
Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

2019  пны сарын И  йддр Дугаар Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, 
зориулалт, байршил, хаяг, оноосон нэр 
өөрчлөх, хамтран эзэмшигч хасах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн
21.5.3, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1, 38 дугаар зүйлийн 38.4 дэх заалт, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол, Газрын харилцаа геодези зураг зүйн 
газрын даргын 2008 оны 83 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар эзэмших, 
ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2018 оны 10/09 дүгээр тогтоол, дүүргийн "Газар эзэмших, ашиглах эрхийг 
хянан шийдвэрлэх дэд зөвлөл"-ийн 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 
хурлын дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, хаяг, 
оноосон нэр өөрчлөх, хамтран эзэмшигч хасах тухай ирүүлсэн 6 /зургаа/ иргэн, 
хуулийн этгээдийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хавсралтад заасны дагуу 
өөрчилсүгэй.

2. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 
А/202 дугаар захирамжийн иргэн Б.Бадамхандад, дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 
А/244 дүгээр захирамжийн иргэн Ш.Эрдэнэбаатарт, дүүргийн Засаг даргын 2019 
оны А/201 дүгээр захирамжийн Эйч Эс Эквипмент ХХК, Грийн интернэшнл ХХК-д, 
дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/654 дүгээр захирамжийн НАБСАН ХХК-д, 
дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/577 дугаар захирамжийн ААШТО ХХК-д, 
дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/125 дугаар захирамжийн иргэн Н.Баасандамба,
Ч.Дуламсүрэн, Ш.Чулуунцэцэг нарт холбогдох хэсгийн газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээ, гэрээг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3. Газар эзэмших эрх нь баталгаажсан иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох 
хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, газрын улсын бүртгэлд бүртгэх, 
гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газар зохион байгуулалтын 
алба /Г.Мөнхбаатар/-нд даалгасугай.

ЗАСАГ С.ОДОНТУЯА
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮ Р Г И Й Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

.оны сарын ^ .өдер Дугаар. Улаанбаатар хот

Газар эзэмших эрх олгох тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн
21.5.3, 29 дүгээр зүйлийн 29.1, 29.2, 33 дугаар зүйлийн 33.1.1 дэх заалт, Монгол 
улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол, Газрын харилцаа геодези 
зураг зүйн газрын даргын 2008 оны 83 дугаар “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ олгох журам” тушаал, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10/07 дугаар тогтоол, дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 10/09 дүгээр тогтоол, дүүргийн "Газар эзэмших, 
ашиглах эрхийг хянан шийдвэрлэх дэд зөвлөл"-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн хурлын дүгнэлт, 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын 
дүгнэлтийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Баянгол дүүргийн 9, 20, 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хавсралтад 
дурдагдсан 5 /тав/ иргэнд газар эзэмшүүлсүгэй.

2. Газар эзэмших эрх нь баталгаажсан иргэн, хуулийн этгээдэд холбогдох 
хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, газрын улсын бүртгэлд бүртгэх, 
гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Газар зохион байгуулалтын 
алба /Г.Мөнхбаатар/-нд даалгасугай.

НТУЯА
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ Д АРГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

Дугаар. Улаанбаатар хот

Зүлэгжүүлэлтийн ажил зохион 
байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.1.17, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 
18-ны өдрийн 10/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дүүргийн Эдийн засаг нийгмийг 
2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 6 дугаар зүйлийн 6.4-1, 6.4-2 дахь заалтыг 
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖПАХ нь:

1. Дүүргийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажпын хүрээнд 
Магсаржавын гудамжинд зүлэг нөхөн тарих ажлыг 2019 оны 06 дугаар сарын 
15-ны дотор зохион байгуулсугай.

2. Шаардагдах зардлыг холбогдох зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газар 
/Д.Дэлгэрмаа/-т зөвшөөрсүгэй.

3. Үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үр дүнтэй зохион байгуулахыг Тохижилт, 
нийтийн аж ахуйн хэлтэс /Ж.Ганболд/-т үүрэг болгосугай.
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пик! 06 пярын /ч /в д а р  Дугаар_л1м ^  Улаанбаатар хот

Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ ДАРГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах 
салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн
8.1.1, 8.1.6, 15 дугаар зүйл 15.1, Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 02 дугаар 
тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар тогтоол, 2018 оны 
43 дугаар тогтоол, 62 дугаар тогтоол, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 2 дугаар 
зүйлийн 2.5-1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн Засаг даргаар ахлуулсан Баянгол дүүргийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах салбар хороог дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн 
байгуулсугай.

Орлогч дарга: Э.Батбилэг Эдийн засаг, худалдаа үйлчилгээ,
тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал 
хариуцсан төслийн удирдагч

Нарийн бичгийн
дарга: М.Галбадрах Баянгол дүүргийн Тохижилт нийтийн

аж ахуйн хэлтсийн агаарын бохирдол 
хариуцсан мэргэжилтэн

Гишүүд: Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт
шинжилгээний хэлтсийн дарга 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
дарга
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтсийн дарга
Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн дарга 
Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн 
дарга
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга 
Онцгой байдлын хэлтсийн дарга 
Замын цагдаагийн хэлтсийн дарга 
Газрын албаны дарга 
Бүртгэлийн хэлтсийн дарга 
Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн 
төвийн дарга
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Баянгол хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн 
дарга
Баянгол шинэ өргөө ОНӨААТҮГ-ын 
захирал
9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар 
хороодын Засаг дарга нар

2. Дүүргийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах салбар хорооны 2019 оны 
ажлын төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

3. Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хороо бүр ажлын хэсэг 
байгуулж, төлөвлөгөө гарган ажиллахыг 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хорооны 
Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

4. Баянгол дүүргийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах салбар хорооны 
төлөвлөгөөг эрхэлсэн ажлынхаа хүрээнд хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлж 
ажиллахыг Салбар хорооны гишүүдэд үүрэг болгосугай.

5. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тогтмол тайлагнахыг 
Эдийн засаг, худалдаа үйлчилгээ, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан 
төслийн удирдагч /Э.Батбилэг/-д даалгасугай.

6. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2018 
оны 06 дугаар сарын 06-ний өдрийн А/308 дугаар захирамжийг хүчингүй 
болгосугай.
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Баянгол дүүргийн Засаг даргын 
2019 оны Р.$. дугаар сарын 1.3.. -ны өдрийн 

/^ДГдугаар захирамжийн хавсралт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ САЛБАР ХОРООНЫ
2019 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

№ Заалт Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хугацаа
Үндсэн

хэрэгжүүлэгч
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэгч

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар т о г т о о л  "Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"

1

4.1. Хот төлөвлөлт, байгуулалт, дэд бүтцийг хөгжүүлэх оновчтой бодлого хэрэгжүүлж, орон нутгийг хөгжүүлэх замаар төвлөрлийг 
сааруулан хот, суурин газрын агаар, орчны чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

4.1.2. нийслэлд шилжин ирэх 
хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, 
нийслэлийн гэр хорооллын 
тэлэлтийг зогсоож, яндангийн тоог
нэмэгдүүлэхгүй байх;

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2017 оны 12-р сарын 27-ны өдрийн 
А/1042 дугаар захирамжид дурдсан а. Эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ авах зайлшгүй 
шаардлагатай б. Улаанбаатар хотод орон сууц 
худалдан авсан в. Албан томилолтоор нийслэлд 6 
сараас дээш хугацаагаар томилогдон ажиллах 
төрийн албан хаагч, түүний гэр бүл /нөхцөлөөс 
бусад тохиолдолд иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг 
бүртгэхгүй.

1-4
улирал

Бүртгэлийн
хэлтэс

Хагас жил болон жилийн эцэст дүүргийн хэмжээнд 
шилжин ирсэн иргэдийн тоон мэдээллийг Баянгол 
дүүргийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах салбар 
хороонд мэдээллэнэ.

1-4
улирал

Бүртгэлийн
хэлтэс

4.1.6. цахилгаан дамжуулах, 
түгээх сүлжээ, дэд станцыг 
өргөтгөн хүчин чадлыг нь 
нэмэгдүүлж, гэр хорооллын айл 
өрх 2.5-4кВт хүчин чадалтай 
цахилгаан халаагуур ашиглах 
техникийн боломжийг бүрдүүлэх;

Гэр хорооллын айл өрхийг 2.5-4кВт хүчин чадалтай 
цахилгаан халаагуур ашиглах техникийн боломжийг 
бүрдүүлж сүлжээнд холбох.

3-4
улирал

Баянгол 
хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төв
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4.1.7. “Хямд өртөгтэй орон сууц” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
гэр хороололд амины орон сууцыг 
барихад чиглэсэн дэд бүтцийг 
байгуулж, орон сууцжуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх, залуучууд, бага, 
дунд орлоготой иргэдийг урт 
хугацаатай, бага хүүтэй зээлд 
хамруулах;

“Хямд өртөгтэй орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд гэр хороололд амины орон сууцыг барихад 
чиглэсэн дэд бүтцийг байгуулж, орон сууцжуулах 
ажлын саналыг холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлж ажиллана.

1-4
улирал

Төлөвлөлт
гүйцэтгэлийн
хяналт,
шинжилгээний
хэлтэс

4.1.9. Улаанбаатар хотод 
ажиллаж байгаа халаалтын 
зуухыг буулгаж, хэрэглэгчийг 
төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжид үе 
шаттайгаар холбох;

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт агаар бохирдуулагч 
томоохон эх үүсвэрүүдэд халаалтаа цахилгаан 
болон төвлөрсөн хангамжид холбогдон шийдвэрлэх 
талаар мэдэгдэл зөвлөмж хүргүүлэн, хэрэгжилтэнд 
хяналт тавин ажиллах

1-4
улирал

Мэргэжлийн
хяналтын
хэлтэс

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэр ашиглан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын халаалтыг цахилгаан болон 
төвийн шугам сүлжээнд холбуулж үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ болон тамхины 
зөвшөөрөл олгож мэдээллийн сан үүсгэж ажиллана.

1-4
улирал

Хүнс худалдаа
үйлчилгээний
хэлтэс

4.1.10. хот, суурин газрын гэр 
хорооллын ариун цэврийн 
байгууламжийг эрүүл ахуйн 
стандартын шаардлагад 
нийцүүлэх замаар боловсронгуй 
болгох;

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн зориулалттай 
ариун цэврийн байгууламжуудын тоог нэмэгдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4
улирал

Т охижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хорооны Засаг 
дарга нар

Нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй хөрсний бохирдлыг 
бууруулах зорилгоор гэр хорооллын айл өрхийн 
ариун цэврийн байгууламж шинэчлэх ажлыг зохион 
байгуулна.

3-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хорооны Засаг 
дарга нар

Нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй хөрсний бохирдлыг 
бууруулах, иргэдэд хөрсний бохирдлын талаар 
мэдээлэл сурталчилгаа хийх өдөрлөг арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

2 улирал
Т охижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хорооны Засаг 
дарга нар

4.1.11. арьс шир, ноос, ноолуур 
боловсруулах үйлдвэр, авто 
техникийн болон барилгын 
материалын захыг нийслэлээс үе 
шаттай нүүлгэн шилжүүлж, 
инновацид тулгуурласан ногоон

Арьс шир, ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр, 
авто техникийн болон барилгын материалын захын 
судалгаа гаргаж нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан бүс рүү нүүлгэх арга хэмжээг зохион 
байгуулна.

1-4
улирал
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технологи бүхий үйлдвэрлэлийг 
кластераар хөгжүүлэх;

4.1.14. Туул гол, түүний цутгал 
Сэлбэ, Улиастай, Баянгол, Зүүн 
салаа, Баруун салаа, Толгойт 
зэрэг голуудад хамгаалалтын 
бүсийн дэглэмийг мөрдүүлж, 
үерийн далан болон 
хамгаалалтын бүсэд буусан айл 
өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
нүүлгэх бэлтгэл ажлыг хангаж, үе 
шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлэх

Туул голын хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг 
мөрдүүлж, үерийн далан болон хамгаалалтын бүсэд 
буусан айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагыг үе 
шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлнэ.

1-4
улирал Газрын алба

4.2. Байгальд ээлтэй, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар бохирдлын эх үүсвэрийг багасгаж, түүхий нүүрсний хэрэглээг үе 
шаттайгаар хориглож, бохирдуулах бодисын хаягдлыг бууруулах зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

4.2.3. гэр хорооллын айл өрхийг 
стандартын шаардлага хангасан 
сайжруулсан түлшээр хангах, 
сайжруулсан түлшний 
үйлдвэрлэлийг дэмжин түүхий 
нүүрсний хэрэглээг орлуулах;

Түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулах зорилгоор гэр 
хороололд сайжруулсан түлш жижиглэн борлуулах 
цэгүүдийг байгуулна.

2-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн 2019-2020 оны 
халаалтын улиралд хэрэглэх сайжруулсан түлшний 
нөөцлөлтийн ажпыг холбогдох байгууллагуудтай 
хамтарч хэрэгжүүлнэ.

1-4
улирал

Т охижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс
4.2.4. гэр хорооллын 2 тарифт 
тоолууртай айл өрхийн шөнө 
хэрэглэсэн цахилгаан эрчим 
хүчний үнийг 50.0-100 хувь 
хөнгөлөх;

Дүүргийн гэр хорооллын айл өрхийн шөнийн 
хэрэглээг 100 хувь хөнгөлөх ажлыг зохион 
байгуулна.

4 улирал
Баянгол 

хэрэглэгчдэд 
үйлчлэх төв

4.2.6. гэр, байшингийн дулаалгыг 
сайжруулж, дулааны алдагдлыг 
бууруулах төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэх;

Иргэдийн оролцоонд тулгуурлан гэр хорооллын айл 
өрхийн дулаан алдагдлыг бууруулах дулаалгын аян 
зохион байгуулна.

1-2
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

4.2.9. гэр хорооллын айл өрхийн 
үнс, хог хаягдлыг хадгалах 
зориулалтын цэг болон хог

Гэр хорооллын айл өрхийн үнс, хог хаягдлыг хурдан 
шуурхай тээвэрлэх хуваарь гарган, хуваарийн дагуу 
ачилтыг цаг хугацаанд нь хийж хэвшүүлнэ.

3-4
улирал

Баянгол Шинэ 
өргөө 

ОНӨААТҮГ
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хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх 
машин механизмын тоог 
нэмэгдүүлж, хог хаягдлын 
менежментийг боловсронгуй 
болгох, хог хаягдлыг ашиглах, 
дахин боловсруулах 
үйлдвэрлэлийг дэмжих;

Гэр хорооллын үүсмэл хогийн цэгүүдийн судалгааг 
гаргаж устгаж ариутгах арга хэмжээ авах.

2-3
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хорооны Засаг 
дарга нар

4.3. Автотээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулагч бодисын хэмжээг бууруулах цогц арга хэмжээ авах зорилтын хүрээнд дараах арга
хэмжзэг авч хэрэгжүүлнэ:

4.3.1. хүний эрүүл мэнд, байгаль 
орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж 
байгаа, стандартын шаардлага 
хангахгүй автотээврийн 
хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд 
оролцохыг үе шаттайгаар 
хориглох;

Стандарт шаардлага хангахгүй, хорт утаа ихээр 
ялгаруулж буй автотээврийн хэрэгслийн утаа 
хэмжих ажлыг зохион байгуулж холбогдох арга 
хэмжээ авах.

3 улирал
Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Замын
цагдаагийн

хэлтэс

Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 
29-ны өдрийн А/117 дугаар “Баянгол дүүргийн нутаг 
дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайгаар зарим төрлийн автотээврийн хэрэгслийг 
хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах тухай” 
захирамжийг хэрэокүүлнэ.

2-4
улирал

Замын
цагдаагийн

хэлтэс

4.3.7. авто замын ус зайлуулах 
системийг иж бүрнээр төлөвлөн 
хэрэгжүүлж, авто замын тоосыг 
зориулалтын машин, техникээр 
цэвэрлэх, замын цас, мөсийг хүн 
амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө багатай бодис 
ашиглан цэвэрлэж хэвшүүлэх.

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх борооны ус их 
хэмжээгээр тогтдог авто замуудад ус зайлуулах 
систем суурилуулах ажлыг зохион байгуулна.

2-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Автозамын тоосыг зориулалтын машин техникээр 
цэвэрлэх, услах, цас мөсийг хүн амын эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай бодис ашиглан 
цэвэрлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ.

1-4
улирал

Баянгол Шинэ 
өргөө 

ОНӨААТҮГ

4.5. Орчны бохирдлыг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, эрүүл амьдрах зөв дадлыг 
төлөвшүүлэх, орчны чанарын хяналт-шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлэн судалгаа, шинжилгээний ажлыг өргөжүүлэх зорилтын

хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:
4.5.1. агаар, орчны бохирдлын эх 
үүсвэр, хор уршиг, сөрөг 
нөлөөллийн талаар олон нийтэд 
бодитой мэдээлэл өгч, зөв дадал 
хэвшилд сургах, иргэний байгаль

Агаар, орчны бохирдлын эх үүсвэр, хор уршиг, сөрөг 
нөлөөлөл, зөв дадал хэвшилд сургах, иргэний 
байгаль орчныг хамгаалах журамт үүргийг 
таниулахад чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны 
ажлыг зохион байгуулах;

1-4
улирал

Т охижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хороодын 
Засаг дарга
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орчныг хамгаалах журамт үүргийг 
таниулахад чиглэсэн сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг зохион 
байгуулах;

Дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, 
эрүүл мэндийн төвүүдэд суурилуулагдсан агаар 
шүүгч төхөөрөмж ажиллаж байгаад хяналт хийж, зөв 
ажиллуулах дадал хэвшлийг зааж сургах ажлыг 
зохион байгуулна.

4 улирал
Нийгмийн
хөгжлийн

хэлтэс

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

4.5.3. гэр хорооллын нутаг 
дэсвгэрт агаарын бохирдлын 
хяналт явуулж, хог хаягдал 
шатаах явдлыг зогсоож, энэ 
чиглэлээр зорилтот бүлэгт 
дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх;

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хяналт шалгалтыг 
удирдамжын дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

2-4
улирал

Онцгой
байдлын
хэлтэс

Хэлтсийн даргын баталсан хуваарийн дагуу улсын 
/ахлах/ байцаагчид агаарын чанарыг сайжруулах 
бүсэд мөрдөх журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавин, 
хэрэгжилтийг хангуулна.

1-4
улирал

Мэргэжлийн
хяналтын

хэлтэс

4.5.4. агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулахад идэвх, 
санаачилгатай, дэмжиж 
ажилласан иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг урамшуулах, 
хөхүүлэн дэмжих, үйл ажиллагааг 
нь сурталчлах;

Цахилгаан болон хийн халаагуураар халаалтаа 
шийдвэрлэсэн, байшингийн дулаалга хэрэглэж 
агаарын чанарыг сайжруулахад хувь нэмэр 
оруулсан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 
урамшуулах аян зохион байгуулна.

3-4
улирал

Нийгмийн
хөгжлийн

хэлтэс

4.5.5. агаар, орчны бохирдлын 
улмаас хүний эрүүл мэндэд 
учруулж байгаа урт болон богино 
хугацааны сөрөг нөлөөллийг 
тандан судалж, эрсдэлээс 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 
арга барилыг төлөвшүүлж, агаар, 
орчны бохирдлын улмаас үүсэх 
өвчлөлийг бууруулах;

Агаар, орчны бохирдлын улмаас хүний эрүүл 
мэндэд учруулж байгаа урт болон богино хугацааны 
сөрөг нөлөөллийг тандан судлна.

1-4
улирал

Баянгол Эрүүл 
мэндийн төв

Агаар, орчны бохирдлын эрсдэлээс хүний эрүүл 
мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга 
барилыг төлөвшүүлж, бохирдлын улмаас үүсэх 
өвчлөлийг бууруулна.

1-4
улирал

Агаарын бохирдол ихтэй бүс нутгийн нэг хүртэлх 
насны хүүхдийг пневмококкын эсрэг 
дархлаажуулалтад хамруулна.

1-4
улирал

Хүн амын ундны усны стандарт, ундны усны эх 
үүсвэрийн бүсийн дэглэм болон эрүүл мэнд, 
боловсролын байгууллагын ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн нөхцөлд үнэлгээ хийнэ.

1-4
улирал
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Агаарын бохирдол ихтэй бүс нутгийн эрсдэлт 
бүлгийн хүн амыг томуугийн эсрэг 
дархлаажуулалтад хамруулна.

1-4
улирал

4.5.10. агаар, орчныг бохирдуулж 
байгаа эх үүсвэр, хаягдлын 
тооллого явуулж, бүртгэл, 
мэдээллийн санг шинэчлэн
бүрдүүлэх;

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх агаар бохирдуулагч эх 
үүсвэрийн тооллогын ажлыг зохион байгуулж 
мэдээллийн санг шинэчлэнэ.

1-4
улирал

Хороодын 
Засаг дарга

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар т о г т о о л  "Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай"

2

Улаанбаатар хотын Баянгол, 
Баянзүрх, Сонгинохайрхан, 
Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа 
цахилгаан, дулааны эрчим хүч 
үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн нэгжээс бусад иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 2019 
оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 
эхлэн түүхий нүүрс хэрэглэхийг 
хориглосугай.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрсний хэрэглээг 
хязгаарлах, түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа болон 
худалдаалж байгаа айл өрх, аж ахуйн нэгж 
байгууллагад хариуцлага тооцох ажлыг зохион 
байгуулна.

3-4
улирал

Цагдаагийн 1, 2 
дугаар хэлтэс

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны "Түүхий 
нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай" 62 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.

3-4
улирал

Мэргэжлийн
хяналтын

хэлтэс

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрсний 
тээвэрлэлт хийж байгаа автотээврийн хэрэгслийг 
түр хугацаанд саатуулж арга хэмжээ тооцож, түүхий 
нүүрсийг холбогдох байгууллагуудад шилжүүлэх 
ажпыг зохион байгуулна.

3-4
улирал

Замын
цагдаагийн

хэлтэс

Гэр хорооллын айл өрхүүдийг сайжруулсан түлшээр 
хангах ажпыг зохион байгуулна.

3-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс
Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад түүхий нүүрс худалдаалахыг 
хориглох албан мэдэгдэл, шаардлага хүргүүлж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавина.

3-4
улирал

Хүнс худалдаа 
үйлчилгээний 

хэлтэс

Хорооны нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрс түлж байгаа 
болон зарж борлуулж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлж ажиллах.

3-4
улирал

Хороодын 
Засаг дарга
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 43 дугаар т о г т о о л  "Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай"

1.1. нийслэлийн агаарын чанарыг 
сайжруулах бүсэд түүхий 
нүүрсний хэрэглээг үе шаттайгаар 
бүсчлэн хориглох арга хэмжээ 
авч, сайжруулсан түлшний

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг агаар 
бохирдуулагч эх үүсвэргүй болгож галын дүгнэлт 
олгох зохицуулалтыг хийж, мэдээллийн сан үүсгэж 
ажиллана.

1-4
улирал

Онцгой
байдлын
хэлтэс

хэрэглээг дэмжих, халаалтын 
бага, дунд, том оврын зуухнуудад 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль 
орчинд ээлтэй технологийн 
шинэчлэлт хийх, халаалтын 
зуухнуудыг үе шаттайгаар 
төвлөрсөн дулааны шугам 
сүлжээнд холбох ажлыг зохион 
байгуулах

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх халаалтын бага, дунд, 
том оврын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан шугам 
сүлжээнд холбох ажлыг судлана.

2-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хороодын 
Засаг дарга

3 1.2. гэрхорооллыгдахин төлөвлөн 
барилгажуулахад шаардлагатай 
нийгмийн болон инженерийн дэд 
бүтэц, шугам сүлжээг бий болгож, 
барилга угсралтын ажлыг 
эрчимжүүлэх, инженерийн 
хангамжийн “Дэд бүтцийн төв” 
төслийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг 
улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын 
зээл, тусламж болон гадаад, 
дотоодын хөрөнгө оруулагч нарыг 
татан оролцуулах замаар 
нэмэгдүүлэх зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч ажиллах

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 
ажлын хүрээнд нийгмийн болон инженерийн дэд 
бүтцэд шаардагдах төсвийг батлагдсан зураг 
төслийн дагуу улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын 
зээл тусламж болон гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагч нарыг татан оролцуулах арга хэмжээг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтарч зохион 
байгуулж хэрэгжүүлж ажиллана.

3-4
улирал

Төлөвлөлт
гүйцэтгэлийн

хяналт,
шинжилгээний

хэлтэс
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1.6. эрчим хүчний хэмнэлт, 
дулааны алдагдалгүй хэрэглээ, 
ногоон худалдан авалтыг дэмжин 
иргэд, байгууллагын хандлагыг 
өөрчлөх замаар агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах, олон 
нийтийн оролцоог хангасан “Бид 
нэг агаартай” аяныг тогтмол 
зохион байгуулах

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй иргэн аж ахуйн нэгж 
байгуууллагын бараа бүтээгдэхүүнийг иргэдэд 
сурталчилах, таниулах ногоон зээлээр иргэдэд 
худалдаалах зорилгоор Байгаль орчинд ээлтэй 
дэвшилтэт технологийн үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулна.

3-4
улирал

Тохижилт, 
нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

Хороодын 
Засаг дарга

1.14. нийслэлийн агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх 
хууль тогтоомж, журмын 
хэрэгжилтэд тавих хяналт 
шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж, 
явц, дүнг улирал тутам Засгийн 
газарт танилцуулж ажиллах

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын 
хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллах ажлыг зохион 
байгуулж хяналт шалгалтын явц, дүн мэдээг салбар 
хороонд танилцуулж ажиллана.

1-4
улирал

Мэргэжлийн
хяналтын

хэлтэс
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НИ Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР Г И И Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

пны ,Р6_ сарын _^Хөдөр Дугаар А/33! Улаанбаатар хот

Г Газар чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 
27.4, 56 дугаар зүйлийн 56.5, 57 дугаар зүйлийн 57.3, 57.4 дэх хэсэг, 59 дүгээр 
зүйл, Захиргааны ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.2, 28.1.3 дахь 
хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 40.1.1, 40.2 дахь хэсэг, нийслэлийн Засаг даргын
2019 оны А/322 дугаар захирамж, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/247 
дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороо Замчдын гудамж 7 дугаар байрны 1 
тоотын нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлгүйгээр явган хүний зорчих хэсгийг хааж барьсан Ч.Батдорж захиралтай 
“Баттэгш зам” ХХК-ийн “Оюут” нэртэй зочид буудлын өргөтгөсөн хэсгийг албадан 
буулгаж газар чөлөөлсүгэй.

2. Албадан буулгах ажпыг зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллах, үр дүнг танилцуулахыг Газар зохион байгуулалтын алба /Г.Мөнхбаатар/- 
д, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс /Б.Нарангэрэл/-т, 4 дүгээр хорооны Засаг дарга 
/Д.Дорждулам/-д тус тус даалгасугай.

3. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг саадгүй явуулах, нийтийн эмх 
замбараагүй байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох арга хэмжээ 
авч ажиллахыг Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс /хурандаа Г.Цэргийнхүү/-т 
даалгасугай.

4. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засаг, худалдаа 
үйлчилгээ, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч, 
Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах дэд ажлын хэсгийн дарга 
/Э.Батбилэг/-д үүрэг болгосугай.

0:\2019 оп\2аЫгагт1аШп ВВ\2аЫгатЬс!осх
1 1 Б 0 2 0 0 8 В 8



Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л д ү ү р г и й н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

.оны 01 сарын -^өдер Дугаар Улаанбаатар хот

Г Шагнах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын

тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 52 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн 

ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан салбар салбартаа ажил 

үйлсээрээ манлайлан ажиллаж буй хавсралтад дурдсан албан хаагчдыг дүүргийн 

“Хүндэт иргэн” цол тэмдгээр, Засаг даргын “Жуух бичиг”-ээр тус тус шагнаж 

урамшуулсугай.

2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, зохион байгуулалтын арга 

хэмжээ авч ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс /Х.Мөнхзул/-т 

даалгасугай.

Р:\ 2019 оп\2аЫгагту1а1Пп ВВ\2аЫгат].с1осх



Баянгол дүүргийн Заса^аргы н
2019 оны № .. дугагр сарын . -ны өдрийн

захи ра мжи й н хавсра лт

^  1111:!;
аи {•

/у Ж д у га а р

ШАГНАГДАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС

№ Овог Нэр Шагналын төрөл

1 Лхамжав Лхасүрэн Баянгол дүүргийн “Хүндэт иргэн”

2 Гөлгөө Хос-Эрдэнэ Засаг даргын “Жуух бичиг

3 Батнаран Отгонбаатар Засаг даргын “Жуух бичиг

4 Цолмонхүү Амарсанаа Засаг даргын “Жуух бичиг

5 Баттөр Баттуяа Засаг даргын “Жуух бичиг

6 Батхуяг Нямбаяр Засаг даргын “Жуух бичиг

7 Энхсайхан Анхбаяр Засаг даргын “Жуух бичиг
8 Дорждагва Санжаажав Засаг даргын “Жуух бичиг

9 Нямжав Басан Засаг даргын “Жуух бичиг
10 Сартуул Баасанжаргал Засаг даргын “Жуух бичиг”

11 Бум-Аюуш Бямбадорж Засаг даргын “Жуух бичиг”
12 Борчулуун Мөнхбаатар Засаг даргын “Жуух бичиг”

13 Чимэд Тогоссайхан Засаг даргын “Жуух бичиг”

14 Г анбат Г элэгдорж Засаг даргын “Жуух бичиг”
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮ Р ГИ Й Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

Дугаар Улаанбаатар хот

Үндэсний VI Жемборийн арга хэмжээнд 
Баянгол дүүргээс оролцох төлөөлөгч 

хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлэх тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.Г, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1.17, Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 
318 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Монголын Скаутын Холбооны Баянгол дүүргийн Скаутын зөвлөл 27 дахь 
жилдээ дүүргийн хүүхэд залуусыг зөв хандлагатай, зөв төлөвшсөн иргэн болгоход 
чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулж байгаа бөгөөд 2019 оны Үндэсний VI Жемборийн 
арга хэмжээнд Баянгол дүүргээс төлөөлөн оролцох төлөөлөгч хүүхдүүдийг дэмжиж 
нэг удаагийн дэмжпэг олгосугай.

2. Нэг удаагийн дэмжлэг болох 2,450,000 /хоёр сая дөрвөн зуун тавин мянга/ 
төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Ахлах нягтлан бодогч 
/Б.Хонгорзул/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тайлагнахыг Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтэс /А.Одонтунгалагтуул/-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА НТУЯА
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР Г И Й Н
ЗАСАГ Д АРГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

рны сарын 1% адяр Дугяяр Улаанбаатар хот

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын 
Нэгдсэн Зөвлөгөөн-5” арга хэмжээ 

зохион байгуулах тухай

п

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6.Л, 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.1.17, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн 
зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай 
хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2, 18.1.3, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2018 оны 10/05 дугаар тогтоолын Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 6.7-1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын хамтын ажиллагааг чанаржуулах, 
уялдаа холбоог сайжруулах, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, 
мэдээллээр хангах, иргэд оршин суугчдын амьдрах орчныг сайжруулах үүднээс 
дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж эзэнжүүлэх, ажлын хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Нэгдсэн Зөвлөгөөн-5” арга хэмжээний удирдамжийг 
хавсралтаар баталж, 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсугай.

2. “Нэгдсэн Зөвлөгөөн-5” арга хэмжээнд оролцох Сууц өмчлөгчдийн 
холбоодын оролцоог хангаж, ирцэд хяналт тавьж ажиллахыг хорооны Засаг дарга 
нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3. Зөвлөгөөнд шаардлагатай зардлыг гаргахыг Засаг даргын Тамгын газар 
/Д.ДэлгэрмааЛт зөвшөөрсүгэй.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, ажлын үр дүнг танилцуулахыг 
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс /Ж.Ганболд /-т даалгасугай.

'ДОНТУЯА
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Баянгол 
2019 оны .$ .. дугаа| 

ЛрМкдугаар з|

“НЭГДСЭН ЗӨВЛӨГӨӨН-5” АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ Ү \ 

Нэг. Зорилго:

үрЛшн Засагдаргын 
сарын 10.-ны өдритч 
хирамжийн хавсраг

В 2

ИРДАМЖ

Төрийн байгууллага болон сууц өмчлөгчдийн холбоодын хамтын ажиллагааг 
чанаржуулах, уялдаа холбоог сайжруулах, холбогдох хууль тогтоомжийг 
сурталчлах, иргэд оршин суугчдын амьдрах орчныг сайжруулах үүднээс дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх, эзэнжүүлэх, хог хаягдлын менежмент, 
ажпын хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд энэхүү зөвлөгөөний зорилго оршино.

Хоёр. Зохион байгуулагч:

• Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтэс
• Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, 
хорооны Засаг дарга нар хамтран зохион байгуулна.

Гурав. Оролцох байгууллагууд:

• Хорооны Засаг дарга нар
• Баянгол Шинэ өргөө ОНӨААТҮГ
• Эрүүл мэнд, нийгмийн бодлоыгн хүрээлэн ТББ
• Эмэгтэйчүүдийн эрх, хамгаалал хөгжлийн хүрээлэн ТББ
• Монголын Сууц өмчлөгчдийн холбоодын Дээд зөвлөл
• Баянгол дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын Нэгдсэн зөвлөл
• Сууц өмчлөгчдийн холбоодууд оролцоно.

Дөрөв: Зохион байгуулагдах газар, хугацаа:

• Төмөр замын Соёлын ордон Урлаг зааланд
• 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр 11:00-15:00 цагийн хооронд 
зохион байгуулагдана.

Тав. Чиг үүрэг
• “Нэгдсэн зөвлөгөөн-5” арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн 
хүрээнд ерөнхий зохион байгуулалтыг хийж ажиллахыг Тохижилт, нийтийн 
аж ахуйн хэлтэс хариуцна.
• Зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээний талаар хэвлэл мэдээллээр 
мэдээллэх, дүүргийн фэйж хуудсанд байршуулах, иргэд, олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн Хэвлэл, 
мэдээллийн алба хариуцна.
• Арга хэмжээг зохион байгуулахад хөтлөгчөөр хангаж ажиллахыг 
Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс хариуцна.
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Зургаа. Хөтөлбөр

2

Д/д Сэдэв Хугацаа Хариуцах эзэн

1 Зөвлөгөөнд оролцогч нарыг 
бүртгэнэ. 10:30-11:00

Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн ажилтан 
Б.Мандахнаран

2 Зөвлөгөөнийг нээж үг хэлнэ. 11:00-11:20 Баянгол дүүргийн Засаг дарга 
С.Одонтуяа

3

2019 онд хэрэгжих хөрөнгө 
оруулалт, цаашид 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээнд баримтлах бодлого.

11:20-11:40
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
Т.Мөнгөнтулга

4
Хог хаягдлын менежмент, хог 
хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 
ангилан ялгах

11:40-12:00
Эрүүл мэнд нийгмийн 
бодлогын хүрээлэн ТББ-ын 
Тэргүүн А.Нямдорж

5
Дүүрэг болон СӨХ, иргэдийн 
хамтын ажиллагаа, тулгамдаж 
буй асуудал

12:00-12:20 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн дарга Ж.Ганболд

6 Санал асуулга явуулна. 12:20-12:50 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн дарга Ж.Ганболд

7 Зөвлөгөөнийг дүгнэж үг хэлнэ. 12:50-13:00 Баянгол дүүргийн Засаг 
даргын орлогч Э.Батбилэг
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ ДАРГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

_Оны 2$. г.арын /Уөдөр Дугаар Улаанбаатар хот

"Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих 
зөвлөл" байгуулах тухай

н

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5а, 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 31 
дүгээр зүйлийн 31.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны "Хөгжпийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай" 46 дугаар тогтоол, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Боловсрол, соёл, 
шинжпэх ухаан, спортын сайд, Эүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2018 оны 
11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн "Заавар маягт батлах тухай" А/304, А/699, А/460 
дугаар тушаал, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн 10/05 дугаар тогтоолоор батлагдсан дүүргийн “Эдийн засаг, 
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.1-1 дэх заалт, 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 07 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн “Хөтөлбөр батлах тухай” 04/02 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралтыг 
тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн тусгай хэрэгцээт боловсролын үйлчилгээ шаардлагатай 
хүүхдүүдийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулан сургах үүрэг бүхий 
"Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөл"-ийг дүүргийн Боловсролын хэлтсийн 
дэргэд байгуулсугай.

2. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар 
баталсугай.

3. Сургуульд хамрагдалтыг дэмжих зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулан, 
тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдийг боловсролын үйлчилгээнд 
тэгш хамруулан сургахыг зөвлөлийн дарга, Боловсролын хэлтэс /Л.Жаргал/-т, 
болон зөвлөлийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.

4. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээ авч 
ажиллахыг Засаг даргын орлогч /Г.Нарангэрэл/-д даалгасугай.
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Баянгол д ҮҮР гийн Засаг даргын 
2019 оны дугаар сарын У^.-ны өдр 

^/(Шдугаар захиращсийн

а. | | |
"СУРГУУЛЬД ХАМРАГДАЛТЫГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛ"-ИЙН 6ҮРЭЛДЭХҮҮН ^

Зөвлөлийн дарга: 

Нарийн бичгийн дарга: 

Гишүүд:

Боловсролын хэлтсийн дарга

Боловсролын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

Баянгол дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
салбар комиссын Нарийн бичгийн дарга, дүүргийн 
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Баянгол дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын 
салбар комиссын Боловсролын асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн

Боловсролын хэлтсийн Албан ба албан бус 
боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсролын хэлтсийн Бага боловсролын асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсролын хэлтсийн Сургуулийн өмнөх 
боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Баянгол дүүргийн Төрийн ба төрийн бус өмчийн 
сургуулийн захирлууд

Баянгол дүүргийн төрийн өмчийн сургуулийн 
нийгмийн ажилтнууд

Баянгол дүүргийн төрийн өмчийн сургуулийн эмч 
нар

Баянгол дүүргийн Төрийн өмчийн 28, 113, 70 
дугаар сургуулийн сургалтын менежер
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Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯНГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ Д А РГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

оны 06 сарын ^ ө д ө р Дугаар. Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түуний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 
46.1 дэх хэсэг, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 12 дугаар 
сарын 17-ний өдрийн 10/04 дугаар тогтоол, Тамгын газрын даргатай байгуулсан 
55 дугаар гэрээг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. “Баянгол Агропарк” ОНӨТҮГ-т хүлэмжийн доторх хөрсний халаалт хийх 
ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж хүлээн авах ажпын хэсгийг дараах 
бүрэлдэхүүнээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн 
дарга:

Г ишүүд:

Ө.Мөнхчулуун

Д.Ганзориг

Н.Баянзул

М.Энхбаяр

Х.Асемгул

Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн хяналт 
шинжилгээний хэлтсийн дарга

“Баянгол Агропарк” ОНӨТҮГ-ын дарга

Нягтлан бодогч

Хүлэмж хариуцсан мэргэжилтэн

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
хөрөнгө оруулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

2. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засаг, 
худалдаа үйлчилгээ, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан төслийн 
удирдагч /Э.Батбилэг/-д үүрэг болгосугай.

ЗАСАГ ОДОНТУЯА

Э:\ 2019 оп\2а111гат]1аШп ВВ^аМгаггц.сЬсх

п б : т о 8 Я 8



Н И Й С ЛЭ ЛИ Й Н  БАЯ Н ГО Л Д ҮҮР ГИ Й Н
ЗАСАГ Д А Р ГЫ Н  ЗАХИРАМЖ

пны . №. сарын ^ өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Г Ажлын хэсэг байгуулах тухай п

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн
14.2.1, 27 дугаар зүйлийн 27.1.4, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хог хаягдлын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах, төвлөрүүлэх боломжит орлогын хэмжээг тодорхойлох 
зорилгоор хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж төлөх иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
судалгааг шинэчлэн гаргах, 2020 оны хог хаягдлын хураамжийн орлогын 
төлөвлөгөөний санал боловсруулах ажпын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй 
байгуулсугай.

Ажпын хэсгийн 
дарга:

Гишүүд:

Д.Долгормаа

Ж.Ганболд

Х.Наранцэцэг
Б.Нямсүрэн

Г.Бодь-Амар

М.Галбадрах

Ч.Ганхуяг

А.Гэрэлтуяа

Ч.Гүнжидмаа

Санхүү, төрийн сангийн хэптсийн 
дарга
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
дарга
Татварын хэлтсийн дарга
Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГ-ын
дэд захирал
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн
Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн
Тохижилт,нийтийн аж ахуйн хэлтсийн 
мэргэжилтэн
Татварын хэлтсийн татварын улсын 
байцаагч
Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГ-ын 
ахлах мэргэжилтэн

2. Захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эдийн засаг, худалдаа 
үйлчилгээ, тохижилт, нийтийн аж ахуйн асуудал хариуцсан төслийн удирдагч 
/Э.Батбилэг/-д үүрэг болгосугэгйг

ОНТУЯА
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