НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН
ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн
ХУРЛЫН тогтоол
сарын

өдөр

Дугаар

^!0Л>

Улаанбаатар хот

г

Баянгол дүүргийн засаг даргын
2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
2019 оны биелэлтийн тухай

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 д, 25 дугаар зүйлийн 25.1, 25.2 дахь хэсэг,
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3, Монгол
улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2017
оны А/335 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын ээлжит Арван дөрөвдүгээр хуралдаанаас ТОГТООХ нь:
1. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийг бүрэн хангалттай гэж үзсүгэй.

2. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн 2019 оны хэрэгжилтийг хавсралтаар баталсугай.

?

,,

С

Баянгол
дүүргийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны /Я дугаар сарын
өдрийн '/'Ш ^тоот
тогтоолын --------------

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

I

I

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ХӨТӨЛБӨРИЙН 2019 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ /өссөн дүнгээр/

Хөтөлбөр

Гурав. Эрдэм
боловсролтой
иргэнтэй
Баянгол

Дөрөв.
Ажилтай
орлоготой
Баянгол

ДҮҮРЭГ

ДҮҮРЭг

ДҮҮРЭг

Тав.
Аюулгүй,
амгалан
Баянгол
дүүрэг

16
30.1%

5
9.5 %

6
11.4%

6
11.4%

9
16.9%

5

-

1

-

1

11

5

3

5

8

7

39

-

-

2

-

-

4

6

-

-

-

-

-

-

-

79.3%

70.0%

65.0%

1
58.3%

73.3%

59.0%

1
70.5%

ДҮҮРЭг

Төлөвлөсөн ажил
Үр дүнтэй
100%
(90-100 хүртэл хувь)
Тодорхой үр дүнд хүрсэн
70%
(60-89 хүртэл хувь)
Эрчимжүүлэх
шаардпагатай 40%
(31-59 хүртэл хувь)
Үр дүнгүй 0%
(0-30 хүртэл хувь)
Үнэлэх боломжгүй
Нийт

Зургаа.
Амьдрахад
таатай
орчинтой
Баянгол

Хоёр. Эрүүл
чийрэг
иргэнтэй
Баянгол

Нэг.Нээлттэй
засаглаптай
Баянгол

Нийт

ДҮҮРЭГ

11
20.7%
-

53
100%

7

Шинжпэн үзэхэд нийт зорилтуудаас 100%-ийн хэрэгжилттэй 7 зорилт, 70%-ийн хэрэгжилттэй
зорилт, 0%-ийн хэрэгжилттэй зорилт байхгүй, үнэлэх боломжгүй 1 зорилт байна.

39 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй 6

№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

7

13.3%

2

70%

39

73.5%

3

40%

6

11.4%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

1

1.8%

Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг бүлэг тус бүрээр нь ангилан авч үзвэл:
“НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛТАЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭ Г бүлгийн нийт 16 зорилтоос 100% биелэлттэй 5 зорилт, 70% биелэлттэй 11 зорилт,
40%-ийн хэрэгжилттэй зорилт болон 0% хэрэгжилттэй зорилт болон үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

5

31.3%

2

70%

11

68.7%

3

40%

-

0%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 79.3%.

"

0%

ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ’ бүлгийн нийт 5 зорилтоос 100% биелэлттэй зорилт байхгүй, 70% биелэлттэй 5
зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй зорилт болон 0% хэрэгжилттэй зорилт болон үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

-

0%

2

70%

5

100.0%

3

40%

-

0%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

-

0%

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 70.0%
“ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ’ бүлгийн нийт 6 зорилтоос 100% биелэлттэй 1 зорилт, 70%
биелэлттэй 3 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй 2 зорилт, 0% хэрэгжилттэй зорилт байхгүй үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

1

16.6%

2

70%

3

50.0%

3

40%

2

33.4%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

-

0%

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 65.0%

“АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭ Г бүлгийн нийт 6 зорилтоос 100% биелэлттэй зорилт байхгүй, 70%
биелэлттэй 5 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй зорилт болон 0% хэрэгжилттэй зорилт байхгүй, үнэлэх боломжгүй 1 зорилт байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

-

0%

2

70%

5

83.3%

3

40%

0

0%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

1

16.7%

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 58.3%
“АЮУЛГТЙ, АМГАПАН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ бүлгийн нийт 9 зорилтоос 100% биелэлттэй 1 зорилт, 70% биелэлттэй 8 зорилт, 40%-ийн
хэрэгжилттэй зорилт болон 0% хэрэгжилттэй, үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

1

11.2%

2

70%

8

88.8%

3

40%

-

0%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

-

0%

Бүлгийн хэрэгжилтийн чанар 73.3%

“АМЬДРАХАД ТААТАЙ ОРЧИНТОЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭ Г бүлгийн нийт 11 зорилтоос 100% биелэлттэй зорилт байхгүй, 70% биелэлттэй
7 зорилт, 40%-ийн хэрэгжилттэй 4 зорилт, 0% хэрэгжилттэй зорилт болон үнэлэх боломжгүй зорилт байхгүй байна.
№

Хэрэгжилтийн хувь

Зорилтын тоо

Нийт хэрэгжилтэд эзлэх хувь

1

100%

-

0%

2

70%

7

63.8%

3

40%

4

36.2%

4

0%

-

0%

5

үнэлэх боломжгүй

-

0%

Бүлгийн хэрэпжилтийн чанар 59.0%

--ооОООоо--

БАЯНГОЛ ДУҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН
2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
2019 о н ы 12 дугаар сарын 13
№

Улаанбаатар хот
ХЭРЭГЖТҮЛЭХ ҮЙ Л АЖ ИЛЛАГАА

’

ХАРИУЦАХ БАЙГУУЛЛАГА
НЭГ. Н ЭЭЛТТЭ Й ЗАСАГЛАЛТАЙ БАЯНГОЛ Д ҮҮР Э Г

Дүүргийн хвгжлийн бодпого болон дүүргийн төсөв, тухайн жилийн
здийн засаг, нийгм ийг хегжүүлэх үндсэн чиглэлийг боловсруулахад
иргэдийн санапы г тусгах ажлыг хэрэгжүүлнэ.

1

1.1

1.2

1.3

100%

Төрийн захиргааны
удирдлагы н хэлтэс

70%

2019 он гарсаар дүүргийн иргадийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын алба, Тамгын газрын ажилтнуудаас бүрдсэн багийг бүх хороодод том илж Баянгол д үүр эгт 2018 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн
байгуулалтын ажлы н тайлан ‘ Баянгол д үүрэг-2018’ сэтгүүлийг дүүргийн 59 мянга гаруй өрхөд хүргэх, тайлан төлөвлөгөөгөө танилцуулах, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох а ж л ы г дүүргийн 23 хороодын
Ажлын албатай хамтран эохион байгууллаа. 23 хороодын Иргэний танхимд дүүргийн Татварын хэлтсээс "Цахим төлберийн систем" сургал т эохион б а й гуул ж 1196 иргэн, “Олон улсын Эмэгтэйчүүдийн
эрхийг хамгаалах ө д өр '-т зориулсан ‘ Хатан ухаант ээжээ алдарш уулъя’ өд өр л ө гг 1150 одонтой эхчүүд оролцсон. Мөн иргэдийн эрүүл м эндийн боловсролы г дээш лүүлэх, амьдралы н эрүүл зөв дадлы г
хэвш үүлэх зорилгоор дүүргийн нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг төрийн болон хувийн хэвшлийн эм нэлгүүдтэй хамтран д олоо хоног бүрийн Пүрэв гара гг хорооны Иргэний танхимд эрүүл мэндийн
сургалт, өдерлөг, урьдчилан сэргийлэх үзлэг онош илгоог тогтмол явуулж, 5000 гаруй иргзд оролцлоо 2019 оны 09 дүгээр сары н 09-ний ө д рө ө с 9 дүгээр сарын 27-ны өдри йг хүртлэх хугацаанд УИХ,
нийслэл, дүүргийн иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчид. дүүргийн Засаг дарга, дүүргийн хэлтэс албад, орон нуттийн өмчид байгууллагын дарга, д үүргийн удирдлагууд оролцсон "Иргэдтэй хи йх уу л за л У -ы г 4 5
удаа зохион байгуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох, ш аардлагатай арга хэм жээг газар д ээр зохион байгуулан ажиллаж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт,
бүтээн байгуулалтын төсөл хөтөлбөрийн саналы г иргэдээс цуглуулах ажил явагдаж, 2020 онд хийгдэх ажлын эрэмбэлсэн ж агсаалты г Иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэх хурлыг хороод тус б үр дээр
зохион байгуулж, иргэдээр хэлэлцүүлэн аж иллаж байна. Дүүргийн 23 хороодод шатрын, бүжгийн, хийн дасгалы н клуб тус тус байгуулагдаж, хороодын Иргэний танхимд долоо хоног бүрийн нэг өдөрт
дасгал сургуулилалт хийж байгаа бол Олон улсын ахмадын баяры г у гга ж дүүргийн 2000 гаруй ахмад настнуудаа дүүргийн зардлаар 2 өдрийн амралт сувилалд хамрууллаа. Т а м ш га а с хамгаалах"
сургалт, “ Бүтээмж ба чанарын менежмент” сургалт, Орон нутгийн хөгжпийн сангийн санал асуулгыг иргэдээс хэрхэн цуглуулах сургалт, “А гаары н бохирдлы г бууруулах", "Утааг арилгая" сургалТ', "Гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх” сургалт, 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын семинар, ҮА Б Зөвлөлийн ажлын хэсгээс зохион байгуулсан сургалт, "Е К Р лрограммын сургалТ', "Архивын улсын үзлэг'’
зэрэг сургалтуудад хороодын Засаг дарга, албан хаагчдын оролцоог ханган ажилпав. Хэсгийн ахлагч нарт зориулсан сургалт: ХАӨМ Сан болон өрхийн дэвтрийн сургапт, Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг
зан үйлийн сургалт, Хүн ам орон сууцны тооллого- 2020 сургалт, "Түүхий нүүрсний хор урш гийг иргэдэд таниулах" өдөрлөг 2019 оны 05 д уга ар сары н 15-ны өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд явагдаж,
дүүргийн 9, 10, 16, 21, 22, 23 дугаар хорооды н хэсгийн ахлагч нарыг оролцуулсан. Иргэдэд зориулсан сургалты г Нийслэлийн Гамш гаас хам гаал ах иж бүрэн дадлага сургуулилалт, "Хулэмжид ногоо
тариалах нь" сургалты г зохион байгуулж, 1400 гаруй иргэдийг оролцууллаа.
Д үүргийн ” Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-өөс үзүүлж байгаа төрийн
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх аж лы г зохион байгуулж,
нийслэл болон харьяа хэлтсүүдтэй хамтран ажиллана.

3

Төлөвлөлт, гүйцэттэлийн
хяналт, ш инжилгээний
хэлтэс

Орон нутгийн хегжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд хэрэгжуүлэх төсөл арга хэм ж ээг төлөвлөх тухай Баянгол дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/157 дугаар захирамжаар төсөл, арга хэм жээний нэгдсэн
жагсаалты г боловсруулах ажлын төлөвлөгөө, ажлын хэсэг, иргэдээс санал авах м аяггы г баталсан С ангийн сайдын 2018 оны 228 д угаар туш аалаар батлагдсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл
ажиллагааны журамд иргэдээс авах санал асуулгын шинэчлэгдсэн маягты г дүүргийн 23 хороод тус бүрээр бол овсруул ж дүүргийн За са г даргы н 2019 оны А/157 дугаар захирам жийн хүрээнд иргэдээс
санал авах м аягты г хэвлүүлэн, хороодод өрх, хүн амд харьцуулан тараах ажлыг зохион байгуулсан. Баянгол дүүргийн 23 хороодын За са г д а р га нарт Сангийн сайдын 2018 оны 288 д угаар туш аалаар
батлагдсан "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ын тухай мэдээлэл ө г ч санал асуулга зохион байгуулах, нэгтгэх, хуралд ааны үе шат, санал хүргүүлэх тухай танилцуулга хий ж
"Нийтмйн сонсгол зохион байгуулах" журмын дагуу Баянгол дүүргийн 2020 оны төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн төсөөллийн Нийтийн сонсголы г дүүргийн За са г даргы н Тамгы н газраас
зохион байгуулж, 23 хорооны иргэдийн төлөөлөл оролцлоо.ажилласан. 2019 оны 5 д угаар сард Баянгол дүүргийн 23 хороонд Орон нуттийн хөгжлийн сангийн санал асуулгыг иргэд Нийтийн Хурлаар
хэлэлцүүлж батлуулсан. Дүүргийн 23 хороодын ИНХ-аар батлагдсан эрэмбэлсэн ж агсаал ты г нэгггэн боловсруулж, 2019 оны 07 д угаар сары н 1-ний едрийн 03/1584 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэл тэст хүргүүлэн ажиллалаа.
Дүүргийн
Иргэний
танхимын
нээлттэй
хэлэлцүүлгээр
хууль
сурталчлах, мэдээллээр хангах, иргэдэд шаардлагатай сургалтуудыг
зохион байгуулна.
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Х Э Р Э ГЖ И ЛТИЙ Н ХУВЬ

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс

100%

"Н эг цонхны үйлчилгээ”-ний төвд "Улсы н бүртгэлийн хэлтэс"-4, "Баянгол Ш инэ Ө ргөө" ОНӨААТҮГ-6, "Классик Лэнд" Х Х К -3 , "Нийгмийн даатталын х э л т э с "-1, "Татварын хэлтэс"-1 нийт 15 төрлийн төрийн
үйлчилгээ үзүүлж байна. Эдгээрээс Татварын хэлтэс улирлын чанартай ажилласан. "Н эг цонхны үйлчилгээ"-гээр 2019 оны 11 д үгээр сарын б айдлаар "Улсын бүртгэлийн хэлтэс" 55060 иргэнд, "Нийгмийн
даатгалын хэлтэс"-1406 иргэнд, "Баянгол Ш инэ-Ө ргеө" ОНӨААТҮГ- 640 иргэнд, "Классик Ленд" Х Х К - 1360 иргэнд нийтдээ 58466 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн. Дүүргийн Засаг даргы н Тамгы н газраас "Н эг
цонхны үйлчилгээ”-ний төвд засвар хийж, шаардлагатай ширээ сандал, тоног төхөөрөмжөөр ханган а ж и л л а ж иргэдэд автом ат д угаар ол гогч машин, зарим төрлийн төрийн үйлчилгээний хураам жийг
"Гэрэгэ систем"-ийн автом ат м аш инаар төлдөг боллоо. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 233 д угаар тоггоол оор баталсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх
Баянгол дүүргийн орон тооны бус сал бар зөвлөлөөс дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны 03 д угаар сарын 13-ны өдрийн А/130 дугаартай захирам ж аар "Олон улсын Хэрэглэгчийн эрхийг хам гаал ах өдөр’ -ийг
2019 оны 03 дугаар сары н 15-ны өдөр ‘ Аюулгүй, ухаалаг бараа бүтэээгдэхүүн" сэдвийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргы н Тамгын гаэрын “ Н эг цонхны үйлчилгээ’ -ний төвд иргэдийг угтан авч холбогдох
хууль, эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. Дүүргийн Засаг даргы н эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагууд үйл ажиллагаагаа "Нэг цонхны үйлчилгээ” -ний төвөөр дамжуулан иргэдэд сурталчлах
хуваарийг 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлуулан сурталчилан аж иллаж байна. Тайлангийн хугацаанд давахардсан тоогоор 37 байгууллага үйл ажиллагаагаа иргэдэд сурталчилж, 1395 иргэнд
үйлчилгээ үзүүлсэн. "Н эг цонхны үйлчилгээ"-ний төвийн албан хаагчдыг жигд ажлын хувцсаар жигдрүүлэн ажипласан Албан хаагчдын ё с зүй, харилцаа хандлагы г дээш лүүлж, үйлчилгээний соёлы н тухай
зөвлөгөө өгч ажилласан Мөн үйлчилгээ үзүүлж буй албан хаагчдад 2019 оны 03 дугаар сары н 27-ны өдөр "Афа" академийн сургагч багш нар "Харилцааны ур чадвар" сэдвээр сургалт зохион байгуулж
ажиллалаа. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар үйлчилгээ үзүүлж буй албан хаагчидтай холбоотой санал гомдол ирээгүй байна.

Хороодын үйп ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлж, иргэдэд төрийн
үйлчилгээг хүртээмжтэй, чанартай. нээлттэй хүргэж ажиллана.
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Газрын алба

70%

Нийслэлийн Засаг даргын 8 удаагийн захирамжаар 97 иргэнээс хүсэл т ирснээс 72 иргэнд 3.5 га газры г гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлсэн Хамтран өм члөгч хасуулах 33 иргэний
хүсэлтийг хүлээн авч ш ийдвэрлэсэн. Газар эзэмш их эрх сунгах тухай 125, газар эзэм ш их эрх шилжүүлэх тухай 76. газар эзэм ш их эрхийн хэмжээ, зориулалт, ха яг өөрчлөх тухай 62, газар эзэм ш их эрх
хүссэн 97, газар эээмших эрхийг хүчингүй болгох 9 нийт 302 иргэн, а ж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтийг дүүргийн Засаг даргы н 41 удаагийн захирам жаар шийдвэрлэлээ. Газрын албаны үйл ажидпагаа.
иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийн ш ийдвэрлэлтийг з т а й болон ес!ос цахим сүлжээ, илллл».С11у1ап0.да2аг.доу.тп, «л«уу.Ьда.тп веб хуудас, Ьдй.дагпп а1Ьа ГесеЬоок олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр
нээлттэй, ил тод, хүртээмжтэй сурталчилж байна.
"Н эйрсаг Баяитол” хвтелбврийг хэрзгжүүлж, о п о н нийтийн оролцоог
нэмэгдүүлнэ.
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70%

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн 23 хороог онлайн сүлжээнд 100% холбосон. Иргэдэд төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй хүргэх үүд нээс 23 хороо иргэний бүртгэлийн 8 төрл ий н үйлчилгээ
үзүүлж байна. Мөн Киоск м аш ины г үйлчилгээний танхимд суурилуулсан. /Э нэ нь төл бөр то оц оог хурдан болгох, банкинд очер д угаар авах шаардлагагүй, шимтгэл бага төлдөг, Н Ө Т хэвлэнэ / Ингэснээр
иргэдийн цагийг хэмнэж, үзүүлэх үйлчилгээг түргэн, шуурхай, хүртээм жтэй болгоход орш ино УБ Е Г -ын даргын туш аалаар “ Улсы н бүртгэлийн байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд ш илжсэний 10 жилийн ойг"
угтаж 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээм жтэй үзүүлэх зорилгоор "Нээлттэй хаалганы'' өдри йг эохион байгуулж албан хаагчид идэвхитэй оролцон иргэдэд тө рий н үйлчилгээг
түргэн шуурхай үзүүлж ажилласан Н ийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А /109 эахирам жаар 2019 оны шилдэг хороо, хэсгийн ахлагч нарын ш илдэг баг шалгаруулах болэолт уралд ааны г зохион байгуулах
удирдамжийг батлан 2018 оны А/491 д угаар захирамжийн нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу дүгнэж ажиллах журам баталсаны дагуу 23 хорооны Засаг дарга нарт албан тоот хүргүүлэн б эл тгэл ажлы г
зохион байгуулан хүн ам, боловсрол. эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчин, хөдөлмөр эрхлэлт, аюулгүй байдал, агаарын бохирдол, дэд бүтэц, амьдрах орчин, албан хаагчдын чадавх, иргэдэд мэдээлэл
хүргах, тврмйи үйлчилгээний хүртзэ«ж м йг дээш луүлэх ээрэг ажлы г ш ат дараатай явуугтаи о /д а п га а тайпаиг гарсаж а ж ил л а ж байна. А.ш йн санпяйн х о ты к эасагпапы г сайж руулах т в с п в в с тврийн
захиргааны 4 төрлийн үйлчилгээг хороодод шилжүүлэх ажил турш илты н хүрээнд бэлтгэл ажил хангагдан Баянгол дүүргийн 5 д угаар хо ро о г сонган сургалтад хамруулан аж ил л аж эхэлсэн. Иргэд
байгуулагатай харилцах, мэдээ, м эдээлэл түгээх гар утасны аппликейш нийг мэргэжлийн байгуулагатай хамтран гүйцэтгэсэн. Ж и ш и г хорооны шалгуур үзүүлэлтийг хангах зорилгоор 23 хорооды н хэсгийн
ахлагчдын гадуур хувцсыг захиалан хийлгүүлж, хувцсы г нь жигдрүүлсэн ба "Нийслэлийн ш илдэг хороо-2019" болзолт уралдааны нэгдүгээр ш атны ш алгаруулалт 2019 оны 09 дүгээр сары н 09-ний өдрөөс
09 дүгээр сарын 16-ны өдрүүдэд явагдаж, дүүргийн 23 хорооны ажлын алба, хэсгийн ахлагчдын б аг ажлаа дүгнүүлж, Баянгол дүүргийн шилдэг хороогоор 8 дугаар хороо, тусгай б ай р 14, 16 д уга ар хороод
ту с ту с шилдэг 20-д шалгарч, хэсгийн ахлагч нарын шилдэг багт 23 д угаар хороо 2 д угаар байранд о р ж 8 , 14 дүгээр ш илдэг 20-д ш алгарч амж иллтай оролцлоо. Засаг даргын 2019 оны 0 6 д у га а р сары н 11
ний өдрийн А/330 тоот ‘ Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл а ж л ы гх а н га х туха й' эахирамжаар хүн ам, өрхийн бүртгэл хи йх ажлын төлөвлөгөө гарган хэсгийн ахлагчийн ө д ө р т бүрттэх
өрхийн норм тогтоож, ‘ Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан‘ -д баяж илт хийн са нг алдаагүй иж бүрэн бүрдүүлж дуусгахад онцгой анхаарч аж иллахы г хороодын засаг дарга нарт үүрэг болгосны д а гуу шинэчлэн
хэвлэсэн ‘ Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр’ -ийг хороодод тараан бүртгэл хийх аж лы г эхлүүлсэн 2019 оны 9 дүгээр сары н 5-ны ө д өр хороодод ажиллах гэрээт ажилчдын сургалты г зохион байгуулав Тус
сургалтаар: Өрхийн бүртгэлийн д эвтэр хөтлөх арга зүй, хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангайн шинэлэлт, баяжилт, хүн ам, орон сууцны тооллогы н тухай болон байш ин орон сууцны тооллого, х үн ам өрхийн
мэдээллийн сангийн уялдаа, байш ин орон сууцны тооллого болон хүн ам өрхийн мэдээллийн сан, хүн ам, орон сууцны тооллогы н уялдаа, гэрээт ажилтны хариуцах ажлын талаар мэдээлэл бэлтгэн хүргэн
ажиллалаа
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгы н газарт 2019 оны 2 сарын 19-ны 01/322, 2019 оны 03 дугаар сарын 21 01/593 тоот албан бичиг, Н ийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч Л Нарантуяад
2019 оны 03 дугаар сарын 01/592 то от дүүргийн Засаг даргын албан бичгээр Баянгол дуүргийн 1, 3, 4, 20 дугаар хороог хувааж ш инээр хороо байгуулах, 5, 6, 7, 8 дугаар хороог өөрчлөн зохион байгуулах
санал хүргүүлснээс 2019 оны 09 дүгээр сары н 01-ний байдлаар Н ийслэлээс 2, 20 хороодод салбар хороо байгуулах ш ийдвэр гарч эохион байгуулалтын ажлууд хийгдэж, салбар хо ро о г байгуулан иргэдэд
төрийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Мөн 1, 4 дүгээр хороог хувааж, ш инээр хо ро о байгуулах санал НИТХ-аар батлагдаад байна.
Газар өмчпөх, эзэмших, аш иглах эрх олгох үйл ажиллагааг хуулийн
дагуу зохион байгуулж, ил тод бай длы г хангаж ажиллана
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Төрийн захиргааны
удирдлагы н хэлтэс,

Нийгмийн хөгж пийн хэлтэс

70%

Монгол улсын ерөнхий сайдын ивээл д о р эохион байгуулагдаж буй "Үндэсний болон Азийн арды н урлагийн их наадам"-д д үүр гээ төлөөлөн 32 ардын авьяастан маань 5 төрөлд давхардсан то ого о р 39
үзүүлбэрээр ард түмний оюун сэтгэлгээний хосгүй үнэт өв болох соёлы н бие т бус ө вийг өвлөн улэмжлах, түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулан амжилттай оролцлоо. Тус наадмы н үндэсний
ш илдгийг шалгаруулах арды н урлагийн наадамд гоцлол дууны төрөлд 13 авьяастан, ардын бүжиг төрөлд 3 авьяастан, арды н хөгжим төрөлд гоцлолоор 6 авьяастан, хамтлагаар 3 хам тлаг, язгуур
урлагийн чуулга төрөлд гоцлолоор 1 авьяастан, хамтлагаар 1 авьяастан, зан үйлийн чуулгын төрөлд хамтлагаар 1 ардын авьяастан авьяастан тус тус оролцсон Мен хамтлаг хөгжмийн төрөл д оролцсон
■Цалам" хамтлаг үзэгчдийн тааш аал хүртсэн ш илдэг үзүүлбэр бай ж чадсан. Тус наадмы н хүрээнд Баянгол дүүргээс оролцсон 99 уртын дуучдын "ӨНӨ" хамтлаг шилдгээр ш алгаран амж илттай оролцсон.
Ардын урлагийн их наадам нь үндэсний орш ин то ггн ох нэгэн дархлаа б олсон маш чухап арга хэмжээ болж өндөрлөлөө Мөн ‘ Хүүхдийн найрал дууны ш илдэг хамтлаг* шалгаруулах урал д аа нт иаадам
дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/514 дүгээр захирамжаар ‘ Нийслэл У лаанбаатар хот үүсгэн байгуулагдсаны 380 жилийн о й ’ -д зориулан 27 дахь ж илдээ ‘ Хүүхдийн найрал дууны ш илдэг хамтлаг"
шапгаруулах уралдааны г зохион байгуулж буй бөгөөд уг наадамд д үүр гээс оролцох ш илдэг хамтлагуудыг ш алгаруулах анхан шатны ш алгаруулапт Баянгол дүүргийн өрөнхий боловсролы н сургуулиудын
дунд 2019 оны 10 дугаар сары н Ю -ны өдөр Нийслэлийн ерөнхий боловсролы н лаборатори ‘ Эрдмийн өргөө" цогцолбор сургуулийн урлагийн танхимд амжилттай зохион б ай гуулагдаж өндөрлөлөө
"Баянгол хүрээ" урлаг, спорты н наадам зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргы н Тамгын газрын даргын 2019 оны 07 д угаар сары н 05-ны өдрийн А/205 дугаар туш аалаар Тулгар тө рий н 2228, Их
М онгол улс байгуулагдсаны 813, А рдын хувьсгалын 93 жилийн ой, Чндэснмй и х б аяр наадмы г Хүй долоон х у д а п Баянгол дүүргийн хэм жээнд "Баянгол х үр ээ' арга хэмжээг тэм дэглэн өнтөрүүллээ. Т у с арга
хэмжээний үеэр Үндэсний спорты и наадмы г үнэдсний бөхийн хүүхдийн барилдаан, үцдэсний шагайн наадгай, үндэсний сур гэсэн 3 төрлөөр дүүргийн хорооды н иргэдийн дунд эохион байгуулсан
Уралгийн арга хэмжээнд М онгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Н. Баасандорж, уртын дуучин Э.Мядаг, морин хуурч А. Эрдэнэхуяг нар хүрэлцэн ирж ая дуугаа өргөсөн. Мөн Үндэсний их б аяр наадмын
хөтөлбөрт багтсан "Дээлтэй Монгол наадам-2019’ арга хэмжээ 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт жанжин Д .С үхбаатары н талбайд зохион байгуулагдаж, Баянгол дүүргийн 23 хорооды н иргэд,
албан хаагч зэрэг 200 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй ‘ Дээлтэй Монгол -2 01 9 ” арга хэм жээнд үндэсний хувцсаа өмсөн оролцлоо. Тус арга хэмжээнд д үүргээс төлөөлөн шилдэг байгууллага, хам гийн сайхан
дээлтэй гэр бүл, хамгийн сайхан д ээл тэй эрэггэй, эмэгтэй оролцогч, гадаадын иргэн, хамгийн сайхан дээлтэй хүүхэд гэсэн ангилалаар шалгаруулалтад оролцож, шалгаруулалтад оролцсон иргэдээс
‘ Хамгийн сайхан дээлтэй эрэгтэй" төрөлд Баянгол дүүргийн оролцогч тэргүүн байр эзэлсэн. Үндэсний спорты г сурталчилсан "Ж анрайсиг бурхан-Хатан туулын хиш иг'1 бөхийн барилдааны г 2019 оны 12
дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж, улс, аймгийн алдар цолтой 256 б өх барилдсанаас Улсын харцага Б Бат-Өлзий түрүүлж, улсын а варга Б.Бүрэнтөгс үзүүрлэж, хурсан олон түмнээ баясгалаа
"Цахим Баянгол" хөтелбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ

Төрийн захиргааны
үдирдлагы н хэлтэс

70%
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Дүүргийн нийт вэб хуудасны хэмжээ ЗОМЬ -а ас 850МЬ болж өргөжсөн, Үүнд 500 гаруй тоггоол захирамж, барим т бичиг, сонин сэтгүүл. томоохон хэм жээтэй зургууд багтсан байна. Ш ахалт хийснээрээ
хэрэглэгч нар гар утаснаасаа бага Д А Т А а ш иглаж вэб хуудас руу хандах боломжтой болсон. Хуучин цахим хуудас нь ж и ж и г төхөөрөмжүүд б олох гар утас, табл ет д ээр о рж үзэхэд тохиромжгүй, вэб дээрхи
мэдээллийг харахад хүндрэлтэй бай сны г шинэчлэн гар утас, таблет, зөөврийн компьютер, суурин ком пью тер д ээр цахим хуудсаа 4 хувилбараар үзэхээр хялбар болгон шинэчилсэн. Баянгол дүүргийн
Засаг даргын Тамгын газар 23 хороо харъяа хэлтсүүдээс үзүүлэх төрийн үйлчилгээний мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүртээм жтэй ил тод болгон Ьдс1.тп веб, (асеЬоок, уои(иЬе, (м й е г зэрэг хуудсаар
дамжуулан сурталчпан ажиллаж байна. В д й .т п веб сайтад иргэдэд үйлчлэх төвийн ажилтны РасеЬоок хуудсы г холбож иргэд сайтруу хандан өргөдөл, санал, хүсэлт, гомдлоо гэрээсээ хүргэх болом жийг
нээн иргэдэд зохих зөвлөгөө мэдээллийг тухай үед м ессеж хэлбэрээр хариу өгч ажиллаж байна. Өдөр бүр цахим санг м эдээллээр баяжуулан аж ил паж байна. 2019 оны 11 дүгээр сары н байдлаар: Төрийн
үйлчилгээ 34 мэдээлэл, тогтоол ш ийдвэр захирам ж 136 мэдээлэл, төсөв. санхүүгийн тайлан 16 мэдээлэл, Засаг даргы н шуурхай 20 мэдээлэл, хүний нөөцийн ил тод байдал 16 мэдээлэл. видео мэдээлэл
9 мэдээлэл, санал асуулга 11 мэдээллийн бааз үүсгээд байна. М эдээллийн технологийн орчинд аж илпах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Д үүргийн ЗД ТГ-ын ажилтнууд болон хороодын ажилтнуудын
компьютер, тоног төхөөрөмжийн насжилтын судалгааг гарган. уг судалгааны дагуу ЗД ТГ-ын ажилтнууд, хороод гэсэн дараалалтайгаар ш инээр 20 ком пью терийг албан хэрэгцээнд хэрэглэгдэх программ
хангамжийг суулган шинэчлэх ажил хийж, 17 ком пью терт санах ойг нэмсэн. Мөн ЗДТГ-ын 1 дүгээр байрны 3 д авхарт 3 ш ирхэг, 6 давхарт 1 ш ирхэг утасгүй сүлжээний төхөөрөмжийг байрлуулсан. Албан
хаагчдын мэдээллийн технологийн м эдлэг чад вары г сайжруулах сургалты г тоггм ол зохион байгуулахын зэрэгцээ ш инээр гарсан проф ам, ш инэ техник хэрэгсл үүд ийг аш иглаж сурах д ад л агы г хүн бүрт
зааж сургаж байгаагийн дүнд цахим программуудыг хангалттай түвш инд аш иглаж байна. мөн 23 хороонд цаг бүртгэлийн төхөөрөм ж суурилуулж, "Е КР " системд холбосон.

Дүүргийн төсөвт болон орон нуттийн өмчит байгууллагуудын үйл
ажиллагаанд дотоод хяналтыг сайжруулж,
ажлын хариуцлага,
уялдаа холбоог нэмэгдүүлнэ
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Дотоод аудитын алба

100%

Сангийн сайдын 2019 оны "Засгийн газрын тусгай сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийх хяналт, шалгалтын удирдамж”-ийн хүрээнд Баянгол дүүргийн Н ийгмийн даатгалы н хэлтэс, Хөдөлмөр,
халамж үйлчилгээний хэлтсийн сангуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2019 оны 01 дүгээр улиралд хяналт ш алгапты н аж лы г зохион байгуулж дүгнэлт зевлөм жийг хяналт, ш алгалтад хамрагдсан
байгууллагуудад хүргүүлсэн. Ш алгалтаар Хөдөлмөр. халамжийн үйлчилгээний хэлтэст илэрсэн зөрчилд Санхүүгийн хяналт, ш алгалтын улсы н байцаагчийн 2,1 сая төгрөгийн акт тогтоож, биелэлтийг
хангуулсан. Баянгол дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/193 дугаар захирамжийн дагуу Баянгол дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, ш алгалты г 21 өрхийн эрүүл
мэндийн төвд хийж нийт 201.8 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, аудитын явцад 67.3 сая төгрөгийн зөрчлийг засч залруулах ажлы г зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн туслалцааг үзүүл ж ажиллалаа.
Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 9, 10 д угаар сард баталсан "Дотоод аудит, хяналт ш алгалт хийх удирдамжийн хүрээнд төрийн өмчийн 18 сургууль. сургуулийн өмнөх боловсролы н 5. орон нутгийн төсөвт
3, нийт 26 байгууллагын үндсэн хөрөнгө, тавил га тоног төхөөрөмжийн хөтлөлтөнд хяналт, ш алгалты г хийсэн. Хяналт, ш алгалтаар анхан шатны бүртгэл хөтлөлт хангалтгүй байгаа зө рчл ийг илрүүлж,
төрийн өмчийн ЕБС, СӨБ-ын 51 байгууллагад эд хариуцагчдад дүүргийн СТСХ, С Т 5 компанитай хамтран сургалт зохион байгуулж, нягтлан б од ох бүртгэл, анхан шатны бүртгэл хөтл өл тийг сайжруулахад
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллалаа. Орон нуттийн хөгжлийн сан дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд хороодод хийгдсэн ажлын гүйцэтгэлд хяналт, шалгаптын аж лы г эхлүүлээд байна. 2019
онд 49 байгууллагад хяналт, шалгалтыг хийж, нийт 223.9 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, аудитын явцад 67.3 сая төгрөгийн зөрчлийг засч залруулах ажлы г зохион байгуулж, мэргэж ил арга зүйн
туслапцааг үзүүлж ажиллалаа.
Сангийн яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2019 оны 03 д угаар сард дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн багцад харьяалагдах 189 байгууллагын "Ш илэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжилтэд
2018 оны байдлаар хяналт тавьж. Нийслэл д эх төрийн аудитын газарт 20 байгууллага, Сангийн яаманд 189 байгууллагын мэдээ тайланг нэгтгэн хүргүүлсэн. Ш алгаптаар 30 байгууллагын 75 гүйлгээний
969.3 сая төгрөгийн зөрчил, 2019 оны 01 д үгээр улиралд хугацаа хоцроосон 53, мэдээлэл о гт байрш уулаагүй 10 байгууллагын зөрчлийг илрүүлж, улсын байцаагчийн албан ш аард лагы г 9 байгууллагад
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллалаа. Дүүргийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран Ш илэн дансны сургалтыг 2019 оны 05 дугаар сард төрийн өмчийн 18 сургууль, 34
цзцэрлэгийн удирдлага. нягтлан бодогч нарт зохион байгуулж, 2018 он, 2019 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар илэрсэн зөрчлийн дүн, мэдээ, цаашид анхаарах асуудал, ажлы н хариуцлагы г сайжруулах
талаар холбогдох хууль топгоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөмж өгч ажилласан Баянгол дүүргийн төрийн өмчийн СӨББ, ЕБС, орон нутгийн төсөвт нийт 66 байгууллагын 2018 он,
2019 оны 1,2 дугаар улирлын байдлаарх Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүгнэж, үнэлгээг Баянгол дүүргийн ЗД ТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, нийгмийн хөгжлийн хэлтэст тус тус
хүргүүлсэн. Баянгол дүүргийн Хувийн хэвш лийн СӨББ, ЕБС, ӨЭМ Т нийт 122 байгууллагын төсвөөс авсан санхүүжилтийг 2019 оны байдлаар санхүүгийн тайлан тэнцэл. шилэн дансанд мэдээлсэн
байдалд хяналт тавин ажиллаж, илэрсэн зөрчлийг тухай б үр залруулах ажлы г зохион байгуулсан. Ш илэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 2019 оны байдлаар 189 байгууллагад хяналт, шалгалтыг
хийж 13 байгууллагын 245.9 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, холбогдох албан туш аалтнаар засуулж, д үнг н э птэ н ажиллапаа.
Дүүргайн төсөвт болон орон нутгийн өм чит байгууллагуудын
санхүүгайн үйл ажиллагаанд тавих хяналты г сайжруулж, төсөв,
санхүүгайн сахилга б аты г мөрдүүлж, ил тод б айд л ы г хангуулж
ажиллана.

Санхүү, төрийн сангайн
хэлтэс

100%

9

10

1.9

1.10

Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны төсвийн төлөвлөгөө батлах тухай 10/04 дугаар тогтоолоор дүүргийн н ий т орлогы г 94,587,114.9 мянган төгрөг, төсвийн нийт зарл агы г 9 4,587,114.9
мянган төгрөгөөр тус тус баталсан. Үүнд: Орон нутаг-25,310,644.9, Ө Э М Т-3,492,346.1, С пор т хороо-281,373,0, ЕБС-35,902,367.7, Ц эцэрлэг-25,483,746.2, О НХС-777,485.5, Нийслэлийн тө сөвт төвл ө р үүл эх
орлого 3,339,151.5 мянган төгрөгөөр батлуулан байгууллага тус бүрээр төсвийн орлого, эарлагын хуваарийг баталж, төлөвлөгөөний "Ф и с ка л ' программд төсвийн байгууллага бүрээр, зард лы н нэр
төрлөөр шивж оруулан батлагдсан төсвийн дагуу ажиллаж байна. Баянгол дүүргийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Нийслэлийн аудитын газраас ‘ Х язгаарлалттай санап дүгнэлт"
авсан. Дүүргийн 2018 оны санхүүгийн нэптэсэн тайланд хийсэн гүйцэттэлийн аудитаар нийт 2,251.913.4 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрсэн ба үүнээс 974,973.2 мянган төгрөгийн ал д а аг хо л бо гд о х
байгууллагуудын санхүүгийн тайланд залруулга хийж, залруулаагүй 1.276,940.2 мянган төгрөгийн 30,376.5 мянган төгрөгийн зөрчилд а кт тогтоогдсон. 448,376.4 мянган төгрөгийн зөрчилд албан
шаардлага, 798,187.3 мянган төгрөгийн зөрчилд алдааг давтан гаргахгүй байх зөвлөм жийг ирүүлсэн байна. Өмнөх оноос алдаа зөрчлийн нийт дүн 675,881.3 мянган төгрөгөөр буюу 23 хувиар буурсан,
залруулсан алдаа 550,185.5 мянган төгрөгөөр өссөн, төлбөрийн акт 2,266.0 мянган төгрөгөөр буурсан, апбан ш аардлага 1,645,352.5 мянган төгрөгөөр буурсан, зөвлөм ж 421,551.4 мянган төгрөгөөр өссөн
байна. Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын 2018 оны зөрчил арилгуулах тухай а кт албан ш аардлага зөвлөмжийн биелэлтийг 2019 оны 06 сары н 20-нд хүргүүлж аудитаар тогтоогдсон а кты г б үрэн тө л ж
барагдуулсан. 2019 оны 11 дүгээр сары н 11-ны б ай д л аа р ор о н нуттийн 15 байгууллагад 18,625,422.5 мянган төгрөг, тусгай зориулалты н ш илж үүлгийн тогтмол зард лы г санхүүжүүлэхэд 2 ,366,912.7 м янган
төгрөг, тусгай зориулалтын ш илжүүлгийн 175 байгууллагад нийт 58,216,408.7 мянган төгрөг, орон нутгийн хөоклийн санд 569,085.3 мянган төгрөг, халам жийн санд 78,041.6 мянган төгрөг, нийт
80,215,586.2 мянган төгрөгийн санхүүж илтийг батлагдсан хуваарийн дагуу олгосон байна. О рон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгж үүл эх 56 төрлийн ажлын 4,606,604.7 мянган тө гр ө г батлагдсан.
ОНХСангИйн хөрөнгөөр 2018-2019 онд он дамжин хзрэгжүүлэх 4 ажилд 203,600.9 мянган төгрөг, 2019 онд ОН ХС ангаар хэрэгж үүлэх 10 төрлийн ажлын 777,485.5 мянган төгрөгийн нийт 981,086.4 м янган
төф өгөөр батлагдсан. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх нийт 10 төсөл. арга хэм жээний худалдан авах ажиллагааны бэлтгэл а ж лы г хангаснаар, гуйцэтгэгч компанитай гэрээ байгуулан ажлын гүйцэтгэлд
хянапт таеин ажиллаж байна
Сангийн сайдын 2016 оны 415 туш аалаар батлагдсан төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн журмын дагуу сар бүр мэдээ тайланг гарган хуулийн хугацаанд Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэст мэдээ тайланг хүргүүлэн а ж ил л аж байна. 'Ш илэн дансны тухай” хуулийн дагуу ЗН И Е Ы О А М ЗС О У М Ы , ВСО.МИ цахим хуудсанд ИТХ-ын дүүргийн 2019 оны төсөв батлах тухай 10/04 д үгээр
тогтоол, 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, аудитын зөвлөм жийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэм жээний тайлан, 2018 оны санхүүгийн тайлан, 2020 оны төсвийн төсөл, 2 02 1-2022
оны төсвийн төсөөлөл, 2018 оны 12 сар, 2019 оны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сары н төсвийн гүйцэттэл, орлого. зарлага, өр авлагын мэдээ, мөн төсвийн гүйцэтгэлийн төсвийн хэтрэлт, хэм нэлтийн ш алтгаан,
тайлбар хөрөнгө оруулалтын м эдээг хуулийн хугацаанд байршуулан, БГД-ийн мэдээллийн сам барт тоггм ол шинэчлэн, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил то д болгон а ж ил л аж байна. 2019 о ны ахний 10
сарын байдлаар дүүргийн нийт а вл ага 25,832.8 мянган төгрөг, өглөг 713,188.7 мянган төгр ө г байна. Дүүргийн а ж ахуй нэпк байгууллага санхүүгийн тайланг е-Ьа1апсв.до«.тп цахим хуудсаар хагас, бүтэн
жилээр шивж илгээн баталгааж уулж байна. 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан баталгаажуулалт 19,819 а ж ахуйн нэ гж байгууллага бүртгэлтэйгээс 15,117 а ж ахуйн нэгж, байгууллагын та йл ан г
баталгаажуулж, цахимаар шивж илгээсэн 837, тайлан огт ирүүлээгүй 3,961 а ж ахуйн нэгж байгууллага, тайлан туш аапт баталгаажуулсан тайлангаар 75.9 хувьтай. цахимаар ш ивж илгээсэн ир ц 80.1
хувьтай байна.
Дүүргийн өмч, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган, хөрөнгийн
Санхүү, төрийн сангийн
хөдөлгөөнийг зохих журмын
дагуу хянаж,
данс бүртгэлийг
100%
хэлтэс
сайжруулна.
|өриин оолим ирин м упиин «мчиин улоын үалэг тооллогым дүм1^ р
эээмших, аш иглах эрх ү нэл1эу|үй, үл лөдлөх хөронгиин ү н э л о э харилцан ади/пуи оуюу эах эээлиин үнээс д цогуур иыиш ыгаи
холбогдуулан Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоол батлагдаж Төрийн болон эрон нутгийн өмчит хуулийн эттээдийн газар эзэмших, аш иглах эрхийг үнэлж, санхүүгайн тайланд тусгах
ажлыг зохион байгууллаа. Баянгол дүүргийн нийт төсөвт 90 байгууллагаас 63 байгууллага дахин үнэлгээнд хамрагдсан. Үнэлгээнд хамрагдсан төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчид болон д үүргийн
ажлын хэсгийн гиш үүдэд гарын авл ага С и-Ди тарааж, Нийслэлийн Иргэний танхимд болсон сургаг танд бүрэн хамруулж, С ангийн яам, Н ийслэлийн өмчийн харилцааны газрын м эргэж илтнүүдийг д үүр эг
дээрээ урьж 2 удаагийн сургалт, зөвлөгөө авч, дүүргийн ажпы н хэсэг байгууллагын ажлын х э с э гг у п :аар болон биечлэн зөвлөгөө өгч, дахин үнэлгээг үнэн зөв, чанартай, цаг хугацаанд нь хийж д уусга х тал
дээр анхаарч ажиллалаа. Дүүргийн ажлын хэсэг байгууллагуудын дахин үнэлгээний тайланг батлаг дсан маягтын дагуу нэгтгүүлэн авч дүүргийн нэптэл ийг хийхэд нийт 86 ширхэг, 518315 м2 тал бай бүхий
газрын эзэмших, аш иглах эрхийг 10,915,792.5 мянган төгрөгөер үнэлж орлогод авсан ба барилга байгуулам ж д а нсы г дахин үнэлэхэд 206,671,527.02 мянган төгрөг болж өмнөх үе эс 88,511,979.5 м янган
төф өгөөр хөрөнгийн үнэлгээ нэмэгдсэн байна. 2009 оноос хойш хийгдэж байгаа Төрийн болон орс>н нутгийн өмчийн бүртгэл дахин үнэлгээний ажлы г дүүргийн ажлын хэсэг амжилттай зохион байгуулж,
нэгтгэлийг батлагдсан маягтайн дагуу хийж Н ӨХГазарт нийт архивын 30 нэгж м атериапы г ф айлын х амт хүлээлгэн өгч ажиллаж байна. Н ийслэлийн Өмчийн аш иглалт удирдлагын газрын 668 д угаар а пбан
тоотын дагуу дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг барилга байгууламж бүхий нийслэлийн өм чит 54 бай ■ууллагын 142 барилгы г Барилга хо т байгуулалтын сайдын 2016 оны 180 дугаар туш аалаар батлагдсан
барилгын хувийн хэргай г дахин үнэлгээнд хамрагдсан байдлаар шинэчлэн хөтлүүлж хуулбары г дээ|эх газарт хүргүүллээ. Мөн газры н 669 дугаар албан тоотын дагуу нийслэлийн өмчид бүртгэлтэй барилга
байгүупамжийн а ш игпапты н та л аа р х мэдээппийн шинэ бааз суурийг б и й б опго хо д шаардпасата й 142 барипгы н мэдаэппмйн судалгааг батпа гд са и маягтын дагуу га рга ж х^ргүүлэи а ж и л п а ж бай на.
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгмдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 55 дутаар тогтоолоор батг агдсан “ Н ийслэлийн ө м чийг эзэм ш үүлэх гэрээ байгуулах, гэрээний б и е л э л ти й гд ү гн э х ж у р а м '-ы н д агуу
Т э р э э дүгнэх ажлын хэсэг том илох тухай" Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагы н газрын царгын 2019 оны 05 д угаар сары н 27-ний өдрийн А/134 дүгээр туш аалаар батлагдсан аж лы н хэсэг
Нийслэлийн өмчит тө сөвт байгууллагуудын удирдлагатай байгуулсан 'Н ийсл эл ийн өм чийг эзэмшү 'үлэх гэрээ'-ний 2018 оны гэрээний биелэлтийг д үгнэх ажлын удирдамжийн дагуу 2019 оны 06 д угаар
сарын 02-ноос 06 д угаар сарын 10-ны өдрийн хооронд Баянгоп дүүргийн тө сөвт байгууллагын дарг а, эрхпэгч, захирлуудтай байгуулсан "Нийслэлийн өм чийг эзэмш үүлэх гэрээ"-ний 2018 оны б иел эл тийг
дүгнэлээ. Гэрээг дугнэхдээ 4 багц болгон 13 үзүүлэлтээр 100 хүртэл оноогоор дүгнэж. хувилан (үнг тооцож, дүгнэлтийг холбогдох зөвлөм жийн ха м т тухайн байгууллагын удирдлагуудад танилцуулж
батапгаажууллаа.

Эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалын хэлтэс

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулна
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Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхийг бэхж үүлэх Ш инрай төслийн хүрээнд 2019 оны 02 дугаар сары н 18, 19-ний өдрүүдэд Нийгмийн даатгалын ерөнхий гаэарт "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн
бүртгэл" сэдэвт сургалт, НДЕГ-аас шинээр гаргасан тэттэвэр тэтгэмж, шимтгэл төлөлттэй холбоотой гарсан эөвлөм жүүдийг танилцуулах сургалт, архивын улсын үэлэгийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
тухай, дохионы хэлний сургалт, шинрай төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд "Үйлчлүүлэгчтэй харилцах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах гарын авл ага боловсруулах сургапт, А жлы н байрны
тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулах тухай сургалт, М У-ын төрийн албаны шинэтгэл сэдэвт сургалт, стратеги ба бүтээлч сэлттэлгээ сэдэвт сургалт, нягтлан бодох бүртгэлийн м эргэш үүлэх сургалт,
ЭМДЕГ-аас зохион байгуулсан сургалт, Ш инрай төслийн хүрээнд "Нийгм ийн даатгалын байцаагч нарт гарын авлага боловсруулах сургалт'’, Ш инрай төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Нийгмийн
даатгалын байцаагч нарыг чадавхжуулах, Япон улсын тэтгэврийн тогтолцооны турш лага судлах сургалтад А.С ожидмаа, Г.Гансүх байцаагч нар оролцож санал бодл оо солилцож, цаашдын үйл
ажиллагаандаа хөнгөн шуурхай үйпчилгээг нэвтрүүлж, үйлчилгээний чанар улам сайжирна гэсэн итгэл үзүүлсэн сургалтууд болл оо тэтгэвэр тогтоох явцад иргэдийн төлсөн шимттэлийн лавлагааг иргэдэд
чирэгдэл учруулалгүй цахимаар лавлагааг гарган а ж и л л а ж байна. 2019 оны 11 сарын байдлаар ш инээр тэттэвэр тогтоолгох үйлчилгээнд-1654 иргэн, ш илж иж ирсэн-241 иргэн, нас б арсан-629 иргэн,
шилжиж явсан-166 иргэн. тэтгэврийн эрх дуусгавар болсон-275 иргэнд тус тус үйлчилж тэтгэврийг цаг хугацаанд нь гэрээт банкуудаар дамжуулан олгож ажилласан.
Дүүргийн нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй их, дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, томоохон худалдааны төв, цайны газар, бичил бизнөс эрхлэгчдийг сайн дурын нийгмийн
дааттал болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах а ж л ы г зохион байгуулж ажиллалаа Мөн их, дээд сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн удирдлагуудтай гэрээ байгуулан оюутан
суралцагчдыг эрүүл мэнд болон сайн дурын нийгмийн даатгалд хамруулах ажлуудыг улирал бүр зохион байгуулан аж иллаж байна Мөн Засгийн газрын 2019 оны 23 д угаар тогтоолоор баталсан "Иргэн
төвтэй төрийн үйлчилгээ" Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргы н 2019 оны А/51 дугаар тушаалын дагуу "Н ийгм ийн даатгал" аппликейш ныг сурталчилан таниулах аяны болон Н ийгмийн даатталын
өрөнхий газрын даргы н 2019 оны А/53 туш аалаар баталсаи "Нийгмийн даатгалын явуулын үйлчилгээ“-г дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй М ҮЭСТО, М акс Молл, Биг барилга худалдааны
төвүүд, Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өм чит хувьцаат компани, Сан дээд сургууль, Ачтан эм нэлэг болон хороодуудтай хамтран төвлерсөн цэгүүдэд зохион байгуулж нийт 5980 иргэд
даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын тухай хууль тоггоомжууд, ш инээр м өрдөгдөж буй д үрэм журмыг таниулан ажиллалаа.
Дүүргийн татвар төлөгчийн бааз
хамоагдалтын түвш инг нэмэгдүүлнэ.
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Татварын хэлтэс

70%

Төрийн болон бусад байгууллагатай мэдээлэл харилцан солилцох, хсндленгийн мэдээлэл цуглуулах, эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Баянгол дүүргийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтсээс 69
ААН-ийн зөвш өөрлийн судалгааг үйл ажиллагаандаа ашигласан. 2018 оны Эрүүл мэнд нийгмийн даатгал, татвары н тайлангийн зөрүүгийн судалгаанд ш инжилгээ хийн 40 а ж ахуй нэгж байгууллагын 553,8
сая төгрөгийн татварын орлогыг нэмж ногдуулсан. 2017-2018 он Монгол банк болон арилжааны банканд алт, мөнга туш аасан иргэдэд эрсдэл тооцон үзэхэд 2017 онд а л т туш аасан 32 иргэн, 2018 онд 15
иргэн байгаагаас 2 иргэн он д араалж алт тушаасан, 4 иргэн хөндлөнгийн мэдээлэлтэй, 2017 онд тайлагнасан 9, 2018 оцд тайлагнасан 7 иргэн байна. 2018 онд гаалиар автом аш ин импортолсон 10
иргэний тайланг нөхөн авч 12,9 сая төгрөгийн ногдол оруулсан Мөн НӨАТ-ын худалдан авалтын падаанаар ногдлоо бууруулсан 9 татвар төлөгчийн тайланг засварлуулан 117,381,023,99 төгрөгөөр
татварын ногдлыг нэмэгдүүлэн ажиллалаа. Монгол улсын хил гаалийн мэдээллээр 2019 оны 06 д угаар сары н 03-ны өдөр 75 иргэн , 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр 1275 иргэний 2018 оны мэдээлэл албан
бичгээр ирсэний дагуу дуудан шалгаж, 35 иргэний тайл анг илгээлгүүлж, төсөвт 41,949,000 төг төвлөрүүлэн ажиллалаа. 2019 оны байдлаар орон нутгийн төсвийн орлогын төл өвл өгөөг өссөн дүнгээр
18,231,751.8 мян т ө г төвлөрүүлэхээс 20,050,053.8 м ян.төг төвлөрүүлж 110 хувийн биелэлттэй ажилласан байна. Татвар төлөгч иргэн оны эхэнд 101,888 б ай снаас 22,085 иргэн ш инээр бүрттэж, нийт
130,526 татвар төлөгч иргэний баазтай ажиллаж байна. Үүнээс НӨАТатвар төлөгч иргэн 128, үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөгч иргэн 2283, А А Э О А Т 17,884, бууны татвар төлөгч 1589 иргэн байна.
Статистикийн мэдээллийн гаргалт, хамралтыг
нуттийн
бодлого
төлөвлөлтөд
шаардагдах
бүвдүүлнэ.
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С татистикийн хэлтэс

70%

Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал-2018 онд статистикийн жилийн танилцуулгыг 1 дүгээр сард, сары н танилцуулгыг дараа сарын 10-ны дотор бэлтгэн боловсруулж дүүргийн удирдлагууд, хэлтэс
албадын дарга нарт хүргүүлсэн ба иЬз1а1.тп вэб сайтад байрш уулан иргэдэд ил тод мэдээлж байна
Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн талаарх 1992-2018 оны 21 төрлийн мэдээлллээр динам ик бүрдүүлэн и Ь 8 (а (.тп вөб сайтад байрш уулан иргэдэд ил тод м эдээлж байна. Засаг захиргааны
статистик мэдээ ■Худалдаа үйлдвэр үйлчилгээний цэгийн судалгаа’ , "Телевизортой өрхийн судалгаа", "Дүүргийн өрх, хүн амын үндсэн үзүүл эл түүд -2 0 1 8 ", "Сууцны болон сууцны тусдаа байшин, гэрт
амьдардаг өрхийн судалгаа" "Эрүүл мэндийн үйлчилгээ-2018", "Нийгмийн даатталын үйлчилгээ-2018", "А ж үйлдвэрийн салбар-201 8" "Барилга-2018" "ТөСӨВ-2018", "Гэм т хэрэг'', "Хүн амы н амьдарч буй
орчин нөхцөл"- захиргааны болон албан ёсны м эдээллийг нэгттэн гарган танилцуулга болон инф ограф ик мэдээлэл бэлтгэн \«>лу/.иЬз1а(.тп цахим сайт болон (асеЬоок цахим хуудсаар м эдээлэн ажиллаж
байна. 3 дугаар сары н 1-ны өдөр "Анхдагч мэдээллийн чанар” сэдэвт сургалтад Дэвш ил ХХК, Гандантэгчиглэн хийд, М андалагандан даржаалин, Эв нэгдэл 51 СӨХ, А з жаргал СӨХ, Х өрш 52 СӨХ, Анар
СӨХ оролцсон. Албан ёсны статистикийн м эдээллийг хэрхэн гаргах, түүний ач холбогдлы г сурталчлан таниулах, анхан шатны мэдээний чанар болон статистикийн мэдээллийн хэрэглээ, аш иглалтыг
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн. 3-р сарын 22-ны өдөр А лбан бсны статистикийн мэдээлэгчдэд зориулсан 'С татистикийн м эдээллийг вэб технологид суурилсан цахим системээр хэрхэн м эдээлэх тухай” сэдэвт
сургалтад нийт 25 а ж ахуй нэгж байгууллага хамрагдсан. 2019 оны 9 д үгээр сарын 10-ны өдрийн Н ийслэлийн Статисикийн газрын даргын баталсан "Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлж ит тооллогын
бэлтгэл ажлын явц, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн бэяжилт, ш инэчлэлтийн ажлын хүрээнд Үндэсний Статистикийн хороо, Нийслэлийн Статистикийн газар, дүүргийн Статистикийн хэлтэс хамтран 9
дүгээр сарын 16-ны өдөр дүүргийн 4 болон 2-р хорооны ажилтай танилцан мэдээлийн алдаа, хорооны зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд заавар зөвлөгөө өгч ажиллав Д үүргийн 23 хорооны Хүн ам,
өрхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, ш инэчлэлт болон Хүи ам өрхийн бүртгэлийн д эвтэр хөтлөлтийн явцтай танилцан арга зүйн зөвлөгөө өгөх хяналт, мониторингийн ажлы г 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
18-р хороодод Үндэсний Статистикийн хороотой хамтран хийлээ
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Терийн болон орон нуттийн емчийн хөрөнгөер хэрэгжүүлэх төсөл,
арга
хэмжээний
худалдан
авах
үйл
ажиллагааны
сонгон
Х удалдан авах
70%
ажиллагааны алба
шалгаруулалтанд
иргэд,
олон
нийтийн
оролцоо,
хяналтыг
нэмэгдүүлнэ.
Баянгол дүүргийн төсвийн еренхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан ава х ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр туш аалаар батлагдсан журмын дагуу боловсруулж батлуулан
өдөр тутмын "Зууны мэдээ” сонины 2019 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн д угаарт нийтлүүлсэн. Улс, нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжихээр
эрх ш илжиж ирсэн нийт 16.6 тэрбум төгрөгийн 90 төсөл арга хэмжээ б атлагдсан.Үүнээс 87.9 сая төгрөгийн 8 төсөл арга хэмжээний шууд худалдан авалт хийгдэж, Төрийн худалдан ава х ажиллагааны
«лйл«.1епс1ег.доу.тп цахим сисгем ээр нийт 16.2 тэрбум төгрөгийн 77 төсөл арга хэм жээ буюу нийт худалдан авах ажиллагааны 94% нь зохион байгуулагдаж дууссан болно. Тендерийн урилга, тендерийн
баримт бичиг, ажлын тоо хэмжээ, ажлы н зураг зэрэг баримт бичгүүдтэй танилцах болом жийг ханган олон нийтэд ил тод мэдээллэн. тендерт оролцогч а ж ахуйн нэгж, байгууллагын тендерий н б арим т
бичгийг 100 хувь цахим системийг аш иглан хүлээн авч байна. Нээлттэй тендер ш алгаруулалтын журмаар зохион байгуулагдаж буй нийт 38 төсөл арга хэмжээний урилгы г өдөр тутмы н сонинд нийтлэн
олон нийтэд зарлан мэдээллэн ажиллалаа.
ТБОНӨХБАҮХАТХ-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаатай холбогдуулан худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлы г сурталчлах зорилгоор Н Х АА Г болон 9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны апбад твй
хамтран 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр "Ил тод худалдан авах ажиллагаа-2019" арга хэмжээ зохион байгуулагдаж албаны албан хаагчид болон 20 а ж ахуйн нэгж байгууллагыг т у с арга хэм жээнд
оролцуулан зөвлөмж мэдээллээр ханган ажилласан болно
ТБОНӨХБАҮХАТХ-д мэргэшүүлэх, гэрчилгээ олгох сургалтыг ТӨ БЗГазар болон "Худалдан авах ажиллагааны удирдлагын академи " сургалтын байгууллагатай хамтран 2019 оны 01 дүгээр сары н 25-28
ны өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллалаа. Сургалтад дүүргийн Засаг даргы н Тамгы н газрын албан хаагч, иргэн нийт 20 хүн хам рагд санаас 9 хүн шалгалтад тэнцэж гэрчилгээгээ авсан болно. АЗ
гэрчилгээ олгох сургалты г 04 дүгээр сард дахин зохион байгуулж нийт 13 албан хаагч хамрагд санаас 5 албан хаагч шалгалтад тэнц эж гэрчилгээгээ авч, худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд
ажиллах эрхтэй болсон.
Батлан
хамгаалах
бодлогын
үндэс
барим т
бичиг,
батлан
70%
Цэргийн штаб
хамгаалахын
багц
хуулийг
иргэдийн
оролцоонд
тулгуурлан
сүрталчлан хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн харил цааг бэхжүүлнэ
Нийслэлийн Засаг даргы н Тамгын газры н Цэргийн штабын даргаар батлуулсан хяналт, ш алгалтын 2019 оны төлөвлөгөө, дүүргийн З а с а г дарга, Батлан хам гаал ах товчооны даргы н баталсан
удирдамжийн дагуу тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 12 байгууллага, а ж ахуйн нэгжид Батлан хамгаалах хууль, тогтоомж ийн хэрэгжилт, цэргийн үүргийн биелэлтэд үзл эг хийхээс
10 байгууллагыг ш алгаад байна. Тус байгууллагуудын 18-50 насны 420 гаруй иргэн хамрагд санаас 205 иргэний зөрчлийг илрүүлэн арилгаж, иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх талаар яриа таниулга хийж
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллапаа. Ш алгалтад хамрагдсан цэргийн алба ха а х насны дээд хязгаарт хүрч цэргийн үүргээ биелүүлээгүй 89 иргэнд мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаах мэдэгдэл өгч. төлөлтөд
хяналт тавин ажиллаж байна. Ш алгалтад хамрагдсан бүрэлдэхүүнд батлан хам гаапах хууль тогтоом ж ийг тайлбарлан таниулсан. Цэргийн дүйцүүл эх албаны мөнгөн төлбөрийг хугацаанд нь төлөөгүй
иргэдийг төлбөр төлүүлэх, иргэний цэргийн үүргийн зөрчлийг арилгуулах талаар ш алгалтын нотломжид тусган байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавин аж ил л аж байна.
Батлан хам гаал ах багц хуулиудад байгууллага, а ж ахуйн нэгжийн албан туш аалтнууд, иргэнтэй холбоотой хари лцааг зохицуулсан зүйл заалтууд, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн б ар им т б ичгүүдийн
талаарх м эдлэг дээш илж, иргэний цэргийн үүргийн зөрчил буурч буй үзүүлэлттэй байна.
Дүүргийн ЗДТГ-ын даргы н 2019 оны А /83 дугаар туш аалаар дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг "М эргэн буудагч" мэргэж лээр Зэвсэгт хүчний 015 дугаар ангитай хамтран зохион
байгуулсан. У г сургалтад 15 иргэнтэй гэрээ байгуулан хамруулж, анги командад оногдуулан дансласан.
Нийслэлийн Засаг даргы н 2019 оны мн/02 дугаар захирамжаар 'Б элтгэл о ф ицер”-ийн сургалтад оролцох иргэдтэй гэрээ байгуулан ҮБХ ИС-тай хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-наас 10 д угаар сары н
09-ний өдрийг хүртэл эохион байгуулж байна.
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Цэргийн б үр тгэл и й г2 0 1 9 оны 01 дүгээр сары н 04-нөөс01 дүгээр сарын 21-ний өдруүдэд Засаг захиргааны үндсэн нэгж хор о он д төвлөрүүлэн, хорооны Засаг дарга эрхлэн, ЗДТГ-ын Ц эргийн ш таб цэргийн
мэргэжлийн удирдлагаар, хуулийн дагуу За са г даргын Тамгын газрын дарга захиргааны удирдлагаар ханган ажиллаж, хороодын цэргийн бүртгэлийн хэсгийн ажиллах цагийн хуваарийг баталгаажуулан,
өдөр бүр ажлын хэсгийн гишүүд хари уцсан хороонд ажиллан, цэргийн бүртгэлийн явц үр дүн, иргэний мэдээллийн баяжилт, ш инээр бүртгэгдэж байгаа иргэдэд хөтлегдөж байгаа маягтуудын хөтлөлтөд
хяналт тогтоон ажилласан. Нийслэлийн За са г даргын Тамгын газрын Ц эргийн штабын даргын ш ийдвэрээр дүүргийн Ц эргийн штабын байранд болон хороодын ажлын албаны байранд хүндэтгэн үзэх
шалтгаантай цэргийн бүртгэлээс хоцорсон иргэдийг 2019 оны 01 дүгээр сары н 22-ны өдөр хүртэл бүртгэлийн ажлы г явуулсан. Д үүргийн За са г даргы н Тамгын газрын даргы н 2019 оны 02 д угаар албан
бичгээр дүүргийн нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 25-аас д ээш цэргийн үүрэг хүлээсэн иргэдтэй 42 ААН, 14 ерөнхий боловсролы н сургууль, 13 их дээд сургуульд хүргүүлсэн. Ц эргийн
бүртгэлийг нэрийн жагсаалтаар ААН 82,5% , ЕБС 100%, их дээд сургууль 72,3% Засаг даргы н Тамгын газрын Ц эргийн ш табт албан б ичгээр болон цахим хэлбэрээр ирүүлснийг Ц эргийн ш табын
мэдээллийн сантай тулгалт хийн, дүүргийн харъяат иргэдийг бүртгэлд хамруулах ажлы г хороодтой хамтран зохион байгуулж. 2019 оны 01 дүгээр сары н 28-ны өдөр нийслэлийн бусад дүүргүүдийн
иргэдийн жагсаалты г харъяа д үү р эгг нь хүргүүлэх а ж лы г зохион байгуулсан. Баянгол дүүргийн нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 13 их, д ээд сургууль, коллежид тус сургалтад хам рагд ах ою утнууды г
бүртгэх бүртгэлийн журам, болзол, анхаарах эүйлсийг танилцуулсан сургалты г зохион байгуулж, сургуулиудын сургалтын албатай хамтран бүртгэлий г зохион байгуулсан. 2019 оны 03 д угаар сары н 21ний өдөр зохион байгуулсан. Цэргийн төв эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэгээр 24, 2019 оны 03 д угаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулсан б иеийн тамирын түвшин тогтоох ш алгалтаар 1, нийт 25 ою утан
хасагдаж, 102 ою утныг "Ою утан-цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамруулахаар Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуульд хүлээлгэн өгсөн. Монгол улсын Цэргийн албаны тухай хуулийн 12
дугаар зүйл, Засгийн газрын 2018 оны м н/135 дугаар тогтоол, нийслэлийн За са г даргы н 2019 оны А/286, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А /209 дүгээр захирамжууд, дүүргийн ЗД ТГ-ыг дарга бөгөөд Ц эрэг
татлагын товчооны даргы н 2019 оны А /1 09 дүгээр туш аалаар 2019 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг халах татах аж лы г тогтоосон хугацаанд зохион байгуулсан. Д үүргийн Засаг даргы н 2019 оны А /209 д үгээр
захирамжаар цэрэг халал ты г 4 дүгээр хорооны Иргэний танхимд, хугацаат цэргийн албаны татлагы г “Ою уны-Ундраа” цогцолбор сургуулийн байранд тус тус зохион байгуулсан. 2019 оны нэгдүгээр
ээлжийн цэрэг татлагы г 5 дугаар сары н 3-ны өдрөөс 5-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, тоон даал гавры г бүрэн биелүүлж ажиллалаа. Баянгол дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/02 д угаар "Ц эргийн
мэргэжил олгох сургаптын зохион байгуулах тухай" захирамжаар дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 13 коллеж, их, дээд сургуулиудын сургалтын албатай хамтран бүртгэл ий г зохион
байгуулж, Цэргийн төэ эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг, биеийн тамирын түвш ин то гго о х ш алгалтаар тэнцсэн 102 ою утныг "Оюутан цэрэг" цэргийн мэргэжил олгох сургалтад хамруулж, 86 ою утан ҮБХ ИСийн хээрийн сургалтын төвд 2019 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр цэргийн тангараг өргөж, нэгдүгээр зэргийн бэлтгэл үүр эггнээр бүртгэгдсэн. Дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/427 д угаар "Цэргийн
насны иргэнийг эрүүлжүүлэх тухай" захирам жаар 2019 оны нэгдүгээр ээлж ийн Ц эрэг татлагын комиссийн үзлэгээр о рж өвчин эмгэгтэй нь тогтоогд ож цэргийн ал банаас түр чөлөөлөгдсөн 663 иргэнийг
хороодын өрхийн эм нэлэггэй хамтран эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Нийслэлийн Засаг даргы н 2019 оны мн/02 д угаар захирам жаар 'Б элтгэл оф ицер'-ийн сургалтад орол цох 4 иргэнтэй
гэрээ байгуулан ҮБХ ИС-тай хамтран сургалты г 2019 оны 09 дүгээр сары н 10-наас 10 дугаар сары н 09-ний өдөр хүртэл зохион байгуулан, төгсгөн оногдуулан дансласан.

Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх чиглэлээр гадаад орны хот.
дүүргүүдтэй харилцаа хамтын ажиллагаагаа сайжруулж, цар хүрээг
өргөжүүлнэ.
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Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс

70%

Баянгол дүүрэг нь ОХУ, Герман, БНСУ- уудын хот д үүргүүдтэй гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн аж иллаж байна. С олонгос улсын Сомонь мужтай 2015 оноос эхлэн хамтран ажиллах
бол ж дүургойн Боловсролы н хзлтсмйн дарга Л Ж аргал. Н ам ду аймгийн Сомонь дахь боповсролы г дзм ж нх газры н Б ол овсропы н дарга Ш икь Гёнхи нар, 2019 оны 05 дугаар сард Я пон уп сы н Ш изоука
мужийн Шимада хотын орлогч дарга Үиш ио Ш инго тэргүүтэй төлөөлөгчид тус д үү р эгг айлчилж цаашид хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх талаар тус тус харилцан санал солилцсон. Мөн БНСУ-ын Сүнчёон
Хян Их сургуультай хамтран Монгол Улсад ерөнхий боловсролы н сургуулиа амжилттай төгсөж байгаа ш илдэг сурагчды г дэмжиж, амьжиргааны тэтгэлэг, Их сургуулийн эхний улирал, хэлний бэлтгэлийн 6
сар, төгсөх хүртэлх дотуур байр, эмнэлэгийн үзлэг ээрэг олон зард лы г БНСУ-ын талаас тэтгэх аж лы г эхлүүлэхээр боллоо. Т өсл ийг Ойнхүү ХХК-ын санаачлагаар эхлүүлээд байна Төсөл хэрэгжснээр
дүүргийн 20 сургууль. төрийн бус өмчийн 24 сургуулиас тус бүр жилдээ нэг хүүхэд элсүүлэн сургах болом ж нээгдэх юм. 2019 оны 3 д угаар сард БНСУ-ын С өүл хотын С онгдонг-гу дүүргийн төлөөлөгчид
айлчилж Баянгол А гропарктай хамтран ажиллаж дүүргийн иргэд болон сургуулиудад туслах талаар харилцан тохиролцлоо. Герман улсын Ш ёнеф елд дүүргийн Засаг дарга Удо Хаазе 2019 оны 6 дугаар
сарын 03-нд айлчилж Шёнефелд дүүргийн нэрэмжит А гроларкад ХБНГУ-аас голт бор мод, М онгол улсаас 150 модны суулгац худалдан авч та ры к Ш ёнеф елдийн нэрэм жит агропаркы н модны төрлийг
нэмэгдүүлж ногоон төгөл байгуулах ажил амжилттай хэрэгжиж байна. 2019 оны 4 дүгээр сард Орос-М онголы н хамтарсан комиссын 'Б үс нутгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, богино хугацааны сургалт
эохион байгуулах" гэсэн шийдвэрийн дагуу ОХУ-ын Буриад улсы н Улаан-Үд хотын Дорнсщ Сибирийн удирдлага технологийн их сургуульд дүүргийн Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан 4
ажилтныг хамруулан мэргэшүүлж, турш лага солилцлоо. 2019 оны 07 д угаар сарын 18-ны өдрөөс 22-ны өдрийн хооронд Ш онефелд дүүргийн мэрэмжит М онгол-Германы ф естивальд орол ц ож Засаг
даргын орлогч Г.Нарангэрэл тэргүүтэй төлөөлөгчид орол цож харилцан турш лага солилцов. БНСУ-ын С онгдонг дүүрэпг Тамгы н газрын ажилтан Я .Нямжаргап, Д.Ариунболд нар 2019 оны 08 д угаар сард
явж туршлага судлав. 2019 оны 07 дугаар сарын 31-нээс 8 д угаар сарын 04-ний хооронд БНСУ-ын Сөүд хоты н С онгдонг дүүргийн Засаг дарга Чон Вон У тэргүүтэй төлөөлөгчид Баянгол д үүр эгт ажлын
айлчлал хийж хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх талаар ярилцав Д үүргийн засаг даргын урилгаар Япон улсын Ш изоука дүүргийн Ш имада дүүргийн Засаг дарга Сомэяа Кинүё тэргүүтэй төлөөлөгчид
2019 оны 08 д угаар сарын 05-нд айлчилпаа.
ХО ЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ Д Ү ҮР Э Г
Дүүргийн хүн амын эрүүл мэндийн боловсролы г дээш лүүлэх, эрүүл
а ж төрөх ёсыг хэвш үүлэх "Эрүүл д үүр эГ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
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Н ийгмийн хөгжлийн хэлтэс

70%

Дүүргийн Засаг даргы н 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн А /249 дугаартай захирамжийн хүрээнд “ Эрүүл иргэн" аяны г 2019 оны 04 дүгээр сары н 23-ны өдрөөс 2019 оны 06 д угаар сары н 03-ны хооронд
дүүргийн 23 хорооид зохион байгууллаа. Хороо б үрт Эрүүл мэндийн тө вө ө с нарийн мэргэжлийн дотор, мэдрэл, зүрх судас, эмэгтэйчүүд, лабораторийн ш инжилгээ гэсэн 5 төрлийн үзлэг ш инжилгээг
зохион байгуулж мөн үеэр ‘ Мон-Фа’ эмийн комлани үзлэгийн явцад хамтран ажиллаж иргэдийн ясны сийрэгж илтийг тодорхойлж, өөх тосны хэмжээ, илүүдэл жин, зөв хооллолтын талаар мэдээлэл,
зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Энэ арга хэмжээнд 23 хорооды н 3102 иргэн хамрагдсанаас өвчтэй 2920, эрүүл 182 хүн байна. Л абораторийн шинжилгээнд нийт 474 иргэн хам рагд сан байна Өрхийн
эмнэлэгүүд нь нарийн мэргэжлийн эмчийн тусламж авах ш аардлагатай иргэдийг Эрүүл мэндийн төв рүү илгээн ажиллаж байна Сүрьеэ өвчин жилээс жилд нэмэгдэж байгаатай холбоотой Н ийслэлийн
Э рүүл мэндийн газар, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, дүүргайн Засаг даргын Тамгын газар хамтран "С үрьөэгүй дүүрэг* болох хэлэл цүүлэгийг 04 д угаар сары н 25-ны өдөр зохион байгууллаа, У г
хэлэлцүүлэгт Засаг даргын Тамгын газрын удирдлагууд, Э рүүл мэндийн твв, өрхийн эмнэлгийн дарга, хорооны Засаг дарга, нийгмийн ажилтан нийт 80 хүн оролцож сүрьеэг эр т илрүүлэхэд иргэдийн
оролцоог нэмэгдүүлэх тал дээр хамтран ажиллах тухай санал солилцов. Иргэн бүрийг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эр т илрүүлгийн үзлэгайг дүүргийн "Эрүүл мэндийн төв“-тэй
хамтран үе ш атгай зохион байгуулж, 15-39 насны В,С вирүсийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдвал зохих 89779 хүн ам аас 19375 хүн, 40-65 насны В.С аирүсийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд
хамрагдвал зохих -54031 хүнээс 23126 хүн, 65-с дээш насны В.С вирүсийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдвал зохих -9323 хүнээс 2097 хүнийг хамруулсан. 2019 оны 11 сары н байдлаар эрүүл
мэндийн урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгайн үзлэгт 200587 бую у 47,3 хувийг хамруулж, өмнөх оны мөн үөтэй харьцуулвал 9,4 хувиар өссөн. Д үүр гий н Эрүүл мэндийн төв нь харьяа сургууль цэцэрлэгайн
хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх ажлын хүрээнд нийт 18 сургуулийн хамрагдвал зохих 22739 хүүхдээс 15869 хүүхэд хам рагд аж эрүүлжүүлэлтийн хувь 38% , нийт
24 цэцэрлэгайн 7242 хүүхдээс 6509 хүүхэд хам рагд аж эрүүлжүүлэлтийн хувь 63% байна. 2019 оны цэрэг татлагаар эрүүл мэндийн үзлэг ш инжилгээнд хамрагдсан залуусаас сүрьеэтэй бай ж болзош гүй
15 тохиолдлыг илрүүлж үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. ‘ Э нхрий эрдэнэ сан’ ТББ ын санаачилгаар "Сүрьеэгүй Баянгол’ уриан дор ‘ С үрьеэгайн эсрэг хамтдаа тэм цэцгээе’ , “Хятад М онголын найрам дал'
төсөл хэрэгжиж эхэлсэн Уг аяны нээлтийн үйл ажиллагаанд зөөврийн аппаратаар 81 хүнд үзлэг хийж сүрьеэтэй бай ж болэош гүй 6 хүнийг ш инжилгэээд хамруулсан Д үүргайн Эрүүл мэндийн төвийн
БЗДХ/ХДХВ/ДОХ-ын кабинет нь Баянгоп дүүргайн нутаг дэвсгэр т үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус 119 байгууллагын 4006 хүнийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг, ш инжилгээг үе
шаттайгаар тогтмол явуулж хэвшсэн Ш инжилгээний хариу эерэг гарсан 186 тэм бүүгийн шинэ халдварыг илрүүлж хавьтлын хамт хяналтад авч эмчилгээнд хамруулаад байна Төрийн болон төрийн бус
өмчийн сургууль цэцэрлэгүүд нь багш ажилчид, тогооч на р ы г эрүүл мэндийн урьдчилан сэргайлэх үзлэгт жилд 2 удаа хамруулан тогтмолжсон Ц эцэрлэгүүд хавдар судлалын үндэсний төвтэй хамтран
хавдрын урьдчилсэн сэргайлэх үзлэгт 1314 багш ажилчид хэм рагдаж, 152 нь эмчлүүлсэн байна. Мөн дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 2019 оны 10-р сарын байдлаар халдварт ба хал д варт б ус өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх арга хэм жээг зохион байгуулах үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 48732 хүнийг нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, шинжилгээ, халдварт өвчний дархлаажуулалтад
хамруулсан байна. Мөн дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 2019 оны байдлаар хүн амын эрүүл мэндийг дэм ж их орчин бүрдүүлэн ажиллах чиглэлээр нийт 61 удаагийн үйл аж иллагааг зохион байгуулан
ажиллалаа.
Ахмад настанд зориулсан нийгэм соёл, олон нийтийн үйл ажиллагааг
тогтмол хэрэгжүүлнэ.

Ахмадын хороо

70%
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21Л У оны жилиин эцсиин оаидлаар ьаянгол д үүрэп 2Т5У / ахмад наетан оүртгэлтэи оаина. думадын еудалгааг а чиглэлээр; хороо оүрээр гаргаж. мэдззллиин сан оүрдүүллээ. дхмад хөгжлиин ордон нь
2019 онд ахмад настанд чиглэсэн нийт 56 үйл ажиллагаанд 9800 гаран ахмады г хамруулж ажиллалаа. Ахмад хөгжлийн ордон үйл ажиллагаагаа ш инэлэг байдлаар зохион байгуулахаар төлөвлөж,
"Манайд ирээрэй" хөтөлбөрийг хэрэгж үүлж эхлээд байна Хөтөлбөрийн хүрээнд "Ө дөр бур шинэ хүм үүс’ уриаг дэвшүүлж, Ахмад хөгжлийн о рд н ы г ахмадуудад танилцуулах, эрүүл мэнд, биеийн там ир
чийрэгжүүлэлтэд жигд хамруулах, урлаг соёлы н арга хэмжээнд идэвхтэй оролцуулах ажлы г эохион байгууллаа. "Баянгол-23" үйл ажиллагаагаа сурталчлах өдөрлөгийг 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион
байгуулж, бүжгийн клуб, аэробик хийн дасгалы н клуб, теннис. ф изик эмчилгээгий кабинетаар үйлчлүүлж, "Баянголын аялгуу” ахмадын хамтлагийн тоглолты г үзэж сонирхлоо. Ахмад настауудыг идэвхтэй
үйл ажиллагаанд оролцуулах зорилгоор слортын 3 төрлийн тэм цээнийг 3 д угаар сары н 11-ний өдрөөс 13-ний өдрүүдэд Ахмад хөгжлийн ордондоо зохион байгуулж, 23 хорооноос 235 ахмад хамрагдлаа.
Баянгол дүүрэгт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалттай танилцах 'Б и д Баянгол дүүргээрээ бахархаж байна- 2 0 1 9 ' аяны удирдамжийн дагуу иргэд, хүүхэд багачууд, төрийн албан хаагч зэрэг
1000 гаруй хүнийг хүлээн авч А хм ады н ордны үйл ажиллагааг танилцуулж, эрүүл мэндийн дасгал, хөдөлгөөн хийлээ. Ахмад настнуудаа нийгмийн олон талт үйл ажиллагаанд хам руулах зорилгоор
"АХМАД 9" клубыг байгуулж, 3 удаагийн арга хэмжээнд давхардсан тоогоор 806 ахмад настныг хамруулаад байна. "Ногоон байгуулам жийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 1500 наранцэцэгийн үр и йг
үрслүүлж, хөрсөнд суулгалаа. А хм ад гэрэл зурагчдын ф ото зургийн үзэсгэлэнг Ахмад Хөгжлийн ордонд гарган, суртапчилж, дэм жин ажиллалаа. 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар Ахмады н
хөгжлийн ордны үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор: эмчилгээний кабинетаар 800, хийн дасгалд 500, одон бөмбөгийн танхим аар 450, ш атрын танхим аар 500, бүжгийн клубын үйл ажиллагаанд 800,
Клубын үйл ажиллагаанд 800, нийт 4800 гаран ахмад хамрагдаад байна. Ахмад настнуудыг нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээнд хамруулах, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулах, тэдний эрүүл м эндийг
хамгаалах, дэм жих зорилгоор 'А хм ад ы н амралт" арга хэм жээг 09 дүгээр сары н 09-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна Энэ арга хэм жээнд ахмадын амралт, сувилалд хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр
амарч чадаагүй, олои нийтийн үйл ажиллагаанд тэр бүр оролцож чадахгүй бай гаа ахмадуудыг түлхүү оролцуулан, тэдэнд Ахм ад хөгжлийн ордны “Эгшиг'' хам тлаг урлагийн тоглолтоор үйлчлэн, дуу,
бүжгийн тэмцээн зохион байгуулж, нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээнд өргөнөөр хамрууллаа.
Монголын ахмадын өдрийг тохиолдуулан 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар лаласын их танхимд дүүргийн 3000 ахмад настны г хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Хүндэтгэлийн арга
хэмжээнд УИХ, нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчид болон апбаны хүм үүс оролцож нийт ахмадууддаа баяр хүргэлээ. Энэ үеэр 51 а хм ад ы г төрийн дээд одон м едаль болон НИТХ-ын хүнд эт
өргөмжлөл, дүүргийн шагналаар ш агнаж урамшууллаа. Баянгол дүүргийн 10 иргэн “Хүндэт иргэн“-ээр тодорлоо. Мөн Үндэсний Урлагийн Их тейтры н уран бүтээлчдийн урлагийн тоглолты г сонирхуулан,
гарын бэлэг гардууллаа. Түүнчлэн 23 хороон дээр ахмад настны г алдаршуулах, хүндэттэл үзүүлэх. хүлээн авах, нарийн мэргэжлийн эмчид үзүүл эх зэрэг олон арга хэм ж ээг зохион байгуулж 2300 ахмад
настныг хамруулсан байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 23900 ахмадад хүндэтгэл үзүүлсэн байна.
Нийтийн биөийн тамир, слорты г хөгжүүлэх, хүн амыг чийрэгжүүлэх
олон нийтийн сайн дурын клубуудын үйл ажиллагааг дэм жиж
ажиллана.
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2.3

2.4

70%

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны "Эрүүл д үү р эг’ нийтийн цэнгээнт бужгийн аяны г зохион байгуулах тухай А /140 дүгээр захирам жийн хүрээнд За са г даргы н Тамгын газрын албан хаагчдын дунд бүжгийн
сургалтыг зохион байгууллаа. С ургалтыг "В и кто р и я' бүжгийн клубийн бүжгийн багш нар сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 4 цагийн сургалты г зохион байгуулсан. С ургалтанд 14 албан хаагч хам рагд аж 10
төрлийн бүжгийн анхан шатны сургалтанд хамрагдлаа Сургалтаар уран вальс, вальс бостон, сургуулийн вальс, танго, ф окстрот, ш угаман бүж и г бую у “Аф рика бум бум” зэрэг бүжгийн анхан шатны
сургалты г зохион байгууллаа. 7 д угаар сары н 12-ны өдөр Хүй долоон худ агг М онголын Үндэсний сурын харвааны холбоотой хамтран үндэсний сурын тэм цээнийг зохион байгууллаа. Тэмцээнд 12 хорооны
24 харваачид оролцлоо. 8 дугаар сары н 17-ний өдөр М онголын Хөгжлийн Бэрш ээлтэй Иргэдийн Холбоотой хамтран Хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэдийн Улсын аварга ш алгаруулах тэм цээнд Баянгол
дүүргийн багийг хариуцан оролцууллаа. Харааны бэрхшлээлтэй иргэдийн дунд биөийн тамир, спорты г дэлгэрүүлэн эрүүл мэндийг сайжруулах ажлын хүрээнд харааны бэрхш ээлтэй хүмүүсийн Параолимпийн наадмын хөтөлбөрт б агтд аг Хонхтой бөмбөгийн спорты г сонирхогчдын дунд жил бүр Улсын аварга ш алгаруулах тэм цээнийг зохиож б аг тамирчдын тоглох ур чадвары г нэмэгдүүлэн турш лага
солилцуулан тэднийг нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оролцох, холбооны ш игш ээ б агт тамирчин сонгон ш апгаруулах зорилготойгоор зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээн нь 2019 оны 06 дугаар сары н 2729-ний хооронд Эрдэнэт хотын Биеийн тамир, спортын газрын Спортын ордонд зохион байгуулагдсан. Харааны бэрхшээлтэй иргэдийн дунд зохиогдсон “Хонхтой бөмбөг"-ийн улсы н аварга ш алгаруулах 7
дугаар тэмцээнд Баянгол д үүргээс эрэгтэй 4, эм эггэй 4, хоер дасгалжуулагч, 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй б аг тамирчид ам ж илтгай оролцоод ирлээ. Тус тэмцээнд эрэгтэй 15 эмэгтэй 7 багийн 100 гаруй
тамирчид оролцсоноос Баянгол дүүргийн эрэгтэй баг тамирчид 6-р байрт, эмэгтэй б аг тамирчид 2-р байр эзлэн мөнгөн медаль хүртлээ. Мөн багийн дүнгээр гутгаар байр эзлэн хүрэл цомын эзэд болж,
амжилттай оролцоод ирсэн байна. Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/198 д угаар захирам жаар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бие бялдрын сори пы г зохион
байгууллаа. Сорилд нийт 72 байгууллагын 27,646 хүн хамрагдлаа. Баянгол дүүргийн Биеийн тамир, спорт хороо "Биеийн тамир, спорты н тухай" хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд жилийн эцсээр уийтийн
биеийн тамирын арга хэм жээ 90 удаа зохион байгуулж, 759 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 35,029 иргэд хамрагдлаа. Нийтийн биеийн тамир спорты н тэмцээн урапдаан нийт 22 удаа зохион байгуулж, 305
байгууллагын 4965 хүүхэд залуучууд хамрагдаж, улсын төсөвөөс 28,795,900 төгрөгийг зарцуулан ажиллалаа. 'Улаанбаатар мараф он-2019, автом аш ингүй өдөр” Н ийслэлийн Засаг даргы н 2017 оны 03
д угаар сарын 17-ны А/147 дугаар захирамж, Д үүргийн Засаг даргы н А/155 дугаар захирамжийн дагуу “Улаанбаатар м арафонд нэгдэцгээе-2019’ цомын аяны г 2019 оны 03 д угаар сарын 29-ны ө д рө ө с 05
дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэл Баянгол дүүргийн цэцэрлэг, ЕБС, их дээд сургуулиуд, төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж байгууллага, 23 хороодын иргэдийг идэвхтэй хам руулах зорилгоор
дүүргийн 99 байгууллагаар амжилттай аялууллаа. 2019 оны 05 д угаар сарын 18-нд Сүхбаатары н талбайд гүйлтийн тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдаж нийт 2165 иргэд оролцлоо.
Д үүргийн өсвөрийн
дэм жлэг үзүүлнэ.
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Биеийн тамир спорт хороо

шигшээ

багийн

үйл

ажиллагааг

өргөжүүлж,

Биеийн там ир спорт хороо

70%

Баянгол дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ний өдрийн А/132 д угаар захирамжын хүрээнд Засаг даргын дэргэдэх өсвөр үеийн ш игш ээ багийг спорты н 12 төрлөөр ажиллуулж байна.З
дугаар улирлын байдлаар 236 тамирчид хичээллэж улс, хотын тэм цээнүүдээс 20 алт, 22 мөнгө, 36 хүрэл м едаль хүртсэн амжилттай байна. Дүүргийн Засаг даргы н дэргэдэх өсвөрийн ш игш ээ б аг сагсан
бөмбөг, волейбол, жудо, чөлөөт бөх, дугуйн спорт, шатар, бүжгийн спорт, гимнастик, таэквондо, б а й т харваа, ширээний теннис, б о кс гэсэн спорты н 12 төрлөөр хичээллэж, тэмцээн уралдаанд оролцож,
бэлтгэл сургуулилтаа ханган аж иллаж байгаа ба эхний хагас жилийн байдлаар, хот олон улсын чанартай тэмцээнээс 4 алт, 3 мөнгө, 4 хүрэл медаль хүртсэн амжилттай байсан бол сагсан бөм бөгийн баг
тамирчид Улсын аварга ш алгаруулах тэм цээнээс 17 насны эмэгтэй б аг алтан медаль, 15 насны эрэггэй баг мөнгөн медаль, нийслэлийн сурагмдын л и г тэмцээнд 2 алтан медаль, 1 хүрэл медаль хүртлээ.
Чөлөөт бөхийн баг тамирчид Улсын аварга ш алгаруулах тэм цээнээс 2 алтан медаль,1 хүрэл, волейболын өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид идэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэм цээнээс алтан
медаль 3X3 тэмцээнээс алтан м едаль т у с тус хүртээд байна. Д үүргийн засаг даргы н дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчид хүүхдийн слортын VI их наадамд мөн амжилттай оролцож олон медапийн
эзэд болсон. Ш игш ээ &агийн там ирчд ы н дүүргийн Засаг дарга С .О донтуяа хүлээн авч уулзаж. "Б аянголы н бахархал-2019” хүндэт ө ргөм ж лөлийг гардуулсан.
"Утаагүй хот 2030" төсөлтэй уялдуулан агаарын бохирдлы г бууруулах Тохижилт, нийтийн аж ахуйн
хэлтэс
арга хэмжээ авна.

70%
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2.5

Дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/335 дугаар "Агаар, орчны б охирд л ы г бууруулах салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай" захирамжаар дүүргийн Засаг д аргаар ахлуулсан агаар, орчны бохирдлы г
бууруулах салбар хороог шинэчлэн байгуулсан. С албар хорооны 2019 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөвг 23 заалты н хүрээнд 43 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төл өвл өснөөс 27 ажил 100% , 10 ажил 80%,
6 ажил 50% биелэлттэй нийт 88.3% хэрэгжилттэй байна. М онгол Улсы н Засгийн газрын 2018 оны 62 д угаар 'Т ү ү х и й нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай’ тогтоолы н хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд
Нийслэлийн Засаг даргы н 2019 оны А/1016 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/524 дүгээр "Ө ндөржүүлсэн бэлэн байдлын ээрэгт шилжих тухай" захирам ж га рга ж дүүргийн Төр
захиргааны байгууллага албан хаагч нарын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт ш илжүүлэн ажиллаж сайжруулсан түлш ний нийлүүлэлт борлуулалтад тогтм ол хяналт тавин аж иллаж байна.
Баянгол дүүргийн 9, 10, 1 1,1 6, 20, 21, 22, 23 дугаар хорооны гэр хорооллы н бүсийн айл өрхүүдийг сайжруулсан түлш ээр хангах а ж лы г Таван толгой түлш ХХК-тай хамтран хэрэгжүүлж сайжруулсан түлш
жижиглэн борлуулах 21 цэг байгуулан 2019 оны 09 дүгээр сары н 15-ны өдрөөс эхлэн 1082 тонн түлш хүлээн авч 891.2 тонн түлш борлуулж ажилласан. Мөн дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг д эвсгэр дэх
түлш нөөцлөх агуулахад 1200 тонн түлш нөөцлөх ажлыг зохион байгуулж ажилласан.
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх авто замын сүлжээгээр зорчин хөдөл гөөнд оролцож зөвш өөрөгдөх дээд хэм жээнээс илүү хо рт утаа ялгаруулж байгаа автотээврийн хэрэгсэлд холбогдох стандарты г м өрдүүлэх
зорилготой хяналт шалгалтын ажлы г зохион байгуулж ажиллахаар дуүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 д угаар сары н 09-ны өдрийн А/404 дүгээр “Автотээврийн хэрэгслийн хо рт утаа хэм ж их ажлы г зохион
байгуулах тухай" эахирамжийг гаргасан. Тус захирамжийн хүрээнд Баянгол дүүргийн Засаг даргы н Тамгын газар, Баянгол дүүргийн А вто онош логооны төв, Автотээврийн үндэсний төв, Автотээврийн
ундэсний төвийн гэрээт замын цагдаагийн хэлтэс, Баянгол дүүргийн Замын цагдаагийн хэлтсийн албан хаагч нар хамтран 2019 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 2019 оны 11 д үгээр сары н 10-ны
өдөр хүртэлх хугацаанд 56 удаагийн хяналт, ш алгалт хий ж 1162 автотээврийн хэрэгсэл хамрагд санаас тээврийн хэрэгслийн үзл эг оношлогоонд ороогүй 110, өнгө үзэм ж муу 9, хэвийн 469, утаа ихтэй
зөрчилтэй 574, нийт 693 автотээврийн хэрэгслийн б ичи г барим ты г Зам ын цагдаагийн албан хаагч нар түр хураан авч зөрчл ийг арилгуулах арга хэм жээг авч б ичиг барим ты г буцаан олгосон.
ГУРАВ. ЭРД ЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮР Э Г
"Баянгол-Боловсрол 2020” хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
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3.1

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

70%

"Баянгол Боловсрол-2020” дэд хөтөлбөрийн сургууль, цэцэрлэггүй хороодод цэцэрлэг сургууль шинээр бариулах, аш иглалтын ш аардлага хангахгүй болсон сургууль, цэцэрлэгийн б арил гы г буулгаж
шинээр барих өргөтгөх замаар хичээллэх ээлжийн то ог бууруулах чиглэлээр улсын төсеийн хөрөнгөөр боловсролы н салбарт хэрэгж иж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн явцад
хяналт тавьж ажиллах үүрэг бүхий "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" дүүргийн Засаг даргын А/88 захирам ж батлагдан гарч ажлын явцад хяналт тавьж ажиллав. 2019 онд улсын төсвийн хө рө нгө оруулалтаар
2018-2019 онд он дамж ин 14,950.0 сая твгрөгийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын угсралт болон өргөтгөлийн ажил хийгд эж байна. БСШ У-ны сайдын 2013 оны 287 то от туш аалаар батлагдсан "СӨ Б-ын
сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээш лүүлэх журм ын дагуу 2-4 жилийн үндсэн сургалтад хамрагдан багш лах ур чадвараа д ээш лүүлэх сургалтад 10 цэцэрлэгийн 53 б агш хамрагдаж,
батлам ж авлаа. Хөгжим, биеийн тамир, бүлгийн багш нарын дунд байгууллага, хэсэг, дүүргийн хэмжээнд ур чадварын уралдаан зохион байгуулж, б агиш ах арга аж иллагааг сайжруулах бусад багш
нартаа арга турш лага хуваалцан нийт 550 багш нар нээлттэй хөгж үүлэх уйл ажиллагааг хувиарын дагуу зааж явуулсан Н ийт 25 удаагийн үйл ажиллагааг нээлттэй зохион явуулсан байна. "Суралцагчдын
ялгаатай байдлыг сургалтад харгалзах нь" сэдвээр илтгэлийн уралд ааны г байгууллага, хэсэг, дүүргийн түвш инд зохион б ай гуул ж нийт 6 багш амжилттай оролцлоо. Д үүргийн НХХ-ээс зохион байгуулсан
"Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах нь" сургалтанд 35 багш хамрагдсан. ТББ -а ас зохион байгуулсан " Ш идэт хүүхэлдэй" сургалтад 275 туслах б агш и йг хамрууллаа.
'Н ийслэлийн боловсрол-2020"-той уялдан гарсан “ Баянгол б оловсрол-2020” хөтөлбөрийн 3 д угаар зорилты г хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлд “ Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөгжлийн одоогийн болоод
ахисан түвш нийг тогто о ж ажиллана’ гэж тусгасны дагуу 2018-2019 оны хичээлийн жилд гарааны үнэлгээг ахисан түвш интэй харьцуулахад 18.4% -иар өссөн байна. Улсын дундажтай харьцуулахад
нийгэмшихүйн чад ам ж дундаж түвшинд үнэлэгдэж байгаа нь б агш нар илүү сайн ажиллах ш аардлагатайг эөвлөлөө. Ам жилтын гараа IV уралдаанд 12-р ангийн 995 сурагч 10 судлагдахуунаар оролцсон
бөгөөд Нийслэлд 13, 93, 28 дугаар сургуулиуд тэргүүл ж өргөм ж лөлөөр шагнагдсан. Ш алгалт нь ЭЕШ -ын бэлтгэл хангах, сурагчид хариултын хуудастай ажиллах турш лагатай болж сургуулиудын амжилтад
03-0,8 хувийн ахиц гарсан. Ш инэ эхлэл сургуулийн М ХУЗ-ын багш д октор Д.Туяатай хамтран хамтран ‘ Эсээ б ичих арга зүй, эсээний бүтэц найруулан бичих дадлага" сэдвээр 3 д үүргийн 170 багш ид
сургалт зохион байгуулсан. 'За л уу багш - 2 0 1 9 ' бага ангийн б агш нарын ур чадварын уралдааны г 3 үе ш аттайгаар зохион байгуулж, 1-р шатанд 90 багш , 2-р шатанд 18 багш оролцож, 113, 20-р
сургуулийн багш нар эхний байранд шалгарч, нийслэлд амж илттай оролцсон. "Сургууль, цэцэрлэгийн орчны аю улгүй байдалд хяналт, үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай' дуүргийн За са г даргы н
2019 оны А/248 захирамжийн дагуу өмчийн хэлбэр үл харгалзан үйл ажиллагаа явуулж буй сургууль цэцэрлэгийн гадаад, д отоод орчны аюулгүй байдал, эрсдэлд тогтмол хяналт тавьж, болзош гүй
эрсдлийг бууруулах, гарсан зөрчлийг арилгах а ж лы г зохион байгуулан ажиллаж, 2019 оны байдлаар ерөнхий боловсролы н 47 сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролы н 65 байгууллага зэрэг нийт 112
байгууллагын гадаад орчны аюулгүй байдалд хяналт тавьж судалгаа гарган, илэрсэн зөрчлийг арилгуулан ажилласан байна. 2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролы н сургуулиа амжилттай
төгсөж, БНСУ-ын их сургуульд суралцах хүсэлтэй төгсвгчдөдөө зориулан БНСУ-ын Сүнчён Хян их сургуультай хамтран Баянгол дүүргийн төгсөгч 100 хүүхдэд тэтгэлэгт хөтөлбөрт хам рагд ах батлам ж
гардуулан өглөө.
Насан туршийн боловсрол олгох сургалтын хүртээм жийг са й ж р уул ж
сургууль завсардалтыг 50 хувиар бууруулна.

Албан б ус насан туршын
боловсролын төв

100%

2

3.2

2018-2019 оны хичээлийн жилд дүүргийн 23 хороодтой хамтран сургууль завсардсан Ьолон завсардах эрсдэлтэи хүүхдийн илрүүлэг судалгааг явуулж, нийт 12 хүүхэд илэрсэнээс, Оага боловсролы г Ъ
хүүхдэд, суурь боловсролы г 5 хүүхдэд эзэм ш үүлсэнээс 2 хүүхэд нь 9 дүгээр ангиа тө гсө ж суурь боловсролын гэрчилгээгээ гардан авсан. 1 хүүхэд ДЦ П бую у хөгжлийн бэрхш ээлтэй сургуульд сурах
боломжгүй 1 хүүхэд Хэнтийн Гал ш ар сум руу шилжсэн. Тус төв нь дүйцсэн хөтөлбөрийн бага ангийн холимог бүлэгт 35, суурийн хо л им о г бүл эгт 31, бүрэн дунд болоасролд 14 нийт 80 суралцагч
суралцаж байна.
2019-2020 оны хичээлийн жилд дүүргийн 23 хороотой хамтран сургууль завсардсан болон завсардах эрсдэлтэй хүүхдийн илрүүлэг суд ал гааг явуулж одоогийн б ай длаар 4 хүүхэд илэрсэн. Энэ хичээлийн
жилд бага боловсролд 30 хүүхэд, суурь б оловсролд 23, бүрэн дунд боловсролд 7 хүүхэд суралцаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 хүүхэд сурал ц аж байна Тус төв нь д үйцсэн хөтөлбөрийн бага, суурь
холимог, бүрэн дунд боловсрол эзэмш ихээр нийт 60 хүүхэд суралцаж байна Өмнөх хичээлийн хичээлийн жилд суралцаж байсан 12 хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд шилжүүлэн суралцуулсан
байна.
Амьдрах ухааны сургалтаар: "Харилцаа” , "М эргэжил сонголт бидний ирээдүй", "Хүн байхын учир", 'У с ба байгаль" зэрэг 7 сэдвээр 18 удаагийн сургалтыг 781 иргэнд, Гэр бүлийн боловсрол олгох
сургалтаар Т э р бүл төлөвлөлТ', "Харилцаа б а ё с зүй", “Архины хор уршиг" зэрэг 10 сэдвээр 17 удаагийн сургалтаар 975 иргэнд
Иргэний боловсрол олгох сургалтаар "Е соёл", "Э кологи ул мөр" зэрэг 2 сэдвээр 9 удаагийн сургалтаар 684 иргэнд, Гоо зүйн боловсрол олгох сургалтаар "Эрүүл гоо сайхан байхын тулд залхуурч
болохгүй", "Гоо сайхны бүтээгдэхүүний сөрөг нөлөө". “ Бие бялдрын хүмүүжил" зэрэг 3 сэдвээр 11 удаагийн сургалтыг 459 иргэнд, ё с суртахуун төлөвш лийн сургалт "Амьдралын утга учир", " ё с суртахуун
ба харилцааны соёл” , "Шударга 6 с нинжин сэттал" . зэрэг 2 сэдвээр 8 удаагийн сургалтаар 660 иргэнд, Бичиг үсгийн анхан шатны сургалтанд 5 иргэнд, Компью терийн анхан дунд шатны сургалтанд 45
иргэнд, Англи хэлний анхан шатны сургалтад 40 иргэнд, Оёдол эсгүүрийн сургалтанд 12 иргэнийг хамрууллаа.
Сургалтад БГД-ийн 1- 23-р хорооны иргэд, О НӨААТҮГ, ХҮТ- 11,12,13 төвийн ажилчдад.ХХҮХ -ийн дэргэдэх "Загвар төв”-ийн суралцагчид, "Баруун түгээх" төвийн ажилчид," Бэст буйдан" ХХ К ажилчид,
"Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв"-ийн ажилчид, "96-р сургуулийн” төгсөх ангийн суралцагчид, эцэг эхчүүдэд," Номч" сургуулийн багш, ажилчид, сурапцагчид, СХД, БГД АБ -НТБТөвүүдийн багш
нарт "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" сэдвээр. дүүргийн цэргийн насны залууст, "Вапапа" сүлжээ дэлгүүрийн хам т олон хамрагдсан. Н ийт 3559 иргэнд сургалт зохион байгуулан 100% үр дүнтэй
ажилласан байна.
"Хүүхдэд ээлтэй Баянгол" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
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40%

Д үүргийн хэмжээнд ‘ Баянголын багачууд ' сэд эвт хүүхдийн баярын арга хэм жээг зохион байгуулах тухай дүүргийн иргэдийн Хурлын дарга. дүүргийн Засаг дарга нарын хамтарсан 2019 оны 05 дугаар
сарын 23-ны өдрийн А/95 - А/303 дугаар захирам жаар баярын арга хэм ж ээг зохион байгууяпаа. ‘ Баянголын багачууд’ нэгдсэн арга хэмжээ, ‘ Баянголын багачууд” хороодын 4 бүсийн арга хэмжээ,
"Ээжүүддээ баярлалаа’ 1000 ээжид хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээ. ‘ Одонтой ээж" 300 ээжид а п д ар т эхийн одон гардуулах ёслолын аж иллагааг тус тус амжилттай зохион байгууллаа Хүүхдийн баярын
парадад дүүргийн удирдлагууд, ЕБС, цэцэрлэгийн сурлага, урлаг, спортоор бусдыгаа м анлайлан суралцаж буй авьяаслаг хүүхэд багачууд мөн үлгэрийн баатрууд, төр захиргааны байгууллагын апбан
хаагчид, үлээвэр найрал хөгжим, "Зөв тусгал" хөдөлгөөнтэй хамтран 750 хүүхдийн баяры н ж а гса апы г ТЗДС -иас УБ паласын задгай талбай хүртэл зохион байгуулж, хүүхэд бүрийн хүслийг б аггаасан
хүслийн ш аары г тэнгэрт хөөргөсөн. Энэ үөэр дүүргийн ш илдэг 25 сурагчдад сурагчдын холбооны ш агнал үнэмлэх, тэм дгийг гардуулан өгсөн юм. Энэхүү баярын хүндэтгэлийн арга хэмжээ 5 газарт зохион
байгуулагдсан нь хүүхэд бүрт хүрч очсон, хүүхэд бүр баярлах боломжийг ол гож өгсөн. Мөн зорилтот бүлгийн 2000 хүүхдэд гарын б эл гийг гардуулан өгсөн нь хүүхэд бүр баярлах эрхтэй гэсэн зорилгы г
хангаж өгсөн 70 д угаар тусгай сургуулийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 650 хүүхдэд гарын бэлэг гардуулсан. Үүний хажуугаар дүүргийн хүүхдүүдээс сурлага хөдөлмөр, авьяас чадвараараа манлайлсан
25 сурагчийг алдаршуулан сурагчдын холбооны шагналаар шагнаж, хүүхдийн нийгмийн хамгааллын төл өө ажиллаж амж илт гаргасан багш, эмч, нийгмийн ажилтнуудыг урамш уулж дүүргийн Засаг даргы н
жуух бичиг, ИТХ-ын ш агналаар ш агнасан 2019 оны зуны сургалты г дараах 12 төрлөөр 45 хоногийн хугацаанд явуулж, нийт 140 хүүхдийг хамруулсан Үүнд: М атематик /бага анги/-15 сурагч. С оробан
сампин-10 сурагч, Англи хап-27 сурагч, М атем атик-20 сурагч, Герман хэл-55 сурагч, Ш атар-11 сурагч, Бүжиг-10 сурагч, Дуулаач-4 сурагч, Д рам -И л тгэх урлаг-15 сурагч, Төгөлдөр хуур-14 сурарч, Гитар-8
сурагч, Морин хуур-2 сурагч хамрагдлаа. 2019-2020 оны хичээлийн жилийн сургаптаар 13 төрлийн дугуйланд 521 хүүхдийг хамруулан сургаж байна Үүнд: М атематак /б ага анги/-35 сурагч, С оробан
сампин-13 сурагч, Англи хэл-86 сурагч, М атем атик-30 сурагч, Герман хэл-55 сурагч, Ш атар-45 сурагч, Бүжиг-90 сурагч, Дуулаач-7 сурагч, Д рам -ил тгэх урлаг-32 сурагч, Төгөлдөр хуур-89 сурагч, Гитар-26
сурагч. Ю күлзлэ- сурагч, Морин хуур-21 сурагч хамрагдлаа. Түүнчлэн Монголын жудо бөхийн холбооны дэргэдэх "Номт академи" ТББ-тай хамтран ж удо бөхийн сургалтыг зохион байгуулж, байгаа бөгөөд
өнөөдрийн байдлаар 200 орчим хүүхдийг Ж уд о бөхийн секцэд хамруулан ажиллаж байна. Тус ордон нь 4000 гаруй номын фонд бүхий 4 0 хүний суудаптай нийтийн номын сангаар дүүргийн хүүхэд,
залуучуудад тогтмол үйлчилж байна. Ө нөөдрийн байдлаар номын санд ЕБС-ын 700 хүүхэд карт нээлгэж. унш игчаар бүртгүүлэн үйлчлүүлж байна. Өдөрт дунджаар 50-100 хүүхэд тоггм ол үйлчилгээ
үзүүлэн ажиллаж байна. Мөн дүүргийн хүүхэд, залуучуудын авьяас чадвары г хөгжүүлэх, урамшуулах зорилгоор 10 гаруй нэр төрлийн тэм цээн уралдаан, олон нийтийн арга хэм жээнүүдийг зохион
байгууллаа
"Залуучууд хөгжпийн төв”-ийн үйл а ж ил л агааг өргөжүүлж, залуучууд
руу чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ.
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Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Г эр б ү л , хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс

40%

2019 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдер Зайсан Чингисийн хүрээ, Богд уулын Бат-Ш ирээт оргил гэсэн м аршрутаар 84 залуучуудыг хамруулан "Э ко аялал" зохион байгуулж ажиллалаа Аялалын хүрээнд
олон төрлийн уралдаан тэмцээн болон "Х о р т зурш ил" сэдвээр сургалт зохион байгуулж ажиллалаа Явган аялал сургалтад хам рагд санаар чөл өөт цагайг зөв зохистой өнгөрүүлэн залуус үзэл бодлоо
чөлөөтэй илэрхийлэн нийгмийн амьдралд оролцох идэвхи нэмэгдсэн. Мөн залуучуудын хөгж л ийг дэм жих тухай хуулийн мэдлэгтэй болсон. 2019 оны 07 дүгээр сарын 20-ны өдөр Баянгол дүүрэг- Зайсан
Чингисийн хүрээ - Богд уулын Дугуй цагаан оргил гэсэн маршрутаар 50 залуучуудыг хамруулан "Эко аялал" зохион байгуулж ажиллалаа. А ялалы н хүрээнд олон төрлийн уралдаан тэмцээн "Запуучуудын
хөгжлийг дэмжих хуулийн танилцуулга” сургал ты г зохион байгуулж ажиллалаа Явган аялал сургалтанд хам рагдсанаар чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэн залуус үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэн
нийгмийн амьдралд оролцох идэвхи нэмэгдсэн. Мөн залуучуудын хөгжлийг дэм жих тухай хуулийн мэдлэгтэй болсон. 2019 оны 01 дүгээр сары н 20-ны өдөр "Ө өртөө итгэх итгэл” сэдвээр зорилтот бүлгийн
6 залууд зан үйлд нөлөөлөх зорилгоор, 2019 оны 02 дугаар сарын 10-нд зорилтот бүлгийн 6 залууд "Харилцаа” сэдвээр, 2019 оны 03 дугаар сары н 26-ны өдөр 3 залууд зорилгоо тодорхойлох. зорилготой
байх сэдвээр амьдрах ухааны хичээл, 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ний өдөр 7 залууд хо рт зуршил сэдвээр амьдрах ухааны сургалт, 2019 оны 05 д угаар сарын 27-нд зорилтот бүлгийн 3 залууд ' Асуудал
ш ийдвэрлэх, шийдвэр гаргах" сэдвээр ам ьдрах ухааны сургалт, мөн Баянгол дүүргийн 113-р сургуулийн 9-р ангийн 150 сурагчдад амьдрах ухааны хичээлийг ‘ Ү е тэнгийнхний дарам т шахалт, түүний үр
д а га в а р ' мөн 'Ц ахи м орчин дахь зохистой хэрэглээ’ сэдэвт сургалтыг 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр, 2019 оны 11 дүгээр сарын 05-06-ны өдрүүдэд "Найрамдал олон улсын хүүхдийн зуслан”-д Баянгол
дүүргийн ереихий боловсролын сургуулиудын нийт 20 өсвөр үеийн сурагчдад ' Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, Бэлгийн эрүүл мэндийн боловсрол, Бэлгийн замаар дамжих халдвараас урьдчилан сэргийлэх"
сэдвүүдээр "сертиф икаУ-тай сургагч б агш бэл тгэх сургалт тус тус зохион байгуулж нийт 195 запуучуудыг хамрууллаа.
Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/288 захирам жийн дагуу "Дүүргийн хөгжилд залуусын оролцоо" сэдвийн дор салбар салбартаа амж илт бүтээлээрээ манлайлсан запуусын төлөөлөл б олох 250 залууг
хүлээн авч уулэалт арга хэм жээг 2019 оны 05 д угаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулан ажилласан. Арга хэмжээнд дүүргйн удирдлагууд, Н ийслэлийн Иргэдийн хурлын Төлөөлөгчид оролцон залуусаас
гарсан санал санаачилгы г дэмжин ажиллалаа.

Өсвөр болон бага насны хүүхдуүдэд цэрэг. эх оронч хүмүүжил олгох
"Эх ооон-36" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ
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Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

40%

‘ Эх орон-36’ хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад цэрэг эх оронч хүм үүжил төлөвш үүлэх, иргэн цэргийн хари лцааг бэхжүүлэх, З э всэ гт хүчний үйл
ажиллагааг сурагчдад сурталчлах зорилгоор ‘ Бид ирээдүйн эр цэрэг- тойрон аял л ы г 2019 оны 03 дугаар сарын 06 ө д өр иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албатай хамтран зохион байгууллаа
Тойрон аялалд ахлах ангийн 95 сурагч оролцож Зэвсэгт хүчний 032 д угаар ангийн үйл ажиллагаа болон Монгол цэргийн музейн үзвэрүүдтэй танилцаж, хугацаат цэргийн албан хаагчдын б айры г
танилцуулан, сонирхсон асуултанд хариулан сонирхолтой м өчийг өнгөрүүлсэн Нийслэл хот байгуулагдсаны 380 жил, М онгол цэргийн өдөр. Зэвсэгг хүчний 98 жилийн ой, 'Х ал хы н голын ялалтын 80 жил",
"Эх орон-36" хөтөлбөрийг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргы н нэрэмжит цэрэг-спортын "Дөл-2019" цогцолбор тэм цээнийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран
зохион байгууллаа. Д үүргийн Засаг даргы н нэрэмжит цэрэг-спортын "Дөл-2019" тэм цээнийг 3 дугаар сары н 11-ны өдөр хилийн 0164 д үгээр ангийн байрлалд зохион байгуулж, тэмцээнд төрий н өмчийн 16
сургууль, хувийн хэвш лийн 1, нийт 17 сургуулийн б аг тамирчид 10 төрлөөр авхаалж самбаа, хурд хүчээ сорин өрсөлдөж, амжилттай эохион байгууллаа Ерөнхий боловсролы н сургуулийн сурагчды н дунд
эохион байгуулагдсан "Халхын гол- 80 жил” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаанд нийт 140 гаруй бүтээл ирүүлж, тэргүүн, дэд байрууды г шалгарууллаа Ерөнхий боловсролы н сургуулийн сурагчды н дунд
зохион байгуулагдсан ' Бид дэлхийн цэрэг" сэдэвт гар зургийн уралдаанд нийт 30 гаруй бүтээл ш алгаран Засаг даргы н өргөмжлөл, мөнгөн ш агналаар шагналаа Нийслэл хо т байгуулагдсаны 380 жил,
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ой, Халхын голын ялалтын 80 жилийн ойн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу Монгол хурандаа нийгэмлэг, Монгол цэргийн музейтэй хамтарч, дүүргийн
өрөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад цэрэг эх оронч үзэл, хүм үүжил ол ю х, эх орноороо бахархах үзлийг төлөвш үүлэх, тэдэнд бие бялдар, сэтгэл зүй тэсвэр, тэвчээртэй зөв иргэн
болох, ирээдүйн м эргэжлээ эөв сонгоход дэм жлэг үзүүлж ‘ М иний эх о р о н ' сэд эвт яриа танилцуулгыг 2019 оны 3 д угаар сары н 01-ний ө д өр "Монгөни" цогцолбор сургуулийн урлаг зааланд зохион
байгууллаа. Мөн "Халх голын дайны ялалтын түүхэн мөрөөр’ сэдэвт М онгол цэргийн музейн үзм эрүүдийг дэлгэн дээрхи сургуулиудын сурагчдад танилцууллаа.
Хүүхэд багачуудын бие бялдры г сайжруулах, өв тэгш хүмүүжил, цэрэг эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой "Эх орон-8" хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр 2019 оны нээлтийн арга хэмжээ
05 дугаар сарын 02-ны өдөр 11 цагаас Нийлэлийн 141 дүгээр сургууль, 05 д угаар сары н 09-нд 13 дугаар сургууль, 05 д угаар сары н 23-нд 51 дүгээр сургууль, 10 дугаар сары н 18-ны едөр Э рдмийн өргөө
цогцолбор сургуулиудад т у с т у с зохион байгуулсан. Арга хэмжээнд ахлах ангийн н и й т б Ю сурагчдын дунд амжилттай зохион байгуулагдлаа. А рга хэмжээнд Улаан загалмайн нийгэмлэг, О нцгой байдлын
хэлтэс, Цэргийн штаб, Скаутын зөвлөл, скаутын багш нар оролцож сурагч хүүхдүүдэд гал унтраах анхан шатны дадлага, Газар хөдлөлтед өөрийгөө болон бусдын амь насыг хам гаал ах арга, Байгалийн
гэнэтийн гамшиг, онцгой байдлын үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ хэрхэн үзүүлэх, уяа зангилаа, гал гаргаж сурах, луужингаар зүг чигээ ол ох зэрэг хүүхэд, залуучуудын заавал м эдэж байх
хэрэгтэй зүйлүүдийг заасан үр д үнтэй сургалт боллоо Мөн хөтөлбөрт хам рагд ах ёстой 590 хүүхдийг дүүргийн Скаутын холбоонд бүрттүүлэхэд дэм ж лэг үзүүлэн ажилласан Нийт 1200 хүүхд ийг хамруулан
ажиллалаа.
Гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлж, гэр бүлийг дэмжих чиглэлээр
Д үүргийн гэр бүл ёслолын
70%
олон талт үйл аж иллагааг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор
ордон
зохион байгуулна
Дүүргийн гэр бүл ёслолын ордонд шинээр гэр бүл болж, гал голом тоо б адрааж буй 4 3 гэр бүлийн хуримын ёслол ы г үнэ төлбертэйгөөр уламж лалт зан үйлтэй холбон өргөн дэлгэр, ёслол төгөлдөр
эорилтод бүлгийн 13 гэр бүлд "М өрөөдөл биелдэг юм" хөтөлбөрт ёслол ы г үнэ төлбөргүйгээр уламжлалт зан үйлтэй холбон өргөн дэлгэр зохион байгууллаа Ш инээр мэндэлсэн 29 хүүхдэд "Төрсний
гэрчилгээ", 16 нас хүрч буй 43 хүүхдэд иргэний үнэмлэхийг гардуулах, "Иргэний андгай” өргөх арга хэм жээг зохион байгууллаа. 5 ба түүнээс д ээш хүү төрүүлсэн 31 ээж ийг ' Л ус дархалсан б эр“-ээр, 3 ба
түүнээс дээш хүү төрүүлсэн 146 ээж ийг "Дархан бэр' -ээр. 3 б а түүнээс д ээш хүү төрүүлсэн 76 ээжийг "Хатан бэр"-ээр алдарш уулах ёслолын арга хэмжээг өргөн дэлгэр эохион байгууллаа
Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн болон 23 хорооды н Нийгмийн ажилтнууд төрийн болон төрийн бус 11 байгууллага, 17 аж ахуй нэгжүүдтэй хамтран Ерөнхий б оловсролы н 9
сургуулийн 1020 сурагчид болон 540 эцэг эхчүүдэд гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийг таниулах сургалт нөлөөллийн ажлы г зохион байгуулж ажиллалаа Гэр бүлийн хөгжлийг дэм ж их хөтөлбөрийн
хүрээнд зорилтод бүлгийн 25 өрхийн 50 эцэг эхэд 'Хүүхэд хүм үүжлийн эерэг арга" сургалтын талаар мэдээлэл өгч гарын авлага зөвлөм жийг тараан ажиллалаа С ар бүрийн сүүлийн 7 хоногийн бямба
гарагийг "Гэр бүлийн өдөр” хэмээн тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд 2 удаагийн өдөрлөг эохион байгуулж, 510 иргэнд гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэм цэх тухай хуулийг танилцуулж,
тэмцээн уралдаанд хамруулан урам ш уулж ажиллалаа 2019 оны 4 дүгээр сары н 28-нд ' Гэр бүлийн өд өр"-ийг И-март сүлж ээ дэл гүүр т зохион байгуулж 56 гэр бүл буюу 112 эалуучуудыг үйл ажиллагаанд
хамруулан ажиллалаа. 2019 оны 5 д угаар сарын 23-нд "Гэр бүлийн ү н э цэнэ” сэдвээр дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын 162 залуучуудад сургалтаа хүргэж ажиллалаа. Уг сургалт, нөлөөллийн ажлы г
зохион байгуулснаар гэр бүлийн аз жаргал, халуун дулаан уур ам ьсгал юунд орш дог, гэр бүлдээ зориулсан цаг хугацаа хэдий хэрийн үнэ цэнэтэйг орчин үеийн завгүй гэр бүлүүддээ бага ч болов
ойлгуулах явдал байлаа. 2019 оны 07 дугаар сарын 18 болон 2019 оны 08 д угаар сарын 30-ны өдрүүдэд тус тус "Анхаарал хариуцлага эрсдэлгүй орчин" аяны г зохион 300 гэр бүлийн 600 иргэнийг
хамруулж ажиллалаа 2019-2020 оны хичээлийн жил эхлэж байгаатай холбогдуулан дүүргийн 23 хороодын засаг дарга, а ж ахуй нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж 100 хүүхдэд хичээлийн хэрэглэл, цүнх
бэлэглэсэн. Хедөлмөр хапам жийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран м эргэжил олгох 45 хоногийн сургалт зохион байгуулж 10 иргэнийг хамруулсан. Тус сургалт, нөлөөллийн а ж лы г зохион байгуулснаар гэр
бүлийн аз жаргал, халуун дулаан уур амьсгал юунд оршдог, гэр бүл д ээ зориулсан цаг хугацаа хэдий хэрийн үнэ цэнэтэйг орчин үеийн завгүй гэр бүлүүддээ ойлгуулах, амьжиргааны б аталгааж их
түвш ингээс доогуур орлоготой гэр бүлийн хүүхдийн суралцах эрхийг хангах зэрэг үр дүнгүүд гарч байна

ДӨРӨВ. АЖИЛТАИ ОРЛОГОТОИ ИРГЭНТЭИ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Хедөлмөр, халамжийн үйлчилгээг сайжруулж, хөдөл мөр эрхлэлтийг
нэмэгдүүлж, нэг өрх, нэг хашаанд хүрч ажиллах зарчм ы г баримтална
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Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 д үгээр тогтоолоор хөдөлмөр эрхлэлтийг дэм жих төсөл, хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор Баянгол дүүргийн хэм жээнд 2 019 оны эргэн
төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэгийн талаарх м эдээллийг хэлтсийн цахим хуудас, нийгмийн сүлжээ, хөдөлмөр эрхлэлт, халам жийн асуудал хариуцсан хорооны мэргэжилтнүүдэд хүргэж, олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгсэл, гэрээтэй вэб сайт, хороодын мэдээллийн самбарт байрш уулан, 11В5 ТВ, Өлзий ТВ, 5ВЫ телевиэийн шууд нэвтрүүлгээр 4 дээш удаа хүр гэж мэдээ, мэдээллийг иргэд, о л он нийтэд
тургэн шуурхай, тэгш хүртээх зорилтыг хангаж ажилласан. Үүний үр дүнд нийт 3200 гаруй иргэнд зар мэдээ хүрсэн байна 35-с дээш хөдөлмөрийн насны иргэний ажлын байры г дэм ж их хө төл б өр төсөлд
138 иргэн хүсэлт ирүүлснээс 69 иргэний төслийг ш алгаруулж 291,400’0 00 ? олгосон байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлы н байры г дэм ж их хөтөлбөр төселд 68 иргэн хүс эл т и рүүл снээс 40 иргэн
шалгарч 155,000,000 төгрөг олгосон. Ахмад настны ажлын байры г дэм жих хөтөлбөр төсөлд 49 иргэн хүсэлт ирүүлснээс 17 төсөл ш алгарч 36,000,000 төгрөгийн санхүүжилт о лгогдож 26 байнгы н ажлын
байр бий болсон Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрт 29 иргэн материал ирүүлснийг судлан 16 ахм ад мэргэжилтний зөалөх үйлчилгээг дэм жин гэрээ байгуулан а ж ил л а ж байна.
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны б изнесийг дэм жих хөтөлбөрийг М онголын Үндэсний маркетингийн холбоо төрийн б ус байгууллагатай хамтран хавар намартаа зохион байгуулах гэр ээг байгуулж
хөтөлбөрт хам рагд ах хүсэлтэй иргэдийн бүртгэлийг цахимаар явуулж 235 залуучууд бүртгүүл ж 3 өдрийн сургалтад 149 залуучууды г хамруулав 55 шинэ бизнес санаанаас 27 гарааны б и зне с төсөл 5
долоо хоногийн хурдасгуур хөтөлбөрт хамруулсан. Үүнээс нийт 20 баг ш алгарч 190,000,000 сая төгрөгийн гарааны санхүүжилты г авсан. Үүний үр дүнд: Х өдөлм өр эрхлэлтийг дэм ж их чигл эл ээр төсөл
хэрэгжүүлж 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хүсэл т гаргасан 520 гаруй иргэдээс ш алгарсан 162 төсөлд 672’400’000?-ийн санхүүж илт олгосон байна. Ажил, мэргэжлийн ч и г б арим жаа олгох, зөвлөгөө
өгөх бүлгийн сургалты г ЕБС болон М БС-ийн сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид болон ажил хайгч 5250 иргэдэд 20 удаагийн сургалт зохион байгуулж, ажил мэргэжлийн чиглэлийн сур гал ты г зохион
байгуулсан. С ургалтаас ажил, мэргэжлийн онцлог, хөдөлмөрийн зах зээл, өөрийн нөөц болом жийн талаар мэдлэг, м эдээлэлтэй б олсноор зорипгоо зөв тодорхойлж, ажил, мэргэж лээ оновчтой сонгох,
ажил хайж олох, ажлын байранд дасан зохицох, хөдөлмөрийн харилцааны талаар м эдээлэлтэй болсон
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр тогтоолоор Хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэний ажлын б ай ры г дэм жих хөтөлбөр батлагдсантай холбоотойгоор Баянгол дүүргийн хэмжээнд
2019 онд 2 удаа төсөл зарлагдсан бөгөөд 2019 оны эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэм жлэгийн тапаарх мэдээллийг Х элтсийн цахим хуудас, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, вэб сайт, хороодын
мэдээллийн сам барт байрш уулснаар нийт 3752 гаруй иргэнд зар мэдээ хүрсэн байна Тус төсөл хөтөлбөрт А ж ахуй, бичил бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй хөгжлийн б эрхш ээл тэй иргэд
буюу байнгын асаргаанд байдаг хүүхдээ асардаг эцэг, эхчүүдээс нийт 68 төсөл ирүүлсэн байна. Үүнээс 40 төсөл д эм ж игд эж 155,000,000 төгрөгийн санхүүжилт олгогдож 78 байнгы н ажлы н б ай р бий
болсон.
‘ Баянголд үйл двэрл эв' үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулна.

2

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний хэлтэс

Ж иж иг дунд үйлдвэрлэлийг
дэм жих төв

70%

"Баянголд үйлдвэрлэв-8*, Цагаан с а р -2 0 1 9' үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 01 дүгээр сары н 18-ны өдрөөс 01 дүгээр сары н 27-ны өдри йг хүр тэл х хугацаанд Баянгол дүүргийн 20 д угаар хороонд байрлах
Барс-2 худалдааны төвд, 2019 оны 01 дүгээр сары н 28-ны өдрөөс 2019 оны 02 д угаар сары н 04-ний өдрүүдэд 3, 4 хорооллын эцэст байрлах С оло молл худалдааны төвийн В1 д авхарт үргэлж лэн зохион
байгуулж, 120 иргэн, а ж а х у й н нэгж ор о л ц ож , 101,650,000 төгрегийн борлуулалт хийсэн байна. "Үндэсний үйлдвэрлэп-2019" үзэсгэлэн худалдаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 08-ны ө д рө ө с 13-ны өдрүүдэд
"Мишээл экспо” олон улсын үзэсгэлэн худалдааны төвд зохион байгуулагдаж, дүүргийн 10 жиж иг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид үндэсний малгай, дээл, гутал, эм чилгээний дэр, барагш уун зэрэг
бүгээгдэхүүнээ дэлгэн оролцсож нийт 20,500,000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. ‘ Цагаан сар-2019’ үзэсгэлэн худалдаа 2019 оны 01 д үгээр сарын 12-ны өдрөөс 02 д угаар сары н 03-ны өдрийг
дуустал 'Х үннү молл” худалдааны төвд зохион байгуулагдаж дүүргийн ж иж иг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 5 иргэн, а ж ахуй нэгж ийг талбайн түрээсийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хамруулан оролцууллаа.
Үзэсгэлэнд оролцсон үйлдвэрлэл эрхлэгчид нийт 11,500,000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Монгол Улсын Еренхий сайд. Хүүхдийн төл өө үндэсний зөвлөлийн даргы н ивээл д о р жил б үр уламжлал
болгон зохион байгуулдаг Эх үрсийн баяры г угтан ”Э х оронч худалдан авалты г дэм жих жил"-ийн хүрээнд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүний "Хүүхдэд эориулав-2019" үзэсгэлэн худалдаа 2019 оны
05 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд боллоо. М У-ын Ерөнхийлөгчийн ивээл д о р "Дэлхийн монголчуудын бизнес, хө рө нгө оруулалтын анхдугаар чуул га н' 2 019 оны 07 дугаар
сарын 08-ны ө дрө ө с 11-ний өдрүүдэд эохион байгуулагдаж, дүүргийн 5 ж иж иг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид идэвхитэй оролцож, 3,800,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. Үзэсгэлэн худалдаанд
дүүргийн 8 ж иж иг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч орол цож 6,500,000 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. БНХАУ-ын ӨМ ӨЗО-ны Х ө х хотод 2019 оны 09 дүгээр сары н 05-ны ө д рө ө с 10-ны өдрүүд эд зохион
байгуулсан III ДА Х Ь УДААГИЙН М ОНГОЛ-ХЯТАДЫ Н ЭКСПО-д дүүргийн 7 үйлдвэр эрхлэгмдийг хамтран ажиллах санам ж бичгийн хүрээнд хөнгөлөлттэй үнээр хамруулсан ба 27,400,000 төгрөгний
борлуулалт хийсэн байна. 'У л аанбаатарт үйлдвэрлэв" дэд хөтөлбөр, Н ийслэлийн Засаг даргы н мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Ж ижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
борлуулалтыг үе ш атгайгаар нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүний чанар, стандарты г сайжруулах зорилгоор "Улаанбаатарт үйлдвэрлэв 2019" үзэсгэлэн худалдааг Н ийслэлийн Засаг даргы н Тамгы н газар, Ж ижиг,
дунд үйлдвэрийг дэм жих төв хамтран 2019 оны 10 дугаар сарын 25, 26. 27-ны өдрүүдэд "Улаанбаатарт үйлдвэрлэв - 2019" үзэсгэлэн худалдааг "М ишээл экспо" олон улсын худалдааны төвийн
үзэсгэлэнгийн танхим д зохион байгууллаа Дүүргийн 40 а ж ахуйн нэпк, иргэн үзэсгэлэн худалдаанд үнэ төлбөргүй оролцож, өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж,
борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлж 16,500,000 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна.
Дүүргийн нутаг д эвсгэрт хувиараа бизнес эрхлэгчдийн өрсөлдөх
чадварыг сайжруулж, мэргэжлийн ур чадвары г дээш лүүлэх, зах
зээлийг өргөтгөх, үйл ажиллагааг суртачлах, турш лага солилцоход
дэм жлэг үзүүлнэ

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс
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2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны ө д өр "О пе еуеп( ИаИ"-д 10 дахь удаагаа зохион байгуулагдсан ”Улаанбаатар-380'' Нийслэлийн аварга үсчин, гоо засалч ш алгаруулах тэмцээнд д үүр гээс 6 үсчин а вьяас ур
чадвараа сорин оролцлоо. Улаанбаатар хотын еренхий менежер бегеөд Захирагчийн ажлын албаны даргы н 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/2943 д угаар албан бичгийн хүрээнд Н ийслэлийн
380 жилийн ойг угган Улаанбаатар хотын Захирагчын ажлын алба, дүүргүүдийн Засаг д а р гь н Тамгы н газар, М онголын үндэсний худ апд аа а ж үйлдвэрийн танхим хамтран нийслэлийн иргэдэд
хямдралтай, урамшуулалтай, сугалаатай худалдаа, үйлчилгээгээр бэлэг барих, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, би зне с эрхлэгчдийн үйл аж иллагааг сурталчилах зорилгоор 2019 оны 10 дугаар сары н 12-ны
өдөр зохион байгуудагдсан "Их хотын хямдрал - Бизнес ф естиваль 2019* арга хэмжээнд дүүргийн 20 гаруй а ж ахуйн нэгжийг хамруулан, амж илттай оролцлоо. Арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдсан
Парад алхаптанд дүүргийн 120 гаруй апбан хаагч, мөн дүүргийн 'О д ф упп" ХХК, "Ноён пицца’ ХХК, ‘ Б аталгаат хү н с ' ХХК, "Дамдинсүрэнгийн Батж аргал" ХХК, "М онгол маркет" Х Х К гэх мэт томоохон аж
ахуйн нэгжийн хамт алхлаа, Мөн төв талбайд байрш уулсан 5 асарт хуваарилагдаж оролцсон а ж ахуйн нэгж үүд 30% -50% - ийн хямдралтай, урамш уулалтай, сугалаатай худалдаа, үйлчилгээ гарган
1,650,000 төгрөгний борлуулалт хийлээ. Олон улсын ахмадын баяры г тохиолдуулан 2019 оны 09 дүгээр сары н 25-ны өдөр дүүргийн худапдаа эрхлэгч 10 иргэнийг оролцуулан Хан-Уул дүүргийн И -м арт
худапдааны төвийг танилцуулах бизнес уулзалты г Н ийслэпийн Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран зохион байгууллаа.
Нийслэлийн Хүнс, хөдөө а ж ахуйн газры н 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 02/360 д угаар албан бичгийн хүрээнд Хүнсний боловсруулах үйл д вэр т үйлдвэрлэлийн зохистой дадап, дотоод хяналтын
тогтолцоо нэвтрүүлж, эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүн хангам жийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Н ийслэлийн Хүнс, хөдөө а ж ахуйн газар, Баянгол дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянзүрх дүүр эг
хамтран 2019 оны 10 дугаар сары н 25-ны өдөр эохион байгуулсан "Үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, д отоод хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлэх нь" сэдэвт сургалтанд дүүргийн нутаг д эвсгэрт хүнсний
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 20 гаруй үйлдвэрийн 25 ажилтан, албан хаагчы г хамруулж оролцлоо.
Нийслэлийн 380 жилийн ойг угтан 2019 оны 10 д угаар сарын 2 5 -н ы едөр зохион байгуулагдсан Н ийслэлийн ш илдэг аж ахуйн нэгж, бүтээн байгуулалт, барилга байгууламж, дэвш илтэт техник технологи,
үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байгууллага, брэндинг, гарааны бизнес гэсэн төрлөөр ш илдгүүдийг тодруулдаг "Гаруда 2019" ёслол хүндэтгэлийн арга хэм жээнд дүүргийн үйлдвэрлэл эрхлэгч Т р и й н И н д астр и'
ХХК-г дэмжин уламжилсанаар дэвш илтэт техник, технологи, үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байгууллага төрөлд ш алгарч өргөмжлөл, мөнгөн ш агналаар шагнууллаа. Д үүрэгт хүсэлт гаргасан нийт а ж ахуйн
нэгжүүдийн дунд сонгон шалгаруулалт хийж сонгогдсон 3 а ж ахуйн нэгжийн м эдээллийг 2019 оны 10 д угаар сары н 08-ны өдөр Улаанбаатар хоты н Захирагчын ажлын албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний
хэлтэст 2019 оны арав дугаар сары н 18-ны 06/2489 дугаар албан бичгээр хүргүүллээ. Ш алгаруулалтаар дүүргийн ‘ Ти энд Ж и’ ХХК-ний Н ью вест зочид буудап нь нийслэлийн хэмжээнд гуравдугаар
байранд шапгарч өргөмжлөл, мөнгөн ш агнапаар шагнууллаа.
Дүүргийн зарим томоохон гудамж, өргөн чөлөөнд худалдаа үйлчилгээ
Хүнс, худалдаа
эрхэлж байгаа хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, ж иж иг дунд бизнес
(•)
үйпчилгээний хэлтэс
эрхлэгчдийг дэм жиж улирлын ажиллагаатай 'Х удалдааны гудамж"тай болно.
49 байрш илд улирлын түр ажлын байраар хангах тухай дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны 05 д угаар сары н 23-ны өдрийн А/297 тоот за хирам ж 18 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг батлуулан түр
зөвшөөрөл олгохоор батлуулсан боловч дүүргийн М эргэжлийн хяналтын хэлтсийн 2019 оны 05 д угаар сары н 29-ны өдрийн 02-13/117 то о т албан бичгээр улирлы н түр зөвш өөрөл олгохгүй байхы г
мэдэгдсэн тул түр зөвшөөрлийг олгоогүй байна.
Хүнс, худалдаа
70%
Гэр хороололд ахуй үйлчилгээний хүртээм ж ийг нэмэгдүүлнэ.
үйлчилгээний хэлтэс
2019 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр дүүргийн 23 хороодын 100 орчим хүнсний ногооны та рих сонирхолтой иргэдэд Нийслэлийн Хөдөө а ж ахуйн газар, Баянгол Агро-Парк О НӨААТҮГ-тэй хамтран
‘ Хүнсний ногоо тарьж ургуулах арга, тө хнол оги” сэдэвт онол, практикын сургалтыг явуулж, тараах матөриал, гарын авлагаар хангаж ажиллалаа. 2 019 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр Т ө в а й м га й н ‘ Атрын
шим" ХХК-ийн хүлэмжид "Хүлэмжийн хүнсний ногоо тариапах, хүлэмжийн хөрси йг боловсруулах аргачлал’ сургалтанд дүүргайн хүнсний ногоо тариалагч 5 иргэнийг хамруулан ажиллалаа 2019 оны 03
дугаар сарын 20-ны өдөр А встрапийн Э лчин сайдын яам, Зориг сангаас хамтран зохион байгуулагдаж буй "Эмэгтэйчүүдийн манлайлал’ хөтөлбөрийн хүрээнд ‘ Эм эгтэйчүүдийг эдийн засгайн хувьд
хүчирхэгжүүлэх нь’ төсөлд дүүргайн ахуйн үйлчилгээ эрхэлдэг 20 эм эгтэйг хамруулж дэмжин уламжиллаа. Үүнээс оёдол эрхэлдэг 6 эмэгтэй тө сөл д шалгаран цаашид хөнгөлттэй зээл тусламж, сургалт
хөтөлбөрт хамрагдах боломж бүрдээд байна.
Д үүргийн Засаг даргын 2019 оны 07 д угаар сары н 26-ны өдрийн "Иргэд, олон нийтийн дунд ахуйн үйлчилгээний ш инэлэг технологийг суртал чил ах аяны г зохион байгуулах тухай” А/410 д угаар захирам ж
гарган, ажлын хэсэг байгуулсан. А жлы н хэс эг хуралдан төлөвлөгөөг батлаж, төлөвлөгөөний дагуу ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр үйл аж ипл а гаа явуулдаг нийт 22 иргэн, а ж ахуйн нэгжийн судалгааг
шинэчлэн баяжуулж, 23 хороо, олон нийтийн хэвлэл мэдээлпийн хэрэгслээр сурталчилан таниулж байна. 2 019 оны 08 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Н ийслэлийн Хүнс, Хөдөө А ж Ахуйн газраас
С онгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд зохион байгуулагдах "Ж имс, жим сгэнэ нийлүүлэгчдийн хураалты н технологи, талбайн зохистой дадал нэвтрүүлэх тухай онол практикийн вакумжуулсан
сургалТ -д дүүргайн жимс, жимсгэнэ тариалагч 5 иргэнийг хамруулав. 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдри йн 06/2358 дугаар албан бичгээр гэр хороололын орш ин суугчдын амьдрах таатай орчны г
бүрдүүлэх зорилгоор ахуйн үйлчилгээний тө в байгуулах боломжтой 5 гэр хороололын байрш лын судалгааг Н ЗА А уруу хүргүүлээд байна. 2019 о ны 10 д угаар сарын 17-ны өдөр Ш ангрила төвд ’ Х үн амын
ахуйн үйлчилгээ-2020’ хөтөлбөрийн хүрээнд Үлэм ж грийс ХХК, С үхбаатар д үүрэг хамтран зохион байгуулсан үйлчилгээний чанар, хүртээм жийг сайжруулах, стандарты г танилцуулах, ш инэлэг технолога
сурталчлах, харилцан туршлага солилцох, танилцах сургалтанд 10 үсчин, гоо сайханчды г хамрууллаа.
Дүүргийн хүн амын хүнсний эрүүл, аю улгүй бүтээгдэхүүний
хангамжийг тоггворжуулж, хяналт тавих, эрүүл хүнсээр хангах, төмс
хүнсний ногоо тариалах болон худалдан борлуулахад дэмжлэг
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Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс

70%
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зөвшөөрөгдөегүй цэгт гарал үүсэл нь тодорхойгүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалж байсан иргэдийн үйл ажиллагааг зогсоож, нийт 1336 зөрлилд 64,650,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэм жээ авч
ажилласан байна. Баянгол дүургийн "Ш уурхай баг” , Сонгинохайрхан дүүргийн ХХҮХ, Баянгол дүүргийн Цагдаагийн газар, С онгинохайрхан дуүргийн Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 2 019 оны 03 д угаар
сарын 21-ний өдөр нийтийн эзэмшлийн зам болон авто замын ногоон байгууламжид худалдаа х и й ж байсан иргэдэд хяналт ш алгалт хийсэн.
Баянгол дүүргийн За са г даргын 2019 оны 08 д угаар сарын 05-ны өдрийн 'Н ийтийн эзэм ш лийн зам талбайд ил задгай, сүү цагаан идээ, хүнсний ногооны худалдаа эрхэлж буй иргэдийн үйл ажиллагаанд
хяналт шалгалт хийх туха й' А/415 д угаар захирамжийн хүрээнд дүүргийн нугаг д эвсгэрт нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвш өөрөлгүй ил задгай худалдаа эрхлэгчдийн үйл аж иллагаанд 6 удаагийн
хяналт шалгалт хи й ж зөрчлийг таслан эогсоож, хяналт тавьж ажиллалаа. М өн дүүргийн 20 д угаар хороо, Хархорин худалдааны төв орчмы н ил задгай худалдаа эрхлэгчдийн судалгааг д а хи н ш инэчилхэд,
нийт 86 иргэнээс 61 иргэн Сонгинохайрхан дүүргийн иргэн гэсэн үр дүн гарсан. Иймд тус иргэдийг ажлын байраар хангаж, зөвш өөрөлгүй ил задгай худалдаа эрхлэгчдийн үйл аж иллагааг таслан зогсооход
хамтран ажиллана уу хэмээн 2019 оны 09 д үгээр сарын 12-ны өдрийн 06/2215 д угаар албан б ичгийг Сонгинохайрхан дүүргийн За са г дарга Ж .С андагсүрэнд хүргүүлээд байна. Д үүргийн За са г даргы н
2019 оны 09 дүгээр сары н 27-ны өдрийн "Дүүргийн нутаг д эвсгэрт нийтийн эзэмш лийн зам талбайд зөвш өөрөлгүй ил задгай худалдааг зогооох тухай" А /513 дугаар захирам ж гарган холбогдох м эргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран хяналт ш алагалты г хийхээр бэлтгэл ажлы г ханган ажиллаж байна.
2019 оны жилийн эцсийн байдлаар дүүргийн 3 д угаар хороо, 'Б а р с ' худалдааны төв орчим зөвш өөрөлгүй ил задгай худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг зогсоож, хүнсний ногоо худ а пд аа л ж байсан 80
иргэнийг нэгдсэн зохион байгуулалтад "Намрын ногоон үзэсгэлэн худалдаа"-д хамруулж, бөөний 31, жижиглэнгийн 50 нийт 81 иргэн 2110 тонн хүнсний ногоо борлуулж, нийт 1 тэрбум 320 сая төгрөгний
борлуулт хийх аж лы г дэмжин ажиллалаа.

ТАВ. АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Гэмт хэрэг, зөрчл өөс урьдчилан сэргийлэх ажилд аж ахуйн нэгж
байгууллага иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж гэм т хэрэг зөрчил
илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх аж лы г эрчимжүүлнэ
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Ц агдаагийн газар

70%

Дүүргийн хороодод 6 хөршийн хяналтын бүлэг байгууллагдаж, Хөршийн хяналтын 30 б үл эг 180 гишүүнтэйгээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилласаныг хороо хариуцсан хэсгийн
байцаагч, цагдаа нараас мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан. Х өрш ийн хянаптын бүлгүүдээс өөрийн орш ин суудаг байр, гудамжны орчинд хорооноос зохион байгуулсан 57 уд аагийн гэм т хэргээс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр арга хэмжээнд эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэн ажиллан хэсгийн байцаагч, цагдаа, олон нийтийн цагдаа, хороон Засаг дарга нарын хамт архидан согтуурч ү р хүүхд ээ
хайхардапүй, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдэж байж болзош гүй, гэртээ архичид цуглуулан байнга архидан согтуурч орчин тойрны хоо амгалан тайван байдлыг алдуулдаг айлын талаар мэдээлэл, гэм т
хэрэг зөрчлийн талаар 59 удаагийн дуудпага мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад өгсөн. Хариуцсан байр, гудамжны оршин суугчдад гэм т хэр гээс урьдчилан сэргийлэх 1500 ш ирхэг санам ж сэрэм ж лүүлэг
тарааж 450 иргэнд эд зүйлээ алдахаас урьдчилан сэргийлэх яриа хийж, ш аардлага тавьж ажилласан байна. Иргэдийн сайн д уры н нэгдэл хөрш ийн холбоодын үйл ажиллагааг эрчим ж үүл эх чиглэлээр
хөршийн холбоодын ахлагч нартай уулзах уулзапты г зохион байгуулж хөрш ийн хяналтын бүлгийн ахлагч нарт бүлгийн үйл аж иллагааг идэвхижүүлэх, гишүүдийн то о г нэмэгдүүлэх, үйл а ж и яп а гаа явуулж
буй хүрээндээ иргэд олон нийтэд хөрш ийн хяналтын бүлгийн үйл ажиллагааг сурталчлах, ач холбогдлы г ойлгуулах талаар ажил зохион байгуулах, хэсгийн ахлагч, хороодын засаг даргы н ажлын албатай
хамтран ажиллах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч тус хэлтсээс бэлттэн гаргасан "Та хөрш ийн холбоонд нэгдсэн үү" богино хэм жээний видео ш торкыг хувилан өгч оршин суугч иргэдэд хүргүүлсэн.
Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн цагдаагийн газар, дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлы г зохицуулах салбар зөвлөлөөс хулгайлах, архидан согтуурах, хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийлэл,
залилан, хүний эрүүл мэнд халдашгүй байдлын эсрэг гэм т хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус тус бэлтгэсэн 39 төрлийн нийтлэл, боги н о хэмжээний видео, анимейш н, сэрэм ж лүүлэг м эдээллийг
хэлтсийн веб болон й с е Ь о о к хуудас болон 5 д угаар хороо нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх Акума төвийн |_Е0 дэлгэц, 13 д угаар хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх Ө ргөө кино театры н
дэлгэцээр кино эхлэхээс өмнө тогтмол, 14 хорооны нутаг д эвсгэрт байрлах "Түмэн ллаза” худалдааны төвийн дэлгэцүүдээр гаргах чиглэлээр албан бичиг хүргүүлэн нэвтрүүлж хамтран а ж ил л аж байна.
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье, Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд а ж ахуйн нэгжийн оролцоо чухал, "Н эг хором", "Н эг хорм ы н
уураа тэвчье", "Зөв тусгал" хөдөлгөөнд нэгдэцгээе зэрэг 13 видео ш торкыг бэлтгэн, "Та сэр гийл ж чадна", "Хулгайгаас сэргийлье", "Дээрэм дэх гэм т хэргээс урьдчилан сэргийлье” , "Та өөрийгөө болон
бусдыг аливаа эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлээрэй" зэрэг Цагдаагийн ерөнхий газар, Н ийслэлийн цагдаагийн газраас бэлтгэн гаргасан 105 төрлийн видео шторк. дээр х төрлийн гэм т х эр гээс
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэдэд с а н а м ж сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж хүргэх зорилгоор М эдээллийн булан, Зочны ярилцлага, Өглөө хө төл б өр зэрэг хөтөлбөрүүдээр алба ха агчд ы г орол цуул ж 25
сурвалжпага, мэдээлэл өгч хариуцсан нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг М онголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, 11В5, Өлзий, 5ВМ , И ке Н й төлевизүүдээр болон бусад Т \/5 , ЫТУ, М онгол
Н й, Е Т \/ НО, Т\/2 5, С1 , Еад1е зэрэг телөвизүүдээр 4 удаагийн давтам ж гай нэвтрүүлж иргэд олон нийтэд хүргэхээс гадна дүүрэг, хэлтсийн цахим хуудас. хороод, алба хаагчдын ф эйсб үүк хуудсаар с а на м ж
сэрэмжлүүлэг, зөвлөм ж бүхий зурагт хуудас бүхий 245 м эдээллийг түгээж ажиллалаа.

Дүүргийн хэмжээнд камерын нэгдсэн хяналтын систем бий болгох Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
"Баянгол-камержуулалт II’ төслийг хэрэгжүүлнэ.
хэлтэс
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Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйлдэгдэг гэмт хэргийн эөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх. хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх ажилд аш иглагдаж буй 415 камерын эвдрэл гэм тлийг түргэн шуурхай засварлах,
тогтвортой найдвартай ажиллагааг хангах. то н о г төхөөрөмж, өмчийн аш иглалты г сайжруулах зорилгоор д үүргийн тө сөвт 200 сая төгрөг б атл уул ж "Ю у Эм Си Эс" ХХК-тай гэрээ байгуулан 2011 оны 240
камерыг 90%, 2013 оны 175 камерыг 100% -ийн бую у 95% -ийн тогтвортой ажиллагааг хангаж, гэмт хэргийн зөрчлийн илрүүлэлт, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэм ж иж ажилласан
Баянгол дүүргийн Цагдаагийн газартай хамтарч гэмт хэр эг гарч болзош гүй 460 эм зэг ц эгг 1250 камер суурилуулах тандалт судалгааны ажил зохион байгуулж, Улс, нийслэл, дүүргийн тө сөвт 809 сая
төгрөг батлуулан эмзэг 90 цэгт 236 камер суурилуулах аж лы г зохион байгуулсан. М өн 2020 онд камержуулалт төсөл арга хэм жээг үргэлжүүлэн зохион байгуулахаар хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажлыг
хангаж, 320 цэгийн 1020 камерын зураг тө сви й г ' Н арлаг хөхий” ХХ К гүйцэтгүүлж ажилласан.
Гэмт хэргийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэхээр нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай руу чиглэсэн камержуулалтыг а ж ахуйн нэгж байгууллагын дунд Улаанбаатар хотын
ерөнхий менежер 2019 оны А/132 дугаар туш аалаар, иргэд орш ин суугчдын эрүүл аю улгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхээр "Сууц өмчлөгчдийн холбоод"-ын дунд дүүргийн Засаг да ргы н 2019 оны
А/380 дугаар захирамжаар тус тус болзолт уралдаан зарлаж, а ж ахуйн нэгж байгууллагууд 50 сая төгрөгийн 416 камер, Сууц Өмчлөгдийн холбоод 37.2 сая төгрөгийн 174 камер тус тус суурилуулж, гэмт
хэргийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ашиглагдах нийт 87.2 сая төгрөгийн 590 камер болзолт уралдааны хүрээнд ш ийдвэрлэж ажилласан Гэм т хэргийн гаралт нэмэгдэж хулгай,
дээрэмд хүүхэд, эмэгтэйчүүд ихээр өртөж б ай гаатай холбогдуулан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2 019 оны 01 то от албан даалгавар гаргаж техникийн үзүүлэлт,
шаардлага хангахуйц камерын судалгааны аж ил хийсэн бөгөөд ажиллахгүй болсон камерын эвдрэл гэм тлийг засварлах, сайжруулах, арчлалт хам гаал алт хийх, ш аардлагатай бол ш инээр суурьлуулах
аж лы г зохион байгуулж ажиллахыг дүүргийн сууц өмчлөгчдийн холбоодод үүрэг даалгавар өгч ажилласан. Албан даалгаврын хутацаанд нийт 17 С Ө Х 22 байрны гадна болон д отор талд шинээр 114
камер суурьлуулах ажлы г зохион байгуулсан. Гэмт хэргийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд нийт дүүргийн нутаг дэвсгэр т 704 кам ер суурилуулж. олон нийтийн мэдээллийн
сувгвар 3 удаа, сош иал мэдээллийн сувгаар 15 удаа суртапчлах арга хэм жээ зохион байгуулж ажиллалаа
Дүүргайн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс
70%
Замын цагдаагайн хэлтэс
үрьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр боловсрүулж хэрэгжүүлнэ.
Цагдаагийн байгууллага, Тээврийн цагдаагийн алба хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн аш иглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн ш алтгаан нөхцлийг арилгах, иргэдэд хор урш гийг
таниулах, олон нийтийн ойлголт хандлагы г өөрчлөх, оролцоо дэм жлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор "Орон нутгийн зам-Хөдөлгөөний соёл-2019" нэгдсэн арга хэм жээний хүрээнд “Я араад яахав дээ",
■Дураараа биш дүрм ээрээ' аяны хүрээнд зам тээврийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргайлэх ажлы г эохицуулах сал бар зөвлөлтэй хамтран дүүргайн ерөнхий боловсролы н төрийн өмчийн 17 сургуулиудын 12
дугаар ангийн 3524 сурагч нарын дунд 'С ура гчийн аю улгүй байдал 2019’ хэлэлцүүлэг, "Ж олооч та бид дэвж ээ 2019’ тэм цээнийг 2019 оны 10 д угаар сары н 25-ны өдөр Улаанбаатар паласы н их танхимд
амжилттай зохион байгуулсан. Хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргайлэх, замын хөдөлгөөнд орол цох дадал хэвш лийг б агаас зөв суулгах, эцэг эхийн үүрэг хариуцлагы г сайжруулах
эорилгоор Засаг даргын А/563 дугаар захирам ж гаргуулан ерөнхий боловсролын төрийн болон төрийн бус 22 сургуулийн 242 бага ангайн сурагчдын дунд "Ногоон гэрэл цагаан ш уга м -2 0 19 ' тэм цээнийг
амжилттай эохион байгууллаа Зохион бай гуулагдаж буй арга хэмжээний талаарх м эдээллийг дүүргайн нутаг д эв сгэр т байрлах томоохон худапдааны төв "НОМ ИН", ‘ ТУМЭН ПЛАЗА", 'А К У М А ' "ЖЕМ
М О ЛЛ', "ГРАНД ПЛАЗА’ газруудын гадна талы н сурталчилгваны лед дэлгэцүүдээр 15 минутын д автам жтайгаар давхардсан тоогоор 564 удаа 2 төрлийн ш торкыг өглөө 07:00 цагаас ш өнийн 22:00 цаг
хүртэл иргэд олон нийтэд хүргэж ажилласан. М ҮО Н Р Т-ээс бэлтгэн гаргадаг ЦЕГ-ын ‘А м ры г эрье" нэвтрүүлэг, ТВ-5 телөвизийн цаг хөтөлбөрөөр орон нутгийн замын сэрэм жлүүлэг м эдээллийг хүргэж, цаг
агаараас шалтгаапан баруун аймгуудын а втозам хаасан болон Төв аймгайн Лүн сум, Эрдэнэ-Сант сумуудын 117 км зам эвдэрсэн талаар сэрэм ж л үүл эг м эдээллийг (асеЬоок болон телевизээр шууд
сурвалжлага хийж олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл сэрэм ж пүүлэг хүргэсэн. Засаг даргы н А/181 дугаар захирам жийн дагуу хүүхдийг зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлэх чигл эл ээр ерөнхий
боловсролын 19-н сургуулиудын захирал, нийгм ийн ажилтан. багш, хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан сургагч багш нартай хамтран ажиллаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч аж илласан Энэ оны
хичээлийн шинэ жил эхэлснээс хойш төрийн болон төрийн бус нийт 26 сургуулиудын сурагчдын 2450 эцэг эхчүүд, бага ангийн 2650 сурагч нарт Замын хөдөлгөөнд оролцох дадлыг зөв суулгах, Хүүхдийн
суудал болон хамгаалах бүсний ач холбогдлын талаар 52 удаагайн сургалтыг эохион байгуулав.
Дүүргайн нөхцөл байдлыг 2019 оны 11 сары н б айд л аар өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад зам тээврийн осол хэргийн нийт дуудлага мэдээлэл 11920 буюу 17,9% буурсан, Бүртгэгдсэн зам тээврийн осол
4489 буюу 13,5% буурсан, эд матөриалын хохиролтой 4067 бую у 16% буурсан, хүний амь нас хохирсон 5 бую у 20% өссөн, хүн гэмтсэн 422 бую у 10,6% өссөн, хүүхэд өртвж нас барсан 0 бую у ижил
төвшинд, хүүхэд гэмтсэн 111 буюу 17,7% буурсан үзүүлэлттэй байна
Хэлтсийн алба хаагчдаас гудамж замд хянал т ш алгалт хий ж илрүүлсэн зөрчлийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт 126425 буюу 10,9% өссөн. Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7.3.1 д эх хэсгайн заапт
зөрчин со пууруул а х ундааны зүйл хэрэглэсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 2145 бую у 5,3% өссөн, Ц агдаагийн байгууллагын "АСАП" сангаар эрэн сурвалжлагдсан 110 эттээд бую у 92,3% өссөн.
торгуулийн арга хэмжээ ногдуулсан дүн 3,184,544,250 бую у 26,6% өссөн тус тус үэүүлэлттэй ажиллаж байна.

"Архигүй амьдрал" аянг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
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5.4

70%

Н ийгмийн хөгжлийн хэлтэс

70%

Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 3 д угаар сары н 24-ний өдрийн А/124 дүгээр захирамжаар архинаас татгалзан, дахилтаас сэргайлэх ач холбогдол бүхий олон нийтмйн үүсгэл санаачилгы н АА
төвийг дэм жих тухай захирамжилсны дагуу д үүргийн АА төвийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна 'Б од л ы н хүч", "Өглөөний мэнд’ бүлэг, давхар хамаараптай эм эггэйчүүдийн "Өнөр" б үл эг ажиллаж
байсан бол 2019 онд АА-н 2 бүлэг, эм эггэйчүүд ийн давхар хамаарлын нэг бүлэг ш инээр нээгдэж нийт 6 б үл эг үйл ажиллагаагаа явуулж байна АА-н 5 б үл эг архигүй амьдралы г сонгосон ям ар ч хүнд
хэрэгтэй бөгөөд өнөөдрийн байдлаар манай д үүргийн 60 гаруй хүн хамрагдаж, төдий тооны гэр бүлд амар амгалан амьдралы н үүд хаалга нээгдээд байна Харин Ал-Анон буюу давхар хам аарлы н б үл эгг
архичны ар гэрт зовж шанапж яваа эм эгтэйчүүд хам аардаг билээ. Дүүргийн анхны Ал-Анон бүлгайн үйл аж иллагааг дэмжин, тэдний уулзалт өдөрлөгайг энэ ж ип 3 удаа зохион байгуулж давхардсан
тоогоор 125 хүн хамрагдлаа. Харж хандах хүнгүйгээс гудамжинд тэнэмэл байдлаар амьдарч байсан 2 иргэнийг "Ахмадын асрам ж хөгжлийн үндэсний төв"-д а с р у у л ж 3 иргэнийг нийслэлийн Нийгмийн
хамгааллын тусгай төвд хүргэн, нийгэм ш иж б ай га а байдалд хяналт тавин аж иллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэр т орш ин суух хаягтай архинд донтох өвчтэй болон архины хэт хамааралд орсон иргэдийг
бүртгэх архины албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хүргэх ажлы г тогтмол зохион байгуулж Наркологийн төвд 35 иргэн сайн дурын эмчилгээнд хамруулж, удаа дараа архидан согтуурч орчиндоо
түгш үүр төрүүлдэг 100 иргэнийг Баянгол д үүр гайн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн ш ийдвэрээр Төв аймгийн Баян сумын нутаг дахь Согтуурах мансуурах донтой өвчтөнг албадан эм члэх, албадан
хөдөлмөр хийлгэх төвд хүлээлгэн өгч албадан эмчилгээнд хамруулсан. Эмчилгээнд явж ирсэн болон хоногт эрүүлжүүлэх саатуулах байранд эрүүлжүүлэгдсэн 350 иргэнд сургалт зохион байгуулж
ажиллалаа Мөн "Тэнэмэл’’ нэгдсэн арга хэм ж ээг зохион байгуулан архины хэт хамааралтай 88 хүнийг бүрттэл судалгаанд хамруулж, эм чийн үалэгт оруулан. эмнэлгайн анхан ш атны тусламж
үйпчилгээнд хамруулсан Архины албадан эм чилгээнд 111 иргэнийг. сайн дурын эмчилгээнд 323 иргэнийг тус тус хамрууллаа
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
хэлтэс
гэрэлтүүлгайг сайжруулж, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ.

70%
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5.5

Дүүргийн нийтмйн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн хэвийн аж иллагааг хангах, гэмт хэргийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, өмчийн аш иглалтыг сайжруулах, шуурхай засвар үйлчилгээ
бий болгохоор "Хайрхан наран трөйд" ХХК, "Т ө гс гэрэлтүүлэГ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 7136 гэрэлтүүлэгт а рчлалт засвар үйлчилгээ ү зү ү л ж 98% -ийн асапттай бөгөөд гудамжны өнгө
үзэмж, цахилгаан байгууламжийн аюулгүй байдлы г хангаж гэрэлтүүлгийн шонд татсан 13,000м кабель шугамыг цэгцлэх, багцлах зэр эг аж лы г гүйцэтгүүлсэн. Мөн гэрэлтүүлгийн хүртээм ж ийг нэмэгдүүлэх
ажлын хүрээнд Нийслэл, дүүргийн 2019 оны төсвийн хөрөнгөөр 208 сая төгрөгийн 102 гэрэлтүүлгийг дэвш илтэд технолого бүхий алсын удирдлагтай самбар угсруулж, суурилуулсан бөгөөд 2020 онд
гэрэлтүүлэг төсөл арга хэмжээ зохион байгуулахаар 421 гэрэлтүүлгийн зураг төсвийн ажлы г дуусгаж бэлтгэл ажлыг ханган аж иллаж байна "Байгаль эх цогцолбор"-ын шинэчлэл, тохижилты н аж лы г
амжилттай хийж гүйцэтгэн, иргэд, орш ин суугчдын чөлөөт цаг өнгөрүүлэх гэрэлт гудамжны өнгө үзэм жийг нэмэгдүүлэн ажиллалаа.
Угсармал орон сууцны барилгын дулааны алдагдлы г бууруулах төсөл
хэрэгжүүлнэ.
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5.6

Төлөвлөлт, гүйцэттэлийн
хяналт, ш инжилгээний
хэлтэс

Улсын твсеийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцын байрнуудын гадна дулаалга, дулааны техникийн шинэчлэлийн ажилд 2,993.1 сая төгрөгийн аж ил хийгд эж байна.
Үүнд: Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны 14 дүгээр байр 2, 3 д угаар орц, 12 д угаар хороо 28 д угаар байр, 13 дугаар хороо 7 д угаар байр, 14 д үгээр хороо 9 дүгээр байрны дулаалгы н а ж л ы г ‘ Т а м га т т а й ж
констракш н' ХХК хийж гүйцэтгэн ажлын гүйцэтгэл 20%, 5 дугаар хорооны 12, 41 дүгээр байр, 6 д угаар хорооны 5, 16 дугаар байрны дулаалгы н ажлы г ‘ З Ы п т д Иоизе' ХХ К гүйцэтгэн ажлын гүйцэтгэл 40% ,
15 дугаар хорооны 25, 31 дүгээр байр, 18 д угаар хорооны 45 дугаар байрны дулаалгы н ажлы г 'С М Б ' ХХ К хийж гүйцэтгэн ажлын гүйцэтгэл 90% -тай байна
Нийтийн эориулалттай орон сууцны барилгы н дээвэр, цахилгаан
Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
шатны засвар. шинэчлэлийн аж лы г жил бүрийн хөрөнгө оруулалтын
хэлтэс
төлөвлөгөөнд тусган үе ш аттайгаар зохион байгуулна
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5.8

70%

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвөөр хэрэгж үүлэх засварлах шаардлагатай нийтийн зориулалттай орон сууцны байрны 54 дээвэр, 43 цахилгаан шат, 63 ф асад дулаалгын судалгааг гаргаж үзл эг ш алгалты г
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран явуулж хөрөнгө оруулалтын саналы г холбогдох дээд шатны байгууллагуудад хүргүүлэх аж лы г зохион байгуулсан. Мөн улс, нийслэл, дүүргийн тө сөвт нийтийн
зориулалттай орон сууцны байрны дээврийн их засварт 1.6 тэрбум, цахилгаан шатны ш инэчлэлд 1.1 тэрбум, ф асад дулаалгад 2,9 тэрбум н ий т 5.6 тэрбум төгрөгийг 2019 онд батлуулж 45 дээвэр, 15
цахилгаан шат, 12 фасад дулаалга зэрэг нийт 72 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулж, хэрэгжилтэд төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хам тран хяналт тавьж ажиллаж байна
Гамш гаас урьдчилан сэргийлэх, учирсан хор
сэргээн босгох талаар сургалт зохион байгуулна.
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70%

хохирлыг арилгах,

Онцгой байдлын хэлтэс

100%

Гамш гаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн хүрээнд Баянгол дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны 03 д угаар сары н 11-ний өдрийн “ Гам ш гаас ха м гаал ах иж бүрэн сургууль” зохион байгуулах тухай А /115, 2019
оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн гамш гаас хамгаалах "Өндөржүүлсэн бэлэн бай д ал '-ы н зэр эгг ш илж үүлэх тухай А/206 дутаар захирам жийн дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Гам ш гаас хам гаал ах
иж бүрэн сургуулийг 2019 оны 04 дүгээр сары н 24-ний өдрөөс 26 өдрүүдэд зохион байгуулсан. Нүүн шилжих дадлага сургуулилтын үед 19 байрш илд 55358 иргэн цугларч, газар хөдлөлтийн гамш гийн үед
авах анхан шатны арга хэмжээ, эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн талаар мэдээлэлтэй боллоо. Нүүлгэн шилжуүлэх дадлага сургуулийг Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах "Баянгол Агро"
ОНӨУТҮГ паркын талбайд зохион байгуулж, 543 иргэнийг хамруулсан. Газар хөдлөлтийн үзүүл эх сургуульд 14 аж ахуй нэгж байгууллагын 251 албан хаагч оролцсон Гамш гаас хамгаалах команд штабын
далага сургуулийн хүрээнд "Крокус" төв ш табт 21 албан хаагч, дүүргийн шуурхай штабын байранд 32 албан хаагч, 23 хороодын ш таб т 91 ни й т 142 албан хаагч 2019 оны 04 д үгээр сары н 24, 25, 26-ны
өдрүүдэд газар хөдлөлтийн гамшгийн үеийн 3 цагийн байдал д ээр шийдвэр гарган ажиллалаа Гам ш гаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг д үүргийн Засаг даргын Тамгын газар, харъяа хэлтэс, албадын
524 албан хаагч удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган ажиллалаа. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ангиллын удирдах бүрэлдэхүүний сур гал т 13 удаа хийж 476 хүн, ААН Б-дад 47 удаа хи й ж 1926 хүн,
ард иргэдэд 19 удаа хийж 1183 хүн, ою утан сурагч 14 удаа хийж, 744 хүн, өдөрлөг нэгдсэн арга хэм жээг 20 удаа, 5709 хүн хамруулан тус тус зохион байгуулан ажиллалаа. М онгол улсын Засгийн газрын
2011 оны 339, 340 дүгээр тогтоол, "Гам ш гаас хамгаалах дадлага, сургалт зохион байгуулах туха й' ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг, а ж ахуй нэгж байгууллагын удирдлага, гам ш гаас хам гаал ах
орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүн бие даан зохион байгуулахаар төлөвлөн, төр, захиргааны байр, улсын онц чухал объект, эмнэлэг, и х дээд сургууль, аж ахуйн нэгжүүдэд зохион байгуулахаар
хэлтсийн албан хаагчид хариуцсан тухайн байгууллагын дарга захирал нар нь сургалт, дадлага зохион байгуулах тушаал ш ийдвэрүүдийг гаргуулан, дүүргийн хэмжээнд байрлах 6 ш ирхэг автомат, 4
ширхэг гар ажиллагаатай сирень дохионы дуугаралтын байдалд хянал т тавьж ажилласан Засгийн газры н 339, 340 дүгээр тогтоолоор заагдсан цагт О нцгой байдлын ал банаас дундын хянагчаар ажиллах
24 албан хаагч томилогдон а ж и л л а ж бусад байгууллага орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүний хүчээр дадлага сургуулийг эохион б ай гуул ж явууллаа. Нэгдсэн дүнгээр 390 байгууллага, аж ахуйн
нэгжийн 57,310 ажилтан хамрагдсан байна Дадлага сургуулийн илтгэх хуудсыг албан бичгээр байгууллага бүрээр гаргуулан авч О нцгой байдлы н хэлтэст материалжуулж, дүнг нэгпгэн ажиллалаа

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй "Ж иш иг д ү ү р э Г болно
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5.9

70%

Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг д эесгэрт БНХАУ-ын тусламжаар барьж, байгуулагдсан Хөгжлийн бэрхш ээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэх үндэсний төвий г аш иглалтад орууллаа. Хөгжлийн хоцрогдол
бэрхшээлтэй хүүхдийг цэцэрлэгг хүлээн авч хөгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг. арга эүйд суралцуулах' 4 дэх удаагийн сургалты г Ж айка ОУБ-ын санхүүжилтээр 03 д угаар сары н 05-ны өдөр амжилттай
эохион байгууллаа. Сургаптад дүүргийн төрийн өмчийн 34 цэцэрлэгийн бүлгийн багш нийт 70 гаруй хүн хамрагдсан ба Токио Гакүгэй их сургуулийн проф ессор Хаш им ото Соичи, 186 д угаар тусгай
цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Энхмөнх багш нар хүрэлцэн ирж 'Х ө гж п ийн хоцрогдол бэрхшээлтэй хүүхдийг цэцэрлэгт хүлээн авч хөгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, арга зүйг багш нарт зааж сургалаа. Мөн
Энэрлийн Түүчээ ТББ-тай хамтран 'Х өгж л ийн бэрхш ээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйг сайжруулах" сургалтын 2 д а хь модульд цэцэрлэгийн туслах багш нары г 7 өдрийн турш хамруулан, ХБ-тэй
хүүхэдтэй ажиллах боловсон хүчнийг чадавхижууллаа Хараагуй иргэдийн төлөө ажилладаг төр, төрийн бус байгууллагуудын уялдаа холбоог хангах, хараагүй иргэдийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй
оролцуулах болом жийг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргийн хараагүй иргэдийг М онголын Хараагүйчүүдийн Үндэсний Холбоо /М ХҮХ/-ны үйл ажиллагаатай танилцуулах, тус холбооноос хэрэгж үүл ж буй
үйлчилгээг хараагүй иргэдэд хүртээмжтэй х үр гэх 'З о ч и н ’ хөтөлбөрийг 04 дүгээр сары н 10-ны өдөр зохион байгууллаа Харааны бэрхш ээлийн улмаас хөдөлмөрийн чадвараа апдаж , ш инээр групп
тогтоолгосон хараагүй иргэд, дүүргайн эм нэлэг хөдөлмөрийн м агадлах комиссын хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэдийн төлөөлөл, хороодын нийгмийн ажилтнууд нийт 50 хүн хамрагдсан. М өн Холбооны
дэргэдэх хараагүй иргэд ажилладаг Я рьдаг болон брайль үсгийн хэвлэлийн төв, М эргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, 'Б э с т’ массажийн төв, Х араагүй хүм үүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэртэй
танипцан, Хараагүй бариста нарын коф егоор дайлуулан, хараагүй уран бүтээлчдийн урлагийн тоглолт сонирхон 1 ө д рийг сонирхолтой өнгөрүүллээ 'Х өгж л ийн бэрхш ээлтэй хүмүүсийн биө даан амьдрах
эрхэд суурилсан хандлагыг төлөвшүүлэх н ь ' төслийн хүрээнд хэрэгж иж буй 'Р е е г СоипзеНпд' хөтөлбөрийн 2019 оны ээлжит уулзалт, зөвлөгөөнийг "Түгээмэл хөгжил биө даан ам ьдрах төв’ -тэй хамтран
дүүргийн Хүүхэд залуучуудын соёлы н ордны урлагийн зааланд 14 хоног тутам зохион байгуулж байна. Хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, гоо зүйн хүм үүжил төлөвш үүлэх,
тэдний дуу хоолойг сонсох, бусдад хүргэх, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэдийн дунд урлагийн “Алтан намар" наадмы г 2019
оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгууллаа. Урлагийн наадамд тус дүүргийн 51 иргэн 7 төрлөөр оролцон ш илдгүүдээ тодрууллаа. 1-ээс 3 дугаар байранд ш алгарсан иргэдэд өргөмж лөл, мөнгөн
шагнал гардуулсан бөгөөд тусгай байрт ш алгарсан болон оролцсон нийт иргэдэд Батламж, мөнгөн ш агнал олгож, тэдний а вьяас чадвар, оролцоо, идэвхийг урамшууллаа Олон улсын хөгжлийн
бэрхш ээлтэйиргэдийн эрхийн өдри йг тохиолдуулан хөгжлийн бэрхш ээлтэй иргэдийн бслол хүндэтгэл, уулзалт өдөрлөгийн арга хэм жээ зохион байгуулж, ш агнаж урамш уулан ажиллалаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн слортын нөхөрсөг тэм цээн шатар/эр, эм/, ширээний төннис /эр, эм/, гар барилдаан/эр, эм/. дартс. ол с татапт, нисдэг таваг гэсэн 6 төрлөөр нийт 7 багийн 70 тамирчин
хурд, хүч авьяасаа сорин өрсөлдлөө

ЗУРГАА. АМЬДРАХАД ТААТАЙ ОРЧИНТОЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
70%
хяналт, ш инжилгээний
хэлтэс
Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэгч "Грийн ресурс констракшн" Х Х К Бичил-7 орон сууцны хорооллы н 2 д угаар
ээлжийн 222 айлын 2 блок орон сууцны барилга угсралтын ажил 80 хувийн гүйцэттэлтэй хэрэгжиж байна
Баянгол дүүргийн гэр хорооллын бүсэд дүүргийн хэв загвары г харуулсан гэр хорооллын айл өрхүүдийн хашаа, амьдрах орчны г сайжруулах, сайн турш лагы г нэвтрүүлэх, иргэд орш ин суугчды н эрүүл, ая
тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог б үрдүүл эх зорилгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийг инженерийн хангамж дэд бүтэцтэй болгох ‘Ж иш иг хаш аа-ж иш иг гуд ам ж ' ний ажлын зураг төсөв хийх ажлы г
"Н арлаг хөхий'1ХХК-аар гүйцэтгүүлж хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажлы г ханган ажиллаж байна
Гэр хорооллыг орон сууцжуулах болон ая тухтай амьдрах санал
са на ачилгы гдэм ж иж ажиллана.
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Аш иглалтын ш аардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон
Төлөапөлт, гүйцэтгэлийн
сууцыг шинэчлэх ажлыг Нийслэлийн Х от төлөвлөлт. ерөнхий
70%
хяналт, ш инжилгээний
төлөвпөгөөний газар болон төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагатай
хэлтэс
хамтран ажиллана.
Д үүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр д эх нийтийн зориулалттай орон сууцны 1-60, 2-60 дугаар байрны сууц өмчлөгч иргэдээс дахин төлөвлөлтөд хам рагд ах эсэх санал авах ажлы г хорооды н ажлын
албатай хамтран 2019 оны 03 дугаар сары н 29-ны ө д рөөс 04 дүгээр сары н 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 03/972 д угаар албан бичгээр 1-60, 2-60 дугаар
байрны сууц өмчлөгч иргздийн хүсэлтийг Х от төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн. Дүүргийн17 дугаар хорооны Иргэний танхимд 2019 оны 04 д үгээр сары н 02-ны өдөр 27 д угаар байрны
сууц өмчлөгч иргэдийг төлөөлж үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах иргэнийг сонгох уулзалт хурлыг хорооны ажлын албатай хамтран зохион байгуулж 2019 оны 04 дүгээр сары н 12-ны өдрийн
0 3/826 тоот албан бичгээр Хот төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах сууц өмчлөгч иргэдийн мэдээллийг хүсэлтийн ха м т хүргүүлсэн. Баянгол дүүргийн 1, 4
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх нийтийн зориулалттай орон сууцны 7 , 8, 11, 12 д угаар Байрны сууц өмчлөгч мргэдмйн хүсэлтийн дагуу 2 01 9 оны 0 6 д угаар сары и 20-ны өдрийн 15.00 ц агт 4 дүгээр
хорооны иргэний танхимд НИТХ-ын төлөөлөгч Л.Н арантуяа, Х от байгуулалт, Хөгжлийн газар. Баянгол дүүргийн ЗДТГ-ын холбогдох албан хаагчид болон төсөл хэрэгжүүлэгч "Тэргүүн чансаа" ХХК-ийн
удирдах албан хаагчдын хамтарсан уулзалт хурлы г зохион байгуулж төслийн хэрэгжилт, тулгам даж байгаа асуудлын тапаар хэлэл цэж цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. гэрээ байгуулах үйл явцы н талаар
санал солилцож шийдвэрлэх арга хэмжээ авч ажилласан Нийслэлийн Засаг даргы н 2019 оны А/397 д угаар “Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах туха й ' захирам жийг тус тус үндэслэн
Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг д эвсгэр д эх нийтийн зориулалттай орон сууцны 28, 29, 30 дугаар байр, 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр д э х 22, 23, 24, 37 д угаар байрны өм члөгч иргэдийг
төлөөлөн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орол цох сууц өмчлөгч иргэдийн нэрсийг 2019 оны 08 дугаар сары н 21-ний өдрийн 03/1982 тоот апбан бичгээр Х от төлөвлөлт, Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт
хүргүүлсэн.
Д үүргийн Х үнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, М эргэжлийн хянаптын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Ц агдаагийн 1 д үгээр хэлтэст 2019 оны 03 д угаар сары н 27-ны өдрийн А/665 то от албан б ичиг
хүргүүлж 1, 3, 4 дүгээр хорооны аш иглалтын ш аардпага хангахгүй, аш иглахыг хориглосон нийтийн зориулалттай орон сууцанд үйл ажиллагаа эрхлэгч иргэн, а ж ахуйн нэгж байгууллагуудад холбогдох
хэлтсүүд хамтран 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр албан мэдэгдэл хүргүүлж 2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны д отор үйл ажиллагаагаа зогсоон аю улгүй бэйдлаа хангах талаар м эдээлэл өгч
ажиллалаа. Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр д эх аш иглалтын ш аардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 10, 11, 12 барилгыг буулган дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын
хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сары н 02-ны өдрийн А/174 д угаар "Аш иглалты н ш аардпага хангахгүй нийтийн зориулапттай орон сууцны барилгы г дахин төлөвлөн барилгаж уулах үйл
ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай1' захирамж батлагдсан. А ж л ы н хэсгийн бүрэлдэхүүн 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр дүүргийн Х үнс худалдаа үйлчилгээний хэлтэс,
М эргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс, Газрын алба, Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэстэй хамтрэн төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж зөвш өөрөлгүй баригдсан
өргөттөл, барилгын зориулапт төлөвлөлтийг өөрчилсөн, гэрээ байгуулсан, байраа чөлөөлсөн сууц өмчлөгч иргэдийн эрх ашиг, эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, аю улгүй байдал, учирч болох эрсд л ээс хам гаал ах
арга хэмжээг хэрэгжүүлж үйлдвэр үйлчилгээ эрхпэгч 12 а ж ахуйн нэгж байгууллагуудад үйп ажиллагаагаа зогсоох тухай хугацаатай албан мэдэгдэл өгч ажилласан Төсөл хэрэгжүүлэгч "Тэргүүн чансаа"
Х Х К дүүргийн 1 дүгээр хорооны 10 дугаар б айры г буулган барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэээд байна

Дүүргийн нутаг д эвсгэрт байгаа тоосгон болон
иргэдийн оролцоотой дахин телөвлөлтөнд оруулна.
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Төлөвлөлт. гүйцэтгэлийн
хяналт, ш инжилгээний
хэлтэс

Дүүргийн засаг даргын "Газар чөлөөлөх" тухай 7 удаагийн захирамжийг хэрэгжүүлэн 6 д угаар хорооны нутаг дэвсгэр 10 дугаар хорооллын а рд талы н далан дээгүүр улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах
авто замын трасст орсон 19 ш ирхэг тоосгон гарааш, 7 ш ирхэг контейнер болон чингэлэг, 1 ш ирхэг сэндвичин барилга, 2 ширхэг нэгж та л ба р ы н блокон хаш аа, 1 айлын банзан хашааг, 6 д угаар хорооны
нутаг дэвсгэр 10 дугаар хорооллын дунд Зам тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар гүйцэтгэж байгаа авто замын трасст өртсөн 19 дүгээр бай рны зүүн болон хойд талын 22 ш ирхэг зөөврийн обьект,
харуулын байр, 22-р байрны зүүн урд талын 1 ш ирхэг ТҮЦ, 2 ширхэг чингэлгийг, 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр 52 дугаар байрны зүүн талд улсы н төсвөөр хийгдэж буй дулаан шугамын засеарын ажилд
саад учруулсан 9 ширхэг тоосгон гарааш , 3 ш ирхэг төмөр гарааш ийг албадан нүүлгэж нийт 5 шат, шон 5, хаш аа 28 , контейнер 15, төмөр гарааш 26, тоосгон гарааш 35, ТҮЦ 24, тоосгон болон бетонон
обьект 16 буулгаж нийтийн эзэмшил гудамж, зам, талбай, инженерийн шугамын хамгаалалттай бүсэд газар чөлөөллөлтийн ажил хийгдээд байна Мөн тус дүүргийн 12 д угаар хороонд У с зайлуулах
инженерийн шугам сүлжээний тр а сст өртсөн 13 контейнер, 1 дүгээр хороонд 49 д үгээр байрны зүүн талд 1 гарааш, 3 дугаар хороо 65 д у га а р байрны хойд талаас 1 ТҮЦ, 4-р хо ро о С оИ еп р агк хотхонд
зөвшөөрөлгүй байршуулсан 1 ТҮЦ, 7 -р хороо 25 д угаар байрны эргэн тойронд байрлуулсан 30 төмөр гарааш , контенейр, 1 дүгээр хороо Б огд -А р хорооллын зуүн талд байрлуулсан 1 ТҮЦ, 6 д угаар хороо
УБ паласын зүүн талд төв зам дагуу байрлуулсан 1 ТУЦ. 21 дүгээр хороонд орон нутгийн төсвөөр хийгдэх тохижилтын ажпын тапбайд байрлуулсан 3 ТҮЦ, 20 дугаар хороонд эзэмшил талбайгаасаа илүү
барьсан, бусдын орц гарц хаасан 1 хуулийн этгээдийн бетонон хаш аа, 2-р хороонд нийтийн эзэмш лийн талбайд зөвш өөрөлгүй байрш уулсан 11 төмөр гарааш, 1 бетонон гарааш ийг тус т у с апбадан
чөлөөлж нийтийн эзэмшлийн зам та п б а й г чөлөөлсөн. Баянгол дүүргийн 23 хороодын нийтийн эзэмш лийн зам, талбайд дүүргийн хэм жээнд урьдчилсан судапгаагаар 2861 тоосгон болон дан гарааш
байна. Дүүргийн нийт нутаг дэвсгэр т байгаа тоосгон болон дан гарааш ийг нүүлгэн ш илж үүлэх бую у газар чөлөөлөхөд нөхөн олговор зайлш гүй шаардлагатай бөгөөд 2019 онд газар чөлөөлөхөд
шаардагдах нөхөн олговоры г ш ийдвэрлүүлэхээр Улаанбаатар хотын Захирагч бөгөөд Н ийслэлийн За са г даргад уламжилсан. Баянгол дүүр гийн 2019 оны байдлаар 35 тоосгон болон дан гарааш 38,
төмөр гарааш, контейнер 113-ыг нүүлгэн ш илж үүлж газар чөлөөлөөд байна. Н ийслэлийн Засаг даргы н 2015 оны А/933 дугаар захирамжаар Баянгол дүүр эгт 11 байрш илд газар эзэм ш их эрх олгогдсон.
Үүнээс 5 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэн дүүргийн Засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулаад байна Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба тухайн байрш луудын газрын гэрчилгээг
гаргахгүй удаж байгаатай холбогдон одоогоор барилгын ажил эхлээгүй байна. Баянгол дүүргийн 6 д угаар хорооны орон сууцны 19 а, б б ай рны хойд талд 3774м2 тапбай болон орон сууцны 43, 44а, б
байрны дунд 1446 м2 талбайд улсын төсвийн хөрөнгөөр тохижилт бүхий газар доорх авто зогсоолын барилга барихаар төлөвлөн тус 2 га зры г Н ийслэлийн Засаг даргаар батламжлуулахаар Засаг даргы н
2019 оны 03/714 дүгээр албан би чги йг Н ийслэлийн Газар зохион байгуулаптын албанд хүргүүлж, гарсан захирамжийн дагуу зураг төслийн аж ил хийгд эж байна.
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ-ын оролцоотой нийтийн
эзэмшлийн талбайд тохижилт хийх, мод тарих, зүлэгжүүлэн нэг хүнд Тохижилт, нийтийн аж ахуйн
хэлтэс
ногдох ногоон байгууламжийн хэм ж ээг
нэмэгдүүлж, арчлалт
хамгаалалтыг сайжруулна.
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Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А /242 дугаар "Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр зарлах тухай" захирамжаар шинээр мод, б у т с ө ө г тарих, өмнөх онуудад таригдсан модонд арчлапт, нөхөн
тарилт хийх зэрэг ажлыг зохион байгуулахаар “ Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийн хүрээнд иргэд, а ж ахуйн нэгж, байгууллагуудын о рол ц оотойгоор 5 д угаар сард 3216 мод, бут сөөг. 10 д угаар
сард 3082 мод, бут сөөг буюу нийт 6298 мод, бут сөөг тарьсан байна. Мөн нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Ард Аю уш ийн өргөн чөлөөнд 1 000 гацуур мод тарих арга хэмжээ хэрэгж иж дүүргийн ногоон
байгууламжийг 2019 онд нийт 7298ш мод, бут сөөгөөр нэмэгдүүлсэн. Дүүргийн ногоон байгуулам жийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд д үүр ги й н Засаг даргы н А/333 дугаар захирам жаар М агсаржавын
гудамжны 3500 м.кв талбайд сул ш ороон талбайд зүлэг, нэг наст цэцэг тарих аж лы г 2019 оны 06 д угаар сарын 18-наас 06 дугаар сары н 2 3-н ы хооронд нийслэлийн Хот тохижилтын газартай хамтран
зохион байгуулсан.
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежөрийн 'Ш арил ж гүй Улаанбаатар-4" аян зохион байгуулах тухай” 2019 оны А/145 дугаар туш аалаар 06 д уга ар сарын 20-ноос 08 дугаар сарын 20-ны г хүртэл хугацаанд
ургамлын тоосны харш лаас сэргийлэх, өвчлөлийн то ог бууруулах зорилгоор орон сууц, гэр хорооллы н нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам д а гуух 180,052 м.кв талбайд иргэд, а ж ахуйн нэгж, байгууллага,
сууц өмчлөгчдийн холбоо, хо г тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудын оролцоотой ш арилж цэвэрлэгээний ажлы г эохион байгуулж, нийт 6 4 т н хо г ургам лы г ачиж тээвэрлүүлсэн. "Иргэдийн оролцоотойХөгжлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, ногоон байгууламжийн нэг хүнд ноогдох талбайг иргэдийн оролцоог хангаж нэмэгдүүлэх,
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх үүд нээс дүүргийн Засаг даргы н 2019 оны А/380 д угаар захирам жаар сууц өмчлөгчдийн холбоодын дунд 5 ш алгуур үзүүл эл т бүхий "Миний байр" болэолт уралд ааны г 07
дугаар сарын 01-нээс 10 дугаар сары н 20-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан. У г уралдаанд 24 сууц өмчлөгчдийн холбоо өрсөлдөж, ного он байгуупамж шинээр бий болгосон 7, сэргээж ургуулсан 8,
гадна талбайд цэцгийн мандал байгуулсан 6, байрны орцод цэцэг байрш уулсан 3 зэргээр сууц емчлөгчдийн холбоод оролцож, уралдааны хүрээнд 8.6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 5111 м.кв талбайг ногоон
байгууламжаар нэмэгдүүлж, идэвхи санаачлагатай оролцсон шилдэг 1 сууц өмчлөгчдийн холбоог 2 сая төгрөгийн урамшуулж ажилласан байна.
Иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх ц эцэрлэгт хүрээлэн байгуулна.
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Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
хэлтэс

40%

Иргэдийн амралт, чөлөөт цагийг ө нгөрүүлэх зорипгоор 13, 15, 17, 18 дугаар хороодод "Ойн төгөл” бүхий бичил цэцэрлэгийг байгуулах а ж л ы г зохион байгуулж, 860 м кв талбайд 553 ш ирхэг улиас, агч,
хайлаас, голт бор зэрэг нзр төрлийн мод тарих аж лы г "Тэнгэрийн модон багана" ХХК, "Н Б ДМ Д Д" Х Х К нь 46 сая төгрөгийн төсөвтэйгээр гүйцэтгэсэн. "Улаанбаатар Төмөр зам" ХН Н -ээс иргэд, олон нийтэд
зориулан олон жил ашиглалтгүй байсан вокзалын арын цэцэрлэгт хүрээлэнд тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлы г гүйцэтгэж. М онгол О росы н "Найрамдал"-ы н цэцэрлэгт хүрээлэнг байгууллаа. Уг
ажпын хүрээнд гүйлтийн зам, ногоон байгууламж, хеш өөт цогцолбор, гэрэлтүүлэг, камөржуулалт зэрэг цогц ажлыг 210 сая орчим төгрөгийн тө сөвтэйгөөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Баянгол дүүргийн 3,
4 дүгээр хороололд байрлах Байгаль эх цогцолборын тохижилт, гэрэптүүлэгийн ажил хийгдэж, иргэдийн ая тухтай амрах, чөлөөт цагаа, ая тухта й енгөрөөх орчинг бүрдүүлэн ажиллалаа.
Гэр хорооллын хөрсний бохирдлы г бууруулах зорилгоор айл өрхийн
Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
ариун цэврийн байгууламжийг дэвш илтэт төхнологи ашиглан
хэлтэс
сайжруулахад иргэдийн оролцоо, санаачилгы г дэм ж иж ажиллана.

40%
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Мал, амьтны нөлөөнөөс үүдэлтэй хөрсний бохирдлы г ариутгаж, халдваргүйжүүлэх эорилгоор дүүргийн 16 дугаар хороо "Гандантэгчинлэн хийд" орчмын тагтаа шувууны сангасд бохирдсон Занабазарын
гудамжны 20000 м2 талбайг 2019 оны 05 д угаар сарын 30-ны өдөр, дүүргийн гэр хорооллын нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй хөрсний бохирдлы г бууруулах ажлын хүрээнд 16 д угаар хорооны гэр хорооллын
айл өрхийн 1634 нүхэн жорлон, бохирын цооногы г 2019 оны 07 дугаар сары н 25-ны өдрөөс 08 дугаар сары н 10-ны өдрийн хооронд, дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх их хэм жээгээр бохирдсон 62 байрш ил дэх
4500 м2 нийтийн эзэмшлийн талбайг 2019 оны 10 дугаар сары н 16-18-ны өдрийн хооронд а ри утгаж халдваргүйжүүлэх а ж л ы г тус тус Н ийслэлийн Мал эмнэлэгийн газар, Улаанбаатар хоты н Захирагчийн
Ажлын албатай хамтран зохион байгуулж ажилласан. Мөн Улаанбаатар хотын Ерөнхий м енежерийн 2019 оны А114 д үгээр "Аян зохион байгуулах тухай" тушаалын хүрээнд иргэдэд хөрсний бохирдлы н
тапаар мэдээлэл сурталчилгаа хүргэх, нүхэн жорлонгийн стандарты г танилцуулах, хотын суурьш пын бүсийн хөрсний бохи рдлы г бууруулах зорилготой "Э рүүл хөрс-эрүүл орчин” хө рс хам гаал ах
өдөрлөгийг 2019 оны 06 дугаар сары н 12-ны өдөр Гандантэгчинлэн хийдийн урд талбайд, 13-ны едөр Ө ргөө кино театрын урд талбайд тус тус эохион байгуулсан. "Нуттийн ш ийдэл" ТББ-тай хамтран гэр
хорооллын иргэдэд нүхэн жорлонг өөрчлөх, стандарт ариун цэврийн байгууламжийг хийж аш иглах талаарх "Ж орлонгоо өөрчилье" сургалтын арга хэм жээг 2019 оны 04 дүгээр сары н 12-ны өдер дүүргийн
гэр хорооллын 112 айл өрхүүдэд зохион байгуулсан. Тус сургалтын хүрээнд гэр хорооллын нүхэн ж орлонг хямд төсөр а ргаар байгальд ээлтэй дэвш илтэт технологиор хэрхэн ш ийдвэрлэж б олох арга,
хэрхэн бизнес хийх талаар танилцуулахаас гадна нүхэн жорлонгоос үүдэлтэй халдварт өвчний талаарх ойлголты г хүргэн а ж ил л аж байна.
Сууц өмчлөгчдийн холбоодтой холбогдох хууль, дүрмийн хүрээнд Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
хэлтэс
хамтран ажиллана.
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Сууц өмчлөгчдийн холбооны удирдах ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвары г дээш лүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зори лгоор "Гүйцэтгэх захирлуудын мэдлэг ур чадвары г дээш лүүлэх нь", “ Н үүлгэн
ш илжүүлэх болон нүүн шилжих дадлага сургууль’ . "Эрүүл байр, Эвтэй иргэд, Хариуцпагатай СӨХ, Зөвхөн бидэнд’ , "Хог хаягд лы г эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах нь" сэд эвт сургалт, 'Н эгд сэн зөвлөгөөн-5’
хэлэлцүүлэг зэрэг арга хэмжээнүүдийг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, холбогдох хууль, тогтоомж, гарын авлагаар хангаж ажилласан. Мөн иргэд, орш ин суугчдын
хууль, тогтоомж ийг сурталчлах, мэдлэгийг сайжруулах үүд нээс хуулийн гарын авлага, танилцуулага зэргийг бэлттэж сууц өмчлөгчдийн холбоодуудтай хам тарч 4934 иргэнд хүргэсэн. Мөн сууц
өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, дунды н өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, арчлапт, хам гаал алты г дээш лүүлэх, ажлын шинэ санал
санаачлагы г дэм жих эорилгоор дүүргийн За са г даргын 2019 оны А/380 дугаар захирам жаар "М иний байр" аяныг 2019 оны 07 д угаар сары н 01-ний өдрөөс 2019 оны 10 д угаар сары н 20-ны өдрийн
хооронд зохион байгуулж, зөвлөгөө мэдээллээр хангаж хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж ажилласан А яны хүрээнд 18 байрны 29 орцод 98.0 сая төгрөгөөр урсгап болон их засвар ажил хийгдсэн бөгөөд
амжилттай оролцсон сууц өмчлөгчдийн холбоог шагнаж урам ш уулж ажиллалаа.
Дүүргийн нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын авто замыг
Тохижилт, нийтийн а ж ахуйн
70%
өргөтгөн шинэчлэх, эвдрэл, гэмтлийг засварлах ажлы г зохион
хэлтэс
байгуулна.
Авто замын түгжрэл, зам тээврийн осол а ваары г бууруулах ажлын хүрээнд Улс, нийслэл, дүүргийн 2019 оны төсөвт 12.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө батлуулж, дүүргийн нутаг д эвсгэр д эх авто замын
сүлжээнд З.бкм шинэ зам, 4.7км өргөтгөл, шинэчлэл, 7589м 2 авто маш ины ил зогсоол, 7775м 2 нөхөөс, 15.6км заадас, 13586м2 хэвтээ тэмдэглэгээ, 49.5км гэр хорооллын шороон замын нөхцөл
сайжруулах зэрэг нийт 15 төсөл арга хэм жээ зохион байгуулсан бөгөе д Улсын төсвийн 3 төсөл арга хэм жээ нь худалдан авах ажиллагаанаас хамаарч он дамж иж зам барилгын ажил гүйцэтгэхээр гэрээ
байгуулаад байна. Мөн дүүргийн нутаг дэвсгэр д эх явган хүний замы н нөхцөл сайжруулах, хүртээм жийг нэмэгдүүлэхээр Н ийслэл, дүүргийн 2019 оны төсөвт 995.6 сая төгрөг батлуулж, 14,051м2 явган
хүний зам талбайг шинэчлэх болон сэргээн засварлах аж лы г эхлүүл> к, 4271 м2 явган зам он дамжуулан барилгын аж лы г гүйцэтгүүл эхээр гэрээ байгуулсан бөгөөд 9780м2 явган замын барилгын аж лы г
гүйцэтгүүлж ашиглалтад оруулах аж лы г зохион байгуулсан бөгөөд ирг эд орш ин суугчдын аю улгүй зорчих боломжийг бүрдүүлж, 2 020 онд явган хүний замын өргөтгөл, ш инэчлэлийг аж лы г эрчимжүүлэхээр
барилгын зуоаг төслийг "Нарлаг Хөхий" ХХК-иао гүйиэттүүлж бэлтгэл иклыг хангасан.
Дүүргийн алслагдсан хороодод нийтийн тээврийн үйлчилгээний
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Гэр хорооллын нийтийн тээвэрт бага оврын автобусаар зөвш өөрөлгүй үйлчилгээ эрхлэгчидтэй уулзалт зохион байгуулж, иргэдийн аю улгүй, та в тухтай зорчих нөхцөл болом жийг сайжруулахад дүүргийн
зүгээс д эм жлэг үзүүлж ажиллаж байна. Зөвш өөрөлгүй үйлчилгээ эрхлэгчдийг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах, бүрттэлжүүлж батлам ж олгох ажлыг зохион байгуулж ажилласан. М өн гэр хороолол,
тэц-4, Дэвш ил Сангийн а ж ахуй, орчмын айл өрхийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний хүртээм ж ийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тухайн чиглэлд дамжин өнгөрөх нийтийн тээврийн тоо хэм ж ээг нэмэгдүүлэх
асуудлыг Нийслэлийн Тээврийн газартай зөвш илцөж байна.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ, айл өрх, аж
■Баянгол Ш инэ Ө ргөө’
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сайжрүулна.
Хариуцсан нутаг д эвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа а ж ахуйн нэгж, байгууллагад 50 метр орчим ил задгай хогийн цэг үүсгэхгүй байх, зориулалтын б ус цэгт х о г хаягдлаа хаяхгүй б ай х талаар зохих
журмын дагуу ш аардлага тавьж хагас ж илийн байдлаар нийт 159 мэдэгдэх хуудас өгч б иелэлтийг нь хангуулан ажиплаж байна. Захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А /1 2 д угаар туш аалийн
дагуу дүүргийн хороодтой ажлын уялдаа холбоогоо сайжруулах зорилгоор хо г тээврийн капөндарчилсан хуваарь батлан м өрдөж байна. Т ус тушаалын дагуу Баянгоп дүүргийнхээ гэр хороолол бүхий 8
хороо болох 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23 дугаар хорооны х о г тээвэрлэх хуваарийг өөрчлөн нэг хороонд сардаа 3 удаа а чил т хийх б олсон нь хог тээвэрлэлтийг үр дүнтэй б айгааг иргэдийн санап,
сэтгэгдлээр тодорхойлогдож байна. Үүнтэй холбогдуулан гудамжны уулзвар, худаг зэрэг хүн ихээр зорчдог хэсгүүдэд 400 ш и р хэг х о г тээвэрлэх хуваарь бүхий хулдаасан самбар байрш уулан ажиллаж
байна.
Орон сууц, гэр хорооллын айл өрхийн хо г хаягдалд ангилан ялгах
‘ Баянгол Ш инэ Ө ргөө’
70%
тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор иргэдийн ухамсарт нөлөөлөхүйц
ОН Ө ААТҮГ
сүргалт сурталчилгааны ажил зохион байгуулна
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Бүх нийтайн тэмдэглэлт баярыг хоггүй цэвэр уггаж , иргэдийн ая тухтай а ж и л л а ж амьдрах нехцлийг хангах зорилгоор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менеж ерийн 2019 оны А/01 дүгээр туш аал, Баянгол
дүүргийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сары н 14-ний өдрийн А/13 дугаар захирамжын дагуу 01 дүгээр сары н 26-ны өдер Бүх нийтийн цэвэрлэгээний аж лы г зохион байгуулав. 2019.05.20-ны өдрийн
Бямба гарагт БГШӨргөөгийн хо г тээврийн 18 маш ин 54 ажилчин, хороод хариуцсан 10 м эргэжилтэн нар 36 рейсээр 130 тн хог ачиж тээвэрлэн устгалы н ц э гг хүргэн ажиллаа. Түүнчлэн Баянгол дүүргийн
2019 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Бямба гарагийн их цэвэрлэгээгээр Баянгол шинэ өргөө О Н Ө ААТҮГ-ы н зам талбайн нийт 82 ажилчид 2, 5, 6, 11, 23, 22, 9, 10, 21-р хороод дундах далангийн хо г
хаягдлы г цэвэрлэлээ Уг цэвэрлэгээнээс гарсан 13.5 тонн хо г хаягдлыг түргэн шуурхай ачиж, тээвэрлэсэн болно Т ус цэвэрлэгээний талаарх м эдээг цахим мэдээллийн хэрэгслээр болон мэдээллийн
сайтуудад сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. Бид цаашдын их цэвэрлэгээний а ж лы г цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэхээр бэлтгэл ажлаа хангаж байна. 77 ш ирхэг зориулалтын асгуурыг будаж засварлан
өнгө узэм жийг сэргээлээ.
Х о г хаягдлы г ангилан ялгах, угсармал орон сууцны хогийн бункерийг шинэчлэх замаар хог хаягдлын ачилт тээвэрлэлтийг боловсронгуй болгож м енеж м ентийг сайжруулах зорилгоор дүүргийн 1 дүгээр
хорооны 06 байр, 6 дугаар хорооны 14а байрнуудад Эко цэг байгуулах туршилтын аж лы г 2019 оны 11 дүгээр сары н 09-ны өдрөөс хэрэгжүүлж тус 2 бай рны 72 орш ин суугч нарт хо г хаягдал ангилан ялгах
сургалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа.
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