 21 аж ахуйн нэгж, 

Төмөр замын удирдах газар, Тээврийн прокурор, Төмөр замын цэрэгжүүлсэн хамгаалалт зэрэг 

байгууллагуудыг нийтийн их цэвэрлэгээнд хамруулах зэргээр ажиллаа. 
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