
 БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН 
НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
Дугаар 01 

2017 оны 12 сарын 11-ны өдөр                             Улаанбаатар 
хот  
 

 Нийтийн сонсголыг нээлттэй  2017 оны 12-р сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд 11 цаг 30  минутанд эхэлж 
12 цаг 20 минутанд дуусав.  

 
СОНСГОЛД:   

 1. Сонсгол даргалагчаар БГД-ийн ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа 

 2. БГД-ийн 2018 оны төсвийн төслийг танилцуулагч СТСХ-ийн дарга Д.Долгормаа 

 3. Сонсголд оролцогч 31 хүн 

            4. Ажиглагч 43 хүн 

 5. Онол арга ТББ 

 6. Аккурэнт финанс аудит  

            7. Монголын мэдээ сонин  оролцов.  

 

 Сонсгол даргалагч Д.Дэлгэрмаа Нийтийн сонсголын тухай хууль, 2018 оны төсвийн 
төсөлд нийтийн сонсгол зохион байгуулах тухай БГД-ийн Засаг даргын А/553 тоот 
захирамж, сонсголын сэдэв, сонсголын дэгийг танилцуулж хуралдааныг эхлүүлэв. 

 

ТАНИЛЦУУЛГА: 
 Баянгол дүүргийн 2018 оны төсвийн төслийг СТСХ-ийн дарга Д.Долгормаа 

танилцуулав. 
Баянгол дүүргийн 2018 оны төсвийн төслийг протоколд хавсаргав. 12 хуудастай. 
 

Төсвийн төсөлтэй холбоотой оролцогчид  санал хэлэв. 
 
9-р хорооны иргэн Х.Баяртогтох: 

БГД-ийн хэмжээнд утааны асуудал гамшигийн хэмжээнд хүрлээ. 9-р хороо 1900 
өрхтэй, 1000-н өрх нь гэр хороололд амьдардаг. Утаанаас болж Улаанбаатар хотод жилд 
0-5 насны 400-450 хүүхэд нас барж байна. Иргэн хүний хувьд утаанаас гарах 2 санал 
хэлье. 

1. Гэр хорооллыг цахилгаанаар халдаг болгох 
2.  Газан бойлуур тавих шаардлагатай, төсөвт тусгаж ажлын хэсэг байгуулж өгнө үү. 

Хариулт: ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа: 

2018 оны дүүргийн төсөв батлагдаагүй, хуулийнхаа дагуу 2017 оны 12-р сарын 20-ны 
өдрийн дотор батлагдах ёстой. Таны хэлсэн саналыг ИТХуралд өргөн барина. 12-р сарын 
20-ны дотор ИТХ  хурлаа хийж албан ёсоор дүүргийн 2018 оны  төсөв батлагдана. 

 

15-р хорооны иргэн Г.Чагнаадорж: 

 1. Зөрчлийн тухай хуулийн биелэлт муу байна.  
            2. 3,4-р хороололын 1000-н нэрийн барааны өмнөх  ил задгай худалдаа 
эрхлэгчидийг цэгцлэх, эдгээр ил задгай худалдаа эрхлэгчид татвар төлдөг үү. 



            3. Байгууллагууд  ойр орчмын цас мөсийг цэвэрлэхгүй байна. Энэ асуудалд 

дүүргээс анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. 

 

Хариулт: ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа: 

Саналыг хүлээн авлаа. Эдгээр саналууд төсөвт шууд бус утгаараа тусгагдсан. 2017 

оноос зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж байгаа хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллахыг дүүргийн 

удирдлагуудад уламжилъя. 

 

17-р хорооны иргэн Ж.Эрдэнэцэцэг: 

1.Хуучин 7-р төвийн урд талын замыг засварлах  хөрөнгийг  төсөвт суулгасан уу?  

2. 65, 66-р байрны гаднах талбайд хүүхдийн тоглоомын тохижилтыг хийх хөрөнгийг 2018 

оны төсөвт тусгаж өгнө үү.  

 

Хариулт: Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтсийн дарга 

Ө.Мөнхчулуун 

Таны асуултанд хариулъя. Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлагдсан . Уг замыг 

засварлах санлаа нийслэлд хүргүүлсэн. 

 

1-р хорооны иргэн М.Батмөнх: 

 

1.2015-2016 онуудад манай дүүрэг бүтээн байгуулалтын том ажлууд хийгдсэн. Одоо 

төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чирэгдэлгүй, хүндрэлгүй  хүргэх асуудалд их 

анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж харж байна. Дүүргийн нүүр царай, төрийн үйлчилгээний 

нүүр царай хороогоор илэрхийлэгддэг бүх иргэд хорооноос төрийн үйлчилгээг авч байна.  

Хороодуудын орчин нөхцөлийг сайжруулах, барилгын гаднах засвар,  дотор  тоног 

төхөөрөмжийг шинэчлэх, тохижилтын ажлыг сайжруулах зайлшгүй шаардлага байна. Хүн 

ам ихтэй 1-р хорооны байр засваргүй хамуурчихсан юм шиг халтар байна. Иргэдийн 

төрийг үйлчилгээг авах ая тухтай орчин нөхцөлөөр хангах системтэй бодлого хэрэгтэй . 

Дүүргийн 2018 оны төсвийг хэлэлцэхдээ энэ асуудлыг оруулж өгөхийг хүсье.  

 

2. Хорооны ажилтны дадлага, туршлага ,харьцаа, хандлагад анхаарч мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтыг явуулахад анхаарна уу. Сургалтанд мөн төсөв шаардлагатай. 

3.ОНХСангийн хөрөнгийг иргэдэд хэрэгтэй зүйлд  зарцуулах нь зүйтэй гэж үзэж 

байна.  

Хариулт: ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа: 

Үнэтэй саналууд хэлсэн таньд баярлалаа. ИТХ-д уламжилна. Төрийн үйлчилгээ 

иргэдэд түргэн шуурхай хүрч байх ёстой. БГД-т 2 өргөтгөлийн барилга барьж ашиглалтанд 

оруулсан, Татварын хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Халамжаас бусад төрийн 

үйлчилгээг үзүүлдэг төсөвт байгууллагуудаа дүүрэгт төвлөрүүлж төрийн үйлчилгээг 

иргэдэд ойртуулж байна. 2018 онд нилээд ажлыг хийхээр төлөвлөж байна.  

 

2-р хорооны иргэн Д.Соёлмаа: 

1. 2-р хороо бол ногоон байгууламж , хүүхдийн тоглоомын талбай барих газрын 

асуудал хүндрэлтэй байдаг. 2-р хорооны 2 газар дахин төлөвлөлт хийгдэж байгаа 

хүүхдийн тоглоомын талбайг шийдэж өгч болох уу. 



2. Зөгийн аж ахуй эрхлэх гэж байгаа хүмүүст сургалт явуулж өгч болох уу. 

Хариулт: ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа: 

Зөгийн аж ахуйн сургалттай холбоотой асуудлыг ЖДҮ-ийг дэмжих төв, газар 

тариалантай холбоотой асуудлыг Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс хариуцан 

ажилладаг. Та өөрийнхөө хүсэлтийг гаргаад, тодорхой иргэдтэй нэгдэж холбогдох хэлтэс 

албадад хандаж асуудлаа шийдвэрлүүлэх боломжтой.  

16-р хорооны иргэн Ч.Батбямба: 

1.Гандантэгчилэн хийдийн тохижилт, орчныг сайжруулах, цэвэр бохир усны 

системтэй холбох боломж байдаг уу, төсөвт суулгасан уу. 

2. ЕБСургуулийн сурагчдын эрүүл мэндийн үзлэгийг дүүргийн ИТХ, ЗДТГ хамтраад 

зохион байгуулж болох уу, өсвөр насны хүүхдүүд хар тамхи мансууруулах бодистой 

холбогдож байгаад санаа зовж байна. 

3. Хууль сурталчилах ажлыг бүх насны иргэдэд хүртээмжтэй байхаар зохион 

байгуулж , соён гэгээрүүлэх ажлыг тогтмол явуулах  

Хариулт: Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтсийн дарга 

Ө.Мөнхчулуун 

2016 оноос Гандантэгчилэн хийдийн тохижилтын ажилд анхаарч Гандан төслийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа, хуучны хэв маягыг хадгалсан орчин үеийн жишигт нийцүүлэн 

тохижуулах, амралт зугаалгын бүс болгох зорилготой. 2018 онд хувь хүмүүс болон албан 

байгууллагуудын хандив тусламжаар Гандантэгчилэн хийдийн тодорхой хэсэг газруудыг 

засварлахаар төлөвлөсөн.Гандангийн ойр орчмын гэр хороололын дулааны шугам 

сүлжээг шийдвэрлэхээр  улс, нийслэлийн төсөвт  1 тэрбум гаруй төгрөг тавигдсан ирэх 

хавраас хэрэгжиж эхэлнэ. 

2018 оны Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт “Эрүүл дүүрэг”-ийн хүрээнд тодорхой ажлууд 

хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. 

23-р хорооны иргэн Б.Алтанцэцэг: 

1.Манай хороонд сургууль, цэцэрлэг байхгүй. Нийслэлийн төсөвт манай хорооны 

сургууль, цэцэрлэг шийдэгдсэн үү. 

2. 23-р хорооны урд талын 300 метр замын асуудал төсөвт тусгагдсан уу. 

3. 23-р хорооны хуучин өрхийн эмнэлгийн барилгыг үйлчилгээний төв болгож болох 

уу. Үйлчилгээний төв болгосноор хорооны иргэд ажлын байраар хангагдах боломжтой юм.  

Хариулт: ЗДТГ-ын дарга Д.Дэлгэрмаа: 
Эхний ээлжинд ашиглагдахаа больсон 9, 20-р хорооны байрыг ЖДҮ-ийг дэмжих 

зорилгоор засварын ажил хийгдэж байгаа. 9-р хорооны хуучин өрхийн эмнэлгийн байрыг 
засаж 12 хүнийг ажлын байртай болгох 3.0 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжиж байна. 

Хариулт: Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээний хэлтсийн дарга 

Ө.Мөнхчулуун 



2018 OHW TeceBT 23-p xopooHw cypryynb, 43Lppn3r Oapwx xepeHra Tycrarpaaryvi Xopoo«hj
6aHpHw xaxtyyA 6ara cypryynb. Li3U3pn3rniiH 6apnnra 6apnxaap raaap tiiopooHbi axo/in xwwrflcaH.

22-p xopooHbi MpraH M.raHGaT

1. yTaa MX CawHa CaiiixtpyyncaH TYmuHnii yna onpep baiiHa.
2. Cypryynb, uauapnarnwH xyvXAYyAMMH xap«x 3awm aonSMH Hoxoii wx OaiiHa.

Xapnyrm 3flTf-biH oapra fl-Aanrapiwaa:

3on6MH HOXOM ycTrax xop©Hre Hb H«£icn3nMMH receBT TycrarflAar 3on6MH woxoiir Tycraw

3«BUJ&epdnT3« xyMwc ryiin3TroA3r.

CoHcronbir xaaxc 3flTf'biH papra JQ.Xlanrapwaa Yr X3H3B.

XypaPU3H MpcaH oponi4orMMA, axcunnarM HapT Ganpnanaa Ta 6yxhwm A3euryync3H caHan
xycamviMr npotoeconp raMparnaH MTX-A xyprwnHa. HMWTMMH coHcnon pyyccaHbir waparpbe

HHMTMMH ooHcron 12 Liar 20 MMHyTaHp pyycaB

TAHMJU4CAH
coHcroji flAPrAjiArM 3/rrr-biH flAPrA fl.A3nrapMAA

T3Mfl3rJ13Jl xeT0nC0H: A.AyrAPMAA




