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Нэг. Тухайн жилийн зорилт, биелэлт, үр дүн 

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

234 хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатайгаар төлөвлөн ажиллаж байна.  

Захиргааны үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг сайжруулах 

1.1. Захиргааны үйлчилгээний хүртээмжийн талаар:  

Дүүргийн 22-р хороонд хэрэгжих “Нэг цонхны үйлчилгээний төв”-ийг байгуулах ажлыг 

зохион байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд төслийн санхүүжүүлэгч байгууллага болон Нийслэлийн 

холбогдох албан тушаалтантай нийт 6 удаагийн уулзалт хийж 8 хорооны үйл ажиллагаа, 

материаллаг бааз, техникийн нөхцөл байдал, байр тохижилтийн тандалт судалгаа хийлээ. 

Дээрх төсөлтэй холбогдуулан 22-р хороонд бэхжсэн “Нэг цонхны үйлчилгээний төв”-ийн 

материаллаг бааз, техник өөр хороонд зөөвөрлөн байрлуулах боломжийг судлан Дүүргийн 

Засаг даргад зохих саналаа уламжилсан. Дээрх ажиллагааны дүнд 22 дугаар хорооны ажлын 

албаны байранд “Нэг цонхны үйлчилгээний төв” байгууллагдахаар бүх бэлтгэл ажил 

хангагдсан. 

1.2. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, архив албан хэрэг хөтлөлт хариутай бичгийн 

шийдвэрлэлт: 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа хуулийн хэлтсийн Архив, Бичиг 

хэрэгт 2013 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2013 оны 06 дугаар сарын 31-ний өдрийн 

хооронд нийт 1556 албан бичиг ирж 1453 албан бичиг боловсруулагдан явсан байна. Мөн 

дүүргийн Засаг даргын А захирамж 379, Б захирамж 32, Тамгын газрын даргын А тушаал 88, Б 

тушаал 207 боловсруулан гаргасан байна. 

Архиваас дотоод албан хэрэгцээнд 34 удаагийн шүүлт, иргэний бүртгэлийн 

холбогдолтой 26 удаагийн шүүлт, иргэдэд цалингийн болон санхүүгийн баримтуудаас 14 

удаагийн шүүлт хийсэн. 

А/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал: 

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

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

удирдлагын заалтын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газарт 2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 972 өргөдөл, гомдол ирсэн байна.  

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

№ Ангилал 
Нийт 

Шийдвэрлэх 

шатандаа байгаа 

Шийдвэрлэж 

хариу өгсөн 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

1 Нийт 972 100% 99 10,1% 843 86,7% 



Б/ Албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

№ Нийт 
Шийдвэрлэх шатандаа Шийдвэрлэж хариу өгсөн 

Тоо Хувь  Нийт Хувь  

1 113 21 18.6% 92 81.4% 

 

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 

/2012.12.26 – 2013.06.25-ныг хүртэл/ 

 

 Дүүргийн Засаг дарга 7 хоног бүрийн Лхагва гаригт иргэдийг хүлээн авч уулзах уулзалтаар 

нийт 397 иргэнийг хүлээн авч уулзсан бөгөөд иргэдийн санал, хүсэлтийг тухай бүрт нь 

холбогдох хэлтэс, албадын мэргэжилтнүүдийг байлцуулан шийдвэрлэж, үүрэг даалгавар өгч  

ажилласан.  

2013.06.01-ний өдөр дүүргийн хурлын танхимд Ерөнхийлөгчийн 80-р зарлигийн дагуу 

алдарт эхийн 1 дүгээр одон 47, 2-р одонг нийт 254 эхэд олгосон. 

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

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

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

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

НЗДТГазарт хүргэсэн. 

1.3 Хууль тогтоомжийг сурталчлах, эрх зүйн сургалт сурталчилгааны чиглэлээр: 

 

I улирлын болон эхний хагас жилийн Ёс зүйн мэдээг гарган, Тамгын газрын даргаар 

хянуулан баталгаажуулж, yoszui@csc.gov.mn хаягаар илгээсэн. 

232 17 171 23
529

Нийт 972
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Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2013 оны 4 

дүгээр сард НЗДТГазраас зохион байгуулсан “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс-Хотын эрүүл 

тэгш байдлын үнэлгээ, хариу арга хэрэгсэл” сургалтанд дүүргийн 5 албан хаагч хамрагдсан. 

Энэ дагуу 2013 оны 5 дугаар сард 23 хорооны Засаг дарга, Нийгмийн ажилтан, хорооны хэсгийн 

байцаагч болон ЭМНэгдлийн ажилтнуудад НЗДТГазраас мэргэжилтэн Ягаанцэцэг дээрхи 

сэдвээр сургалт орсон. 

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

сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг иргэдэд сурталчилан таниулах төслийн сургалтыг 2013 оны 

6 дугаар сард Монголын нутгийн удирдлагын холбоо, төслийн менежер Ц.Санжаа нийт 23 

хороодын Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, иргэдэд зохион байгууллаа. Энэ дагуу дүүргийн 

Тамгын газрын дарга Т.Нямцэцэгээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа 

болно. 

Мөн түүнчлэн эхний хагас жилийн байдлаар:  

- Нэрэмжит шагнал бий болгох, журам батлах тухай, 

- Дүүргийн хүндэтгэлийн сүлд тэмдэг, сүлд батлах тухай, 

- Ёс зүйн хороо байгуулах тухай, 

- Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний журам зэрэг дүрэм журмуудыг боловсруулан мөрдөж 

ажиллаж байна. 

1.4. Хүний нөөцийн удирдлага, сургалт хөгжлийн төлөвлөлт: 

17 хорооны Засаг дарга нарыг ажлаас чөлөөлж, үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдсон дарга 

нарын ажил хүлээлцүүлсэн. 

 Бүтцийн өөрчлөлтөөр томилогдсон 28, чөлөөлөгдөж, тэтгэмж хүссэн 11, шинэ хүүхэд 

төрүүлэн тэтгэмж хүссэн 2 албан хаагчийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Хүн амын хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар 

зөвлөлөөс зарлагдсан төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалтанд Тамгын газрын 35 

албан хаагч, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт хандаж төрийн албанд ажилд орох өргөдөл, 

хүсэлт гаргаж ажил горилсон иргэдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн 84 иргэнийг уг шалгалтанд  

хамруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. 

Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 

Удирдлагын Академитай хамтран Тамгын газрын 10 албан хаагчийг Төрийн удирдлагын 

мэргэшүүлэх гарагийн ангид хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр сургаж байна. 

2013 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Нийслэлийн архивын газрын Сургалт, арга зүйн 

хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Оргилын удирдлаган дор шалган туслах үйл ажиллагааны хүрээнд 

“Албан хэрэг хөтлөлт, түүнд тавигдах стандарт” сэдвээр зохион байгуулагдсан сургалтыг 23 

хорооны Засаг дарга, зохион байгуулагч нарын дунд зохион байгуулллаа. 

Тамгын газрын нийт ажилчдыг хувь хүний хөгжил, цаг ашиглалтын  чиглэлээр JCI олон 

улсын байгууллагийн сургагч багш Б.Золбадралтай хамтран “Хувь хүний хөгжил, хувийн зохион 

байгуулалт, цаг ашиглалт” сэдвээр 3 цагийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан. 

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар ажлын байран дахь сургалтыг 1 удаа зохион 

байгуулж 176 албан хаагч хамрагдсан. Төрийн албан хаагчийн ѐс зүйн дүрмийн хэрэгжилтэнд 

хяналт тавин ажиллаж байгаа, энэ чиглэлээр нийт 23 хорооны Засаг нар болон Засаг даргын 



Тамгын газрын ажилтнуудад “Ёс зүй”-н чиглэлээр ШУТИС-н ахлах багш, магистр Д.Төрмөнхөөр 

лекц уншуулж, сургалт орсон. 

1.5.  Мэдээллийн технологи, сүлжээний ашиглалт: 

1. ЗДТГ-ын хэмжээнд албаны и-мэйл хаяг, outlook программыг нэвтрүүлж, түүнийг хэрэглэх 

сургалт зохион байгуулсан.  

2. Хороодын ажилтан, албан хаагчдын компьютерт лицензтэй вирусын программ 

суулгасан.  

3. ЗДТГ болоод хороодын ажилтан албан хаагчдын компьютер, техник хэрэгсэлд тооллого 

хийж, шаардлагатай компьютер, техник хэрэгслийг засварласан.  

4. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 23-р хорооны мэдээллийг байрлуулаад байна. 

5. Харъяа хэлтэс албадууд хэсэг дээр Статистикийн хэлтэс, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 

мэдээллийг байршуулсан. 

6. Төрийн үйлчилгээ гэсэн дээд талын цэнхэр цэсэнд унждаг цэс хийсэн бөгөөд оруулсан 

цэснүүд нь “Иргэний бүртгэл мэдээлэл, лавлах”, “Улаанбаатар хотын лавлагаа 

мэдээллийн төв”, “Худалдаа арилжаа”, Боловсрол, соѐл урлаг, спорт”, “Зөвшөөрөл 

тодорхойлолт олгох”, “Өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах”, “Эрүүл мэнд, хяналт 

шинжилгээ”, “Нийгмийн халамж шагнал урамшуулал”, “Хот тохижилт барилга 

байгууламж”, “Статистик мэдээ”, “Бичиг баримт”, “Эд хөрөнгийн бүртгэл, лавлагаа” гэсэн 

цэсүүдийг оруулж өгсөн 

7.  “Иргэний бүртгэл мэдээлэл, лавлах”, “Улаанбаатар хотын лавлагаа мэдээллийн төв”, 

“Өргөдөл гомдол санал хүсэлт авах”, “Нийгмийн халамж шагнал урамшуулал”, 

“Статистик мэдээ”  гэсэн цэсүүдэд мэдээлэл байршуулсан байгаа болно. 

8. Дүүргийн засаг Даргын тамгын газрын хэлтсүүдэд DELL Optiplex 3010 маркийн шинэ иж 

бүрэн 15-н компьютерүүдийг хүлээлгэн өгч 14-н хуучин компьютерийг хураан авсан. 

9. 15-н хороонд компьютер олгосон. 23 хороонд HP Laserjet M1132 MFP хувилагчийг 

хүлээн өгсөн. 

1.6.  Мэдээллийн сан бүрдүүлэлт, мэдээллийн үйлчилгээ: 

1. Хэвлэл мэдээллийн алба нь 2013 оны турш ETV, МҮОНР, Өдрийн сонин, Зууны мэдээ, 

Улаанбаатар таймс, Ардчилал, www.news.mn, www.times.mn сайтуудтай хамтран 

ажиллах гэрээ байгуулж, ажиллаж байна. 

2. ETV, ZATV, МҮОНР-гоор Баянголчуудын бямба, шинэчлэлийг хамтдаа цуврал 

нэвтрүүлэг бэлтгэн цацсан. 

3. Мөн Баянгол дүүргийн цахим хуудсыг шинэчлэн нээсэн бөгөөд Баянгол дүүргийн Засаг 

даргын фэйсбүүк, твиттер хуудсыг тогтмолжуулаад байна. Засаг даргын фэйсбүүкт 

өнөөдрийн байдлаар долоо хоногийн дундаж үзүүлэлт нь 1600 гаруй хүн ханддаг гэсэн 

судалгаа гарчээ.  

4. Баянгол дүүргийн брэндбүүкийг захиалан хийлгэсэн бөгөөд энэ ажлын явц 90 хувьтай 

байгаа. Үүнээс гадна хоѐрдугаар сард Баянгол дүүргийн Шинэчлэлийн багийг 

танилцуулах зорилгоор сонины тусгай дугаарыг “Өнөөдрийн тойм” сонины 

редакцынхантай хамтран хэвлэж, өрх бүрт түгээсэн болно.  

5. Үүнээс гадна Баянгол дүүрэг утаагүй түлшний хосолмол бүс болсон, Засаг даргын 2012-

2016 оны мөрийн хөтөлбөр, 2013 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт батлагдсан, Төсөвт 

иргэдийн оролцоог эрхэмлэх болсон, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний 

чуулганыг угтсан “Оролцоог бодит болгоѐ” сарын аян зэрэг арга хэмжээнд төлөвлөгөө 

гарган ажиллажээ.  

http://www.news.mn/
http://www.times.mn/


1.7. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн 

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ: 

Дүүргийн Засаг даргын захирамж, Тамгын газрын тушаалын төсөл, хамтран ажиллагч 

байгууллагуудын гэрээ зэрэг 80 гаруй бичиг баримтанд албан хэрэг хөтлөлтийн болон хууль 

зүйн горим, журмаар хянан засварласан. 

Хоёр. Дүүргийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт 

2.1. Төсвийн төлөвлөлтийн талаар: 

Дүүргийн 2013 оны орон нутгийн төсвийн тодотголын төсөл хийж, 2013 оны 3 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, 

орлогыг 2050.0 сая төгрөгөөр, зарлагыг 3546.2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн батлуулж, хуваарийг 

шинэчлэн бэлтгэж Засаг даргаар батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

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

өдрийн ИТХурлын Төлөөлөгчидийн хуралдаанд өргөн барьж хэлэлцүүлэн, төсвийн орлогын 

гүйцэтгэлийг 7 тэрбум 903 сая 61,0 мянган төгрөгөөр, зарлагын гүйцэтгэлийг 6 тэрбум 656 сая 

88,1 мянган төгрөгөөр, орон нутгийн дансны үлдэгдлийг 1 тэрбум 496 сая 416,2 мянган 

төгрөгөөр тус тус батлуулсан. 

2.2. Төсвийн орлогын талаар: 

2013 оны 6 сарын байдлаар 30-ны байдлаар орон нутгийн төсөвт 4 тэрбум 989,6 сая 

төгрөгийн орлого оруулж, эхний хагас жилийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө 146.3 сая төгрөги 

буюу 103.0 хувиар биелсэн. 

 Жил болгон уламжлал ѐсоор зохион байгуулдаг татвар төлөгчдийн өдрүүдийг зохион 

байгуулж, төсвийн орлогын бааз суурь, татварын бус орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх ажлыг  

Татварын хэлтэс болон Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГ-ын хамтран зохион байгуулсан. 

 

Татварын хэлтэст орон тооны бус байцаагч ажиллуулах  тухай Дүүргийн Засаг даргын 

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

байгуулж, мөрдөн ажиллаж байна. 

 

2.3. Төсвийн зардлын гүйцэтгэлийн талаар: 

 

2013 оны эхний 6 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад 4 тэрбум 842.5 

сая, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллагуудад 20 тэрбум 14.3 сая 

төгрөгийн, бүгд 24 тэрбум 856.8 сая төгрөг буюу батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу зарлагын 

санхүүжилт олгосон. Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн байгууллагуудын нягтлан 

бодогч нартай хамтран 2013 оны эхний 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлд судалгаа, тооцоо хийж, 

үүсээд байгаа өр авлагыг бууруулах талаар  судлан ажиллаж  байна. 

Монгол улсын Сангийн сайдын 73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн 

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

биелэлттэй уялдуулан төсвийн санхүүжилтийг цалин хөлс, ажил олгогчоос төлөх НДШ, 

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

гэсэн дараалал тогтоон санхүүжүүлж байна. 

 

 



2.4. Мэдээ, тайлангийн талаар: 

Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай хамтарч Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

эд хөрөнгийн тооллогын ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, 21 өрхийн эмнэлэг, 7 төр 

захиргааны байгууллага, 18 сургууль, 30 цэцэрлэг өмч эзэмшлийн гэрээг 100 хувь байгуулж 

нийт 76 байгууллагын өмч хөрөнгийн нэгтгэл хийж, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт 

хүргүүлсэн.  

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

эзэмшлийн зориулалттай эд хөрөнгийн үзлэг, тооллогыг зохион байгуулж, нийт 20,6 тэрбум 

төгрөгийн өмч хөрөнгө тоолж, тооллогын дүн мэдээг нэгтгэн, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны 

газартай дахин тулгалтын ажил явагдаж байна. 

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг 132 байгууллагын 2012 оны жилийн 

эцсийн тайлан тэнцлийг шалган хүлээн авч нэгтгэн, хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн сан, 

Аудитын газар тушааж, дүгнэлт гаргуулсан. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2012 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг цахим 

сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж, нэгтгэн хуулийн хугацаанд Нийслэлийн төрийн 

санд хүргүүлсэн. Тайлан ирүүлэх 14706 аж ахуйн нэгжээс 11006 тайлан хүлээн авч, тайлан 

тушаалт 74,8 хувьтай байна. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 2013 оны 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг цахим 

сүлжээгээр хүлээн авч тулган баталгаажуулж байна. 2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар 

9459 аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайланг хүлээн авч баталгаажуулаад байна. 

Санхүүгийн тайлан хүлээн авах програм шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор дүүргийн 

хэмжээнд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжүүдийг харгалзах ангилалуудаар бүртгэж цэгцлэх ажил 

хийгдэж байна.  

 

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

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

Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Гурав. Хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлтийн талаар 

3.1. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, төлөвлөлтийн талаар: 

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

хийгдэх нийт 447 ширхэг ажлын эрэмбэлсэн жагсаалтыг гаргаж Эдийн засаг хөгжлийн яам, 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар зэрэг 

байгууллагуудад хүргүүллээ.  

 

     Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх зураг төсвийн ажлын жагсаалтанд 118 

нэр бүхий ажлыг багтаасан. Дахин 4476,4 сая төгрөгний 122 нэр бүхий ажлын санал хүргүүлэв.  

 

     Баянгол дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны байрны дээврийн их засварын ажлыг 

эрчимжүүлэх дээвэртэй холбоотой тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн санал, хүсэлт 

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

өрнүүлж "Улаанбаатар палас” цогцолборт НИТХ-ын дарга Д.Баттулга, Нийслэлийн Засаг дарга 

Э.Бат-Үүл нартай уулзалт, өдөрлөг зохион байгууллаа. Уулзалтанд 3000 гаруй иргэд  оролцлоо. 

Уулзалт өдөрлөгийн үр дүнд Баянгол дүүрэгт нэн түрүүнд хийгдэх шаардлагатай дээврийн их 



засварын ажлыг нийт 65 байранд 3,5 тэрбум төгрөгийг НИТХ-ын 2013.07.04-ний өдрийн 11/42 

тогтоолоор батлан шийдүүлж чадлаа.  

 

      БГД-ийн хэмжээнд нийтийн зориулалттай байрны дээврийн засвар хийх шаардлагатай 75 

байрны өргөдөл, гомдол бичгээр ирсэн бөгөөд уг гомдлуудын дагуу ажлын хэсэг гарган 

ажиллаж газар дээр нь очиж шалган, зураг авч баримтжуулсан бөгөөд зайлшгүй засвар хийх 

шаардлагатай дээврийн засварын ажлыг Нийслэлийн төсвийн тодотголд оруулахаар НЗДТГ, 

НИТХ, НХОГ-т ажлын жагсаалтыг гарган хүргүүллээ.  

 

3.2. Гэр хороолол дахин төлөвлөлтийн талаар: 

 

      Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орчин үеийн барилгажсан хороолол болгон хөгжүүлэх 

нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу сонгосон гэр хорооллуудыг инженерийн болон бусад дэд бүтцийг 

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

семинарыг 2013.03.07-нд зохион байгууллаа. Уулзалт-семинарт БГД-ийн ЗДТГ-ын Удирдах 

ажилтнууд, Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Гэр хорооллын хөгжлийн газар, НЕТГ-

ын Дэд бүтцийн хэлтэс, БГД-ийн хороодын засаг дарга нар оролцсон. 

 

      Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны барилгуудыг иргэдийнх нь 

оролцоотой дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлэхээр /БГД-ийн 20-р хорооны ТТЭ-37, ТТЭ-32, АТ-12, 

ОС-8/  судалгааны ажил явагдаж дуусаад байна. 

 

      Дахин төлөвлөлт хийх замаар 20 дугаар хорооны Махмаркетийн хойд талын халаалтын 

зуухаар халдаг хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох ажлыг эхлүүлэхээр 

судалгааны ажил хийгдэж НЕТГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 

 

      Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны барилгуудыг иргэдийнх нь 

оролцоотой дахин төлөвлөх ажлыг эхлүүлэхээр БГД-ийн 2-р хорооны 1951-1959 онд баригдсан 

“Есөншар” хэмээх гурван давхар 9 байр буюу 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-р байрнуудын 

оршин суугч иргэдээс санал авч судалгааны ажил явагдаж дуусаад байна. 

 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх, Нийслэлийн Засаг даргаас Дүүргийн засаг 

даргад эрх шилжин ирсэн 2012-2013 он дамжин хийгдэх 1270,0 сая төгрөгний өртөгтэй 11 нэр 

бүхий ажлаас 5 ажилд нээлттэй тендер, 6 ажилд харьцуулалтын аргаар тендер зарласан. 

Үүнээс 1059,8 сая төгрөгний өртөгтэй 5 ажил гэрээ байгуулагдсан, үлдсэн 210,2 төгрөгний 

өртөгтэй 6 ажил тендер үнэлэх шатандаа явж байна. 

Тав. Нийгмийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалт 

5.1. Халамж, тусламж үйлчилгээний чиглэлээр: 

Нийт 9 иргэнд гэр болон эд мөнгөний буцалтгүй тусламж үзүүлсэн байна. Тухайбал, 2013 

оны 02-р сард Дүүргийн  засаг даргад хандаж гарсан 18-р хорооны иргэн Ч.Оюун-Эрдэнэ, 21-р 

хорооны иргэн Д.Даваасүрэн,3-р хорооны иргэн Ч.Бат-Очир нарын өргөдлийн дагуу дүүргийн 

засаг даргын А/24, А/73, А/72 тоот захирамжийг гарган тус бүр 100,000 төгрөгний буцалтгүй 

тусламж олголоо.  

 



2013 оны 01-р сард харьяалалгүй ахмад настан 14, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 3, заавал 

хөгжих өрхийн 1 нийт 18 иргэнийг Жаргалан сувилалд 3 хоног үнэ төлбөргүй сувилуулсан.  

2013 оны 01-р сард Зулзага-Инээмсэглэл ТББ-тай хамтран Хөгжлийн бэрхшээлтэй 5 

хүүхдийг нөхөн сэргээх эмчилгээнд хамрууллаа.  

2013 оны 02 дугаар сарын 01-нд Билгийн улирлын цагаан сарын шинийн нэгнийг 

тохиолдуулан  Дүүргийн Тамгын газрын хурлын зааланд  95-аас дээш насны 32 ахмадад 

/түүний ар гэр,  үр хүүхдийн төлөөлөл / Дүүргийн ИТХ-ын дарга Д.Дэлгэрбат, Засаг даргын 

орлогч Г.Энхболд,Тамгын  газрын дарга М.Бадрах  нар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

мэндчилгээ, гарын бэлгийг гардуулж өгсөн. 

2013 оны 03-р сарын 15-нд цусны донор эгнээг өргөжүүлэх хүмүүнлэгийн сайн үйлсийн аянг 

орон даяар өрнүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор болсон “Амьдрал 

бэлэглэе” аянд тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албадын 234 ажилтан, албан 

хаагчдыг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хамруулсан.  

2013 оны 04 дүгээр сарын 07-нд “Ази-фарм” ХХК –тай хамтран “Эрүүл хүн их амжилт” 

өдөрлөгийг дүүргийн ард иргэдийн дунд зохион байгуулсан. “Эрүүл хүн- Их амжилт” өдөрлөг нь 

2013 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 11 цагаас 18 цагийн хооронд Нийслэлийн Баянгол 

дүүргийн 78 дугаар сургуулийн урлагийн зааланд зохион байгуулагдлаа. “Эрүүл хүн- Их 

амжилт” өдөрлөгийн хүрээнд Баянгол дүүргийн 500 гаруй ард иргэд идэвхтэй оролцон 

эмнэлэгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд хамрагдлаа.  

2013 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр 16 дугаар хорооны таван айл өрх гал түймэрт шатаж 

гамшигт өртсөн. Эдгээр таван айлд ЗДТГ, НХҮХ-тэй хамтран Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн 

ажилчид үйлдвэрлэдэг гэрийн үйлдвэрээс гэр авч тусламж олголоо. Мөн ХҮҮХ-тэй хамтран нэг 

сарын хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангаж буцалтгүй тусламж болох айл бүрд 100 000 төгрөгийн 

тэтгэмж олголоо. Улаанзагалмай нийгэмлэгтэй хамтран хөнжил, хувцас, бусад хэрэглэлийн 

дэмжлэг туслалцааг тус тус үзүүллээ.  

Мөн 38 дугаар дунд сургуулийн сурагчдын “Талын охид” хамтлаг нь ХБНГУ-ын Шүнелфелд 

хотод жил бүр зохион байгууллагддаг “Монголчуудын баяр”-т Баянгол дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын газрыг төлөөлж оролцох болсон тул шаардагдах зардал 3,000,000  төгрөгийг Засаг 

даргын А/232 тоот захирамжийн дагуу дэмжлэг үзүүллээ.  

2013 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 12-ныг дуустал “Түмэнд ойрхон түмний 

үйлчилгээ” сарын аяныг хэрэгжүүллээ. Уг арга хэмжээнд 50 гаруй иргэд, хөдөлмөрчид өөрсдийн 

өмнө тулгамдсан асуудал, санал бодлоо илэрхийллээ.  

2013 оны 06 дугаар сарын байдлаар “Ахмадын орон сууц хөтөлбөрт” хамрагдах 

хүсэлтэй 20 ахмадын санал, өргөдлийг хүлээн авч, бүрдүүлэх баримт бичгийн талаар мэдээлэл 

зөвлөгөө өглөө.  

5.2. Боловсролын чиглэлээр:  

2013 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Шинэчлэлийн засгийн газрын “Зөв монгол хүүхэд” 

авьяас хөтөлбөрийн хүрээнд “Аз жаргалтай өдрүүд” тоглолтыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 

өдөр зохион байгуулж, 600 гаруй хүүхдүүд хамрагдан дүүргийн иргэд болон эцэг эхийн 

төлөөлөл болох 1000 гаруй хүн үзэж сонирхлоо.  

2013 оны 04 дүгээр сарын 20-нд Улаанбаатар хотноо зохиогдох “Ардчилсан орнуудын 

хамтын нийгэмлэг” зөвлөгөөнийг угтан Баянгол дүүргийн хэмжээнд “Бүх нийтийн их 

цэвэрлэгээ”-г зохион байгуулж, нийт дүүргийн хэмжээнд байгаа 20 их, дээд сургуулийн 

оюутнууд хамрагдан нийтдээ 3,8 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэн устгалаа. 



2013 оны 04 дүгээр сарын 25-нд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Оролцоог бодит 

болгоѐ” аяны хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдийн дунд “Амьдрал миний 

нүдээр”, “Миний анд” зэрэг сэдвээр эссэ бичлэг, зохион бичлэг, гар зургийн уралдаан зарлаж 

амжилттай дүгнэж дууссан.  

 

2013 оны 5-р сарын 20-31-ний хооронд “Төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх сургалт-орон 

нутгийн төсвийн шинэчлэл” сургалтанд хэлтсийн болон сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, 

нягтлан бодогч нийт 88 хүн хамрагдснаар төсвийн тухай хуулийн зохицуулалт, орон нутгийн 

төсвийн харилцаа, хөрөнгө оруулалт, төлөвлөлт, санхүүжилтийн талаар мэдээлэлтэй болж, үйл 

ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын тамгын газартай хамтарч 

сургууль, цэцэрлэгийн 17 нягтлан бодогчдыг ММНБИ-ын сургалтанд хамруулж, мэргэшсэн 

нягтлан бодогчдын эрх олгох сорилын шалгалтанд 38-р сургуулийн М. Мөнхбат, Монгени 

цогцолбор сургуулийн А. Амаржаргал, 88-р цэцэрлэгийн С.Баярцэцэг, 87-р цэцэрлэгийн 

Ч.Даваадорж нар тэнцсэнээр мэргэшсэн нягтлан бодогчдын шалгалтанд орох эрхтэй болсон. 

БШУЯ болон, НБГ, НАГ-аас зохион байгуулсан 2012 оны тайланд аудит хийсэн тухай 

дүгнэлтийг үндэслэн гарсан зөрчлийг дахин гаргахгүй талаар 2013 оны балансанд анхаарч 

ажиллахад сургалт семинарт оролцсон. 

2013 оны 06 дугаар сарын 07-наас 09-нийг дуустал ЭЕШ болж өндөрлөлөө. 

5.3. Биеийн тамир, спорт, соѐлын чиглэлээр:  

  

 2013 оны 01 дүгээр сарын 06-07-ны өдрүүдэд ЭӨЦ сургуулийн зааланд “Сурагчийн лиг 

2013” волейболын тэмцээний ЕБС-ийн аварга шалгаруулах шигшээ тоглолт болж 1-р байранд 

Солонго багштай 20-р сургууль, Баттулга багштай 47-р сургууль, Баярцэцэг багштай ЭӨЦ 

сургуулиуд тус тус байр эзэллээ. 

2013 оны 01 дүгээр сарын 12-14-ны өдрүүдэд ЭУЦ, 40-р сургуулийн зааланд “Сурагчийн 

лиг 2013” сагсан бөмбөгийн тэмцээний ЕБС-ийн аврага шалгаруулах тэмцээнд 1-р байранд 

Алтанцэцэг багштай 46-р сургууль, Сувдаа багштай 19-р сургууль, Лхагвадулам багштай 13-р 

сургууль тус тус байр эзэллээ. 

2013 оны 01 дүгээр сарын 15-17 –ны өдрүүдэд “Цагаан морь” шатрын клубт ЕБС-ийн 

аврага шалгаруулах шатрын тэмцээн зохион байгуулагдаж 13-р сургууль, ЭУЦ сургууль, 40-р 

сургуулиуд тус тус байр эзэллээ.  

2013 оны 03 дугаар сарын 03-04-ны өдрийн хооронд БГД-ийн ӨҮА шалгаруулах 

Ширээний теннисний тэмцээнд 8 сургуулийн 161 сурагчид хамрагдлаа. 1-р байранд ЭУЦ, 2-р 

байр ЭӨЦ, 3-р байранд 47-р сургуулиуд тус тус байр эзэллээ.  

2013 оны 03 дугаар сарын 20-нд цэцэрлэгийн хүүхдийн Уран гимнастикийн тэмцээнд 13-

р цэцэрлэгийн 390 хүүхэд хамрагдаж 1-р байрыг 157, 2-р байрыг 94, 3-р байрыг 97-р 

цэцэрлэгүүд оролцлоо.  

2013 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 24-ны өдрийн хооронд Самбо бөхийн ӨҮУА 

шалгаруулах тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй баг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ оролцож Мөнгө-1, хүрэл-3 

нийт 4 медаль хүртэж байгууллагын нэгдсэн дүнгээр 3-р байранд шалгарлаа.  

2013 оны 04 дүгээр сард Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 03 дугаар сарын 26-

ны 53 дугаар зарлигийн дагуу дүүргийн хэмжээнд ББХЧТТогтоох сорилыг төрийн болон төрийн 

бус байгууллагуудын дунд амжилттай зохион байгуулж, 20000 гаруй иргэд хамрагдсан. Энэхүү 

ажлын зорилго нь Монгол улсын хүн амын бие бялдарын түвшин тогтоох, эрүүл амьдралын зан 

үйлд сургах, саад бэрхшээлийг даван туулах шинэ үеийг бий болгох юм.  



2013 оны 04 дүгээр сарын 10-15-ны хооронд оюутны спортын их наадмын улсын аварга 

шалгаруулах боксын тэмцээнд 8 тамирчин амжилттай оролцож, 2 мөнгө, 1 хүрэл медал 

хүртсэн.   

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн дунд “Уран хөдөлгөөнт” гимнастикийн 

ДӨҮАШ тэмцээнийг зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын 8 сургуулийн 195 хүүхэд 

амжилттай хамрагдсан. 

2013 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс дүүргийн өсвөр үеийн аварга шалгаруулах 

волейболын/12-14 нас/ тэмцээнийг зохион байгуулж, эрэгтэй, эмэгтэй нийлсэн 25 багийн 200 

гаруй тамирчид хамрагдаж байна.  

 

2013 оны 04 дүгээр сарын 13-нд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн “Оролцоог бодит 

болгоѐ” аяны хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд Хонхот бөмбөг, суугаа волейболын 

спортын арга хэмжээг зохион байгуулж, хонхот бөмбөгийн тэмцээнд нэгдүгээр байранд 2 бүс, 

хоѐрдугаар байранд 1-р бүс, гуравдугаар байранд 3-р бүс, эрэгтэй баг тамирчдаас нэгдүгээр 

байранд 1-р бүс, хоѐрдугаар байранд 4-р бүс, гуравдугаар байранд 2-р бүс, Суугаа волейболын 

төрөлд нэгдүгээр байранд 2-р бүс, хоѐрдугаар байранд 1-р бүс, гуравдугаар байранд 4-р бүс 

тус тус байр эзэлсэн.  

 

2013 оны 04 дүгээр сарын 22-26-ны хооронд нийслэлийн соѐл урлагын газраас зохион 

байгуулж буй “Нийтийн бүжгийн багш” бэлтгэх сургалтанд 5 хүнийг хамруулсан. 

 

2013 оны  05 дугаар сарын 10-12-ны хооронд Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 

04 дүгээр сарын 29-ны А/203 тоот захирамжаар харьяа хэлтэс албадын дунд зохион 

байгуулагдсан спортын 4 төрөлт тэмцээнд 15 байгууллагын 300 гаруй албан хаагчид оролцлоо. 

Байгууллагын нэгдсэн дүнгээр нэгдүгээр байранд 32 оноогоор БТСХороо, хоѐрдугаар байранд 

28 оноогоор Цагдаа, гуравдугаар байранд 28 оноогоор Онцгой байдлын хэлтсүүд тус тус орлоо.  

2013 оны 06 дугаар сарын 02-нд Улаанбаатар марафон гүйлт болж өндөрлөлөө. Энэхүү 

арга хэмжээнд 48 хүн хамрагдлаа.  

2013 оны  06 дугаар сарын 25-нд НИСИНаадмын хороодын анхан шанты тэмцээнүүдийг 

зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган бэлтгэл ажилдаа ороод байна.  

5.4. Судалгаа  тайлангийн  чиглэлээр: 

2013 оны 01 дүгээр сард Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх 

Эмнэлэг Хөдөлмөрийн магадлах комиссын бүрэлдхүүнийг шинэчлэх саналыг боловсруулан 

Дүүргийн засаг даргын  3/235 тоот  албан бичгээр Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын 

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисст хүргүүлсэн.  

Дүүргийн засаг даргын 2013 оны 02-р сарын 20-ны өдрийн А/76 тоот захирамжаар 

дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулан салбар зөвлөлийн 

хурлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 

2013 оны 01 дүгээр сард Нийслэлийн Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжлийн газраас ирүүлсэн 

02/36 тоот албан бичгийн дагуу Эцэг эхийн хараа хяналтгүй, хараа хяналт сул болон эрсдэлтэй 

хүүхдийн мэдээлэл судалгааг хороо бүрээр гаргуулан нэгтгэж НХГБ Хөгжлийн газарт 

хүргүүллээ. 

Монгол Улсын Засгийн Газар Жендерийн Үндэсний Хорооноос ирүүлсэн  3/008 албан 

тоотын /тайлан ирүүлэх тухай/ дагуу Дүүргийн төр захиргааны байгууллагад ажиллаж байгаа 



удирдах ажилтан нарын судалгааг хүйсээр гарган явууллаа.Судалгаагаар 952 албан хаагч 

байгаагийн 492 нь эмэгтэй, 493 нь эрэгтэй албан хаагчид байна.  

Засаг даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 27-ны А/86 захирамжийн дагуу нийтийн их 

цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай тус дүүрэг дэх их дээд сургуулийн холбогдох албан 

тушаалтанд дахин мэдэгдэв.  

2013 оны 03-р сарын 15-нд Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 186 дугаар тусгай 

цэцэрлэгээс гаргасан хүсэлтийн дагуу тус дүүрэгт харьяалагдах хараа, хэл, сонсголын 

бэрхшээлтэй 0-7 насны хүүхдийн судалгааг хүргүүллээ.  

2013 оны 04-р сарын 12-нд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхдийн төлөө 

газрын Үндэстний цөөнхийн хүүхдийн хөгжил, оролцоог дэмжих чиглэлээр зохион байгуулах 

үйл ажиллагааны  төлөвлөлтөнд шаардлагатай мэдээллийг жил бүр уламжлал болгон 

судалгааг Нийслэлийн хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас авдагтай 

холбогдуулан ХГБХГазартхүргүүлсэн. Дүүрэгт нийт Казак хүүхэд 129, Тува хүүхэд 3 байна.  

2013 оны 03 дугаар сарыэн 20-ноос Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд 

дахин томилогдсонтой холбогдуулан ажил хүлээн авах, холбогдох бичиг баримттай судалж 

танилцах, холбогдох болон хамааралтай хэлтэс, албад, ажилтнуудтай ажлын уялдаа 

холбоогоо шинэчлэн сайжруулах, ажлын өрөө тасалгаагаа тохижуулах ажил эхлэн явагдаж 

байна.  

5.5. Хэлтсийн үйл ажиллагаа бөгөөд чуулга уулзалтууд:  

2013 оны 05 дугаар сарын 19-нд Баянгол дүүргийн “Залуучуудын хөгжил, шинэчлэл 

бодлого, зорилт” анхдугаар чуулганыг зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд 300 гаруй 

залуучууд оролцож өөрсдийн хүсэл, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийллээ. Энэхүү чуулганаар 

залуучууд хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал тулгарч байгааг санал нэгтэйгээр хэлж байлаа. Мөн 

энэхүү арга хэмжээнд залуучуудад зориулсан урлагийн тоглолт боллоо.  

2013 оны 06 дугаар сарын 01-нд “Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэлхийн 

байгаль орчны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” гэсэн нэртэйгээр хүүхдийн баяраа ѐслол 

төгөлдөрөөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээний урлагийн тоглолтонд цэцэрлэгийн 230, 

сургуулийн 315, багш 44 нийт 589 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцлоо. Тоглолтонд оролцсон 

багш, сурагчидад гарын бэлэг барьж хүндэтгэл үзүүллээ. Энэхүү арга хэмжээнд нийтдээ 4500 

гаруй хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, албан хаагчид оролцлоо.  

2013 оны 05 дугаар сарын 29-ний  өдөр “Баянголын багачууд диснейн баатруудтай хамт” 

хүндэтгэлийн парадыг Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн ѐслолын арга хэмжээний эхлэл, 

Баянгол дүүргийн 2013 оны 06 дугаар 01-ний өдрийг олон нийтэд суртчилан таниулах үүднээс 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, Сургуулиас өмнөх боловсролын сурагчид нийтдээ 

300 гаруй хүүхдүүд, 60 гаруй багш нар, Диснейн баатрууд, Үлгэр жишээ үлээвэр найрал 

хөгжмийн хөгжимчид оролцсон парад Энэбишийн талбайгаас “Өргөө” кино театр хүртэл 

хүндэтгэлтэйгээр алхлаа. Уг парадын үеэр багш нар, Тамгын газрын албан хаагч нар “Хүүхдийн 

төлөө за гэж хэлцгээе”, “Бүхнийг хүүхдийн төлөө”, “Хүүхдийн эрхийг хүндэтгэе” уриатайгаар 

хүүхдийн төлөө эв санаагаараа нэгдэцгээлээ.  

2013 оны 06 дугаар сарын 01-нд “Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэлхийн 

байгаль орчны өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх” гэсэн нэртэйгээр хүүхдийн баяраа ѐслол 

төгөлдөрөөр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Уг арга хэмжээний урлагийн тоглолтонд цэцэрлэгийн 230, 

сургуулийн 315, багш 44 нийт 589 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцлоо. Тоглолтонд оролцсон 



багш, сурагчидад гарын бэлэг барьж хүндэтгэл үзүүллээ. Энэхүү арга хэмжээнд нийтдээ 4500 

гаруй хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, албан хаагчид оролцлоо.  

“UB palace”-ийн Open Air-ийн талбайг 3 хэсэгт тайз засч тэрхүү 3 хэсэгтээ тус тусын үйл 

ажиллагааг харьяа хэлтсүүд зохион байгууллаа.  

 2013 оны 06 дугаар сарын 08-н өдрөөс 10-ныг хүртэл зохион байгуулагдсан “Бид 

оролцоѐ, хөгжье” үндэсний чуулганд дүүргээс 28 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.  

 2013 оны 06 дугаар сарын 10-нд “Хүүхдийн эрх хамгаалалд үүрэг хүлээгчдийн 

хариуцлага” улсын зөвлөгөөнд дүүргээс 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо.  

Зургаа. Тохижилт, нийтийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр 

6.1. Байгаль орчин, орчны бохирдол, хог хаягдлын чиглэлээр:  

Баянгол дүүрэг нь Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд түүхий 

нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүсэд багтаж иргэдэд боловсруулсан түлшийг хөнгөлөлттэй үнээр 

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

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

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

хорооллын 9 хорооны айл өрхүүдийг боловсруулсан түлш болон бүрэн шаталттай, 

сайжруулсан зуух нэвтрүүлэх хосолмол бүсэд хамруулсан. 

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

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

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

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийн 6.1-д заасан нөхцөл, 

шалгууруудыг хангасан айл өрхийн цахилгааны үнийн хөнгөлөлтийг олгох ажлын хүрээнд 

дүүргийн цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвтэй хамтран 2011 онд 4327 өрх 2012 

онд 173 өрх нийт 4500 өрх одоогийн байдлаар гэрээ байгуулан цахилгааны хөнгөлөлтөнд 

хамрагдсан. 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны 61 дүгээр тогтоолоор “Хот 

тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам”-д 

хариуцах талбайг 50 м байхаар өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг бүх аж ахуйн нэгж байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоодод орчны газрыг 

гэрээгээр, зурагжуулан хариуцуулж өгөх ажлыг зохион байгуулахыг нийт хороодын Засаг дарга 

нартай хамтран хэрэгжүүлж байна.  

Нийт 5000 гэрчилгээ хэвлүүлж хороодод тараасан ба 2000 гаруй ААНБ-тай гэрээ 

байгуулж гэрчилгээ олгох төлөвлөгөөтэй байгаа бөгөөд уг ажил дунджаар 50%-тай үргэлжилж 

байна.  

 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63 дугаар 

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

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

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

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

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

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

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

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

хооронд тогтмол зохион байгуулж байна.  



 

6.2. Гэрэлтүүлгийн чиглэлээр:  

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд 238 ширхэг, 

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

гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарыг алсын удирдлагатай системд шилжүүлэх 55 шитний 

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

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

ажиллаж байна. 

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

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

гаригт тогтмол үзлэг хийж,  засвар үйлчилгээг шуурхай хийлгэж байна.  

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны хороололд 146 ширхэг, гэр 

хороололд 1154 ширхэг гэрэлтүүлэг хийгдэхээр түлхүүр гардуулах нөхцөлтөй худалдан авах 

ажиллагаа зарлагдсан.  

Нийслэл, дүүргийн санхүүжилтаар нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 238 ширхэг, орон 

сууцны хороололд 563 ширхэг, гэр хороололд 1599 ширхэг буюу нийт 2400 ширхэг гэрэлтүүлэг 

хийгдэхээр шийдвэрлэгдсэн бөгөөд 2013 оны 3-р улиралд ажил эхэлнэ. 

 

7 сарын 15-ны 

байдлаар 
НЭЗТ Оронсууц Гэрхороолол 

Дундаж 

асалтынхувь 

Асалтынхувь 81.5% 79% 83% 81.1% 

  

6.3. Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн чиглэлээр:  

 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд байрлах гадна зар 

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

явуулж бүртгэл судалгаа гаргаж эзэн холбогдогчийг тогтоосон.  

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

4.5.6, 4.5.8 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Захирагчийн Ажлын 

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

цагдаагийн тасгаас ирүүлсэн хяналтын камер халхалсан самбаруудыг эхний ээлжинд буулгах 

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

тоологдож буулгахад 73,5 сая төгрөгийн хэрэгцээ шаардлагатай тооцоо гарсан.  

Тус гудамж, зам талбайд байрлах самбарыг эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2013 

оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн дотор өөрийн эзэмшил бүхий самбарыг буулгах тухай 

05/516 тоот албан мэдэгдлийг 2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр  хүргүүлсэн.  

Мэдэгдэлд дурьдсан хугацаанд 15 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 84 ширхэг самбар 

буусан бөгөөд мэдэгдэлд заасан хугацаа дуусч шаардлага биелүүлээгүй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын самбараас Замын цагдаагийн камер халхалсан 6 ширхэг самбарыг албадан 

буулгаж, 112 ширхэг самбарыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын өөрсдийн зардлаар буулгасан.  

Баянгол дүүргийн Ард Аюуш, Энэбишийн гудамны авто замын тусгаарлах зурваст 

байрлах, Замын Цагдаагийн хяналтын камер халхалж байсан 168 ширхэг самбар буухаас 

одоогийн байдлаар 112 ширхэг самбар буюу 66,6 хувийг буулгаад байна. Үүнээс гадна Эдийн 

Засаг Хөгжлийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Гудамж төсөл” арга хэмжээний хүрээнд замын 

траст 5 ширхэг самбар байрласан байсныг аж ахуйн нэгж байгууллагын өөрсдийн зардлаар 

буулгуулж замыг чөлөөлсөн.  



Үлдэгдэл самбарыг буулгах шаардлагыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлээд 

байна. 

Замын цагдаагийн хяналтын камер халхалсан самбарыг албадан буулгасан бөгөөд 

буулгалтын үнэ болох 7,400,000 төгрөгийн тооцоо гарсан. Үүнийг  шийдвэрлүүлэхээр 

Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд холбогдох акт, гэрээний хуулбарыг хүргүүлж төлбөр 

төлөгдсөн. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журмын 7.1.2, 7.2.2 

дахь заалтыг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь самбар байршуулах гудамж, тоо хэмжээг зааж 

өгөөгүй байгаа тул шинээр самбар байрлуулах ажиллагаа явагдаагүй байна. 

Гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журмын 

гуравдугаар хавсралтаар төлбөрийн хэмжээ батлагдаж түүний зэрэглэлийг Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежерийн 2013 оны А/91 дугаар тушаалаар Баянгол дүүргийн Энхтайваны өргөн 

чөлөө, Энэбиш, Ард Аюушийн гудамжууд 1-р зэрэглэл, Бусад гудамж зам талбай 2-р 

зэрэглэлээр тус тус батлагдаж мөрдөхөд бэлэн болсон. 

Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, авто замын зорчих хэсгийн 

тусгаарлах зурваст байрлах гадна зар сурталчилгааны самбарын аюулгүй байдал, бусдын эд 

хөрөнгөнд хохирол учруулахаас урдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт 

байрлах гадна зар сурталчилгааны тулгуурт байгууламжинд 2013 оны 05 сарын 27,28,29-ны 

өдрүүдэд хамтарсан шалгалт зохион байгуулсан. 

Үзлэг шалгалтанд 72 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 95 ширхэг самбар хамрагдаж буулгах 

шаардлагатай “Нэйко” ХХК-ний 1 ширхэг самбар байсан бөгөөд тус самбар нь нийтийн 

эзэмшлийн гудамж болох хорооллын номин их дэлгүүрийн баруун урд замын тусгаарлах 

зурваст байрлаж байсан бөгөөд тус байгууламж “Гудамж төсөл” замын өргөтгөл, шинэчлэлийн 

ажлын хүрээнд замын траст орж буугдсан. 

 

6.4. Авто замын чиглэлээр: 

 

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

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

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

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

улаанбаатар хотын 33 уулзварыг өргөтгөж, шинэчлэхээр болсон. Үүнээс Баянгол дүүргийн: 

1. Өргөө кино театрын урд уулзвар  

2. 3, 4 хороололын эхлэл,  ахуйн үйлчилгээний уулзвар 

3. 25-р эмийн сангийн уулзвар  

4. Өргөөгийн хойд уулзвар  

5. 3,4–р хорооллын эцсийн уулзвар 

6. Нарны замын баруун хэсгээс Депо руу салдаг уулзвар  

7. Вокзалын уулзвар  

8. Гэмтлийн эмнэлгийн баруун уулзвар  

9. Дилав хутагт Жамсранжавын уулзвар  

10. Саппорогийн аюулгүйн тойрог  

11. Гурвалжингийн гүүр даваад байрлах 4 замын уулзвар  

12. Төмөр Замын Дээд Сургуулийн урд уулзвар 

13. 10-р Хорооллын уулзвар  

14. Өгөөжийн уулзвар  

15. Тасганы овооны уулзвар  

16. Модны 2-ын уулзвар зэрэг нэр бүхий 16 уулзварыг өргөтгөх шинэчлэх ажил хийгдэхээр 

болсон. 



Өнөөдрийн байдлаар Өргөө кино театрын урд уулзвар болон Саппорогийн уулзварын 

өргөтгөл шинэчлэлийн ажил дуусч ашиглалтанд хүлээж аваад байна. 

 

Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр Гранд плаза дэлгүүрийн урд уулзвар өргөтгөх 

ажлыг “ЭН ЭН ТИ АЙ” ХХК  шалгарч ажил нь эхэлсэн бөгөөд шүүхийн гудамжны авто замын 

засварын ажлын гүйцэтгэгч байгууллагыг шалгаруулах ажил 2 удаа зарлагдаж хүчингүй болсон 

бөгөөд шууд гэрээ байгуулах шатанд байна. 

 

6.5. Дэд бүтэц, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын чиглэлээр: 

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

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

дунд зохион байгуулсан. 

СӨХ-той холбогдсон 45 иргэний өргөдөл гомдлын дагуу шалгаж холбогдох арга хэмжээ 

авсан. ШӨХТГ-тай хамтран нэгдсэн шалгалтыг 17 –н нэр бүхий СӨХ-дод хийж  хяналт 

шалгалтын дүнгийн талаар Улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулан 12 СӨХ-нд хүргүүлж 

биелэлтийг хангуулан ажиллаж иргэдийн гомдлыг барагдуулж ажиллаж байна. 

Шинээр ашиглалтад орсон болон харьяалалгүй орон сууцны сууц өмчлөгчдийн хурлын 

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

гэрчилгээ олгосон. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төр, хувийн хэвшлийн инженерийн шугам сүлжээний худгийн 

эзэн холбогдогчдыг тогтоох, ашиглалт хамгаалалтанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчлийг 

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

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

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

хаагчтай хамтарч нийт дүүргийн хэмжээнд 2135 ширхэг траншейны таганд үзлэг шалгалт 

зохион байгуулж таггүй 17 ширхэг худгийг тагжуулж илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгасан. 

 

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

17ш цахилгаан шатны шинэчлэлийн ажил хийгдэхээр 2013 оны 04-р сарын 01-ны өдөр НХОГ 

тендер зарласан. Нийслэлд бэлтгэл ажил эхэлж, төсвийн тодотголоор хийгдэх цахилгаан 

шатны захиалгын 136 саналыг нэгтгэн НХОГ-т хүргүүлсэн. 

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

байрны 11876 м2 хавтгай дээвэрт их засвар хийгдэхээр шийдэгдсэн. Мөн төсвийн тододголд 

санал оруулахаар 75 СӨХ-ны дээврийн их засварын ажлын саналыг НХОГ-д хүргүүлсэн. 

 

6.6.Тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлын чиглэлээр: 

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

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

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

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

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

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

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

ХХК-ууд оролцож ногоон байгууламжийн чиглэлээр үзэсгэлэн худалдаа гаргаж ажиллалаа. 

  “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-ийн дүүргийн нээлтийн ажиллагаа 05 дугаар сарын 11-ны 

өдөр Өргөө кинотеатрын өмнөх талбайд зохион байгуулагдлаа. Нээлтийн ажиллагаанд ЗДТГ, 



хороо, харьяа хэлтэс албадын албан хаагчид оролцож дүүргийн хэмжээнд нийт 6575 ш мод , 

бут сөөг таригдсан. 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хогийн сав байрлуулах ажлын хүрээнд Нийслэлийн 

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

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

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

зам” ХХК хийж суурилуулсан.  

 

Нийслэл Улаанбаатар хотод 2013 оны 04 дүгээр сарын 27, 28, 29-ны өдрүүдэд зохион 

байгуулагдах “Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн Сайд нарын 7 дугаар бага хурал”-ын 

бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулалтыг  эрчимжүүлэх ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын 

2013 оны А/184 дүгээр захирамжаар байгуулсан. 

Захирамжийн дагуу хурлын зочид төлөөлөгчид байрлах буудал, рестораны эрүүл ахуйг 

хангаж ажиллах талаар мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний 

хэлтэс, аюулгүй байдал, дэг журмыг хангах талаар дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, замын 

цагдаагийн тасаг, тохижилт, цэвэрлэгээг сайжруулах талаар Дэд бүтэц, тохижилтын хэлтэс, 

“Баянгол Шинэ Өргөө” ОНӨААТҮГ тус бүр хяналт тавьж ажиллласан. 

 

Дүүргийн хэмжээнд тохижилт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг чанартай зохион байгуулахад 

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

цаашид тохижилт, бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор 

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

дугаар сарын 31-ний өдөр зохион  байгуулсан. 

Уулзалт семинараар тохижилтын ажлыг гардан зохион байгуулдаг нийслэл, дүүрэг, 

гүйцэтгэгч компаниудын ажлын уялдаа холбоо, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар 

хоорондоо туршлага, санал бодлоо солилцсон бөгөөд Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

газар, ЭЗХЯ-ны “Гудамж” төсөл, Хот төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн төлөөлөл оролцож үйл 

ажиллагаагаа танилцуулсан. 

Дүүргийн хэмжээнд “Гудамж, зам талбайн шинэчлэл” 2 сарын аяныг зохион байгуулж, 

Тамгын газрын болон харъяа хэлтэс албад, боловсролын байгууллагуудад  нийтийн эзэмшлийн 

гудамж талбайг хуваарилан хариуцуулж, тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг гүйцэтгүүлж 

байна. Уг аяны хүрээнд хуваарьт гудамж, талбайд байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг татан 

оролцуулж, сайн дураар буюу хандив хэлбэрээр хөрөнгө мөнгийн хуримтлуулахаар зохион 

байгуулалттай ажиллаж байна.  

 

Мөн Нийслэлийн Хот тохижилтын газраас 10-р хорооллын автобусны буудлын баруун 

уулзвараас Саппоро хүртэл, Ард Аюушийн гудамж,  Энэбишийн гудамж,  Чингүнжавын гудамж,  

Замчны гудамж, Жасрайн гудамж /Төмөр замын цагдаа, Ганзам буудал/,  Магсаржавын гудамж,  

Вокзалын арын цэцэрлэг /зүүн/, Вокзалын арын цэцэрлэг /баруун/,  Занабазарын гудамж, 

Сөүлийн гудамж /Өгөөжийн баруун урд уулзвар-ТБД андуудын урд уулзвар хүртэл/ зэрэг 11 

байршилд арчлалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж байна.  

2013 оны 04 дүгээр сард МҮЭСТОрдны орчим болон Занабазарын гудамжинд 

Захирагчийн Ажлын албанаас явган хүний  зам нөхөх, шинэчлэх, ногоон байгууламжийн хашаа 

хайс солих, зүлэгжүүлэлтийн ажлууд хийгдсэн.  

Амарсанаа, Ард Аюуш, Энхтайвны өргөн чөлөөнд ногоон байгууламжийн хайсыг нөхөх, 

шинэчлэх ажлыг Баянгол Шинэ- Өргөө ОНӨААТҮГазар хийж гүйцэтгэсэн ба Амарсанаагийн 

гудамжны замын голын хиймэл зүлгийг хуулж, зүлэгжүүлэлт хийж, замын 2 талаар мод тарив.  



Дүүргийн 4-р хорооны  16 дугаар байрны хажууд СБМ ХХК тоглоомын талбай байгуулах 

ажлыг 08 дугаар сарын 15-ныг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна.  

 

Долоо. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр 

7.1. Хуулийн хэрэгжилтийн талаар зохион байгуулсан ажил: 

 

Газрын албатай хамтран дүүргийн хэмжээнд ажиллаж байгаа төрийн болон хувийн 

хэвшлийн бүх сургуулиудын 500м бүхий зураглалыг гаргаж, тамхи худалдаалахыг хориглосон  

байрлалыг тэмдэглэж 23 хороонд тараасан. Мөн 03 сарын 01-ний өдрөөс тамхи худалдаалахыг 

хориглосон “Албан мэдэгдэл”-ыг 02 сарын 20-ноос эхлэн Цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн байцаагч 

нартай хамтран нийт 560 хүнсний дэлгүүр, мухлаг, ТҮЦ-д тараан хяналт тавин ажиллаж байна. 

Дүүргийн хэмжээнд ЕБС-аас 500 метрээс хол байрлаж буй 85 дэлгүүрт тамхи худалдаалж 

байна. 

Мөн “Хүнсний тухай хууль”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль” 

шинэчлэн батлагдан 03-р сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн ЗАА-

наас гаргасан  “Хүнсний салбарын эрх зүйн баримт  бичиг” гэсэн 40ш эмхтгэлийг аж ахуйн 

нэгжүүдэд тараагаад байна. 

7.2. Хяналт шалгалтын талаар: 

Цагаан сарын баярын өмнө нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд зориулалтын бус байранд /гэр 

барьж/ ууц өвчүү чанах зэрэг нийтийн хоолны үйлчилгээ явуулахыг хориглосон  НИТХ-ын 198-р 

тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллах албан мэдэгдлийг 23 хорооны Засаг дарга нарт  

хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаа. 12-р  хороонд дээрх журмыг зөрчин 2 гэр барьж ууц өвчүү 

чанаж байсныг хороог засаг дарга, Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байцаагч нартай  хамтран 

шалгаж  үйл ажиллагааг зогсоож, гэрийг буулган холбогдох арга хэмжээг авсан. 

2013 оны 03 сарын 29-өөс 31-ний өдрүүдэд   

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 

дугаар хэлтэстэй хамтарч Засаг даргын 

захирамжийн дагуу удирдамж боловсруулан 

дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

буй саунуудад  шалгалт хийлээ. Хяналт 

шалгалтаар 15 зөрчил илрүүлэн Мэргэжлийн 

хяналтын улсын байцаагч 13 газрын зөрчлийг 

арилгуулж, 2 байгууллагын үйл ажиллагааг 

улсын байцаагчийн актаар түр зогсоож 12 

заалттай 3 албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч 2 иргэнд холбогдох хуулийн 

заалтын дагуу 45,0 мян төгрөгийн шийтгэврээр захиргааны арга хэмжээ ногдуулсан. 



Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран удирдамжийн дагуу “Бүрэнхайрхан” ХХК, “Мөнх төв” 

зэрэг эрсдэл бүхий 12 дэлгүүрүүдэд шалгалт хийж, зөвшөөрөлгүй согтууруулах ундаа 

худалдаалж байсан “Есөн хуш” ХХК-ны согтууруулах ундааг хурааж холбогдох аргахэмжээ 

авсан. 11-р хороонд байрлах “Эрдэнэ суварга” ХХК-ны талаар  иргэдээс ирсэн гомдлын дагуу 

шалгаж стандартын шаардлага хангахгүй, хувь иргэнд түрээсэлсэн байсан тул согтууруулах 

ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон. 

3, 4-р хороолол Энэбишийн өргөн чөлөө дагуу ил задгай худалдаа хийж буй иргэдийн 

судалгааг гаргав. 3, 4-р хороолол Ахуй үйлчилгээний ордноос Өргөө кино театр хүртэл ил 

задгай худалдаа болон 2 асарт нийт 70 орчим иргэд худалдаа үйлчилгээ явуулж 

байна.Эдгээрээс Баянгол дүүргийн иргэн 38, Сонгино хайрхан дүүргийн иргэн 9, Чингэлтэй  

дүүргийн 13, Хануул дүүрэг 5, Баянзүрх дүүрэг 3, Сүхбаатар  дүүргийн 1 иргэн тус тус байна.

 Цаашид дээрхи иргэдийг “Богд өөд” ХХК, “Энжила” ХХК –ны асарт  төвлөрүүлж, үлдсэн 

иргэдийг өөр ажилд зуучлах, сургалтанд хамруулах зэрэг ажил хийхээр төлөвлөж, дээрхи 2 

компаний эзэд Цэцгээ, Чимэд нарт  асраа шинэчлэн сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгч асрыг шинэчилэв.  

СХЗГазар, Боловсролын хэлтэс, ХҮҮХ хамтран удирдамжийн дагуу ЕБС, цэцэрлэгүүдэд 

2013 оны 05 сарын 6-9-ний өдрүүдэд хэсэгчилсэн хяналт, шалгалт  хийж 18 газар хамрагдаж 

дундаж үнэлгээ 84,9 хувьтай хангалттай үнэлгээ авлаа. 

Баянгол дүүргийн Засаг дарын 2013 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн A/230, 2013 оны 

05 дугаар сарын 15-ны өдрийн A/256 тоот “Эрүүл ахуйн шаардлага, тогтоосон хэм хэмжээг 

зөрчин зөвшөөрөлгүй худалдаа хийж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний худалдааг зогсоож арга 

хэмжээ авах тухай” захирамжаар 13,14,15 дугаар хорооны ил задгай худалдаа, шорлогийн 

худалдаа эрхлэгч нарт дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Цагдаагийн 1,2-р хэлтэстэй 

хамтран хуваарийн дагуу хяналт тавинажиллаж шорлогны мах, тэрэг 4ш, тоног төхөөрөмж 12ш 

зэргийг хураан авсан.  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс,  

Стандарт хэмжил зүйн газрын бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга 

нарын хамтарсан удирдамжаар Халуун усны газруудад 2013 оны 04 дүгээр сарын 23-наас 05 

дугаар сарын 06-ны өдөр хүртэл аттестатчиллын шалгалт явуулж, 12 нийтийн халуун усны 

газар хамрагдлаа. 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дарга, ерөнхий менежерийн 

удирдамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх 

газруудад 2013.06.06-наас ажлын 6 хэсэг байгуулан аттестатчиллын шалгалт хийж эхлээд 

байна. Энэ жилийн аттестатчиллын зорилго нь аж ахуйн нэгжийн гадна тохижилтын ажил хийж 



гүйцэтгүүлэх тухай хугацаатай албан мэдэгдэл өгч гүйцэтгэлийг хянан тусгай зөвшөөрлийг 

сунгах буюу шинээр олгох юм. 

 Дүүргийн Засаг даргын 2013.06.05-ны өдрийн А/332 тоот захирамжийн дагуу Хоѐрдогч 

түүхий эд хэрэглэгчдийн холбоотой хамтран дүүргийн хоѐрдогч түүхий эд хүлээн авах цэгүүдэд 

хяналт шалгалт хийж бүртгэлжүүлэв.  

 

7.3. Хүнсний хангамж  / Нөөцийн мах, төмс хүнсний ногоо / талаар: 

Цагаан сарыг угтаж “Жаст агро” ХХК-тай хамтран нөөцийн махыг “Хар хорин” 

худалдааны төв, “Үлэмж эх” ХХК-ны Смарт төв дээр бөөнөөр, “Номин холдинг” ХХК-ны Билэг 

салбар дээр жижиглэнгээр худалдаалах ажлыг зохион байгуулж, нийт 02 сарын 01-нээс 10 

хүртэл 39,8 тн нөөцийн мах борлуулсан. 3-р сарын 15-наас эхлэн дүүргийн хэмжээнд нөөцийн 

мах худалдаалж эхлэхтэй холбогдуулан дэлгүүрийн эздүүдийн дунд 03-р сарын 10-нд “Жаст 

агро” ХХК-тай хамтран уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, зааварчилгаа өгч,  гэрээ хийлгэв.  

Одоо нийт  50цэгээр  06 сарын 19-ны байдлаар 532.3 тн нөөцийн мах худалдаалаад байна.  

Энэ оны 04-р сарын 06-ны өдрөөс 06-р сарын 16-ныг хүртэл “Орхон”, “Хороолол”, 

“Хархорин” худалдааны төвүүдэд 10 удаа өргөтгөсөн худалдаа зохион байгуулж 48,5 тн мах 

борлуулсан байна.04 сарын 10,11-нд дүүргийн  Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй  хамтран 

нөөцийн мах худалдаалж буй дэлгүүрүүдэд шалгалт хийхэд 15 дэлгүүрт хяналт шалгалт хийж 

ажилсан. Нөөцийн махны чанар харьцангүй сайн, борлуулалт нэмэгдсэн, дэлгүүрүүд “Нөөцийн 

мах худалдаалж байна” гэсэн хаягаа тавьсан байна. 

Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах, 

хүнсний ногооны үр авах хүсэлтээ гаргасан 6 

байгууллага аж ахуйн нэгж, 172 өрхийн  

судалгааг хороодоос нэгтгэн  нийслэлийн 

ҮХААГ-т  хүргүүлж, хүрэн манжин 1,5 кг, урт 

сонгино 4кг, шар лууван 4кг, байцаа 1кг, 

бөөрөнхий сонгино 200гр, шар манжин 500гр, 

лооль 100гр нийт 11,3 кг хүнсний ногооны үр 

авч 23 хорооны 172 өрх, 1 хоршоонд 

хуваарилан өгөх ажлыг зохион байгуулав. 

Нийслэлийн үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газартай хамтран дүүргийн газар тариалан 

эрхэлдэг 66 иргэнд нийт 11,4 тонн үрийн төмс тараасан.  

 

 



Найм. Цэргийн тоо бүртгэл, цэрэг татлагын ажлын талаар 

8.1. Батлан хамгаалах зорилт арга хэмжээ, Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн бодлогыг сурталчлах 

чиглэлээр: 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/120, дүүргийн Засаг даргын А/96 дугаар захирамжуудаар 

батлагдсан  арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг зохион байгууллаа. 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас 2013 оныг “Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг 

сурталчлах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх жил” болгон дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд  2013 

оны 02 дугаар сарын 25-28-ны өдрүүдэд 1-23 хороодод ажиллаж, хаалтын ажиллагааг 02 

дугаар сарын 28-ны өдөр “Оюуны ундраа” цогцолбор сургуулийн “Урлаг” зааланд “Батлан 

хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлан төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх нь бидний ажил” 

сэдэвт ажлаа сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгуулсан нь иргэдэд төрийн үйлчилгээг 

ойртуулсан хүргэх арга хэмжээ болсон. 

Энэхүү арга хэмжээний үеэр дүүргийн 23 хорооны 88 иргэний асуудлыг хүлээн авч 

шийдвэрлэсэн бөгөөд “Оюуны ундраа” цогцолбор сургуулийн 10, 11-р ангийн сурагчдад “Цэрэг 

эх оронч хүмүүжил” –ийн талаар лекц уншиж, “Монгол цэрэг-Энхийн үйлсэд” баримтат киног 

үзүүллээ. 

Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын төлөвлөгөөгөөр 2013 оны 03 дугаар сарын 02-нд 

Нийслэл, дүүргийн Цэргийн штабын офицеруудын дунд зохион байгуулсан гар бууны буудлага, 

хөгжилтэй буухиа, гар бөмбөг, билльярд, боулингийн тэмцээнд идэвхтэй оролцож, гар 

бөмбөгийн төрөлд 2 дугаар байр эзэлсэн. 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит боулингийн тэмцээнийг 2013 оны 03 дугаар сарын 09-

нд зохион байгуулж, ДИТХ-ын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид 

бүрэлдэхүүнээрээ оролцож, Э.Батбилэг ахлагчтай баг 1, Д.Дэлгэрмаа ахлагчтай баг 2, Т.Сэр-

Од ахлагчтай баг 3-р байрыг тус тус эзэлсэн. 

Цэргийн штабын төлөвлөгөөгөөр ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 

сурагчдын дунд зохион байгуулсан “Монгол цэргийн жавхаа” сэдэвт зохион бичлэгийн 

уралдаанд дүүргийн 18 сургуулийн 70 гаруй сурагчид оролцож бүтээлээ ирүүлснээс дүүргийн 

хэмжээнд 1-р байранд Эрдмийн ундраа цогцолбор сургуулийн 11л ангийн сурагч Э.Мөнхгэрэл, 

2-р байранд Ган зам 20-р сургуулийн 11а ангийн сурагч Э.Сумъяатунгалаг, 3-р байранд 47-р 

сургуулийн 11б ангийн сурагч Ч.Ану нар тус тус шалгарч, дүүргийн Засаг даргын дурсамж, 

мөнгөн шагналаар шагнагдаж, Нийслэлийн хэмжээнд Ган зам 20-р сургуулийн 11б ангийн 

сурагч Т.Ганбаяр 2-р байрт шалгарч Нийслэлийн Засаг даргын шагналыг гардан авсан.  

Дүүргүүдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд танин 

мэдэхүйн “АХА” тэмцээнийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабтай хамтран зохион байгуулж, 

Оюуны ундраа цогцолбор сургуулийн 11-р ангийн  сурагчид дүүргээ төлөөлөн оролцож,  

Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн сургуулийн сурагчид бусдыгаа хошуучлан оролцлоо. 

Төлөвлөгөөний дагуу Соѐлын төв өргөөнд 03 дугаар сарын 14-нд зохион байгуулагдсан 

Нийслэлийн 3 үеийн иргэдийн уулзалт цэнгүүнд тус дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 

100 сурагч, хороодоос 150 иргэнийг оролцуулж, Цэргийн штаб иргэдэд ажлаа сурталчлан 25 

иргэнд батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг үзүүлсэн.  



Дүүргийн ерөнхий боловсролын  ахлах ангийн сурагчдын дунд цэрэг, спортын “Дөл” 

тэмцээнийг 2013 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Оюуны Ундраа цогцолбор сургуулийн 

байрлалд зохион байгуулж 15 сургуулийн баг тамирчид идэвхтэй оролцлоо. 

1-р байранд 38 дугаар сургуулийн “Сүлд”, 2-р байранд 93-р сургуулийн “Энхийн 

үйлстэн”, 3-р байранд Оюуны ундраа цогцолбор сургуулийн “Соѐмбо” багууд шалгарч, цом, 

өргөмжлөл, алт, мөнгө, хүрэл медалиудаар шагнагдсан. 

Тэргүүн байранд шалгарсан 38-р сургуулийн  “Сүлд” багийн тамирчид  4 дүгээр сард 

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан 

цэрэг, спортын “Дөл” тэмцээний 2-р шатны шалгаруулалтанд амжилттай оролцсон. 

UB palace-ын их танхимд 2013 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан 

“Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлан төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх нь бидний 

ажил” сэдэвт иргэдэд ажлаа танилцуулах өдөрлөгийн хүрээнд Батлан хамгаалахын төв архив, 

Монгол цэргийн музей, ЦДБЭЧ-тай хамтран ажиллаж, дүүрэгт амьдардаг генерал цолтнууд 

болон 23 хорооны 3500 гаруй иргэдийн төлөөллийг хүлээн авч,  5 иргэнд архивын лавлагаа, 28 

иргэнд батлан хамгаалах төрийн үйлчилгээг хүргэн,  ЦДБЭЧ-ын тоглолтыг сонирхууллаа.  

2013 оны цэргийн тоо бүртгэлийг амжилттай зохион байгуулсан хороо, хорооны зохион 

байгуулагч, “Монгол цэргийн өдөр”, Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойн хүрээнд зохион 

байгуулагдсан тэмцээн, уралдаанд амжилттай оролцож шалгарсан сургуулийн баг, хамт олон, 

сурагчдыг шагнаж урамшуулан, дүүргийн удирдлага генерал цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэн 

гарын бэлэг гардуулсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2013 оны А/12 дугаар тушаал, 

дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/127 дугаар захирамжаар хороодын Засаг дарга нарын 2013 

оны цэргийн бэлтгэл сургалтыг 2013 оны 03 дугаар сарын 21-23-ны өдрүүдэд Цэргийн штабын 

төлөвлөгөөгөөр Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангийн байрлалд зохион байгууллаа. 

Сургалтанд хороодын Засаг дарга нар бүрэн хамрагдаж, тус ангийн үйл ажиллагаа, 

зэвсэглэл, техниктэй танилцсан. 

Цэргийн штабын дарга, офицерууд чиглэлийнхээ дагуу танхимын сургалтыг зохион 

байгуулан, ангийн зэвсэглэл хариуцсан офицер буудлага хийх анхан шатны мэдлэгийг 

хороодын Засаг дарга нарт олгосон. 

Сургалтын төгсгөлд хороодын Засаг дарга нар автоматын анхны дасгалыг боловсруулж, 

6-р хорооны Засаг дарга Ш.Давааням,  12-р хорооны Засаг дарга Х.Ганхуяг, 17-р хорооны Засаг 

дарга Ж.Бор нар амжилттай гүйцэтгэсэн. 

Зэвсэгт хүчний 326 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүнд тэргүүний жагсаалч хамт олон 

шалгаруулах “Монгол цэргийн жавхаа” уралдааны болзлыг танилцуулсан. 

8.2. Цэргийн штабаас аж ахуйн нэгж, байгууллагад цэргийн үүргийн биелэлтэд хяналт 

шинжилгээ хийсэн талаар: 

 Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөөний дагуу 2013 онд 13 аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагад Батлан хамгаалах хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгаж, цэргийн үүргийн хэрэгжилтэнд үнэлэлт өгөхөөр 

шийдвэрлэсэнээс эхний хагас жилийн байдлаар ГССЗҮТөв,  “Суурь” ХХК, “Байгууламж Од” ХХК 

зэрэг 3 байгууллагыг шалгалаа. 



Шалгалтанд 18-50 насны 204 хүн хамрагдсанаас цэргийн жинхэнэ алба хаасан-52, 

цэргийн дүйцүүлэх алба биеэр хаасан-1, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан-3, 

цэргийн алба хаагаагүй-133 байснаас тоо бүртгэлд ороогүй-24, цэргийн үүрэгтний үнэмлэхгүй-

6, шилжилт хөдөлгөөн хийгдээгүй-8, нийт 38 хүний зөрчлийг арилган асуудлыг газар дээр нь 

хууль, тогтоомж, журмын дагуу шийдвэрлэсэн.Тухайн байгууллагуудын шалгалтанд хамрагдсан 

18-50 насны иргэдэд Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийг сурталчлах, иргэний цэргийн үүргээ 

биелүүлэхэд дөхөм болох үүднээс хялбаршуулсан гарын авлагыг тарааж, богино хэмжээний 

танилцуулга хийлээ. 

 Цэргийн албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах болзол хангасан 6 иргэнд 

мөнгөн төлбөр тогтоож,  байгууллагуудын шалгалтанд хамрагдагсдын хувь 14,3%-тай байлаа.    

  

8.3.  Цэргийн тоо бүртгэлийн талаар: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/714, дүүргийн Засаг даргын 2012 оны А/503 дугаар 

захирамжуудыг үндэслэн цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын 2013 оны тоо бүртгэлийг 

тогтоосон хугацаанд зохион байгуулж дууслаа. 

 Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас тус дүүргийн хэмжээнд явагдаж байгаа цэргийн 

тоо бүртгэлийн ажилтай танилцаж, цэргийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн сан, тоо бүртгэлийн 

явцын талаар мэдээлэл сонссон. Дүүргийн хэмжээнд бэлтгэл офицер, цэргийн үүрэгтний 2013 

оны тоо бүртгэлийг тогтоосон хугацаанд 93,9 хувьтай зохион байгууллаа. 

Цэргийн тоо бүртгэлд тогтоосон хугацаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ороогүй, 

завсардсан 775 иргэний тооцоо гарсан бөгөөд одоогийн байдлаар 680 иргэнд хуулийн дагуу 

хариуцлага тооцсон бөгөөд энэ ажиллагаа үргэлжлэн явагдаж байна. 

8.4. Цэрэг халалт, таталт, гэрээт цэргийн талаар: 

 Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн 

байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 

онымн/50 дугаар тогтоол, Зэвсэгт Хүчний Жанжин штабын даргын 2013 оны н/35 дугаар 

тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/347, дүүргийн Засаг даргын 2013 оны А/168 

дугаар захирамжуудын дагуу 2013 оны I ээлжийн цэрэг халалт, татлагын ажлыг тогтоосон 

хугацаанд явуулж дуусгасан. 

Цэрэг халалт, татлагыг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 

цэрэг татлагын байрыг “Оюуны Ундраа” цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулахаар 

шинэчлэн томилгоожуулж,  цэрэг татлагын байранд ажиллах бүрэлдэхүүнийг 8 тасгаар зохион 

байгуулж, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Цэрэг татлагын товчооны даргын 2013 оны А/53 

дугаар тушаалаар 92 хүнийг томилон ажиллууллаа.  

Арга хэмжээний үеэр халагдаж ирсэн цэргүүдээс Хөдөлмөрийн хэлтэс-15 иргэнийг ажил 

идэвхтэй хайгчаар ажлын байранд бүртгэж, 2 иргэнийг сургалтанд хамруулахаар бүртгэж 

авлаа. 

           Цэрэг татлагын байранд ирж асуудлаа шийдвэрлүүлэх  эрүүл мэндийн үзлэгээр орох 

2969 иргэнээс 2768 иргэнийг оруулж, эрүүл мэндээр тэнцсэн иргэдийг цэргийн жинхэнэ албанд 

тэнцүүлэн татаж, Зэвсэгт хүчин, ХЦ, ДЦ-т тус тус хувиарлан дамжин өнгөрүүлэх байранд 

хүлээлгэн өгч, Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн тоон даалгаврыг 100 хувь биелүүлсэн.  



            Зарлан дуудах авсан иргэдээс их дээд сургууль, коллежийн оюутан 2035, хуульд заасан 

ар гэрийн гачигдлаар  чөлөөлөгдсөн 67, өвчнөөр 533 иргэн тус тус чөлөөлөгдөж, 201 иргэн 

зарлан дуудах хуудас аваад ирээгүй бөгөөд хороо тус бүрээр мэдэгдэх хуудсаар дуудаж 

асуудлыг шийдвэрлэсэнээс сануулах арга хэмжээ-54, торгуулийн арга хэмжээ-24 иргэнд 

ногдуулж, 780000 төгрөгийг дүүргийн татварын дансанд төвлөрүүлсэн. Хүндэтгэн үзэх 

шалтгаанаар цэрэг татлагын байранд хугацаандаа ирээгүй 113 иргэнд батлан хамгаалах хууль, 

тогтоомжийг тайлбарлан таниулж асуудлыг шийдвэрлэсэн.   

            Гэрээт цэргийн албанд элсэхээр сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн 3 иргэнийг судлан 

2013 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангид хүлээлгэн өгсөн. 

8.5. Цэргийн дүйцүүлэх албыг биеэр болон мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаасан 

байдал: 

Эхний хагас жилийн байдлаар цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрч, мөнгөн 

төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 90 иргэнээр мөнгө төлүүлж, 36 260 992 төгрөгийг 

Нийслэлийн төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлээд байна. 

Мөн 26 нас хүрсэн хуулийн дагуу 0-3 насны 2 хүүхэдтэй 8 иргэнийг цэргийн дүйцүүлэх 

албаны мөнгөн төлбөрөөс чөлөөлж, асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

8.6. Цэргийн ар гэрт үзүүлэх халамж үйлчилгээ, халагдсан дайчдыг ажлын байраар хангасан 

талаар: 

Тус дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 2013 оны 05 дугаар сарын 

01-02-ны өдрүүдэд Ерөнхий зориулалт, Хил хамгаалах газар, Дотоодын цэргийн ангиудаас 

халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авах ажлыг Засаг даргын Тамгын газрын хурлын зааланд 

зохион байгууллаа. 

Цэргийн албанаас халагдаж ирсэн дайчдыг хүлээн авах арга хэмжээнд дүүргийн 

Хөдөлмөрийн хэлтэс,  Улсын бүртгэлийн хэлтэс, хүнсний чиглэлээр “ЕЕСС” ХХК, уул уурхайн 

чиглэлээр “Энх тун газрын хишиг” ХХК, барилга угсралтын чиглэлээр “Гранд  

Арга хэмжээний үеэр цэргийн жинхэнэ албанаас халагдсан дайчдаас  байнгын ажлын 

байранд зуучилсан-8, мэргэжил олгох болон давтан сургалтанд-14, бусад-4 нийт 26 иргэнийг 

хамруулсан. 

Цэргийн жинхэнэ албанд татагдан алба хааж байгаа дайчдын ар гэрээс мэргэжил олгох 

сургалтанд-3, эрүүл мэндийн үзлэгт-1, бусад -6, нийт 10 иргэнийг халамж үйлчилгээнд 

хамруулж байна. 

8.7. Нууц хадгалалт, хамгаалалт, мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар: 

Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт, хамгаалалтын талаар 2013 онд хийгдэх 

ажлын төлөвлөгөөг Цэргийн штабын даргаар батлуулан ажиллаж байна. 

Төрийн нууцын тухай Монгол улсын хуульд заасны дагуу  Засаг даргын Тамгын газарт  

төрийн нууцтай харьцах албан тушаалтнуудын жагсаалтыг гарган Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын 2013 оны н/04 дүгээр тушаалаар баталгаажуулан дүүргийн хэмжээнд  “Төрийн нууцтай 

харьцах дотоод журам”-ыг мөрдөн  ажиллаж байна. 

Цэргийн штабын байрны харуул хамгаалалт, дохиоллыг хариуцдаг “Универсаль Секьюрити” 

ХХК-тай аюулгүй, найдвартай байдлыг хангах талаар нэмэлт гэрээ байгуулсан. 



Цэргийн штабын нийт өрөөнд хөшиг хийлгэн суурилуулж, нууцын өрөөнд шаардлагын дагуу 

гэрэл нэвтэрдэггүй нэмэлт хөшгийг хийлгэн, өрөөнүүдийн хананд санамж байрлуулсан. 

Офицеруудын компьютеруудын лацыг шинэчлэн, лацны дугаарыг бүртгэлд авч, 

компьютеруудын мэдээллийг журамлан, шинэ хавтас үүсгэн, нөөц цахим мэдээлэл зөөгчид 

хуулбарлаж, бүртгэлд авсан. 

Цэргийн штабын нууцын зэрэглэлтэй цахим мэдээллийг хадгалах, олгох бүртгэлээр 

офицеруудад цахим мэдээлэл зөөгчийг ашиглуулан хяналт тавин ажиллаж байна. 

Ажлын байрны дунд зөвхөн нэг компьютерийг интернетийн сүлжээнд холбуулан, албаны 

хэрэгцээнд ашиглахаар гэрээ хийгдсэн. 

Дүүргийн ЗДТГ-ын мэдээллийн мэргэжилтнээр Цэргийн штабын офицеруудын албан 

хэрэгцээний компьютеруудад вирусны эсрэг программыг суулгуулсан. 

  2013 оны 04 дүгээр сарын 25-26-ны өдрүүдэд ЗХЖШ-ын МАБА-наас зохион байгуулсан 

сургалтын талаар офицеруудад мэдээлэл хийж, кибер аюулгүй байдлын аудит хийх хүснэгтийг 

дүүргийн мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэнд танилцуулан цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний талаар санал бодлоо солилцсон. 

2013 онд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд нэмэлт 

оруулж, Цэргийн штабын даргаар батлуулсан. 

   Цэргийн штабын офицеруудад мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах талаар 

тусгайлан сургалт явуулахаар бэлтгэж байна. 

2013 онд хөтлөгдөх маш нууц, нууц бичиг баримтын ангиллыг Цэргийн штабын даргаар 

батлуулан мөрдөж ажиллаж байна. 

 Маш нууц, нууц бичиг баримтын эхний хагас жилийн тооллогыг дүүргийн Засаг даргын 

Тамгын Газрын даргын 2013 оны А/96дугаар тушаалын дагуу явуулж ямар нэг зөрчил дутагдал 

гараагүй бөгөөд нотломжийг Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт хүргүүлсэн. 
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