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Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар 

Зохион байгуулсан ажлын талаар : 

- Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын V хуралдаанаар Засаг даргын 

2013 – 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, 

нийгмийн 2013 оны зорилтыг баталсан. 

- Ахмадад хүндэтгэл үзүүлэх баярын нэгдсэн арга хэмжээг Улаанбаатар 

паласт 2013 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулж, нийт 3000 

гаруй ахмадыг хамруулсан. Мөн Засаг даргын Тамгын газраас тэтгэвэрт 

гарсан 57 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлсэн. 

- “Баянгол дүүргийн мэдээлэл, лавлагааны утас нээн ажиллуулах” ажлын 

төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

- Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн хуваарийн дагуу 2 дугаар 

сард 1 удаа зохион байгуулагдсан. Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас 

өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж, удирдах албан тушаалтанд 

танилцуулж, www.ulaanbaatar.mn сайтад байршуулан ажилласан. 

Иргэдийн өргөдөл, санал хүсэлтийн талаар: 

- Засаг даргын Тамгын газарт 1 дүгээр сарын байдлаар нийт 206 өргөдөл 

ирснээс шийдвэрлэгдсэн 154, шийдвэрлэх шатандаа 52 өргөдөл байна. 

Үүнээс: “Улаанбаатар сонсож байна 1200” утсаар нийт 59 өргөдөл хүлээн 

авсан бөгөөд үүнээс цахим хуудсаар 4, Засгийн газрын 11-11 төв – 40, 

иргэдийг хүлээн авах төв – 7, байгууллага - 96 байна.  

- Төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар ирүүлсэн 75 иргэний материалын 

бүрдлийг хангуулан хүлээн авч дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан тогтоол гарч, программд бүртгэн, зохих 

журмын дагуу албан тоотоор НЗДТГазрын шагналын асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэнд шилжүлсэн. 

Тайлан мэдээ, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

2 дугаар сарын байдлаар нийт 132 албан бичиг ирснээс 25 бичиг бүрэн 

шийдвэрлэгдэж, 107 бичиг нь шийдвэрлэх шатандаа байна. Хугацаатай 28 

бичигнээс, шийдвэрлэсэн 15, шийдвэрлэх шатандаа явж байгаа 13 бичиг 

байна. 

 

http://www.ulaanbaatar.mn/


Хэвлэл, мэдээллийн чиглэлээр: 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж байгаа төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай үйлчлэх 

зорилгоор лавлагаа, мэдээллийн www.ub1200.mn цахим хуудас ажиллуулж 

өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэн ажиллаж байна.   

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

Хоёр. Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлогын хүрээнд 

Төсвийн орлогын талаар: 

- Орон нутгийн төсвийн орлогоор 2013 оны 2 дугаар сард 1,4 тэрбум төгрөг 

байхаар төлөвлөснөөс 2 дугаар сарын 22-ны байдлаар 1,2 тэрбум төгрөг 

төвлөрч, төвлөгөө 85,7 хувьтай явагдаж байна.  

Төсвийн зардлын  гүйцэтгэлийн талаар: 

- 2013 оны орон нутгийн төсвийн байгууллага 3,2 тэрбум, тусгай шилжүүлгээр 

6,7 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй байснаас орон нутгийн төсвийн 

байгууллагууд болон нийгмийн халамжийн санхүүжилт бүрэн олгогдсон 

байна. Мөн тусгай шилжүүлгээр ирсэн санхүүжилтийг бүрэн олголоо. 

Төлбөр тооцооны мэргэжилтнүүд, төсвийн байгууллагуудын нягтлан бодогч 

нартай хамтран 2013 оны хоѐрдугаар сарын олгогдсон санхүүжилтийн 

хүрэлцээ төсвийн тооцоо хийж, өр авлага гарах эсэх талаар судлан 

ажиллаж  байна. 

Мэдээ, тайлангийн талаар: 

- Нийт 126 төсөвт байгууллагын 2013 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээг хүлээн авч нэгтгэж, нийслэлийн төрийн санд хүргүүллээ. 2012 оны 

төсөвт байгууллагын тайланг нэгтгэх ажил хийгдэж байна. 

- Тус дүүргийн аж ахуйн нэгжийн  2012 оны жилийн эцсийн тайлан тэнцэл 

хүлээн авч, тайланг нэгтгэх ажил хийгдэж байна.  

 

Гурав. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд 

 

- 2013 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдөр дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн 

цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулж бүх аж ахуйн нэгж, албан 

байгууллагуудыг бүрэн хамруулсан. 

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

зах, Үлэмж эх ХХК-ны Смарт төв дээр бөөнөөр, Номин холдинг ХХК-ны 

Билэг салбар дээр жижиглэнгээр худалдаалах ажлыг зохион байгуулав. 2 

дугаар сарын сарын 01-нээс 10 хүртэл нийт 39,8 тн нөөцийн мах 

борлуулсан. 

http://www.ub1200.mn/
http://www.bgd.mn/


- 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 Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн байцаагч 

Одонтунгалагийн хамт шалгаж үйл ажиллагааг зогсоож, гэрийг буулган 

холбогдох арга хэмжээг авсан. 

- “Тамхины хяналтын хууль” шинээр батлагдан 2013 оны 03 сарын 01-ний 

өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан хууль сурталчилах сургалтыг 2013 

оны  02 сарын 19-нд  дүүргийн бүх хороодын болон сургуулийн  нийгмийн 

ажилтан, Цагдаагийн 1, 2-р хэлтсийн хэв журмын ажилтанд сургалт зохион 

байгуулав. Газрын албатай хамтран дүүргийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 

төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх сургуулиудын 500м бүхий зураглалыг 

гаргаж, тамхи худалдаалахыг хориглосон  байрлалыг тэмдэглэж 23 хороонд 

өгөв. Мөн 03 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн тамхи худалдаалахыг хориглосон 

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

байцаагч нартай хамтран тараах ажлыг зохион байгуулж эхлээд байна. 

- “Тамхины хяналтын хууль,” “Хүнсний тухай хууль”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль” шинэчлэгдэн батлагдаж 03 сарын 01-

ний өдрөөс эхлэн хэрэгжих болсонтой холбогдуулан аж ахуйн нэгжүүдийн 

эзэн захирлуудын дунд “Хуулиа дээдлэе” зөвлөлгөөнийг 2 сарын 28-нд 

хийхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 

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

- Дүүргийн 85-аас дээш настай ахмадуудын судалгааг хороо бүрээр 

гаргуулан нэгтгэж, НЗДТГазрын Нийгмийн хэлтэст албан тоотоор 

хүргүүлсэн. 

- Баянгол дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг 

хөдөлмөрийн магадлах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх саналыг 

боловсруулан дүүргийн Засаг даргын 3/235 тоот албан бичгээр Нийгмийн 

даатгалын ерөнхий газрын Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисст 

хүргүүлсэн. 

- Дүүргийн Засаг даргад хандаж өргөдөл гаргасан 3 иргэнд захирамж гарган, 

тус бүр 100,000 төгрөгний буцалтгүй тусламж олголоо. 

- Билгийн улирлын цагаан сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан 2-р сарын 01-

нд дүүргийн Тамгын газрын хурлын танхимд 95-аас дээш насны 32 ахмадад 

/түүний ар гэр, үр хүүхдийн төлөөлөл/ дүүргийн удирдлагууд Монгол улсын 

Ерөнхийлөгчийн мэндчилгээ, гарын бэлгийг гардуулсан. 

- Дүүргийн Засаг даргын А/76 тоот захирамжаар дүүргийн Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулан салбар зөвлөлийн 

хурлыг зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна. 



- 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 дагуу дүүргийн төр захиргааны байгууллагад ажиллаж 

байгаа удирдах ажилтны судалгааг хүйсээр гарган явууллаа. 

Тав. Цэрэг, иргэний хамгаалалтын талаар 

- Дүүргийн Засаг даргын мн/01 дүгээр албан даалгавраар дадлагын дохио 

тогтоож 23 хорооны Засаг даргад хүргүүлж, дүүргийн жижүүрүүдийн 

дадлагын дохио хүлээж аваад ажиллах журмыг шинэчлэн зааварчилгаа 

танилцуулсан. Цэргийн штабаас 2013-2016 онд хийгдэх ажлын зорилго, 

чиглэл, үр дүнгийн тухай Нийслэлээс баталсан хуваарийн дагуу 2013 оны 

02 дугаар сарын 04-нд Нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб дээр 

танилцуулсан. 

- Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойг угтан дүүргийн ЕБС-ийн ахлах ангийн 

сурагчдын дунд зохион байгуулагдах “Дөл” тоглолтын заавар, “Монгол 

цэргийн жавхаа” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдааны болзлыг ерөнхий 

боловсролын 18 сургуульд тараасан. 

- Цэргийн штабын түүхийн номонд орох материалыг Нийслэлийн ЗДТГ-ын 

Цэргийн штабын ахлах офицер хурандаа Г.Ганзоригт хянуулан хүргүүлсэн. 

- Зэвсэгт хүчний 92 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдах 

ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргаар батлуулж, хийгдэх ажлуудын бэлтгэлийг 

хангаж байна. 

- Хороодын Засаг дарга нарын 2013 оны цэргийн бэлтгэл сургалтын 

бэлтгэлийг хангасан. 

- Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн цэргийн үүрэгтнүүдийг анги, командад 

оногдуулан данслах, 2012 онд хөтлөгдөж дууссан баримт бичгийг архивын 

зааврын дагуу архивлаж, бүртгэлд авах ажлууд хийгдэж байна. 
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