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УДИРТГАЛ 
 
 

 1965 онд АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 79 дүгээр зарлигаар нийслэл хотод Сүхбаатар, 
Октябрь, Найрамдал, Ажилчин гэсэн район бий болсноор манай Баянгол дүүргийн үүсэл 
хөгжлийн түүх эхэлсэн юм.  
Ардчилал шинэчлэл өрнөсөн 1990 оны эхээр хотын дүүргүүдийн засаг захиргааны 
байгууллагуудын ажлын ачааллыг жигдлэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэт төвлөрлийг 
сааруулах зорилгоор УИХ-ын 1992 оны наймдугаар сарын 18-ны өдрийн “Улаанбаатар 
хотын район, хороог татан буулгах, шинээр байгуулах тухай” 18 тоот тогтоол гарч 
Октябрийн раойныг хоёр хуваан Баянгол, Сонгинохайрхан дүүрэг болгон, шинээр зохион 
байгуулагдаж байсан түүхтэй.  
Баянгол дүүрэг нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 23 хороотой, 58241 өрх, 214278 хүн 
амтай Нийслэлийн томоохон дүүргийн нэг юм. 
2012-2017 онуудад улс, нийслэл, дүүргийн болон бусад эх үүсвэрээр нийт 422.8 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Баянгол дүүрэгт төвлөрүүлж иргэдийн хүсэл шаардлагад 
нийцсэн, тэдний амьдрах эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээг 
тэгш хүртээх боломжоор хангах чиглэлээр дорвитой ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  
Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан бодлого хэрэгжүүлснээр Баянгол дүүрэг нь 
“Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төв”-өөс хийсэн Нийслэлийн дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварын судалгаагаар нэгдүгээр байр эзэлсэн юм. Энэхүү өрсөлдөх чадварыг 
амьдралын чанар, амьдрах орчин, аюулгүй  150 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 
тодорхойлсон.  
Эрүүл мэндийн салбарт нийт 22.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт өнгөрсөн жилүүдэд 
хийгдэж, 2013 онд 35 хүүхдийн ортой “Эмүүжин” эмнэлэг, 2014 онд улсын хэмжээнд 25 
жилийн дараа төсвийн хөрөнгөөр баригдсан өдөрт 700 гаруй иргэдэд үйлчлэх хүчин 
чадалтай, 160 ортой Эрүүл мэндийн төвийн шинэ цогцолбор байр, 2015 онд 32 жилийн 
дараа баригдсан 150 ортой Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг, 2017 онд ахмад настны 60 ортой 
эмнэлэг, хүүхдийн 60 ортой 2 дугаар эмнэлэг, 2013-2017 онуудад 9 хорооны өрхийн 
эмнэлгийн байрыг тус тус ашиглалтанд орууллаа.   
Баянгол дүүрэгт нийт 13 эмнэлгийн барилга баригдснаар 1000 хүнд ногдох 2 ор буюу нийт 
440 ор бүхий эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний олон улсын стандартын шаардлага 
хангасан монгол улсын анхны жишиг дүүрэг боллоо.  
Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах, сургуулийн болон 
сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд эрүүл аюулгүй орчинд хүмүүжих, боловсрол эзэмших 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2012 оноос хойш нийт 54 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  
Үүний үр дүнд Баянгол дүүрэгт ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 2 
шинэ сургууль, 4 цэцэрлэгийн өргөтгөл, 8 шинэ цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулж 
сургуулийг  8320 суудал, цэцэрлэгийг 1810 ороор тус тус нэмэгдүүлж чадлаа. 
Баянгол дүүрэгт 2012-2017 онуудад нийгэм, соёл, спортын салбарт 103.5 тэрбум төгрөгийн 
32 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллалаа.  
Дүүргийн иргэдийн хүсэл шаардлагад нийцүүлэн 2016 онд “Гэр бүл, ёслолын ордон”, 
хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, тэдэнд мэргэжлийн чиг баримжааг 
дугуйлангийн сургалтаар олгох, хүүхэд багачуудын дунд соёл хүмүүжлийн ажил зохион 
байгуулах “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон”-г тус тус ашиглалтад орууллаа.  
Гэр бүл, ёслолын ордон нь ашиглалтад орсноор дүүргийнхээ залуу хосуудад хямд үнэтэй 
гэр бүл ёслолын үйлчилгээ үзүүлэх, 25-аас дээш жил хамт амьдарсан гэр бүлийн алт, 
мөнгөн хуримын ёслол, иргэний андгай өргөх ёслол, шинээр төрсөн хүүхдүүдэд төрсний 
гэрчилгээ гардуулах ёслол, дархан бэрийг алдаршуулах ёслол, шилдэг гэр бүл 
алдаршуулах ёслол зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  

Нийт 5.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийнхээ хүүхэд багачуудад 
зориулан жилийн 4 улирлын турш үйл ажиллагаа явуулж, нэг ээлжиндээ 350-400 хүүхэд 
хүлээн авах чадалтай “Баянгол хүүхдийн зуслан”-ийн үйл ажиллагааг тун удахгүй эхлүүлэх 
гэж байна.  
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Тус зуслан нь Тэрэлж горхийн байгалийн үзэсгэлэнт газар байрлаж, хүүхдийг өвлийн 
улиралд утаа тортгоос хол байлгах, төрөл бүрийн дугуйлан, соёл, урлагийн арга хэмжээнд 
оролцуулж тэдний авьяас чадварыг хөгжүүлэх ач холбогдолтой юм. 

Иргэдийн идэвхтэй эрүүл амьдралыг бий болгох, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, спортын төрлөөр хичээллэгсдийг сургах зорилтыг хангах 
ажлыг зохион байгуулж, нийт 8.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Усан, спорт 
сургалтын төв, дугуй гүйлтийн зам барих зэрэг ажлуудыг ашиглалтанд оруулаад байна.  

Усан спорт сургалтын төвөөр дамжуулан агаарын бохирдлыг бууруулах “ЭКО” 
халаагуурыг сонгон ашигласан айл өрхүүдийн хүүхэд багачуудыг тус сургалтын төвд үнэгүй 
хичээллэх боломжоор хангаж, мөн жирэмсэн эхчүүдийн сургалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн усан эмчилгээг зохион байгуулж ажиллаж байна.  

Тун удахгүй Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороонд 450 хүний суудалтай спорт заал, 
300 хүний суудалтай 4 замтай усан бассейн, 9 бэлтгэл, сургалтын танхимуудтай дүүргийн 
спорт цогцолборын барилга ашиглалтанд орно. 
БНХАУ-ын 60 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн үндэсний төвийг барих ажлыг эхлүүллээ.  

Тус төв нь нэг ээлжиндээ 350-400 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүлээн авч, 
сэргээн засах, боловсрол, нийгмийн хамгааллын чиглэлийн  бүх төрлийн үйлчилгээг 
үзүүлдэг цогцолбор болох юм.  

Мөн ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын “Тусгай хэрэгцээт 
боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх Эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлснээр Баянгол дүүрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
загвар дүүрэг болох боломж бүрдлээ.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн загвар дүүрэг болох ажлын хүрээнд нийгмийн эмзэг 
бүлэг болсон харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 90 айлын орон сууцыг 2017 онд 
байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан нь улсын хэмжээнд харааны бэрхшээлттэй иргэдэд 
зориулсан анхны томоохон бүтээн байгуулалт юм.  

Нийт 12.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баянгол дүүргийн 9 хорооны 
цогцолбор байр, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төр захиргааны нэг, хоёрдугаар 
өргөтгөлийн барилгыг тус тус  ашиглалтад оруулснаар өөрийн байргүй, түрээсийн байранд 
үйл ажиллагаа явуулдаг дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх газар, агентлагуудийг нэг цэгт 
төвлөрүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүндрэл, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай үзүүлэх 
боломжийг бүрдүүлснээр түмэнд ойрхон төрийн үйлчилгээтэй боллоо.  

Баянгол дүүрэгт хэрэгжсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын нэг бол авто 
замын салбар байлаа. Гудамж төсөл, нийслэл, дүүргийн төсөв, замын сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар нийт 35 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт хийгдэж нийт 26,7 км авто замыг 
өргөтгөж шинэчлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа.  
“Гудамж” төслийн нэгжээс нийт 46,8 тэрбум төгрөгний бүтээн байгуулалтын ажил 
хийгдсэнээс Баянгол дүүрэгт 11 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажилд 20,4 тэрбум төгрөг 
буюу нийт санхүүжилтийн 45 орчим хувийг эзэлж байна. 
Гэмт хэргийг бууруулах ажлын хүрээнд 2013-2015 онуудад нийт 4,3 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн гэр хорооллын гудамжийг бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болох ажлыг 
зохион байгуулж нийт 2592 гэрэлтүүлэг шинээр суурилууллаа.  
Мөн камержуулах ажлыг амжилттай зохион байгуулж нийт 425 ширхэг камер суурилуулж, 
нэгдсэн цэгт холбон камерын хяналтын удирдлагын төвийг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс 
дээр байгууллаа. Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн шинэ барилгыг 2015 
онд ашиглалтанд оруулж, шаардлагатай техник хэрэгслээр хангаж ажиллаа. 
Иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж чадсан ажлуудын нэг бол нийтийн 
зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар, цахилгаан шат шинэчлэлийн ажил юм.  
2012 оноос нийт 16.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 171 нийтийн зориулалттай 
орон сууцны байрны дээврийн их засварын ажил, 203 цахилгаан шатны шинэчлэлийг хийж 
гүйцэтгэлээ.  
Мөн хог хаягдлын менежметийг сайжруулах ажлын хүрээнд 3.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийж ил задгай хог хаягдлыг 80 хувиар бууруулж, хог тээвэрлэлтийг 60 хувиар 
нэмэгдүүлж чадлаа. 
Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай хяналттай зарцуулж бүртгэл хөтлөлтийг 
төсөвт байгууллагуудад бүрэн хангуулах, нягтлан бодогч нарт мэргэжил дээшлүүлэх 
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тасралтгүй боловсрол олгох, туршлага судлах сургалтуудыг зохион байгуулан арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангаж ажилласнаар дүүргийн санхүүгийн сахилга бат сайжирч үр ашиггүй 
зардлыг багасгаж төсвийн алдагдалгүй ажиллалаа.    
Ингэснээр сүүлийн 4 жил буюу 2013 - 2016 онуудад дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд 
хийгдсэн аудитын дүгнэлтээр “Зөрчилгүй” стандарт гэрчилгээ авсан байна. 
Баянгол дүүрэг түүхт 50 жилийн хөгжлийн дараа хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн сайхан жил 
боллоо.  
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн 23 дугаар зарлигаар 
“Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одонгоор шагнуулсан анхны дүүрэг боллоо. 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.  БОДЛОГЫН БАРИМТ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД 
 

 
2017 оны байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу 
биелэлтийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж ажиллав.  

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн хувь үнэлгээ  

1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт туссан 3 зорилт,  40 заалтаар хэрэгжилт 94,8 % 

2. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан 4 
зорилтийн хэрэгжилт 70 %  

3. Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6 зорилтийн хэрэгжилт 
33,3 % 

4. Дүүргийн 2017 онд эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 6 зорилт, 
198 заалтаар хэрэгжилт 85,2 % -ийн үзүүлэлттэй байна. 

 Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  
хэрэгжиж байгаа ажлын явц, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл 

 
Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт 2017 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

шилжих 12 ажил, шинэ 6 ажил төлөвлөгдсөн. Барилгын 4 ажил, инженерийн дэд бүтцийн 2 
ажил, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн 2 ажил, зураг төслийн 2 ажил, ерөнхий боловсролын 
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сургууль, цэцэрлэгийн их засварын 5 ажил, авто замын 1 ажилд нийт 29,282.9 сая төгрөгийн 
төсөв батлагдсан.  

 
Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт баригдсан 38 дугаар сургуулийн 

1500 хүүхдийн хүчин чадалтай 4 давхар барилга, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 
баригдсан 73 дугаар сургуулийн 1560 хүүхдийн хүчин чадалтай 4 давхар  сургуулийн 
барилга 100 хувь ашиглалтад орлоо. 

 

  
 

  
 
Эрдмийн ундраа цогцолбор сургуулийн 2 ширхэг байрны дээвэр болон гадна шугам 

сүлжээний засвар, 47 дугаар сургуулийн барилга, сантехникийн засвар, 133 дугаар 
цэцэрлэгийн сантехникийн бохирын шугамын засвар, 85 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн 
засвар, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн байрны их засварын 1,642.0 
сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдлээ. 

 
Баянгол дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 700 хүний суудалтай Спорт 

цогцолборын барилга угсралтын ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа. 
 
Барилгын 2 ажил, инженерийн дэд бүтцийн 2 ажил, тохижилт, тоног төхөөрөмжийн 

2 ажил, зураг төслийн 2 ажил шилжих төсөвтэй 2018 онд үргэлжлэн хийгдэхээр байна.  
 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шилжих 4 ажил, шинээр 24 ажил 

төлөвлөгдөж 12,086.5 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан. Үүнд барилгын 4 ажил, авто зам 
болон авто замын засвар, тохижилтын 11 ажил, сургууль цэцэрлэгийн их засварын 4 ажил, 
шугам сүлжээний 1 ажил, гэрэлтүүлгийн 3 ажил, ногоон байгууламжийн 1 ажил, тохижилтын 
1 ажил, тоног төхөөрөмж авах 2 ажил байна.  

 
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны 5 давхар барилга, Гамшгаас хамгаалах 

сургалтын цогцолбор төвийн барилга, 11 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын гадна хашаа нь 
бүрэн ашиглалтад орлоо. 
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70 дугаар сургууль, 57 дугаар цэцэрлэг /салбар бүлгийн/, 93 дугаар цэцэрлэг, 161 
дүгээр цэцэрлэгийн барилгын их засварын 161.0 сая төгрөгийн ажил бүрэн хийгдсэн байна. 

Баянгол дүүргийн хорооллын эцсээс Гэмтлийн эмнэлгийн уулзвар хүртэлх 1 км авто 
замын шинэчлэл, гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн авто машины зогсоол гадна 
тохижилт, замын нөхөөс болон бусад авто замын нийт 10 ажил 4,975.2  сая төгрөгөөр 
хийгдлээ.   

 

 
 

          Баянгол дүүргийн 5, 6, 17, 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн гудамж талбайд  нийт 
190.0 сая төгрөгийн 108 ширхэг гудамжний гэрэлтүүлэг тавигдлаа.  
 

Баянгол дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын тасагт 560.0 сая, хүүхдийн 
эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн 300.0 сая төгрөгийн ажил бүрэн хийгдлээ. 

Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлтийн ажил /ЧД, БГД/ 11 
км үерийн далангийн ажил, 240 хүүхдийн ортой 47 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил нь 
шилжих төсөвтэй 2018 онд үргэлжлэн хийгдэнэ.  

БГД-н 20 дугаар хороо, ТЭЦ 4-н авто замаас хойш Энхтайваны өргөн чөлөө рүү төмөр 
зам дайран холбогдох шинэ зам хэрэгжих боломжгүй болж хөрөнгө татагдсан. 

Баянгол дүүрэг нь засаг захиргааны нэгжийн хувьд 23 хороотой, 58241 өрх, 214278 

хүн амтай Нийслэлийн томоохон дүүргийн нэг юм. 

2012-2017 онуудад улс, нийслэл, дүүргийн болон бусад эх үүсвэрээр нийт 422.8 

тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Баянгол дүүрэгт төвлөрүүлж иргэдийн хүсэл 

шаардлагад нийцсэн, тэдний амьдрах эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг бүрдүүлж, 

нийгмийн үйлчилгээг тэгш хүртээх боломжоор хангах чиглэлээр дорвитой ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан бодлого хэрэгжүүлснээр Баянгол 

дүүрэг нь “Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төв”-өөс хийсэн Нийслэлийн 

дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын судалгаагаар нэгдүгээр байр эзэлсэн юм. Энэхүү 

өрсөлдөх чадварыг амьдралын чанар, амьдрах орчин, аюулгүй байдал, засаглал, эдийн 

засаг гэсэн таван үндсэн бүлэг, тэдгээрийг нарийвчилсан 150 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 

тодорхойлсон.  
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Эрүүл мэндийн салбарт нийт 22.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт өнгөрсөн 

жилүүдэд хийгдэж, 2013 онд 35 хүүхдийн ортой “Эмүүжин” эмнэлэг, 2014 онд улсын 

хэмжээнд 25 жилийн дараа төсвийн хөрөнгөөр баригдсан өдөрт 700 гаруй иргэдэд үйлчлэх 

хүчин чадалтай, 160 ортой Эрүүл мэндийн төвийн шинэ цогцолбор байр, 2015 онд 32 

жилийн дараа баригдсан 150 ортой Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг, 2017 онд ахмад настны 60 

ортой эмнэлэг, хүүхдийн 60 ортой 2 дугаар эмнэлэг, 2013-2017 онуудад 9 хорооны өрхийн 

эмнэлгийн байрыг тус тус ашиглалтанд орууллаа.   

Баянгол дүүрэгт нийт 13 эмнэлгийн барилга баригдснаар 1000 хүнд ногдох 2 ор буюу 

нийт 440 ор бүхий эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний олон улсын стандартын шаардлага 

хангасан Монгол улсын анхны жишиг дүүрэг боллоо.  

Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг сайжруулах, сургуулийн болон 

сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд эрүүл аюулгүй орчинд хүмүүжих, боловсрол эзэмших 

нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2012 оноос хойш нийт 54 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Үүний үр дүнд Баянгол дүүрэгт ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн өргөтгөлийн 

барилга, 2 шинэ сургууль, 4 цэцэрлэгийн өргөтгөл, 8 шинэ цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруулж 

сургуулийг  8320 суудал, цэцэрлэгийг 1810 ороор тус тус нэмэгдүүлж чадлаа. 

Баянгол дүүрэгт 2012-2017 онуудад нийгэм, соёл, спортын салбарт 103.5 тэрбум 

төгрөгийн 32 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллаа.  

Дүүргийн иргэдийн хүсэл шаардлагад нийцүүлэн 2016 онд “Гэр бүл, ёслолын ордон”, 

хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, тэдэнд мэргэжлийн чиг баримжааг 

дугуйлангийн сургалтаар олгох, хүүхэд багачуудын дунд соёл хүмүүжлийн ажил зохион 

байгуулах “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон”-г тус тус ашиглалтад орууллаа.  

Гэр бүл, ёслолын ордон нь ашиглалтад орсноор дүүргийнхээ залуу хосуудад хямд 

үнэтэй гэр бүл ёслолын үйлчилгээ үзүүлэх, 25-аас дээш жил хамт амьдарсан гэр бүлийн 

алт, мөнгөн хуримын ёслол, иргэний андгай өргөх ёслол, шинээр төрсөн хүүхдүүдэд 

төрсний гэрчилгээ гардуулах ёслол, дархан бэрийг алдаршуулах ёслол, шилдэг гэр бүл 

алдаршуулах ёслол зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулж байна.  

Нийт 5.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийнхээ хүүхэд багачуудад 

зориулан жилийн 4 улирлын турш үйл ажиллагаа явуулж, нэг ээлжиндээ 350-400 хүүхэд 

хүлээн авах чадалтай “Баянгол хүүхдийн зуслан”-ийн үйл ажиллагааг тун удахгүй эхлүүлэх 

гэж байна. Тус зуслан нь Тэрэлж горхийн байгалийн үзэсгэлэнт газар байрлаж, хүүхдийг 

өвлийн улиралд утаа тортгоос хол байлгах, төрөл бүрийн дугуйлан, соёл, урлагийн арга 

хэмжээнд оролцуулж тэдний авьяас чадварыг хөгжүүлэх ач холбогдолтой юм. 

Иргэдийн идэвхтэй эрүүл амьдралыг бий болгох, чөлөөт цагаа зөв боловсон 

өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, спортын төрлөөр хичээллэгсдийг сургах зорилтыг хангах 

ажлыг зохион байгуулж, нийт 8.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Усан, спорт 

сургалтын төв, дугуй гүйлтийн зам барих зэрэг ажлуудыг ашиглалтанд оруулаад байна.  

Усан спорт сургалтын төвөөр дамжуулан агаарын бохирдлыг бууруулах “ЭКО” 

халаагуурыг сонгон ашигласан айл өрхүүдийн хүүхэд багачуудыг тус сургалтын төвд үнэгүй 

хичээллэх боломжоор хангаж, мөн жирэмсэн эхчүүдийн сургалт, хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдүүдийн усан эмчилгээг зохион байгуулж ажиллаж байна.  

Тун удахгүй Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороонд 450 хүний суудалтай спорт заал, 

300 хүний суудалтай 4 замтай усан бассейн, 9 бэлтгэл, сургалтын танхимуудтай дүүргийн 

спорт цогцолборын барилга ашиглалтанд орно. 
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БНХАУ-ын 60 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжаар Баянгол дүүргийн 20 дугаар 

хороонд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн үндэсний төвийг барих ажлыг 

эхлүүллээ.  

Тус төв нь нэг ээлжиндээ 350-400 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүлээн авч, 

сэргээн засах, боловсрол, нийгмийн хамгааллын чиглэлийн  бүх төрлийн үйлчилгээг 

үзүүлдэг цогцолбор болох юм.  

Мөн ЖАЙКА Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын “Тусгай хэрэгцээт 

боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх Эрүүл мэнд боловсрол, нийгмийн хамгааллыг 

сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлснээр Баянгол дүүрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 

загвар дүүрэг болох боломж бүрдлээ.  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн загвар дүүрэг болох ажлын хүрээнд нийгмийн эмзэг 

бүлэг болсон харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 90 айлын орон сууцыг 2017 онд 

байнгын ашиглалтанд хүлээн авсан нь улсын хэмжээнд харааны бэрхшээлттэй иргэдэд 

зориулсан анхны томоохон бүтээн байгуулалт юм.  

Нийт 12.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баянгол дүүргийн 9 хорооны 

цогцолбор байр, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төр захиргааны нэг, хоёрдугаар 

өргөтгөлийн барилгыг тус тус  ашиглалтад оруулснаар өөрийн байргүй, түрээсийн байранд 

үйл ажиллагаа явуулдаг дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх газар, агентлагуудийг нэг цэгт 

төвлөрүүлж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүндрэл, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай үзүүлэх 

боломжийг бүрдүүлснээр түмэнд ойрхон төрийн үйлчилгээтэй боллоо.  

2016 онд Нутгийн удирдлагын ордны барилгыг ашиглалтанд оруулснаар нутгийн 

өөрөө удирдах байгууллага дүүргийн иргэдийг шийдвэр гаргахад оролцуулах,  тэдний 

хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож хурдан шийдвэр гаргах, нутгийн захиргааны байгууллагыг үр 

ашигтай, хариуцлагатай байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 

Баянгол дүүрэгт хэрэгжсэн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын нэг бол авто 

замын салбар байлаа. Гудамж төсөл, нийслэл, дүүргийн төсөв, замын сангийн хөрөнгө 

оруулалтаар нийт 35 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт хийгдэж нийт 26,7 км авто замыг 

өргөтгөж шинэчлэх ажлыг амжилттай зохион байгууллаа. “Гудамж” төслийн нэгжээс нийт 

46,8 тэрбум төгрөгний бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэнээс Баянгол дүүрэгт 11 

уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажилд 20,4 тэрбум төгрөг буюу нийт санхүүжилтийн 45 

орчим хувийг эзэлж байна. 

Гэмт хэргийг бууруулах ажлын хүрээнд 2013-2015 онуудад нийт 4,3 тэрбум төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн гэр хорооллын гудамжийг бүрэн гэрэлтүүлэгтэй болох ажлыг 

зохион байгуулж нийт 2592 гэрэлтүүлэг шинээр суурилууллаа.  

Мөн камержуулах ажлыг амжилттай зохион байгуулж нийт 425 ширхэг камер 

суурилуулж, нэгдсэн цэгт холбон камерын хяналтын удирдлагын төвийг Цагдаагийн 

нэгдүгээр хэлтэс дээр байгууллаа. Баянгол дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн шинэ 

барилгыг 2015 онд ашиглалтанд оруулж, шаардлагатай техник хэрэгслээр хангаж ажиллаа. 

Иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж чадсан ажлуудын нэг бол 

нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар, цахилгаан шат шинэчлэлийн ажил юм.  

2012 оноос нийт 16.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 171 нийтийн 

зориулалттай орон сууцны байрны дээврийн их засварын ажил, 203 цахилгаан шатны 

шинэчлэлийг хийж гүйцэтгэлээ. Мөн хог хаягдлын менежметийг сайжруулах ажлын хүрээнд 

3.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж ил задгай хог хаягдлыг 80 хувиар бууруулж, 

хог тээвэрлэлтийг 60 хувиар нэмэгдүүлж чадлаа. 
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Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай хяналттай зарцуулж бүртгэл 

хөтлөлтийг төсөвт байгууллагуудад бүрэн хангуулах, нягтлан бодогч нарт мэргэжил 

дээшлүүлэх тасралтгүй боловсрол олгох, туршлага судлах сургалтуудыг зохион байгуулан 

арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж ажилласнаар дүүргийн санхүүгийн сахилга бат сайжирч үр 

ашиггүй зардлыг багасгаж төсвийн алдагдалгүй ажиллалаа.    

Ингэснээр сүүлийн 4 жил буюу 2013 - 2016 онуудад дүүргийн санхүүгийн нэгдсэн 

тайланд хийгдсэн аудитын дүгнэлтээр “Зөрчилгүй” стандарт гэрчилгээ авсан байна. 

Боловсролын байгууллагуудад хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлууд 
 
 77 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нээлт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 
онд Баянгол дүүрэгт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн жагсаалтад тус дүүргийн 77, 95 дугаар цэцэрлэгүүдэд тус бүр 880,0 сая 
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй давхарлан өргөтгөх өргөтгөлийн ажил хийгдэхээр тусгагдсан юм. 
 
 

 
 
 
 Барилгын угсралтын явцад хөрөнгө санхүүгийн болон техникийн шийдэл, 
зөвшөөрлүүд гээд нэлээд бэрхшээл байсан боловч цэцэрлэгүүдийн өргөтгөлийн ажлууд 
амжилттай хийгдэж 77 дугаар цэцэрлэгийн нээлт өнгөрсөн оны 12 дугаар сард болсон бол 
95 дугаар цэцэрлэг өргөтгөлийнхөө нээлтийг 2017 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр хийсэн.  
 
 Шинэ цэцэрлэг барихад төсөв хөрөнгө, дэд бүтэц гээд асуудал ихтэй байдаг бол 
дулаан, цахилгаан, газар гээд бүх дэд бүтцийн асуудал нь шийдэгдчихсэн хоёр давхар 
барилгыг 3 давхар болгож өргөтгөх нь эдийн засгийн хувьд хямд тусаж байгаа юм. 
  
 Давхарлаж өргөтгөснөөр 95 дугаар цэцэрлэгийн хүчин чадал 6 бүлгийн 180 хүүхдээр 
нэмэгдэж байна. Мөн ажлын байр 18-аар нэмэгдэж  байна. Тус цэцэрлэгт өнөөдөр 593 
хүүхэд Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна. 
 
  242 дугаар цэцэрлэгийн шинэ барилгын нээлт хийж Нийслэлийн төсвийн 1,3 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан 17 дугаар хорооны цэцэрлэг нь 5 бүлэг, 120 
хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд 242 дугаарыг авч 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-наас  
хүүхдээ хүлээн авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр нээлтээ 
хийлээ.   
 
 



10 
 

 
 
 242 дугаар цэцэрлэг ашиглалтад орсноор Баянгол дүүргийн цэцэрлэггүй хороодын 
тоо 1-ээр цөөрч байна. Өнөөдрийн байдлаар тус цэцэрлэгт 17 дугаар хорооны 100 гаран 
хүүхэд хүмүүжиж байна.  
 
 73 дугаар сургуулийн шинэ барилга ашиглалтад орлоо. 
 

  
 
73 дугаар сургуулийн нээлтийн ажиллагаа 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

боллоо. Шинэ сургууль нь 7158 м2 ашиглалттай талбайтай бөгөөд 3 давхар, 30 анги танхим, 
27 кабинет, 260 хүүхдийн суудалтай урлаг заал болон хоолны заал, 606 м2 спорт заал, 
чөлөөт бөхийн бэлтгэлийн өрөө, иж бүрэн номын сантай А, Б блок бүхий нийт 960 хүүхэд 
суралцах хүчин чадал бүхий барилга юм. 

 

 
38 дугаар сургуулийн шинэ барилга ашиглалтад орлоо. 
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Монгол-Германы хамтарсан 38 дугаар сургуулийн шинэ байрны нээлт 2017 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдөр боллоо.  
 

Сургуулийн шинэ барилга нь 1500 хүүхдийн суудалтай, орчин үеийн спорт заал, 
урлагийн танхим, номын сан, цайны газар, гадна талбайд биеийн тамирын талбай, 
автомашины зогсоолтой бөгөөд сурагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, секц 
дугуйлангуудын тоо нэмэгдэж, багш нарын ажиллах орчин сайжирч, сурагчдын сургалтын 
амжилт, чанарыг дээшлүүлэх боломж бий болж байна.  
 
30 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн шинэ барилга ашиглалтад орлоо. 
 

 
 

Баянгол дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч Л.Төмөрчөдөр, Б.Батням нарын санаачилгаар 
11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 30-р цэцэрлэгийн дэргэд нэг давхар цэцэрлэгийн 
шинэ байрыг БНСУ-ын иргэдийн буцалтгүй тусламжаар барьж ашиглалтад орууллаа. 
Өргөтгөлийн шинэ байртай болсноор 11, 12, 23 дугаар хорооны 40 хүүхэд сургуулийн өмнөх 
боловсрол эзэмших боломжтой болж байна.  

 
 Өнгөрсөн хичээлийн жилийн төгсгөлд Улс, нийслэлийн төсвөөр их засвар хийгдэхээр 
4 сургууль, 5 цэцэрлэгийн ажил батлагдаж 47 дугаар сургуулийн засварын ажлас бусад 
ажлууд хугацаандаа хийгдэж, улсын комисс хүлээн авсан.  
Үүнд:  
 

- ЭУЦС-ийн 2 байрны дээвэр, гадна дулааны шугам сүлжээний засвар /УТХО 100 сая/ 
- 13-р сургууль Барилга,дээврийн засвар /УТХО 170 сая/  
- 70-р сургууль Урлаг заалны засвар, агааржуулалт, гадна фасад /УТХО 100 сая/ /НТХО 54 

сая/  
- 57-р цэцэрлэг Салбар бүлгийн дээврийн дулаалга /НТХО 6 сая/  
- 85-р цэцэрлэг Сантехникийн  засвар /УТХО 76 сая/  
- 93-р цэцэрлэг гал тогооны засвар /НТХО 60 сая/  
- 133-р цэцэрлэг Сантехникийн бохирын шугамын засвар /УТХО 140 сая/  
- 161-р цэцэрлэг Сантехникийн засвар /НТХО 41 сая/  
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Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хүрээнд  
Гэрэлтүүлгийн ажлын чиглэлээр 

 
Баянгол дүүрэг нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллынн гудамж зам талбайн 

4400 гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний тоо хэмжээ, бараа материалын тооцоо 
судалгааг гарган дүүргийн худалдан авах ажиллагааны алба тендерийг зохион байгуулж 
“Хайрхан наран трейд” ХХК-тай 03 дугаар сард гэрээг байгуулсан. 

 
Тус байгууллагатай байгуулсан гэрээний дагуу сард 2-оос доошгүй удаа 

гэрэлтүүлгийн асалтанд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, өдөр тутам засварын ажлын 
гүйцэтгэлийн мэдээ авч үүрэг даалгавараар ханган ажиллаж дүүргийн гэрэлтүүлгийн 
асалтыг 75-97% хүргэж, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохоин байгуулсан. 

 
 

 
 
 
Мөн 2013-2016 оны хооронд гэрэлтүүлгийн тендерийн ажил гүйцэтгэсэн аж ахуйн 

нэгж байгууллагын гэрэлтүүлгийн ажлыг гүйцэтгэлд хяналт шалгалтыг тогтмол тавьж “Нэкст 
стандарт” ХХК, “Соён дрийм” ХХК -ийн засварлах шаардлагатай 258 гэрэлтүүлгийн хэвийн 
ажиллагааг хангаж засварын ажлыг гүйцэтгүүлэв. 

 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 5, 6, 17,18 дугаар хорооны гэрэлтүүлэггүй байршилд 

шинээр 108 гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлыг “Эрчим Элктрик” ХХК-тай хамтран зохион 
байгуулж, 46 удирдлагын самбар шинэчлэх ажлын судалгаа, мэдээллийг гаргаж 
Нийслэлийн төсөвт хөрөнгийн асуудлыг тусгуулж шинэчлэлийн ажил гүйцэтгүүлэхээр 
бэлтгэж ажлыг хангаж байна. 
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Гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцсан байгууллагаар хуучин 
ашиглах боломжгүй шон, гэрэлтүүлгийн сэлбэг материалыг сэргээн засварлуулж 31 
байршилд суурилуулан гэрэлтүүлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 

 
Иргэд оршин суугчдаас ирүүлсэн санал, холбогдох байгууллагын судалгааг 

үндэслэн гэрэлтүүлэггүй байршилд хөрөнгө оруулалтын ажил гүйцэтгүүлэхээр бэлтгэл 
ажлыг хангаж зураг төсвийн ажлыг “Оргилт-Од” ХХК-наар гүйцэтгүүлж байна. 
 
Авто замын ажлын чиглэлээр: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/144, А/137 дугаар захирамжаар Ард Аюушийн 
гудамжны 1км зам, 10-р хорооллын МТ шатахуун түгээх станцнаас хойш 0,250км зам, 10-р 
хорооллын туслах гудамжны 0,8км зам, орон сууцны хороолол дунд 1050м2 нөхөөс, Төв 
болон туслах гудамж замд 2720м2 нөхөөс, 16000 у/м замын заадасны засвар, 5397м2 
хэвтээ тэмдэглэгээний сэргээх, 20 дугаар сургуулийн орчимд хөдлөгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах тоноглол 1 багц, 4 байрлалд борооны усны шугамын засвар, Энхтайвын өргөн 
чөлөөний тэмдэг сэргээх зэрэг нийт 12 төсөл арга хэмжээнд хөрөнгө батлагдаж, зам 
барилгын ажлын гүйцэтгэл хяналт шалгалтын тогтмол зохион байгуулж ажилласан.  

 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт дэх авто замын сүлжээнд хэрэгжсэн 12 төсөл арга 

хэмжээний хүрээнд шинээр 3км зам, 3770м2 нөхөөс, 1км зам өргөтгөл шинэчлэл,4 
байршилд борооны ус зайлуулах шугам, 1 багц хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
тэмдэг тэмдэглэгээ, зэрэг ажлууд хийгдсэн байна.  

 
 

 
 
 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/295 дугаар “Гэр хорооллын гудамж, зам талбайн 

авто замын эвдрэл, нүх саадыг засварлах тухай” захирамжийн дагуу 2 үе шаттай засварын 
ажил гүйцэтгэхээр “Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ гэрээ байгуулж,  1 ээлжийн засварын 
ажлыг 2017 оны 06 дугаар сард, 2 дугаар ээлжийг 09 дүгээр сард  тус тус зохион байгуулж 
гэр хорооллын шороон замын нөхцөлийг сайжрууллаа. 
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Камержуулалтын ажлын чиглэлээр: 
 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшил зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 415 теле 
камерт засвар үйлчилгээ гүйцэтгүүлж, тогтвортой ажиллагааг хангахаар 2017 оны 5 сард 
“РЗА” ХХК-тай гэрээ байгуулж засварыг ажлыг эхлүүлсэн. 

 
Гэрээний дагуу 2011 онд суурилуулсан 240 камерны 195 камер, 2013 онд 

суурилуулсан 175 камерны 145 камер буюу 320 камерны тогтвортой ажиллагааг хангаж 
шаардлагатай томоохон хэмжээний засварын ажлыг гүйцэтгүүлж ажилласан. 

 
 

 
 

 
Гэмт хэргийн илрүүлэлтийг сайжруулах, иргэд оршин суугчдаас ирүүлсэн саналын 

дагуу Цагдаа 1,2 дугаар хэлтэс, хорооны Засаг дарга нартай хамтарч гэмт хэрэг үйлдэгддэг 
болон болзошгүй 211 байршлын судлагаа нэгтгэж, гэмт хэргийн зөрчил ихээр бүртгэгдсэн 
Гэмтэл согог судлал үндэсний төв эмнэлгийн дотор болон гадна талбайнд теле камер 
суурилуулж дэд төв байгуулж Нийслэлийн Цагдаагийн газар болон Баянгол дүүргийн теле 
хяналтын нэгдсэн төвд холбож хяналтыг нэмэгдүүлэв. 
 

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, иргэд, оршин суугчдад чиглэсэн төрийн үйлчилгээг сайжруулах, 
эд хөрөнгийн болон бусад хуулиар олгогдсон эрхийг хамгаалж амар тайван амьдрах орчин 
нөхцөлийг төр, хувийн хувийн оролцоог хангаж шийдвэрлэхээр “БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ КАМЕР 
II” дэд хөтөлбөрийг батлуулсан. 

 
Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр: 

 
Нийслэлийн орон сууцны корпароци ТӨҮГ нь Улаанбаатар хотын угсармал 

орон сууцны барилгыг дулаан техникийн шинэчлэлтэнд хамрагдах 1077 барилгаас 
Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 2, 3, 4, 10 дугаар хорооллын угсармал барилгын 
43% /465/ орон сууцыг дулаалснаар дунджаар 27.3 Гкал/цаг дулаан, 31% -ийн эрчим 
хүчний хэрэглээг хэмнэх тооцоо судалгааг гаргасан байдаг.  

 
Тус судалгаанд хамрагдсан орон сууцны барилгуудыг олон жил ашиглагдсан, 

хуучирч муудсан, дулаан алдагдал ихтэй, техникийн шинэчлэл огт хийгдэж байгаагүй 
зэргээр нь эрэмбэлэж гаргахад нийт 62 орон сууц дулаан техникийн шинэчлэлтэнд 
хамрагдах тоо мэдээ гарч байна. 

 
Улаанбаатар хотын хэрэглэж буй эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэхийн тулд 

угсармал орон сууцны барилгыг иж бүрэн дулаалах, техникийн шинэчлэл хийх 
шаардлагатай байна. 
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 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдах албан тушаалтнуудад төлөвлөгөөний дагуу 
дараах сургалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнийг зохион байгуулан ажилласан.  
  
 Баянгол дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын Нэгдсэн зөвлөлтэй хамтран Сууц 
Өмчлөгчдийн Холбоодын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор удирдах 
ажилтнуудад “Удирдлагын манлайлал” сэдэвт сургалт, “Сууц өмчлөгчдийн холбооны 
эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулинд тулгамдаж буй асуудал, цаашид хамтран 
ажиллах гарц” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 
 
Дээврийн ажлын чиглэлээр:  
 
 2013-2016 онд нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 
санхүүжүүлж хийгдсэн дээврийн их засварын ажлыг чанарын баталгаат хугацаанд эвдрэл 
гэмтэл гарсан эсэх, ус алдсан зэрэг шалтгаанаар иргэд, СӨХ-оос ирүүлсэн гомдол саналын 
дагуу дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран ажиллаж нийт 35 барилгын 
дээврийн засварын ажилд хяналт тавьж 2 зөрчил дутагдлыг илрүүлэн холбогдох "Классик 
тохижилт" ХХК, "Бөрт трейд" ХХК-нд албан шаардлага хүргүүлсэний дагуу засварын ажлыг 
хийлгүүлсэн.  
 
 Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 2018-2020 онд улс, нийслэл, 
дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар засварлах шаардлагатай дээвэрт дүгнэлт гаргах, эрэмбэлэх 
зорилгоор төлөвлөгөө гаргаж газар дээр нь үзлэг, шалгалт хийж, засварлах шаардлагатай 
орон сууцны 74 барилгын дээврийн мэдээллийг иргэд, СӨХ-оос ирүүлсэн саналыг нэгтгэн 
гаргаж мэдээллийн сан үүсгэн мэдээллийг 2018 онд Улс, Нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн 
төсөвт тусгуулахаар саналыг холбогдох газруудад хүргүүлж ажиллав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Цахилгаан шатны ажлын чиглэлээр:  
 
  Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/207 дугаар захирамжаар 
“Улаанбаатар лифт” НӨҮГ, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 
лифтнүүдийн техникийн өнөөгийн байдалд үзлэг шалгалт, техникийн магадлалыг 
2017.03.23-2017.04.02-ны өдрүүдэд зохион байгуулан нийт 602 лифтэнд шалгалт явуулж 
лифтийн техникийн өрөөнд айл амьдруулсан, хаалганы түгжигч байхгүй, даацын тросс 
элэгдсэн, алхамын тасралт ихтэй, дамраараа мултарч гарсан, тормозны наклат элэгдсэн, 
баригч ажиллахгүй дутуу барьдаг зэрэг зөрчлийг илрүүлэн түр зогсоож зохих байгууллагад 
нь шаардлага хүргүүлсэн. 
 
Засвар үйлчилгээг хийлгэж 4 лифтийг хэвийн ажиллагаанд оруулаад байна.  
  
 Шинэчлэх шаардлагатай орон сууцны барилгын 59 цахилгаан шатны мэдээллийг 
иргэд, СӨХ-оос ирүүлсэн саналыг нэгтгэн гаргаж мэдээллийн сан үүсгэн мэдээллийг 2018 
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онд Улс, Нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн төсөвт тусгуулахаар саналыг холбогдох газруудад 
хүргүүлж ажиллав. 
 
Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр: 
 

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/17, А/18 дугаар захирамж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/04-А/19 дугаар хамтарсан тушаал захирамжууд 
гарсантай холбогдуулан Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 
А/09 дугаар захирамжаар Баянгол дүүргийн агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хороог 
шинэчлэн байгуулж 28 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөөг батлуулсан бөгөөд биелэлт 80 
хувийн хэрэгжилттэй. 

 
Байгаль, орчин аялал жуулчлалын сайд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 

“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай” А/04-А/19 тугаар хамтарсан 
тушаал, захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын удирдамж, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 
дугаар сарын 08-ны өдрийн А/46 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн агаарын 
бохирдлыг бууруулах газар, Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой 
байдлын хэлтэс, Цагдаа 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаар 
бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын халаалтыг цахилгаан болон шингэрүүлсэн хийн халаагуурт шилжүүлэх 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн мэдэгдэх хуудас болон хууль, тогтоомжийг танилцуулан 
ажилласан. 

 
Ажлын хэсэг дүүргийн 23 хорооны 212 аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мэдэгдэх 

хуудас, албан шаардлага хүргүүлж агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг 91 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, ХХҮХ-ээс үйл ажиллагааны зөвшөөрөл 
хүссэн 21 нийт 112 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын галалгааг тус тус зогсоож стандартын 
шаардлага хангасан цахилгаан болон хийн халаагуурт шилжүүлсэн. 
 
 Баянгол дүүргийн агаарын бохирдлыг бууруулах салбар хорооны хурлыг 2017 оны 
02 дугаар сарын 09-ны өдөр, 03 дугаар сарын 29-ны өдөр, 10 дугаар сарын 13-ны өдөр тус 
тус зохион байгуулж дүүргийн агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөө батлан 
хэрэгжүүлж биелэлтийг сонссон. Мөн салбар хорооны гишүүдэд төр захиргааны 
байгууллагаас гаргасан тогтоол, шийдвэр, захирамжийг танилцуулж хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан. 
 
 Дүүргийн гэр хорооллын 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодоос цахилгаан 
халаагуур хэрэглэдэг айл өрхийн 2017 оны судалгааг гаргасан. 
 
 

Д/д Хороо Гэр Байшин Нийт дүн 

1 9  23 25 

2 10  24 25 

3 11  7 7 

4 16 2 19 19 

5 20 1 4 5 

6 21 0 42 43 

7 22 0 37 37 

8 23 3 17 20 

Дүн 8 173 181 
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Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний 
тусгай төлөвлөгөө”, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны  А/04-А-19 дугаар хамтарсан тушаал, захирамж, Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 
А/09 дүгээр захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах 
газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй 
хамтран 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодын хэсгийн ахлагч нарт 2017 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдөр сургалтын арга хэмжээг зохион байгуулж мэдээлэл өгсөн. 
 
 Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар, Баянгол дүүргийн Мэргэжлийн 
хяналтын хэлтэс, олон улсын Жайка төсөлтэй хамтран Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх 
100 кВт-аас дээш уурын зуухнуудыг магадлан итгэмжлэх ажлыг 2017 оны 02 дугаар сарын 
05-16-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажилд дүүргийн хэмжээнд 8 зуух бүртгэгдэж 
хяналт шалгалтанд орсон бөгөөд дээрх байгууллагуудад 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны 
өдрөөс эхлэн төвийн шугам болон цахилгаан халаагуурт шилжих албан шаардлагыг 
мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч өгч ажилласан. 
 
 

 
 

 
 
 

Дүүрэг Хороо Хаяг

1
Баянгол тохижилт ХХК

Баянгол
БГД 11 хороо

Өөрийн байр ААНБ

НР-45Ж 

одкон
315 квт Монгол 2012 он 9 сар

байхгүй -

2

Сэтгэмж цогцолбор сургууль. 

Хэсэгчилсэн инженерийн 

хангамжийн удирдах газар. 

Баянгол БГД 11 хороо Өөрийн байр ОНӨҮГ  ЭКО ЭКО 0,7 мвт Хятад 2014 он байхгүй -

3

Волтон ХХК эзэмшигч Зоосон 

Хана ХХК ашиглаглт Г.Зориг

Баянгол

БГД 13 хороо 

13 дугаар 

сургуулийн 

баруун талд

Хасбаатарын 

гудамж 26 

дугаар байр ААНБ

 ЭКО ЭКО 1,4 мвт Хятад 2012 он 10 сар

байхгүй -

4

Асгат сервис ХХК Бямбасүрэн

Баянгол

БГД 13 хороо 

Оргил Супер 

маркетын 

баруун талд

Ардаюушийн 

өргөн чөлөө 

Lion tower ААНБ

 ЭКО ЭКО 0,7 мвт Хятад 2013 он 9 сар

байхгүй -

5

Мөнхжилчин ХХК

Б.Чинболд
Баянгол

БГД 20 дугаар 

хороо ТЭЦ-4 

урд

Эрчим хүчний 

гудамж өөрийн 

байр ААНБ

GLSG0,7-

85/60-A II
0,7 мвт

GLSG0,7-85/60-

A II
2012 он 9 сар

1 хуурай

6

"ЖЭЙ ТИ ЭС ЭС" ХХК 

Д.Төгөлдөрсайхан
Баянгол

БГД 20 дугаар 

хороо ТЭЦ-4 

урд

Эрчим хүчний 

гудамж өөрийн 

байр ААНБ

DZL-2 2 тн/цаг Хятад 2013 он 6 сар

1 хуурай

7

Женерал эталон ХХК Д.Ганболд

Баянгол

БГД 20 дугаар 

хороо ТЭЦ-4 

урд

Эрчим хүчний 

гудамж өөрийн 

байр ААНБ

YKL-1 4 тн/цаг Хятад 2011 он 7 сар

1 хуурай

8

"Дөлгөөн барс" ХХК

Ш.Алтангэрэл
Баянгол

БГД 20 дугаар 

хороо ТЭЦ-4 

урд

Эрчим хүчний 

гудамж өөрийн 

байр ААНБ

DZL-6 6 тн/цаг хятад 2013 он 7 сар

1 хуурай

Үйлдвэрлэсэн 

газар

Зуух 

суурилагдсан 

он

Үнс барих 

төхөөрөмж

ийн тоо

Үнс барих 

төхөөрөм

жийн 

марк

Зуухны 

хүчин 

чадал, квт

№ Байгууллагын нэр

Байгууллагын хаяг 

Өмчлөлийн 

хэлбэр

Зуухны 

марк
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Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/94 дугаар “Утааны 
эсрэг-Усан спорт” аян зохион байгуулах тухай захирамжийн хүрээнд агаарын чанарыг 
сайжруулах 3 дугаар бүсэд орон байраа цахилгаан болон бүх төрлийн хийн халаагуураар 
халаадаг айл өрхүүдийг урамшуулах зорилгоор тэдгээр айлуудын 5-17 насны 80 хүүхдийг 
дүүргийн усан спорт сургалтын төвд үнэ төлбөргүй сургах аянг зохион байгуулсан. Дээрх 
ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн 7 дугаар төвтэй хамтран 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны 
өдөр хүүхдүүдээс сүрьеэ, цагаан хорхойн шинжилгээг газар дээр нь авч эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулсан.  

“Утааны эсрэг усан спорт” аяны нээлтийн арга хэмжээг 2017 оны 03 дугаар сарын 
30-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд тус арга хэмжээнд Баянгол дүүргийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын дарга Г.Энхболд, хурлын дэд дарга Б.Бурмаа,  дэд дарга 
П.Цэцэгмаа болон  ИТХ-ын ажлын албаны дарга Э.Энхзаяа, БГД-ын Засаг даргын орлогч 
Э.Батбилэг , Т.Нямцэцэг, Г.Нарангэрэл, усан спорт сургалтын төвийн дарга Х.Баттулга нар 
оролцож хүүхдүүдэд эрхийн бичиг гардуулсан. 

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт дүүргийн үндсэн болон харьяа хэлтэс 

албад болон тэдгээртэй хамтран ажилладаг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл 
ажиллагаа, тэдгээртэй холбоотой техник, хэрэгсэл, дэвшилтэт технологийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг иргэдэд танилцуулах зорилготой байнгын ажиллагаатай үзэсгэлэнгийн 
танхим буюу “Мэдээллийн төв”-ийг байгуулж 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 
ажиллуулж эхэлсэн. 

 

 
  
Дүүргийн гэр хорооллын 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодоос 2017 оны айл өрхийн 
нарийвчилсан судалгаа гаргасан. 

 
  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн боловсруулж 2017 оны 
07 дугаар сарын 20-ний өдрийн 03/1468 тоот албан бичгээр, 3 дугаар улирлын биелэлтийг 
нэгтгэн боловсруулж 2017 оны 10 дугаар сарын 06 өдрийн 03/2075 дугаартай албан бичгээр 
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Нийслэлийн ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн. 3 зорилтын 40 
заалтаар хэрэгжилт 94,8 %-н үзүүлэлттэй байна. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга болон дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн газрын 

зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний  дагуу “Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний нэгдүгээр улирлын биелэлтийг 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 
03/931 тоот албан бичгээр, эхний хагас жилийн биелэлтийг 2017 оны 07 дугаар сарын 31-
ний өдрийн 03/1521 тоот албан бичгээр,  гуравдугаар улирлын биелэлтийг 34 хэлтэс 
албадаас цахим болон албан бичгээр тус тус хүлээн авч 2017 оны 09 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн 03/1996 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 

 
 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасан ажлын үр 

дүнгийн тухайд: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 4 зорилтын 

үйл ажиллагааны хэрэгжилт 70 % -н үзүүүлэлттэй байна. 

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИН ХӨГЖҮҮЛНЭ. 

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, 

сурталчлах, үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн худалдааны төв байгуулах боломжийг 

судалж,  “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн түншлэл” хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлж, бодлогоор 

дэмжинэ. 

“Бизнес инкубатор” төвүүдийг хороодод байгуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион 

байгуулах ажлын хүрээнд 11, 20 дугаар хорооны хуучин байр, 23 дугаар хорооны өрхийн 

эмнэлгийн байранд хийх шаардлагатай барилгын дотор засвар, цахилгаан, халаалт, цэвэр 

усны шугамын засварын ажлын төсөв хийгдсэн.  

2017 оны 11 дүгээр сард ЗДТГ-ын хөрөнгөөр 11 дүгээр хорооны хуучин өрхийн 

эмнэлэгийн байрны дотор заслын ажлыг хийж гүйцэтгүүллээ.  

Уг байранд 10 жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч оёдолчид үйл ажиллагаа эхлэхээс 

тогтворжих хүртлээ түрээсийн төлбөр багатай тогтвортой ажлын байраар хангагдах, мөн 

бизнесийн сургалтад хамрагдах, дотоод гадаадын үзэсгэлэн худалдаанд оролцох, 

борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлэх, зөвлөгөө мэдээллээр хангагдах бололцоотой боллоо.  

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 

иргэд, жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтнуудад 

"Бизнесийн төсөл боловсруулах, бизнесээ төлөвлөх, санхүүгийн тайланг бэлтгэх, бүтээмж 

тооцох" арга зүйн талаар 31 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж нийт 491 хүн хамрагдан 

сертификат авсан байна.  

Бизнесийн төсөл боловсруулах, бизнесээ төлөвлөх, санхүүгийн тайланг бэлтгэх, 

бүтээмж тооцох сургалтанд хамрагдсан болон сонирхсон иргэд, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд зориулан “ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГАЧЛАЛ” төслийн загвар бүхий 26 хуудас гарын 

авлага хэвлүүлэн гаргалаа.  

Худалдаа хөгжлийн банкны "Өргөө" салбартай хамтран жижиг, дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдэд "Азийн хөгжлийн банк болон батлан даалтын сангийн хамтарсан төслийн зээл"-

ийн талаарх танилцуулга уулзалтыг 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион 

байгуулсан ба 34 жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид оролцсоноос 4 иргэн Худалдаа хөгжлийн 

банкны зээлд хамрагдлаа. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 100 % -н үзүүүлэлттэй байна. 

ТОХИЛОГ ОРОН СУУЦ, ТУХТАЙ АМЬДРАЛЫН ҮНДЭС 

Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааны норм норматив стандартыг шинэчлэн 

батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 
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Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны 

байрны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 

дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүллээ. Үүнд:  

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох асуудлаар БХБЯ, 

ШӨХТГ, НЗДТГ, БГД-ийн ЗДТГ хамтарсан хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг байгуулан 2017 

оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд дүүргийн СӨХ-ны үйл 

ажиллагаанд хяналт, шалгалт зохион байгуулсан.  

Шалгалтаар хууль зөрчин үйл ажиллагаа явуулж байсан СӨХ-дод хуулийн хүрээнд 

бүх гишүүдийн хурлыг хорооны Ажлын албатай хамтран зохион байгуулж хяналт, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгах үүднээс зөвлөмж боловсруулан 

холбоодуудад хүргэх ажлыг зохион байгуулав.  

Баянгол дүүргийн СӨХ-ны нэгдсэн зөвлөлтэй хамтран СӨХ-ны удирдлагуудын 

мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “Удирдлагын манлайлал” сургалт, “СӨХ-ны эрх 

зүйн байдал, тулгамдаж буй асуудал түүнээс гарах арга зам” хэлэлцүүлэг зохион байгуулан 

ажиллав.  

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/406 дугаар захирамжаар Баянгол 

дүүргийн СӨХ-ны нэгдсэн зөвлөл,  Монголын СӨХ-ны дээд зөвлөл, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 

төвүүд, хувийн конторууд оролцож "Баянгол дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодуудын 

нэгдсэн зөвлөгөөн-3" арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллав.  

Дээрх арга хэмжээнүүдэд давхардсан тоогоор 387 холбооны удирдлагууд оролцсон 

бөгөөд сургалт, хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнөөс гарсан санал, санаачилгыг нэгтгэн холбооны 

үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох журам, зөвлөмж боловсруулан холбоодын 

удирдлагуудад хүргэж ажиллалаа. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 70 % -н үзүүүлэлттэй байна. 

ХОТ ТОХИЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 

Хот тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 

байгууллагуудын хоорондын уялдааг сайжруулж, улирлын чанартай цагаар ажиллуулах 

журам боловсруулж, мөрдүүлнэ.  

УБЗАА-наас хот тохижилтын байгууллагуудыг улирлын чанартай цагаар ажиллуулах 

журмыг боловсруулж байна. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 40 % -н үзүүүлэлттэй байна. 

ТОГТВОРТОЙ БОДЛОГО-ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гадна тохижилтгүй хороодын цогцолбор байрны тохижилтын ажлыг шат 

дараатайгаар хийнэ. 

Бүх нийтийн мод тарих ажлын хүрээнд 2, 12, 14, 20 дугаар хорооны цогцолбор 

байрны гадна талбайд 277 ширхэг мод, бут суулгаж тохижууллаа.   

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 3, 5, 9, 12, 14, 23 дугаар хороодод 

хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах, засварлах ажлыг хийж 

гүйцэтгээд байна.  

Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 
  
 УИХ болон Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан Үндэсний 31 хөтөлбөр, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 
батлагдсан 20 хөтөлбөрийн 2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд 
нэгтгэн, боловсруулахаар дүүргийн 11 хэлтэс, алба руу Засаг даргын 2017 оны 11 сарын 
29-ны өдрийн 03/2531 тоот биелэлт авах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.  
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 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 89 %-ийн 
үзүүлэлттэй байна. 
 
 Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 
тогтоолын хоёрдугаар хавсралтад тусгагдсан “Цахим Баянгол”, “Эрүүл дүүрэг”, “Баянгол 
Боловсрол 2020”, “Эх орон-36”, “Найрсаг Баянгол”, “Хүүхдэд Ээлтэй Баянгол” дэд 
хөтөлбөрүүдийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг Засаг даргын 2017 оны А/166, А/167, 
А/168, А/169, А/200, А/209 захирамжуудаар байгуулагдсан.  
  
 Дэд хөтөлбөрүүдийн төслийг 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03/1065 тоот 
албан бичгээр дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлсэн. 
 
 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 04/01, 
04/02 дугаар тогтоолуудаар дэд хөтөлбөрүүд батлагдан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 
байна. 2017 оны жилийн хэрэгжилт 87,5%-н үзүүлэлттэй байна. 
 
 “Найрсаг Баянгол” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Гандантэгчэлин хийдийг аялал 
жуулчлал, амралт, зугаалгын бүс болгон хөгжүүлэхээр  “Гандан төсөл”-ийг боловсруулсан. 
Тус төслийн хүрээнд хийгдэх ажлын жагсаалтыг нэгтгэн боловсруулж түүнд хөрөнгө 
оруулах гадаад, дотоодын иргэд, байгууллагатай уулзаж, саналаа хүргүүлээд байна.  
 
 “Найрсаг Баянгол” дэд хөтөлбөрийн төслийн хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллага, дүүргийн Засаг дарга Тамгын газар, Гандантэгчэнлин хийдийн дэмжлэгтэйгээр 
ногоон байгууламж, мод, бут, сөөг суулгаж, хашаан доорх ТҮЦ, чингэлэгийг нүүлгэн газрыг 
чөлөөлсөн, эх үрсийн баярыг тохиолдуулж баярын арга хэмжээ зохион байгуулан, гарын 
бэлэг хүүхдүүдийг урамшуулсан.                                                              
 
 “Ургамалын далай” ХХК хамт олон Жанрайсиг дуганы урд талбайн иргэдийн сууж 
амрах сандал, хогын сав зургийг суурилуулан тохижилт хийсэн. Мөн 2018 оны 4 дүгээр сард 
ногоон байгууламжыг засч янзлах, сэргээх засварлахаар төлөвлөөд байна.  
 
 Үндэсний үйлдвэрлэгч “ТЭСО” ХХК нь нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа хүлээн 
өөрсдийн хөрөнгөөр жасын урд талбайг цамын бүжиг бүжиглэх зориулалттай чулуун хавтан 
талбай болгон тохижуулах ажилд хамтран ажиллаж байна. 
 
 Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газраас Баянгол дүүргийн 16 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт Гандан аялал жуулчлалын загвар бүсийг бийболгох төслийг 
эхлүүлээд байна.  
 
 Эхний ээлжинд Орхоны 2, 3, 4 дүгээр гудамжны 1.9 га талбай буюу 75 нэгж талбарын 
газрыг чөлөөлж  дахин төлөвлөлтөнд хамруулах төсөлд дүүргийн Тамгын газар хамтарч 
ажиллаж байна.Одоогийн байдлаар 25 нэгж талбайг чөлөөлж Сүхбаатар дүүргийн 11 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 132 айлын түр орон сууцны байраар хангаад байна.  
 

Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 04/01 дүгээр тогтоолоор  "Найрсаг, Ухаалаг Баянгол" хөтөлбөрт  “Жишиг хашаа-
жишиг гудамж“ тэргүүлэх чиглэлийн төслийг боловсруулж батлуулсан.  

 
Тэргүүлэх чиглэлийг 2017-2020 он хүртэл хэрэгжүүлэх бөгөөд үндсэн гурван 

зорилтын хүрээнд 10 чиглэлээр 20 үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд 
уг ажилтай холбогдуулан дүүргийн гэр хороололд нэг айл, нэг гудамжийг сонгон 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

 

10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг 

хэрэгжүүлж байгаа “Грийн ресурс” ХХК-ний ажлын гүйцэтгэлтэй Барилга хот байгуулалтын 
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сайд, нийслэл болон дүүргийн удирдлагууд газар дээр нь танилцаж тулгамдаж байгаа 

асуудлыг шийвдэрлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн.  

Шийдвэрлэх арга хэмжээний хүрээнд Барилга хот байгуулалтын сайдад 2017 оны 03 

дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/554 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. 10 дугаар хорооны нутаг 

дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа “Грийн ресурс” 

ХХК-ний 112 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 93 хувьтай хэрэгжиж 

байна.  

Дулааны эх үүсвэр болох 5 Гкл барилга угсралтын ажил дууссан. Дулаан, цэвэр 

бохир усны техникийн нөхцөлийн дагуу дулааны шугам татах ажил бүрэн хийгдээд байна. 

 
              Дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй нийтийн зориулалттай 24-36 дугаар байранд нийт 277 өрх бүртгэлтэй байгаагаас 

дахин төлөвлөн шинэчлэн барилгажуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эсэх санал 

хураалтанд 182 сууц өмчлөгч иргэд хамрагдаж 65.7 хувьтай, 166 иргэн буюу 91.2 хувьтай 

дэмжсэн байна. 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ны өдрийн 03/466 тоот албан хүсэлт НХТЕТГ-

т хүргүүлсэн.  

Дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны 27 байрны сууц өмчлөгч иргэдээс 
дахин төлөвлөн шинэчлэн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эсэх санал асуулгад нийт 27 
сууц өмчлөгч иргэд хамрагдахаас нийт 22 сууц өмчлөгч иргэд хамрагдаж 81.4 хувьтай, 
үүнээс дэмжсэн нийт 18 сууц өмчлөгч иргэн 81.8 хувьтай, дэмжээгүй нийт 4 сууц өмчлөгч 
иргэн 18.1 хувийн санал өгсөн байна.  

 
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 2017 оны 08 дугаар 

сарын 16-ны өдрийн 03/1618 тоот албан хүсэлт хүргүүлсэн. 
 

             Төсөл хэрэгжүүлэгч “Алтан трейд” ХХК 1 дүгээр хорооны 13, 14, 15, 16 дугаар 

байруудыг буулган 12 давхар 138 айлын 2 блок үйлчилгээний зориулалттай орон сууцны 

барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна. Төсөл хэрэгжүүлэгч “Тэргүүн чансаа” ХХК 

үйлчилгээний зориулалттай 13 давхар 72 айлын орон сууцны барилга ашиглалтанд 

оруулан гэрээний дагуу сууц өмчлөгч иргэдэд хүлээлгэн өгсөн. 

“Тэргүүн чансаа” ХХК 1 дүгээр хорооны 17, 18 дугаар байрыг буулган 12 давхар 120 

айлын 1 блок үйлчилгээний зориулалттай орон сууцны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд 

байна. Гүйцэтгэл 20 %-тай байна. 

            Дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны Барилгын-7 буюу 1, 2, 3, 5, 6, 7 дугаар байрны 

оршин суугч иргэдэд мэдээлэл өгөх уулзалт хурлыг хорооны ажлын албатай хамтран 2017 

оны 03 дугаар сарын 21, 22, 25, 26-ны өдөр зохион байгуулж байр тус бүрээс 5 иргэний 

төлөөллөөс бүрдсэн иргэдийн түр зөвлөл байгуулсан.  

 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр ДИТХ-ын дарга, 2 дугаар хорооны ажлын алба, 

“Барилгын-7” орон сууцны иргэдээс сонгогдсон “Иргэдийн түр зөвлөл”-тэй хамтран дахин 

төлөвлөн барилгажуулах ажилд тулгамдаж байгаа асуудал болон сууц өмчлөгч иргэдийн 

санал, төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний талаар хэлэлцлээ.  

 20 дугаар хорооны ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай 

орон сууцны 37 дугаар байрны сууц өмчлөгч иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж 5 иргэний 

бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн түр зөвлөл байгуулаад байна.  
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НЗД-ын 2015 оны А/124 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Үнэлгээний хорооны 

дүгнэлтийг үндэслэн, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон БГД-ийн 3 дугаар хорооны 

нутаг дэвсгэр дэх 35, 36 дугаар байрны барилгажилтын төслийн боловсруулж, 

хэрэгжүүлэхээр "Гэрэгэ констракшн" ХХК шалгарсан.  

Төсөл хэрэгжүүлэгч, хорооны ажлын албатай хамтран сууц өмчлөгч иргэдтэй 

төслийг танилцуулах уулзалт хурлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион 

байгуулсан.  

НЗД-ын 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/514 тоот захирамжаар Баянгол 

дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 22, 23, 24, 37 дугаар 

байрны барилгажилтын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэхээр “Хосболор” ХХК шалгарсан. 

Төсөл хэрэгжүүлэгч, хорооны ажлын албатай хамтран сууц өмчлөгч иргэдтэй төслийг 

танилцуулах уулзалт хурлыг 2017 оны 07 дугаар сарын 31,  08 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулсан. 

Төлөвлөлтөнд ороогүй тоосгон болон төмөр гарааш, чингэлэгийн судалгааг дүүргийн 

23 хороодоос авч нэгтгэн боловсруулсан.  

Дүүргийн Газрын албанд нэн тэргүүнд 466 ширхэг төмөр гарааш, чингэлэгийг хууль 

журмын дагуу нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулуулахаар Засаг 

даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн 03/1241 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.  

 Мөн дүүргийн хэмжээнд байгаа 472 тоосгон болон дан гараашийн судалгааг гаргаж, 

иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран дахин төлөвлөлтөнд оруулахаар 

ажиллаж байна. 

Баянгол дүүргийн хэмжээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/933 захирамжийн 

хавсралтаар батлагдсан 11 байршилд аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүн дээрээ 

тоглоомын талбайтай тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын барилга байгууламж 

барих зөвшөөрөл олгосоноос, дүүргийн Засаг даргын баталсан 2017 оны хамтран ажиллах 

гэрээ байгуулсан 5 аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүн байна.  

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан 5 байршилд нийт 7136 м.кв талбайд төсөл 

хэрэгжсэнээр 430 авто зогсоол шинээр хийгдэнэ. 

 Дээрхи байршилд барилгын ажил гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнээс 

төслийн талаарх холдогдох бичиг баримтыг авч хувийн хэрэг үүсгэсэн.   

 Газар эзэмших гэрчилгээ Нийслэлийн Газрын албанаас  олгогдохгүй байгаас 

барилгын ажил эхлээгүй байна. 

 “Цахим Баянгол” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Дүүргийн хөгжлийн болон хөрөнгө 

оруулалтын бодлого төлөвлөлтөд ашиглагдах мэдээллийн технологийн программ 

хангамжийг хийх ажлыг "Цахим Баянгол" дэд хөтөлбөрийн нэг арга хэмжээ болгон тусгалаа.  

 Уг программ хангамжийн судалгааг дотоодын мэргэжлийн компаниудаас мэдээлэл 

лавлагаа авах байдлаар боловсруулж байсан. 

“Цахим Баянгол” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд орчин үеийн мэдээлэл технологийг нэвтрүүлж 

иргэдийн цаг хугацаа, мөнгө, хөдөлмөрийг хөнгөвчилөхөөр судлан ажиллаж байна. Үүнд: 

 Цахим хуудас 

 Ухаалаг утасны аппликэйшн 

 Иргэний карт 

 Зурагны нягтралыг  
сайжруулж томсгодог төхөөрөмж зэргийг судлаж, мэргэжлийн хүмүүстэй уулзаж, төлөвлөж 

буй ажлынхаа ажлын даалгавар дээр ажиллаж байна. 
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Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/551 захирамж, Тамгын газрын даргын А/234 тоот 

тушаалын дагуу гар утасны ухаалаг аппликэйшн хийх ажлыг зохион байгуулж байна.  

Нийслэлийн дүүргүүдийн хэмжээнд Баянгол дүүрэг нь анхны өөрийн гэсэн гар утасны 

ухаалаг аппликэйшнтай болохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд  гүйцэтгэгч 

байгууллагатай гар утасны аппликэйшн хийж гүйцэтгэх ажлын гэрээ байгуулан 

хөгжүүлэлтэд дээр ажиллаж байна. 

Гар утасны ухаалаг аппликэйшнтай болсоноор иргэдээ мэдээ, мэдээлэлээр хангах, төрийн 

үйлчилгээг ойртуулах, хялбар болгох, иргэдэд дүүрэг, хороо, СӨХ-н үйл ажиллагааг 

тогтмол тайлагнах боломжийг бий болгох, эргэх холбоотой ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж 

байна.  

Эх орон-36 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.  

  Эх орон 36 дэд хөтөлбөр дүүргийн ИТХурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

04/02 тогтоолоор батлагдсан. 

  2017 оны 02 дугаар сарын 17, 11 дүгээр сарын 03-ны өдрүүдэд дүүргийн хэмжээний 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 320 сурагчдыг "Эх орон-36" дэд хөтөлбөрт хамрууллаа.  

Уг арга хэмжээ хилийн цэргийн 0164 дүгээр ангид зохион байгуулагдсан. “Эх орон 

36” дэд хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд Өсвөрийн энхийг сахиулагч, өсвөрийн 

аврагч, өсвөрийн хилчин, өсвөрийн жагсаалч, өсвөрийн химич гэсэн 5 үндсэн хичээлд 

суралцсан.  

Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд 

уламжлал болгон зохион байгуулагдаж буй “Эх орон-36” төсөл хөтөлбөрийн нээлтийн үйл 

ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд зохион байгууллаа. 

Уг хөтөлбөр нь Баянгол дүүргийн Засаг даргын Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн “Эрдэм боловсролтой иргэнтэй Баянгол дүүрэг” хэсгийн “Өсвөр болон 

бага насны хүүхдүүдэд цэрэг, эх оронч хүмүүжил олгох”, "Эх орон-36" хөтөлбөрийг  

хэрэгжүүлнэ гэсэн 3.4 дэх заалтын дагуу Хилийн 0164 дүгээр ангитай хамтран 2017 оны 02 

дугаар сарын 17, 10 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа  

  “Эх орон-36”  хөтөлбөрийг УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол дүүргийн Засаг дарга 

С.Одонтуяа нар анх санаачлан үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлж ирсэн хөгжлийн хөтөлбөр 

нь 2014 оноос эхлэн 5 дахь жилдээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд эх орны ирээдүй болсон хүүхэд 

багачуудад цэрэг эх оронч хүмүүжлийг олгох, бие биенээ хүндэтгэх, багаар ажиллах 

чадвар, эх орноо хайрлах үзэл санааг төлөвшүүлэх, бие бялдар, сэтгэл зүйн хатуужлыг 

хүүхэд наснаас бий болгож, ирээдүйдээ итгэлтэй зөв хүн болж төлөвшүүлэхэд ач 

холбогдолтой, иргэдийн талархалыг хүлээсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ болж чадсан. 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнд дүүргийн төрийн 

өмчийн 16 ерөнхий боловсролын сургуулийн 250 гаруй сурагчид 8 төрлөөр өрсөлдөн 

авхаалж самбаа, оюун ухаан, тэсвэр хатуужил, ур чадвараа дайчлан уралдаж, багийн 

нийлбэр дүнгээр тэргүүн байранд 19 дүгээр сургууль шалгаран шилжин явах цом, Засаг 

даргын өргөмжлөл, алтан медаль, 600 000 төгрөг, дэд байрт 38 дугаар сургууль шалгарсан. 

 Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн медаль 400 000 төгрөг, гутгаар байрт Сэтгэмж 

цогцолбор сургууль шалгаран Засаг даргын өргөмжлөл, хүрэл медаль, 200 000 төгрөгөөр  

тус тус шагнуулсан. 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн нэрэмжит “Эх орон-Эр цэрэг” сэдэвт 

зохион бичлэгийн уралдааныг дүүргийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран ерөнхий 
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боловсролын сургуулиудын дунд 2017 оны 2 дугаар сарын 24-нөөс 3 дугаар сарын 09-ний 

өдрүүдэд 2 үе шаттай зохион байгуулсан.   

Зохион бичлэгийн уралдаанд 9 сургуулийн 30 сурагчийн бүтээл ирүүлснийг 

Боловсролын хэлтсээс томилогдсон шүүгчдийн бүрэлдэхүүн дүгнэж, зохион бичлэгүүдээс 

тэргүүн байрт Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн 10б ангийн сурагч А.Анужин, дэд байрт 

Ганзам 20 дугаар сургуулийн 11в ангийн сурагч Ч.Жамбалдорж, гутгаар байрт 19 дүгээр 

сургуулийн 10г ангийн сурагч М.Оюунсайхан нар шалгарсан. 

Нийслэлийн соёлын төв өргөөнд зохион байгуулагдсан дүүргүүдийн Цэргийн штабын 

“Иргэдэд ажлаа танилцуулах өдөрлөг”-ийн үеэр зохион бичлэгийн уралдааны 2 дугаар 

шатанд амжилттай оролцож 3 дугаар байрт шалгарсан Эрдмийн өргөө цогцолбор 

сургуулийн 10б ангийн сурагч А.Анужинд Нийслэлийн Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн 

шагналыг Батлан хамгаалахын сайд Б.Бат-Эрдэнэ гардуулсан.  

Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн 360 гаруй хүүхэд, 4 салаа 

болгон хувааж  “Өсвөрийн хилчин”, “Өсвөрийн энхийг сахиулагч”, “Өсвөрийн мэргэн 

буудагч, химич”, “Өсвөрийн аврагч” гэсэн 5 танхимд хичээл сургалт зохион байгуулсан. 

Батлан хамгаалах бодлого, хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг 

сурталчлах, хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч хүмүүжил, эх орноороо бахархах үзлийг 

төлөвшүүлэх, иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, иргэний цэргийн үүргийн биелэлтийг 

хангах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэхэд үр дүнтэй ажлууд болж чадсан. 

“Баянгол Боловсрол-2020” дэд хөтөлбөр батлагдлаа. 
  

 Хүүхэд багачуудын сурч боловсрох таатай орчныг бүрдүүлэн, боловсролын чанар, 
хүртээмжийг сайжруулж, эх оронч,  бүтээлч сэтгэлгээтэй, зөв хөгжил төлөвшилтэй, өндөр 
боловсрол, мэдлэгтэй, чадварлаг иргэнийг төлөвшүүлэх зорилготой “БАЯНГОЛ 
БОЛОВСРОЛ-2020” хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсэг хуваарийн дагуу ажиллаж 
хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан, зорилго зорилтыг томъёолж,  сургууль, цэцэрлэгийн 
багш, удирдах ажилтан 1000-аад хүнээр хэлэлцүүлэв.  

 
Хэлэлцүүлгээр гарсан санал, дүгнэлтийг тусган, нэгтгэж, хөтөлбөрийг эцэслэн 

дүүргийн ИТХ-д өргөн барьсан ба ДИТХ-ын 2017 оны 07 сарын 10-ны өдрийн 04/02 дугаар 
тогтоолоор албажин батлагдлаа. 

 
Уг хөтөлбөрт: Багш, сурагчийн ажиллах, сурах таатай орчныг бий болгох, амьдрах 

ухаан, бие даах чадвартай, эх оронч, зөв хөгжил, төлөвшил, мэдлэг оюунтай иргэн 
төлөвшүүлэх, сургалтын чанарыг ахиулах, багшийн хөгжлийг дэмжин, тэдний мэргэжил, ур 
чадварыг дээшлүүлэн, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилтыг тусгасан юм.   

 
Дэд хөтөлбөрийг боловсролын байгууллагуудад танилцуулж, хэрэгжилтэд хяналт 

тавин ажиллаж байна.   
 
“Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдлаа. 
 

Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сароын 03-ны өдрийн А/167 дугаар захирамжаар 
“Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлав.  

 
Ажлын хэсэг нь 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй  байгуулагдаж, даргаар нь Засаг даргын 

орлогч дарга Г.Нарангэрэл томилогдож ажиллалаа. Хөтөлбөр дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын  2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 04/02 дугаар тогтоолоор  
батлагдсан. 
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 “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөрийг болон хөтөлбөрийн хүрээнд ашиглах зурагт 
плакатны эхийг бэлтгэн, дүүргийн сургууль, цэцэрлэг, албан байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдэд хүргүүллээ. 

 
ИТХ-ын байр, ЗДТГ-ын 1, 2 дугаар байруудын “00”-ын бүх өрөөнүүдэд өөрийн эрүүл 

мэндээ хянах, усыг зөв хэрэглэх санамжийг байршууллаа. 
 
“Эмч, эмнэлгийн ажилтны харьцаа, хандлагыг сайжруулах, ажлын бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх” сургалтыг болон “Амжилтанд хөтлөх ур чадварууд" сургалтыг Дэйл Карнеги 
сургалтын төвийн дэмжлэгтэйгээр дүүргийн ИТХ-ын ЭМБНБ-ын байнгын хороо, “Эрүүл 
мэндийн менежментийг сайжруулах” багтай хамтран зохион байгууллаа.  

 
Сургалтад  Эрүүл мэндийн төвийн  удирдлага, эмч нар, өрхийн эмнэлгийн дарга нар, 

хороодын зохион байгуулагч нар хамрагдлаа. 
“Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн төвийг номын сантай болгох 
аян өрнүүлэв. 
 

Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгсдийг хэсэгхэн зуур боловч өвчнөө мартаж, номын 
ертөнцөөр аялан эмнэлгийн орчныг эерэгээр мэдэрч, эмч үйлчлүүлэгч хоорондын эерэг 
харилцааг бүрдүүлэх зорилгоор “Эмнэлгийн номын сан - эрүүл оюунлаг иргэн” ном 
хандивлах сарын аяныг харьяа хэлтэс, албад, хороо, өрхийн эмнэлэгүүдийн дунд 11 дүгээр 
сарын 13-наас 12 дугаар сарын 13-ны хооронд зохион байгуулсан. 

 
Эрүүл  мэндийн төвд  хэвтэн эмчлүүлэгсдийн ая тухтай байдлыг хангах, эмчилгээний 

болон сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн стандарт хангасан 70 ш 
дэрийг ЭМТ-д хүлээлгэн өгөв. 

Зөвлөх эмч нарын баг ажиллаж эхэллээ. 
 

Дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, II, III дугаар шатлалын эмнэлэгүүдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 
зорилгоор салбарын шилдэг гавъяат, доктор, профессоруудын зөвлөх багийг бүрдүүлж, 
ЗДТГ, ЭМТ болон эмэндийн салбарын зөвлөх эмч нарын хамтын ажиллагааны 3 талт гэрээг 
байгууллаа. 

 
Хамтран ажиллаж байгаа зөвлөх эмчийн баг бүрэлдэхүүнд: Клиникийн профессор, 

гавьяат эмч Ө.Хашхүү, Анагаах ухааны доктор Анагаах ухааны магистр, хүүхдийн эмч, 
Клиникийн профессор Н.Ууганцэцэг, Клиникийн профессор, тэргүүлэх зэргийн мэс засалч 
Д.Жаргалсайхан, Доктор, дэд профессор, хүний гавьяат эмч С.Бадамжав, анагаах ухааны 
доктор И.Энхсайхан нарын баг  дүүргийн иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.  

 
Цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудын амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион 
байгууллаа. 
 

Цэцэрлэгийн хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 05 дугаар сарын 
15-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулж явуулсан.   

 
Үзлэгт  нийт 14716 хүүхэд хамрагдахаас 11594 хүүхэд  урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 

орж  хамралтын хувь 78,7%  байна. Үзлэгт хамрагдсан нийт хүүхдийн 5507 буюу 47,7% нь 
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шүдний цооролт өвчтэй гарсныг  шүдний зурган дээр тэмдэглэгээ хийж  эцэг, эх асран 
хамгаалагчдад танилцуулж, зуны амралтаар хүүхдийнхээ шүдийг эрүүлжүүлэх даалгавар 
өгч ажиллалаа.  

 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч нарын үйл ажиллагаанд  хяналт үнэлгээ 
хийв. 
 

ЭМТ-ийн халдвар судлагч эмч, өсвөр үеийн эмч, эмчилгээний хоолзүйч  эмч нар 
болон Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд  04 дүгээр сарын 
17-ноос 05 дугаар сарын 10-ны хооронд төрийн болон хувийн хэвшлийн 22 сургуульд 
хяналт, тандалт үнэлгээг хийлээ.  

 
Хяналт үнэлгээнд хамрагдсан 22 сургуулийн үнэлгээг авч үзэхэд :Сургуулийн эмч 

нарын үйл ажиллагааны чиглэлээр 86%, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хэм хэмжээний хувьд 
84.5%, Хүнсний аюулгүй байдал, үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтээр 86%-тай тус тус 
үнэлэгдлээ. 

 
“Ахмад настны эмнэлэг” нээлтээ хийлээ. 
 
 “Ахмад настны эмнэлэг”-нь өдөрт 100-150 ахмад настанд үйлчлэх хүчин чадалтай 
орчин үеийн эмчилгээ, оношилгооны  багаж, тоног төхөөрөмж, аппаратаар бүрэн хангагдаж, 
уламжлалт бариа засал, дотор, мэдрэлийн чиглэлээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 
үзүүлэх хүчин чадалтай эмнэлэг юм.  Эмнэлэг нээгдснээр дүүргийн ахмадууд эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг цогцоор нь нэг дороос авдаг давуу талтай боллоо. 

 
2017 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдөр  Засаг даргын орлогч Г.Нарангэрэл, Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтсийн дарга А.Одонтунгалуул  нарын хамт  “Ахмад настны эмнэлэг”-ээр очиж 
газар нь дээр нь эмчилгээ, сувилгаа, бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагаатай танилцлаа.  

 
Дүүргийн хүн амын 10% буюу 23887 ахмадад эмнэлэг үйлчилж байгаа бөгөөд ЭМТ-

өөр үйлчлүүлж байгаа хэвтэн эмчлүүлэгсдийн 50-60% нь ахмад настан байдаг. 
 
Одоогийн байдлаар нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа бөгөөд 

батлагдсан орон тоогоор эмч сувилагч нарыг бүрэн ажиллуулах шаардлагатай байгааг 
эмнэлгийн удирдлагууд танилцууллаа. 

 
Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүүлж байгаа ахмадуудтай уулзаж эмчилгээ үйлчилгээний 

талаар санал сэтгэгдлийг нь сонслоо.Мөн эмнэлгийн дарга, эмч удирдлагуудтай уулзаж 
одоо тулгамдаж байгаа асуудлыг хэрхэн шийдэх цаашид хамтран ажиллах талаар санал 
солилцож ажилласан. 
 
“Автомашингүй өдөр”-ийг зохион байгууллаа. 
 

05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 11:00 цагт Улаанбаатар их  дэлгүүрийн өмнө “Авто 
машингүй өдөр”-ийн нээлт хийж урлаг, спортын тоглолтыг үзүүлсэн.  

 



28 
 

Арга хэмжээнд ЗДТГ, Боловсролын хэлтэс, Дотоод аудитын алба, Хэвлэл мэдээлэл 
олон нийттэй харилцах тасаг, Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Эрүүл 
мэндийн төв, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс,   Газрын 
алба, Татварын хэлтэс, Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон, Гэр бүл ёслолын ордон, 
Худалдан авах ажиллагааны алба, Биеийн тамир спортын хороо, 51,40,13,93,113, Эрдмийн 
ундраа сургуулиуд, 11,15, 47, 98,120 дугаар цэцэрлэгүүд тус тус оролцсон.  

 
Оролцсон байгууллагууд нь үйл ажиллагаагаа сурталчлан иргэдэд хүссэн 

мэдээллийг өгч гарын авлага материал, брошур тарааж, зөвлөгөө мэдээлэл өгч, лед 
самбар дээр дүүргийн танилцуулга болон байгууллагуудын  үйл ажиллагааг өдрийн турш 
сурталчилж ажиллалаа. 

 
Жил бүрийн 5 дугаар сарын 8-ны өдрийг хүмүүнлэгийн өдөр болгосонтой 

холбогдуулан Засаг даргын тамгын газар, дүүргийн Улаан загалмай хороо, Цус 
судлал сэлбэлтийн үндэсний төвтэй хамтран 04 сарын 06-ны өдөр “Цусаа хандивлаж 
амьдрал бэлэглэе”  аян  зохион байгууллаа. 

 
Засаг даргын тамгын газар, харъяа хэлтсүүд болон хороодын албан хаагчид цусаа 

хандивлах аянд нэгдлээ.  
 
Аяны хүрээнд: Дүүргийн УЗН-ийн арга зүйч П.Энх-Оюун  цус өгөх ач холбогдлын 

талаар мэдээлэл хийв. 
 
Цус судлал сэлбэлтийн үндэсний төвөөс эмч, сувилагч, нийгмийн ажилтны  баг ирж 

албан хаагчдаас  асуумж авсан.  
 

Асуумжинд нийт 60 хүн оролцсоноос 35 хүн цус өгөх шаардлагад нийцэж цусаа 
бэлэглэсэн. Цусаа хандивласан бүх хүмүүст эрүүл мэндийн талаас нь  зөвлөгөө өгч, цус 
нөхөх амин дэмүүд өгөв. 
 
    Давсны хэрэглээг бууруулах дэлхийн өдрийг тэмдэглэлээ. 
 

Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, Барс худалдааны төв хамтран 04 
дүгээр сарын 07-ны өдөр Барс худалдааны төвд “Давсны хэрэглээг бууруулж, цусны даралт 
ихсэх өвчнөөс сэргийлье” сэдэвт өдөрлөг зохион байгууллаа.  

 
Өдөрлөгийн үеэр иргэдийн цусны даралтыг хэмжиж, цусан дахь  сахарын хэмжээг 

тодорхойлж, биеийн эрдэс бодис, өөх тос, уургийн хэмжээг “Inbody 230 аппаратаар тус тус 
тодорхойлж, иргэдэд цусны даралт ихсэлт, зөв хооллолт, дасвны зохистой хэрэглээ, 
чихрийн шижин өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэдвүүдээр мэргэжлийн эмч нар  зөвлөмж 
өгч, гарын авлага материал тарааж ажиллалаа. 

 
Энэхүү арга хэмжээнд нийт 1500 хүн хамрагдаж эрүүл мэндийн мэдлэгээ 

дээшлүүлэв. 
 
“Элэг бүтэн монгол” хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэв. 
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“Элэг бүтэн Монгол” үндэсний хөтөлбөрийн  нээлтийг  06 дугаар сарын 21-ний өдөр  
“Өргөө кино театр”-ын урд талбайд зохион байгуулав.  

 
Өдөрлөгийн нээлтэд УИХ-ын гишүүн А.Ундраа, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Нийгмийн хөгжлийн хорооны дарга, Д.Мөнхжаргал,  Эрүүл мэндийн 
яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Очирбат, ХӨСҮТ-ийн дарга Д.Нямхүү, Нийслэлийн 
Эрүүл мэндийн газрын орлогч дарга О.Баяр, Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч  
Г.Нарангэрэл, тус дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ө.Батжаргал болон албаны бусад 
хүмүүс оролцлоо.  

 
Арга хэмжээнд Улсын нэг,гуравдугаар төв эмнэлэг, Халдварт өвчин судлалын 

үндэсний төв, Хавдар судлалын үндэсний төв, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, 
Геронтологийн үндэсний төв, Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв, АШУҮИС-ийн 
харьяа “Эрхэс” клиник, Баянгол  дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмч мэргэжилтнүүд  
оролцож эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо хийж, иргэдэд “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл, сурталчилгааг хүргэж ажилласан.  

 
Энэ үйл ажиллагааг дэмжиж Засаг даргын Тамгын газрын даргын 06 дугаар сарын 

А/127 дугаартай тушаал гаргаж арга хэмжээнд зарцуулагдах зардлын бүх асуудлыг цогцоор 
нь шийдвэрлэж өгсөн.  

 
"Элэг бүтэн Монгол" үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн  40-65 насны 

хүмүүсийг элэгний В, С вирусын илрүүлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулах тухай Засаг 
даргын захирамж гарч   ажлын хэсэг байгуулагдан, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагуудыг  
шинжилгээнд бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.  

 
 

 
Энэ үйл ажиллагаанд дүүргийн 40-65 насны иргэдийн  30,9% нь хамрагдлаа. 
 
40-65 насны иргэдийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, 

оношилгоонд хамрууллаа. 
 
МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл  ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсны дагуу орон даяр 

зохион байгуулсан 40-65 насны иргэдийг Эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд 
хамруулах ажлыг “Бона вита” эмнэлзүйн төв лаборатортой хамтран 11 дүгээр сарын 23, 24-
ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.  

 
Иргэдийг үзлэгт бүрэн хамруулах тухай 23 хорооны Засаг дарга, харъяа хэлтэс 

албадуудын дарга, эрхлэгч нарт үзлэгийн хуваарийг гаргаж хүргүүлэн ажилласан. Үзлэгт 
нийт 400 гаруй хүн хамрагдсан байна. 
 
Дүүргийн “эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, өрх, иргэн”-ийг шалгарууллаа. 
 
 Дүүргийн 19 дүгээр сургууль, 161 дүгээр цэцэрлэг нь Нийслэлийн  “Эрүүл мэндийг 
дэмжигч сургууль, цэцэрлэг” шалгаруулах болзлыг хангасан тул Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газарт  материалыг нь хүргүүлсэн.  
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 Дүүргийн “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагаар 4 дүгээр хорооны ӨЭМТ, 57 дугаар 
цэцэрлэг, Пюр хаус” ХХК шалгарсан ба дэмжигч өрхөөр 4 дүгээр хороо Г.Чинбаатар, 19 
дүгээр хороо Г.Батсүх, 5 дугаар хороо Д.Мөнхнасан, 17 дугаар хороо Б.Мөнхбаяр, 12 дугаар 
хороо Б.Баатарын гэр бүл шалгарч, дэмжигч иргэнээр  17 дугаар хороо Ч.Тунгалагтуяа, 16 
дугаар хороо С.Номингэрэл, 5 дугаар хороо Д.Хандаасүрэн нар тус тус шалгарсан. 
 
“Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутгийн болон бусад эмнэлэг, гадны 
байгууллагуудтай хамтран ажиллалаа. 
 

“Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хүрээнд төр хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн хамтын 
ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй 
хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллахаар уриалга, гэрээний санал хүргүүлэн  
ажиллаж байна.Ингэснээр улсын эмнэлгийн ачааллыг бууруулах, тэнцвэржүүлэх,  улмаар 
гадаад улсыг зорих иргэдийн тоог бууруулах, мөнгөний урсгалыг улсынхаа эрүүл мэндийн 
салбарт байршуулах зорилготой юм.Өнөөдрийн байдлаар “Ачтан”, “Буянт Оношилогоо”, 
“Амин-Эрдэнэ”, “Улаанбаатар мед”, Талимаа, Амин-Эрдэнэ, Хүмүүн, Од Хийморь, 
Аюурверд, Индранил  зэрэг эмнэлгүүд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар болж 
“Талимаа” эмнэлэг дүүргийн нэг сургууль, цэцэрлэгийг сонгон авч хүүхэд, багачуудын 

нүдний хараа сулралыг эрт илрүүлж, оношлох тал дээр хамтран ажиллахаар болов. 
 
 
 
 
Хэнтий аймгийн Батноров сумын Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран ажиллаж байна. 
 

 
“Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийн хүрээнд 

Хэнтий аймгийн Батноров сумын 
эмнэлэгтэй хамтран ажилахаар болсон. 
Батноров сумын эмнэлгийн удирдлагуудын 
төлөөлөл 12 дугаар сарын 01-ний өдөр 
Эрүүл мэндийн төвд ирж эмнэлгийн үйл 
ажиллагаатай танилцлаа.  

 
Цаашид нарийн мэргэжлийн эмчийн 

үзлэг, ижил мэргэжилтний эмчийн үзлэг, 
сайн туршлага солилцон хамтран ажиллах 

талаар санал солилцлоо. 
 
Баянгол дүүрэгт JCI Улаанбаатар салбар болон Монголын яаралтай тусламжийн 

хөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран“FIRST AID” буюу Яаралтай тусламжийн төслийг  
хэрэгжүүлэх нээлтийн үйл ажиллагааг 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр хийж Засаг дарга 
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С.Одонтуяа, JCI-Улаанбаатар салбарын 2017оны ерөнхийлөгч С.Баасансүрэн нар “Анхан 
шатны тусламж” төсөл хэрэгжүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  

 

 
 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч сувилагч нарт “Анхны тусламж” сэдэвт сургалтыг 

03 сарын 10-ны өдөр JCI Улаанбаатар салбар Монголын яаралтай тусламжийн хөгжлийн 
нийгэмлэгээс зохион байгуулж хийсэн.  

 
Тус сургалтыг төслийн багаас 7 эмч удирдан явуулж, нийт 30 эмч, сувилагч 

хамрагдаж чадавхижсан. 
 
Мөн 04 сарын 08-ны өдөр дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарт “Анхны тусламж-

Амин чухал” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  
 
Бага насны хүүхэд нь түлэгдэлт, бэртэл гэмтэл, хордлогонд өртөх нь элбэг 

тохиолддог учир тэдэнд анхын тусламжийг яаралтай цаг алдалгүй, чанартай хүргэх нь 
чухал юм.  

 
 
ХБНГУ-ын Шонефэлд дүүрэгтэй хамтран ажиллаж байна. 
 

ХБНГУ-ын Шонефэлд дүүргийн төлөөлөгч Siegrid Uhthoff  нь 09 дүгээр сарын 12-ны 
өдөр дүүргийн 23 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд газар дээр нь очиж, 
тулгамдаж байгаа асуудалтай танилцлаа. 

 
ӨЭМТ-ийн дарга Т.Хишигсүрэн нь харьяа нутаг дэвсгэрийн хүн амд үзүүлж байгаа 

эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж байгаа  
үйлчилгээний талаар танилцуулсан.  

 
Мөн хорооны өрх толгойлсон хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хүүхэдтэй эмэгтэйн гэрт нь 

очиж ахуйн байдалтай нь танилцсан. 
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Иргэн Siegrid Uhthoff-ийн гол зорилго нь: Өрхийн эмнэлэг болон хороонд тулгамдаж 
буй асуудлыг судалж цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах асуудлаа шийдэх боломж байгаа 
талаар судаллаа. 

 
 
“Сувилахуй, Нийгмийн халамж”-ийн төслийн хүрээнд 
 

 МҮИС, БНСУ-ын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Сувилахуй, 
Нийгмийн халамж”-ийн төслийн хүрээнд  БНСУ-ын Жусоны их сургууль, Баянгол дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газар, БГД-ийн Эрүүл мэндийн төв, хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношилгоог хийж шүдийг цоорохоос нь 
сэргийлж түрхэц түрхэж өгсөн.  

 
Үзлэгийг 08 дугаар сарын 22-24-ний өдрүүдэд дүүргийн ЭМТ-д хийв. Үзлэгийн үеэр 

ХБХ-ийн эцэг,  эх асран хамгаалагч нарт шүдний эрүүл ахуйн талаар тусгай бэлтгэсэн 
үзүүлэн дээр шүдийг арчлах, зөв угаах талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

 
Үзлэгт нийт 80 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд хамрагдав. Жусоний их сургуулийн 

төслийн багийнхантай уулзаж санал цаашид хийх ажлын талаар солилцлоо. 
 
Дүүргийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт 
зохион байгууллаа. 
 

АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуультай  2017 онд хамтран ажиллах тухай дүүргийн 
Засаг даргын 2017 оны 01 сарын 20-ны өдрийн 09/223  дугаартай  албан бичиг хүргүүлэн, 
хамтарч ажиллах гэрээ байгуулав.  

 
АШУҮИС-ийн сувилахуйн тэнхимээс 02 сарын 17, 05 сарын 10-ны өдөр зохион 

байгуулж явуулсан “Хөнгөвчлөх эмчилгээ, асаргаа сувилгаа” сургалтад Эрүүл мэндийн 
төвийн 50 сувилагч тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдаж чадавхижлаа. 

 
МҮИС, БНСУ-ын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлж буй "Сувилахуй, Нийгмийн 

халамж" төслийн хүрээнд сувилагч нарыг нийгмийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн 
чиглэлээр мэргэшүүлэн сургахаар  болж хамтран ажиллаж байна. 

 
 
 
Хэлтэс албадуудыг эмийн аптекаар хангав. 

 
Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын  эрүүл мэндийг хамгаалах, ажиллах 

нөхцлийг хангах зорилтын хүрээнд  хэлтэс албадуудад  шаардлагатай нөхцөлд тусламж  
үйлчилгээ үзүүлэх  13-н төрлийн  эм хэрэгслийг гаргаж  жагсаалтаар  хүлээлгэн өгсөн. 
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Засаг даргын Тамгын Газрын албан хаагчдын эрүүл мэндийн өдөрлөг зохион 
байгууллаа. 
 

Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Эрүүл мэнд, Боловсрол, 
Нийгмийн бодлогын Хурлын хороо, дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран  “Цусны 
даралт ихсэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, үзлэг зөвлөмж”, өдөрлөгийг зохион байгууллаа.  

 
Эрүүл мэндийн үзлэгээр биеийн жингийн индекс, цусны даралт, цусанд сахар, 

inbody-230 аппратаар биеийн найрлага үзэж, ясны сийрэгжилтийн түвшинг тодорхойлж, 
эрүүл зохистой хооллолтын зөвлөмжийг хүн бүрт өгч ажиллалаа.  

Энэ үйл ажиллагаанд нийт 200 албан хаагч хамрагдаж эрүүл  мэндийн мэдлэгээ 
дээшлүүллээ.Эрүүл  мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа. 
 

 
 

Тамгын газрын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 
ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд  11 дүгээр 
сарын 20, 21, 22 -ны өдрүүдэд  хамрууллаа. 

 
Үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангаж Эрүүл мэндийн яамны тусгай зөвшөөрөл бүхий  

“Бона вита” эмнэлзүйн төв лаборатортой хамтран хавдрын урьдчилан сэргийлэх элэгний 
хавдрын шинжилгээ, элэгний үйл ажиллагаа, нойр булчирхай, бөөрний үйл ажиллагаа, 
цусан дахь сахар, цус, шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээг авч, дотор эрхтэнийг эхо-д харж,  
нарийн мэргэжлийн эмч шинжилгээний хариуг үзэж, хүн тус бүрт зөвлөгөө мэдээлэл хийсэн 
үр дүнтэй үзлэг боллоо. Үзлэгт нийт 106 хүн хамрагдсан. 

 
“Бона вита” эмнэл зүйн лабораторийн дүрс оношилгооны эмч С.Ганбат дотор эрхтэн 

эхо-д, шинжилгээг лаборант Д.Алтангадас, У.Золзаяа, ерөнхий дотрын үзлэгийг Шинжлэх 
ухааны доктор, профессор Монгол Улсын хүний гавъяат эмч Д.Сэржээ, Буянт Оношилгоо 
эмнэлгийн эмч Б.Дуламсүрэн, Л.Бямбаа нар үзлэг хийж онош тодруулах шаардлагатай 
хүмүүст дахин шинжилгээ өгүүлэх, зүрхний цахилгаан бичлэг, зүрхний эхо, бамбай, элэгний 
вирүсс тоолох, ясанд витамин “д” тодорхойлох, цөс угаах,болон бусад эмчилгээнүүдийг 
зааж  зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. 
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Үзлэгт орсон хүмүүсийн ихэнх нь илүүдэл жинтэй байсан ба элэгний өөхлөлттэй 
байсан. Эмч нар бүх хүмүүст хоолоо зөв сонгож идэх, хөдөлгөөний дутагдлын эсрэг дасгал 
хийж байх талаар зөвлөгөө өгөв.  

 
Мөн элэгний в,с вирүсс илэрсэн хүмүүст цаашид эмчийн хяналтад орж эмийн 

эмчилгээ хийлгэх, жил бүр дахин шинжилгээ хийлгэх талаар зөвлөн чиглүүлж өгсөн. 
 

Ажилтнуудаа томуугийн вакцинд хамрууллаа. 
 

Томуу, томуу төст өвчин дэлгэрч байгаатай холбогдуулан  дүүргийн ЗДТГ албан 
хаагчдаа томуугийн эсрэг вакцинд хамрууллаа.  

 
Вакцин нь ханиад хүндрэх, өвчилсний дараа бусдад халдаах эрсдэлийг бууруулдаг. 
 
Вакциныг хийлгэснээс хойш 2 долоо хоногийн дараа дархлаа тогтож, нэг жилийн 

туршид ханиад томуунаас хамгаалдаг ач холбогдолтой юм. 
 

 
 
Тамгын газрын албан хаагчид “Идэвхтэй хөдөлгөөн-зөв хооллолт” сэдэвт сургалтад 
хамрагдлаа. 
 

“Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийнхүрээнд Тамгын газар ажилтнуудаа эрүүл мэндийн 
урьдчилсан үзлэг, оношлогоонд хамруулсан билээ. Тус үзлэг, оношлогооны хариунд 
тулгуурлан “Идэвхтэй хөдөлгөөн-Зөв хооллолт” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.  

 
Сургалтаар Биеийн жингийн индексийг тодорхойлж, ажлын байрандаа хийх дасгал, 

хөдөлгөөний талаар зааж улмаар хөдөлгөөний  хомсдолд орсноор хүний биед гарах сөрөг 
үр дагавар түүнээс урьдчилан сэргийлэх аргуудыг заалаа.  

 
Түүнчлэн эрүүл зөв хооллолтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэлээ. Сургалтыг 

НЭМГТ-ийн хоол судлаач эмч анагаах ухааны магистр Д.Оюундэлгэр, БСШУСЯ-ны нийтийн 
биеийн тамирын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн доктор Ж.Тунгалаг нар явууллаа.  
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"Дэлхий нийтээрээ ХДХВ, ДОХ-той тэмцэх өдөр. “Би сэргийлж чадна, харин та” 
урианд нэгдлээ. 
 

 "Дэлхий нийтээрээ ХДХВ, ДОХ-ын асуудалд анхаарал хандуулах өдөр", “Би 
сэргийлж чадна, харин та” уриан дор нэгдэж “ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх, санамж гарын 
авлага материалыг албан хаагчдад тарааж улаан тууз зүүж  нэгдэж тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 

 

 
 
“Хүүхдэд ээлтэй Баянгол” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Засаг дарга улиралд 1 удаа 
Хүүхдээ сонсох өдөртэй болсон.  
 

Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 10 сурагчдыг хүлээн авч уулзаж тэдэнд тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, 
дүүргийн хөгжилд оруулах үнэтэй санал санаачилга, тэднээс гарсан санал санаачилгыг 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд тусган ажиллах байхаа, тэднийг дэмжин ажиллахаар 
болсон. 
 
   Мөн “Хүүхдэд ээлтэй Баянгол” дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад тэдний санал 
санаачилгыг сонсон хэлэлцүүлэг зохион байгуулан хамтран ажиллах ажлын төсөлд 
өөрчлөлт оруулав.  
 
   Мөн Баянгол дүүрэг нь Хүүхдээ сонсдог өдөртэй болсон. 
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Сурагчдын холбооноос гаргасан санал санаачилгыг дэмжин ажиллалаа. 
 
   Баянгол дүүргийн Иргэдийн хурлын дарга, Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 
24-ний өдрийн А/73, А/265 дугаар хамтарсан захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газар, харьяа хэлтэс албадууд хамтран Хүүхдийн баярын арга хэмжээг 2017 оны 
05 дугаар сарын 31-нд Улаанбаатар паласийн гадна талбайд зохион байгууллаа.  
 
Арга хэмжээнд Сурагчдын холбоо бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцох хүсэлт тавьсан. 
Сурагчын холбоо нь ҮЛГЭРИЙН БААТРУУДЫН ӨРТӨӨ-г хариуцан ажилласан.  
 
 

 
 
Хүүхдэд ээлтэй Баянгол дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ. 
   
   “Хүүхдэд ээлтэй Баянгол” дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын 
2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/200 дугаар захирамжаар батлуулан ажилласан. 
Хөтөлбөр нь хүүхэд хамгаалах, хөгжүүлэх буюу эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдүүдэд түлхүү 
анхаарлаа хандуулна гэсэн 3 зорилтоос бүрдсэн. Хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 04/02 дугаар тогтоолоор 
батлуулж ажилласан.  
 
Хүүхдэд ээлтэй Баянгол дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017-2020 онуудад хэрэгжүүлэх 
стратеги төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.  
   
   Засаг дарга С.Одонтуяа Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Баянгол Хүүхдийн зуслан, Скаутын холбоо, Хүүхэд 
залуучуудын соёлын ордон, Замын цагдаагийн хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Охид 
эмэгтэйчүүдийн скаутын холбоо, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс гэсэн 
төлөөллүүдийг хүлээн авч 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх “Хүүхдэд ээлтэй Баянгол” стратеги 
төлөвлөгөөний талаар нээлттэй хэлэлцүүлгийг 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион 
байгуулсан.   
 

2020 он гэхэд Баянгол дүүргийн хүүхэд, залуучуудыг нийгмийн идэвх санаачлагатай, 
өөрийгөө аливаа эрсдэлт зан үйлээс сэргийлж, хамгаалж чаддаг, өөрийгөө болон бусдыг 
аливаа болзошгүй осол гэмтэл, цахим гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, өөрийн эрүүл 
мэнд, эрүүл ахуйг хангахуйц дадал хэвшилтэй, эх оронч үзэлтэй, их хотын иргэн болон 
төлөвшихөд нь туслах, хүүхэд, залуус, эцэг эх, сургууль, анги хамт олны оролцоонд 
тулгуурлан олон нийтийн санаачлагыг идэвхжүүлэн ажиллах суурийг тавихад хамгийн том 
хөшүүрэг болохуйц дүүргийн төдийгүй улсын хэмжээний стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулахыг зорин ажиллаж байна.  

 
Мөн хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн 

бус байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулж ажиллана.  
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“Хүчирхийлэлгүй ирээдүй” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 
 
   Засаг даргын санаачилгаар Хүчирхийлэлгүй ирээдүй чөлөөт хэлэлцүүлгийг 2017 
оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэд дарга, Засаг даргын 
орлогч, ИТХ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн бодлогын хорооны дарга, дүүргийн 
Хүүхдийн элч, Хүүхдийн эрхийн ажилтан, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 
дугаар хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, Боловсролын хэлтэс, Эрүүл мэндийн төв, Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтнууд болон 
Лантуун дохио төрийн бус байгууллага “НҮДЭЭ НЭЭ АЯН” гэсэн албан хаагчдын 
бүрэлдэхүүнийг хамруулан зохион байгууллаа.  
 
“НҮДЭЭ НЭЭ”  аянд нэгдсэн анхны дүүрэг болсон.  
 
  Хэлэлцүүлэгт дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Ажлын алба, Засаг даргын 
Тамгын газар, Хороодын Ажлын алба, Боловсролын байгууллага, Эрүүл мэндийн 
байгууллага, Цагдаагийн байгууллага, Төрийн бус байгууллага ямар ямар ажлыг хийх, 
хэрхэн уялдаатай ажиллах талаар ярилцаж 2017-2020 онуудад хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөний саналыг нэгтгэн боловсруулж ажилласан.  
 

 
 

 
 
Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн нэг цэгийн үйлчилгээний төвтэй хамтран 
ажиллалаа. 



38 
 

 
   Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн "Нэг цэгийн үйлчилгээ"-ний төв, 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвтэй хамтран Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт хамтран хэрэгжүүлэх, анхан шатанд ажиллаж буй 
хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг мэдээлэл, ажлын ур чадварыг 
дээшлүүлэх сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 15- ны өдөр зохион байгууллаа.  
 

 
 
Монгол улсын боловсрлын их сургуулийн боловсрол судлалын сургуулийн 
нийгмийн ажлын тэнхимтэй хамтран ажиллаж байна. 
  
   Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллийн эсрэг, түүнийг бууруулах, нийгмийн 
ажилтнуудыг чадваржуулах, мэргэжлийн чиг баримжааг өсгөх зорилгоор 2017 оны 03 
дугаар сарын 20-ны өдөр МУБИС-ийн БоСС-ийн НАА зүйн тэнхимийн Нийгмийн ажлын арга 
зүйн багш Сэтгэл судлалын ухааны доктор Ч.Байгалмаа хороодын хөгжлийн нийгмийн 
ажилтнуудад Нийгмийн ажлын арга зүй сэдэвт 4 цагийн сургалтыг явууллаа.  
 
Сургалтаар нийгмийн ажилтнууд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүдтэй 
ажиллах арга зүйд суралцсан.  
 

  
Монголын тархины сааны холбоо Төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллалаа. 
 

 Хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг таньж 
мэдэх, тэдэнд үзүүлэх нийгмийн ажлын үйлчилгээний арга зүй, нөлөөллийн ажлыг өдөр 
тутмын ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллах чиглэлээр Монголын Тархины сааны холбоо төрийн 
бус байгууллагатай хамтран сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр зохион 
байгууллаа.  
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Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр хийсэн бүтээн байгуулалт, 
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үр дүн 
 

2017 онд ахмад настны 60 ортой эмнэлэг, хүүхдийн 60 ортой 2 дугаар эмнэлгийг 
ашиглалтад оруулснаар монгол улсад 10000 хүнд ногдох эмнэлгийн орны тоогоор олон 
улсын стандартын шаардлага хангасан анхны жишиг дүүрэг боллоо. Баянгол дүүрэгт том, 
жижиг нийт 13 эмнэлгийн барилга баригдсан нь томоохон амжилт юм. /Нийт төсөв: 3,9 
тэрбум/ 

Мөн иргэдийнхээ хүсэл шаардлагад нийцүүлэн 2016 онд гэрлэлт бүртгэх, хуримын 
ёслол хийх, иргэний үнэмлэх гардуулах, шинээр мэндэлсэн бяцхан иргэнд төрсний 
гэрчилгээ гардуулах “Гэр бүл, ёслолын ордон”-ыг байгуулж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  

 
Гэр бүл ёслолын ордон ашиглалтад орсноор 25-аас дээш жил хамт амьдарсан гэр 

бүлийн мөнгөн хуримын ёслолыг 2 удаа , зорилтот бүлгийн залуу хосуудын хуримын 
ёслолыг 5 удаа, гэрлэлтээ батлуулж бус хосуудын хуримын ёслолыг 15 удаа, иргэний 
үнэмлэх гардуулах ёслолыг 2 удаа, шинээр төрсөн хүүхдүүдэд төрсний гэрчилгээ гардуулах 
ёслолыг  2 удаа, дархан бэрийг алдаршуулах ёслолыг 1 удаа,  шилдэг гэр бүл алдаршуулах 
ёслолыг тус тус зохион байгуулаад байна. /Нийт төсөв: 1,6 тэрбум / 

 
Мөн хүүхэд, залуучуудын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, тэдэнд мэргэжлийн чиг 

баримжааг дугуйлангийн сургалтаар олгох, хүүхэд багачуудын дунд соёл хүмүүжлийн ажил 
зохион байгуулах “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон”-г тус онд ашиглалтад оруулснаар 
дүүргийн хүүхэд, залуучууд хямд үнээр, чанартай мэдлэгийг олж авч байна. /Нийт төсөв: 
2,5 тэрбум/ 

 
 Дүүргүүдээс анх удаа жилийн 4 улирлын турш үйл ажиллагаа явуулж, нэг ээлжиндээ 

350-400 хүүхэд хүлээн авах чадалтай “Баянгол хүүхдийн зуслан” тун удахгүй ашиглалтад 
орно. /Нийт төсөв: 4,8 тэрбум/ 

 
Үр дүн:  Хүүхэд, залуучуудын соёлын ордон, Хүүхдийн эмнэлэг, Баянгол хүүхдийн зуслан, 
Гэр бүл ёслолын ордон ашиглалтад орсноор хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүртээмж 
нэмэгдсэн. Нийт төсөв: 12,8 тэрбум 
 

Энэ онд Хүүхэд харах үйлчилгээний 17 төв үйл ажиллагаа явуулж байна. Хүүхэд 
харах үйлчилгээнд 47 хүүхэд харагч ажиллаж, 235 хүүхэд хүмүүжиж байна.  
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Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 
хүрээнд 

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

ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт 80 хувьтай үнэлэгдэж, 2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны 
өдрийн 06/66 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 2017 

оны хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдсэн.Нийт 54 ажил төлөвлөснөөс 
эрчимжүүлэх шаардлагатай ажил 45, үр дүнгүй буюу 0-30 хувийн хэрэгжилттэй 9 ажил 
байна.  

 
2017 оны байдлаар дүүргийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт 33.3 

хувьтай үнэлэгдлээ. 
 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилтын биелэлтийг 2017 оны 01 

дүгээр сарын 13-ны өдрийн 08/112 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  

 
Нийт 21 зорилт тусгагдсанаас хэрэгжилт жилийн эцсийн байдлаар 81.8 хувьтай 

гарсан. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1 дүгээр 
улирлын гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 
өдрийн 03/665 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  

 
Нийслэлийн Засаг дарга болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн 

газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай 
хот“ хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг 
хэрэгжүүлэх гэрээнд нийт 46 зорилт, арга хэмжээ тусгагдсанаас 1 дүгээр улирлын байдлаар 
биелэлт 25.2%-тай үнэлэгдэж, 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 03/931 тоот албан 
бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 
хүргүүлсэн.  

 
Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр батлагдсан 89 дүгээр тогтоол 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд жил бүрийн 01 дүгээр сарын 05, 10 дугаар сарын 
05-ны өдрүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ гэж заасан тул 2017 онд хагас жилийн 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдээгүй.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр батлагдсан А/335 

захирамж “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-
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шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам” 2018 оноос хэрэгжиж 
эхлэх бөгөөд дээрх журмын дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн хэрэгжилтэнд хагас жилийн байдлаархяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэнэ. 

 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3 дугаар улирлын 

хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 
03/1996 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  

 
Үндсэн чиглэл 3 дугаар улирлын байдлаар 70 хувийн хэрэгжилттэй үнэлэгдсэн. 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн гүйцэтгэлд 4 
дүгээр улирлын байдлаар хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-
нд НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлнэ. 

 
Дүүргийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 1 дүгээр улирлын байдлаар 29.4% хувь, эхний хагас жилийн 
байдлаар 42.1%, 3 дугаар улирлын байдлаар 73.6%, 4 дүгээр улирлын байдлаар 85.2 
хувийн хэрэгжилттэй үнэлэгдсэн. 

 
Үүнээс 120 төлөвлөгөөт ажил бүрэн хэрэгжиж, 65 төлөвлөгөөт ажил хэрэгжих 

шатандаа явагдаж, эрчимжүүлэх шаардлагатай 8 ажил, 5 төлөвлөгөөт ажил огт хэрэгжээгүй 
байна. 

 
УИХ, Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан болон Нийслэлийн иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурал, түүний тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан хөтөлбөрийн 
гүйцэтгэл гараагүй байна.  

 
Нийт 52 хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж НЗДТГ-ын ХШҮХ-

т 2018.01.05-нд хүргүүлнэ.  
 
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор баталсан 6 Дэд хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2018 оны 01 дүгээр 
сарын 05-нд хүргүүлнэ. 

 
Засгийн газрын 2017 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилт болон даалгаврыг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнд 2017 оны 12 дугаар сарын 20-нд үнэлгээ хийж, 
тайланг байгууллагын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсний дараа “Lmonitoring” 
программд мэдээг оруулж, хуралдааны тэмдэглэлийг цаасан суурьтайгаар албажуулж,  
НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 2017 оны 12 дугаар сарын 25-нд хүргүүлнэ. 

 
Захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх” тухай НЗДТГ-ын 2017 

оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/3609 тоот албан бичгийн хавсралтанд заагдсан 
дүүрэгт хамааралтай 35 тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийж, 2017 оны 12 
дугаар сарын 20-нд НЗДТГ-ын ХШҮХ-т хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 
   
 Баянгол дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны 
өдрийн Засаг даргын 03/1944, 03/1945, 03/1946 тоот албан бичгээр Баянгол дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт 2018 онд нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл арга 
хэмжээний жагсаалтыг улсын төсөвт тусгуулахаар хүргүүллээ.  
  
 Мөн Баянгол дүүргээс сонгогдсон Нийслэлийн ИТХ-н төлөөлөгч нарт 2017 оны 11 
дүгээр сарын 17-ны өдрийн Засаг даргын 03/2450 тоот албан бичгээр 2018 онд хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг нийслэлийн төсөвт 
тусгуулахаар хүргүүлсэн байна.   
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 2018 оны Улсын төсөв батлагдсантай холбогдуулан 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-
ны Засаг даргын 05/2520 тоот албан бичгээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 
яаманд дүүргийн цэцэрлэг, сургуулийн барилгад зайлшгүй хийгдэх их засварын ажлын 
хөрөнгө оруулалтын ажлын саналын жагсаалтыг хүргүүлсэн. 
 

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  

МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН 2017 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ 
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Нийт 
37.5% 32% 40% 26.2% 31.1% 29% 

33.3

% 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 

тогтоолын хоёрдугаар хавсралтад тусгагдсан “Цахим Баянгол”, “Эрүүл дүүрэг”, “Баянгол 
Боловсрол 2020”, “Эх орон-36”, “Найрсаг Баянгол”, “Хүүхдэд Ээлтэй Баянгол” дэд 
хөтөлбөрүүдийн төслийг боловсруулах ажлын хэсэг Засаг даргын 2017 оны А/166, А/167, 
А/168, А/169, А/200, А/209 захирамжуудаар байгуулагдсан.  

 
Дэд хөтөлбөрүүдийн төслийг 2017 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03/1065 тоот 

албан бичгээр дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлсэн. 
 
Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 04/01, 

04/02 дугаар тогтоолуудаар дэд хөтөлбөрүүд батлагдан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 
байна. 

Баянгол дүүргийн гэр хорооллыг 2030 он гэхэд жишиг хашаа, гудамж бүхий агаарын 
бохирдолгүй, агаар бохирдуулагч эх үүсвэргүй дүүрэг болгох зорилгоор Баянгол дүүргийн 
агаарын бохирдлыг 2030 он хүртэл бууруулах үзэл баримтлал, үндсэн чиглэлийг 2017 оны 
03 дугаар сарын 29-ны өдрөөр хэлэлцэн баталсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Найрсаг, Ухаалаг Баянгол-2020" хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлд "Баянгол дүүргийн 
хэв загварыг харуулсан “Тохилог орц”,  “Жишиг хашаа-жишиг гудамж”-ийг бий болгох, сайн 
туршлага, ажлын арга барилыг нэвтрүүлэх, иргэд оршин суугчдын эрүүл, ая тухтай орчинд 
амьдрах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх" зорилготой "Тохилог Баянгол" заалтыг "А, Б" хоёр 
хэсэгтэйгээр  нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулах төслийг боловсруулан 2017 оны 07 дугаар 
сарын 10-ны өдөр дүүргийн ИТХ-д танилцуулж батлуулсан.  
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 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн А/289 дугаар 
"Автотээврийн хэрэгслийн хорт утаа хэмжих ажлыг зохион байгуулах тухай" захирамжийг 
гаргаж 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрөөс эхлэн 10 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл 
техникийн хяналтын үзлэгт цаг хугацаандаа орсон эсэх болон хорт утааг хэмжих ажлыг  
Баянгол техникийн хяналтын үзлэгийн төв, Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтэстэй 
хамтран зохион байгуулсан.  
 
 Нийт 31 удаагийн хяналт, шалгалтыг хийж 734 автотээврийн хэрэгсэл хамрагдсан 
үүнд: 
 
 Зөрчилтэй нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэл – 6 
 Өнгө үзэмж муу – 4 
 Техникийн хяналтын үзлэгт ороогүй – 92  
 Хэвийн – 177 
 Зөрчилтэй утаа ихтэй – 455 авто тээврийн хэрэгсэл хорт утаа их хэмжээгээр 
ялгаруулдаг болохыг тогтоож, автотээврийн хэрэгслийн бичиг баримтыг түр хураан авч, 
зөрчлийг арилгуулахаар “Баянгол Авто Оношлогооны төв”-д шилжүүлэн  ажилласан.  
 
 Тус арга хэмжээний хүрээнд зөрчилтэй автотээврийн хэрэгсэл жолоодож байсан 
жолооч нарт нийт 9.100.000 сая төгрөгний арга хэмжээ тооцож ажилласан.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт 100 кВт-аас дээш халаалтын зуух ажлуулдаг 5 аж ахуйн нэгж байгуууллагуудад 
мэдэгдэх хуудас, албан шаардлагуудыг удаа дараа хүргүүлсний үндсэн дээр 3 аж ахуйн 
нэгж байгууллагыг төвийн болон цахилгаан халаагуурт шилжүүлж ажилласан. 
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Д/д Байгууллага Холбогдох шийдэл 

1 Эрдэмтранс ХХК Төвийн шугамд 

2 Волтам ХХК Төвийн шугамд 

3 Хавай жим ХХК Цахилгаанд 

 
 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/46 дугаар 

захирамжийн дагуу дүүргийн гэр хорооллын галалгаатай 21, 22 дугаар хороодын цогцолбор 
барилгын галалгааг зогсоож 2017 оны 10 дугаар сард Нийслэлийн хөрөнгөөр /30сая/ уурын 
цахилгаан халаагуурт шилжүүлсэн. 

 
 

 
 
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд дүүргийн гэр хорооллын айл 

өрхүүдийг бие даасан инженерийн шугам сүлжээ ашиглан цэвэр ус бохирын системээр 
хангах боломжит хувилбар болон холбох ажлын судалгааг хийсэн.  
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Тус ажлын хүрээнд УСУГ-ын худагуудыг судалсан бөгөөд дүүргийн хэмжээнд нийт 

төвлөрсөн шугамд холбогдсон 11 худаг, зөөврийн 30 худаг байна. Ажлын хэсэг эхний 
ээлжинд төвлөрсөн худгаас айл өрхүүдэд цэвэр ус бохирын шугам татах тооцоо судалгаа 
хийхэд 1 айл өрхөөс 8-12 сая төгрөгийн зардлаар татах боломжтой байна. 

 

 
 
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд эрчим хүчийг хэмнэж дулаан 

алдагдлыг бууруулах зорилгоор иргэн 30%, төслөөс 70% -ийг санхүүжүүлэн гэр хорооллын 
айл өрхийн амины орон сууцнуудыг стандартын дагуу дулаалах “Дулаалгын аян”-г 
Улаанбаатар цэвэр агаар төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж дүүргийн гэр хорооллын 24 айл 
өрхийг хамруулж ажилласан. 

 

 

Д/д Овог Нэр Ригестр Дүүрэг Хороо Хаяг Утас

1 Нямхүү Тогтох ДП57020611 БГД 9 Горкийн 3-63 99008968

2 Бүүвэйбаатар ИВ93010711 БГД 21 Горкийн 23-986-1 86041771

3 Үүр-Орших БГД 21 Горкийн 23-934 88684694

4 Сэлэнгэ ОС70112517 БГД 21 Горкийн 23-930 88246018

5 Түндэв Лхавгажав ЧО60110611 БГД 21 Горкийн 23-950 99725296

6 Г Дорждэрэм ИЙ75072616 БГД 21 Горкийн 23-979 91114475

7 Роломжав Очирбат ЧО73011215 БГД 10 ЗН 11-38 99197677

8 Зоригоо Отгонбаяр НБ81060417 БГД 10 ЗН 11-46А 88316964

9 Цэрмаа Гантулга УС84072016 БГД 10 ЗН 11-12 90110040

10 Сосорбарам Жамьянпүрэв УУ67030216 БГД 10 ЗНаран 11-54Б 99126879

11 Ч Ариунцэцэг ХВ80022705 БГД 22 Зүүн наран 15-111 88615194

12 Баатар Хуягбаатар МЬ75031912 БГД 22 Зүүн наран 16-175 88032582

13 П Мэдрээ АН54100511 БГД 20 Дэвшлийн 2-15 88656232

14 Чойжамц Бадамгарав НЭ42060564 БГД 7 Хувьсгалчдын 3-55А 99709256

15 Батжаргал Цагаанбаатар ДД85111011 БГД 22 Зүүн наран 13-47 89115001

16 Раднаабазар Баярцогт ДЮ66013113 БГД 22 Зүүн наран 16-21 99216987

17 Ганзүг Хорлоо ЧР62110301 БГД 9 Горкийн 27-1218 96701336

18 Ойгонжав Золзаяа ЧН81050475 БГД 23 Завсрын буудал 25-80 96001919

19 Төмөр Даваадавга ЧМ87082476 БГД 11 Зүүн Ард Аюуш 1-7 91200800

20 Мягмаржав Баярсайхан ИТ67070917 БГД 11 Хувьсгалчдын-Д-0-03 88809561

21 Төмөрбаатар Сумъяа ЧЯ39070268 БГД 20 Дэвшил САА 3-15 99800327

22 Гонгор Батбаяр ЧН83032111 БГД 20 Дэвшил САА 3-15 96278901

23 Сэрээтэр Баярсайхан НЭ69062061 БГД 22 Зүүннаран 18-151 90180012

24 Аюурзана Туваандорж ХН46081571 БГД 9 Горкийн 3-61 99275631

Дулаалгын аянд хамрагдаж буй айл өрхийн мэдээлэл
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Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/500 дугаар “Байгаль орчинд ээлтэй техник 

технологийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу  дүүргийн гэр 
хорооллын иргэдэд байгаль орчинд ээлтэй техник технологийн үзэсгэлэн худалдаа, 
стандартын шаардлага хангасан дулаалгын материалаар орон байраа дулаалах, дулааны 
алдагдалгүй, дулаан хэмнэлтийн зөв дадалд бүх нийтийг уриалах зорилгтой үзэсгэлэн 
худалдааг 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
хооронд Баянгол дүүргийн 9, 10, 11, 21, 22, 23 дугаар хороодын “Иргэний танхим”-д зохион 
байгуулсан. 

Баянгол дүүргийн Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсээс гэр хорооллын иргэдэд 
“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад иргэн таны оролцоо”сэдэвт  гэр байшингаа энгийн 
аргаар хэрхэн дулаалах 3800 ширхэг зөвлөмжийг бэлтгэн гэр хорооллын айл өрхүүдэд 
тараасан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Д/д Овог Нэр Ригестр Дүүрэг Хороо Хаяг Утас

1 Нямхүү Тогтох ДП57020611 БГД 9 Горкийн 3-63 99008968

2 Бүүвэйбаатар ИВ93010711 БГД 21 Горкийн 23-986-1 86041771

3 Үүр-Орших БГД 21 Горкийн 23-934 88684694

4 Сэлэнгэ ОС70112517 БГД 21 Горкийн 23-930 88246018

5 Түндэв Лхавгажав ЧО60110611 БГД 21 Горкийн 23-950 99725296

6 Г Дорждэрэм ИЙ75072616 БГД 21 Горкийн 23-979 91114475

7 Роломжав Очирбат ЧО73011215 БГД 10 ЗН 11-38 99197677

8 Зоригоо Отгонбаяр НБ81060417 БГД 10 ЗН 11-46А 88316964

9 Цэрмаа Гантулга УС84072016 БГД 10 ЗН 11-12 90110040

10 Сосорбарам Жамьянпүрэв УУ67030216 БГД 10 ЗНаран 11-54Б 99126879

11 Ч Ариунцэцэг ХВ80022705 БГД 22 Зүүн наран 15-111 88615194

12 Баатар Хуягбаатар МЬ75031912 БГД 22 Зүүн наран 16-175 88032582

13 П Мэдрээ АН54100511 БГД 20 Дэвшлийн 2-15 88656232

14 Чойжамц Бадамгарав НЭ42060564 БГД 7 Хувьсгалчдын 3-55А 99709256

15 Батжаргал Цагаанбаатар ДД85111011 БГД 22 Зүүн наран 13-47 89115001

16 Раднаабазар Баярцогт ДЮ66013113 БГД 22 Зүүн наран 16-21 99216987

17 Ганзүг Хорлоо ЧР62110301 БГД 9 Горкийн 27-1218 96701336

18 Ойгонжав Золзаяа ЧН81050475 БГД 23 Завсрын буудал 25-80 96001919

19 Төмөр Даваадавга ЧМ87082476 БГД 11 Зүүн Ард Аюуш 1-7 91200800

20 Мягмаржав Баярсайхан ИТ67070917 БГД 11 Хувьсгалчдын-Д-0-03 88809561

21 Төмөрбаатар Сумъяа ЧЯ39070268 БГД 20 Дэвшил САА 3-15 99800327

22 Гонгор Батбаяр ЧН83032111 БГД 20 Дэвшил САА 3-15 96278901

23 Сэрээтэр Баярсайхан НЭ69062061 БГД 22 Зүүннаран 18-151 90180012

24 Аюурзана Туваандорж ХН46081571 БГД 9 Горкийн 3-61 99275631

Дулаалгын аянд хамрагдаж буй айл өрхийн мэдээлэл
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Агаарын чанарыг сайжруулах 3 дугаар бүсийн иргэд, оршин суугчдын түүхий нүүрсний 
хэрэглээг бууруулах зорилгоор Үртсэн шахмал түлшний үйлдвэртэй хамтран 2016-2017 оны 
халаалтын улиралд 13 цэг байгуулан 128 тонн сайжруулсан түлш, 2017-2018 оны 
халаалтын улиралд "Тара" ХХК, "Усу коал" ХХК-тай хамтран сайжруулсан түлш борлуулах 
5 цэг байгуулж 64 тонн түлшийг борлууллаа. 

 

 
 
Агаарын чанарыг сайжруулах 3 дугаар бүсийн иргэд оршин суугчдыг эрчим хүчний 

хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур суурилуулах зорилгоор айл өрхийн мэдээллийг авч 
нэгтгэсэн.  

 
Нийт айл өрхийн 56,1 хувь байшин, 44,8 хувь монгол гэрт амьдарч байна. Сууцны 

бүтцээр нь авч үзвэл монгол гэрт амьдардаг өрхийн 32,8 хувь 4 ханатай гэрт, 59,9 хувь 5 
ханатай гэрт, 10,1 хувь 5 –аас дээш ханатай гэртэй байна.  

 
Байшинд амьдардаг өрхүүдийн 33,9% тоосго, 24% палк, 6,2% хөөсөн блок, 7,5% 

нүхтэй блок, 5% дүнз, 1,5% сэндвич хавтан, 20,9% бусад, 0,6% канад технологоор хийсэн 
байшинд амьдарч байна.  

 
Монгол гэртэй өрхүүдийн 50,3% гонхтой, 49,7% гонхгүй байна. Байшинд амьдардаг 

өрхүүдийн 73% таамбартай, 27% таамбаргүй байна. 
 
”Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийн журмыг боловсруулж, иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад төрийн үйлчилгээг нэг дор, түргэн шуурхай, нээлттэй, ил тод үзүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллсан. 
 
  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай 153 дугаар тогтоол, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2016 оны “Дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай” 
3/04 дүгээр тогтоолын 1.3 дахь хэсэг, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 
“Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай” 3/05 
дугаар тогтоолын 1.3-1, 1.3-2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын "Нэг цонхны үйлчилгээ"-ний төвийн журмыг баталсан. 
 
"Нэг цэгийн үйлчилгээний төв"-ийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор үйлчилгээний нэр төрлийг шат дараатайгаар нэмэгдүүлнэ. 
 
 Засгийн газраас батлагдсан тогтоолын хүрээнд эхний ээлжинд дараах ажил 
үйлчилгээг үзүүлж байна. 
 1. Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ; 
 2. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээ; 
 3. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ; 
 4. Газрын харилцааны үйлчилгээ; 
 5. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үйлчилгээ; 
 6. Баянгол Шинэ өргөө ОНӨТҮГ 
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 7. Нийгмийн даатгалын хэлтэс 
 8. Татварын хэлтэс  
 9. Капитрон болон Улаанбаатар банк 
          10. Классик лэнд ХХК-ний кадастрын зургийн үйлчилгээ зэрэг байгууллагууд Төр 
захиргааны 2 дугаар байрнаас нэг цэгийн үйлчилгээг үзүүлж байна. 
 

Баянгол дүүргийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 

хийхэд: 

 

 Баянгол дүүргийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 

хэрэгжүүлэхээр нийт 198 заалт ажил төлөвлөн ажилласан.  Үүнээс 120 төлөвлөгөөт ажил 

бүрэн хэрэгжиж, 65 төлөвлөгөөт ажил хэрэгжих шатандаа явагдаж, 5 төлөвлөгөөт ажил огт 

хэрэгжээгүй ба дүүргийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 4 

дүгээр улирлын биелэлт 85.2% хувьтай хэрэгжсэн байна. 

 

 

Хөтөлбөр 

Нэг. 

Нээлттэй 

засаглалтай  

Баянгол 

дүүрэг 

Хоёр. 

Эрүүл 

чийрэг 

иргэнтэй 

Баянгол 

дүүрэг 

Гурав. 

Эрдэм 

боловсролт

ой иргэнтэй 

Баянгол 

дүүрэг 

Дөрөв. 

Ажилтай 

орлоготой 

Баянгол 

дүүрэг 

 
 
  

Тав. 

Аюулгүй, 

амгалан 

Баянгол 

дүүрэг 

Зургаа. 

Амьдрахад 

таатай 

орчинтой 

Баянгол 

дүүрэг 

 

Нийт 

 

Нийт 

зорилт 

 Эзлэх 

хувь 

 

 

60 

30.3% 

 

23 

11.6% 

 

27 

13.6% 

 

23 

11.6% 

 

37 

18.6% 

 

28 

14.1% 

 

198 

100% 

 

Үр дүнтэй 

100% 

(90-100 

хүртэл 

хувь) 

 

 

43 

 

 

 

12 

 

 

16 

 

10 

 

24 

 

 

15 

 

 

120 

 

Тодорхой 

үр дүнд 

хүрсэн 

70% 

(60-89 

хүртэл 

хувь) 

 

13 

 

 

10 

 

 

10 

 

8 12 12 

 

65 

 

 

Эрчимжүү

лэх 

шаардлаг

атай 40% 

(31-59 

хүртэл 

хувь) 

 

 

3 

 

- 

 

1 

 

3 

 

1 

 

- 

 

8 

 

Үр дүнгүй 

0% 

 

1 

 

1 - 2 - 1 5 
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(0-30 

хүртэл 

хувь) 

Үнэлэх 

боломжгү

й 

- - - - - - - 

Хэрэгжилт

ийн хувь 
88.8% 82.6% 86.6% 73.0% 88.6% 83.5% 

85.2% 

 

Шинжлэн үзэхэд нийт зорилтуудаас 100% биелэлттэй 120 зорилт, 70% биелэлттэй 

65 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй 8 зорилт, 0% хэрэгжилттэй 5 зорилт, үнэлэх боломжгүй 

зорилт байхгүй байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 120 60.6% 

2 70% 65 32.8% 

3 40% 8 4.0% 

4 0% 5 2.5% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

 

Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг бүлэг тус бүрээр нь ангилан авч үзвэл: 

 

“НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛТАЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 60 зорилтоос 100% 

биелэлттэй 43 зорилт, 70% биелэлттэй  13 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй   3 зорилт, 0% 

хэрэгжилттэй 1 зорилт, үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 43 71.6% 

2 70% 13 21.6% 

3 40% 3 5% 

4 0% 1 1.6% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

   

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 88.8%.  

 

“ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 23 зорилтоос 100% 

биелэлттэй 12 зорилт, 70% биелэлттэй  10 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй зорилт 

байхгүй, 0% хэрэгжилттэй 1 зорилт, үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 12 52.1% 

2 70% 10 43.4% 

3 40% - 0% 

4 0% 1 4.3% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

  

 Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 82.6% 
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“ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 27 

зорилтоос 100% биелэлттэй 16 зорилт, 70% биелэлттэй  10 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй  

1 зорилт, 0% хэрэгжилттэй болон үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 16 59.2% 

2 70% 10 37.0% 

3 40% 1 3.7% 

4 0% - 0% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

   

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 86.6% 

 

“АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 23 

зорилтоос 100% биелэлттэй 10 зорилт, 70% биелэлттэй  8 зорилт, 40%-ийн 

хэрэгжилттэй  3 зорилт, 0% хэрэгжилттэй 2 зорилт, үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй 

байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 10 43.4% 

2 70% 8 34.7% 

3 40% 3 13.0% 

4 0% 2 8.6% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

  

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 73.0% 

 

“АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 37 зорилтоос 100% 

биелэлттэй 24 зорилт, 70% биелэлттэй 12 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй  1 зорилт, 

0% хэрэгжилттэй болон үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна. 

 

№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 24 64.8% 

2 70% 12 32.4% 

3 40% 1 2.7% 

4 0% 0 0% 

5 үнэлэх боломжгүй 0 0% 

  

 Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 88.6% 

 

“АМЬДРАХАД ТААТАЙ ОРЧИНТОЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ” бүлгийн нийт 28 

зорилтоос 100% биелэлттэй 15 зорилт, 70% биелэлттэй  12 зорилт, 40%-ийн 

хэрэгжилттэй зорилт байхгүй, 0% хэрэгжилттэй 1 зорилт, үнэлэх боломжгүй зорилт 

байхгүй байна. 
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№ Хэрэгжилтийн хувь Зорилтын тоо 
Нийт хэрэгжилтэд 

эзлэх хувь 

1 100% 15 53.5% 

2 70% 12 42.8% 

3 40% 0 0% 

4 0% 1 3.5% 

5 үнэлэх боломжгүй - 0% 

 

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 83.5% 

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас Хороод руу чиглэсэн ажлын тухайд  
Хүн амын тоо, газар зүйн байршлыг харгалзан зарим хороодыг шинээр хуваах 

бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 
 
Дүүргийн 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 дугаар хороодыг хуваах, нутаг дэвсгэр зохион 

байгуулалтыг өөрчлөх судалгаа танилцуулгыг дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 
уламжилсан. 

 
Цогцолбор байргүй байгаа 9, 18 дугаар хорооны байр барих газрын асуудлыг 

шийдвэрлүүлэхээр судалгаа хийгдсэн. 
 
Судалгааны дүнд 18 дугаар хороонд: 
 
 18 дугаар хорооны хойд талын 16 гаражийг нүүлгэн шилжүүлэх 
 Иргэн Бадрахын эзэмшлийн  33 дугаар байрны 2000 м.кв тоглоомын талбайн газар 
 162 дугаар цэцэрлэг болон 11 дүгээр цэцэрлэгийн хооронд байрладаг 1000 м.кв 
талбай 
 46 дугаар байрны ард талын нийтийн эзэмшлийн газрыг хорооны Цогцолбор байр 
барихад тохиромжтой гэж үзсэн. 
 
Судалгааны дүнд 9 дүгээр хороонд: 
 
 9 дүгээр хорооны хуучин өрхийн эмнэлэг байрлаж байсан дүүргийн эзэмшлийн 
газарт хорооны цогцолбор байр барих боломжтой гэж үзсэн. 
 
Үйлчилгээний "бүтээмж менежментийн төсөл" хэрэгжүүлнэ. 
  
 Хороодын 36 зохион байгуулагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах ажлыг зохион 
байгуулан ажилласан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас төрийн 8 төрлийн үйлчилгээг хороодод 

шилжүүлэх тухай 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны албан бичгийн хүрээнд Баянгол дүүргийн 
Засаг даргын тамгын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/64 дүгээр 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан хуралдаж төрийн төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 
 
Дүүргийн засаг даргаас хороодын засаг дарга нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, 
арга хэмжээг зохион байгуулна. 

 
Дүүргийн Засаг дарга хороодын Засаг дарга нартай байгуулах үр дүнгийн  гэрээний 

төслийг бэлтгэж 2017 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр дүүргийн Засаг дарга, хороодын 
засаг дарга нарыг батламжлах ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулж хороодын засаг 
дарга нарын үр дүнгийн гэрээ, хороодын ажлын төлөвлөгөөг батлуулан гардуулсан.  
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Хэсгийн ахлагчийн сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан тухай 
 
2017 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 06-ны хооронд  дүүргийн 

23 хороодын хэсгийн ахлагч болон хэсгийн ахлагчаар ажиллах хүсэлт ирүүлсэн иргэдийн 
дунд хэсгийн ахлагчийн сонгон шалгаруулалтыг  нээлттэй зохион байгуулан ажилласан. 

 
Сонгон шалгаруулалт нь сорилын тест, ярилцлага гэсэн 2 үе шаттай явагдсан бөгөөд 

сорилын шалгалт 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдсан хуваарийн дагуу 3 
хэсэгт нэгэн зэрэг зохион байгуулагдаж нийт 278 иргэн хамрагдсанаас 233 иргэн амжилттай 
дүн үзүүлж дараагийн шатны шалгалтанд оролцох эрх авсан болно. 
 
Хороодын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох ажлын хүрээнд 

 
Баянгол дүүргийн удирдлагууд хороодын тулгамдсан асуудалтай танилцах 

уулзалтыг  2017 оны 04 дүгээр сарын 11-нээс 27-ны хооронд зохион байгуулж хороо бүрийн 
тулгамдсан асуудлыг эрэмбэлэн каталоги үүсгэсэн. 

 
Тулгамдсан асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх ажлын хүрээнд жагсаалтын 1 

дүгээрт эрэмбэлэгдсэн төмөр гарааш контейнер нүүлгэх ажлын хүрээнд 1,2,3,4,5 дугаар 
хороодын 160 гаруй төмөр гараж, контейнерыг нүүлгэсэн. 
 
Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал 
 
 2017 оны байдлаар  www.smartcity.mnсайт буюу цахим өргөдөл гомдлоор Дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газарт хороодын албан хаагчдын ёс зүй, ажлын ур чадвартай 
холбогдуулан ирүүлсэн 17 өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд судлан барагдуулсан. 
 
Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрхзүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр 

 
Хороодын албан хаагчдын дунд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг батлуулж 

биелэлтийг ханган ажилласан. 
 
Хороодыналбан хаагчидын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чадавхижуулах 

зорилгоор нийт 26 төрлийн сургалт, өдөрлөг, хэлэлцүүлэгт, бүрэн хамруулж ажилласан. 
 
Судалгаа тайлангийн чиглэлээр 
 
 Дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах 
зорилгоор Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох судалгаа хийх ажил 2017 
оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрөөс 24-ны хооронд зохион амжилттай зохион байгуулсан.  
Монголын үндэсний брэндийн зөвлөлөөс 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр  зохион 
байгуулсан үндэсний брэндийн талаарх ойлголтын судалгаанд хороодын 200 гаруй 
иргэнийг хамруулан ажилласан. 
 
Судалгаа мэдээлэл хүргэх чиглэлээр 
 

- 2017 оны байдлаар хороодын хүн амын мэдээллийн тоон судалгаа, 
- РС тоглоомын газрын судалгаа,  
- Түүхий нүүрс түлдэг аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн судалгаа,  
- Мухар гудамжны судалгаа, хэсгийн ахлагч нарын судалгаа,  
- Хороодын цахим хаягийн судалгаа,  
- Албан хаагчдын шинэчилсэн судалгаа,  
- Хороо хуваах судалгаа,  
- Зорилтод бүлгийн иргэдийн тоон судалгаа,  
- Засаг дарга нарын шинэчилсэн судалгаа,  
- Хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарын судалгаа,  
- Нийгмийн даатгалын судалгаа,  

http://www.smartcity.mn/
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- хороодын цогцолбор байрны судалгаа зэрэг  13 төрлийн судалгааг нийслэл, 
дүүргийн холбогдох хэлтэс албадуудад хүргэсэн.  

 
Хороодын албан хаагчдын зурагтай дэлгэрэнгүй  судалгааг шинэчлэн боловсруулж нас, 
хүйс, мэргэжлээр, ангилан гаргасан. 
 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
 
Тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр:  

 
Дүүргийн Замчид, Жасрайн гудамж, Нарны замын туслах зам дагуу үндэс орчмоор 

салаалж үзэгдэх орчин халхалж ургасан мөчир бүхий улиас модны тооллого хийж,  нийт 
250 модыг өвчин, хортон шавжаас хамгаалж шохойдох ажлыг “Бүрэн Үлэмж” ХХК-тай гэрээ 
байгуулан 03 дугаар сарын 31-нээс 04 дүгээр сарын 05-ны хооронд гүйцэтгүүллээ. 

 

 
 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны А/66 дугаар тушаалаар дүүргийн 

Амарсанаа, Чингүнжав, Энхтайвны өргөн чөлөө, Энэбиш, Ард Аюушийн өргөн чөлөө, 
Занабазарын гудамж, Магсаржавын гудамж, Гурвалжингийн гүүр, Вокзалын арын 2 
цэцэрлэг зэрэг нэр бүхий гудамж, өргөн чөлөөнд нийт 5,5 га талбайд ногоон байгууламжийн 
арчлалт, хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгэж байна.   

 
Уг ажлын гүйцэтгэлд дүүргийн зүгээс хяналт тавьж, шаардлага хүргүүлэн ажиллаж 

байна.  
 

 
 
Дүүргийн Энэбишийн өргөн чөлөөнд ил задгай худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй 

иргэд, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, холбогдох арга хэмжээ авах талаар 
дүүргийн удирдлагууд газар дээр нь ажилласан.  

 
Тус шаардлагын дагуу Алтан төгрөг дэлгүүр, Пони дэлгүүр, Гэр ресторан, Арвай 

ресторан, Жаран дэлгүүрүүд орчны тохижилтыг сайжруулж, ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэн нийтийн эзэмшлийн сандлыг засах зэрэг арга хэмжээ авч ажилласан байна. 
Пони тулга ХХК-ны PONY SHOP дэлгүүр 2:6, 1:4 харьцаатай 2 ногоон  байгууламж 
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 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/304 дүгээр  захирамжийн хүрээнд Баянгол 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Баянгол Шинэ Өргөө ОНӨААТҮГ болон 23 хорооны 
ажлын алба хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх шарилж, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх 
ажлыг зохион байгууллаа.  
Баянгол дүүргийн хэмжээнд:  
 

- 6 дугаар сард:  22229м.кв талбай 
- 7 дугаар сард: 61102 м.кв талбай 
- 8 дугаар сард: 115000м.кв талбай 
- 9 дүгээр сард 97500 м.кв талбайн  буюу нийт 295831 м.кв талбайн шарилж хог ургамлыг 

цэвэрлэсэн байна.  
 

 
 

 “Нэг иргэн - Нэг мод” төслийг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, дүүргийн нийт 
харьяа хэлтэс, 23 хороонд хуваарилан мод тарих ажилд татан оролцуулсан ба хороодын 
Засаг дарга нар хороонд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, сууц өмчлөгчдийн 
холбоодод мод тарих ажил зохион байгуулах тухай үүрэг даалгавар өгч, уриалга гарган 
ажиллалсан бөгөөд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ажлын албаны албан хаагчид Монголын бурхны шашны төв, Гандантэгчинлэн 
хийдэд мод тарих ажлыг тус тус зохион байгууллаа. Уг төслийн хүрээнд дүүргийн хэмжээнд 
нийт 6471 мод, бут сөөг таригдсан байна.  
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Мөн 10 дугаар сарын 14-ний өдөр "Нэг иргэн- Нэг мод" төслийн хүрээнд дүүргийн 

хэмжээнд нийт 1087 мод, бут сөөг тарьж,   арчлалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн ба 2017 онд 
нийт 7558 ширхэг мод, бут сөөг тарьж, ургуулж, арчлалтын ажил хийсэн байна. 

 
Дүүргийн хэмжээний ногоон бүсийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шилдэг тохижилт ногоон 

байгууламжтай СӨХ, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг шалгаруулах  болзолт уралдааныг 
2017 оны 06 сарын 15-наас 12 сарын 15-ныг хүртэл хугацаанд зохион байгуулахаар 
захирамжийн төсөл, уралдааны удирдамжийг боловсруулж, хороодоор дамжуулан СӨХ-
дод хүргүүлсэн. Уралдааны материалыг 12 дугаар сарын 10-ныг хүртэл хугацаанд авч, 
баталсан ажлын хэсэг уралдааныг дүгнэж, шалгаруулна. 

 

 

 
 
 Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн 3, 5, 9, 12, 14, 23 дугаар хороодод 
хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах, засварлах ажлыг 
гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн.  
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 Дүүргийн 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, 10 дугаар хорооллын туслах зам дагуу 
5800м2 сул шороон хөрс бүхий газрыг ногоон байгууламж бий болгож, 812 метр урттай 7 
метрын өргөнтэй авто зам, 2 талаараа явган хүний замтай, зүүн талаараа 42 ширхэг явган 
замын гэрэлтүүлэгтэй, 190 авто машины зогсоол, борооны ус зайлуулах инженерийн шугам, 
6 цэгт сүүдрэвч бүхий амралтын талбайн тохижилтыг 2017.04.01-2017.06.03 хооронд хийж 
гүйцэтгэсэн ба тус туслах зам дагуу худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад шаардлага тавьж, тохижилтын ажлын явцад хяналт тавьж ажиллав.  
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Төмөр замын төв буудал, Чингүнжавын 57 дугаар байр, Тээврийн дээд сургуулийн 

өмнөх усан оргилуурыг засварлаж, 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 05-ныг 
дуустал хугацаанд засвар, ашиглалт, үйлчилгээг "Перфект смайл" ХХК болон “Мётр” ХХК-
тай гэрээ байгуулан тус хугацаанд хэвийн ажиллагааг хангуулан хяналт тавьж ажиллав.  

 

 
 

 
 
БГД-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба болон Зохион байгуулалт үйл 

ажиллагааны хэлтэс, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт нийтийн аж ахуйн 
хэлтэс хамтран иргэдийн оролцоотой бүтээлч аяныг 2017.08.22-09.15-ныг хүртэл 
өрнүүлсэн. 
 

Энэ ажлын хүрээнд Энэбишийн буюу Худалдааны гудамжны нийтийн эзэмшлийн 
зориулалттай 51 сандлыг будаж, өнгө үзэмжийг сайжруулсан.  

 

 
 
Уг ажлын хүрээнд хороодод хөл газрын ургамал, шарилжийг цэвэрлэх, мод, бут 

сөөгийг засах хэлбэржүүлэх, хашаа хайс засах сэлбэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
зэрэг олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн байна. 
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Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас нийт 78 албан бичиг, 38 өргөдөл гомдол, 

хүсэлтийг  хууль, дүрэм журмын дагуу цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг хүргүүлсэн.  
 
Дэд бүтэц, орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ: 
Инженерийн байгууламж, ОСНАА 

 
Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах таатай орчин 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн Засаг 
даргын 2017 оны А/236 дугаар захирамжаар таггүй болон стандарт бус тагтай худгийг 
тагжуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж, УСУГ, УБДС ТӨХК, Мэдээлэл, холбооны сүлжээ ТӨК, 
орон сууц нийтийн аж ахуйн конторуудын эзэмшлийн 53 траншейнийг тагжуулж ажилласан. 
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 133 траншейний эзэн холбогдогчийг тодруулж, 
тагжуулан ажиллалаа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-2018 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт 

ОСНАА үйлчилгээ эрхэлж буй байгууллагуудаар их болон урсгал засварын 136 нэр төрлийн 
ажлыг хийж гүйцэтгүүлсэн. 
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Нийслэлийн 2017 оны төсвийн хөрөнгөөр Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлийн ажлын “Өсөх Урам” ХХК 
гүйцэтгэхээр шалгарч 2017 оны 5 сараас 8 дугаар сарын хооронд барилгын ажлыг гүйцэтгэж 
үерийн хамгаалалтын далан сувгийг сайжруулах арга хэмжээ авсан. 
 
Хоёрдогч түүхий эдийн цэг  
 
Шинэчилсэн судалгаагаар дүүргийн хэмжээнд нийт хоёрдогч түүхий эд хүлээн авах 10 цэг 
хамрагдаж,  6, 20, 22 дугаар хороонд хууль тогтоомж зөрчиж, явган хүний зам талбайг 
таглаж хоёрдогч түүхий эд авах цэгийн үйл ажиллагаа явуулж байсан иргэнд албан 

шаардлага хүргүүлж, 20 дугаар хорооны цэгийн хураасан төмрийг холдуулж зам чөлөөлөн, 
орчныг цэвэрлүүлэх арга хэмжээ авсан.  
 
 Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран шалгалтын ажлыг зохион 
байгуулж хууль, тогтоомж зөрчин үйл ажиллагаа эрхэлж буй 10 иргэнд мэдэгдэх хуудас 
хүргүүлж "Зөрчлийн тухай" хуулиар торгуулийн арга хэмжээ авч шат дараалласан шийдвэр 
гаргаж ажиллалаа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хаягжилт  
 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 280 дугаар “Журам батлах тухай” тогтоол, 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 118 дугаар “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангахаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт дэх гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх 
хөрөнгийг шинэчлэн хаягжуулахаар гүйцэтгэгч байгууллага болох “Геокад” ХХК-тай зураг 
төсөл боловсруулах ажлыг хамтран зохион байгуулсан. 

 
Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2017 оны 01 дугаар албан даалгавар, 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/262 дугаар захирамжийн дагуу “Мэдээллийн 
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самбар албадан буулгах” ажлын хэсэг байгуулагдан ААНБ-ын тохижилт, ногоон 
байгууламж, хаягжилтын өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор 10 дугаар хорооллын туслах 
зам дагуу 26 аж ахуйн нэгжийн 36 самбарыг албадан буулгаж өнгө үзэмжийг сайжрууллаа. 
  

НИТХ-ын 2017 оны 9/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад гадна хаяг, тохижилтын өнгө үзэмжийг сайжруулах шаардлага тавьж 24 
байгууллагын хаягжилтыг сольж, шинэчлүүлэн журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж 
байна. 

 
Нийтийн тээвэр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн тээврийн үйлчилгээ шаардлагатай чиглэл 

байршлын судалгааг гаргаж, Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газарт дүүргийн Засаг даргын 
2017 оны 05/1908 дугаар албан бичгээр 20 дугаар хорооны эрчим хүчний гудамж СВД байр, 
Их үүсгэл ХХК-ний орчимд автобусны буудал барих, Ч:24Б Зунжин-Гурвалжингийн гүүр-
ТЭЦ-4 маршрутад зогсоол нэмэх саналыг уламжилж ажилласан. 

 
Дүүргийн гэр хорооллын 21, 23 дугаар хорооны авто зам нарийн, автобусны зогсоол 

талбайгүй, явган хүний замгүй, стандарт хангахгүйн улмаас зорчигч тээврийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгчид татгалзсан бөгөөд хувиараа үйл ажиллагаа эрхлэгч нарыг иргэдийн 
бүлэг байгуулж үйлчилгээ үзүүлэх боломжтойг судалж гаргасан. 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/263 дугаар “Орчны 

тохижилтыг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” захирамжийн хүрээнд дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Иргэн, Аж ахуйн нэгж, Байгууллагуудын  гадаад 
орчны тохижилтыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 
Баянгол дүүргийн хэмжээнд:  
 

№ Тохижилтийн хүрээнд хийгдэх ажлууд Иргэн, ААН, Байгууллага 

1 Хаяг  24 

2 Камер  30 

3 Гэрэлтүүлэг  28 

4 Ногоон байгууламж 19 

5 Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн сав 34 

 Нийт  135 

 
 Баянгол дүүргийн хэмжээнд нийт 334 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаар явж 135-
н үйлчилгээний байгууллагын тохижилтийн ажил хийлгэсэн байна. Хаягийн байгууламжаа 
солиулсан 24-н ААН, байгууллага байна. 
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Мөн Баянгол дүүргийн 16-р хороонд үйл ажиллагаа явуулдаг “Декиндом”ХХК-ны 

бунжуг ресторан, “Макс ложинг”ХХК-ны зочид буудал, ресторан гэсэн нийт 18 байгууллагад 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хаягийг солиулахаар болсон.  
 
 Ангилан ялгах зориулалт бүхий хогийн сав суурилуулсан 34-н ААН, байгууллага 
 

 
 
 Эзэмшил талбайн 30-аас доошгүй хувьд зүлэгжүүлэлт хийж мод бут сөөг, цэцгийн 
мандал байгуулсан 19-н ААН, байгууллага байна. 
 

  
 
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж, шаардлагатай тохиолдолд иргэдэд дүрс 
бичлэгийг тэдшгээрийн хүсэлтийн дагуу өгөх боломжтой байнгын ажиллагаатай хяналтын 
камер суурьлуулсан 30-н ААН, байгууллага байна. 
 

 
 
Нийтийн эзэмшлийн талбайруу туссан гэрэлтүүлэг хийсэн 28-г байгууллага байна. 
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Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд 23-н хорооноос 14-н хорооны 97 иргэн 
хамрагдсан. 2017 оны 9 дүгээр сарын 18 наас 2017 оны 10 сарын 20-ны өдрүүдэд нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайд үүссэн хог шарилж, цугларсан хур хогийг цэвэрлүүлэх, зам дагуу 
хашаа хайс будах, засах ажлуудыг баянгол дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 
хэлтэс болон хороодтой хамтран зохион байгуулж ажилласан.  
  
 Хороодтой хамтран хороодын нийтийн эзэмшлийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлын 
хүрээнд хороодын ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй, ажил идэвхтэй хайгч 97 иргэнийг 10 
хоногийн турш ажлын 8 цагаар өдрийн 28000 төгрөгний хөлстэйгээр ажиллуулаа.  
 

№ Хороо Ажиллах хүн Ажилласан хугацаа Өдрийн цалин Нийт  /төг/ 

1 3-р хороо 5 09/25-10/06 25200 1’260’000₮ 

2 4-р хороо 5 10/10-10/19 25200 1’260’000₮ 

3 6-р хороо 10 09/28-10/06 25200 2’520’000₮ 

4 7-р хороо 6 09/28-10/06 25200 1’512’000₮ 

5 9-р хороо 5 10/10-10/19 25200 1’260’000₮ 

6 10-р хороо 5 09/25-10/06 25200 1’260’000₮ 

7 11-р хороо 5 09/25-10/06 25200 1’260’000₮ 

8 16-р хороо 11 10/10-10/19 25200 2’772’000₮ 

9 18-р хороо 10 09/28-10/07 25200 2’520’000₮ 

10 19-р хороо 5 09/28-10/07 25200 1’260’000₮ 

11 20-р хороо 5 09/25-10/06 25200 1’260’000₮ 

12 21-р хороо 5 09/25-10/06 25200 1’260’000₮ 

13 22-р хороо 15 09/25-10/06 25200 3’780’000₮ 

14 23-р хороо 5 09/26-10/07 25200 1’260’000₮ 

 Нийт  97 10 хоног 25200 24’444’000₮ 

 
Энэ хугацаанд цэвэрлэгээний баг:  
 
- 78 сургуулийн явган хүний замын хажуугаар хамгаалалтын дугуй суулгаж, будаж янзлан 
өнгө үзэмжийг сайжруулах тохижилтын ажил: 
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- Зүүн нарангийн 01-ээс 8 дугаар гудамжны нүүрний 80 хашааг 200 литр хүрэн оохроор 
будах ажил: 
 

 
 
- 21 хорооны цогцолбор байрнаас урагш 300м орших 15 айл өрхийн хашаа хаалга будаж 
оохордох ажил хийгдсэн.   

 
 
 
 

 
 
 Нийт 600 га талбайн 65 тн хог хаягдал, хог ургамлыг зайлуулан ачилт хийлгэхэд хяналт 
тавин ажилласан.  
 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр: 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх, орон нутгийн 

бодлого, санаачлагыг өрнүүлэх нь сэдэвт сургалт семинарыг 1 сарын 13-ны өдөр зохион 
байгуулж, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийг танилцуулж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн гарааны бизнесээр дэмжих асуудлаар хамтран ажиллах байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтууд мэдээлэл өглөө. 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь, төлөөлж 

байгаа байгууллагадаа ажлаа тайлагнах журмын төсөл, үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур 
үзүүлэлтүүд, дотоод хяналт, үнэлгээ хийх журмын төслийг танилцуулж санал солилцож 
цаашдын хийх ажлынхаа зорилгыг тодорхойллоо. 
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 Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/300 дугаар захирамжаар 
хөдөлмөр эрхлэлтийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, зөвлөл нийтдээ 4 удаа хуралдаж 
хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг 
хэлэлцэн, холбогдох тогтоол, шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж ирлээ.   

 
Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих сургалт, арга хэмжээ 2 сарын 3,4,5-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулж, гарааны бизнесийг дэмжихэд оролцогч талууд, холбогдох 
байгууллагаас оролцогч 20 хүн, гарааны бизнес эрхлэх сонирхолтой санаа нь шалгарсан 
хөтөлбөрт хамрагдах 50 залуу хамрагдлаа.  

 
Тэдгээр залуучуудад Төслийн зүгээс Батламж гардуулсан. 
 

“Мэргэжлийн боловсрол-Таны сонголт” өдөрлөгийг зохион байгууллаа. 
  
 Ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөх ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг 
сурталчилах, ажил идэвхитэй хайгч иргэдийг ажилд зуучлах, ажлын байраар хангах 
зорилгоор 05 дугаар сарын 03-ны өдөр “МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ-ТАНЫ СОНГОЛТ” 
өдөрлөгийг МҮЭСТО-нд зохион байгууллаа.  
 
 Өдөрлөгт Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга Ч. Мэндбаяр нар оролцож төгсөгч хүүхдүүдэд ирээдүйн ажил 
мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгч, өөрсдийн мэдлэг туршлагаасаа хуваалцлаа.  
 
 16 сургуулийн 9-12 ангийн 1200 гаруй сурагчид оролцож, Барилгын политехник 
коллеж, Барилга, технологийн коллеж, АШУИС-ын Сувилахуйн сургууль, Тээврийн дээд 
сургууль, Төмөр замын  МСҮТ, Универсалколлеж, Монголын Үндэсний дээд сургууль, 
Үндэсний техникийн дээд сургууль зэрэг сургуулиуд өөрсдийн сургуулиудын талаар 
мэдээлэл өгч, мэргэжлийн чиг баримжаа олгон, зөвлөгөө өгсөн нь мэргэжлээ сонгох гэж 
байгаа сурагчдад үнэтэй мэдээлэл болж чадлаа.  
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Өдөрлөгийн үеэр Барилга Технологийн коллеж, Уиверсал коллежийн оюутнууд үс, 

хумс заслын үйлчилгээг, Сувилахуйн сургуулийн оюутнууд иргэдийн даралтыг үзэх, эрүүл 
мэндийн зөвлөгөө өгөх зэргээр эзэмшиж буй мэргэжлээ сурталчилсан. 

 

 
 
МСҮТөвийн оюутнууд өөрсдийн сургуулиа танилцуулахаас гадна уригдан ирсэн 

зочдод урлагийн тоглолтуудыг үзүүлж сонирхуулсан. 
 
 

 
 
Мөн ажил олгогч байгууллагуудаас Дархан нэхий ХХК, Монголийвояж ХХК, Гурван 

гал эмнэлэг, Жүр үр ХХК, Чингис хааны хүрээ ХХК, Нью жуулчин турс ХХК, 
Хасабэинтернэшнл ХХК, Бат сарнай ХХК, Тэр их жуулчин ХХК, Гранд хилл зочид буудал, 
Ашихай ХХК, Лоудстонемогул ХХКзэрэг байгууллагууд 160 гаруй нээлттэй ажлын байрны 
захиалгуудаараа оролцож, 45 ажил хайгч иргэнийг бүртгэн авч, 3 иргэнийг ажлын байранд 
зуучилсан.  
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Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг 
баримжаа олгож, зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөс гадна халамжийн үйлчилгээний талаар 300 
гаруй иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

 

 
 

Нийгмийн халамжийн чиглэлээр 
 

“Мөрөөдөл биелдэг юм” зорилтот төслийг хамтран хэрэгжүүллээ. 
 
11 дүгээр хорооны иргэн П.Алтангарагийн  хүүхдүүдийг нь 57 дугаар цэцэрлэгт  

хамруулж, “Тайваны хүүхэд, гэр бүлийн дэмжих сан”-гаас  хичээлийн болон  ариун цэврийн 
хэрэгслэлийг олгуулж, 11 дүгээр хорооны Ажлын алба хүнсний болон ахуйн хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн өгч,  Тамгын газар “1000 бэлгийн аян”-д бүх хүүхдүүдийг нь оролцуулах 
зэргээр “Мөрөөдөл биелдэг юм” зорилтот төслийн багтай хамтран ажиллалаа. 

 
“Эрүүл Монгол Иргэн” хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 
 
Иргэдэд архидалт ба түүний хор хөнөөлийг таниулах, архинд донтох өвчтэй хүмүүст 

туслах, урьдчилан сэргийлэх, сургалт явуулах, ганцаарчилсан болон гэр бүлд нь зөвлөгөө 
өгөх, ирээдүй хойч үеэ хамгаалах, Монгол улсын хэмжээнд архидалтын хувь хэмжээг 
багасгахад Баянголчууд хувь нэмрээ оруулахад чиглэгдсэн “Эрүүл Монгол Иргэн” 
хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.  

 
Хэлэлцүүлэгт Тамгын газар, Цагдаагийн хэлтсүүд, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 

хэлтэс,Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэс хороодын 
Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн байцаагч зэрэг 20 гаруй байгууллага, Гоё амьдрал 
ТББ, Цагаан амьдрал зэрэг 10 гаруй ТББ байгууллага, Улаанзагалмайн хороо, ААА 
нийгэмлэг, Монголын эрэгтэйчүүдийн холбооны нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Ж.Цогтсугар, 
Гэр бүл, хувь хүн хөгжлийн үндэсний төвийн тэргүүн  Л. Сүхбаатар нар хамтран 6 баг болон 
хуваагдаж ажиллалаа. 

 
Дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

Ч.Энхтуяа нар хэлэлцүүлгийг чиглүүлэн ажилласан юм. 
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Иргэдтэй хамгийн ойр ажилладаг салбар салбарын мэргэжилтнүүдийн хувьд 

амьдралд нийцтэй, хамгийн бодит санал, хэлэлцүүлгийг өрнүүлж, шинэ санаа, шинэлэг 
шийдлийг хамтран гаргаж чадсан.  

 
Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх боломжтой шинэ санааг газар дээр нь шууд 

шийдвэрлэн, цаашид хэрэгжих боломжтой  санаан дээр “Санал” хураан, хамгийн олон 
санал авсан ажлуудыг төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах, мөн  “Зөвлөл” байгуулахаар 
боллоо. 

 
“Монголын АА  нийгэмлэг”-ийн Баянгол дүүргийн АА бүлэг зохицуулалтын 

төвтэй хамтран ажиллалаа. 
 
Баянгол дүүрэгт амьдарч буй архинаас хамааралтай болон орон гэргүй тэнэмэл 

иргэдэд зориулсан урт хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх замаар тэдгээрийг бичиг 
баримтжуулах, нийгэмшүүлэх, эрүүл мэндийг сайжруулах, хөдөлмөрт бэлтгэх,зуучлах, 
ажлын байртай болгох улмаар бие даан нийгмийн амьдралд оролцох боломжийг 
бүрдүүлэх, аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгох дэмжих зорилгоор Монголын АА  нийгэмлэг”-
ийн Баянгол дүүргийн АА бүлэг зохицуулалтын төвтэй хамтран нийт 500 гаруй төрийн албан 
хаагчидтай уулзалт-ярилцлага хийлээ. 

 
Мөн АА бүлэг зохицуулалтын төвийнхөн хороодын архины хэт хамраалалтай 216 

иргэнтэй уулзалтыг хэд хэдэн хэлбэрээрзохион байгуулсан. 
 
Энэ бүх уулзалтын үеэр архичин хүмүүс архидалт тэдний амьдралд хэрхэн сөргөөр 

нөлөөлсөн тухай, өөрсдөдөө туслахын тулд тэд ямар арга хэмжээ авсан тухай, мөн өнөөдөр 
хэрхэн яаж амьдарч буй туршлага хоорондоо аминчлан санал солилцлоо. 

 
Хороодын архины хамааралтай иргэдтэй сар бүрийн эхний 7 хоногийн лхагва гариг 

бүрт 9:00-11:00 цагшийн хооронд уулзах уулзалтын хуваарийг гарган зохион байгуулах АА 
нийгэмлэгийн бүлгийн гишүүд  “Өглөөний мэнд АА бүлэг”  П.Баярсайхан, “Бодлын хүч АА 
бүлэг”  Ч.Ганболд, “Хороолол бүлэг”  С.Төгсөө нар хуваарийн дагуу уулзалт-ярилцлага 
хийж, иргэдтэй ажилласан. 

 
Ахмадуудад чиглэсэн ажлууд  
 
Баянгол дүүргийн хэмжээнд оршин сууж байгаа 55-аас дээш настай 19899 

ахмадуудын судалгааг насны ангилалаар гаргав. Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сар–
Цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан дүүргийн хэмжээнд  харъяалах байгууллага, 
аж ахуйн нэгжгүй ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээг 2017 оны 2 дугаар 
сарын 24-ны өдөр зохион байгууллаа. 
  
 МҮЭСТО-нд болсон “Ахмадаа дээдлэе” хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 1036 ахмадыг 
хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлж, Төрийн дээд одон медалиар 9, дүүргийн ИТХ-ын шагналаар 
23,  Засаг даргын шагналаар 23, нийт 55 ахмадыг шагнаж урамшууллаа. 
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 Тэдгээр ахмадуудадУАДБЧ-ын тоглолтыг үзүүлж, гарын бэлэг /сүүний багц, гурил, 
цагалбар календарь/ гардуулж өглөө. 

 
Мөн уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настан, зорилтот бүлгийн 

иргэдэд гарын бэлэг өгөх хүсэлт гаргасан Гацуурт ХХК, Монгол ТВ, Монголын хүн бүрийн 
ирээдүйн төлөө сангийнхантай хамтран 10,11,21,22,23-р хорооны нэн ядуу 40 ахмадад 
хүндэтгэл үзүүллээ. /2017-02-16/ 

 
 
Тамгын газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл 

үзүүллээ. Засаг дарга С.Одонтуяа болон удирдлагууд уг арга хэмжээнд оролцож, 
ахмадуудад баяр хүргэж гарын бэлэг гардууллаа. Дүүргийн удирдлагууд ахмадуудын санал 
хүсэлтийг сонслоо.  

 
“Ахмад настны эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын баталгаа” 

үндэсний чуулганд оролцов. 
 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Ахмад настны тухай хуулийг сурталчлан 

таниулах зорилгоор “Ахмад настны эрх, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын 
баталгаа” үндэсний чуулганыг Ерөнхий сайдын ивээл дор 02 дугаар сарын 10-ны 
өдөр   Төрийн ордны их танхимд  зохион байгуулсан.  

 
Дүүргийн хэмжээнд 23 хорооны ахмадын зөвлөлийн дарга нар оролцлоо. 
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“Эрүүл агаар-Эрч хүч” арга хэмжээ зохион байгууллаа. 
  
 “Эрүүл агаар - Эрч хүч” арга хэмжээг 03 дугаар сарын 10 -ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 
03-ны өдөр хүртэл зохион байгуулж, ахмадын амралтад 23 хорооны нийт 4600 ахмад 
хамрагдлаа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Олон улсын ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. 
  
 Олон улсын ахмад настны эрхийг хамгаалах өдөр, Монголын Ахмадын өдрийг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Засаг даргын А/454 дүгээр захирамжийг төлөвлөн гаргуулж, 
захирамжийн хүрээнд Баянгол дүүргийн нийт ахмадуудын дунд биеийн тамир, спорт, эрүүл 
мэнд, урлаг, соёлын төрөл бүрийн арга хэмжээ, хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион 
байгууллаа.  

 
Дүүргийн хороо тус бүрээр зохион байгуулж 8862 ахмад настанг хамруулан тэднийг 

хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэн, гарын бэлэг гардуулахад нийт 17.680.000 төгрөгийг 
зарцуулав.  

Хороодын ажлын алба “Олон улсын ахмадын эрхийг хамгаалах өдөр”-т зориулсан 
хүндэтгэлийн арга хэмжээг 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 06 -ны өдрийг 
хооронд хорооны Иргэний танхим, хорооны харьяа сургуулиудын зааланд өдөрлөг 
хэлбэрээр зохион байгуулж, урлаг, уран сайхнаар үйлчлэн, хүндэтгэл үзүүллээ.  

 

  
Дүүргийн нийт ахмадуудад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээг 09 сарын 
21-ний өдрөөс 10-р сарын 03-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Үзлэгт Тамгын газраас 
тэтгэвэрт гарсан 65 ахмад, 23 хорооны 230 ахмад хамрагдсан.   
 
 Үзлэгийг: уламжлалт, дотор, мэдрэл, эхо үзлэгийн нарийн мэргэжлийн эмч нар үзэж, 
Элэгний төвөөс В,С вирүс илрүүлэх шинжилгээ хийгдсэн. Мөн ахмадуудын биеийн жин, 
өндөр, артерийн даралт, пульс хэмжиж, сахар тодорхойлсон.   
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 Төрийн бус байгууллагууд, иргэдтэй хамтран ажиллаж байна.  
  
 Дүүргийн 9 дүгээр хороонд байрлах “Асрал төв” ТББ-тай 2015 оноос эхлэн хамтарч 
ажиллаж байгаа бөгөөд тус байгууллага нь нийгмийн янз бүрийн нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан хүүхэд  хараа хяналтгүй болж гудамжинд гарахаас сэргийлэн гэр бүлийг 
дэмжих төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг юм.  
 
 Дүүргийн 9, 21 дүгээр хорооны зорилтот өрхийн хүүхэд багачуудад зориулсан 
“Халуун хоол” төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Канадын сантай хамтран гал тогоогоо 
тохижуулах төслийн хөрөнгийг шийдүүлж чадсан юм.  
 
 11 сарын 06-ны өдөр төслийн нээлтийг Асрал төв дээр хийсэн бөгөөд энэ үеэр 
Канадын сангаас 9 дүгээр хорооны өрхийн эмнэлэгт “Нярай хүүхдийн шарлалт хэмждэг” 
багажийг гардуулан өгсөн юм. Тус ТББ-тай хамтарч 9,21 дүгээр хороодын зорилтот өрхийн 
хүүхдүүдэд халуун хоолоор үйлчлэх, өдөр өнжүүлэх бүлэг ажиллуулах, 133, 141 дүгээр 
цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудад хичээлийн хэрэгсэл олгох зэрэг ажлуудад хамтарч ажиллаж 
байна.  
 
Герман дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн холбоо дулаан хувцас хандивлав. 
  
  “Герман дахь Монгол эмэгтэйчүүдийн холбоо” ТББ-тай холбогдон тэдний сайн 
санааны аяны хүрээнд цуглуулсан хандивын хувцсыг дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар 
хэлтсийн ажилтнуудад гардуулах ажлыг зохион байгууллаа. Гэр оронгүй тэнэмэл иргэд, 
хараа хяналтгүй тэнэмэл хүүхдүүдийг илрүүлэх, нийгэмшүүлэх ажилд эдгээр дулаан 
хувцсыг хэрэглэх юм.  

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлаар 
 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт, оролцоо” сэдэвт сургалт 
хийсэн. 

 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ийн конвенц, Ази, номхон далайн бүс нутаг дахь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан “Эрхийг бодит болгоё” Инчеоны стратегийн зорилт, 
Баянгол дүүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй "Жишиг дүүрэг"  болох ажлын 
хүрээнд Засаг даргын Тамгын газар, Сэргээн засалт, хөгжлийн үндэсний төв, БНСУ-ын 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн үндэсний төв хамтран  дүүргийн өрхийн эмч, 
эмнэлэгийн ажилтан, хүүхдийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтан, сургуулийн өмнөх 
боловсролын бага бүлгийн багш болон залуу гэр бүлээс бүрдсэн 100 гаруй хүмүүст  
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт үеийн илрүүлэлт, оролцоо” сэдэвт сургалтыг 2017 
оны 1 дүгээр сарын 12,13-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. 

 
 Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлж, эрт арга хэмжээг авч чадсанаар хөгжлийн 
бэрхшээлийг 30 хувиар буруулдаг. Иймээс хөгжлийн бэрхшээлийн эрт үеийн талаарх 
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ойлголт, мэдлэгийг нь нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой сургалт боллоо. Сургалтанд 
оролцогчдод “Гэрчилгээ” олголоо. 
 
18 сартай хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг эхэллээ. 
 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 
яам, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран 2015 оноос эхлэн 
хэрэгжүүлж байгаа "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, 
боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах" төслийн хүрээнд 05 дугаар 
сарын 08-12-ны өдрүүдэд дүүргийн 18 сартай хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжлийн иж бүрэн 
үзлэгийг зохион байгууллаа.  

 
Энэ удаагийн иж бүрэн үзлэгт 05 дугаар сарын байдлаар 18 сар хүрсэн нийт 445 

хүүхдийг хамруулан дүүргийн Хүүхдийн эмнэлэг, Нийгмийн эрүүл мэндийн төв, 3 дугаар 
хорооны ӨЭМТ, 8 дугаар хорооны ӨЭМТ гэсэн 4 газарт нэгэн зэрэг зохион байгууллаа.  

 
Уг үзлэгийн зорилго нь хүүхдийг зөвхөн эрүүл мэндийн талаас нь үзлэг хийх төдийгүй 

өсч бойжих,  сурах, танин мэдэхүйд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд болон хөгжлийн явцыг үнэлж 
дүгнэн холбогдох дэмжлэг, асаргаа, сэргээн засалтын асуудлыг шийдвэрлэхэд голлосон 
бөгөөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
салбар комиссын оролцоо чухал байлаа. 

 
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 24 хүүхдэд эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд хамрууллаа. 

 
Дүүргийн  “Тусгай хэрэгцээт  боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын салбар 

комисс”-оос санаачлан 70 дугаар сургуулийн согог зүйч багш нар, Эрүүл мэндийн төвийн 
нарийн мэргэжлийн эмч нар оролцон Хөгжлийн бэрхшээлтэй  2017 онд Ерөнхий 
боловсролын сургуульд орох  24  хүүхдүүдийг үзлэг оношлогоонд оруулж,  танин мэдэхүйн 
үйл ажиллагааг нь судлан дүгнэлт гарган, сургууль сургахад хэрхэн бэлтгэх талаар эцэг 
эхэд нь зөвлөгөө өглөө. 
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Асрамжийн төвийн 25 хүүхдийг эрт илрүүлэлтийн үзлэгт хамрууллаа. 
 

Манаа асрамжийн газрын 0,3 - 3 насны нийт 25 хүүхдийг 7 дугаар сарын 19, 20, 21-
ны өдрүүдэд үзлэгт хамруулан, 9 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хяналтанд 
орууллаа.  
 

Портеж эрт боловсролын хөтөлбөрийн үр дүнг танилцуулах семинар болсон. 
 
3 сарын 28-ны өдөр Монголын Дауны холбоо ТББ, Монголын Аутизмын холбоо ТББ-

тай хамтран 9 өрхөд зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү үйл 
ажиллагаанаас гарсан зөвлөгөө, сургамжийг танилцуулж, цаашид Портеж эрт боловсролын 
хөтөлбөрийг Монголд Улсад ашиглахад тулгамдаж буй асуудлын талаар хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 50 гаруй эмч сувилагчдыг хамрууллаа. 
 
Төрийн болон үйлчилгээний байгууллагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
хүртээмжид үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргалаа. 

 
  Баянгол дүүргийн төрийн болон үйлчилгээний байгууллагуудын хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний дэд бүтцийн орчны болон явган хүний гарц, гэрлэн дохио, замын 
уулзваруудын хүртээмжид дүн шинжилгээ хийх ажлын ТББ-уудтай хамтран хийж 
гүйцэтгэлээ.  

 
 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Эрүүл мэндийн төв, 17 дугаар хорооны Өрхийн 

эрүүл мэндийн төв, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс, Өргөө кино театр, Номин худалдаа үйлчилгээний төв гэсэн 7 
байгууллагад 5 дугаар сарын 24, 25, 26 -ны өдрүүдэд  үнэлгээ хийж тайлангаа ХНХЯ-ны 
ХБИХХ, НЗДТГ, Жайкагийн төслийн багийнд танилцууллаа. 

 

 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд супермаркет, худалдааны томоохон төвүүдээр 
үйлчлүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг тул “Эрхэм чанар” протезийн үйлдвэрийн бүтээл 
тэргэнцэрийг тэдгээрт байрлуулах ажлыг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлсэн. 
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Тусгай олимпийн бүсийн наадам зохион байгууллаа. 
 
 Монголын тусгай олимпийн зуны хөнгөн атлетикийн Улаанбаатар хотын аврага 
шалгаруулах тэмцээнийг 70 дугаар сургуультай хамтран анх удаа зохион байгууллаа. 
 
 Тусгай сургуулийн сурагчдын бие бялдрыг хөгжүүлэх, спортод дур сонирхолтой 
болгох, спортын ур чадварыг дээшлүүлэх, тусгай олимпийн бүсийн наадамд оролцох 
тамирчдыг сонгон шалгаруулах зорилгоор зохион байгуулсан.  
 

 
Нийслэлийн тусгай сургуулиудын дунд уран хөдөлгөөнт гимнастикийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа. 

 
Нийслэлийн тусгай сургуулиудын дунд Тусгай сургуулийн сурагчдын бие бялдрыг 

хөгжүүлэх, спортод  дур сонирхолтой болгох зорилгоор  Уран хөдөлгөөнт гимнастикийн 
аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа.  
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Уг тэмцээнд 63,55,70 дугаар сургуулийн 100 гаруй сурагчид хамрагдаж 70 дугаар 
тусгай сургууль “Тэргүүн байр” эзэллээ. 

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй  хүүхдэд шүдний иж бүрэн үзлэг, эмчилгээг хийлээ. 
 
 БНСУ-ын Засгийн газрын шугамаар Чусоны Их сургууль, Монголын Үндэсний Их 
сургуулийн Сувилахуйн сургууль хамтран “Монгол Улсын сувилахуйн шинжлэх ухааны 
хөгжил, тусламж үйлчилгээ”-төслийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ төслийн хүрээнд 
дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд шүдний эрүүл ахуйн үзлэг хийж, шүдэнд нь 
фторын түрхлэг хийх ажлыг 8 дугаар сарын 22, 23 -ны өдрүүдэд ЭМТ-ийн шүдний кабинетыг 
түшиглэн нийт 19-н хороодын 3-12 насны 100 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хамруулан, 
төслөөр хүрэлцэн ирсэн шүдний эмч нартай хамтран туршлага солилцон ажиллах ажлыг 
зохион байгууллаа. Хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй судалгааг 12 төрлөөр гаргалаа. 
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асран хамгаалагч нарт сургалт зохион 
байгууллаа. 
 
 

 
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хэрхэн асарч сувилах талаар мэдээлэл, зөвлөгөө 
өгөх үүднээс шүдний эрүүл ахуйн үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүдийн 80 гаруй эцэг эхчүүдэд  
зориулсан “Асаргаа сувилгааны талаархи”  сургалтыг 8 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулж, шаардлагатай гарын авлага материалаар хангалаа. 
 
 

 



76 
 

 
“Нил ягаан өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулав. 

  
Баянгол дүүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй жишиг дүүрэг болох ажлын 

хүрээнд Монголын Неврологийн нийгэмлэг ТББ-ын "Нил ягаан өдөр" арга хэмжээг дэмжин 
хамтран ажиллав.  

 
Өвчний талаарх зөв мэдээллийг дүүргийн сургуулиудын багш, сурагчид, эрүүл 

мэндийн болон нийгмийн ажилтнуудын дунд түгээх, тэдний хандлагыг өөрчлөх зорилготой 
энэхүү өдөрлөгт дүүргийн сургуулиудыг оролцуулах ажлыг зохион байгуулав. 

 
 Удирдамж, хөтөлбөрийг сургуулиудад хүргэн багийн мэдүүлгийг хүлээн авч, зохион 

байгуулалтын ажлыг хариуцан ажиллав. Өдөрлөгийн арга хэмжээнд оролцов. 
 

 Өдөрлөг 03 сарын 24-ны өдөр зохион байгуулагдаж дүүргийн 12 сургуулийн 120 багш 
сурагчид оролцож авъяас чадвар, эрүүл мэндийн мэдлэг, мэдээллээрээ өрсөлдөн, 
эпилепси өвчний талаар сурч мэдсэнээ бие биедээ таниулж нэгэн өдрийг хөгжилтэй 
өнгөрөөсөн юм.  

 
Мөн Засаг Дарга С. Одонтуяа, Хүүхэд, Гэр бүл, Залуучуудын Хөгжлийн Хэлтсийн дарга 

Д. Батзаяа, мэргэжилтэн Н.Буянсайхан, Монголын Неврологийн Нийгэмлэгийн гишүүд, 
Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхэдтэй Эцэг Эхийн Холбоо (ХБХЭЭХ)-ны гишүүд, Элэгсэг 
Оршихуй ТББ-ын гишүүд оролцлоо. Танин мэдэхүйн тэмцээнд ЭӨЦС тэргүүлж зохион 
байгуулагч байгууллагуудын шагналаар шагнагдав.  

 
 
 

 
 

 
Баянгол дүүргийн ХБИ-ийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн  байгууллаа. 
  

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, салбар дундын үйл ажиллагааг 
дүүргийн хэмжээнд уялдуулан зохицуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон 
тооны бус салбар зөвлөл”-ийг Засаг даргын 2017 оны 10 сарын 23-ны А/493 дугаар 
захирамжаар байгууллаа. Салбар зөвлөлийн даргаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтсан ажлыг төлөвлөгөөг батлуулан, хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна.  
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Хараагүйчүүдийн 90 айлын орон сууцны нээлтийг зохион байгууллаа. 
 

2015 оны 08 дугаар сарын 24 -ны өдөр Баянгол дүүргийн Засаг даргын орлогч 
Г.Энхболд, Хараагүй хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэр ТӨААТУҮГ-тай  Хараагүй 
иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах, тэдний нийгмийн баталгааг сайжруулах, орон 
сууцны барилгын ажилд хамтран ажиллах, дүүргийн хараагүй иргэдийг тус байранд 
хамруулах чиглэлээр хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг” байгуулсан юм.  

 
Уг Санамж бичгийн хүрээнд Баянгол дүүргийн харьяалалтай, харааны бэрхшээлтэй 

иргэдийг тус орон сууцанд хамруулахаар болж байрны нээлтийн ажиллагаа болон түлхүүр 
гардуулах ажиллагааг дүүргийн ЗДТГ, ХХХСҮ хамтран 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны 
өдөр зохион байгууллаа.  

 
Энэ удаад Баянгол дүүргийн Харааны бэрхшээлтэй 13 иргэн уг байранд орсон 

бөгөөд тэдэнд байрны түлхүүрийг сүү, хадгийн хамт УИХ-ын гишүүн С.Эрдэнэ, Баянгол 
дүүргийн ИТХ-ын дарга Г.Энхболд, Засаг дарга С.Одонтуяа нар  гардуулан өглөө.  

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүдээс судалгаа авлаа. 
 

МҮИС, Солонгосын Чусон их сургуультай хамтарсан хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдийн эцэг эхтэй ажиллах судалгаанын төсөлд тус хэлтсийн 4 мэргэжилтэн ажиллаж, 70 
дугаар тусгай сургуулийн 68 хүүхдийн эцэг эхтэй ажиллаж, асуулгын дагуу судалгааг авч 
нэгтгэн, төслийн багт хүргүүллээ.  

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асран халамжлахад тулгарч байгаа бэрхшээлийг 

болон тэдэнд ямар дэмжлэг, туслалцаа, сургалт, мэдээлэл шаардлагатай байгааг илрүүлэн 
цаашид ажиллах арга замаа тодорхойлох зорилготой ажил юм.  
 
“Хүүхэд бүхэн үнэт эрдэнэ” өдөрлөг зохион байгууллаа. 

 
Олон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 

ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төвийн Поликлиникийн тасаг хамтран дүүргийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан “Хүүхэд бүхэн Үнэт эрдэнэ”  өдөрлөгийг 11 дүгээр 
сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. 

 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөөллийг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэг, 

шинжилгээнд хамруулж, Эрүүл мэндийн төвийн Поликлиникийн мэргэжилтэн Т.Уянга 
хүүхдүүдийн эцэг, эх, асран хамгаалагчдад зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 
  
 Мөн тэдний дунд гар зургийн уралдаан, АХА тэмцээнийг зохион байгуулж хүрэлцэн 
ирсэн хүүхэд багачуудад дүүргийн Засаг даргын орлогч Э.Батбилэг гарын бэлэг 
гардууллаа. Энэ үеэр Баянгол дүүргийн 164 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдүүд хүрэлцэн ирж ая 
дуугаа өргөж бяцхан хүүхдүүдтэй нэгэн өдрийг баяр хөөрөөр дүүрэн өнгөрүүллээ. 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд энгэрэвч бэлэглэлээ. 

 
Жил бүрийн Олон Улсын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн өдрөөр Баянгол 

дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөлөх зөвлөл ТББ-тай  хамтран сайн санааны 
үйлс хийдэг байна. Энэ удаа тус ТББ-ын тэргүүлэгч 19 дүгээр хорооны иргэн Н.Алтанцэцэг 
198 дугаар цэцэрлэгийн бага бүлгийн 40 хүүхдэд “Энгэрэвч” хийж бэлэглэлээ. 

 
Тэрээр хөдөлмөрийн чадвараа 80 хувиар алдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

бөгөөд хороодын ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүүхэд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд болон Улаан загалмайн сайн дурын идэвхтэн гишүүдэд оёдол эсгүүр, гар урлал, 
үндэсний хувцас, эсгий эдлэл, нэхмэл, хатгамалын чиглэлээр сургалт явуулдаг байна.  

 
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бид халамж нэхээд суухаас илүү бусдад тусалж, 

нийгмийн сайн үйлсийн төлөө сэтгэл, зүрхээ зориулан ажилладаг иргэд юм” гэдгийг хүмүүст 
хүргэхийг хүссэн юм. 

 

 
Боловсролын чиглэлээр 
 
Сургуулиудын номын санд мэргэжил сонголтын ном олголоо.  
 

2016-2017 оны хичээлийн жилээс эхлэн бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан дүүргийн  түвшинд ахлах сургууль хөгжүүлэх 
бодлого, бүрэн дунд боловсролын буюу ахлах ангийн сургалтын цөм хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан чиглүүлж, дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий орон тооны бус 
“Боловсролын зөвлөл”-байгуулагдаад ажиллаж байна.   

 
Бүрэн дунд боловсролын буюу ахлах ангийн сургалтын цөм хөтөлбөрт мэргэжил 

сонголтын асуудлыг онцгой авч үзсэн. Иймээс хүүхэд өөрийн авьяас, хүсэл сонирхолдоо 
суурилан, суралцах сургууль, хөтөлбөр, мэргэжлээ сонгох чиглэлээр зөв шийдвэр гаргахад 
нь дэмжлэг болохуйц зөвлөгөө мэдээллийн ажлыг “Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч” төв ТББ-тай 
хамтран зохион байгууллаа.   
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Дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяагийн санаачилгаар тус бүр нь 89,200 төгрөгийн 
үнэтэй мэргэжил сонголтын номын багцыг Засаг даргын нөөцөөс худалдан авч 
сургуулиудын номын санд хуваарилан олголоо.  

 
Эдгээр номоор сурагчдад сургалт явуулах, тэднийг оношлох ажлыг хариуцан 

гүйцэтгэх сургагч багшийн сургалтыг “Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч” төв ТББ 2017 оны 02 дугаар 
сарын 03-ны өдөр үнэ төлбөргүй зохион байгууллаа.  Энэ сургалтад сургуулиудын мэргэжил 
сонголт хариуцсан 20 багш багш оролцлоо.  

 
“Зөв мэндчилж сурцгаая” аяныг зохион байгууллаа. 
 

Хүүхэд багачуудыг бага наснаас нь мэндлэх, хүндлэх ёсонд сургах, чин сэтгэлээсээ 
мэндчилж хэвшүүлэх, нийгмийн эрүүл харилцааг төлөвшүүлэх, хотын соёлтой ирээдүйн 
иргэдийг бэлтгэх зорилготой “Зөв мэндчилж сурцгаая” аяныг“ 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-
ноос эхлэн 2 сарын хугацаанд дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн 
цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудын дунд зарлан хэрэгжүүллээ.  

 
Уг аян нь 2015 онд баталсан Найрсаг Баянгол хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа 

бөгөөд зөвхөн нэг удаагийн аян биш цаашид мэндлэх хүндлэх ёсыг хэвшүүлэх үйл 
ажиллагааг  байгууллага бүр тогтмол зохион байгуулж ажиллах юм.  

 
"Зөв мэндчилж сурцгаая" аяны удирдамж хөтөлбөр, плакатыг 140 байгууллагад 

хүргүүлэн ажиллав. Аянд төрийн өмчийн 17 сургууль, 32 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 2 
сургууль,  1 цэцэрлэг идэвхтэй оролцож, тайланг хугацаанд нь ирүүлсэн. Аяны хүрээнд: А3 
хэмжээтэй хэвлэмэл плакат 440 ширхэг, 50 секундийн шторк, Ардын уран зохиолч 
Б.Лхагвасүрэн, нэрт сэтгүүлч МУСГЗ Д.Амбасэлмаа болон ЭӨЦС-ийн тэргүүний сурагч  
М.Аллаберген нарын уриалга, шторкийг хийлгэж, сурталчилгааны стикер 500 ширхэг, 
өргөмжлөл 53 ширхгийг хэвлүүллээ.  

 
Аяны талаарх мэдээлэл болон хэрэгжилтийн явцын талаар 18 байгууллага телевиз, 

радиогийн 10 байгууллагад 2-5 удаагийн давтамжтайгаар мэдээ, сурвалжлага, ярилцлага 
өгч, 16 байгууллага “Баянгол дүүрэг”, “Бид Баянголчууд” фээсбүүк хуудсаар мэдээллээ 
байршуулж үйл ажиллагаагаа сурталчиллаа. 

 
Аянд оролцсон нийт байгууллагууд аяны удирдамж, плакат болон мэндлэх хүндлэх 

ёс жаяг, мэндчилгээний төрөл зүйл, уламжлал, ач холбогдлын талаар мэдээлсэн зурагт 
самбаруудыг мэдээллийн самбар, зурагт хуудсаар  анги танхим , коридор бестюльд 
байрлуулан сурталчилсан ба сургалт, хичээлүүдийг зохион байгуулж үйл ажиллагаагаа 
уламжлалт цагаан сартай холбон явууллаа.   
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Аяны хэрэгжилттэй танилцахаар ажлын хэсэг гарч мэндлэх хүндлэх ёс хэвшил 
болсон тал дээр үнэлгээ хийсэн бөгөөд сургууль, цэцэрлэг бүрээс тус бүр 2 байгууллагыг 
шалгаруулж, шагнал гардуулах ажиллагааг 20 дугаар сургууль дээр зохион байгуулав. 
Нэгдүгээр байранд шалгарсан 20 дугаар сургуулийн 4а анги, Монгени цогцолбор 
сургуулийн 11д ангийн сурагчдыг ангиараа ОУ-ын хүүхдийн Найрамдал төвд 1 өдөр амрах 
эрхийн бичгээр, 161, 47 дугаар цэцэрлэгийн багачуудыг тоос сорогч, Монос ХХК-ны 
витаминаар шагнаж урамшуулав. 

 
 

2017-2018 оны хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, сургууль, цэцэрлэгүүдийн 
засвар үйлчилгээ, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хангалтад хяналт тавин ажиллав. 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/380 тоот 

захирамжийн дагуу 08 дугаар сарын 21-30-ны өдрүүдэд дүүргийн Ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгүүдийн барилгын их болон урсгал засварын ажилтай танилцах, засвар, 
үйлчилгээг эрчимжүүлэх, өвөлжилтийн болон хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажлыг 
хангуулах зорилгоор ажиллалаа.  
 
 Дүүргийн хэмжээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд Төрийн өмчийн 17 сургууль, 33 
цэцэрлэг сургалтын үйл ажиллагаа явуулахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. 08 дугаар 
сарын 25-наас багш, ажилчид ажилдаа орсон ба сургууль, цэцэрлэгүүд өөрсдийн нөөц 
боломжид тулгуурлан хичээлийн шинэ жилд бэлдэн их болон урсгал засваруудыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
 
Сургууль, цэцэрлэгүүдийн түүхэн ойнууд тохиолоо. 
 

Улсын хэмжээнд цогцолбор сургууль байгуулагдсаны 20 жилийн ой энэ онд тохиож 
байна. Нийслэлийн анхны  цогцолбор сургуулиуд болох “Эрдмийн ундраа” цогцолбор 
сургууль 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр, “Оюуны Ундраа” цогцолбор сургууль 09 дүгээр 
сарын 01-ний өдөр сургууль үүсгэн байгуулагдсаны 20 жилийн ойн баяраа тэмдэглэлээ. 

 
  Мөн Баянгол, Сонгино Хайрхан дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдад суурь 

боловсрол олгож, тэднийг амьдрал хөдөлмөрт бэлтгэн, засан сайжруулах, нөхөн сэргээх 
үйл ажиллагаа явуулдаг 70 дугаар тусгай сургууль 40 жилийн ойгоо 10 дугаар сарын 21-ний 
өдөр, 114 дүгээр цэцэрлэг 30 жилийн ойгоо 10 сарын 26-ны өдөр тэмдэглэж ой угтсан олон 
ажлыг зохион байгууллаа.  

 
Дүүргийн удирдлагууд ой тохиож буй байгууллагуудынхаа  баярыг хуваалцаж, 

шагнал гардууллаа. 
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“Замын хөдөлгөөний цагаан толгой” цэцэрлэгийн хүүхдийн тэмцээнийг Замын 
цагдаагийн хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа. 
 

“Замын хөдөлгөөний цагаан толгой 2017” тэмцээнийг 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр 
дүүргийн цэцэрлэгүүдийн дунд амжилттай зохион байгууллаа.  

 
Тэмцээнд 21 цэцэрлэгийн 294 тамирчин оролцож замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэрэмжлүүлэг, 
уриалгын чанартай  мэндчилгээ, шторк, жүжигчилсэн тоглолт бэлтгэн, буухиа тэмцээнд 
оролцож, замын хөдөлгөөний биет зохицуулалт хийн өрсөлдлөө.   

 
Тэмцээний гэрийн даалгаварт өгөгдсөн “Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олны хүртээл болсон шторк бэлтгэх” даалгаврыг 
цэцэрлэг бүр амжилттай гүйцэтгэж хүүхдүүдээ болон багш ажилчдаа оролцуулан шторк 
бэлтгэн анхааруулга, уриалга, санамжийг гаргаж хүүхдүүддээ танилцуулснаараа онцлог 
байлаа.  

 
Тэмцээний тэргүүн байр, цомын эзнээр 97 дугаар цэцэрлэг, 2 дугаар байрыг 197, 3 

дугаар байрыг 87 дугаар цэцэрлэг эзэлж 85 дугаар цэцэрлэг тусгай байрын шагнал хүртлээ. 
  

Харин ЕБС-ийн сурагчдын дунд 10 дугаар сарын 23-ны өдөр “Ногоон гэрэл- Цагаан 
шугам” тэмцээн зохион байгуулагдаж сургуулийн насны хүүхдэд замын хөдөлгөөний 
дүрмийн мэдлэг олгох, замын хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох дадал эзэмшүүлэх, замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, 
мэдээллийг олголоо.  

 
Тэмцээнд Баянгол дүүргийн 16 сургуулийн 190 гаруй сурагчид оролцож 20, 40, 47 

дугаар сургуулийн сурагчид, тусгай байрт 51-р сургуулийн сурагчид шалгарлаа. 
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 “Маск” төслийг хэрэгжүүлж эхэллээ. 
 

11 дүгээр сарын 07-ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Элчин сайдын яамны төлөөлөлтэй ажил хэргийн уулзалт хийж, 
“Агаарын бохирдлын эрсдэлийг бууруулах арга зам,  сургуулиудад тогтвортой боловсрол, 
мэдлэг олгох” аяныг зохион байгуулан,  “Маск” төслийг  хэрэгжүүлэхээр гэрээ хийгдсэн юм.  

 
Уг аяны хүрээнд дүүргийн 17 сургуулийн нийгмийн ажилтнууд болон эмч нар нийт 40 

хүн оролцсон төслийн танилцуулах сургалтыг 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 12.45 цагаас 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хорооны Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Сургалтад 
хамрагдсан ерөнхий боловсролын сургуулиас өргөдөл хүлээн авч дөрвөн сургуулийг сонгон 
авч “Маск” төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.  

 
Маск төслийн гол зорилго нь хүүхэд багачуудад агаарын бохирдлын хор уршиг, 

түүний эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг мэдээллийг тэдэнд ойлгуулахад оршиж 
байгаа юм.  

 
Төслийн багийнхан дүүргийн холбогдох албаны хүмүүсийг чадваржуулах, агаарын 

бохирдлоос болж учрах эрсдэлийг хэрхэн бууруулах талаар сургалт явуулж, утааны 
голомтод бүс болох телевизийн ойр орчимд утааны бохирдол хэр байгааг агаарын 
бохирдлыг ажиглагч тусгай багажаар хэмжиж тогтоосон.  

 
Хорт утааны төвшин 482 нарийн ширхэгт тоосонцор буюу 2.5 pm хүрч байгаа нь 

хүний биед онц аюултай эрсдэл учруулж байна.  
 
 

 
 
“Оюунлаг Баянголчууд” өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. 
 

Дүүргийн Боловсролын хэлтэс, ЕБС, цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг сурталчлах, 
тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, хамтдаа хөгжих боломжийг нээх зорилготой 
“Оюунлаг Баянголчууд” өдөрлөгийг нийслэлийн хэмжээнд 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
зохион байгууллаа.  

Уг арга хэмжээнд дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, НБГ-ын орлогч дарга 
Ц.Отгончимэг болон нийслэлийн 9 дүүргийн боловсролын хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд, 
төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагууд оролцсон байна.  

 
Өдөрлөгөөр математик, монгол хэл, биологи, гадаад хэл, бага анги, СӨБ-ын үзүүлэх 

хичээлийг мэргэжлийн аварга багш нар зааж хүүхдүүдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж 
сургууль, цэцэрлэгүүд өөрийн үйл ажиллагаагаа танилцуулж, сургуулийн сурагчид техник 
технологийн үзүүлэх тоглолт болон сурагчдын өөрөө удирдах байгууллага “Өсвөрийн 
сэргийлэгч”, “Өсвөрийн аврагч”, “Өсвөрийн зохицуулагч” бүлгүүд ОБХ, БГД-ийн цагдаагийн 
1-р хэлтэс, ЗЦ-ийн хэлтэс, УЗН-тэй хамтран үзүүлэх тоглолт хийж ирсэн зочдод туршлагаа 
түгээн дэлгэрүүллээ. 

 



83 
 

 
Эрүүл мэндийн чиглэлээр  
 
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар иргэдээс санал  авлаа. 

 
Эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх ажлыг зохион 

баййгууллаа. Эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч,  болон тэдний ар 
гэрийнхэнтэй уулзаж санал сэтгэгдлийг сонсон, сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, 
амбулатор,  тасаг кабинетын  үйл ажиллагаатай танилцан, сул байгаа талбайг ашиглаж 
үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай  орчин нөхцөл бүрдүүлэх  талаар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 
Судалгааг ЭМТ, ӨЭМТ, Хүүхдийн эмнэлгээс тус тус авсан ба нийт 200 хүн хамрагдсан. 

 
Судалгаанд эмнэлгүүдийн тохжилт, бүтээн байгуулалт, орчны тав тухтай байдал, 

цэвэрлэгээ үйлчилгээнд маш сайн, сэтгэл ханамжтай гэж дүгнэсэн бөгөөд эмч ажилчдын 
харьцаа хандлагад сэтгэл ханамжгүй дунд гэсэн үнэлгээ өгсөн. Үүнээс эмнэлгийн үзүүлж 
байгаа тусламж үйлчилгээ, эмч нарын ур чадвар сайн боловч түргэн тусламжийн дуудлага 
удаан ирдэг, үйлчилгээ хангалтгүй гэсэн дүгнэлт гарсан. 

 
Иргэдээс авсан судалгааны дагуу эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл  мэндийн төвийн 

эмч ажиллагсдын харьцаа хандлага, ур чадварыг дээшлүүлэх талаар ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж “Эмч эмнэлгийн ажилтны харьцаа хандлага, ёс зүй” сэдэвт сургалтуудыг үе шаттай 
зохион байгуулсан.  

 
Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний менежментийг сайжруулах ажлын хэсэг 
байгуулагдлаа. 
 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 
04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн хамтарсан “Эрүүл мэндийн менежментийг сайжруулах” тухай 
захирамж гарч, ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

 
Ажлын хэсэг хуралдаж Эрүүл мэндийн менежментийг сайжруулах  ажлын 

төлөвлөгөөг а/ Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, б/ Эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээ гэсэн 2 бүлэг болгон  төлөвлөсөн.   

 
Төлөвлөгөөний дагуу Эрүүл мэндийн төвийн эмч, удирдлагуудтай уулзалт хийж 

эмнэлгийн   үйлчилгээг сайжруулах, эмч ажилчдыг идэвхжүүлэх, ажлын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хөтөч сувилагч, цахим бүртгэлийн ажилчдыг жигд 
дүрэмт хувцсаар хангалаа.  

 
Үйлчүүлэгчийн цаг авах дарааллын системийн машиныг үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлж, цахим бүртгэлийн хэсгийг тохижуулан тав тухтай үйлчлүүлэх орчныг 
бүрдүүлсэн. ЭМТ-ийн 1 дүгээр давхарт кафе нээж иргэдэд халуун цай кофе, хөнгөн зуушаар 
үйлчилж үйлчлүүлэгчдийн   тав тухтай   орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 
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Дүүргийн засаг дарга, Эрүүл мэндийн төвийн дарга, Өрхийн эрүүл мэндийн 
төвүүдийн дарга нарын  гурвалсан гэрээг байгууллаа. 
 

Үр дүнгийн гэрээнд дүүргийн Эдийн засаг нийгмийн зорилтыг хэрэгжүүлэх, эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг иргэдэд тэгш 
чанартай хүргэх, эх хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлэх ажлуудыг тусгаж өгсөн. 

 
18 өрхийн эрүүл мэндийн төв бүтэн жилээр, Илаарших, Ангирмаа, Ашид Амгалан, 

Сайн чагнуур ӨЭТМ-үүд 6 сараар тус тус гэрээ байгуулсан. 
 

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. 
 

Эмнэлгийн  үйлчилгээнд  “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх, Эрүүл  мэндийн  тогтолцоог 
бэхжүүлэх нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.  

 
Эрүүл мэндийн  үйлчилгээнд Эмнэлгийн хүний нөөцийг бэхжүүлэх, эм технологи, 

багаж оношлуур, салбар дундын хамтын оролцоо, эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоо, 
орон нутаг дахь эрүүл мэндийн төлөвлөгөөний хяналт  зэрэг асуудлыг хэлэлцэж цаашид 
тогтвортой хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон чухал ач холбогдолтой хэлэлцүүлэг болсон. 

 
Энэхүү хэлэлцүүлэгт  харъя хэлтэс албадын  дарга нар болоод, эрүүл мэндийн 

салбарын дарга, эмч удирдлагууд оролцож “Орон нутгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог  
бэхжүүлэх стратеги”  төлөвлөгөөнд оруулах талаар санал солилцлоо. 
 
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн гурван талт гэрээний 2017 оны эхний хагас жилийн 
ажлыг  дүгнэлээ. 
 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн гурван талт гэрээг 06 дугаар сарын 13-23 ны  
өдрүүдэд өрхийн эмнэлгээр явж дүгнэв.  

 
Ажил дүгнэхэд  Нийслэлийн ЭМГ-ын өрхийн эмнэлэг хариуцсан мэргэжилтэн 

Д.Ганцэцэг болон ЭМТ-ын ажлын хэсгийн эмч нарын бүрэлдэхүүн ажиллаж “А” үнэлгээ-11, 
“В” үнэлгээг-11 өрхийн эмнэлэг  авч тус тус дүгнэгдлээ.  

 
Гэрээг дүгнэх үеэр хороодын Засаг дарга нартай уулзаж өрхийн эмнэлэгүүдтэй 

хамтран ажиллаж байгаа талаар санал солилцлоо. 
 

 
 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээр 
 

Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн хуралдаан, хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэр, 
хэрэгжилтийн чанар, үр дүнгийн талаар 

 
          Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах талаарх хууль тогтоомж, Олон Улсын 
Хүүхдийн эрхийн конвенцийн хэрэгжилт, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас 
хүүхдийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дүүргийн хэмжээнд 
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зохицуулах түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий  Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг Засаг 
даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/119 дүгээр захирамжаар шинэчлэн 
байгуулсан.  
   

 Хурлаар Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг байгуулсантай холбогдуулан 
зөвлөлийн гишүүдэд үнэмлэх гардуулах, зөвлөлийн жилийн ажлын төлөвлөгөө, дүрмийг 
хэлэлцүүлэн, батлуулах асуудлыг хэлэлцэж, 2017 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө, дүрмийг 
баталсан. 

 

 
 
Үр дүн: Зөвлөлийн 2017 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө болон дүрмийг баталсан. Гишүүд 
Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүний үнэмлэх, дэвтэртэй болсон.  
 
Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааг дэмжиж 
гаргасан шийдвэрүүдээс  

 
Улирал бүр ГБХЗХХэлтэс болон хороодын нийгмийн ажилтнуудын дунд “Кейс 

хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгуулж, шийдвэрлэхэд хүндрэл бэрхшээлтэй кейсүүд дээр 
хэрхэн ажиллах мэргэжил арга зүйгээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэн дэмжин ажиллаж байна. 
Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилладаг. 

 
Асрамж халамжийн төвд яаралтай асруулах 10 хүүхдийн захирамжийг боловсруулж, 

үнэлгээнд хяналт тавьж ажилласан. 
 
ГБХЗХХ-ээс санаачилан үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдэд мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж байна.  
 
Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, хөдөлмөр эрхэлж буй, зорилтод бүлгийн 

хүүхдүүдэд нийгмийн суурь үйлчилгээг үзүүлэхэд хамтран ажиллаж байна.  
 
Хэлтсээс зохион байгуулах сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил хийх анги 

танхимаар ханган хамтран ажиллаж байна.   
 
Шийдвэрийн тоо: Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх арга хэмжээ, Хүүхдийн 

хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах арга хэмжээ, Хүүхдэд ээлтэй хороо шалгаруулах 
арга хэмжээ, Асрамжийн төвд асруулах хүүхдийн захирамж гэсэн 15 шийдвэр гаргасан 
байна.   
 
Зорилтод бүлгийн хүүхэд, тэдний гэр бүлд чиглэн гаргасан бодлого, шийдвэрийн 
тоо, хэрэгжилтийн хувь, чанар, үр дүнгийн хувьд 
 
Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгосон хүүхдүүдэд “Эрсдлийн түвшин 
тогтоох үнэлгээ”-г хийж ажиллалаа. 
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  2014-2017 онуудад асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгосон 73 хүүхдийн 
судалгаа гаргасан. 01 дүгээр сард асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгох хүсэлт 
гаргасан хүүхдүүдэд хийгдэх “Эрсдлийн түвшин тогтоох үнэлгээ”-ний загварыг 
боловсруулан хорооны нийгмийн ажилтнуудаар хэлэлцүүлсэн. “Эрсдлийн түвшин тогтоох 
үнэлгээ”-г 06 дугаар сарын 14-ний өдөр ЗДТГ-ын даргаар батлуулсан.   
 
  Эдгээр 73 хүүхдүүдэд хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтнаар дамжуулан 
“Эрдслийн түвшин тогтоох үнэлгээ”-гээр нөхцөл байдлыг тодруулсан.  
 

Үнэлгээний дүнд гадаадад амьдарч байгаа 1, хаягандаа амьдрахгүй байгаа 4, хууль 
ёсны асран хамгаалагч нь асрахгүй байгаа 2, эрсдэлд өртөх магадлалтай хүүхэд 1 байна 
гэсэн үнэлгээний дүгнэлт гарч зохих журмын дагуу арга хэмжээ авч ажилласан.  
   
 Мөн 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар асран хамгаалагч тогтоолгох 19 хүүхэд, 
асрамжийн төвд асруулах 21 хүүхдийн асуудлыг зохих хууль дүрмийн хүрээнд 
шийдвэрлэлээ.  
 
Эрсдлийн түвшин тогтоох программын хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллаж 
байна. 
   
  Хороодын хөгжлийн нийгмийн ажилтнуудад “Эрсдлийн түвшин тогтоох программ”-
ын мэдлэгийг нэмэгдүүлэх сургалтыг явуулж, программын хэвийн үйл ажиллагааг ханган 
ажиллаж байна.  
 
  Одоогийн байдлаар тус программд 370 хүүхэд бүртгэлтэй байна. Үүнээс хөгжлийн 
бэрхгээлтэ 340, хараа хяналтгүй 15, хөдөлмөр эрхэлдэг 2, хүчирхийлэлд өртсөн 10, 
сургууль завсардсан 1, гэмт хэрэгт холбогдсон 1 гэсэн хүүхдийн мэдээлэл бүртгэлтэй 
байна.  
 

 
 
Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа. 
   
  Хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх арга хэмжээг 2017 оны 02 дугаар сарын 23,24-
ний өдрүүдэд дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1,2-р 
хэлтэс, Улаанзагалмайтай хамтран зохион байгуулсан. Уг илрүүлгийн үеэр 8 хүүхэд 
илэрснээс 2 хүүхдийг “Өнөр бүл” хүүхдийн асрамжийн газар, 6 хүүхдийг эцэг эх, асран 
хамгаалагчид хүлээлгэн өгсөн.  

 
Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийг илрүүлэн ажиллав. 
    
  "Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах тухай" Олон улсын 
хөдөлмөрийн байгууллагын 182 дугаар конвенцийн үзэл санааг үндэслэл болгон  хүүхдийн 
хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг хориглох, хязгаарлах, түүнтэй тэмцэх ажлыг дүүргийн 
хэмжээнд зохион байгуулах ажлын хүрээнд Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ны 
өдрийн “Хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах тухай” А/526 дугаар захирамжаар Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүн, төлөвлөгөөг батлуулан ажилласан.  
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  Тус арга хэмжээнд 1.119.200 төгрөгний төсөв зарцуулагдсан  Хүүхдийн хөдөлмөрийн 
тэвчишгүй хэлбэрийг илрүүлэх тандалт судалгаа, хяналт шалгалтыг 2017 оны 11 дүгээр 
сарын 15-ны өдөр Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд хамтран  зохион байгуулан ажиллалаа.  
    
   Хүүхдийн тэвчишгүй хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийг илрүүлэх тандалт 
судалгаагаар Хар хорин зах, Барс-1, барс-2 худалдааны төв, Гандантэнгчилэн хийдийн ойр 
орчмын нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, авто угаалгын газруудад насанд хүрээгүй 
хүнийг ажлуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг зөрчиж ажил хөдөлмөр эрхлүүлж 
буй эцэг, эх, асран хамгаалагч, ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллагыг илрүүлэн, 
хөдөлмөр эрхлэж буй Баянгол дүүргийн харьяа 10 хүүхэд, Баянзүрх дүүргийн 3 хүүхэд, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 4 хүүхэд, Чингэлтэй дүүргийн 1 хүүхдийг илрүүлсэн.  

  
 Хөдөлмөр эрхэлдэг болон, тэнэмэл, орон гэргүй хүүхдүүдийн тандалт судалгаагаар 

илэрсэн хүүхдүүдэд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Хүүхдийн тэвчишгүй 
хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ “Хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгаалал” ТББ-тай 
хамтран сургалт зохион байгуулж, хүүхдүүдийг хооллож ундлан бага насны хүүхдүүдэд 
хувцас өгч гарын бэлэг гардуулж ажиллалаа. 
    
   Орон гэргүй, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчгүй хүүхдүүд хөдөлмөр эрхэлж, 
гуйлга гуйж, хог түүж, гадуур хоноглодог 10 хүүхдийг Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хөдөлмөр, 
Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Цагдаагийн 2 хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн хэлтэс хамтран хүүхэд асран хамгаалах төвд хүлээлгэн өгсөн.  
 

 

 
 
 Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран ажилласан. 
    
   2017 онд ДЗОУБ-д 150 өрхийг чадвахижуулах төсөл хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасан. 
Төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 20,22 дугаар хороодод ДЗОУБ-гын хамт олонтой 
хорооны ажлын албатай хамтран уулзалт зохион байгуулсан.  
 
   Уг ажлын хүрээнд  20, 22 дугаар хороодод орон гэргүй, олон хүүхэдтэй иргэдэд 
таатай орчин бүрдүүлсэн гэр гардуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан.  
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Үр дүн: Хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирч, үйл ажиллагааны үр 
дүн нэмэгдсэн. Шийдвэрийн тоо: 24 захирамж, 1 тогтоол. Хэрэгжилтийн хувь: 100% 
 
Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хүүхдийн саналыг сонсож, тусгасан байдал 
 
Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг хүлээн авч уулзлаа. 
    
 
Нийтийн биеийн тамир спортын чиглэлээр: 
Мөнгөн Улаанбаатар өвлийн спорт өдөрлөг 
 

Засаг даргын 2017 оны А/29 дугаар захирамжийн дагуу 02 дугаар сарын 04-ний өдөр 
Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын цанын баазад “Мөнгөн 
Улаанбаатар” цасны баярын арга хэмжээнд харьяа хэлтэс албадын 17 байгууллагын 600 
гаруй албан хаагч оролцсон.  

 
Засаг даргын Тамгын газраас оноогдсон талбайд гэр барьж, нийт оролцож байгаа 

иргэд, албан хаагчдад эрүүл хооллолтыг сурталчлан ажиллаж, хүрэлцэн ирсэн нийт албан 
хаагчдад эрүүл шинэ хоол, халуун аарц, чацаргана, цай зэргээр үйлчилж, оролцогчдын тав 
тухыг ханган ажилласан. 

 
 Тус арга хэмжээнд “Цасны сумо бөх”, “Олс таталт”, “Буухиа” гэсэн 3 төрлийн тэмцээн 
зохион байгуулагдаж 32 байгууллагын 571 хүн хүрэлцэн ирж тэсвэр хатуужил, авхаалж 
самбаа, эрч хүчээ сорин өрсөлдсөн. 

 
.Засаг даргын нэрэмжит Төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын спортын 4 
төрөлтийн тэмцээнд оролцсон. 
 

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/120 дугаар 
захирамжийн дагуу зохион байгуулагдсан Засаг даргын нэрэмжит Төрийн байгууллагуудын 
ажилтан албан хаагчдын аварга шалгаруулах спортын 4 төрөлтийн тэмцээнийг 04 дүгээр 
сарын 6, 7, 8, 9 –нд  Хандгайт “Олимп” цогцолборт амжилттай зохион байгуулсан. 
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 Тэмцээнд дүүргийн төр захиргааны 15 байгууллагын 15 багийн 400 гаруй тамирчид 
оролцсон. 

 
Байгууллагын нэгдсэн дүнгээр нэгдүгээр байранд Татварын хэлтэс, хоёрдугаар 

байранд Прокурорын газар, гутгаар байранд Эрүүл мэндийн төв шалгарсан.  
 

 
 
Нийслэлийн Төр захиргааны байгууллагуудын аварга шалгаруулах “Спорт наадам 
2017” 
 

Нийслэл, 9 дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан хаагчдын дунд жил 
бүр уламжлал болгон зохиогддог “Спорт наадам-2017” 05 дугаар сарын 14-ны өдөр 
Хандгайт  “Олимп” цогцолборт Сагсан бөмбөг, Волейвол, шатар, ширээний теннис, дартс 
гэсэн спортын 5 төрлөөр амжилттай зохион байгуулагдсан.  

 
 

 
 
 
“Спорт наадам-2017”-д нийслэлийн 9 дүүргийн төр захиргааны байгууллагуудын  

нийт 268 ажилтан, албан хаагчид хамрагдсан. /давхардсан тоогоор/ 
 
Тус спортын наадамд Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 29 тамирчин 

оролцсон. Баг тамирчид Сагсан бөмбөгийн төрөлд эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчид хос хүрэл 
медаль хүртэж, гар бөмбөгийн эрэгтэй төрөлд алтан медаль, шатрын төрөлд эмэгтэй алтан 
медаль, эрэгтэй хүрэл медаль хүртэн амжилттай оролцсон. 

 
Тэмцээний багийн ерөнхий дүнгээр Сүхбаатар дүүргийн баг тамирчид тэргүүн байр 

эзэлж, шилжин явах цом алтан медаль, Багануур дүүргийн баг тамирчид хоёрдугаар байр 
мөнгөн медаль, Нийслэлийн  баг тамирчид  гутгаар байр хүрэл медалиар тус тус 
шагнуулсан. 
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Ийнхүү Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2018 оны Нийслэлийн төр 
захиргааны байгууллагын “Спорт наадам-2018” тэмцээнийг зохион байгуулах эрхээ авч, 
бусад байгууллагуудаа амжилтаараа түүчээлсэн юм. 

 
“Улаанбаатар марафон–2017” 
 
 “Улаанбаатар марафон–2017”  цомын аялал 2017 оны 3 дугаар сарын 25 -ны өдрөөс 

гараагаа эхлэн Баянгол дүүргийн цэцэрлэг, ЕБС, их, дээд сургууль болон төрийн ба төрийн 
бус 38 байгууллагын 7619 иргэдийг хамруулан аяласан.  

 
 2017 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр интернэт сайтад 3609 иргэд бүртгүүлэн, 

энгэрийн дугаараа авч баталгаажуулалт хийгдэж, нийтдээ Баянгол дүүргээс 4525 иргэд 
“Улаанбаатар марафон-2017” олон улсын гүйлтэнд хамрагдсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Дугуйтай Баянгол” өдөрлөг 
 
Дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/305 дугаар 

захирамжийн хэрэгжилтийн дагуу “Дугуйтай Баянгол” өдөрлөгт 2017 оны 6дугаар сарын 15-
ны өдөр БГД-ийн  "Дугуй, гүйлт, алхалт"-ын зам дээр 23 хорооны 80 орчим хүүхэд багачууд, 
дугуй сонирхогчид хамрагдсан.  

 
Тус өдөрлөгт 2 насны ангилалаар 23 хорооны 32 хүүхэд багачууд хурд хүч, авхаалж 

самбаагаа сорин өрсөлдөж дугуйн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. Мөн дугуй 
засвар, дугуй худалдаа гаргасан мөн ирсэн бүх хүүхдүүдэд гарын бэлэг өгч, ус ундаагаар 
үйлчилж ажилласан. 
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Хүн амын бие бялдрын  хөгжил, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”  
 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлиг  “Хүн ам бие бялдрын хөгжил 

чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ыг оны эхний хагасд багтааж дүүргийн хэмжээнд 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, оюутан, сурагч, хүүхдүүд нийт 6881 хүнийг 
хамруулан зохион байгуулсан.  

 

 
 

ЕБС-ийн сурагчдын бие бялдрын үнэлгээ тогтоох тест, норматив тогтоогдож, жил 
бүр хүүхдийн өсөлт, чийрэгжилтэд үнэлгээ хийж үр дүнг тооцдог. 2017 оны хувьд дүүргийн 
ЕБС-ийн дунд ангийн сурагчдын бие бялдрын хөгжилт, чийрэгжилтийн түвшин тогтоох 
судалгаанд 314 анги, бүлгийн 9874 сурагчдыг хамрагдсан байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
“Баянгол хүрээ-2017” спортын тэмцээн уралдаан 
 
“Баянгол Хүрээ-2017” 07 дугаар сарын 12-ны өдөр Хүй долоон худагт зохион 

байгуулагдсан. Жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг өдөрлөгт Баянгол дүүргийн 
ЗДТГ, харъяа хэлтэс, албад, дүүргийн иргэд өргөнөөр хамрагдаж өсвөрийн “Үндэсний бөх”, 
залуучуудын “Сурын харваа”, хороодын иргэдийн дунд “Ширээний шагайн наадгай” гэсэн 3 
төрлөөр тус тус өрсөлдөж аваргаа шалгаруулсан. 
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“Баянгол Олимп-2017” Иргэдийн спортын их наадам 
 
 “Баянгол Олимп-2017” Иргэдийн спортын их наадмыг зохион байгуулах тухай 
дүүргийн Засаг даргын  2017 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/382 дугаар захирамж 
гарсан бөгөөд спорт  наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа 09 дүгээр сарын 14-ны өдөр 15:00 
цагаас Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн гадаа талбайд зохион байгуулагдсан.  
 
 Арга хэмжээний үеэр 2 иргэнийг спортын алдар цол тэмдэгээр шагнасан бөгөөд 
авьяаслаг хүүхэд, багачуудын урлагийн тоглолт үзүүлбэр танилцуулсан. 
 

 
Иргэдийн бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, эрүүл идэвхтэй хөдөлгөөнийг сурталчлах 

зорилготой иргэдийн спорт их наадам сагсан бөмбөг, волейвол, софт волейвол, хийн 
дасгал аэробек, олт таталт, спорт явган аялал гэсэн 7 төрлөөр зохион байгуулагдсан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иргэдийн спортын их наадмыг : 
 Хэсгийн аварга шалгаруулах 
 Хорооны аварга шалгаруулах 
 Бүсийн аварга шалгаруулах 

Дүүргийн аварга шалгаруулах гэсэн 4 үе шаттайгаар зохион байгуулагдсан. 
 
 Спорт наадмын эхний  3 үе шат болох хэсэг, хороо, бүсийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнүүдэд 23 хорооны 6112 иргэд хамрагдсан бөгөөд дүүргийн аварга шалгаруулах 
тэмцээн 07 дугаар эхлэн 10 дугаар сарыг  хүртэл 3 сарын хугацаанд амжилттай зохион 
байгуулагдаж шилдэгүүдээ шалгаруулж, 23 хорооны 1693 иргэн, давхардсан тоогоор 7805 
иргэн хамрагдсан байна.   
 
             “Баянгол олимп” иргэдийн спорт наадмын хаалтын үйл ажиллагааг 10 дугаар сарын 
26-ны өдөр 15:00 цагт 28 дугаар сургуулийн спорт зааланд зохион байгуулсан.  
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Хаалтын арга хэмжээнд дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэд дарга 
П.Цэцэгмаа, дэд дарга Б.Бурмаа, засаг даргын орлогч Г.Нарангэрэл нар оролцож баг 
тамирчдад шагнал гардууллаа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ийнхүү дүүргээс шалгарсан шилдэг баг, тамирчид нийслэлийн аварга шалгаруулах 

тэмцээнд оролцож явган аяллын төрөлд 2 дугаар байр, сагсан бөмбөг эрэгтэй төрөлд 2 
дугаар байр, волейбол эмэгтэй төрөлд 2 дугаар байр, волейбол эрэгтэй төрөлд 1 дүгээр 
байр,  хийн дасгал ахмадын төрөлд 1 дүгээр байр, аэробек ахмад төрөлд 2 дугаар байр, 
багийн нэгдсэн дүнгээр шилдэг тусгай байрт шалгарчцом,өргөмжлөлөөр шагнуулсан.  

 
Нийслэлийн хэмжээнд шилдэг зохион байгуулалттай хороогоор 4 дүгээр  хороо  

шалгарсан амжилттай оролцлоо.  
 

 “UB sport – 2017” спорт өдөрлөг   
 

Жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “UB SPORT -2017” Биеийн тамир, 
спортын өдөрлөг 2017 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр “Сүхбаатарын талбай”-д зохион 
байгуулагдлаа.  

 
Нээлтийн үйл ажиллагаанд Баянгол дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Б.Сэлэнгэ 

багштай “Спорт бүжгийн” өсвөр үеийн шигшээ баг тамирчид болон 47 дугаар сургуулийн 
бяцхан багачууд “Дэвүүрт бүжгийн” үзүүлбэр үзүүлж “UB SPORT-2017” Биеийн тамир, 
спортын өдөрлөгийн чимлээ. Тус арга хэмжээнд Баянгол дүүргийн Биеийн тамир, спорт 
хорооноос өглөөний дасгал, Цэнгээнт бүжиг, Иргэдийн спортын их наадмын олс таталтын 
тэмцээн, Гэр бүлийн буухиа тэмцээнүүд болон БГД-ийн Усан спорт сургалтын төв үйл 
ажиллагаагаа танилцуулан сурталчилсан зэрэг олон  арга хэмжээг тус тус зохион байгуулж 
15 байгууллагын 297 иргэд, хүүхэд багачууд, ахмад үе, залуучуудыг хамруулан тухайн 
өдрийг үр бүтээл, инээд хөөр, амжилтаар дүүрэн өнгөрүүллээ. 
 
“Соёл урлагийн бодлого зохицуулалт” гэсэн нэгжийн гол зорилтын хүрээнд: 
“Дээлтэй Монгол наадам-2017” 
 

“Дээлтэй Монгол наадам-2017” Монголын нүүдэлчин ард түмний соёл иргэншил, зан 
заншил, ардын урлаг, үндэсний хувцасны гайхамшигт түүх, соёлыг залуу хойч үе, гадаад, 
дотоодын жуулчид, ард иргэдэд сурталчлан таниулах зорилго бүхий тус наадам нь 07 
сарын 10-ны өдөр жанжин Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулагдаж өндөрлөсөн.  

 
Баянгол дүүргээс дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын тамгын 

газар, хороод, харьяа хэлтэс, албадыг хамарсан нийт 800 гаруй иргэд Монгол үндэсний 
хувцасаараа гоёж хамрагдан ажилласан. 
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“Баянгол Хүрээ-2017” иргэдийн бэсрэг наадам  
 

 “Баянгол Хүрээ” Тулгар төр байгуулагдсаны 2226 жил, Их Монгол Улс 
байгуулагдсаны 811, Ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэсний их баяр наадмын хүрээнд 
“Баянгол хүрээ-2017” наадмын үйл ажиллагаа 07 дугаар сарын 12-ны өдөр Хүй долоон 
худагт зохион байгуулагдсан. Мөн өдөрлөгийн үеэр Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга айлчлан ирж Баянголчуудад мэндчилгээ дэвшүүлсэн. 

 
“Үзэсгэлэнт Улаанбаатар” өртөөт марафонд Баянголчууд идэвхитэй оролцлоо. 
 

“Үзэсгэлэнт Улаанбаатар” өртөөт марафоны олон улсын анхдугаар тэмцээн Монгол 
улсад анд удаа 2017 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр жанжин Сүхбаатарын талбайгаас 10 
цагт эхэлсэн. Тус марафонд Нийслэлийн хэмжээнд 800 гаруй иргэд оролцсоноос Баянгол 
дүүргээс 150 гаруй иргэд амжилттай оролцсон. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
“Жанрайсиг бурхан -Хатан туулын хишиг барилдаан-2017” 
 
  Баянгол дүүрэгт хэрэгжиж буй соёл, урлаг, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх “Найрсаг 
Баянгол” хөтөлбөрийн “Түүхтэй Баянгол” тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд иргэд олон нийтэд 
хандсан, соёлын үнэт өвийг сурталчлах зорилготой “Жанрайсиг бурхан-Хатан Туулын 
хишиг барилдаан”-ыг Баянгол дүүргийн ЗДТГ, Гандантэгчинлэн хийд хамтран 11 дүгээр 
сарын 05-ны өдөр 3 дахь жилдээ Монгол бөхийн өргөөнд зохион байгууллаа. Барилдаанд 
улс, аймгийн алдар цолтой 256 бөх барилдав.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нээлтийн арга хэмжээнд Гандантэгчэнлин хийдийн 15 лам Жанрайсаг бурхны тарни, 

Дашчийрав тэргүүтэй ном уншиж сан тавилаа. Барилдааныг “TV-9”, “Эх Орон” телевизүүд 
Монгол бөхийн өргөөнөөс эх орон даяар шууд дамжуулсан. 

 
Барилдаанд Улс аймгийн 256 бөх  зодоглосноос шөвгийн 4-д:Улсын арслан 

П.Бүрэнтөгс, Улсын арслан Э.Оюунболд, Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, Улсын начин Э.Даш  
нар тунан үлдэж бэлтгэл сургуулилт, залуу бөхийн эр бяраар Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, 
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Улсын начин Э.Даш  нар үзүүр, түрүүнд үлдэж, Улсын харцага Б.Бат-Өлзий түрүүлж, Улсын 
начин Э.Даш  үзүүрлэж  хурсан олныг  баясгалаа.  

 
Ийнхүү 2017 оны Жанрайсиг бурхан Хатан туулын хишиг бөхийн барилдаан тэгш 

сайхан барилдаантай, олон түмний уухайн түрлэгтэй, дуу хууртай сайхан болж өндөрлөсөн.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Соёлын биет өв” сэргээн засварлаж сурталчлан таниулсан байдал 
 

Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт 
газруудыг 2017 онд сэргээн засварлаж, угааж цэвэрлэж, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, олон 
нийтэд сурталчилж, цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүлсэн зэрэг олон талт арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлсэн. Тус арга хэмжээний хүрээнд 750 орчим сая төгрөгний томоохон бүтээн 
байгуулалт тохижилтын ажил хийгдсэн. Арга хэмжээний тайланг дурсгалт газар тус бүрээр 
товч, тодорхой тайлагнасан болно.  

 
Дурсгалт газрын нэр: МБШТөв Гандантэгчэнлин хийдийн цогцолбор  
 
 Шинэ Жанрайсиг бурханы Гүнгэрвааг бүтээн байгуулсан.Баруун, зүүн том хаалганд 
засвар хийж, өнгийг сэргээн будсан.Гандан дуганыг тойрсон шар хэрмэн хашааг будаж, 
тохижуулсан. 
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Гандантэгчэнлин хийдийг “Аялал жуулчлалын бүс” болгох  ажил үргэлжилж байна. 

 
Гандантэгчэнлин хийдийн зарим барилга, байгууламжийг сэргээн засах улмаар 

хийдийг аялал жуулчлалын бүс болгох ажлын хүрээнд дүүргээс мод, бут суулгалаа. Мөн  

 
Алдарт эх Нормаагийн хөшөө 
  
Хөшөөний болон ойр орчмыг цэцэрлэгжүүлэн хашаа хайсыг будаж сэргээсэн.  
Хөшөөг сар бүр ЭХЭМҮТ-ийн хамт  олон угааж, цэвэрлэн бүрэн бүтэн байдлыг 

ханган ажиллаж байна. 
 
“Байгаль эх” баримал 
 
Дүүргийн хамгаалалтад байдаг “Байгаль эх” барималын  түүх соёлын дурсгалт 

газарт маш олон жил ил задгай худалдаа наймаа хийж, орчин тойронг бохирдуулж байсан.  
 
Энэ асуудлыг шийдэхээр дүүргийн засаг дарга, удирдлагууд худалдаа эрхлэгчдийн 

сөрөг хандлагатай ихээр тулж, маш олон хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсны эцэст түүхийн 
дурсгалт газраа түүх соёлын дурсгалт газар утгаар нь хадгалж авч үлдэж чадсан. Мөн 15 
дугаар хорооны ажлын албаныхантай хамтран хөшөөг угааж, цэвэрлүүлэн, бүрэн бүтэн 
байдлыг ханган ажиллаж байна. 
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“П.Н.Шастины цээж баримал” 
 
П.Н.Шастины нэрэмжит төв эмнэлгийн өмнөх талбайг тохижуулж 149 авто машины 

зогсоол бүхий иж бүрэн цогцолбор ашиглалтад оруулсан. 
 
Авто зогсоол нь 320 м урт, 6280 м кв талбайтай газар доогуур ус зайлуулах 

инжнерийн системийг бүрэн шийдсэн явган хүний замтай , гэрэлтүүлгийг бүрэн шийдсэн 
тахир дутуу хүний замтай зэрэг бүхий л зүйлийг цогцоор нь шийдсэн томоохон бүтээн 
байгуулалтын ажил болсон. 

 
Бүтээн байгуулалтыг замын сангийн хөрөнгөөр 500 гаруй сая төгрөгөөр байгуулсан. 

Гүйцэтгэгчээр нь Улаанбаатар хотын авто замын  засвар арчлалтын газар, төгс гэрлтүүлэг, 
холбоо трейд, Эс Би Эм компаниуд ажилласан. Ийнхүү урд өмнө нь шавар шалбааг ихтэй 
явган болон авто машинтай иргэд зорчход бэрх тоос шороо ихтэй байсан газар өнөөдөр 
орчин үеийн инжнерийн шийдэл бүхий 149 машины зогсоолтой иж бүрэн цогцолбор 
байгуулагдсан. 
 
 Мөн П.Н Шастины нэрэмжит улсын III төв эмнэлгийн үүдний хэсгийн 818 м.кв 
талбайн тохижилтын ажил хийгдэж дууссан.  
 
 

 
 
 
“Ган зам өндөрлөг” хөшөө арга хэмжээ болсон. 
 
“Ган зам өндөрлөг” хөшөөн дээрх дурсгалын бичгийг сэргээн засварлах, хазгай 

үсгүүдийг 2017.10.10-ны өдөр тэгшилж, засварласан. “Ган зам өндөрлөг” хөшөөнд 2017 оны 
10 дугаар сарын 21-ны өдөр цэцэг өргөх ёслол зохион байгуулахтай холбогдуулан 
хөшөөний эргэн тойронд тохижилт цэвэрлэгээ хийж суларч муудсан, хагарсан чулуун 
хавтангуудыг сэргээн засварлах ажлыг хийж байна. 
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“Тэмээний ноцолдоон” баримал 
 
Тэмээний ноцолдоон баримал нь барс захын хойно төмөр замын хотхонд байрладаг 

бөгөөд 2017 онд Төмөр замын удирдлагуудаас  дурсгалт газрын хүрээлэн орчин цэцэрлэгт 
хүрээлэнг тохижуулах ажилд маш их хөрөнгө мөнгө зарцуулж олон арга хэмжээ зохион 
байгуулсан.  

 
“Төмөр замчдын цэцэрлэгт хүрээлэн”-д мод тарихтай холбогдуулан Улаанбаатар 

төвийн хэсгийн салбар нэгжүүдийг хамруулсан саадны  их цэвэрлэгээг 10 дугаар сарын 11-
ны өдрийн 15 цагт эхлүүлэн зохион байгуулж УБТЗ-ын 16-н салбар нэгж байгууллагын 617 
ажилтан хамрагдаж 30м3 хог, зэрлэг ургамал зэргийг татан зайлуулж ажилласан.  

  
 
Цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах, мод тарих ажлын бэлтгэл хангах, шаардлагатай 

материалыг худалдан авах 4 627 500 төгрөгөөр модны суулгац худалдан авах, 
сурталчилгааны самбар анонс хэвлүүлж байрлуулан, мод тарих газрыг урьдчилан бэлтгэж, 
мод тарих үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж ажиллаа. 

 
“Соёлын биет бус өв”  
 

Утга соёлын өвийг ур чадварын өндөр түвшинд эзэмшсэн “Соёлын биет бус өв өвлөн 
уламжлагч” батламж бүхий Баянгол дүүргийн соёлын өв тээгчдийн бүртгэл судалгааг 2017 
оны 05 дугаар сард дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан.   

 
Судалгааны дүнгээр дуу, хөгжим, гар урлал, язгуур урлаг, бөө мөргөл, уран нугаралт, 

угийн бичиг зэрэг 63 өв өвлөгч тоологдсон байна.  Соёлын биет бус өвлөгч нараа 
хорооныхоо, болон дүүргийнхээ иргэдэд сурталчлан тэднийг дэмжин ажиллах чиглэлийг 
баримтлан ажиллаж байна.  

 
Соёлын биет бус өвийг олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилготой плакат 23 

хороод, цэцэрлэг, сургуулиудад тараан байршуулсан.  
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 “Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан 
тогтмолжуулна” гэсэн зорилтын хүрээнд:  
 

 Дүүргийн өсвөрийн шигшээ багийг спортын 10 төрлөөр /сагсан бөмбөг, волейбол, 
ширээний теннис, дугуйн спорт, жудо-самбо, чөлөөт бөх, бүжгийн спорт, таеквондо, бокс, 
гимнастик, усан спорт зэрэг/  байгуулан тамирчдыг сонгон шалгаруулан бэлтгэлийг ханган 
ажиллаж байна.  

 
Өсвөрийн шигшээ баг тогттол бэлтгэл сургуулилтаа тогтмол хийж Олон улс, спортын 

тэмцээн уралдаанд амжилтаараар манлайлан оролцож байна.  
 
 Ийнхүү үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа багш, дасгалжуулагч нарт дүүргийн Засаг 

даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/575 дугаар захирамжаар урамшуулал 
олгосон.  

 
 Усан спорт төвийн дэргэдэх шигшээ багт одоогийн байдлаар өсвөрийн шигшээ 

багийн 12 хүүхэд хамрагдан хот, улсын чанартай тэмцээн уралдаанд тогтмол амжилт гарган 
оролцож байна.Усан спорт төвийн триатлоны баг тамирчид 2017 оны Улсын аварга 
шалгаруулах сонирхогчдын тэмцээнд амжилттай оролцожбайна.  

 
Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хүрээнд  
 
 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон худалдаа, жижиг дунд 
үйлдвэрлэл, зочид буудал, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг 
сурталчлах, туршлага солилцох, хамтран ажиллах “Бизнес аялал”-ыг зохион байгуулна. 
 

 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас зочид буудал, дэн буудал, гест хаусын стандартын 
хэлэлцүүлэгт дүүргийн 49 дэн буудал, зочид буудлын эзэдийг хамруулж нэгдсэн саналаа 
03 дугаар сарын 13-нд хүргүүлсэн байна.  

 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, Аялал жуулчлалын холбоотой хамтран 
боловсруулан гаргаж байгаа 2017-2021 онд хэрэгжүүлэх аялал жуулчлалын дэд хөтөлбөр, 
Шөнийн аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэгт дүүргийн 15 зочид буудлын эздийг 
оролцуулав. 

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, Монголын  
зочид буудлуудын холбоотой хамтран 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдөр Корпорейт 
Конвеншн цэнтерт зохион байгуулсан Зочлох үйлчилгээний салбарын HoreCo 2017 
үзэсгэлэн , Зочлох үйлчилгээний хөгжлийн хандлага инноваци сэдэвт форумд дүүргийн 51 
зочид буудлуудыг хамруулсан байна 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Япон улсын ”Ая тухтай дэлгүүр” төслийг  хэрэгжүүлэх, худалдааны стандартыг олон 
улсын жишигт нийцүүлэх, худалдаа үйлчилгээний дэвшилтэт хэлбэрийг Монгол улсад 
нутагшуулах зорилготой сургалтыг Монголын Жижиглэн Худалдаа Дэмжигчдийн Холбоо 
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ТББ, Худалдааны академитай  хамтран   дүүргийнхээ дэлгүүрийн эзэн захирлуудын дунд 
2017 оны 02 сарын 09-нд зохион байгуулав. 

 

 
 
 Сургалтанд 50 гаруй дэлгүүрийн эзэн захирлууд оролцож , Ая тухтай дэлгүүр төсөлд 
хамрагдсан  Замбала дэлгүүртэй танилцав. 
 
 Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үсчин гоо засалчдын мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох уралдаан тэмцээнийг зохион 
байгуулна. 
 
  Монголын үсчин гоо засалчдын хобоотой хамтран Улаанбаатар хотын аварга 
шалгаруулах Үсчин гоо засалчдын тэмцээнийг 2017 оны 12-р сарын 07-нд  зохион 
байгуулав. Дүүргийн 17 үсчин гоо засалчид оролцсоноос алтан медаль 2, мөнгөн медаль1, 
хүрэл медаль 1 тус тус хүртлээ. 
 

 
 
 Дүүргийн хэмжээнд саун массаж, зочид буудлуудад хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж хуулийн хэрэгжилтийг тогтмол хангуулж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана. 
 
Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг зочид буудал, дэн буудлуудад 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран үзүүлэх сургалт, семинарыг 
хамтран зохион байгуулна. 
 
 Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/233 тоот 
захирамжаар дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг зочид буудал, дэн буудлуудад 
зочид буудлын стандарт,аюулгүй байдлын шаардлагууд, бэртэж гэмтсэн, түлэгдсэн, 
угаартсан иргэдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, амилуулахсуурьтусламж 
түүний үндсэнзарчмууд, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь зэрэг сэдвүүдээр мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран холбогдох хууль, дүрэм, журам болон стандарт, үйлчилгээний 
талаарх сургалт зөвөлгөөнийг зохион байгуулав.  
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 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Өргөдлийн байнгын хорооны шийдвэрээр 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа саун, массажны газруудад 
хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр баталсан удирдамжийн 
дагуу “Эрүүл мэндийн тухай” хууль, “Садар самуунтай тэмцэх тухай” хууль “Стандарчлал, 
тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн хэрэгжилтийг шалгах ажлын хэсэг 2017 оны 04 дүгээр 
сарын 24-28 -ны өдрүүдэд хяналт шалгалт зохион байгуулав. Шалгалтанд нийт 24 саун 
хамрагдсан ба 7 дугаар хороо 101 дүгээр байранд байрлах “Lotus Spa” саун массажны газар 
нь зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж, биеэ үнэлэхийг зохион байгуулж байсныг 
материалжуулан Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн мөрдөн байцаах тасагт хэрэг үүсгэн 
шалгаж, прокуорын байгууллагадшилжүүлсэн. Мөн Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 3 
саун, массажны газрыг Ариун цэврийн тухай хуулийг зөрчсөн тул 900000 төгрөгийн торгууль 
ноогдуулсан.  
 

 Дүүргийн Засаг даргын А/527 тоот захирамжийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын  хэлтэс, 
Цагдаагийн 1,2 дугаар хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
буй саун массажны газруудад 2017 оны 11 сарын 16-17 –ны өдрүүдэд хаяналт шалгалт 
хийв. 

 Нийт 23 саун массажны газрууд хамрагдаж, 15  эмэгтэй, 1 насанд хүрээгүй хүүхэд биеэ 
үнэлэхийг зохион байгуулсныг материалжуулан тус хэлтсийн мөрдөн байцаах тасагт хэрэг 
үүсгэн шалгаж  байна.  
 
Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран зочид буудлын үйлчилгээний 
чанарын зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS 4588:2008, аялал жуулчлал, дэн буудлын 
ерөнхий шаардлага MNS 5738:2007 стандартын биелэлтийг хангуулах, хороо тус 
бүрээр судалгааг шинэчилэн гаргаж, хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулна.  
 

 Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран зочид буудлын стандартын шаардлага 
хангуулах, зочид буудлын зөвшөөрөл олгох хяналт шалгалтыг тогтмол зохион байгуулж 
байна. Нийт 84 зочид буудал, дэн буудалд хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан ба 27 
буудалд стандартын шаардлага хангахгүй тул зөвшөөрөл олгоогүй байна. 
Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг худалдаа, үйлчилгээний 
цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 
 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан аттестатчилал явуулах тухай 
удирдамжийг "Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх" тусгай зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудад танилцуулж, сургалт зохион байгуулна. 
 

 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын шинэчилсэн найруулгын хэлэлцүүлгийг дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилдэг нийт 67 аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад 2017 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр ЗАА, НМХГ, НОБГ, НТГ хамтран 
зохион байгууллаа. 
 

 Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны даргын 2017 оны 
01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/01 тушаалыг үндэслэн Дүүргийн  Засаг даргын 2017.01.06-
ны өдрийн А/03 дугаар захирамжаар хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа. Шалгалтаар 
стандартын шаардлага хангахгүй  үйл ажиллагаа явуулж байсан 23 аж ахуйн нэгжийн 
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Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналыг нийслэлийн 
ЗАА-нд хүргүүлсэн.  
 

 
 

 Мөн зөвшөөрөлгүй худалдаалж байсан 98 шил архи, 118 ширхэг пиво, шил виног хурааж 
улсын орлого болгож, нийт 6 сая 710 мянган төгрөгний торгууль ноогдуулсан байна. 
 

 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу Согтууруулах 
ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газруудад аттестатчилал явуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд Цагдаагийн 1,2-р  
хэлтэстэй хамтран аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 2017 оны 05 сарын 30-нд сургалт зохион 
байгуулсан.  

 Сургалтанд 136 аж ахуйн нэгж  хамрагдав. Мөн НЗАА-ны ХХҮХ-тэй хамтран Нийслэлийн 
иргэний танхимд 2017 оны 06 сарын 06-нд  гэр хорооллын аж ахуйн нэгжүүдэд 
аттестатчилалд  хэрхэн бэлтгэх  талаар  Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр, 
Тохижилт хог хаягдын удирдлагын хэлтсийн дарга Г.Ууганбаяр нар   мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч, сургалт зохион байгуулж, гэр хорооллын 60 гаруй хүнсний дэлгүүрийн 
удирдлага оролцов. 
  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрийн 
баталсан удирдамж, Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 05-р сарын 26-ны өдрийн А/281 тоот 
захирамжийн дагуу Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад 2017 оны 05 дугаар сарын 25-наас 6 дугаар сарын 25, 
07 сарын 17-ноос 07 сарын 28  хүртэл  хугацаанд аттестатчилах ажлыг зохион байгуулав.  

 
Аттестатчилалыг  ХХҮХ-ийн дарга Э.Сансар ахалж, ХХҮХ, ТНААХ, Цагдаагийн 1,2-р 

хэлтсийн бүрэлдэхүүнтэй 2 ажлын хэсэг  байгуулан хоол үйлдвэрлэлийн 121, худалдааны 
146 цэг салбар хамрагдав. 
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 Энэ удаагийн аттестатчилалын шалгалтаар аж ахуйн нэгж байгууллагын гадна 
тохижилт, ногоон байгууламж, хяналтын камер, кассын машинтай, е-баримт өгч байгаа 
байдалд онцгой анхаарч ажиллаа.Стандартын шаардлага хангахгүй, орчны тохижилт муу 
32 дэлгүүрт хугацаатай албан даалгавар өгч биелэлтийг хангуулан ажиллалаа.  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Албан даалгавар өгсөн аж ахуйн нэгжүүдээс 14 дэлгүүр гадна фасадаа будаж, 22 

дэлгүүр  гаднаа 35 цэгийн мандал шинээр хийж, 8 газар  мод тарьж зүлэгжүүлж, 16 дэлгүүр 
хаягаа шинэчлэн, 9 дэлгүүркамер тавьж, 5 дэлгүүр кассын машин  шинээр тавьж нийт 24,8 
сая төгрөгний  тохижилтын ажил хийсэн.  
 

Ерөнхийлөгчийн сонгууль болсонтой холбогдуулан аттестатчилалын шалгалтыг түр 
зогсоож сонгуулийн дараа аттестатчилалыг үргэлжлүүлэн  аттестатчилалын шалгалтаар 17 
хүнсний дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, 130 хүнсний дэлгүүрийн тусгай 
зөвшөөрлийг сунгахаар, хоол үйлдвэрлэлийн 23 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгох, 109  аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг сунгахаар Нийслэлийн ЗАА-нд 
хүргүүлэв. 

 
 Авто засвар, үйлчилгээ, угаалгын газруудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, стандартын зөвлөх үйлчилгээ, сургалт зохион байгуулна. 
 
Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2015 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/47 дугаар 
тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах, Авто үйлчилгээ. Ангилал, Ерөнхий шаардлага 
MNS 5025:2010, Авто машины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал, Ерөнхий шаардлага MNS 
5347:2003 улсын стандартын шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

 Нийслэлийн Тээврийн газрын даргын 2015 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/47 дугаар 
тушаалын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор нийт 61 иргэн, ААНБ-д гэрээ байгуулсан 
байна. 
 
Дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам тайлбайд зөвшөөрөлгүй задгай 
авто машин угаалгын үйл ажиллагааг зогсооно. 
 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2005 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 210 дугаар “Гудамж 
талбайд автомашин угаахыг хориглох тухай” захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын 
хүрээнд 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, УБЦТС- 
Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв, Нийслэлийн Тээврийн газартай хамтран дүүргийн 6, 7, 
9 дүгээр хороонд ил задгай холбогдох зөвшөөрөлгүй авто машин угааж байсан 6 иргэний 
үйл ажиллагааг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран эрчим хүчийг таслаж үйл 
ажиллагааг зогсоов. 
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Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа авто засварын үйлчилгээ эрхэлдэг 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад уулзалт, зөвөлгөөнийг зохион байгуулна. 
 

 Зам тээврийн сайдын 2016 оны 90 дүгээр тушаалаар “Авто үйлчилгээний байгууллагад 
ангилал тогтоох журам”, “Тээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засвар хийх журам” 
батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Тээврийн газар, 
Онцгой байдлын газар, Ус сувгийн удирдах газартай хамтран журмыг танилцуулах, 
стандартын мэдлэг олгох үүднээс 2017 оны 04 дүгээр сарын 14-нд сургалт зөвлөгөөнийг 
зохион байгууллаа. 
 

 2017 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 20-ны хооронд Нийслэлийн 
Тээврийн газраас  9 дүүрэгтэй хамтран Авто үйлчилгээ эрхлэгчдэд хууль тогтоомж, 
холбогдох дүрэм, журам, стандартыг сурталчлан таниулах сургалтыг зохион байгуулсан. 

 
 Тус сургалтыг дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газар, НМХГ, НОБГ, УСУГ, 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харъяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын 
үнэлгээний төвүүдтэй хамтран дүүргийн 37 ААНБ, иргэнийг хамрууллаа.   
 
Улирлын худалдааны  ажлын байр, цагийн хуваарь, худалдаа үйлчилгээний журмыг 
батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.  
 
  

 
 Улирлын худалдаа эрхлэх түр зөвшөөрөл олгох тухай Дүүргийн Засаг даргын 2017 
оны 05 сарын 09-ны А/231 тоот захирамж гарч зайрмаг квас худалдах хүсэлт гаргасан 26 
иргэн аж ахуйн нэгжид  зөвшөөрөл олгож  түр ажлын байраар хангах ажлыг зохион 
байгуулав. 
 
Улирлын худалдааны  ажлын байр, цагийн хуваарь, худалдаа үйлчилгээний журмыг 
батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана. 
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Эрт ургацын ногоо худалдах түр зөвшөөрөл олгох тухай Дүүргийн Засаг даргын 2017 
оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/235 тоот захирамж гарган Дэвшил трейд ХХК-нд 4 
байршилд зөвшөөрөл олгов. 
"Монгол төмс" хөтөлбөрийн хүрээнд төмс хүнсний ногоо тариалах сургалтыг зохион 
байгуулна. 
 

2017.04 дугаар сарын 21-нд, 07 дугаар сарын 03-нд, 09-р сарын 27-нд нийт 3 удаа  
Нийслэлийн хөдөө аж ауйн газар, Монгол төмс хөтөлбөртэй хамтран төмс, ногоо тариалах, 
арчлах талаархи онол болон газар дээр үзүүлэх цогц сургалтыг зохион байгуулж, нийт 68 
иргэн хамрагдлаа. 

 

 
 
“Мөнх ногоон амьдрал” ТББ, ЖДҮДТөвтэй хамтран Баянчандмань дахь өвлийн 

хүлэмжийн аж ахуй, ногооны үрсэлгээний тухай онол, практикын сургалтыг 4 дүгээр сарын 
13-нд зохион байгуулж, дүүргийн 32 иргэн оролцлоо. 
 
Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэдэд мэргэжлийн 
байгууллага, сургалтын төвүүдтэй хамтарч сургалт зохион байгуулна. 
 
Халуун усны чиглэлээр баригдан ашиглалтгүй байгаа хуучин барилгуудыг  ахуй 
үйлчилгээний зориулалтаар ашиглан ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 

 
Дүүргийн хэмжээнд ашиглалтгүй байгаа 20-р хороонд 4 байр, 9-р хороонд 1, нийт 5 

байрны судалгааг гаргав. Эдгээр байруудыг цаашид ахуй үйлчилгээний чиглэлээр ашиглах 
боломжтой байна. 
 
 11 дүгээр хорооны өрхийн хуучин эмнэлгийн барилгыг Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
дэмжих төвтэй хамтран 2,730,000 төгрөгөөр засварлан  ахуй үйлчилгээний чиглэлээр 4 
ажлын байрыг шинээр бий болгов. 
 
Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэдэд мэргэжлийн 
байгууллага, сургалтын төвүүдтэй хамтарч сургалт зохион байгуулна. 
 

• 23 хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нарыг Нийслэлийн  "Ахуй үйлчилгээ-2020" 
хөтөлбөрийн хүрээнд НЗАА-ны Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэстэй хамтарч, 
сургалтанд хамруулж, 202 иргэдээс ахуй үйлчилгээний талаар санал асуулгын судалгаа авч 
ажиллалаа.  
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх гэрээ буюу гэрчилгээ олгох механизмыг цахим хэлбэрт 
шилжүүлж мэдээллийн санг бий болгож төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоно. 
 

 Содон Солушн ХХК-тай хамтран ажиллахаар ажлын даалгавар хийгдэж байна. Гэрээ 
байгуулах шатанд явагдаж байна.  Хөрөнгийн асуудлыг 2018 оны төсөвт суулгахаар болсон. 
 
А.Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хүрээнд 
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 Дүүргийн худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 6 удаа хуралдаж нийт 57 иргэн, аж ахуйн 

нэгжид тамхи худалдах тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.. Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 
зөвшөөрөлгүй тамхи худалдаалж буй ТҮЦ, Хүнсний мухлаг, дэлгүүрүүдэд хяналт шалгалт 
хийж нийт 805 хайрцаг тамхийг хураан авч орон тооны бус зөвлөлд шилжүүлэн холбогдох 
арга хэмжээ авсан. 
 
Б.Түргэн үйлчилгээний цэгийн талаар 
 

 Нийлэлийн Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн “Газрын зөрчил арилгах 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/863 дугаар захирамжийг үндэслэн дүүргийн 
Засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/626 дугаар захирамж гарч дүүргийн 
иргэдийн эрүүл, аюулгуй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийтийн эдэлбэр газар, 
гудамж зам талбайд зөвшөөрөлгүй байрлуулсан нийт 107 түргэн үйлчилгээний цэгт газар 
чөлөөлөх тухай шаардах хуудас өгч нийт 24 ширхэг түргэн үйлчилгээний цэгийг албадан 
нүүлгэж газар чөлөөлсөн байна. Мөн ЗАА-аас ТҮЦ-тэй холбоотой бичиг баримтыг нэгтгэн 
2014-2017 оны нэгдсэн тайланг хүргүүлсэн байна. 
 

 ТҮЦ-ийн журам батлагдсантай холбогдуулсан Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын 
албанд түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг байршуулах байршлын судалгааг Дүүргийн Газрын 
албатай хамтран гаргаж байна. 

 
В. Зохион байгуулж хийсэн ажил: 
 

 “Баянголд үйлдвэрлэв-6 ” цагаан сарын үзэсгэлэн худалдааг Баянгол дүүргийн Засаг 
даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны А/22 тоот тогтоолоор Баянгол дүүргийн Жижиг дунд 
үйлдвэрийг дэмжих төв, Баянгол дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Иргэний 
танхимтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж 2017 оны 02 дугаар сарын 01-нээс 02 дугаар 
сарын 25-ны өдрүүдэд АПЕКС худалдааны төвийн В1 давхарт зохион байгууллаа.  

 Үзэсгэлэн худалдаагаар нийт 148 үйлдвэр эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага 
оролцож 125,445,250 төгрөгний борлуулалт хийгдсэн.  

 

 
 

Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 492, 2017 оны 14-р тогтоолын дагуу  
ХХААЯамнаас зарласан “Сүү, махны анхдугаар аян”-ы хүрээнд  Сайнза интернейшнль ХХК, 
Боса импекс ХХК  нь нөөцийн мах нийлүүлэхээр  хуваарилагдаж  дүүргийн хэмжээнд  
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хүнсний 42 дэлгүүрээр гэрээ байгуулж  2017 оны 03 сарын 1-нээс 07 сарын 15 хүртэл 
худалдаалж иргэдээ хямд үнэтэй  махаар хангах ажлыг зохион байгуулав.  

 
Сар бүр амралтын өдрүүдэд  Хар хорин, Орхон худалдааны төвүүдэд нөөцийн 

махны өргөтгөсөн худалдааг зохион байгуулж ажиллалаа. 
 
Нийслэлийн засаг даргын  2017 оны 01 сарын 09-ны А/17  тоот 

захирамжийн 3 дугаар заалтаар “Нийслэлийн нутаг дэвсэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
худалдаа, үйлчилгээний  төв захуудад MNS5216:2016  стандартын зуухнаас бусад ахуйн 
хэрэглээний зуух худалдан борлуулахыг 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс эхлэн 
хориглосугай”   заалтын  хэрэгжилтыг хангах талаар Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  үйл ажиллагаа 
явуулдаг Хар хорин худалдааны төв, Гурвалжин барилгын материалын захуудад  2017 оны 
01 дүгээр сарын 16-ны өдөр 11/117, 11/118 тооотоор 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-ны 
өдрөөс эхлэн стандартын зуухнаас бусад ахуйн хэрэглээний зуух худалдаалахгүй байх 
албан тоотыг хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. 
 
Ил задгай зөвшөөргүй ТҮЦ, гар дээрээс худалдаа хийхийг цэгцлэх талаар: 
 
 Хар хорин орчим зөвшөөрөлгүй ил задгай худалдааг цэгцлэх талаар Дүүргийн Засаг 
даргын А/22 тоот захирамж гарган МХХэлтэстэй хамтран 2017 оны 04 сарын 10-нд Хар 
хорин худалдааны төв, 32-ын автобусны буудал орчим ил задгай худалдаа хийж буй 86 
иргэнд үйл ажиллагаагаа зогсоох албан мэдэгдэл өгч,  хүнсний худалдаа хийж буй 2 иргэн, 
машин дээрээс худалдаа хийж буй 3 машинтай  иргэний үйл ажиллагааг зогсоов. 
 

 
 

 

 
 

Мөн 11 Түц, павилон  зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгааг газар 
чөлөөлөхөөр Газрын албанаас албан мэдэгдэл өгч ажилласан. 
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 05 дугаар сарын 12-нд  Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл хуралдаанаар Хар 
хорин зах, 32-ыг буудал орчим ил задгай худалдааг зогсоох, зөвшөөрөлгүй тавигдсан  12 
түц, контейнерыг 05 сарын 22-ноос ачиж газар чөлөөлөхөөр Газрын алба  захирамж 
боловсруулан, ажлын хэсэг газар дээр нь очиж танилцаж, арга хэмжээ авахаар 
шийдвэрлэлээ.  
 
 Мөн худалдаа хийж буй иргэд  Магнай трейд ХХК-ны ШТС, Энержи тех ХХК-ны 
байранд  бараагаа хадгалж байгаа тул дээрхи  байгууллагуудад зөвшөөрөлгүй худалдаа 
хийж буй иргэдийн барааг хадгалахгүй байх албан мэдэгдэл хүргүүлсэн. 
 
 Хэвлэл мэдээллийн алба Хар хорин орчим ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн 
үйл ажиллагааны талаар сэрэмжлүүлэг мэдээлэл өгч ажиллалаа. 
 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/134 тоот тушаал, Дүүргийн Засаг даргын 
2017 оны 08 сарын 02-ны  А/363 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор 
Худалдаа, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн даргын удирдамжийг боловсруулан 
батлуулсан. 

 
 Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүй худалдаа 

үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа. 
 
“Хар хорин” худалдааны төвийн үйлдвэрчний эвлэл, түрээслэгч нарын төлөөлөл, 

болон ил задгай зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж буй иргэдийн төлөөлөлтэй дүүргийн 
удирдлагууд ил задгай худалдааг таслан зогсоох, цэгцлэх талаар уулзалт хийсэн . 

 
 

 

 
 
 
“Хар хорин” захын гадна нийтийн эзэшлийн гудамж талбайд зөвшөөрөлгүй үйл 

ажиллагаа эрхэлж байсан 16 контейнер, 2 байшинг буулгаж, нүүлгэн шилжүүлж, газар 
чөлөөлөх  ажлыг зохион байгуулсан. 
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Суурь  цутгаж барьсан хоёр байшинг буулгаж газар чөлөөлсөн. 

 
 
“Баянгол шинэ өргөө” ОНӨААТҮГ ахуйн хэрэглээний нэг машин хог ачиж тээвэрлэн орчныг 
цэвэрлэв. 
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3, 4 дүгээр хороололын дагуу зөвшөөрөлгүй худалдаа эрхлэж буй 120 иргэн, “Арвай”, 

“Талст” ресторан зэрэг нийтийн эзэмшлийн талбайд асар барьж үйл ажиллагаа явуулж 
байсан 2 ААН -д, 5 дэлгүүр, нэг иргэнд албан мэдэгдэлийг өгсөн. 
 

 

 
 
Мөн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэшлийн талбайд гэр барьж айраг, 

чанасан мах худалдаалж байгаа нэг иргэнд Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг 
журмын 6.11 дэх заалтыг танилцуулж, үйл ажиллагаагаа зогсоох албан мэдэгдэлийг хоёр 
удаа өгч үйл ажиллагааг зогсоов. 
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Хар хорин захын орчим болон 3,4 хороололын нийтийн эзэмшлийн талбай дээр 
барьсан төмөр сараалжнуудыг буулган газар чөлөөлөв. 

 

 
 
15 дугаар хороо усан оргилуурын урд талбайд олон жил зөвшөөрөлгүй ажиллаж 

байсан иргэн Цэцгээгийн асрыг буулгаж, газар чөлөөлөв. 
 

 

 
 

Мөн дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх төвтэй хамтран III, IV хороолол орчмын ил задгай 
худалдаа эрхлэгчдээс судалгаа авч ажлын байр, хямд түрээсийн лангуу танилцуулан 
ажиллалаа. 
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Дүүргийн хэмжээнд Хар хорин захын гадна нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 85, 3,4 
дүгээр хороолол орчимд  120 орчим  нийт 200 гаруй иргэд зөвшөөрөлгүй, ил задгай  
худалдаа хийж байна.  

 
Эдгээр иргэдийн ажлын байраар хангах талаар томоохон худалдааны төв, барааны 

дэлгүүрээр сул  хоосон байгаа лангууны судалгааг авав. 
 
Үүнд: 

 Барс -2 худалдааны төвд  -50 
 Корал  төвд /Баянгол их дэлгүүрийн урд/ -  60 
 Ачлал -35 
Апекс -100 нийт -245 сул лангуу байна.  
 
 Дүүргийн удирдлагууд Апекс төвийн зоорийн давхарт хөнгөлттэй үнээр лангуу 
түрээслэх талаар холбогдох арга хэмжээ  авсан боловч ил задгай худалдаа эрхлэгчдээс  
эдгээр газруудад ороогүй болно. 
 
 Иргэд, олон нийтийн удаа дараагийн шаардлагын дагуу “Өргөө” кино театрын 
орчимд буюу  13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 14 ТҮЦ зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа 
явуулж байгааг нүүлгэж газрыг чөлөөлсөн.  
 
 

 
 
Баяр наадмын худалдаа үйлчилгээ: 
 

Их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жилийн ой, Ардын хувьсгалын 96 жилийн ой, 
Үндэсний их баяр наадмын төв цэнгэлдэх хүрээлэнд наадамчин олонд  07 сарын 10-наас 
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12-ны өдрүүдэд худалдаа  үйлчилгээ зохион байгуулав. Үүнд: Хуушуурын асар 76, худалдаа 
24 гарч наадамчин олондоо үйлчиллээ.  

 
Наадмаар худалдаа үйлчилгээ гаргах хүсэлт гаргасан нийт 10 гаруй материал 

хүлээн авч, ажлын хэсэг гарч сонгон шалгаруулалт хийн шаардлага хангасан 100 хүсэлтийг  
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

 
2017 оны 07 сарын 05-нд худалдаа үйлчилгээ гаргах иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд 

ХХҮХэлтэс, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран Хүнсний аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй, галын аюулгүй байдал, худалдаа үйлчилгээг хэрхэн зохион байгуулах талаар 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч гарын авлага материал тарааж өгсөн. 

 
Худалдаа үйлчилгээнд гарах аж ахуй нэгж, иргэдэд  нэг өнгийн малгай фудволк, 

хаягийг нэгдсэн журмаар хийж байрлуулав. 
 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХҮРЭЭНД  
 
2017 оны жилийн эцсээр хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд   
Засгийн газрын тогтоол-28,  
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-5,  
Засгийн газрын албан даалгавар-1,  
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж-15,  
Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар-1 нийт 50 тогтоол, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн тайлан гаргаж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газарт хүргүүлсэн. 
 
Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд: Төрийн архив, албан 

хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэхээр, үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 оны үйл ажиллагаанд үүссэн  дүүргийн Засаг даргын 785 
захирамж, Тамгын газрын даргын 684 тушаал нийт 2660 хуудас захирамжлалын баримтыг 
скайнердан ашиглалт мастер хувь үйлдэн “Төрийн архив”-ын цахим сан хөмрөгт нөхөн 
бүрдүүлэлтийн ажлыг 100 хувь хийж гүйцэтгэсэн.  

 
Дүүргийн архивын үндсэн эх үүсвэрийн байгууллагууд нийт 115 байгууллага төрийн 

архивын цахим санд захирамжлалын баримтаар нөхөн бүрдүүлэлт хийхээс 113  
байгууллага нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байна.  

 
Энэ талаар 2017 оны 9 дүгээр сарын 26 -ны өдөр Нийслэлийн архивын газрын 

Мэдээлэлийн технологийн хэлтэст мэдээллээ хүргүүлсэн. 
 
 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд  

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 06 -ны өдрийн  А/89 дугаар “ Хэрэглэгчийн 
эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх орон тооны бус зөвлөл байгуулах 
тухай” захирамж батлагдсан.  
  
 Уг захирамжаар зөвлөлд ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга, 
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга, 
дүүргийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн дарга, Хуулийн тасгийн ахлах 
мэргэжилтэн, дүүргийн 7 болон 8 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөлөөс 2 иргэнийг оруулан 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, соён гэгээрүүлэх, мэдлэг боловсрол олгох, хэрэглээ, 
үйлчилгээний соёлтой болгох чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Цаашид хэрэглэгчийн 
эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгохоор тус орон тооны бус зөвлөл 
ажиллаж байна. 
  
 Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 
хоногийн аян”-ыг  зохион байгуулсан бөгөөд энэ аяны хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн 
тогтвортой хөгжилд эмэгтэй, эрэгтэй хүн тэгш хүртэх боломжийг бий болгох үүднээс 
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дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Жендэрийн 
салбар хорооны гишүүд болон Хороодын нийгмийн ажилтнуудад, Жендэрийн үндсэн 
ойлголт Ажил гэр бүлийн тэнцвэрт байдал ба давхар ачаалал, хамгаалах байр сэдвээр тус 
тус сургалт зохион байгуулагдсан.  
  
 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас төрийн 8 төрлийн үйлчилгээг хороодод 
шилжүүлэх тухай 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ны албан бичгийн хүрээнд Баянгол дүүргийн 
Засаг даргын тамгын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/64 дүгээр 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдан хуралдаж төрийн үйлчилгээг үе шаттайгаар 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан 
  
 Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай Нийслэлийн Засаг даргын  2016.11.17-ны өдрийн А/797 дугаар 
захирамжийн биелэлтийг хангах хүрээнд Нийслэл дүүргийн Засаг даргын захирамжуудын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн  даргын баталсан 
хуваарийн дагуу 19 улсын байцаагч  дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 180 аж ахуйн нэгж, байгууллага, Сууц 
өмчлөгчдийн холбоод, 8 иргэнд өөрийн эзэмшил газраас гадна орчны 50 м хүртэлхи 
нийтийн эзэмшлийн зам талбай, явган хүний зам, орц, шат довжооны цас мөсийг тогтмол 
цэвэрлэж, хальтиргаа гулгааны улмаас гэмтэж, бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авах тухай танилцуулсан. 
 
 14 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4 иргэнд  НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 
оны 61 дүгээр тогтоол, “Хот тохижолт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн 
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-ыг танилцуулан орчны цас мөс, халтиргаа гулгааг 
цэвэрлүүллээ. 
  
 Нийслэлийн Засаг даргын 2017.10.18-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/805 
дугаар захирамжийн хүрээнд  Баянгол дүүрэг нь агаарын чанарыг сайжруулах 3, 4 дүгээр 
бүсэд хамрагдаж байгаа бөгөөд хяналт шалгалтанд  дүүргийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг нийт 521 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд  хамрагдсан. 
  

330 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд түүхий нүүрс түлж халаалтаа шийдвэрлэдэг, 
191 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд цахилгаан болон хийн халаагуур ашиглан халаалтаа 
шийдвэрлэж байна.   
  
 Хяналт шалгалтын явцад түүхий нүүрс түлж халаалтаа шийдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдэд “Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам” болон халаалтаа 
стандартын шаардлага хангасан хийн болон цахилгаан халаагуур, сэргээгдэх эрчим хүчний 
үүсгүүр, био түлш хэрэглэн шийдвэрлэх тухай 330 мэдэгдэх хуудас хүргүүлж ажилласнаар 
97 аж ахуйн нэгж цахилгаан болон хийн халаагуур ашиглан халаалтаа шийдвэрлэсэн 
байна.  
  
 Өгсөн мэдэгдлийн дагуу тодорхой ажил зохион байгуулаагүй 27 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, 6 аж ахуйн нэгж, иргэнд 4,840,0 
мянган төгрөгний торгууль ногдууллаа.  
  
 Дүүргийн 9,11, 20, 21, 22, 23 дугаар хороод нь Сонгинохайрхан дүүргийн 11,16, 20, 
31, Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, Хан-Уул дүүргийн 5, 6, 7 дугаар хороодтой хиллэдэг бөгөөд 
эдгээр хороод нь “Агаарын чанарыг сайжруулах“ 1 дүгээр бүсэд хамрагддаг. 
  
 Иймд  дүүргийн 9,11, 21, 22, 23 дугаар хороодын гэр хороололын агаарын чанарыг 
сайжруулах 1, 2 дугаар бүсэд хамруулах асуудлыг Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 
бууруулах газарт хандан шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байгаа.  
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017 оныг “Иргэдийн 
оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарлаж энэ хүрээнд Монголын 
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өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран “Өмгөөлөгч танд тусалъя” хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2017 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан. 
 
  Өдөрлөгт нийт 60 хүн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авч эрх зүйн хүссэн мэдээллээ авсан 
бөгөөд цаашид хэрхэн арга хэмжээ авах шаардлагатай талаар мэдлэгтэй болсон. 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017 оныг “ Иргэдийн 
оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарлаж энэ хүрээнд иргэдээ сонсох тэдэнд  
хууль эрх зүйн мэдээ, мэдээлэл шуурхай хүргэх санал хүсэлтийг шууд утасаар авах 
шаардлагатай эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхээр “Лавлан туслах” тусгай дугаар 1800-1222 утас 
энгийн тарифаар үйлчилж байна. 
 
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД  
 
Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд 
зөвлөгөө өгөх, мэдээлэл бэлтгэх, шаардлагатай эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх 
 
 Дүүргийн Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор цаг үеийн 
шинжтэй хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг цаг хуулийн тасгийн дарга болон 
мэргэжилтнүүдийн хүрээнд тухай бүрт өгч ажиллаж байна.   
 
 Хуулийн тасгийн дарга, мэргэжилтнүүд өдөрт дунджаар тус бүр 4-5 удаа иргэн, 
удирдлага,  албан хаагчдад  хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллийг тухай бүрт нь өгч 
ажилласан.  
  
 Засаг даргын захирамжийн төслийг хуульд нийцүүлэн хянах, бүртгэх, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг гарган ажилласан. 
 
 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн байдлаар нийт “А-571”, “Б-43” Засаг даргын 
захирамжийн  төслийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн хяналтын дагалдах хуудас 
олгож нийт “614” захирамж батлагдаж гарсан байна.   
 
Тамгын газрын даргын тушаалын төслийг хуульд нийцүүлэн хянах, бүртгэх, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, биелэлтийг гаргах 
  
 а) 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 06 -ны өдөр хүртэл  
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын нийт “608” тушаалын төслийг  холбогдох 
хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянаж тушаалын санал авах хяналтын дагалдах хуудас олгон 
удирдах албан тушаалтанд танилцуулснаас “А”236 тушаалын төсөл, “Б”357 тушаалын 
төсөл, нийт Тамгын даргын “593” тушаал   батлагдаж гарсан байна.   
  
 б) 2017 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр 
хүртэл нийт ”А”236  тушаал гарснаас: ААА – 88 тушаал, ТЗУХ – 49, НХХ – 34, ТНААХ – 12, 
ЦШ – 18,  ХХҮХ – 11, ТГХШХ – 9,СТСХ – 6, ИҮТ – 5 тушаалын санал авах  хяналтын 
дагалдах хуудас  тус тус  авч тушаалыг батлуулсан байна. Дээрх хэлтэс албадаас хагас 
жилийн тушаалын биелэлт, хэрэгжилтийг гаргуулан авч ТГХШХ-ийн Гүйцэтгэлийн хяналт, 
шинэжилгээ хариуцсан мэргэжилтэнд дүгнүүлэхээр нэгтгэн өгсөн болно. Бүтэн жилийн 
биелэлтийг 2017.12.20-ны өдрийн дотор нэгтгэн ТГХШХ-т хүргүүлсэн.    
 
Байгууллагын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үед авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах  

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын гамшгаас хамгаалах орон тооны бус 

штабын бүрэлдэхүүнийг 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ний өдөр нийт 8 гишүүнтэй 
байгуулав. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж төлөвлөгөөг батлуулж ажиллахыг ажлын 
хэсэгт үүрэг болгосны дагуу Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын “Гамшгаас 
хамгаалах төлөвлөгөө”- г боловсруулж батлуулав.  
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Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө нь Баянгол дүүргийн “Гамшгаас хамгаалах тухай 

хууль” болон “Галын аюулгүй байдлын хууль”, Монгол Улсын шадар сайдын 2013 оны 07 
тоот тушаалыг удирдлага болгон гамшгийн аюулаас Засаг даргын Тамгын газрын өмч 
хөрөнгө, ажилтан, албан хаагчдын амь нас, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх, 
аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга хэмжээг Монгол Улсын 
гамшгаас хамгаалах хуулийн хүрээнд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхэд мөрдлөг болгон 
баримтлах удирдлагын үндсэн баримт бичиг болно.  
 
 Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Улаан 
хавирган сар нийгэмлэгтэй хамтран “Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн 
хариу арга хэмжээ” сэдэвт штабын дадлагыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-07-ны өдрүүдэд 
болж өнгөрлөө. Энэхүү сургалтаар  Гамшгийн үед авах хариу арга хэмжээний талаарх 
биечлэн судаллаа. 
 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Хүний эрхийг хангах зэрэг үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж, тайлан мэдээ гаргах 
 
 1. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, Хүний эрхийг хангах ажлын хүрээнд 
төлөвлөгөө боловсруулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.Дүүргийн прокурорын 
газартай хамтарч 23 хороонд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх уулзалт, сургалт зохион 
байгуулж ажилласан болно.  2017 оны 06 дугаар 07-ны өдөр “Төрийн байгууллагад 
үйлдэгддэг гэмт хэргийг бууруулах нь” сэдвийн хүрээнд дүүргийн хороодын Засаг дарга нар, 
харъяа хэлтэс албадын албан хаагчдын дунд хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан болно. Мөн 
Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хуулиар хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн хуульч, сургагч багш 
сургалтыг зохион байгуулсан болно.  
 
 2. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газар, Баянгол дүүргийн Прокурорын газартай хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ны 
өдөр Шүүхээс ял хойшлуулсан, тэнссэн болон хорихоос үлдсэн ялыг тэнсэж суллагдсан, 
хилийн хориг тавиулах саналтай ялтнуудад сэтгэл зүйн болон нийгэмд эзлэх байр суурийг 
нэмэгдүүлэх зорилготой сургалтыг зохион байгуулсан.  
 
 3. Эрүүгийн цагдаагийн албаны Зохион байгуулалттай гэмт бүлэг, Хүн худалдаалах 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсээс ирүүлсэн 28, 29 дугаартай мэдэгдлийн мөрөөр Дүүргийн 
Засаг даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/527 дугаартай захирамжаар 
“Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газруудад хяналт шалгалт зохион 
байгуулах тухай” захирамж гарч дүүргийн нутаг дэвсгэрт стандарт шаардлага хангахгүй, 
үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй саун, массажны газруудын үйл 
ажиллагааг шалгах, саун массаж нэрийн дор биеэ үнэлж байгаа явдлыг илрүүлэх, таслан 
зогсоох чиглэлээр дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгэний хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар 
хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 16,17-ны 
өдрүүдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж үр дүнтэй ажилласан. 
 
Шалгалтын явцад: 

 
 Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн харьяалах нутаг дэвсгэрт нийт 

14 саун массажны газарт хяналт, шалгалтыг зохион байгуулсан бөгөөд  2 дугаар хорооны 
нутагт байрлах Хилл сайд хотхоны 9 Б байр, 17 дугаар хорооны Эль хаус зочид буудлын 
зоорийн давхарт үйл ажиллагаа явуулдаг гэх сауныг шалгахад үйл ажиллагаа явуулаагүй 
хаалттай байсан.  

 
Мөн 1 дүгээр хороо, GB town-ны 34 байрны зоорийн давхарт байрлах Иргэн 

Х.Азжаргал эзэнтэй Виктория нэртэй массажны газар 7 эмэгтэй, 11 дүгээр хорооны Өндөр 
Дэнж 77 дугаар байранд байрлах Иргэн Эрхбаяр эзэнтэй саунд 2 эмэгтэй массаж нэрийн 
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дор бусдад биеэ үнэлж байсныг илрүүлэн, таслан зогсоож, зөрчлийг баримтжуулан 
цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэн өгсөн.  

 
Эдгээр биеэ үнэлэгчдийн дунд насанд хүрээгүй хүүхэд 1 байсан.   1 дүгээр хороо, GB 

town-ны 34 байрны зоорийн давхарт байрлах Иргэн Х.Азжаргал эзэнтэй Виктория нэртэй 
массажны газарт зөрчлийг баримтжуулах, үзлэг хийх явцад мансуурах төрлийн ургамал 
байж болзошгүй зүйл илэрсэн  зөрчлийг шалгуулахаар  үнэлэхийг зохион байгуулсныг 
материалжуулан тус хэлтсийн мөрдөн байцаах тасагт хэрэг үүсгэн шалгаж  байна.  
  
 Хяналт шалгалтыг батлагдсан удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэж, 
илэрсэн зөрчил дутагдалд дүн шинжилгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлан ажилласан болно.   
 

 
 
 4. Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Цахим тоглоом”-
ын газруудын үйл ажиллагаанд иргэд, оршин суугчдаас удаа дараа ирүүлж байгаа гомдлын 
дагуу Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Цахим тоглоомын 
газрын үйл ажиллагааг зохицуулах” журмын хэрэгжилтийг хангуулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хүүхдэд учирч болзошгүй аливаа эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор 
дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/152 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 
цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд 2017 оны 04 болон 08 дугаар саруудад 
цагдаагийн байгууллагатай хамтран хяналт, шалгалтыг зохион байгуулж ажиллалаа. 
  
 Шалгалтаар дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 39 цахим тоглоомын 
газруудыг хамруулсан бөгөөд дараах нийтлэг зөрчил дутагдал илэрсэн.  
  
 Дээрх газруудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, Зөрчлийн тухай хуульд 
заасан хариуцлага тооцож, үйл ажиллагааг нь зогсоох, цаашид дахин зөрчил гаргаж, 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулахгүй байх арга хэмжээ авахуулахаар 2017 оны 11 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01/2437 тоот албан бичгийг дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар 
хэлтэст хүргүүлж ажилласан.   
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Гэмт хэрэг, зам тээврийн осол гэмтэлт хүүхэд, гэр бүлийг өртөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хийсэн ажлуудаас 
  
“Өсвөрийн сэргийлэгч нарын анхдугаар уулзалт” арга хэмжээ боллоо. 
 

 Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн нэг, хоёрдугаар хэлтсээс санаачлан дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газарт “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлгийг ерөнхий боловсролын сургууль бүрт 
байгуулах ажлын санал хүргүүлж шийдвэрлүүлэн Засаг даргын 2017 оны 09 дугаар сарын 
26-ны өдрийн А/449 тоот захирамж гаргуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 17 ерөнхий 
боловсролын сургуульд “Өсвөрийн сэргийлэгч” бүлэг байгуулан бүлгийн гишүүн, дарга, 
багшийг сонгосон.  
 

2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 15:00 цагт “Өсвөрийн сэргийлэгч нарын 
анхдугаар уулзалт” арга хэмжээг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хурлын танхимд зохион 
байгууллаа.  

 
Арга хэмжээнд Нийслэлийн цагдаагийн газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, Засаг 

даргын Тамгын газар, Боловсролын хэлтэс, Замын цагдаагийн хэлтэс хамтран ажиллаж, 
ерөнхий боловсролын 17 сургуулийн Өсвөрийн сэргийлэгч бүлгийн 255 сурагч оролцон 
тангараг өргөж, батламж, таних тэмдэгээ гардууллаа.  

 
   Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн инженер, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Б.Наранбаатар хүрэлцэн ирж, 102 төвд хүүхдүүдээс ирж байгаа дуудлагын талаар болон 
онцгой тохиолдолд ямар дугаарын утсанд хандах, хуурамч мэдээллийн хор уршгийн тухай 
мэдээлэл өгч ажиллалаа. 
 

 
 
Хүүхэд, эмэгтэйчүүдээс мэдүүлэг авах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх өрөөг байгууллаа. 
 
   Дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс “Насанд хүрээгүй хүүхэд болон 
эмэгтэйчүүдээс мэдүүлэг авах тусгай өрөө”-тэй боллоо. 

 
   Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс, Дэлхийн Зөн Олон улсын 
байгууллагын “Хүүхэд хөгжлийн төв” хамтран Насанд хүрээгүй хүүхэд болон 
эмэгтэйчүүдээс мэдүүлэг авах тусгай хоёр өрөөг тохижуулан, засварлаж ашиглалтад 
орууллаа.  

 
Нээлтэд дүүргийн Засаг даргын орлогч Г.Нарангэрэл, Мөрдөн байцаах тасгийн 

дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Д.Даваасүрэн, Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллагын 
төслийн үйл ажиллагааны менежер С.Золжаргал нар оролцсон.  
 

Тухайн өрөөнүүдийг засварлан тохижуулахад нийт 16 сая гаруй төгрөг 
зарцуулагдсан бөгөөд холбогдох техник хэрэгсэл, эд зүйлсээр бүрэн тоноглон тохижуулсан 
нь 2017.02.01-нээс мөрдөгдөж байгаа Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой аж.  
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 Учир нь хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүд бусдын дарамт шахалтын улмаас 
анхны мэдүүлгээсээ татгалзахад хүрдэг бөгөөд стандартын шаардлага хангасан өрөөтэй 
болсноор хүчирхийлэлд өртсөн иргэд мэдүүлгээ үнэн зөв, гадны дарамт шахалтгүй 
мэдүүлэх, улмаар хувь хүний нууцыг бүрэн хамгаалж, хадгалах боломж бүрдсэн./Дүүргийн 
Засаг даргын дэмжлэг 1,318,000/ байв. 
 

 
 
Хүчирхийлэлгүй гэрэлт ирээдүй сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгууллаа. 
 

Баянгол дүүргийн 1,2,3,4 дүгээр хорооны 20, 38, 51, 73 дугаар сургуулиудын 
сурагчдын дунд зохиогдох “Хүчирхийлэлгүй гэрэлт ирээдүй” сэдэвт үзүүлэн тоглолт-
ын тэмцээн нь Хүүхэд залуучуудын эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр гарч байгаа 
хууль тогтоомжийг  сурталчлах, тайлбарлан таниулах, аливаа хүчирхийлэл, гэмт халдлага, 
эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, чадварыг хүүхэд, залуучуудад эзэмшүүлэх 
зорилготойгоор нэгдүгээр шатыг зохион байгуулсан.  

 
2017 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр Баянгол дүүргийн иргэний танхимд 2 дугаар 

шатыг зохион байгуулж, 38 дугаар сургуулийн 9а анги тэргүүн байр, 73 дугаар сургуулийн 
10б анги дэд байрыг эзэлж, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.  

 

 
 
 
“Хүүхдэд ээлтэй хороо” сарын аян зарлаж байна. 
 

Баянгол дүүргийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар, “Гэр бүл хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн хэлтэс” хамтран “Хүүхдэд ээлтэй хороо” сарын аяныг эхлүүлэхээр өнөөдөр 
хорооны Засаг дарга нар болон холбогдох албаны хүмүүсийг хүлээн авч аяны удирдамжийг 
танилцуулан, эхлүүллээ.  

 
Аян 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд 

явагдах бөгөөд гэрэлтүүлэг, хаягжилт, номын сан, тоглоомын талбай, хүүхдийн оролцоо, 
хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан орц, гарц зэрэг нийт 14 
үзүүлэлтээр шилдэг хороог шалгаруулна.  
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Баянгол дүүргийн 23 хороо энэхүү аянд хамрагдах бөгөөд сургууль, цэцэрлэг, эцэг, 
эхчүүдийн уялдаа холбоог сайжруулж олон нийтийг энэхүү аянд өргөнөөр хамруулахыг 
даалгаж ажилласан.  

 
Шилдэг хамтарсан баг шалгаруулах арга хэмжээг  2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны 

өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.  
 

 
 
Эх орон-36 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ. 
 

 Эх орон 36 дэд хөтөлбөр дүүргийн ИТХурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 04/02 тогтоолоор батлагдсан. 

 
 2017 оны 02 дугаар сарын 17, 11 дүгээр сарын 03-ны өдрүүдэд дүүргийн хэмжээний 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 320 сурагчдыг "Эх орон-36" дэд хөтөлбөрт хамрууллаа.  
 
 Уг арга хэмжээ хилийн цэргийн 0164 дүгээр ангид зохион байгуулагдсан. “Эх орон 

36” дэд хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа хүүхдүүд Өсвөрийн энхийг сахиулагч, өсвөрийн 
аврагч, өсвөрийн хилчин, өсвөрийн жагсаалч, өсвөрийн химич гэсэн 5 үндсэн хичээлд 
суралцсан.  
 
  Цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллалаа.  
 
   Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын А/154 дүгээр захирамжийн дагуу 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 48 байгууллагын судалгаа гаргаж 24 
цахим тоглоомын газраар хяналт шалгалт зохион байгууллаа.  
 
   Шалгалтаар Засгийн газрын 410 дугаар тогтоолыг зөрчсөн 6 цахим тоглоомын үйл 
ажиллагааг зогсоолоо.  
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Дүүргийн Авилгын эсрэг төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулсан.   
 
Авлигын эсрэг төлөвлөгөөг 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр дүүргийн Засаг 

даргаар батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. “Авлигын эсрэг хууль”, “Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай” хуульд зааснаар төрийн албан хаагчид жил бүрийн 02 дугаар сарын 15-
ны дотор Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шинэчлэн гаргах үүргийн 
дагуу дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Эрх бүхий албан тушаалтанд харъяа болон 
дэргэдэх хэлтсийн 27 удирдах болон тусгай албан хаагчид ХАСХОМ-ээ бүгд хуулийн 
хугацаанд цахим хэлбэрээр гаргаж өгсөн байна.  

 
Мөн тайлант хугацаанд хөрөнгө орлогод их хэмжээний өөрчлөлт орсон 1, удирдах 

албан тушаалд нэр дэвшиж ХАСУМ гаргасан 6, мэдэгдэл, тайлбар гаргасан 3, албан 
тушаалд томилогдоод 30 хоногийн дотор мэдүүлсэн 3 албан тушаалтны мэдүүлгийг тус тус 
цахим хэлбэрээр хүлээн авч бүртгэж, баталгаажуулсан.   

 
2017 оны эхний 2 сарын байдлаар мэдүүлэг гаргагч удирдах албан тушаалтнуудад 

ганцаарчилсан хэлбэрээр хөрөнгө орлогоо хэрхэн мэдүүлэх талаар сургалтуудыг тухай 
бүрт нь зохион байгуулаж ажилласан ба 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-ний өдөр дүүргийн 
ЗДТГ-ийн ажилтан, албан хаагчид, ИТХ-ийн ажлын алба, 23 хороодын Засаг дарга, харъяа 
хэлтсүүдийн удирдах албан тушаалтнуудад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 
танилцуулах, Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг мэдүүлэхэд анхаарах асуудал сэдвээр сургалт 
зохион байгуулсан ба уг арга хэмжээнд 119 албан хаагч хамрагджээ.  

 
Цаашид дүүргийн Авлигын эсрэг төлөвлөгөөг Авлигатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөртэй уялдуулж төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай. 
 
Албан хаагчдад шинээр гарч байгаа хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлын хүрээнд 
 
 Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, УИХ-ын гишүүн асан, 
Улаанбаатар бодлогын судалгааны төвийн захирал Н.Батчимэг, судлаач А.Туяа болон  
Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагуудын албан хаагчид, дүүргийн 
иргэдийн дунд Монгол Улсын Үндсэн хууль болон түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ 
шаардлага, өөрчлөх агуулгын талаарх хэлэлцүүлгийг 2017 оны 02 дугаар сарын 21, 22-ны 
өдөр зохион байгуулсан бөгөөд нийт 40 албан хаагч, 80 иргэн хамрагдсан.  
 

 
 
 23 хорооны Засаг дарга нар болон олон нийтийн байцаагч нарт Хог хаягдлын тухай 
хуулийн хэрэгжилт, хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага сэдвээр сургалт зохион 
байгуулсан.  
 
 Хороодын Засаг дарга нарт 
 Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа, анхаарах асуудал 
 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 
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 Тамхины хяналтын тухай хууль зэрэг сэдвүүдээр нийт 4 удаагийн сургалт зохион 
байгуулсан 
 
 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Авлигатай тэмцэх газраас дүүргийн нийт    
албан хаагчдад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулах сургалтыг хамтран 
зохион байгуулсан болно. 
 
 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын нийт албан хаагчдад 2017 оны 5 дугаар сарын 
19-ний өдөр Захиргааны ерөнхий хуулиар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн 
захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хуулийн тасгийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран сургалт  
зохион байгуулсан. 
 
 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс шинээр хэрэгжиж буй “Зөрчлийн тухай 
хууль, “Захиргааны ерөнхий хууль”, Эрүүгийн тухай хууль”- аар Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэн, Төв Тусгал төрийн бус байгууллагатай хамтран Баянгол дүүргийн харъяа алба 
хэлтсүүдийг оролцуулан нийт 79 албан хаагчдын дунд 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны 
өдөр сургалт зохион байгуулав. 
 
 Энэхүү сургалтын дараа “Төрийн байгууллагад үйлдэгддэг гэмт хэрэг” сэдэвт 
хэлэцүүлэг зохион байгуулж уг хэлэлцүүлгийн үр дүнд уриа зөвлөмж гарган иргэд, аж ахуй 
нэгж, албан хаагчдийг мэдээллээр хангаж ажиллав. 
 

 
 
 
 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч 2017 оныг “Иргэдийн 
оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласан.  
 
 Энэ хүрээнд Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран “Өмгөөлөгч танд тусалъя” 
хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2017 оны 07 дугаар сарын 20-ны 
өдөр зохион байгуулсан.    
 
 Өдөрлөгт нийт 60 хүн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авч эрх зүйн хүссэн мэдээллээ авсан 
бөгөөд цаашид хэрхэн арга хэмжээ авах шаардлагатай талаар мэдлэгтэй болсон. 
  
 Мөн Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран “Өмгөөлөгч танд тусалъя” хууль, 
эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг 2017 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр 
зохион байгуулсан.  
 
 Өдөрлөгт нийт 40 хүн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авч эрх зүйн хүссэн мэдээллээ авсан 
бөгөөд цаашид хэрхэн арга хэмжээ авах шаардлагатай талаар мэдлэгтэй болсон. 
  



123 
 

 
  
 Монголын Хуульчдын Холбооны Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхэлсэн хороо, Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа, 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 
“Дүүргийн эмзэг бүлгийн иргэдэд шинээр батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулийн 
зохицуулалтын талаар мэдлэг олгож, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан. 
 
 2017 оныг “Эрх зүйн шинэчлэл” арга хэмжээний хүрээнд Иргэдэд хууль зүйн 
зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлэх зорилго бүхий “Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх өдөрлөг”-ийг 
2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгуулсан.  
 

 
 
 Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар, дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хуулийн тасаг хамтран “Дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газрын төрийн албан хаагчдад Захиргааны ерөнхий хуулийн 
танилцуулга, мэдлэг мэдээлэл өгөх” зорилго бүхий сургалтыг 2017 оны 10 дугаар сарын 23-
ны өдөр дүүргийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулсан. 
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 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газартай хамтран Засгийн газрын 2016 оны 
233 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2016-2020 онд хэрэгжих “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах орон тооны бус зөвлөл байгуулагдсантай 
холбогдуулан Өрсөлдөөний тухай хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль болон 
холбогдох бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сурталчлан туниулах уулзалт, сургалтыг 
2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр ЗДТГ-ын хэлтэс, тасгийн дарга нар болон дүүргийн 
23 хороодын Засаг дарга нар,  дүүргийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулсан.  
 

 “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагчтай 2017 онд хамтран ажиллах талаар байгуулсан гэрээ”-ний хүрээнд “Иргэдийн 

оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласан. Энэхүү ажлын хүрээнд  2017  оны 

11 дугаар сарын 22-ны өдөр Монголын өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран “Өмгөөлөгч танд 

тусалъя” хууль, эрх зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг дүүргийн нэг цэгийн 

үйлчилгээнд зохион байгуулах ажлыг Төрийн захиргааны, удирдлагын хэлтсийн Хуулийн 

тасгийн хамт олон амжилттай зохион байгууллаа.  

 Энэхүү өдөрлөгийн мэдээллийг Баянгол дүүргийн  www.Bgd.mn  цахим хуудсанд 

байршуулсан бөгөөд Баянголчууд facebook хаягаар иргэдэд хүргэж амжилттай оролцохыг 

уриалж ажилласан.  

 Нийт 12 иргэн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авч хууль, эрх зүйн хүссэн мэдээлэлтэй болж 

цаашид хэрхэн арга хэмжээ авах талаар мэдлэгтэй болсон.  

 Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны хэм 
хэмжээний акт” сэдвээр 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр Баянгол дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газрын ажилтнууд, харьяа газар, хэлтсийн албан хаагчдыг хамруулж 
сургалтыг дүүргийн ЗДТГ-ын хурлын зааланд зохион байгууллаа. Сургалтанд харьяа 27 
газар, хэлтсийн 50 албан хаагч оролцсон.  
 
 Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Жендэрт 
суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ыг  зохион байгуулах ажлын хүрээнд 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-нд  
Жендэрийн салбар хорооны гишүүд болон Хороодын нийгмийн ажилтнуудад Жендэрийн 
үндсэн ойлголт, Ажил гэр бүлийн тэнцвэрт байдал ба давхар ачаалал сэдвээр тус тус 
сургалт зохион байгуулсан.  
 
Хууль шүүхийн байгууллагатай маргаантай асуудалд Засаг дарга тамгын газрыг 
төлөөлөх ажил  ДАРГААС 

 
 
 
Захиргааны хэргийн шүүхэд – 13 хэрэг 
Иргэний хэргийн шүүхэд – 5 
Эрүүгийн хэрэг – 1 нийт 18 хэрэгтэй байсан.  
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2017 оны 1-р улиралд 6 хэрэгт шинээр хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
томилогдсон. 
Он гарсаар Захиргаа болон Иргэний хэргийн шүүхэд нийт 34 удаагийн шүүх хурал 
товлогдон зарлагдсан. Үүнээс эцэслэн шийдвэрлэгдсэн 5 хэрэг байна.     
Одоо үлдэгдэл ажиллагаанд захиргааны 10, иргэний 1, эрүүгийн 1 хэрэгтэй байна.  
 
Дүүргийн удирдах ажилтны нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнийг тогтмол зохион 
байгуулсан. 

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/214 дугаар захирамж “Баянгол дүүргийн 

Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний журам”-ын дагуу Дүүргийн удирдах ажилтнуудын 
нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнийг 2017 онд 19 удаа зохион байгууллаа.  

 
Удирдах ажилтнуудын нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврыг 

баталгаажуулан дүүргийн www.bgd.mn сайтад “Дүүргийн шуурхай” гэсэн цонх гарган 
байршуулж ажиллаж байна.  

 
Дүүргийн удирдах ажилтны нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөний  ирц 86%-с доошгүй болж 

оролцоо тогтмолжсон. 
 
Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын нэгдсэн Шуурхай зөвлөгөөний өмнөх 7 хоногийн 

пүрэв гарагт Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайлан мэдээ 
болон ирэх 14 хоногийн ажлын чиглэл, төлөвлөгөөг monitoring@ulaanbaatar.mn цахим 
шуудангийн хаягаар цаг хугацаанд нь хүргүүлж байна.  

 
Тайлан, төлөвлөгөөг  албан хэрэг хөтлөлтийн дэд системд албан бичгийн 

хавсралтаар баталгаажуулан  /edoc.ub.gov.mn/-р Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 2017 онд нийтдээ 16 удаа хүргүүлсэн байна. 

 
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын нэгдсэн  шуурхай зөвлөгөөн 21 удаа хуралдаж, 

шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. 
 
2017 онд үүрэг даалгаврын биелэлт 91%-ийн үзүүлэлттэй байна. 
 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн өгсөн үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг нэгдсэн шуурхай зөвлөгөөн болохоос өмнөх 7 хоногийн пүрэв 
гарагт багтааж Ulaanbaatar.mn сайтад тусгай нэвтрэх кодоор биелэлтээ хугацаанд нь 
байршуулж ажилласан. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
mandakh@ulaanbaatar.mn цахим хаягаар 21 удаа хүргүүлэн ажиллаж байна. 

 
Дээрх мэдээллүүдийг мэдээллийн технологийг ашиглан, товч тодорхой байх, Монгол 

улсын “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулийн холбогдох 
заалтуудад нийцүүлэн ажиллаж байна. 

 
Гадаад харилцааны чиглэлээр:  
 

Дүүргийн олон жилийн хамтын ажиллагаат Улс орны хот, дүүргүүдтэй шинэ түвшинд 
хамтран ажиллах, шинээр харилцаа холбоо тогтоож,  урт болон богино хугацаат 
төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыгтатах ажлыг зохион байгуулах 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 13-ны өдрийн А/125 дугаар захирамж, 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 03 сарын 15 ны өдрийн А/97 тоот захирамж, 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын  даргын 2017 оны 03 сарын 15-ны өдрийн 

mailto:monitoring@ulaanbaatar.mn
mailto:mandakh@ulaanbaatar.mn
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А/50 тоот тушаалыг үндэслэн   Япон улсын Шизоука муж руу Баянгол дүүргийн Засаг даргын 
орлогч Г.Нарангэрэл, Засаг даргын зөвлөх Т.Энхсайхан нарын албан ёсны айлчлал хийсэн. 

 
Япон улсын Шизоука мужийн Шимада хоттой хамтын ажиллагааны эхлэл суурийг 

тавьж одоогоор судалгааны шатандаа явж байна.2017 оны 08 сарын 01-ны өдөр тус хотын 
Засаг дарга Сомая Кинуё тэргүүтэй 8 төлөөлөгч Баянгол дүүрэгт ирж ажилласан. 

 

 
 

Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, БНХАУ-ын Вү Юан Шианы аймгийн 
Засаг даргын орлогч Жан Жиан Гуантай ‘’Хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын 

санамж бичиг’’–т гарын үсэг зурах үйл ажиллагааг ЖДҮДТ-эй хамтран зохион байгуулав.

 
  
БНСУ-ын Засгийн газраас зарласан 3 тэрбум төгрөгийн хөтөлбөрт Жусоны Их 

Сургууль, Монголын Үндэсний Их Сургууль, Баянгол дүүргийн хамтарсан “Сувилахуй, эрүүл 
мэнд нийгмийн хамгааллын төсөл” шалгарлаа.  Төслийн нээлтийн арга хэмжээ 4 дүгээр 
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сарын 20-ний өдөр МҮИС-д болж БНСУ-ын Элчин сайд, Жусоны Их сургуулийн төлөөлөгчид 
болон Баянгол дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, Нийслэлийн боловсролын газрын 
мэргэжилтэн, оюутан багш нар оролцлоо. 

 
НЗДТГ-ын 2017-05-30-ны 

өдрийн А/364 тоот захирамж, БГД-ийн 
Засаг даргын  2017-06-28-ны А/329 
дүгээр захирамж, БГД Засаг даргын 
тамгын газрын даргын 2017 оны 06 
сарын 29-ний өдрийн А/132, А/133 тоот 
тушаалыг тус тус үндэслэн Баянгол 
дүүргийн Засаг дарга С.Одонтуяа, БГД 
ЗДТГ–ын НХХ-ийн дарга 
А.Одонтунгалагтуул нарыг  ХБНГУ-ын 
Бранденбург мужийн Шонэфэлд 
дүүрэгт 2017- 06-30-наас 07-05-ны 
өдрүүдэд болох “Монгол Наадам”-ын 
үйл ажиллагаанд оролцсон. 

 
Баянгол дүүрэг 

Шонефелд дүүргийн удаан 

хугацааны хамтын 

ажиллагааны үр дүнд Герман 

улсад Монгол улсыг 

сурталчлах ажлыг чухалчлан 

Герман дахь Монгол улсын 

ЭСЯ Шонефелд дүүргийн 

Засаг дарга ноён У.Хаазетай 

хамтран монголын зочид 

төлөөлөгчдийг тус дүүрэгт 

зочлуулах, монгол наадам 

зохион байгуулах зэргээр 

харилцан бие биеэ дэмжиж 

ажилладаг. 

 

 
Сочон мужтай 2016 оны 04 дүгээр сард харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын 

үсэг зурснаас хойш  эрүүл мэнд, боловсрол, хот тохижилтын талаар хамтран ажиллах санал 
дээр нэгдэн судалгааны шатандаа явж байна. 

 
Сочон муж бүсийн эдийн засаг хариуцсан тасгийн дарга Хун Сон Габ Сочонмуж 

бүсийн эдийн засгийн хэсгийн ажлын байрны орон тоо хариуцсан мэргэжилтэн Жу ДЭ Хиён 
Жижиг дунд бизнес эрхлэгчидийн холбооны ерөнхийлөгч  Жан Хиён Ги нарын 
бүрэлдэхүүнтэй тус мужийн төлөөлөгчид манай дүүрэг дээр 2017 оны 06 сарын 15-ны өдөр 
ажилласан. 
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2017 оны 10 дугаар сарын 25-31-ний өдрүүдэд ХБНГУ-ын Бранденбург мужийн 

Шонефелд дүүргийн төлөөлөгч Вилло Белгер Баянгол дүүрэгт зочилж  Хүүхэд Хөгжлийн 
Ордон, 38 дугаар сургууль, “Манаа” асрамжийн газар,157 дугаар цэцэрлэг, 4 дүгээр хороо, 
Гэр бүл ёслолын  ордон, Баянгол зуслангийн үйл ажиллагаатай танилцуулан цаашид  
хамтран ажиллах эхлэлийг тавьсан. 
 
Албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд: 

 
Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Бичиг хэрэгт 2017 оны 01 дүгээр 

сарын 02-ний өдрөөс 12дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд нийт2506 албан бичиг ирснээс 
хариутай албан бичиг 1368, хариугүй 1138 албан бичгийг Засаг дарга С.Одонтуяа болон 
Засаг даргын орлогч Г.Нарангэрэл, Т.Нямцэцэг, Э.Батбилэг, Тамгын газрын дарга 
Д.Дэлгэрмаа нар луу Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн /edoc.ub.gov.mn/ программаар 
шилжүүлэн холбогдох хэлтэс албадын мэргэжилтнүүдэд хүргүүлж ажиллалаа. 

 
Энэ хугацаанд 1598 албан бичиг боловсруулагдан холбогдох байгууллагуудруу 

явсан байна.  
 
Мөн дүүргийн Засаг даргын захирамж 564, Тамгын газрын даргын тушаал 561-ыг 

баримт бичгийн стандартын дагуу боловсруулан гарсан байна. 
 

Дүүргийн архивт хөмрөг үүсгэгч  92  байгууллагын албан бичиг шийдвэрлэлт  
 

Нэр Нийт 

Хугацаан-
даа 

шийдвэр-
лэсэн 

Хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэсэн 

Шийдвэрлэлтийн хувь 

24 Хэлтэс, 
алба 

20069 17266 2125 90.53 

23 Хороод 3100 2585 394 93.18 

17 Сургууль 1353 1172 105 93.67 

32 Цэцэрлэг 1133 967 152 92.18 

Нийт 25655 21990 2776 92.39 
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Байгууллагын архивын ажлын хүрээнд: 

 
2017 оны 1 дүгээр сараас 12 дугаар сарыг дуустал Тамгын газрын  архивын сан 

хөмрөгөөс 701 хадгаламжийн нэгжийг дотоод албан хэрэгцээнд түр олгосон, 170 удаагийн 
890 хуудас баталгаат лавлагаа хуулбар олгосон байна. 

 
Тамгын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 10 өдөрийн А/65 дугаар тушаалаар 

батлагдсан байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарийн дагуу үндсэн 6 хэлтэс 
1 албанаас цаасан болон цахим баримтаар нөхөн бүрдүүлэлтийн ажил бүрэн хийгдэж 
дууссан.  

 
2017 онд улсын хэмжээнд архивын баримтанд тооллого хийх гэж байгаатай  

холбогдуулан байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа 1980-2015 оны 4507 баримтын 
данс бүртгэлийг дахин үйлдэх, гэмтэлтэй болон стандартын зөрчилтэй баримтыг дахин 
засварлах, хадгаламжийн нэгжийн нүүр бичилт дотоод агуулагатай нийцэж байгаа эсэх, 
хадгалах хугацааг зөв тогтоон ангилан төрөлжүүлсэн байдал зэргийг нэг бүрчлэн шалгаж 
баримт нэг бүрийн хуудасны тоог тулган ажиллаж байна.  

 
Дээрх ажлын дүнд 1998-2004 оны хадгалах хугацаа дууссан 510 баримтыг устгалд 

ялган устгалын акт үйлдээд байна. 
 
Дүүргийн архивын ажлын хүрээнд: 

 
Дүүргийн архивт хөмрөг үүсгэгч 117 байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт 

хариуцсан албан хаагчдад “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тоон тайлан”-г өгөх арга зүйгээр 
ханган 5 удаагийн сургалт зохион байгуулж ажилласан. 

 
Баянгол дүүргийн архивт  хөмрөг үүсгэгч 115 байгууллагаас 113 байгууллага нь 

захирамжлалын баримт бичиг цахимжуулах цахим нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. Гүйцэтгэл 98,3 хувь. 

 
Дүүргийн архивт хөмрөг үүсгэсэн 44 байгууллагын данс бүртгэлийг ТАС-ийн цахим 

санд оруулсан. Гүйцэтгэлийн хувь 100 хувьтай явагдаж байна.  
 
Сургалт арга зүйн ажлын хүрээнд 

 
“Баримт бичгийн урсгалыг нэгдсэн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай” 

Нийслэлийн Засаг даргын А/475 дугаар “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад 
цахим баримт бичиг солилцох, тоон гарын үсэг хэрэглэх журам батлах тухай” Нийслэлийн 
Засаг даргын А/477 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Тамгын 
газрын мэргэжилтэн, харьяа хэлтэс, албаны бичиг хэргийн ажилтан болон хороодын зохион 
байгуулагч нарт танхимын сургалтыг 2017 оны 1 сард зохион байгуулж, дүүргийн Тамгын 
газрын 55 албан хаагч, 22 хэлтсийн бичиг хэргийн ажилтан, 23 хорооны 36 ажилтан нийт 
113 албан хаагч хамрагдсан. 

 
2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр Харьяа хэлтэс, алба, хорооны албан хаагчдад 

Баримт бичиг боловсруулах арга зүй, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн /edoc.ub.gov.mn/ 
програмын талаарх сургалтыг зохион байгуулж нийт 46 албан хаагчид хамрагдлаа. 
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/688 дугаар захирамжаар батлагдсан “Архивын 
баримтад нэгдсэн тооллого” зохион байгуулсан тухайд 

 
Баянгол дүүргийн хэмжээнд “Архивын баримтын нэгдсэн тооллого”-д 123 

байгууллага хамрагдахаас дээд шатны байгууллагад архив нь үүсдэг Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс мөн 2017 онд шинээр үйл 
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ажиллагаа явуулж эхэлсэн  Гэр бүл ёслолын ордон  нийт 5 байгууллага хасагдан 118 
байгууллага хамрагдан дүн мэдээ гаргасан байна. 
 
 Тооллогын ажлын хүрээнд 2017 оны 9 сарын 25-ны өдрийн дүүргийн удирдах 
ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлэл хийж удирдах албан тушаалтнуудыг мэдээллээр 
хангасан мөн 118 байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан албан хаагчдад 09 
дүгээр сарын 26, 10 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд 2 удаагийн сургалт, 65 байгууллагад 
ажлын байран дээр нь очин зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулан арга зүйгээр хангаж 
ажилласан. 
 

Дүүргийн удирдлагууд болон албан тушаалтнуудын 

 иргэдтэй хийсэн уулзалтын турхайд 

Сард 2 удаа Засаг дарга болон дүүргийн удирдлагууд иргэд хүлээн авах уулзалтыг 

зохион байгуулж, уг уулзалтаар гарч буй иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтийг тэмдэглэл 

хөтлөн шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. 

2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийг 

дуустал Засаг дарга нийт 335 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, судалж үзэн 

шийдвэрлэх шаардлагатай бичгээр хандсан өргөдөл, хүсэлтийг өргөдөл гомдлын нэгдсэн 

программд бүртгэж, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн иргэдэд холбогдох хариуг өгч 

ажилласан.  

Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийж байгаа уулзалтын мэдээг сар бүр www. bgd.mn 

цахим хуудсаар мэдээлж ажилласан. 

 

 

 

Уулзалтаар 53 буюу 15,8 %- нь ажилд орох хүсэлт, 31 буюу 9,2 %-нь мөнгөн тусламж 

хүссэн, 29 буюу 8,7 %-нь АОС хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт, 26 буюу 7,8 %-нь ТҮЦ 

ажиллуулах хүсэлт гаргасан асуудлаар хамгийн их хандсан байна. 
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Засаг даргын уулзалтаар ажилд орох хүсэлт гаргаж буй иргэд их байгааг харгалзан 

үзээд дүүргийн “Иргэдэд үйлчлэх төв”-ийн хөдөлмөр зуучлалын ажилтан  24 иргэнийг 

байнгын ажилд  зуучилсан. 

Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд зөвшөөрөлгүй худалдаа 

үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж зөрчлийг газар дээр нь 

арилгуулан, холбогдох арга хэмжээг авсан. 

Ил задгай худалдаа эрхэлж буй иргэдэд “Апекс” худалдааны төвийн зоорийн 

давхарт хөнгөлөлттэй үнээр лангуу түрээслүүлж, ажиллуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

Баянгол дүүргээс 2016-2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэлийн ажлын тайлан, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, төрийн үйлчилгээг 

иргэдэд хүргэх чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлаа иргэдэд тайлагнах, сурталчлах уулзалтыг 

2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс  11 дүгээр сарын 19-ний өдрийг хүртэл дүүргийн 23 

хорооны 2851 иргэдтэй уулзалт зохион байгуулсан.  

Уулзалтад дүүргээс сонгогдсон Улсын Их Хурлын гишүүд болон нийслэл, дүүргийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчид, дүүргийн удирдлагууд, 23 хороодын 

Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, тэргүүлэгчид, хороодын Засаг дарга нар, үндсэн болон 

харьяа хэлтэс, албадын дарга нар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцсон. 

 Тайлангийн уулзалтын үр дүнд уулзалтад оролцогчдын санал хүсэлтийг цаашдын 

хүлээн авч үйл ажиллагаандаа тусган тодорхой чиглэлээр зөвлөмж боловсруулж, иргэдийн 

санал санаачилгыг дүүрэг, хороодын Засаг дарга нар дараа жилийн зорилт, үйл 

ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртөө тусган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Эдийн засаг,төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд: 

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг орлогын төрөл бүрээр ханган биелүүлэн ажиллах 
хүрээнд  
  
 2017 оны эхнээс төсвийн орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэх, орлогын нэр 
төрлөөр ногдуулсан татвар болон татварын дутуу төлөлтийг барагдуулах, орлогын бааз 
суурийг өргөжүүлэх чиглэлээр эрчимжүүлсэн ажил зохион байгуулан ажиллаж байна.Үүнд: 
  
 2017 онд төсвийн орлого төвлөрүүлэх Татварын хэлтэс, Гэрэлтүүлэг тохижилт 
үйлчилгээний тасаг болон өөрийн орлого төвлөрүүлэх төсөвт 6 байгууллагын орлогын 
төлөвлөгөөг сар улиралаар хуваарилж, дүүргийн Засаг даргаар батлуулан орлого 
бүрдүүлэгч байгууллагуудад хүргүүлэн, гүйцэтгэлийг  хангуулан ажилласан. 
  
 Татварын хэлтэст орон тооны бус байцаагч ажиллуулах  тухай Дүүргийн Засаг 
даргын 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/15 захирамж боловсруулж, захирамжийн 
дагуу   2017 онд ажиллах 34 орон тооны бус байцаагчын сар бүрийн ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж ажилласан. 
  
 Дүүргийн Засаг даргын А/251 дүгээр захирамжийн дагуу дүүргийн орон нутгийн 
өмчит, төсөвт үйлдвэрийн газруудын үндсэн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөлт, 
төвлөрүүлэлтэнд хяналт тавьж, орлого бүрдүүлэлтийг эрчимжүүлэх хугацаатай үүрэг 
даалгавар өгч ажилласан байна.  
 
 2017 оны эхний 8 сарын гүйцэтгэлээр тасалдаж буй хог хаягдлын хураамжийн 
орлого, хүү торгуулийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Засаг 
даргын А/420 дугаар захирамжийн хүрээнд 2 сарын ажил зохион байгуулж ажлын үр дүнг 
байнгын хорооны хуралд танилцуулан ажиллав.  Татварын хэлтсээс  сар бүрийн төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг  хүлээн авч, удирдлагуудад танилцуулж ажилласан. 
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2017 онд дээрх ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж  12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
байдлаар орон нутгийн төсөвт 15,825,376.0  мянган төгрөгийн орлого төвлөрч, төлөвлөгөө 
91.1 хувийн биелэлттэй байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн дүнгээр 
12.4 хувь буюу    1,750,105.4 мянган төгрөгийн орлого илүү төвлөрүүлсөн байна.  

Үүнд: 

- Хувь хүний орлогын албан татвар 11,463,611.8  мянган төгрөг 

- Өмчийн татвар 76,091.8 мянган төгрөг 

- Бусад татвар 3,265,878.3  мянган төгрөг 

-     Татварын бус орлого 1,019,794.1  мянган төгрөг  

Нийт орлогын 97.0 хувь буюу  15,357,066.4 мянган төгрөгийг  Татварын хэлтэс, 0.1 
хувь буюу 9,690.0 мянган төгрөгийг Гэрэлтүүлэг тохижилт үйлчилгээний тасаг, 1.3 хувь буюу  
212,614.5 мянган  төгрөгийг төсөвт байгууллагын өөрийн орлогоор, 1.6 хувь буюу 246,005.2 
мянган төгрөгийг бусад эх үүсвэрээр   тус тус төвлөрүүлсэн. 

Батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу төсөвт байгууллагуудын санхүүжилт олгож 
гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан тухайд  

 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу “Төсвийн 

санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийн тухай журам”-ын ЗЭБ №1 маягтын дагуу 
санхүүжилтийг төсвийн байгууллага, санхүүжилтийн нэр төрлөөр олгон ажиллаж  байна. 

 
2017 оны 12 сарын 25-ны байдлаар орон нутгийн 13 байгууллагад 15,576,678.4 

мянган төгрөг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 162 байгууллагад нийт 48,125,260.2 

мянган төгрөг, халамжийн санд 13,079,807.4 мянган төгрөг нийт 76,781,746.0 мянган 

төгрөгийн санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгон ажилласан байна. 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын санхүүжилтийг багцаар авч үзвэл 

боловсролын яамны багц төрийн 18, төрийн бус өмчийн  25 сургуульд 26,294,644.2 мянган 

төгрөг, төрийн 33, төрийн бус өмчийн 63 цэцэрлэгт 18,777,830.5 мянган төгрөг, Эрүүл мэнд, 

спортын яамны багц өрхийн 22 эмнэлэгт 2.924,061.3 мянган төгрөг, Биеийн тамир спорт 

хороонд 128,724.2 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу 

цаг хугацаанд бүрэн олгож, зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Дүүргийн хэмжээнд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудын  
гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан тухайд  
 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016-2017 он дамжин хийгдэж буй ажлууд 
100% хийгдэж дууссан бөгөөд үлдэгдэл санхүүжилт 453,371.1 мянган төгрөг дутуу 
байгаагаас 2017 онд 332,528.7 мянган төгрөгийн санхүүжилтыг олгосон.  

 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжин хийгдэж буй 25 ажлаас 7 барилга 

баригдаж дууссан, Баянгол хүүхдийн зуслангийн 25 тонны цэвэр усны нөөцийг байршуулах 
2 ажил  дуусаагүй, гадна цахилгаан холболт болон кабел шилжүүлэх 3 ажил 100%-ийн 
гүйцэтгэлээр дууссан, гадна шугам сүлжээ дулааны холболтын 3 ажил 100%-ийн 
гүйцэтгэлээр хийгдсэн,  тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах 6 ажил 100% 
нийлүүлэгдсэн, засварын 2 ажил бүрэн хийгдэж дууссан тус ажлуудын үлдэгдэл 
санхүүжилтыг олгох дутуу байна.  

 
2017 орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр тоног төхөөрөмж тавилга эд хогшил худалдан 

авах 36 ажлаас 31 ажлын гэрээ байгуулагдаж гэрээний дагуу 28 ажлын тоног төхөөрөмж 
хүлээн авч 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 11 ажлын санхүүжилтийг гарган 
ажиллаж байна 

 
ОНХС-гийн хөрөнгөөр 2016-2017 он дамжин хийгдэх  1,426,872.5  мянган төгрөгийн 

гэрээний дүнтэй 2017 онд  санхүүжих 11 төрлийн ажлын 332,528.7 мянган төгрөгийн төсөв 
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батлагдаж, нийслэлээс 2017 оны 11 сарын 16-ны өдөр нийт 332,528.7 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт орж ирж холбогдох бичиг баримтуудын бүрдлийг  дагуу шалган санхүүжилтийг 
олгосон. «Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах  тухай хууль», Сангийн сайдын 415-р тушаалаар батлагдсан  
«Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам»-ын  дагуу ажиллаж байна. 

 
2017 онд дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 6 төрлийн 36 ажлын 1,410,056.4 мянган 

төгрөгийн төсөвт өртөртэй ажил төлөвлөснөөс худалдан авах ажиллагааны албаны 
үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэний дагуу нийт 32 ажлын гэрээ байгуулж, 2 ажлын гэрээ 
цуцлагдаж, 6 ажлыг он дамжин санхүүжүүлэхээр тусгасан.   

 
 2017 оны хөрөнгө оруулалтын ажлаас нийт 28 ажлын гүйцэтгэл ирсэнээс 28 ажлын 

820,018.2 мянган төгрөгийг санхүүжүүлж ажилласан байна. 
 
Он дамжин хийгдэх 25 төрлийн ажлын 2,351,374.2 мянган төгрөгийн 2017 онд 

санхүүжихээр батлагдсан. Дээрх ажлуудаас 22 төрлийн ажлын 1,287,142.9 мянган 
төгрөгийн санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгон ажилласан байна.  

 
Эдгээр ажлуудын санхүүжилтийн захирамж болон бусад холбогдох захирамжуудыг 

бэлтгэж гэрээг дүгнэн «Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хууль», Сангийн сайдын 415 дугаар тушаалаар 
батлагдсан  «Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журам»-ын дагуу ажиллаж 
байна. 

 
Барьцаа дансанд 2017 онд 468,218.8 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байснаас 

НХОГазрын гэрээ дүгнэсэн протокол болон дүүргийн гэрээ дүгнэсэн протокол, гүйцэтгэгч 
байгууллагын үлдэгдлийн баталгаа, ашиглагч байгууллагын зөвшөөрөл, фото зураг бусад 
холбогдох бичиг баримтуудыг үндэслэн 54 байгууллагын 424,745.3 мянган төгрөгийн 
барьцааг чөлөөлж, 237,792.5 мянган төгрөгийн үлдэгдлийг  тооцоо нийлж барьцаа данс 
хариуцсан нягтлан бодогчтой эцсийн үлдэгдлийг тооцоо нийлж актаар баталгаажуулсан  
жилийн эцсийн байдлаар барьцаа дансанд 194,319.0 мянган төгрөгийн байршуулсан. 

 
Дүүргийн цэргийн штабаас хийж хэрэгжүүлсэн ажлын хүрээнд: 

 
Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан гэрээ, 

Дүүргийн нийгэм, эдийн засаг, 2017 оны зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд уялдуулан Цэргийн штабын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 8 арга 
хэмжээ төлөвлөснөөс 95 хувийн биелэлттэй байна. 
 

Батлан хамгаалахын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан  байгуулсан 
гэрээнд заасан 3 ангийн 21 ажил үйлчилгээнээс 2017 оны хэрэгжилт  95 хувьтай байна. 
Цэргийн штабын дайчилгааны онц чухал, маш нууц, нууц баримт бичгүүдийн хадгалалт 
хамгаалалтыг Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах 
журмын дагуу зохион байгуулан ажиллаж  байна. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны А/112 дугаар тушаалаар 

Цэргийн штабын онц чухал, маш нууц, нууц баримт бичиг, материалын тооллогыг хагас, 
бүтэн жилээр зохион байгуулж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт 
хүргүүлсэн. 
  
 2017 оны 18-50 насны иргэдийн цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулж явуулах 
дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/625 дугаар захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг,  
хороодод цэргийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, Тамгын газрын даргын 
2017 оны А/219 дүгээр тушаалаар цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулж явуулахад 
шаардагдах төсөв хөрөнгө, хэлтэс, албадыг хороодод хувиарлуулан цэргийн бүртгэлийг 
хороонд зохион байгуулахад хяналт тогтоон ажиллах, батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг 
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иргэдэд хүргэх талаар дэмжлэг үзүүлж ажиллах чиглэл зөвлөмж өгч, хороодод ажиллах 
хуваарийг танилцуулан ажиллалаа. 
  
 Цэргийн бүртгэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн статистикийн хэлтсийн 2016 
оны жилийн эцсийн хүн амын бүртгэлээс 17-49 насны иргэдийн тоог  авч, хороодын хүн 
амын А данстай тулган, цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийн баазтай 
тулгалт хийн бүртгэлд хамрагдах иргэдийн тоог хороо бүрээр гарган өгч, мэдээллийн 
сангаас хороодын цэргийн бүртгэлийн мэдээллийн санг файлаар нь гарган, бүртгэлийн үед 
шаардагдах маягт, хүснэгтүүдийг стандартын дагуу хэвлүүлэн, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагад нэрсийн жагсаалтаар бүртгэл явуулах 
албан даалгаврыг хүргүүлэн, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион 
байгуулан ажилласан. 

 
Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2017 

онымн/52 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/186, А/679,  дүүргийн Засаг 
даргын 2017 оны А/170, А/423 дугаар захирамжууд, Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
2017 оны А/74, А/165 дугаар тушаалаар 2017 оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг халах, татах 
ажлыг тогтоосон хугацаанд зохион байгууллаа. 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 48 дугаар тогтоол, Дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 14 дүгээр тогтоолоор цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр хаах 
5 иргэнийг өөрийн хүсэлтээр элсүүлэн анхан болон гүнзгийрүүлэх шатны сургалтыг зохион 
байгуулан, дүйцүүлэх албан хаагчдыг хуулийн хүрээнд үүрэг гүйцэтгүүлж байна. 

 
Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллах талаар байгууллагын 
тухай жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан зорилтын хэрэгжилтийн хүрээнд 
Байгууллагын албан хаагчдын “Нийгмийн баталгааны хөтөлбөр” 
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

 
Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд ажил, албан тушаал нь хэвээр 

хадгалагдаж байсан 17 албан хаагчийн хүсэлтийг харгалзан ажил, албан тушаалд нь 
эргүүлэн томилж, 15 албан хаагчид жирэмсэн амаржсаны амралтыг олгож, 2 албан 
хаагчийн хүүхэд асрах чөлөөг хүсэлтийн дагуу сунгаснаар албан тушаалыг хэвээр хадгалж 
ажлын байрны баталгаа үүсгэсэн. 

 
Төрийн захиргааны албан хаагчдын албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл 

олгох нийт 31 албан хаагчдын судалгааг нэгтгэн саналыг Төрийн албаны зөвлөлд  
хүргүүлсж Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/171 дугаар захирамжаар төрийн 
захиргааны 25 албан хаагчид зэрэг дэв шинээр олгож, зэрэг нэмсэн.  

 
Тамгын газрын даргын 2017 оны Б/26 дугаар тушаалаар албан хэрэг хөтлөлт, 

архивын ажилтны мэргэшлийн ахлах зэргийг 1 албан хаагчид, Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газрын Улсын ахлах байцаагч, байцаагчийн эрх авсан 3 албан хаагчийн 
цалинг тус тус шинэчлэн тогтоосон.  

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/153 дугаар захирамжаар Засаг даргын Тамгын 

газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсантай холбогдуулан Тамгын газрын даргын 2017 
оны Б/129 дугаар тушаалаар Тамгын газрын албан хаагчдын цалинхөлсийг, мөн Б/120 
дугаар тушаалаар Төрийн албанд ажилласан туршлага, ур чадвар, ажлын үр дүнг 
харгалзан хороодын зохион байгуулагч нарын цалингийн шатлал ахиулж, цалин хөлсийг 
тус тус шинэчлэн баталсан.  

 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ өөрчлөгдсөнтэй  холбогдуулан Тамгын газрын 

даргын 2017 оны А/85 дугаар тушаалаар хороодын хэсгийн ахлагч нарт сар бүр олгох 
урамшууллын хэмжээг 360,000 төгрөгөөр шинэчлэн тогтоосон. 
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Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу 42 албан хаагчид эрүүл мэнд, нийгмийн 
асуудал, хүсэлтийг нь харгалзан сургалтын төлбөрийн дэмжлэг болон эмчилгээний бусад 
буцалтгүй тусламжийг олгосон.  

 
Тамгын газар болон хороодын ажлын албаны албан хаагчдын ээлжийн амралтын 

саналыг авч ЗДТГ-ын даргын 2017 оны Б/106, Б/224 дугаар тушаал, дүүргийн Засаг даргын 
2017 оны Б/21 дүгээр захирамжаар ээлжийн амралтын хуваарийг баталуулан амаруулсан. 

 
2017-2018 онд ЗДТГ-аас тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн 2 албан хаагчид “төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж” олгох журмын дагуу хүсэлтийг 
хүлээн авч, төрийн албанд ажилласан жилийг тооцон холбогдох материалыг СТСХэлтэст 
хүлээлгэн өгсөн. 
 
Байгууллагын сул чөлөөтэй ажлын байранд шинэ ажилтан авах, ажилтнуудыг ажлын 
хэрэгцээ, дадлага туршлагыг үндэслэн хүний нөөцийг зохистой байршуулах ажлын 
хүрээнд: 

 
Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар 2017 онд нийт 106, Засаг даргын 

захирамжаар 8 сул орон тоонд давхардсан тоогоор тус тус томилгоо хийгдсэн ба жилийн 
эцсийн байдлаар нийт 390 гаруй тушаал, захирамжийн төслийг боловсруулан батлуулсан. 

 
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний сонгон шалгаруулалтад тэнцэж, 

тухайн албан тушаалд тавигдах ерөнхий болон тусгай шаардлагыг хангасан иргэдийг 
төрийн албаны төв байгууллагын нэр дэвшүүлж, шийдвэрийн дагуу 6 албан хаагчийг  
төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон.  

 
Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны сул орон тоог удирдах ажилтны 

нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчаас нөхөх 2, төрийн жинхэнэ алба хаагчийг албан тушаал 
дэвшүүлэн томилох 2 саналыг тус тус хүргүүлж, салбар зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн 1 
албан хаагчийг удирдах албан тушаалд томилсон.  

 
ЗДТГ-ын төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй тангараг өргөөгүй албан 

хаагчдын судалгааг гарган Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлэн 2017 оны 10 дугаар сарын 10 
дугаар сарын 26-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 9 албан хаагчийг төрийн 
захиргааны албан хаагчийн тангараг өргүүлсэн. 

 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон 

шалгаруулах журам”-ын дагуу тус дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба, Дотоод 
аудитын албаны даргын орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт явуулах захиалгыг Төрийн 
албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. 
 
Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг бүтэц орон тоотой уялдуулан 
шинэчлэн боловсруулах ажлыг зохион байгуулах, анкет, хувийн хэрэгт тухай бүр 
баяжилт хийх, хүний нөөцийн судалгаа боловсруулахажлыг зохион байгуулах ажлын 
хүрээнд: 

 
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/153 дугаар захирамжаар ТГ-ын бүтэц, орон тоог 

шинэчлэн баталсны дагуу ЗДТГ-ын даргын 2017 оны Б/185 дугаар тушаалаар байгууллагын 
ажлын байр, чиг үүргийн хуваарийг баталсан. 

 
Батлагдсан чиг үүргийн хуваарийн дагуу албан хаагчдын ажлын байрны 

тодорхойлолт бүрэн шинэчлэгдэн батлагдсан. 
 
ТГ-ын албан хаагчдын хувийн хэргийн бүрдлийг ЗДТГ-ын даргын 2014 оны Б/323 

дугаар тушаалаар батлагдсан жагсаалтын дагуу бүрэн хангуулсан. 
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Албан хаагчдын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх,ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг 
удирдан зохион байгуулж, дотоод хяналтыг сайжруулах ажлын хүрээнд: 
  
 ЗДТГ-ын ёс зүйн хороонд ирсэн өргөдөл, гомдлын дагуу 2017 оны 06 дугаар сарын 
09-ний өдөр 1 дүгээр хуралдааныг хуралдуулсан. Хуралдаанаар 15 дугаар хорооны 
үйлчлэгч О.Цацралын талаар ирүүлсэн санал, гомдлыг хэлэлцэж ёс зүйн хорооны 
дүгнэлийг Тамгын газрын даргад уламжилсан.  
 
 Тамгын газрын даргын 2017 оны Б/221 дугаар тушаалаар О.Цацралд сануулах 
сахилгын шийтгэл ногдуулсан.  
 
 Албан хаагчдын цагийн бүртгэлийг “цаг бүртгэлийн” программаар хянаж цагийн 
тооцоог сар бүрийн 5, 20-нд санхүүд хүргүүлэн ажилласан. 
  
 Албан хаагчид дүрэмт хувцас, энгэрийн зүүлт,  ажлын үнэмлэхээр бүрэн жигдэрсэн. 
 
Эрхэлсэн ажилдаа үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа албан хаагчид болон  бусад 
байгууллагаас шагнуулахаар ирүүлсэн хүмүүсийн материалыг хүлээн авч судалж,  
дүүрэг, Засгийн газрын шагнал болон төрийн одон медалиар шагнуулахаар 
уламжлах ажлын хүрээнд: 
  
 2017 оны 12 сарын байдлаар дүүргийн хэмжээнд төрийн одон медальд 587 иргэн, 
аж ахуй нэгж байгууллага материал ирүүлснийг шагналын программд мэдээллийг оруулж, 
ДИТХТ-ийн 6 удаагийн хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.  
  
 МУ-ын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 28, 48, 170, 19, 38 дугаар зарлигаар шагнагдсан 
дүүргийн хэмжээний нийт 738 иргэнд төрийн одон медаль гардуулах 5 удаагийн ёслолын 
үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. 
  

2017.02.20   
28 дугаар 
зарлиг 

2017.03.18  
48 дугаар 
зарлиг 

2017.07.06  
170 дугаар 
зарлиг 

2017.08.08  
19 дүгээр 
зарлиг 

2017.10.23  
38 дугаар 
зарлиг 

Хөдөлмөрийн 
гавьяаны улаан 
тугийн одон 

18 15 26 8 17 

Цэргийн гавьяаны 
улаан тугийн одон  

  2   

Алтангадас одон 68 67 143 40 61 

Цэргийн гавьяаны 
одон 

1 5 2   

Хөдөлмөрийн 
хүндэт медаль 

19 36 54 73 81 

Цэргийн хүндэт 
медаль 

1     

НИЙТ 107 123 227 121 159 

 
• Дүүргийн хэмжээнд 23 хороодоос “Алдарт эх” I, II зэргийн одонгийн болзол хангасан 

эхчүүдийн материалыг нэгтгэн хүлээн авч ДИТХТ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн архивын нэгж 
болгон бэлтгэж НИТХ-д хүргүүлсэн. I зэргийн одон 14, II зэргийн одонд 352 эхийг материал 
хүргүүлснээс МУ-ын ерөнхийлөгчийн 2017 оны 122 дугаар зарлигаар 337 эхийн одонг 
хүлээн авч 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр эхчүүдэд одон гардуулах үйл ажиллагааг 
ТЗУХ зохион байгуулж ажилласан. 
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• Дүүргийн шагналаар Сар шинийн баяр, ОУ-ын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, 
Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ой, Ахмадын өдөр, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн байгууллага үүсч 
хөгжсөний 86 жилийн ойн баяр, Монгол Улсын багш нарын 51 дэх өдрийн ойн баяр болон 
Засаг дарга хуулиар олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой цаг үеийн шинжтэй 
зарим арга хэмжээгээр Засаг даргын болон дүүргийн шагналаар нийт 336 иргэнийг шагнаж 
урамшуулсан байна. Үүнд: Засаг даргын өргөмжлөл-233, Засаг даргын жуух бичиг-57, 
Тэргүүний ажилтан-30, Хүндэт иргэн тэмдгээр 16 иргэн тус тус шагнагдсан. 
 

Журмын 10 дугаар хавсралт 

  

Хүний нөөцийг чадавхажуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар 

байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан  

зорилтын биелэлтийг тайлагнах хүснэгт 

  

Зорилт № Үйл 

ажиллагаа 

Шалгуу

р 

үзүүлэл

т 

Зүрилтот 

түвшин 

 (Тоо 

хэмжээ, 

 хувь) 

Хүрсэн 

түвшин

  

(Хэрэгж

илтийн 

хувь, 

тоо 

хэмжээ

) 

Зарцуулсан 

хөрөнгө,  

эх үүсвэр  

гүйцэтгэлээр 

(мян.төг) 

  

 Тайлбар 

  

1. 

Хүний 

нөөций

г 

чадавх

жуулах 

1 Албан 

хаагчдын 

мэдлэг, 

мэргэжлий

г 

дээшлүүлэ

х 

чиглэлэлээ

р зохион 

байгуулсан 

гадаад, 

дотоодын 

сургалт Дотоод 

сургалты

н тоо 

5-аас 

дээш 

100% 

5,640,100 

төгрөг 

/Бараа 

үйлчилгээний 

бусад зардал/ 

Архив, албан 

хэрэг 

хөтлөлтийн 

талаар 9 сургалт 

зохион байгуулж 

давхардсан 

тоогоор 510 

албан хаагч 

хамрагдсан. 

Санхүү, төрийн 

сан болон 

нягтлан 

бодогчдод 

зориулсан 3 

сургалтад 140 

албан хаагч 

оролцож 

мэдлэгээ 

дээшлүүлсэн. 

Үндсэн хуульд 

нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах 

хэрэгцээ 

шаардлага, 

Захиргааны 

ерөнхий хууль, 

Эрүүгийн хууль, 

Зөрчлийн тухай 
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хуулиар 140 

албан хаагчдад 

4 удаагийн 

сургалтыг 

зохион 

байгуулсан. 

Нийгмийн 

хөгжлийн хэлтэс, 

Хүнс, худалдаа 

үйлчилгээний 

хэлтэс, 

Тохижилт 

нийтийн аж 

ахуйн хэлтсээс 

дүүргийн иргэд, 

үйлчилгээний 

байгуулага, 

сургууль, 

цэцэрлэгийн 

ажилтнуудад 

нийт 13 удаагийн 

сургалтыг 

амжилттай 

зохион 

байгуулсан. 

  

Албан 
хаагчдын 
хамрагдс
ан 
байдал 

80 хувиас 
дээш 

100% 

Албан хаагчид 
хариуцсан 
ажлын чиглэлд 
хамаарах 
сургалтуудад 
90%-тай 
хамрагдсан.  

Гадаад 

сургалтад 

албан 

хаагчдын 
хамрагдс
ан 
байдал 

20 хувиас 
дээш 

100% 

Архив, албан 

хэрэг 

хөтлөлтийн 

талаар 4 сургалт 

зохион байгуулж 

220 албан хаагч 

хамрагдсан. 

Санхүү, төрийн 

сан болон 

нягтлан 

бодогчдод 

зориулсан 2 

сургалтад 100 

албан хаагч 

оролцож 

мэдлэгээ 

дээшлүүлсэн. 
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Үндсэн хуульд 

нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах 

хэрэгцээ 

шаардлага, 

Захиргааны 

ерөнхий хууль, 

Эрүүгийн хууль, 

Зөрчлийн тухай 

хуулиар 260 

албан хаагчдад 

8 удаагийн 

сургалтыг 

зохион 

байгуулсан. 

Нийгмийн 

хөгжлийн 

хэлтсээс 

дүүргийн 

халамжийн 

үйлчилгээний 

хэлтэс, Дэлхийн 

зөн олон улсын 

байгууллага 

болон төрийн 

бус 

байгууллагуудта

й хамтран иргэд, 

үйлчилгээний 

байгуулага, 

сургууль, 

цэцэрлэгийн 

арга зүйч, багш, 

эмч, албан 

хаагчдад 

хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 

хүний эрхийн 

тухай хууль, гэр 

бүлийн 

хүчирхийлэлтэй 

тэмцэх тухай 

хууль, 

аутизмийн тухай 

ойлголт, 

мэдээллийг 

хүргэх, уг 

эмгэгийг эрт 

илрүүлэх талаар 

мэдлэг, 

мэдээлэл олгох 

зэрэг 8 
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сургалтыг 

зохион 

байгуулсан. 

  

2 Мэргэшсэн

, 

туршлагат

ай хүний 

нөөцийг 

бүрдүүлэх 

3 болон 

түүнээс 

дээш жил 

ажилласа

н 

мэргэшсэ

н 

боловсон 

хүчний 

үзүүлэлт 

70 хувиас 

дээш 

70% 

  ЗДТГ-ын нийт 

албан хаагчдын 

60-70% нь 3 

болон түүнээс 

дээш жил 

ажилласан 

туршлагатай ба 

сул орон тоо 

гарсан 

тохиолдолд 

эхлээд 

байгууллагын 

дотоод албан 

хаагчдаас тус 

ажлын байранд 

тавигдах болзол, 

шаардлагыг 

хангаж байгаа 

албан хаагчийг 

нэр дэвшүүлэх 

бөгөөд сул орон 

тоог холбогдох 

журмын дагуу 

нийтэд мэдээлж 

ажилласан.  

Хэсгийн дундаж: 
92.5% 

 

2. 

Албан 

хаагчд

ын 

ний

гми

йн 

баталг

ааг 

хангах 

3 Цалин 

хөлс, 

шагнал, 

урамшуул

лын 

тогтолцоог 

хэрэгжүүлэ

х 

Шагнал, 

урамшуул

алд 

хамрагдс

ан албан 

хаагчдын 

тоо 

Гүйцэтгэл

ээр 

100% 

1,927,028 

төгрөг 

/ЗДТГ-ын 

батлагдсан 

төсөв/ 

2017 оны 

хороодын үйл 

ажиллагааны үр 

дүнгийн 

үнэлгээгээр 

хангалттай 

үнэлэгдсэн 

дүүргийн 5, 6 

дугаар хорооны 

Засаг дарга нарт 

мөнгөн 

урамшуулал 

олгосон.  

112,987,500 

төгрөг 

Нийт 206 албан 

хаагчид 2017 

оны үр дүнгийн 
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/ЗДТГ-ын 

батлагдсан 

төсөв/ 

урамшууллыг 

олгосон. 

54,600,000 

төгрөг 

/ЗДТГ-ын 

батлагдсан 

төсөв/ 

182 албан 

хаагчдад төрийн 

албан хаагчид 

олгох 300,000 

төгрөгийн 

урамшууллыг 

олгосон. 

320,000 төгрөг 

/Засаг даргын 

нөөц хөрөнгө/ 

Дүүргийн ЗДТГ-

ын 1 албан хаагч 

Төрийн албаны 

тэргүүний 

ажилтан, 5 

албан хаагч 

дүүргийн 

шагналаар тус 

тус шагнагдсан.   

Албан 

хаагчдын 

үйл 

ажиллага

аны 

үнэлгээ, 

ажилласа

н жил, ур 

чадварыг 

харгалзан 

олгох 

нэмэгдэл, 

зэрэг дэв, 

шатлал  а

хиулах 

Гүйцэтгэл

ээр 

   Нийслэлийн 

Засаг даргын 

2017 оны А/171 

дугаар 

захирамжаар 

төрийн 

захиргааны 25 

албан хаагчид 

зэрэг дэв 

шинээр олгож, 

зэрэг нэмсэн. 

Тамгын газрын 

даргын 2017 оны 

Б/113, дүүргийн 

Засаг даргын 

2017 оны Б/13 

дугаар 

захирамжаар тус 

тус 

батлагдсанааар 

Төрийн 

захиргааны 

албан хаагчийн 

зэрэг дэвийн 

нэмэгдлийг 

2017.04.01-ний 

өдрөөс эхлэн 

олгосон.   

  
 Дүүргийн Засаг 

даргын 2017 оны 
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А/153 дугаар 

захирамжаар 

Засаг даргын 

Тамгын газрын 

бүтэц, орон тоог 

шинэчлэн 

баталсантай 

холбогдуулан 

Тамгын газрын 

даргын 2017 оны 

Б/129 дугаар 

тушаалаар 

Тамгын газрын 

албан хаагчдын 

цалин хөлсийг 

шинэчлэн 

тогтоосон. 

  

 

 

  ЗДТГ-ын даргын 

2017 оны Б/120 

дугаар 

тушаалаар 

Төрийн албанд 

ажилласан 

туршлага, ур 

чадвар, ажлын 

үр дүнг 

харгалзан 

хороодын 18 

зохион 

байгуулагчийн 

цалингийн 

шатлал ахиулж, 

цалин хөлсийг 

шинэчлэн 

баталсан. 

  

 Хөдөлмөрийн 

хөлсний доод 

хэмжээ 

өөрчлөгдсөнтэй  

холбогдуулан 

Тамгын газрын 

даргын 2017 оны 

А/85 дугаар 

тушаалаар 

хороодын 

хэсгийн ахлагч 

нарт сар бүр 

олгох 

урамшууллын 

хэмжээг 360,000 
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төгрөгөөр 

шинэчлэн 

тогтоосон. 

 

4 Албан 

хаагчдын 

ажлын 

байрны 

хэвийн 

нөхцөлийг 

бүрдүүлсэ

н байдал 

Ажлын 

байрны 

таатай 

орчны 

сэтгэл 

ханамжий

н санал 

асуулга 

Сэтгэл 

ханамж 

80 хувиас 

дээш 

 

 

70% 

 150,000 

төгрөг 

/ЗДТГ-ын 

урсгал 

засварын 

зардал/ 

Албан хаагчдын 

ажлын байрны 

таатай орчны 

сэтгэл 

ханамжийн 

санал асуулгад 

тулгуурлан 

2017-2018 оны 

халаалтын 

улиралд ЗДТГ-

ын байрны 

дулаан 

алдагдалтыг 

багасгах ажлын 

хүрээнд өрөө, 

тасалгааны 

цонхнуудыг 

дулаалж, 

тасалгааны 

температурыг 2-

3 градусаар 

нэмэгдүүлсэн.   

39,996,000 

төгрөг 

/Орон нутгийн 

хөрөнгө 

оруулалт/ 

Тамгын газрын 

болон хороодын 

хэмжээнд 

ашиглагдаж буй 

эд хөрөнгө, 

техник 

хэрэгслийн 

хэрэгцээг 

тодорхойлон 

эдийн засгийн 

тооцоог гаргаж,  

албан хаагчид 

шаардлагатай 

компьютер, 

техник 

хэрэгслээр 

хангагдсан. 

17,894,061 

төгрөг 

/ЗДТГ-ын 

урсгал 

Тамгын газрын 3 

давхарын 

өрөөнүүд болон 

шинэ 

өргөтгөлийн 

хурлын заалны 
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засварын 

зардал/ 

засвар хийж, 

шаардлагатай 

техник 

хэрэгслээр 

тохижуулсан. 

  1,900,000 

төгрөг 

/Хог хаягдал 

зайлуулах, 

хортон 

мэрэгчдийн 

устгал, 

ариутгалын 

зардал/ 

Тамгын газрын 

өрөө, 

тасалгаануудад 

2 удаа хортон 

мэрэгчний 

устгал, ариутгал 

хийсэн. 

Албан 

хаагчдад 

сар бүр 

олгох 

хоол, 

унааны 

зардлыг 

нэмэгдүү

лэх 

Гүйцэтгэл

ээр 

100% 

  Дүүргийн ЗДТГ-

ын даргын 2014 

оны 04 дүгээр 

сарын 07-ны 

өдрийн А/63 

дугаар 

тушаалаар 

албан хаагчдын 

нэг өдрийн 

унааны мөнгийг 

1000 төгрөг, 

хоолны мөнгийг 

4000 төгрөг 

болгож 

нэмэгдүүлснээр 

хоол, унааны 

нэмэгдлийг сар 

бүр албан 

хаагчдад олгож 

байна.   

5 Албан 

хаагчдын 

эрүүл 

мэндийг 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

Эрүүл 

мэндийн 

урьдчила

н 

сэргийлэх 

үзлэг 

Жилд 1-

ээс 

доошгүй 

удаа 

 

100% 

6,868,000 

төгрөг  

/Бараа 

үйлчилгээний 

болон бусад 

зардал/ 

ЗДТГ-ын албан 

хаагч, 

ажиллагсадыг 

эрүүл мэндийн 

урьдчилан 

сэргийлэх үзлэг, 

оношилгоо, 

шинжилгээнд 

хамруулах 

ажлыг “Бона 

Вита” эмнэл зүйн 

лабораторитай 

хамтран 2017 

оны 11 дүгээр 
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Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой  
Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд үзүүлэх захиргааны үйлчилгээ, 
мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа: 

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

өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шилжүүлэх, шийдвэрлүүлэх, эргэн мэдээллэх үйл 
ажиллагааг Нийслэлийн Засаг даргын А/1086 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх 
журам”-ын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газарт 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ний өдрийг 
дуустал нийт 918 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Нийт 947 өргөдлөөс шийдвэрлэсэн 915 
буюу 96,6 %, шийдвэрлэх шатандаа 30 буюу 3,2 %, хугацаа хэтэрч 2 өргөдөл буюу 0,2 % 
шийдвэрлэгдсэн байна. 

 
Индексийн үзүүлэлтээр 0,836 буюу “В”-үнэлгээтэй буюу өргөдөл гомдол 

шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 19 цаг 22 минут байна. 
2017 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланг 2017 оны мөн 

үеийнхтэй харьцуулж үзэхэд өргөдөл гомдлын тоо  181 буюу 17,5 %- иар буурсан байна. 
 
Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны хүрээнд: 

 
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх 1,721,165,100 төгрөгийн 33 төсөл арга 

хэмжээний худалдан авалтыг зохион байгуулсанаас 1,487,961,100 төгрөгийн 31 төсөл арга 
хэмжээний гэрээ байгуулагдаж 233,204,000 төгрөгийн 2 төсөл арга хэмжээний тендер 
цуцлагдсан.  

 
2016-2017 он дамжин хэрэгжих 120,000,000 төгрөгийн 2 төсөл арга хэмжээний 

худалдан авалтыг зохион байгуулж гэрээ байгуулагдсан. 
 
Япон улсын ЗГ-ын өвсний үндэс буцалтгүй тусламжаар санхүүжигдэх 168,200,000 

төгрөгийн 2 төсөл арга хэмжээний гэрээ байгуулагдсан. 

сард зохион 

байгуулсан. 

  

Албан 
хаагчдын 
хамрагда

лт 

100 хувь 

100% 

  Нийт 101 албан 
хаагч эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг 
оношлогоо, 
шинжилгээнд 
хамрагдсан.  

Хэсгийн дундаж: 95% 

 

  

                                       Үнэлгээний дундаж хувь: 

  

93.7% 
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Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр санхүүжигдэх 50,000,000 төгрөгийн 1 төсөл арга 
хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулагдсан. 
  
 
“Нийслэлийн хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д тухайн жилд 
гаргах тайлан, мэдээний тухайд 

 
Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр батлагдсан 89 дүгээр тогтоол 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэнд жил бүрийн 01 дүгээр сарын 05, 10 дугаар сарын 
05-ны өдрүүдэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ гэж заасан тул 2017 онд хагас жилийн 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдээгүй.  

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр батлагдсан А/335 

захирамж “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам” 2018 оноос хэрэгжиж 
эхлэх бөгөөд дээрх журмын дагуу Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн хэрэгжилтэнд хагас жилийн байдлаархяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдэнэ. 

 
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хувьд Улаанбаатар хотын “Аз жаргалтай хот” 

индексийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/388 тоот захирамжаар Нийслэлийн Аз жаргалтай 
хотын индексийг тооцох аргачлал шинэчлэн батлагдсан.  

 
Баянгол дүүргийн 2016 оны Аз жаргалтай хотын индексийн шалгуур үзүүлэлтийг 

тооцоолох 23 хороодын тоон мэдээг нэгтгэн боловсруулж 2017 оны 08 дугаар сарын 31-ны 
өдөр Захирагчийн ажлын албанд цахимаар, Нийслэлийн Засаг даргынТамгын газарт 2017 
оны 09 дүгээрсарын 15-ны өдрийн 03/189 тоот албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн. 
2017 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдөр нэмэлт мэдээллийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Нийслэлийн Статистикийн газарт цахимаар хүргүүлсэн. 

 
Нийслэлийн Засаг дарга болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн 

газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай 
хот” хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг  
хэрэгжүүлэх гэрээ, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн Засаг даргын 
тамгын газрын 2016 оны үйл ажиллагаанд шалган зааварласан ажлын хэсгээс Баянгол 
дүүрэгт өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн ажлын эхний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн 
боловсруулж 2017 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 03/1521 тоот албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлэн 
ажиллалаа. 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/388 тоот 

захирамжаар Нийслэлийн Аз жаргалтай хотын  индексийг тооцох аргачлал шинэчлэн 

батлагдсан. 

 Баянгол дүүргийн 2016 оны Аз жаргалтай хот индексийн шалгуур үзүүлэлтийг 

тооцоолох 23 хороодын тоон мэдээг нэгтгэн боловсруулж 2017 оны 08 дугаар сарын 31-ны 

өдөр Захирагчийн ажлын албанд цахимаар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 

оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 03/189 тоот албан бичгээр болон цахимаар хүргүүлсэн.  

2017 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдөр нэмэлт мэдээллийг нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газар, Нийслэлийн Статистикийн газарт цахимаар хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн Засаг дарга болон Баянгол дүүргийн Засаг даргын хооронд Засгийн 

газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Засаг дарга 
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бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны “Аз жаргалтай 

хот“ хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийг 

хэрэгжүүлэх гэрээнд нийт 46 зорилт, арга хэмжээ тусгагдсанаас 1 дүгээр улирлын байдлаар 

биелэлт 25.2%-тай үнэлэгдэж, 2017 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 03/931 тоот албан 

бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 

хүргүүлсэн. 

Өмнөх жилийн үр дүнг үнэлсэн ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмжийн дагуу хариу арга 

хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлсэн. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  шалган зааварлах ажлын хэсгээс Баянгол 

дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт дүүргийн 2016 оны үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын хүрээнд “Тэмдэглэл, зөвлөмж хүргүүлэх” тухай 2017 оны 

01 дүгээр сарын 31-ний өдөр 03/418 тоот албан бичиг хүргүүлсэн.  

Дүүрэгт хүргүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Тамгын газрын даргын 2017 оны 02 дугаар 

сарын 08-ны өдрийн “Гүйцэтгэл сайжруулах тухай” төлөвлөгөө баталж ажилласан.   

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хагас жилийн байдлаар 86.5%-тай үнэлэгдэж 2017 оны 07 

дугаар сарын 31-ний өдрийн 03/1521 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн. Зөвлөмжийн дагуу хийгдэх 

хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө 2017 оны байдлаар 92,1 хувьтай үнэлэгдсэн байна. 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 
Дүүргийн ил тод байдлыг илтгэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах,  хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, сарын болон жилийн ажлын тайланг нэгтгэн боловсруулж холбогдох 
газарт хүргүүлсэн. 
  
 Монгол Улсын  Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрээнд: 

 1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаар мэдээллийг 

иргэд, байгууллага чөлөөтэй авах нөхцлийг хангах,  

 2. Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах, 

 3.Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний 

хуваарьлалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх,  

 4. Чиг үүрийн дагуу зөвшөөрөл, бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, 

олон нйитэд танилцах боломжоор хангах,    

 5. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор 

хангах,  

 6. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах,  

 7. Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг 

хангах зэрэг агуулгаар  

  

 “Шилэн дансны тухай” хуулийн дагуу  www.shilendans.gov.mn, www. bgd.mn цахим 

хуудаст Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны төсөв батлах тухай 3/06 

дугаар тогтоол, дүүргийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 04/03 дугаар тогтоол, 

дүүргийн 2017 оны төсвийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай 04/04 дугаар тогтоол,  

2017 оны 2 дугаар улирлын нэгтэсэн тайлан,  2016 оны 12 дугаар сар, 2017 оны 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэл, орлого, зарлага, өглөг авлагын мэдээ, 

мөн төсвийн гүйцэтгэлийн төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарыг хуулийн 
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хугацаанд байршуулан,  мэдээллийн самбарт тогтмол шинэчлэн, үйл ажиллагаагаа олон 

нийтэд ил тод болгон ажиллаж байна. 

 

2016 оны төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн нэгдсэн тайланд хийгдсэн 

Аудитын гэрчилгээ, төсвийн гүйцэтгэлд хийгдсэн аудитын дүгнэлт түүний дагуу авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, дүүргийн 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, 2017 оны эхний 

хагас жилийн санхүүгийн нэгдсэн тайлан, мэдээг  цаг тухай бүр цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллаж байна.  

 

Нээлттэй нийгэм форум судалгааны байгууллагын цахим хуудасанд Баянгол дүүрэг 

шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээр 2017 оны 5 дугаар сарын байдлаар 92.2 хувийн 

хэрэгжилттэй гарчээ. 

 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016-2017 онд он дамжин хэрэгжих 25 төрлийн  

ажлын 2,351,374.2 мянган төгрөг, 2017 онд хэрэгжүүлэх 5 төрлийн 35 ажлын 1,482,536.5  

мянган төгрөгийн нийт 3,833,910.7 мянган төгрөгөөр батлагдсан.  

 

Эдгээр ажлуудын санхүүжилтийн захирамж болон бусад холбогдох акт 

материалуудыг бэлтгэж гэрээг дүгнэн НХОГазрын хяналтын инженерүүдийн акт 

гүйцэтгэлээр нийт 1,627,279.31  мянган төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.  

 

Үүнээс 2016-2017 онд он дамжин хийгдэх 17 ажлын гүйцэтгэлээр 1,152,197.9 мянган 

төгрөг 

2017 онд хийгдэх 18 ажлын гүйцэтгэлээр 475,081.4 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 

олгосон  байна.  

 

ОНХСангийн хөрөнгөөр 2016-2017 онд он дамжин хэрэгжүүлэх 11 ажилд 332,528.7 

мянган төгрөгөөр батлагдснаас 10 ажлын гүйцэтгэлээр 275,898.8 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтийг олгож 56,629.9 мянган төгрөгийн ажлыг 12 дугаар сард гүйцэтгэлээр эрх нь 

нээгдэхэд олгоно. 

 

2017 оны барьцаа дансны 468,218.8 мянган төгрөгийн эхний үлдэгдлээс НХОГазрын 

гэрээ дүгнэсэн протокол, гүйцэтгэгч байгууллагын үлдэгдлийн баталгаа, ашиглагч 

байгууллагын зөвшөөрөл зэрэг холбогдох бичиг баримтуудыг үндэслэн 44 байгууллагад 

360,465.3 мянган төгрөгийн барьцааг чөлөөлж тайлант онд 99,033.8 мянган төгрөгийн 

орлогыг барьцаа дансанд байршуулан 206,787.4 мянган төгрөгийн үлдэгдлийг тооцоо 

нийлж актаар баталгаажуулахаар ажиллаж байна. 

 

Дүүрэгт хийгдэж буй орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажил, орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын мэдээг маягтын дагуу гаргаж Засаг даргаар батлуулан 

Нийслэлийн ЗДТГазрын СТСХэлтэст  сар бүрийн 2 дотор хүргүүлж ажиллаж байна. 

 

Мөн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, 

санхүүжилтийн мэдээг аж ахуйн нэгж байгууллага бүрээр сар бүр shilendans.gov.mn цахим 

хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулан олон нийтэд ил тод мэдээллэн ажиллаж 

байна. 

 

Дүүргийн хэмжээнд батлагдсан төсөл арга хэмжээ ажлын гүйцэтгэл явцад 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженерүүдээр, дүүргийн зүгээс харьяа 



149 
 

СӨХ-ийн дарга, хорооны Засаг дарга болон холбогдох удирдлага мэргэжилтнүүдээс 

саналыг авч хяналтын хүснэгтээр дамжуулан ажлын явц чанарыг сайжруулж хяналт тавин 

ажиллаж байна. 

 

Байгууллагаас гарч байгаа эрх зүйн баримт бичгийн төслийг хянаж хуульд 

нийцүүлэх, хууль тогтоомжийн асуудлаар иргэн, аж ахуйн нэгжид мэдээлэл, 

зөвлөгөө, лавлагаа өгч олон нийтэд салбарын хууль тогтоомжийг таниулахаар пейж, 

сайтад тогтмол тавьж хэвшсэн. 

  

 Байгууллагаас гарч байгаа эрх зүйн баримт бичгийн төслийг хянах, хуульд нийцэж 

буй эсэхэд хяналт тавих чиглэлээр дараах баримт бичгүүдийг хянасан байна. Үүнд:  

 1. Дүүргийн Засаг даргын Захирамж 

 2. ЗДТГ-ын даргын тушаал   

 3. Гэрээ /хамтын гэрээ/   

 4. Шаардлагатай тохиолдолд Газрын алба, ХҮҮХ, ДБТХ, Иргэдэд үйлчилэх 

Боловсруулагдан гарч буй эрх зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд албан тушаалтанд 

зөвлөгөө, мэдээллийг өгч, Засаг даргын захирамжууд www.bgd.mn сайтад тавигдсанаар 

иргэдэд мэдээллэгдэж байна. 

Сайтад өдөр тутмын 310 мэдээлэл тавигдаж олон нийт, иргэдийн хандлага 7 хоногт 

дунджаар 16000 хүн болсон. 

 

 
 
Удирдах дээд болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн захирамж, тогтоол, шийдвэр, 

гэрээ, хэлэлцээр болон бусад шийдвэрийн төсөлд өгөх санал боловсруулан сайтад 

тавьсан. 

 

 2017 он гарсаар дараах хуулийн төсөлд санал өгсөн байна. Үүнд: 

 1. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хууль 

 2. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 

 3. Нийслэлийн Засаг даргаас 2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар дараах 

хуулийн төсөлд санал өгсөн.   

 

 “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан 

Гэр бүлийн тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль,Тамхины хяналтын 

тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулийн заалтуудад өөрчлөлт оруулах, зохицуулалт хийх, 

хуулиудыг даган гарсан журмуудыг шинэчлэх зэргээр санал боловсруулж хүргүүлсэн тухай 

мэдээлэл сайтад тавьсан. 
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 Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журам, Хөдөлмөрийн гэрээ, Хороодын хэсгийн 

ахлагч нартай байгуулах хөлсөөр ажиллах гэрээ, Шуурхай багийн ажиллах журамын 

төслийг боловсоруулаад байна.  

 

 Мөн Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хуулийн тасгийн албан хаагчдын 

үндсэн чиг үүрэг, ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээ зэргийг шинэчлэн 

батлуулсан. 

 

  Мөн дүүргийн Ахмадын хорооны дүрмийг шинэчлэн боловсруулж, чуулганаар 

хэлэлцүүлж батлуулсан мэдээлэл сайтад тавигдсан. 

 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэнд тогтмол хяналт тавин ажиллаж, иргэдээс ирүүлж 

байгаа өргөдөлд дүн шинжилгээ хийж сар бүр www.bgd.mn цахим хуудсанд байршуулан 

иргэдийг мэдээ, мэдээллээр тогтмол ханган ажиллаж байна.  

 

 ЗДТГ-ын дотоод сүлжээ болон, интернетийн сулжээний хэвийн найдвартай 

ажиллагааг ханган Интернетийн хэрэглэж байсан хурдны тооцоог дүүргийн нийт 

ажилтнуудын тоонд харьцуулан судалгаа гарган, судалгаанд тулгуурлан нэмэх 

шаардлагатай хурдыг нэмэгдүүлэн 55 mbps хурдыг хэрэглэж байна. 

 

ЗДТГ-н хэлтэс, албад, хороодын ажлын албад хооронд  дотоод сүлжээний программийг 

шинэчилж Spark программыг суулган сервертэй холбон нөөц бололцоог харгалзан шат 

дараалалтайгаар шинэчилж ажиллаж байна. 

 

Албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийж байгаа уулзалтын мэдээг сар бүр www. bgd.mn 

цахим хуудсаар мэдээлж ажилласан. 

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

  

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1. 

      

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; 

 Дүүргийн Засаг даргын 2017 

оны А/153 дугаар 

захирамжаар батлагдсан 

бүтэц, орон тоог шинэчлэн 

батлах тухай захирамжийг 

дүүргийн цахим хуудсанд 

байршуулсан.   

90% 

2. 

    

  

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

 Төрийн албан хаагчийн ёс 

зүйн дүрмийг дүүргийн цахим 

хуудсын ил тод байдал цэсний 

ёс зүй, авлигын хэсэгт 

байрлуулсан. Дүүргийн Засаг 

даргын дэргэдэх ёс зүйн хороо 

болон ЗДТГ-ын ёс зүйн хороог 

байгуулсан тухай захирамж, 

тушаалыг цахим хуудсанд тус 

тус байршуулсан.  

   

100% 

http://www.bgd.mn/
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3. 

    

  

Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг 

хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

 Засаг даргын Тамгын газрын 

хүний нөөцийн хөгжлийн 

хөтөлбөр болон нийгмийн 

баталгааг хангах дэд 

хөтөлбөрүүдийг дүүргийн 

цахим хуудсанд байршуулсан. 

100% 

4. 

    

  

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг 

хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж 

байх; 

 Төрийн жинхэнэ албаны 

удирдах албан тушаалд 

томилогдох ажилтныг сонгон 

шалгаруулах журам”-ын дагуу 

тус дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба, Дотоод 

аудитын албаны даргын орон 

тоон дээр сонгон 

шалгаруулалт явуулах 

захиалгыг Төрийн албаны 

зөвлөлд хүргүүлж цахим 

хуудсанд байршуулсан. 

90% 

5. 

    

  

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 

ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр 

авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар 

цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан мэдээлж байх; 

 Албан хаагчдын 2017 оны үр 

дүнгийн болон хөдөлмөрийн 

гэрээг хагас, бүтэн жилээр 

үнэлж дүгнэсэн. 2017 оны 

жилийн эцсээр Засаг даргын 

Тамгын  газарт ажилладаг 

нийт 99 албан хаагчийн 

гэрээний биелэлтийг ажилтны 

өөрийн , хэлтэс, албадын, 

Тамгын газрын даргын гэсэн 3 

шатаар үнэлэхэд Үр дүнгийн 

гэрээтэй – 50 / А-9, В-39, С-2/, 

Хөдөлмөрийн гэрээтэй- 49 / А-

9, В-36, С- 4/ дүгнэгдсэн. 

Шинээр ажилд орсон-2, 

жирэмсний амралттай-2, 

өвчтэй-1 нийт 5 ажилтны гэрээ 

дүгнэгдээгүй. 

100% 

Хэсгийн дундаж хувь: 96% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:   

  

ТАВДУГААР БҮЛЭГ “БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ” 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд  нутгийн захиргааны бусад байгууллагатай ажлын 

уялдаа холбоог хангаж ажиллах хүрээнд 

 

 Дүүргийн Засаг даргын холбогдох чиг үүргийн хүрээнд  нутгийн захиргааны бусад 

байгууллагатай ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллах зорилгоор Засаг даргаас дүүргийн 

нутгийн захиргааны нийт байгууллагуудад Засаг даргаас 2017 онд байгуулсан үр дүнгийн 

болон хөдөлмөрийн гэрээний биелэлтийг 12 дугаар сарын 20-ны дотор тооцож үнэлгээ өгөх,  
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 2018 онд Засаг даргын харьяалах хэвтээ, босоо удирдлагатай бүх газрууд Засаг 

даргатай байгуулах гэрээний төслийг 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны дотор танилцуулах,  

 

 Засгийн газрын 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжүүлэх Нийслэлийн 

болон дүүргийн нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцыг сар бүр мэдээлж байх талаар 

2017 оны 12 сарын 01-ний өдөр А/569 дүгээр захирамж гаргаж, хэрэгжилтийн явц, үр дүнг 

илтгэх зааварчилгаа өгч ажиллаж байна.  

 

  Энэ хүрээнд 12 дугаар сарын 12 дугаар сарын 06-нд хорооны зохион байгуулагч, 

нийгмийн ажилтан нарын, 12 дугаар сарын 12-15-нд Тамгын газрын ажилтнуудын, 12 дугаар 

сарын 15-нд Орон нутгийн өмчит үйлвэрийн газрууд болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, 

албадын 2017 оны ажлын тайлан тавиулж, үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээний 

биелэлтийг тооцлоо. 

 

Албан хаагчдын 2017 оны үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг хагас, бүтэн 

жилээр үнэлж дүгнэсэн.  

2017 оны жилийн эцсээр Засаг даргын Тамгын  газарт ажилладаг нийт 99 албан 

хаагчийн гэрээний биелэлтийг ажилтны өөрийн , хэлтэс, албадын, Тамгын газрын даргын 

гэсэн 3 шатаар үнэлэхэд Үр дүнгийн гэрээтэй – 50 / А-9, В-39, С-2/, Хөдөлмөрийн гэрээтэй- 

49 / А-9, В-36, С- 4/ дүгнэгдсэн. Шинээр ажилд орсон-2, жирэмсний амралттай-2, өвчтэй-1 

нийт 5 ажилтны гэрээ дүгнэгдээгүй. 

Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Засаг даргын 

Тамгын газар болон харьяа, дэргэдэх хэлтэс, албадууд 2016-2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн 

ажлаа тайлагнах, үйл ажиллагаагаа иргэдэд сурталчлан таниулж, төрийн үйлчилгээний  

шуурхай, ил тод, нээлттэй байдлыг ханган  иргэдийн санал, санаачилгыг үйл ажиллагаа, 

бодлого, шийдвэрт тусган төр иргэний түншлэлийг бэхжүүлэх зорилгоор тайлангийн 

уулзалтыг 2017 оны 11  дүгээр сарын 08-наас 19-ны хооронд дүүргийн 23 хороодод зохион 

байгуулахад  уулзалтанд нийт 2851 иргэн хүрэлцэн ирж санал бодлоо солилцсон.   

 

Уулзалтанд биечлэн оролцож, санал хүсэлтээ илэрхийлсэн 136 иргэний 236 санал 

хүсэлтийг хүлээн авсанаас 99 асуудлыг холбогдох албан тушаалтан, дүүргийн удирдлагууд 

газар дээр нь шийдвэрлэж, 137 асуудлыг судлан нэгтгэж, холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд шийдвэрлүүлэхээр харьяаллын дагуу шилжүүллээ. 

 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын харьяа хэлтэс албад болон дэргэдэх 

нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан. 

 

Засаг даргын дэргэдэх болон Орон нутгийн өмчит үйлдвэр болох “Баянгол хүүхдийн 

зуслан” ОНӨТҮГ, “Гэр бүл ёслолын ордон” ОНӨТҮГ, “Усан спорт, сургалтын төв” ОНӨТҮГ, 

“Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ, "Баянгол Агропарк" ОНӨТҮГ, “Хүүхэд, залуучуудын 

соёлын ордон” ОНӨТҮГ, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв, Худалдан авах 

ажиллагааны алба, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Биеийн тамир, спортын 

хороо, Насан туршийн боловсролын төв, Ахмадын хороо зэрэг газруудын дарга, 

захирлуудын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хагас, бүтэн жилийн байдлаар үнэлж, 

дүгнэсэн. 
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГА С.ОДОНТУЯАГААС ХАРЬЯА 
ХЭЛТЭС, ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА НАРТАЙ 

 2017 ОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
 

 
№ 

 
Хэлтэс, газар албадын нэр 

 
Дарга, захирал 

Үр дүнгийн гэрээний 
биелэлт, үнэлгээ 

 
1 

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
дэмжих төв 

 
А.Чинбат 

 
  85,0  ”В” сайн  

2 “Баянгол Агропарк” ОНӨҮГ Д.Ганзориг   80,0  ”В” сайн  

 
3 

“Усан спорт сургалтын төв” 
ОНӨҮГ 

Л.Баттулга  70,0   “С” Хангалттай 

4 Худалдан авах ажиллагааны алба Ч.Мөнхбаяр 70,0   “С” Хангалттай 

5 Гэр бүл, ёслолын ордон ОНӨҮГ Х.Болор-Эрдэнэ  
 90,0  “А” - Маш  сайн   

6 “Хүүхэд, залуучуудын соёлын 
ордон” ОНӨҮГ 

 
Д.Дэлгэрбат 

 
  90,0  “А” - Маш сайн  

7 Баянгол хүүхдийн зуслан ОНӨҮГ  
Л.Төмөрчөдөр 

 
 85,0  “В” Сайн  

8  
Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТГ 

 
Б.Мөнгөнсүх 

  
90,0  “A”  - Маш  сайн 

9 Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн хэлтэс 

А.Ганболд 75,0  “С” Хангалттай 

10 Биеийн тамир спортын хороо Б.Дамба 86,0 “В” Сайна 

11 Насан туршийн боловсролын төв  Д.Оюунсүрэн 80,0 “В” Сайн 

12 Ахмадын хороо Ч.Ганболд Шинээр сонгогдсон 

13 Дотоод аудитын алба Б.Туяа Засаг даргаа өөрөө 
үнэлнэ. 

 

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний Б/44 дүгээр захирамжаар   

гэрээний  биелэлтээр“А”  үнэлэгдсэн “Гэр бүл, ёслолын ордон” ОНӨҮГ-ын дарга Х.Болор-

Эрдэнэ,  “Хүүхэд залуучуудын соёлын ордон” ОНӨҮГ-ын захирал Д.Дэлгэрбат, “Баянгол 

Шинэ өргөө” ОНӨААТГ-ын захирал Б.Мөнгөнсүх нарыг нэг сарын үндсэн цалингаар, “В” 

үнэлэгдсэн Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн захирал А.Чинбат, “Баянгол 

Агропарк” ОНӨҮГ-ын захирал Д.Ганзориг, “Баянгол хүүхдийн зуслан” ОНӨҮГ-ын захирал 

Л.Төмөр-Очир, Биеийн тамир, спортын хорооны дарга Б.Дамба, Насан туршийн 

боловсролын төвийн захирал Д.Оюунсүрэн нарыг сарын цалингийн 70 хувиар 

урамшуулахаар шийдвэрлэсэн. 

 

Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион 

байгуулсан үйл ажиллагааны хүрээнд 

 

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар иргэдийн өргөдөл, гомдлын хандалтын байдалд 

дүн шинжилгээ хийж үзэхэд нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн ил задгай худалдаа болон 

ТҮЦ ажиллуулах хүсэлт, сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаатай өргөдөл 

хүсэлтүүд нийт өргөдлийн 27 % -ийг эзэлж байгаад дүгнэлт хийж дараах ажлуудыг зохион 

байгуулсан. 

 

Иргэдийн гомдол, санал, хүсэлтэд тулгуурлан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерийн А/134 дүгээр тушаал, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 08 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн А/363 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор худалдаа, үйлчилгээг 

зохицуулах зөвлөлийн даргын удирдамжийн дагуу Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
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зам талбайд зөвшөөрөлгүй худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд 

хяналт тавьж зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан, холбогдох арга хэмжээг авсан. 

 

 
 

Ил задгай худалдаа эрхэлж буй иргэдэд “Апекс” худалдааны төвийн зоорийн 

давхарт хөнгөлөлттэй үнээр лангуу түрээслүүлж, ажиллуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааны талаар 

оршин суугч, иргэдээс өгч буй санал, хүсэлт, үзүүлж буй үйлчилгээг харьцуулах замаар 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор нийт 

209 Сууц өмчлөгчдийн холбоодын удирдах албан тушаалтнуудад төлөвлөгөөний дагуу 

сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.  

 

 Иргэдийн санал, хүсэлтэд тулгуурлан Баянгол дүүргийн ЗДТГ болон Цагдаагийн 1,2 

дугаар хэлтэстэй хамтран сууц өмчлөгчдийн холбоодын дунд “СӨХ-ны хяналтын камер-2” 

аяны хүрээнд болзолт уралдааныг зарлаж, иргэд оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд 

амьдрах нөхцөл боломжийг хангаж ажилласан.  

 

 Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 

хариуцсан ажилтнуудтай хамтран Засаг даргын Тамгын Газрын болон хороодын албан 

хаагчдад “Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн систэм www.smartcity.mn- н танилцуулга, сэдэвт 

сургалт зохион байгууллаа. 

 

Сургалтад Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид, дүүргийн 23 хорооны Засаг 

дарга, зохион байгуулагч нарын нийт 80 албан хаагчид хамрагдаж иргэдийн өргөдөл, 

гомдол санал,  хүсэлтийг хороон дээр хүлээн авч цахим програмд бүртгэн шийдвэрлэх, 

удирдлагад шилжүүлэх, иргэдэд цаг алдалгүй хариу өгөх  боломжтой болсон.   

http://www.smartcity.mn-/
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Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд www.smartcity.mn өргөдөл гомдлын нэгдсэн 

программд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг тусган албан тоот хүргүүлж “ECM” ххк-тай 

хамтран ажиллаж байна. 

 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 

12-ны өдрийн А/99 дүгээр тушаалаар дүүргийн хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах, 

төрийн албан хаагчийн ур чадвар, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хорооны Засаг дарга 

нарын удирдлага зохион байгуулалт, албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтод 

заагдсан чиг үүргийн биелэлтэнд хяналт шалгалт хийх  ажлын хэсэгт өргөдөл гомдлын 

программ ашиглалтыг нэг шалгуур үзүүлэлт болгон тусгаж ажилласан.  

 

 
 

 
2017 оны 07 дугаар сарын 19-25-н хүртэлх хугацаанд дүүргийн 23 хорооны албан 

хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн хүрээнд www.smartcity.mn  

өргөдөл гомдлын программын программ ашиглалтад хяналт шалгалтын ажлыг зохион 

байгуулж, үнэлэлт дүгнэлт, заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

 

 
 
 
 
 
 

ТАНИЛЦСАН: 

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  

ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА   Д.ДЭЛГЭРМАА  

 

ХЯНАСАН: 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН  

ХЭЛТСИЙН ДАРГА    Х.МӨНХЗУЛ 

 

            НЭГТГЭСЭН:ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН  

            ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН  Д.ЭНХЦЭЦЭГ 
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