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Нэг. Агаар цэвэр дүүрэг” 
1. Хүүхдийн  тоглоомын талбай болон иргэдийн амралтын талбай,  ногоон 

байгууламж, сул хөрс бүхий гудамж, талбайн судалгааг гарган сэргээн засварлах, 

шинээр хийх ажлын саналыг хүргүүлсэн. 

2. “Áаÿнгол÷уудын Áÿмба гариг” бүх нийтийн их цэврлэгээний ажлын  

төлөвлөгөөг гарган батлуулан хийж хэвшсэн. Нийт 7 удаагийн цэвэрлэгээг хийж 

цэвэрлэгээний дүн мэдээг зурагжуулан өгсөн ба давхардсан тоогоор 2159 иргэн, 

383 ААНÁ оролцон 61070 м/2 талбайг цэвэрлэн 15,8 тонн хог хаÿгдалыг 

тээвэрлүүлсэн. Хорооны хэмжээнд хур хогтой газар байхгүй болсон. 

3. Áаÿнгол дүүргийн Засаг даргын тамгийн газрын зүүн тал, давхарын 

5,6,7,8,9-р байрны ил асгуур, граш, ÷ингэлэг дундах хур хогийг хорооны Засаг 

дарга, ажилтан нарын хамт цэвэрлэн а÷уулснаар энэ цэгт дахин хур хог үүсээгүй 

байна. 

Хоёр: “Амины сууцтай дүүрэг” 
1. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа 16 байгууламж, 13 ТҮЦ болон 

түргэн хоолны газрын судалгаа гарган дүүргийн өм÷, гаүрын харилцааны алба, 

мэргэжлийн хÿналтын хэлтэст хүргүүлсэн. 

2. Газар өм÷лөхийг хүссэн 57 иргэний өргөдлийг хүлээн ав÷ холбогдох аймаг, 

дүүргийн газрын албанд уламжласан. 

3. Дээврийн засвар хийх 21,  цахилгаан шатны шинэ÷лэл 1 байрны судалгаа  

гарган эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлснээс 3 байрны дээврийн засвар, 

1 байрны цахилгаан шатны засвар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр 

болсон. 

Гурав: “Ажилтай орлоготой дүүрэг” 
1. Дүүргийн хөдөлмөрийн хэлтэст хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

ÿвуулж буй 266 ÁААН, 569 ажилгүй иргэд, хамран сургах тойрогийн 20, 38-р 

сургуулийн 9, 11-р анги төгсөж буй хүүхдүүдийн судалгааг тус тус гарган өг÷ 

хамтран ажиллаж байна.  

2. Мэргэжил олгох сургалтанд 17, өрхийн бизнес эрхлэх сургалтанд 10, 

компьюторын сургалтанд 2 иргэн тус тус суралцсан. 



3. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх төсөлд иргэн Ц.Мөнхдалайн “Áор ёотон 

үйлдвэрлэх” төслийг дэмжин Хөдөлмөрийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

4. Нийтлэг үйл÷илгээний туслах ажилтнаар хорооны ажилгүй байсан 40-өөс 

дээш насны 2 иргэнийг ав÷ ажиллуулсан ба тогтвортой ажиллаж байна. 

5. Хүн амд төрөөс үзүүлэх халамжийн үйл÷илгээг нээлттэй, ил тод, хөнгөн 

шуурхай хуулийн хүрээнд үзүүлсэн. Үүнд: 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр – 4 иргэн хамрагдсанаас: 

• Ахмад настны халамжийн тэтгэвэр – 1 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний халамжийн тэтгэвэр –2  

• Тэжээг÷ нь нас барсан гэр бүлийн 18 хүртэлх насны хүүхдийн халамжийн 

тэтгэвэр – 1 

Асаргааны тэтгэмж –  17 иргэн хамрагдсанаас: 

• Ахмад настныг асар÷ буй иргэнд олгох тэтгэмж – 12 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асар÷ буй иргэнд олгох тэтгэмж – 4 

• Áайнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхэд асар÷ буй иргэн - 1  

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж –  26 иргэн хамрагдсанаас: 

• Гурав хүртэлх насны ихэр хүүхдэд жилд нэг удаа – 12  

• Áайнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд улиралд нэг удаа – 12  

• 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өн÷ин болсон 18-24 насны иргэнд - 2    

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйл÷илгээ – 17 иргэн 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт – 3 иргэн 

хамрагдсанаас: 

• Эм÷илгээ, сувилгаа шаардлагатай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн дотоодын 

рашаан сувилалд сувилуулбал нэг талын унааны зардал, эрхийн би÷гийн үнийн 50 

хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох - 1 

• Насанд хүрсэн бүрэн хараагүй иргэний харилцаа холбооны зардалд 

хөнгөлөлт үзүүлэх - 2 

Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт –  47 иргэн хамрагдсанаас: 

• Хөл - 1,  

• Нүдний шил - 1  

• Нүдний болор - 3  

• Хиймэл шүд – 1 

• Сонсголын аппарат – 3 

• (үнэт металлаар хийхээс бусад)-ний протез 2   



• Ахмад настан болон эм÷илгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад 

настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын 

рашаан сувилалд амар÷ сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын 

зардал, эрхийн би÷гийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгох – 26 

Монгол Улсын төрийн соёрхолт, түүн÷лэн Улсын ударник, хувьсгалт 

тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, ахмад настанд жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламж - 

10 ахмад настан. 

  Эх, хүүхдэд олгох тэтгэмж, хүүхэд, эх, гэр бүлд олгох мөнгөн тусламж – 377  

иргэн хамрагдсанаас: 

• Жирэмсэн, амаржсан эхэд олгох тэтгэмжинд – 83 

• Эхийн алдар” нэг, хоёрдугаар зэргийн одонтой эхэд жилд нэг удаа олгох 

мөнгөн тусламж - 294 

Алдар цолтой ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдэл – 28 иргэн тус тус 

хамрагдсан. 

Ядуурлаас гаргах зорилтот бүлэгт хамрагдсан 15 өрхөд хийсэн ажил: 

МУ-ын ЗГ-аас хэрэгжүүлж буй  “Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгмийн халамжийн дэмжлэг 

туслалцаа зайлшүй шаардлагатай өрхийн амьжиргааг дэмжих замаар ÿдуурлаас 

гаргах тус хорооны нэн ÿдуу, эмзэг бүлгийн 15 өрхийн 76  иргэний хэрэгцээний 

болон дэлгэрэнгүй судалгааг гарган ажиллаж байна.  

6. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлыг 7 хүний бүрэлдхүүнтэйгээр 3 удаа 

хийж  нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэдийн 

гаргасан 3 төрлийн 17 хүсэлтийг хүлээн ав÷ хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн. 

7. Сар шинийн баÿраар нийт 1056 ахмадад баÿнгол дүүргийн Засаг даргын 

тамгийн газар, нийгмийн халамж үйл÷илгээний хэлтэс, хорооны нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа ÿвуулж буй 22 аж ахуйн нэгжтэй хамтран хүндэтгэл үзүүлэсэн.  

Үүнд: 

• Ханбүрэгдэй ХХК өөрийн байранд 100 ахмад хүлээн авсан. 

• Увс хүнс ХХК 10 ахмадад гэрээр хүндэтгэл үзүүлсэн. 

• “Саÿн уул” ХХК 5 ахмадыг өөрийн байранд хүлээн авсан. 

•  19  аж ахуйн нэгж 628,0 мÿнган төгрөгний хандив, тусламж өгснийг 80-аас 

дээш настай ахмадуудад хорооны Засаг дарга, ажилтан нар гэрээр о÷ин хүндэтгэл 

үзүүлэн өгсөн. 

 Мөн 80 өрхөд хүнсний тусламж үзүүлж, 20 ахмадыг “Жаргалан” сувилал, 45 

ахмадыг “Их тамир” амралтанд амраасан. 



8. “Ивээлийн хур” ТÁÁ-тай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй, хагас өн÷ин, 

дэмжлэг туслалцаа шаардлагтай өрхийн 5-14 насны 35 хүүхдэд 30$-ийн өртөг 

бүхий бэлэг өгсөн.  

9. Эмэгтэй÷үүдийн баÿраар 100 эмэгтэйд гэрээр нь урилга хүргэн дүүргийн 

нэгдсэн хүндэтгэлийн арга хэмжээнд оролцсон. 

 Мөн “Ивээлийн хур” ТÁÁ-тай хамтран өрх толгойлсон 15 эмэгтэйд хүнсний 

тусламж үзүүлсэн. 

10. “Эрүүл хүн – их амжилт” өдөрлөгийн зар мэдээг хорооны нутаг дэвсгэр 

байрлах олон нийтийн газар, СӨХ-оор дамжуулан иргэдэд хүргэсэн. Өдөрлөгт 12 

иргэн оролцсон. 

Өдөрлөгөөр  улаанзагалмайн Сайн дурын идэвхтэн Энхцэцэг, Даваадолгор нар 

иргэдэд хийн дасгал хийн үзүүлсэн. 

11. “Áаÿнгол дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил-хамгаалал 

шинэ÷лэл” зөвлөгөөний угтан дараах ажлуудыг хийсэн 

• 2 удаагийн өдөрлөгт 261 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд гэрээр нь “Урилга” 

хүргэн өг÷ орлцуулсан. Өдөрлөгөөр “Угтахуй” өрхийн эмнэлэг хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийг  витаминжуулах ажлыг хийж 35 иргэн хамрагдсан. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суугаа  волейбол, хонхот бөмбөгийн 

тэмцээнд  бүсээрээ 2 баг болон оролцсон. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй 8 иргэний гэрээр НИТХ-ын тэргүүлэг÷ Нарантуÿа, 

“Угтахуй” өрхийн эмнэлэгийн дарга Áатцэцэг, нийгмийн ажилтан нарын хамт гэрээр 

орж тулгамдаж буй асуудлыг сонсож зөвлөгөө, мэдээллийг өг÷ хүнсний тусламж 

үзүүлсэн.  

• “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өндөр өнжүүлэх төв” төслийн санаа÷лан 

мэдээллийг Нийгсмийн хөгжлийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

• Гэр хүссэн 3 иргэний гэрээр орон нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн зургаар 

баталгаажуулан Нийгмийн хөгжлийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

12. “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” 

хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 282 иргэнд мэдээлэл өгсөн. 2013 оны 3 сарын 

22-нд хорооны байранд хийсэн “Нэг цэгийн үйл÷илгээ”, 2013  оны 03-р сарын 23-

ны өдрийн 09-17 цагын хооронд нийгмийн даатгалын хэлтэсийн байранд хийсэн 

“Нээлтэй хаалганы өдөрлөг”-ийн тухай зар мэдээг иргэдэд хүргэн ажилласан. “Нэг 

цэгийн үйл÷илгээ”-ээр 32 иргэнд мэдээлэл өг÷, 5 иргэний материалыг хүлээн ав÷, 

“Нээлтэй хаалганы өдөрлөг”-өөр 21 иргэнд тодорхойлолт өг÷, 3 иргэнд зөвөллөгөө 

өгөн ажилласан.   



Дөрөв: “Аюулгүй, амгалан дүүрэг” 
1. Гэмт хэргээс урьд÷илан сэргийлэх зорилгоор нийтийн эзэмшлийн талбайн 

гэрэлтүүлэгийн судалгааг гаргасан. Мөн шинээр гэрэлтүүлэг тавих, камержүүлэх 

шаардлагатай байгаа  гудамж, талбайн судалгаа гарган  хүргүүлсэн.  

2. Гэмт хэрэг зөр÷лөөс урьд÷илан сэргийлэх зорилгоор “Засаг дарга-Эргүүл” 

арга хэмжээг Цагдаагийн 2-р хэлтэстэй хамтран 2 удаа зохион байгуулсан бөгөөд 

хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа ÿвуулж буй ААНÁ, СӨХ-дийн үйл 

ажиллагаатай танилцаж гэмт хэргээс урьд÷илан сэргийлэх талаар заавар 

зөвөллөгөө өг÷ цагийн хуваарьт нь хÿналт тавин ажилласан.  

3. Гэмт хэргээс  урьд÷илан сэргийлэх тухай хууль, Хулгайн гэмт хэргээс 

урьд÷илан сэргийлэх тухай, Авто машины хулгайн гэмт хэргээс урьд÷илан 

сэргийлэх тухай зөвлөмж, сэрэмжүүлэгийг хүргэн ажиллалаа. 

4. Сар бүрийн 1-ний архигүй өдөр, “Тамхины хÿналтын тухай хууль“-ийг 

иргэдэд болон ÁААН-д суртал÷илан шалгалтыг тогтмол хийн ажиллаж байна. 

 5. Гэр бүлийн хү÷ирхийлэлд өртсөн 2 тохиодолд хамтарсан багийн хурлыг 

хийн “Эрсдлийн нөхцөл байдал”-ыг тодорхойлон Хү÷ирхийллийн эсрэг үндэсний 

төвийн “Хамгаалах байр” хүргэн өгөх, Хү÷ирхийллийн эсрэг үндэсний төвд хууль 

эрх зүйн зөвлөгөө өгүүлэхээр холбон зуу÷лах арга хэмжээг авсан. 

6. Монгол улсын батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг орон нутагт хэргэжүүлэх 

ажлыг тайван болон онцгой нөхцлийн үед зохион байгуулах, иргэдэд төрийн 

үйл÷илгээг ÷анартай, түргэн шуурхай хүргэх ажлын хүрээнд: 

•  Цэргийн тоо бүртгэл ÿвуулах тухай Засаг даргын 2013 оны 1 сарын 3-ны 

өдрийн 01 дугаар захирамжийн дагуу 2013 оны 1 сарын 4-ны өдрөөс 21-ийг 

дуустал цэргийн тоо бүртгэлийг ÿвууллаа. 18-50 насны 3129 хүн цэргийн тоо 

бүртгэлд  орохоос:  

 Áэлтгэл офицер -54 

 Цэргийн 1-р үүрэгтэн -679 

 Цэргийн 2-р үүрэгтэн -1585 

 Áиеэр дүйцүүлэн хаасан -55 

 Мөнгөн хэлбэрээр хаасан -110 

 Тоо бүртгэлээс хасагдсан – 110 

 Цэргийн жинэхэн алба хаасан -120 

 Цэрэгт алба хааж байгаа -12 

 Тусгай мэргэжлийн эмэгтэй÷үүд -28 тус тус бүртгэсэн.  



Цэргийн тоо бүртгэлд 111 хүн ороогүй ба  үүнээс нас барсан -8, хаÿгандаа 

байхгүй 103 иргэн байсан.  

• Цэргийн жинхэнэ албанд татагдах 1-р үүрэгтний нэрсийг гарган  137 зарлан 

дуудах хуудсыг би÷иж 130 зарлан дуудах хууудсыг эзэнд нь хүргэн өг÷, зарлан 

дуудах хуудасныг  94,89  %-тай тараасан.  

• Зэвсэгт хү÷ний 92 жилийн ойг тэмдэглэх арга хэмжээний хүрээнд 3 сарын 

14-ны “Монгол цэргийн өдөр” –т 7 ахамд дай÷ин, бэлтгэл офицер, 118 иргэнд 

урилга гэрээр хүргэн “Монгол цэргийн жавхаа” хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 

оролцсон. 18 нас хүрсэн 2 иргэн цэргийн үүрэгтний үнэмлэхээ гардан авсан. 

7. Иргэдийг байгалийн гамшиг, ослоос урьд÷илан сэргийлэх, хамгаалах ажлын 

хүрээнд “Газар хөдлөлтийн үед гамшгаас хэрхэн хамгаалах сургалт”-ын зар мэдээг 

ÁААН, СӨХ-дод хүргэсэн. Хорооны ажилтан албан хааг÷ нар 2013 оны 3 сарын 28-

ны өдрийн 16,00 цагт шүглэн дохиогоор сургалтыг хийсэн. 

Тав: “Авлигагүй дүүрэг” 
1. Амаар 14, би÷гээр 1054, нийт 14 гомдол, 1054 өргөдөл ирснийг хуулийн 

хугацаанд холбогдох байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлэсэн.  Ирсэн өргөдлийг 

төрлөөр ав÷ үзэхэд: 

• Эд, материал, мөнгөн тусламж хүссэн-389 

• Гэр, орон сууц хүссэн -3 

• Зээл олгуулахыг хүссэн -2 

• Төрийн зээлээр суралцахыг хүссэн -7 

• Тэтгэмж тогтоолохыг хүссэн -383 

• Сургалтанд хамрагдахыг хүссэн -21 

• Иргэний бүртгэлийн асуудлаар -54 

• Газар өм÷лөхийг хүссэн -57 

• Áусад -138 тус тус байсан. 

2. 2013 оны 1-р улирлын байдлаар 34 өрх,  492 иргэн шилжин ирж, 21 өрх, 232 

иргэн шилжин ÿвсан. 

“Иргэдийг би÷иг баримтжуулах” аÿны хүрээнд: 

• Регистрийн дугаар буруу - 1 

• Үндсэн мэдээллийн санд мэдээлэл байхгүй -1 

• Овог нэр зөрүүтэй -1  

• Хаÿгийн зөр÷илтэй -40  

• Цахим үнэмлэхээ гээгдүүлсэн -25  



• Төрсөний гэр÷илгээгээ үрэгдүүлсэн -2 иргэний зөр÷лийг тус тус арилган             

шинэ÷илсэн бүртгэлд ороогүй 49 иргэний судалгааг гаргасан. Эдгээр иргэд нь 

гадаадад байгаа болно. 

16,17 настай 60 иргэний цахим үнэмлэх шинээр ирсэний 35-ийг нь олгосон.  

3. “Дүүрэг, хороонд тань хийгдэх хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын 

ажилд таны санал” санал асуулгыг  415 өрхөд хүргэн 361 санал асуулгын дүнг 

нэгтгэн дүүргийн эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн. 

4. Авто тээврийн болон өөрөө ÿваг÷ хэрэгслийн албан татвар, Агаарын 

бохирдлын төлбөр хураах ажлыг эр÷имжүүлэх ажлын хүрээнд 96 орон сууцны 

байруудын орцын мэдээллийн самбар,  төвлөрсөн 36 цэгт зарлал тавьж, иргэдэд 

мэдээллийг өг÷ байна. 
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