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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар:  

-  Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвөлгөөн 10 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 нийт 55 иргэний материалыг ДИТХурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдэж, 

зохих журмын дагуу программд шивж, шаардлагын дагуу цэгцлэн, 01/2637, 01/2860 тоотоор 

НЗДТГазарт хүргэсэн. 

Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

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

мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа 

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

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

удирдлагын заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газарт 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-оос 2013 оны 10 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт 

125 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 125 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 15 буюу 12%, шийдвэрлэх 

шатандаа 108 буюу 86,4 %, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл 2 буюу 1,6%-ийг эзэлж байна. 

1.2. Долоо хоног бүрийн 5 дахь өдөр Засаг даргын иргэд хүлээн авах уулзалтаар гарч буй 

иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг тэмдэглэл хөтлөн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж 

байна. 2013 оны 09 дүгээр сарын 20-оос 2013 оны 10 дугаар сарын 20-ны байдлаар Засаг дарга 

нийт 34 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 22 17,6 % 

2 Ub.1200.mn 3 2,4 % 

3 11 – 11 төв 32 25,6 % 

http://www.ulaanbaatar.mn/


4 Иргэдийг хүлээн авах төв 4 3,2 % 

5 Байгууллага  64 51,2 % 

6 Нийт 125 100% 

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын агуулгаар ангилвал:  

 

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал:  

 

Нийт 125 өргөдөл, гомдлоос 15 өргөдөл буюу 12 %-ийг шийдвэрлэж, 108 өргөдөл буюу 

86,4 % нь шийдвэрлэх шатандаа, 2 буюу 1,6 %- нь хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байна. 
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Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтсийн Архивт 

дотоод албан хэрэгцээнд шүүлт 10 удаа, иргэдэд иргэний бүртгэлийн холбоотой шүүлт 8, аж 

ахуйн нэгжийн санхүүгийн тайлантай холбогдолтой 9 шүүлт хийж үйлчилсэн.   

Бичиг хэрэгт 2013 оны 09 дүгээр сарын 24-нний өдрөөс 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн хооронд нийт 184 албан бичиг ирж 184 албан бичгийг Засаг даргаар цохуулан зохих 

хэлтэс албадад хүргэсэн. 384 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн дүүргийн Засаг 

даргын  захирамж 94, Тамгын газрын даргын тушаал 65 боловсруулан гарсан байна. 

Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

Хэвлэл мэдээллийн хувьд аравдугаар сард дөрвөн том арга хэмжээнд төвлөрөн 

ажиллажээ. Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, Улаанбаатар цэвэр агаар төслөөс хамтран зохион 

байгуулсан Дулаалгын аяны нээлттэй өдөрлөг, Эрчим хүчинд хэмнэлттэй, бүрэн шаталттай 

зуухны нээлттэй өдөрлөгийн үеэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг урьж мэдээ мэдээлэл, 

сурвалжлага бэлтгүүлсэн. Энэ үеэр МҮОНТ, TV5, C1, MN25, TV9, “Өнөөдөр”, “Зууны мэдээ” 

тэргүүтэй 20 гаруй хэвлэл мэдээллийн байгууллага ажиллаж сурвалжлага бэлтгэсэн.  

2013 оны аравдугаар сард Баянгол дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс “Бид 

Баянголчууд”, “Баянгол олимп” хэмээх хоѐр том арга хэмжээ эхлүүлсэн бөгөөд тус наадмуудын 

мэдээ, мэдээллийг дүүргийн сайтанд бэлтгэн оруулсан бөгөөд “Херуб” студиэр нэвтрүүлэг 

бэлтгүүлэхээр зураг авалтын ажилдаа ороод байна. Мөн тус хэлтэс нь энэ сард Хүүхдийн 

найрал дууны наадам зохион байгуулсан бөгөөд энэ үеэр зургаан телевиз ажиллаж мэдээ, 

мэдээлэл, сурвалжлага бэлтгэжээ.  

Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч П.Цэцэгмаагийн санаачилгаар “Талита” олон 

улсын байгууллагатай хамтран “Скандинавын орнуудын хүн худалдаалах гэмт хэргийн загвар” 

сэдэвт хэлэлцүүлэг, Засаг даргын санаачилгаар баасан гараг бүр өрнөхөөр төлөвлөгдсөн 

“Ярилцах цаг” зэрэг ажлуудын сурталчилгаанд Нийгмийн хөгжлийн хэлтэстэй хамтран 

ажилласан. Мөн “Хүссэн ажилдээ хэрхэн орох вэ” сургалт, Баянгол дүүргийн удирдлагууд 

Нарангийн энгэр дэх хогийн цэг дээр ажилласан зэрэг үйл явдлын үеэр холбогдох 

мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллажээ.  

Мэдээлэл технологийн чиглэлээр: 

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

Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр: 

Авлигатай тэмцэх газраас Авлигын асуудал эрхэлсэн эрх бүхийн албан тушаалтнуудын дунд 

буюу Тамгын газрын болон хороодын нийт ажилтнуудыг хамруулан 2013.10.22-ны өдөр сургалт, 

семинар зохион байгуулсан. 

III улирлын Ёс зүйн мэдээг гарган, Тамгын газрын даргаар хянуулан баталгаажуулж, 

yoszui@csc.gov.mn хаягаар илгээсэн. 
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Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

Дүүргийн 2013 оны орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөөний тодотголын төслийг 

боловсруулж, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 11 дүгээр сарын ээлжит хуралдаанаар 

хэлэлцүүлэхээр бэлдэж байна.   

 Тусгай зориулалтын шилжүүлэгээр санхүүждэг ерөнхий боловсролын сургуулиуды 

төсвийн тодотголыг боловсруулж, хуваарийг шинэчлэн батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна.     

Төсвийн орлогын талаар: 

2013 оны 10 дугаар сарын  20-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 10 тэрбум 414.9 сая 

төгрөгийн орлого оруулж,  эхний 10 сарын  төсвийн  орлогын  төлөвлөгөөг 1 тэрбум 691.0 сая 

төгрөгөөр давуулж, 119.4 хувийн биелэлттэй  байна.  Эхний  8 сарын гүйцэтгэлээр 265,9 сая 

төгрөгөөр тасалдаж байсан хог хаягдлын хураамжийн орлогыг төсөвт бүрэн төвлөрүүлэх 

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

үр дүнд хог хаягдлын хураамжийн орлогын 10 дүгээр сарын төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлэх 

боломжтой байна. Мөн реклам,зар сурталчилгааны самбарын төлбөрөөс  бүрдэх бусад төлбөр 

хураамжийн орлогын 2013 оны төлөвлөгөөг 5.4 сая төгрөгөөр давуулан биелүүллээ.   

Төсвийн зарлагын  гүйцэтгэлийн талаар: 

 

2013 оны эхний  10 сарын  байдлаар  орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 18 тэрбум 

527,5 сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад 26 тэрбум 191,3 сая 

төгрөгийн, бүгд 44 тэрбум 718,8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгож, батлагдсан төсвийн хуваарийн 

дагуу гүйлгээ хийж байна. Монгол улсын Сангийн сайдын 73 дугаар тушаалаар батлагдсан 

“Төсвийн санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн журам“-ын дагуу төсвийн орлогын 

төлөвлөгөөний биелэлттэй уялдуулан төсвийн санхүүжилтийг цалин хөлс, ажил олгогчоос төлөх 

НДШ,Халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж, ашиглалтын зардал, хөтөлбөр арга хэмжээ, хөрөнгө 

оруулалт гэсэн дараалал тогтоон санхүүжүүлж байна. Эхний 9 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 9 дүгээр сарын мэдээг нэгтгэж, Нийслэлд хүргүүлж, 

удирдлагыг шуурхай мэдээлэлээр ханган ажиллаж байна.  

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

сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж байна. 2013 оны 10 дугаар сарын 20-ны байдлаар 

10216 аж ахуйн нэгж , байгууллагын тайланг хүлээн авч, 6255 тайлан баталгаажуулж, тайлан 

тушаалт 39,5 хувьтай байна. 

2013 оны 10 дугаар сарын 20-ны байдлаар улс,нийслэл орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

11 тэрбум 301 сая 052 мянга 836 төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтын ажил хийхээр төлөвлөгдөж, 4 

тэрбум 286.1 сая төгрөгийн ажлын   сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулан, 

ажлын гүйцэтгэлд  хяналт тавьж  байна.   



Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт, 

төлөвлөлтийн ажлын талаар 

Нийслэлийн Баянгол дүүрэгт 2013 онд хийгдэж буй 103,3 тэрбум төгрөгний 722 нэр бүхий 

ажлын гүйцэтгэлийг явцийн жагсаалтыг ДИТХ-ын Төсөл, орон нутгийн өмчийн харилцаа 

эрхэлсэн хороо, Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороонд,  2014 онд Улс, Нийслэлийн хөрөнгө 

оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг дүүргийн удирдах зөвлөлийн хуралд танилцуулж 

хэлэлцүүллээ. 

Засаг даргын А/594 тоот захирамжийн дагуу Баянгол дүүрэгт Улс, Нийслэлийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2013 онд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээ, 2014 оны хөрөнгө 

оруулалтын төсөөлөл сэдэвт уулзалт хурал зохион байгуулж хурлын материалыг бэлдэв. Мөн 

Баянгол дүүргийн Нутгын удирдлагын ордны барилга барихад шаардлагатай газрын 

танилцуулга бэлтгэлээ. 

Нийслэлийн боловсролын газарт 2014 онд Баянгол дүүргийн боловсролын байгууллагад 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх 2,6 тэрбум төгрөгний 20 нэр бүхий засварын ажлын 

хүргүүллээ. 

 Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар: 

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

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

хүсэлтээр дахин төлөвлөлтийн ажил эхлээд байна. Дахин төлөвлөх ажлын хүрээнд дээрх 

байрнуудад мэргэжлийн байгууллагаар талбайн хэмжилт, кадастр, Нийслэлийн Мэргэжлийн 

хяналтын дүгнэлт акт гаргуулах ажил хийгдсэн. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 

хуучин орон сууцны  барилгуудыг иргэдийнх нь оролцоотой дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлэхээр 

БГД-ийн 2, 3, 4 дүгээр хороон дээр судалгааны ажил хийгдэж  байна. 

 

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

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

иргэдийн хүсэлт, судалгаа авах ажил хийгдэж байна. 

 

 2013 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан нийтийн орон сууцны дээврийн засварын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерээр шалгарсан байгууллагууд Нийслэлийн 

Хөрөнгө Оруулалтын газарт гэрээ хийгдэж 68 байрны дээврийн их засварын ажил эхлээд байна. 

Мөн 2013 оны төсвийн тодотголоор батлагдсан нийтийн орон сууцны дээврийн их засварын 

ажилд хэмнэгдсэн төсвөөр зайлшгүй хийгдэх шаардлагатай 9 байрны жагсаалтыг Нийслэлийн 

Засаг даргад хүсэлт гаргаад байна.    

 

 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд баригдах “Боловсруулсан түлш хадгалах агуулах" 

барих ажил Нийслэлийн Худалдан Авах ажиллагааны газарт үнэлгээний хороо хуралдаж 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж зөвлөмжийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт 

хүргүүлсэн.  

 

 7, 8, 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт “Эл Жи Интернейшнл” Улаанбаатар дахь 

төлөөлөгчийн газартай хамтарч авто зогсоол барих судалгааны ажил хийгдэж 3 байршилд шинэ 

дэвшилтэт технолги бүхий авто зогсоол барих зураг хийгдэж байна.   

 



 Эдийн засаг хөгжлийн яамны “Гудамж” төслийн хүрээнд Баянгол дүүрэгт “Бичил 

цэцэрлэг” төслийг хэрэгжүүлэхээр хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгжүүлэх боломжтой 

газруудын судалгааг гаргаж нийт 23 хорооны 46 байршлын саналыг Эдийн засаг хөгжлийн 

яамны “Гудамж” төслийн газарт хүргүүлсэн. 

Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм эдийн засгийн зорилт: 

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

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

тодорхойлох, Нийслэлийн 2014 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын төсөл боловсруулах 

ажлын хэсгийн анхдугаар хурлыг зохион байгуулав. 

Нийслэлийн нутгийн захирагааны байгууллага, харьяа газрын удирдах ажилтнуудын 

болон тэргүүний албан хаагчдад урамшуулал олгох журмын дагуу дүүргийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны үр дүнгийн тайланг хамтран боловсруулж хүргүүллээ. 

Худалдан авах ажиллагаа:  

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

төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин худалдан авах ажил” /БГД-ХААА/УТ13-01/-ын 

тендер харьцуулалтаар 2013 оны 09 сарын 11-ний өдөр зарлагдаж, 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр 

нээсэн. Гүйцэтгэгчээр “Киа Моторс Монголиа” ХХК-ыг шалгаруулан, зөвлөмжийг дүүргийн 

Тамгын газарт хүргүүлсэн.   

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажил болох 

“Автомашины зогсоол барих ажил” /БГД-ХААА/ОН13-09-01/ажил-ын худалдан авалтыг нээлттэй 

тендер шалгаруулалтын журмаар 2013 оны 09 дүгээр сарын 16-нд зохион байгуулсан. 10 дугаар 

сарын 16-ны өдөр нээгдэж үнэлгээ хийгдэж байна.   

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажил болох 

“Далангийн гүүр болон шатны тохижилтын ажил” /БГД-ХААА/ОН13-09-02/-ын худалдан авалт 

харьцуулалтын журмаар 2013 оны 09 дүгээр сарын 23-нд зохион байгуулагдаж, 09 дүгээр сарын 

30-ны өдөр нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Алтан зурлага” ХХК-ыг  шалгаруулан гэрээ хийх  зөвлөмжийг 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн. 

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажил болох 

“Үерийн далангийн тохижилтын ажил” /БГД-ХААА/ОН13-09-05/-ын худалдан авалтыг 

харьцуулалтын журмаар  2013 оны 09 дүгээр сарын 23-нд зохион байгуулсан. 09 дүгээр сарын 

30-ны өдөр нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Хастуйл” ХХК-ыг шалгаруулан гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлсэн. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажил болох 

“Хороолол дотор болон гэр хороололд явган хүний зам тавих” /БГД-ХААА/ОН13-09-03/ажил-ын 

худалдан авалт харьцуулалтын журмаар  2013 оны 09 дүгээр сарын 18-нд зохион байгуулагдаж, 

09 дугаар сарын 25-ны өдөр нээсэн. Гүйцэтгэгчээр “Цавчим цахир” ХХК–ыг шалгаруулан, 10 

дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээ хийх зөвлөмжийг Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт  

хүргүүлсэн. 

Дүүргийн нөөц хөрөнгөөр хийгдэх Баянгол дүүргийн 6-р хороонд байрлах нурах аюултай 3 

давхар байшин буулгах ажил /БГД-ХААА/ДНХ-13-01/-ын тендер харьцуулалтаар 2013 оны 09 

дүгээр сарын 26-нд зарлагдаж, 10 дугаар сарын 02-ны өдөр нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Анж Андууд” 

ХХК шалгарч, 10 дугаар сарын 02-нд дүүргийн Тамгын газарт зөвлөмж хүргүүлсэн. 



Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр дүүргийн 6-р хороонд байрлах “Гэрэлтүүлгийн цамхагуудыг 

буулгах ажил /БГД-ХААА/НТ13-05/ -ын тендер 2013 оны 09 дүгээр сарын 27-нд харьцуулалтаар 

зарлагдаж, 10 дугаар сарын 04-нд нээгдэж, гүйцэтгэгчээр “Оакс Экспресс Монголиа” ХХК 

шалгарч, 10 дугаар сарын 14-нд зөвлөмжөө НХОГ-т хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг 

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

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

зарлагдсан, 11 дүгээр сарын 12-нд нээнэ. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Засаг даргаас 

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

өрхийн эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД, 06, 20-р хороо/-ын ажлыг 2013 оны 

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

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

зохион байгуулсан. Тендер 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр нээгдэнэ.  

Дүүргийн 2013 оны орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих “Хороодын Засаг дарга нарт 

компьютер, техник хэрэгсэл” худалдан авах ажлын худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах 

тухай 2013 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/657 тоот Засаг даргын захирамжын дагуу 2013 

оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр харьцуулалтын журмаар зохион байгуулсан. Тендерт үнийн 

санал ирүүлэх урилгыг “Эф Эс Эм” ХХК, “Би Эм Өү Гэ Дэ” ХХК, “Вега Экспрэсс” ХХК,  “М Си Эс 

Электроникс” ХХК-д өгсөн. 10 дугаар сарын 22-ны өдөр тендер нээгдэнэ.   

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих “Баянгол хүүхдийн зуслангийн 

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

ажил”-ын худалдан авалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр нээлттэй тендер 

шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулсан. 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр нээнэ. 

 

Гурав. Худалдаа, ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 

 

Зохион байгуулсан ажлууд: 

- БГД-ийн Засаг даргын А/559 тоот Эрүүл зөв хоолыг эрхэмлэгч ресторан шалгаруулах 

тухай захирамжийн хүрээнд 17-р хорооны “ШАМУН” рестораныг шалгаруулж Нийслэл 

рүү явуулсан. 

- Дүүргээс олгодог үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрлүүдийн талаарх 

мэдээлэл, тухайн зөвшөөрлийг авахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг 

шинэчлэн мэдээллийгwww.bgd.mn сайтад тавьсан. 

- “Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Алтан намар-2013” шинэ 

ургацын төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний үзэсгэлэн худалдааг “Дүнжингарав” 

худалдааны төвд болон тус дүүргийн нутагт Смарт худалдааны төвийн урд талбай, 

Төмөр замын коллежийн өмнөх талбай, Сайхан төвийн өмнөх талбай, 3 дугаар 

хорооллын эцсийн 28 дугаар байрны арын талбай, Таван-Эрдэнэ хүнсний захын баруун 

өмнөх талбай зэрэг газруудад төвлөрсөн захуудыг зохион байгуулж, хяналт тавьж 

ажилласан бөгөөд үйл ажиллагааг явуулсан асар, чингэлгийг хүлээн авах ажлын хэсэг 

байгуулан акт үйлдэн хүлээн авсан. 

- Архигүй цэнгээний газрыг шалгаруулах журмыг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 

сурталчилж, бүх хороодод байгаа алкоголгүй ундаагаар үйлчлэх сонирхолтой,  

байгууллагуудын хүсэлтийг авч, судалгааг гаргаж 22-р хороо болон 2 дугаар хороонд 

Архигүй цэнгээний жишиг газрыг шалгаруулан сонгоод байна. 
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- Баянгол дүүргийн Засаг даргын 3 дугаар сарын 02-ныА/86 тоот захирамж болон Бямба 

гаригт дүүргийн нутаг дэвсгэрт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх тухай 2013 оны 

08-р сарын 07-ны өдрийн А/467 захирамжуудын дагуу Бямба гариг бүр 1, 4-р хорооны 

нутаг дэвсгэр дэх Магсаржавын гудамжны аж ахуйн нэгж байгууллагуудын цэвэрлэгээнд 

хяналт тавьж ажилласан. Мэргэжилтнүүдийг хуваарь гарган цэвэрлэгээний чанар болон 

хамрагдаж байгаа байдлыг хянахаас гадна тус гудамжинд үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагуудын БГД-ийн тамгын газартай байгуулсан гэрээ, гэрчилгээг шалган 

мэдээллийн санд нэмэн бүртгэлжүүлж байгаа.   

- "Бизнес форум" чуулга уулзалтын захирамжийн төсөл, бэлтгэж, ажлын төлөвлөгөөг 

гаргасан. 

 

Мэдээлэл, судалгаа, дүгнэлт: 

- Дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдээс хөрс, ургамал 

хамгааллын чиглэлээр болон хортон шавьж, хог ургамалтай тэмцэх талаар авсан арга 

хэмжээний талаар судалгааг Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт гаргаж өгсөн.  

- “Цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламж хөгжүүлэх үндэсний холбоо" ТББ-т Энэбишийн 

гудамж болон 10-р хорооллын төв гудамж дагуу аж ахуй нэгжийн судалгаа гаргаж өгсөн.  

- Голомт банкинд “Бизнес форум”-д оролцох 400 аж ахуй нэгжийн судалгааг гаргаж өгсөн.  

Хяналт шалгалт: 

- Иргэд, Аж ахуйн нэгжээс ирсэн гомдлын мөрөөр 20-р хороо, 13-р хороо, 8-р хороо, 1-р 

хороо, 7-р хорооны нутагт байрлах аж ахуй нэгжүүдээр хяналт шалгалтыг хийж 

зөвшөөрөл, гэрчилгээгүй  үйл ажиллагаа явуулж байсан 10 байгууллагыг илрүүлсэн. 

 

- Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэст 13-р 

хорооны Хар сувд караоке баартай холбоотой /Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 

худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ олгогдоогүй байтал Монгол улсын 

“Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь заалт, НИТХ-

ын Тэргүүлэгчдийн 198 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн 1.4 дэх заалтыг тус тус зөрчин 

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албаны Хүнс, Худалдаа, Үйлчилгээний хэлтэс 

“Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл”-ийг олгосон/ 

асуудлаар тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох хүсэлтийг хүргүүлсэн. 

 

- Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/569 тоот 

захирамжийн хүрээнд олон нийтийг илрүүлэх хяналт шалгалтыг ЭМН, МХХ, ЦХ, 

Хороодын ажилтнууд хамтран хийсэн. Шалгалтанд давхардсан тоогоор 30 орчим аж 

ахуйн нэгж шалгагдсан. Илрүүлэлтэнд 69 хүн хамрагдсанаас 15 хүн эерэг гарч 

эмчилгээнд хамрагдсан. 

 

- Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан 

ариун цэвэр, стандартын шаардлага хангахгүй ТҮЦ, павилонуудыг хянан шалгаж, 

Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.7.7, 6.7.8, 6.7.12, 6.7.14 заалтууд, 

“Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.1, 4 дүгээр зүйлийн 

4.3 заалтуудыг зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь тогтоогдсон тул мэдэгдэх хуудас 

өгч, Өмч, газрын харилцааны газарт нүүлгэн шилжүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлээд 

байна. 

 



Дөрөв. Дэд бүтэц, тохижилтийн хүрээнд 

Байгаль орчин, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр: 

Нийслэлийн Засаг даргын “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нэгдсэн арга хэмжээ 

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

цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор айл өрх, байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд 

зориулалтын хогны уутны хэрэглээг нэвтрүүлэх, зориулалтын уутанд хийсэн хог хаягдлыг 

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

болгосон. 

Уг ажлын хүрээнд Дүүргийн Засаг даргын “Хог хаягдлын шинэ менежмент”-ийг 

хэрэгжүүлэх тухай 2013 оны А/628 дугаар захирамж гарч дүүргийн нийт хороодын 49683 өрхийг 

бүрэн хамруулж хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр 741000 ширхэг хогны уутыг хүлээн авч хороо тус бүр 

айл өрх бүрт 15 ширхэг уут тарааж байгаа бөгөөд тараалтын явц 70%-тай үргэлжилж байна. 

 

Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон 

авто замын хальтиргаа гулгааг арилгах, цас мөс хайлуулах зориулалтын бодис, давс, элс 

нөөцлөх ажил зохион байгуулж нийт 36.120.000 төгрөгийн хөрөнгөөр 120 тн давс, 20 тн бодис, 4 

машин элс нөөцлөөд байна. 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 

өөрийн байрны баталгаажсан эдэлбэр газраас гадна дүүргээс хариуцуулсан нийтийн эзэмшлийн 

зам, талбай, ногоон байгууламж, явган хүний замын хог, цас мөсийг тогтмол цэвэрлэж, 

хальтиргаа гулгаа үүсгэхгүй, орчныг бохирдолгүй цэвэр байлгах албан даалгавар тараасан. Уг 

ажлын хүрээнд орчны хариуцсан нийтийн эзэмшлийн газрын арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх 

зориулалт бүхий багаж хэрэгслийг шаардлагатай тоо хэмжээгээр нөөцөлж бэлэн болгох талаар 

нутаг дэвсгэрийн  350 дэлгүүр, 490 гаруй баар, ресторанд хугацаатай үүрэг даалгавар өгсөн. 

 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор “Нийтийн үйлчилгээний 

Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ үүсгэн байгуулагдаж Улаанбаатар хотын төв болон туслах 

гудамж, зам, нийтийн эзэмшлийн талбайн хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт, ногоон байгууламж, 

Нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө, гэрэлтүүлэг, далан сувгийн ашиглалт, хамгаалалт, засвар 

үйлчилгээг 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн хариуцаж эхлэх болсонтой холбогдуулан 

тус газартай эзэмшил газрын зааг хилийг тогтоох ажлыг зохион байгуулж бүртгэлжүүлсэн. 

 

Хог хаягдлын тухай хууль болон Нийслэл, дүүргээс хэрэгжүүлж буй хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд “Нарангийн энгэр”-ийн төвлөрсөн хог хаягдлын 

цэгийн үйл ажиллагаатай танилцах арга хэмжээг 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион 

байгуулсан. “Нарангийн энгэр”-ийн төвлөрсөн хог хаягдлын цэгийн үйл ажиллагаатай танилцах 

ажлын бүрэлдэхүүнд дүүргийн Засаг дарга, удирдлагууд болон хороодын Засаг дарга, хороодын 

ажлын албаны дарга нар, хог тээврийн “Баянгол-Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ-ын ажилтнууд 

хамрагдсан. 

 

Нийслэлийн 374 жилийн ой угтаж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2009 оны 

63 дугаар тогтоол “Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс 

дагаж мөрдөх журам”, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/286 дугаар захирамжаар 

батлагдсан “Баянголчуудын Бямба” нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор 

дүүргийн нийт хороодын дунд “Хоггүй гудамж – Хоггүй хороо” сэдэвт болзолт уралдааныг 2013 

оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн хугацаанд зарласан. 



 Шалгаруулалт Нийслэлийн ойн өдрөөр болох бөгөөд болзлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг 

хамгийн сайн хангасан, нийтийн цэвэрлэгээнд тогтмол идэвх санаачлагатай ажилладаг 3 хороог 

шалгаруулна. 

 

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Баянгол дүүрэг нь боловсруулсан түлшний 

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

нэгдсэн агуулахад Хялгантын үртсэн шахмал түлшний үйлдвэр НӨҮГ-аас 6 вагон 1 автомашин 

буюу 365,575 тонн, Хайрхан буянт ХХК-наас 2 вагон буюу 126 тонн нийт 491,5 тонн түлш хүлээн 

аваад байна. Боловсруулсан түлш болон бүрэн шаталттай зуухны хосолмол бүсэд 18 жижиглэн 

борлуулах цэг сонгон гэрээ байгуулан ажиллахад бэлэн болоод байна. 

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

Дүүргийн Засаг даргын А/662 дугаар захирамж гарч 2013 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр Өргөө 

кино театрын урд талбайд “Дулаан эрүүл орчинд хэмнэлттэй амьдарцгаая” уриатай дулаалгын 

аяны өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулсан бөгөөд агаарын бохирдлыг бууруулах 

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 40 гаруй аж ахуй нэгж байгууллага бараа бүтээгдэхүүнээ 

иргэдэд дэлгэн тавьж үзэсгэлэн гаргалаа.   

Дүүргийн Засаг даргын А/667 дугаар захирамж гарч Улаанбаатар Цэвэр агаар төсөлтэй 

хамтран 2013 оны 17-ны өдөр “Сайхан” төвийн урд талбайд бүрэн шаталттай зуухны 

борлуулалтын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд 2013-2014 оны 

халаалтын улиралд борлуулагдах “Дөл”, “Өлзий”, “Талст”, “Векас-107” зэрэг 4 төрлийн зуухыг 

танилцууллаа.  

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. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/647 тоот 

захирамжийн дагуу Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй нийтийн 

зориулалттай орон сууцны дээврийн их засварын ажлын гүйцэтгэлийн явцад гүйцэтгэгч 

байгууллагуудын хариуцлагагүй үйл ажиллагааны улмаас оршин суугчдын тав тухтай амьдрах 

нөхцлийг алдагдуулж, эд хөрөнгөд хохирол учруулсанд үнэлэлт дүгнэлт хийж, баталгаажуулах 

ажлыг зохион байгууллаа. 

 

 

 



Дээврийин их засварын технологи 

 

Ажлын явц 

 

Гэрэлтүүлэг: 

 Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамжны авто замын гэрэлтүүлгийн асалт 80,4 

хувийн асалтай байгаа тухай Замын цагдаагийн газрын 2013 оны 11/3-3013 тоот албан бичгийн 

дагуу дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг дээшлүүлэхээр Баянгол дүүргийн гэрэлтүүлгийн 

ашиглалт үйлчилгээ хариуцсан Цахилаан Тээвэр ХК-ны удирдлага, Засаг даргын тамгын газар, 

Замын цагдаагийн тасаг, Хорооны засаг нар хамтарсан гэрэлтүүлгийн шөнийн асалтын байдалд 

үзлэг зохион байгуулж цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн. 

 Тус өдрийн дүүргийн гэрэлтүүлгийн асалтын байдал 80,1 хувийн асалтай байсан бөгөөд 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтыг 

сайжруулахаар ашиглалт үйлчилгээний хариуцсан байгууллагад 15 сая төгрөгийн материалын 

зардал шийдвэрлэж татан авалт хийгдсэн. 

Технологи

Хар цаас

Чулуугүй 
хар 

Чулуугүй 
хар 

Чулуутай 
хар цаас 

Менбрам

Цулхай Менбрам 
Цулхай 
хайрга

Нийт орон 
сууцны дээвэр -

68

Гүйцэтгэгч 
байгууллага-16

Ажлаа эхлээгүй-
4   

Ажлаа 
эхлүүлсэн - 12 

Орон сууцны 
дээвэр 

Засагдаж 
эхэлсэн орон 

сууц – 32 (51%)

Эхлээгүй орон 
сууц - 36 



 Үйлдвэрийн гудамжны 158 ширхэг гэрэлтүүлгийг хэвийн ажиллагаанд оруулахаар 

“Нийслэл Өргөө” ХХК-ны удирдлагатай Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын Албатай хамтарч 

тэжээлийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр уулзалт зохион байгуулсан. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа 1300 ширхэг гэрэлтүүлгийн 

ажлын явцад 2 удаагийн хяналт тавьсан бөгөөд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдэх 1100 ширхэг гэрэлтүүлгийн зураг төсвийг бэлэн болгож Нийслэлийн Засаг даргын 

захирамжаар дүүрэгт 377 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажил хийх эрх шилжин ирж худалдан авах 

ажиллагаанд шилжүүлсэн. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн талаар: 

Дүүргийн нийтийн эзэмшил зам талбайд байрлах гадна зар сурталчилгааны самбар 

эзэмшигч байгууллагад түрээсийн гэрээ байгуулах талаар 68 аж ахуйн нэгж байгууллагад 

хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлж 36 аж ахуйн нэгж байгууллага гэрээ байгуулж дүүргийн төсөвт 

265 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Баянгол дүүргийн засаг даргын 2013 оны А/607 дугаар захирамж гарч нийтийн 

эзэмшлийн зам талбайд гэрээ байгууллаагүй, зөвшөөрөлгүй байрлуулсан гадна зар 

сурталчилгааны байгууламжийг албадан буулгах ажлын хэсэг байгууллагдан 2013 оны 10-р 

сарын 4-7-ны өдрийн хооронд 20 ширхэг самбар албадан буулгасан бөгөөд үргэлжлүүлэн хийж 

байна.  

Авто замын талаар: 

Эдийн засгийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Гудамж” төсөл арга хэмжээний хүрээнд 

Баянгол дүүрэгт хийгдэж байгаа 16 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт, 

ажлын явцын талаар мэдээ танилцууллага тухай бүр гаргаж ажиллалаа. “Гудамж” төсөл арга 

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

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

Орон сууц, гэр хорооллын гудамж зам талбайн эвдэрсэн авто замын судалгаа, засварлах 

төсөв тооцоо гаргасан.  

Камер хаалга, хаалганы цоож: 

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

хаалга, хаалганы цоожийг гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарч “Смарт техналоги” ХХК-тай 

хамтарч 6-н хорооны орон сууцны солих шаардлагатай хаалга, цоожны судалгаа дахин гаргаж 

байршлыг баталгаажуулсан бөгөөд 1,14,12-р хороонд ажил эхлүүлсэн бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 

35 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

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

сүлжээний кабель татах ажиллагааг 1,19,-р хорооны ажлыг эхлүүлсэн. 10 сарын 25-наас 

сурилуулалт эхлүүлэхээр төлөвлөгөө график гарган ажиллаж байна. 

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

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

танилцуулага бэлтгэв. 

 



 

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

Халамж, үйлчилгээний чиглэлээр: 

2013 оны 10 дугаар сарын 01-нд Дүүргийн 22-р хорооны иргэн Д.Баяржаргал нь 

амьдралын баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой, өрх толгойлсон 2 хүүхдийн хамт 

амьдардаг. Иргэн Д.Баяржаргал хүүгийн хамт олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ өвчнөөр өвчнөөр 

хүндээр өвдсөний улмаас хагалгаанд орох шаардлагатай учир  Засаг даргын 2013 оны А/609 

тоот захирамж гарган эмчилгээний зардалд Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 500 000 төгрөгийг 

шийдэж олгосон.  

Мөнгөн тусламж эмчилгээний зардалд Засаг даргын захирамжаар 2013 оны 09 дүгээр 

сарын 29-нд Г.Нацагдоржийн хүү Н.Номинд 1,000,000 төгрөг Засаг даргын 2013 оны 10 сарын 

04-нд 93 настай 3 дугаар хорооны иргэн П.Адьяад 300,000 төгрөг, 2013 оны 10 дугаар сарын 10-

нд А/656 захирамжаар иргэн Дунгаамаад 100,000 төгрөг, иргэн 2013 оны 10 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн А/651 захирамжаар Д.Нэргүйн Тархины Зураг авхуулахад 80, 000 төгрөгийг тус тус олгож 

шийдвэрллээ.  

 

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:  

Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/569 тоот  захирамж 

гарган Баянгол дүүргийн хэмжээнд олон нийт буюу биеэ үнэлэгчдийн дундах бэлгийн замаар 

дамжих халдварт өвчнийг бууруулах зорилгоор НХХ, ЭМН, МХХ, ХҮҮХ, цагдаагийн 1,2-р хэлтэс 

хамтран 2013 оны 09 сарын 23-27 өдрүүд, 10 дугаар сарын 07-11-ний өдрүүдийн оройн 20 

цагаас шөнийн 03 цагийн хооронд дүүргийн саун массажны газрууд, зочид буудлуудаар “Олон 

нийт илрүүлэх үзлэг”-ийг зохион байгуулсан.  

ЗДТГ-ын даргын 2013 оны “Орон тооны бус комисс байгуулах тухай” А/167 тоот  

тушаалыг батлуулан Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэлээ. Тус комиссын 

бүрэлдэхүүнээр ХҮҮХ-ийи дарга, Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга, Эрүүл мэнд хариуцсан 

мэргэжилтэн нар томилогдсон.  

 Боловсролын чиглэлээр: 

2013 оны 10 дугаар сарын 15-нд цэцэрлэг сургуулийн хөрөнгө оруулалтанд дүн 

шинжилгээ хийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн сургууль цэцэрлэг, саналын түвшинд явж байгаа, 

хөрөнгө оруулалт хийгдэхэд бэлэн болсон өргөтгөл хийх сургуулийн зураг төслийн ажлын явц 

зэргийн судалгааг гарган нэгтгэн цаашид хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх талаар холбогдох 

байгууллагад уламжилна.  

 

 Үүнд:   

Нийслэлийн 617,600,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 9 цэцэрлэгийн сэрүүн 

өрөөг анги бүлэг болгон өргөтгөсөн ба улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ЭУЦ сургуулийн 77, 

54, 78 дугаар сургуулийн давхаржилтын өргөтгөл 2 сая 700 тэрбум, ЭУЦ 77-р сургууль 

Сантехникийн гадна дотно иж бүрэн засвар 55 сая төгрөг, 47-р сургууль дээврийн засвар 

46000000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. 

 



2013 оны 20-р сургууль 40-р сургуулийн өргөтгөл барих ажлын зураг төслийг хийж 

гүйцэтгэх тендер авсан компаниуд 2013 оны 10 сарын 17ны байдлаар зураг төслийн ажлаа 

дээрх 2 сургууль дээр хийж дуусгаад байна.    

 

2013 оны 10 дугаар сарын 02-нд СӨБ-ын цэцэрлэгийн багш нарын дунд “Хүүхэд нэг 

бүрийг хөгжүүлэх сургалт арга зүйн” семинар зохион байгуулах үйл ажиллагааны захирамжийн 

төсөл бэлдэн арга хэмжээнд зарцуулах 230,000 төгрөгний төсвийг Засаг даргыг  А/590 тоот 

захирамж  гарган батлууллаа.  

 

2013 10 дугаар сарын 03-нд Иргэдээс боловсролын хэрэгцээт судалгаа авах тухай Засаг 

даргад захирамжийн төсөл бэлдэн А/592 тоот захирамж батлуулсан. Дүүргийн төрийн хэвшлийн 

олон янзын байгууллагуудын албан хаагчдын хүүхдийн сургалтын төлбөрийг хөнгөлөхөд 

зориулан Сургалтын төлбөрийг төрөөс хариуцан санхүүжүүлэх тухай А/661 тоот Захирамжийг 

Засаг даргаар батлуулж сургалтын төрийн санд хүргүүлээ. 

 

Сургалт, уулзалт, семинарын чиглэлээр: 

2013 оны 10 дугаар сарын 09-нд Баянгол дүүргийн Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Баянгол 

эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга нарын хамтарсан 2013 оны 10 сарын 07-ны өдрийн “Их дээд 

сургуулийн оюутнуудын зөвлөлдөх уулзалт” сэдэвт удирдамжийн дагуу 14.00-16.00 цагийн 

хооронд Баянгол дүүргийн Их, дээд сургуулийн оюутнуудын зөвлөлдөх уулзалтыг ЗДТГ-ын 

хурлын зааланд зохион байгуулсан. Зөвлөлдөх уулзалтанд Засаг даргын Тамгын газрыг 

төлөөлж НХХ-ийн дарга П.Ганбат, НХХ-ийн мэргэжилтэн Г. Даваасүрэн нар, Эрүүл мэндийн 

нэгдлийг төлөөлж ЭМН-ийн дарга Ө.Батжаргал, Өрхийн менежер Б.Дэлгэрмаа, Өсвөр үеийн эмч 

Б.Оюунбаяр, Сэтгэц наркологийн диспансерын их эмч Б.Гандулам, БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын 

диспансерын эрхлэгч Г.Уугантуяа, Сургалтын арга зүйч Б.Ган-Эрдэнэ, цагдаагийн хэлтсийг 

төлөөлж цагдаагийн 1-р хэлтсийн ахлах дэслэгч Д.Оюун, Нийгмийн даатгалын хэлтсийг төлөөлж 

эрүүл мэндийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн н.Оюунболд нар оролцлоо.  

 

Зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнд их, дээд сургуулиуд урьдчилан сэргийлэх үзэлгийг хэрхэн 

зохион байгуулах талаар ярилцаж, тохиролцлоо. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/636 тоот 

захирамжаар төрийн албан хаагчдад шинэ мэдээлэл, бүтээлч санаа олгон ажлын бүтээмжийг 

дээшүүлэх зорилгоор “Баасан гарагийн ярилцах цаг” нээлттэй хэлэлцүүлгийг санаачлан зохион 

байгууллаа. Тус нээлттэй хэлэлцүүлгийг 14 хоног тутмын баасан гарагийн 15.30 цагт Засаг 

даргын Тамгын газрын хурлын зааланд зохион байгуулахаар төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд 

байна. Энэ удаагийн анхны нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2013 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 

15.30 цагт зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Боловсрол шинжлэх ухааны яамны харъяа “Шинэ 

эрин” олон улсын лаборатори сургуулийн захирал Б.Амартүвшин уригдан ирж “Боловсролын 

олон улсын чиг хандлага” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг өрнүүллээ. Нээлттэй хэлэлцүүлэгт 

ЕБС-иудын 80 гаруй багш, төлөөлөгчид оролцон санал бодлоо илэрхийлэн шинэ мэдээлэл 

авсан. 

Соёл урлаг, спортын чиглэлээр: 

2013 оны 10 дугаар сарын 2,3-нд Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит “Их нүүдэл” тэмцээнд 

оролцох шилдэг баг, дүүргийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээн явагдаж, Баянгол дүүргийн 

ерөнхий боловсролын 14 сургуулийн  308 сурагчид хамрагдлаа. Уг тэмцээнд 13-р сургуулийн 



Мөнхбаатар багштай баг тамирчид 1 дүгээр байр, Хүрэлбаатар багштай Монгени сургуулийн баг 

2 дугаар байр, Энх-Амгалан багштай “Эрдмийн ундраа” сургуулийн баг  3 дугаар байр эзэлж 

Нийслэлийн тэмцээнд дүүргээ төлөөлж оролцох эрхтэй боллоо.  

2013 оны 10 дугаар сарын 10-нд Нийслэлийн өдөрт зориулсан хөгжмийн багш нарын  

“Ундармал авьяас” наадмыг зохион байгуулах тухай  А\652 дугаарт захирамжийг батлуулж, 10 

сарын 19-ний өдөр болсон уг наадамд Баянгол дүүргийн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий 

боловсролын сургуулийн 60 багш амжилттай оролцож, нийслэлийн хэмжээнд тэргүүн байранд 

шалгаран Цом, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал хүртлээ.  

2013 оны 10 дугаар сарын 11-нд Баянгол дүүргийн Хүүхдийн найрал дууны шилдэг хамтлаг 

шалгаруулах уралдаант наадам зохион байгуулах А\573 дугаарт захирамжийн дагуу уг наадам 

МҮЭСТО-д амжилттай болж өнгөрлөө. Уг наадамд дүүргийн хэмжээний төрийн болон төрийн 

бус өмчийн нийт 14 сургуулийн 20 багш, 14 нийгмийн ажилтан, 1247 сурагч зохион 

байгуулалтын өндөр төвшинд хамрагдлаа. Тус наадмын тэргүүн байрыг “Эрдмийн өргөө” ЦС, 

дэд байрыг “Монгени” ЦС, удаах байрыг “Эрдмийн ундраа” ЦС  тус тус эзэлсэн бөгөөд эдгээр 

сургуулийн хамтлаг нийслэлийн хүүхдийн найрал дууны наадамд оролцох эрхтэй болсон юм.  

2013 оны 10 дугаар сарын 18-нд “Бид Баянголчууд” урлагийн наадмын 4 дүгээр бүсийн 

шалгаруулалт 47 дугаар сургууль дээр болж 60 гаруй иргэд оролцож 8 төрөлд оролцогчдыг 

шалгарууллаа.  

2013 оны 10 дугаар сарын 19-нд “Бид Баянголчууд” урлагийн наадмын 2 дугаар бүсийн 

шалгаруулалт 113 дугаар сургууль дээр болж нийтдээ 70 гаруй иргэд хамрагдаж, 8 төрөлд 

оролцогчдыг шалгарууллаа.  

2013 оны 10 дугаар сарын 20-нд “Баянгол олимп” спортын анхдугаар их наадам спортын 7 

төрлөөр 5 үндсэн үе шаттайгаар, 30-аас доош болон 30-аас дээш гэсэн 2 насны ангилалтайгаар 

5 сарын хугацаатай явагдаж, хаалтын ажиллагаагаа хийлээ. Тус спортын наадамд нийтдээ 

20608 иргэн хамрагдсан ба багийн дүнгээр  тэргүүн байрыг 9 дүгээр хороо, дэд байрыг 2 дугаар 

хороо, удаах байрыг 1 дүгээр хороо тус тус эзэллээ.  

2013 оны 10 дугаар сарын 27-нд 16:00 цагаас UB palace Royal танхимд “Бид Баянголчууд” 

урлагийн анхдугаар их наадмын Шилдгийн Шилдэг оролцогчдыг шалгаруулах наадам 

амжилттай зохион байгуулагдлаа.    

Зургаа. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

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

Сонгинохайрхан,Чингэлтэй дүүргүүд хамтран цэргийн дүйцүүлэх алба 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 амжилттай зохион байгуулж дууссан. 

Нийслэлийн өдрийг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг даргын орлогч н.Батаа цэргийн 

анги, байгууллагын офицер, ахлагч нарт Нийслэлээс хийгдэж байгаа ажлын талаар танилцуулах 

уулзалт 2013 оны 10-р сарын 11-нд Зэвсэгт хүчний 326 дугаар анги, Хилийн 0164 дүгээр 

ангиудад зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний үеэр Нийслэлийн Засаг даргын орлогч тус 

дүүргээс цэргийн жинхэнэ албанд татагдан цэргийн алба хааж байгаа дайчидтай уулзан, гарын 

бэлгээ гардуулж, албанд нь амжилт хүссэн. 



 Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/872, дүүргийн Засаг даргын А/586 дугаар 

захирамжуудаар 2013 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт, татлагын ажлыг 2013 оны 10 дугаар 

сарын 15-20-ны өдрүүдэд Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль дээр амжилттай зохион 

байгууллаа. 

 Тус Цэргийн штабаас 2013 оны 10 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд Ерөнхий зориулалт, 

Хил хамгаалах газар, Дотоодын цэргийн ангиудаас халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авах ажлыг 

Оюуны Ундраа цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулсан.  

 Цэргийн албанаас халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авах арга хэмжээнд дүүргийн 

Хөдөлмөрийн хэлтэс, Гэгээрэл хөгжлийн төв, “Натур өргөө”, “Монгол дайван Атмор”, “Номин 

холдинг”, “NJX” ХХК-иуд оролцлоо. 

 Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтанд 67 

дайчин хамрагдсан. 

 Үүнээс ажлын байрны захиалгад-27, хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй ажилд-1, ажил 

хайгчийн анкет-8, компьютер-англи хэлний дамжаанд-10 хүн тус тус бүртгүүллээ. 

 Цэргийн алба хаагаад халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авах өдөрлөгийн арга хэмжээнд 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга Т.Нямцэцэг оролцож талархал дэвшүүлэн, дайчдад дүүргийн 

Засаг даргын дурсамжийг гардуулсан. 

 Цэрэг татлагын байранд ажиллах бүрэлдэхүүнийг 8 тасгаар зохион байгуулж, Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, Цэрэг татлагын товчооны даргын 2013 оны Б/360 дугаар 

тушаалаар 92 хүнийг томилон ажиллууллаа. 

 Цэрэг татлагын байранд ирж асуудлаа шийдвэрлүүлж, эрүүл мэндийн үзлэгээр орох 4372 

иргэнээс 10-р сарын 18-ны өдөр 2500, 10-р сарын 19-ний өдөр 1872 иргэнийг оруулж 

Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн тоон даалгаврын дагуу цэргийн жинхэнэ албанд тэнцүүлэн 

татаж, Ерөнхий зориулалт, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийг хугацаат цэргийн 

албан хаагчаар нөхөн хангаж 100 хувь биелүүлсэн. 

 Цэрэг татлагын үеэр цэргийн алба хаах нас ны дээд хязгаарыг хүрсэн 2 иргэнд мөнгөн 

төлбөрийн хэмжэээг тогтоон, төлүүлэх шийдвэр гаргаж, 1563750 төгрөгийг Нийслэлийн Төрийн 

сангийн дансанд төвлөрүүлсэн. 

 Мөн 26 нас хүрсэн 0-3 насны 2 хүүхэдтэй 4 иргэнийг хуулийн дагуу мөнгөн төлбөрөөс 

чөлөөлж асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

 2013 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт, татлагын үйл ажиллагаатай холбоотой 

тавигдсан зорилтуудыг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан Цэрэг татлагын 

товчоо бүрэн шийдвэрлэж ажиллаа. 

 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан Нийслэлийн өдрийг 

тохиолдуулан цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын дунд зохион байгуулах цэрэг-спортын 

цогцолбор тэмцээний удирдамжийн дагуу 2013 оны 10-р сарын 23-ны өдөр Хужирбулангийн 

сургалтын төвд тэмцээн зохион байгуулагдаж байна. 

 Тус тэмцээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн 

хаадаг 8 албан хаагч  “Дайчин”  нэртэй баг болон оролцож байна. 
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