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НЭГ. АГААР ЦЭВЭР ДҮҮРЭГ 

1.1 Монгол Улсын Засгийн газар, Цэвэр агаар сантай хамтран хэрэгжүүлж буй утаагүй зуух төслийг эрчимжүүлж, 

дулааны төвлөрсөн болон бие даасан эх үүсвэрээс хангах боломжгүй гэр хорооллын өрхүүдийг эрчим хүчний 

хэмнэлттэй зуух, боловсруулсан түлш болон утаа шүүгчээр хангана. 

1.2 Баянгол дүүрэгт агаарын бохирдлыг бууруулах нэгдсэн төлөвлөгөөг Засгийн газрын болон Нийслэлийн үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн батлан хэрэгжүүлж агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг авна. 

1.3 Дүүргийн гэр хороолол бүхий хороодыг дахин төлөвлөлт хийх замаар төвлөрсөн болон бие даасан эрчим 

хүчний эх үүсвэрт хэсэгчлэн холбох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

1.4 Дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх санаачлагад тулгуурлан нийтийн эзэмшлийн зам талбайг 

цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх, мод тарих замаар ногоон байгууламжийг  25 хувиар нэмэгдүүлнэ. 

1.5 Дүүргийн нутаг дэсвгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж иргэдийн амралт зугаалгын бүс бий болгоно. 

1.6 Зам талбай, ногоон байгууламжийн  арчлалт, хамгаалалтын тогтолцоог  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгож  сайн дурын “эко цагдаа“  ажиллуулна.  

1.7  Дүүргийн ногоон байгууламжуудыг услах, гүний болон хөрсний ус ашиглах услалтын систем, усан 

оргилууруудыг барьж байгуулах замаар агаарын чийгшилтийг нэмэгдүүлнэ. 

1.8 Орон сууц, барилга байгууламж, гудамжуудыг нийтийн гарцтай, хүүхдийн тоглоомын болон иргэдийн амралтын 

талбай, ногоон байгууламжтай байх шаардлагыг  мөрдүүлнэ.  

1.9 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  иргэдийн  амралт, зугаалгын тохижилт бүхий газруудыг  нэмж байгуулна. 



1.10 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт тоосжилтыг бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий гудамж, талбайг 

зүлэгжүүлэх, хатуу хучилттай болгох ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ.   

1.11 Агаарын бохирдлыг бууруулах олон хувилбарт эрчим хүчний эх үүсвэрийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн аж ахуйн 

нэгж, иргэдийг урамшуулах тогтолцоог бий болгоно.  

1.12 Усан халаалтын болон технологийн зориулалт бүхий зуухуудад бүртгэл хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж, 

технологийн шинэчлэл хийнэ. 

1.13 Ахуйн хэрэглээнд шингэрүүлсэн хийн түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, гэр хорооллын айл өрхийн түүхий 

нүүрсний хэрэглээг шат дараалалтай бууруулах, улмаар бүрэн хязгаарлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

1.14 Дүүргийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулж, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, нийтийн эзэмшлийн 

гудамж талбайд хүрэлцээтэй хогийн сав байршуулж, хог хаягдлыг зайлуулах орчин үеийн машин техникээр 

ханган, хог боловсруулах бага оврын үйлдвэртэй болно. 

1.15 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог цөөрүүлж, алслагдсан хороодод 

нүүлгэн шилжүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.  

1.16 Дүүргийн ил задгай хогийн цэгүүдийн байршлийг хороо тус бүрээр тодорхойлон гаргаж, улмаар нийцэмжтэй 

байдлаар тохижуулан, боловсронгуй жишиг хогийн цэгүүдийг бий болгоно. 

 

ХОЁР. АМИНЫ СУУЦТАЙ ДҮҮРЭГ 

 

2.1 Иргэдийн оролцоотойгоор газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, барилга, объект 

барихдаа тухайн нутаг дэвсгэрийн оршин суугчдын саналыг заавал авдаг журамд шилжинэ. 

2.2 Гэр хорооллыг амины орон сууцжуулах ажлын хүрээнд иргэдийн санал санаачлага, оролцоотойгоор дахин 

төлөвлөлт хийж орчин үеийн амины орон сууцны хороолол бий болгон хөгжүүлэх хэсэгчилсэн төлөвлөгөө хийж 

хэрэгжүүлнэ. 

2.3 Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн хэмжээний орон сууцны 

хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг тодотгож, нийтийн орон сууцны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлнэ. 

2.4 Нийтийн эзэмшлийн газрыг баталгаажуулж, иргэдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн байдлаар тохижуулна. 



2.5 Дүүргийн хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны зарим барилгуудыг 

иргэдийнх нь оролцоотойгоор дахин төлөвлөлт хийж, барилгажуулах ажлыг зохион байгуулна.   

2.6 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, үйлчилгээний газруудын хаяг, 

сурталчилгааны самбаруудад тавигдах шаардлагыг  нэгдсэн байдлаар зохион байгуулан, мөрдөх журмыг 

батлан хэрэгжүүлж, хяналт тавин ажиллана. 

2.7 Дүүргийн иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг бусад газрын нөөц бүхий дүүргүүд болон улсын чанартай автозам 

дагуу зохион байгуулна. 

2.8 Барилгын хяналтын байгууллагын дүгнэлт бүхий орон сууцны байшингийн цахилгаан шат, дээврийн засварын 

ажлыг шат дараатай хийж гүйцэтгэнэ.  

ГУРАВ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ ДҮҮРЭГ 

3.1  Дүүргийн хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн иргэдийг байнгын болон түр ажлын байраар 

хангах, зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлнэ. 

3.2  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн дэргэд жижиг, дунд бизнесийн төслүүдийг бойжуулан дэмжлэг үзүүлэн 

хамтран ажиллана. 

3.3  Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн зээлийн сангийн хөрөнгийг жил бүр 

нэмэгдүүлнэ. 

3.4  “Үйлдвэрлэл  хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл”-ийг боловсруулан хэрэгжүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

дэмжлэг үзүүлнэ.  

3.5  Төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтанд тулгуурлан гэр хороололд ахуйн үйлчилгээний төвүүдийг 

байгуулна.  

3.6 Аж ахуй, бизнес эрхлэх ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт явуулах, бизнес инкубаци болон төсөл хөтөлбөр 

боловсруулах, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн байгууллагад дэмжлэг 

үзүүлж хамтран ажиллана.  

3.7 Дүүргийн иргэдийг эрүүл хүнсээр хангах, төмс хүнсний ногоо тариалах  болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  



3.8 Амьжиргааны орлогын эх үүсвэртэй болох иргэдийн санаачлагыг дэмжиж ажиллана. 

3.9 Дүүргийн хүн амд төрөөс  үзүүлэх халамжийн үйлчилгээг нээлттэй, ил тод, хөнгөн шуурхай хуулийн хүрээнд 

үзүүлнэ.  

3.10 Шаардлагатай ажил мэргэжлийн жагсаалтыг хэрэгцээний дарааллаар гарган ажил мэргэжилгүй иргэдийг 

мэргэжил олгох болон мэргэшүүлэх, давтан сургалтанд хамруулж, хамрагдсан иргэдийн 60-аас доошгүй хувийг 

байнгын ажлын байраар хангана. 

3.11 Ахмад насны болон нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эхчүүдэд 

амьдрах орчноо сайжруулах, байгаль орчноо нөхөн сэргээх ногоон ажлын байр бий болгох, хамтарч ажиллах 

боломжыг бүрдүүлнэ. 

3.12 Ахмадын чийрэгжүүлэх төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, чанаржуулах арга хэмжээ авч ажиллана. 

3.13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах, хөгжүүлэх төвийг байгуулна. 

3.14 Төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд өргөтгөл хийх, 

шинээр барих замаар  хичээллэх ээлжийн тоог бууруулж, анги дүүргэлтийн стандартыг мөрдүүлнэ.  

3.15 Багшийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, тулгамдсан асуудлуудыг нь хамтран шийдвэрлэж боловсролын 

хөгжлийг дэмжинэ.  

3.16 Хувийн хэвшлийн болон гэр цэцэрлэг байгуулахыг дэмжинэ.  

3.17 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн биеийн тамир, спортыг 

хөгжүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан тогтмолжуулан ажиллана. 

3.18 Хүүхэд залуучуудын спорт цогцолбор байгуулна.  

3.19 Хүүхэд залуучууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх хөл бөмбөгийн, сагсан 

бөмбөгийн талбайн тоог нэмэгдүүлнэ.    

3.20 Иргэний боловсрол олгох албан бус сургалтын үйл ажиллагааг  дэмжинэ.  

3.21 Хотын соёлыг төлөвшүүлэх асуудлыг ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт тусгах, иргэдэд 

хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  

3.22 Дүүргийн гэр хорооллыг интернэтжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг 

дэмжиж ажиллана. 



3.23 Гэр хорооллын өрхүүдийг олон сувгийн телевиз үзэх боломжоор хангах, тоон системд шилжүүлэхэд 

шаардагдах дэд бүтцийг бий болгоно. 

3.24 Дүүргийн иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл, тохилог, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх зорилгоор “Дүүргийн 

хөгжлийг дэмжих сан”-г байгуулж, иргэд олон нийтийн оролцоотойгоор төлөвлөж, зарцуулна. 

3.25 2013 оныг “Нийгмийн хариуцлагын жил” болгон зарлаж, дүүргийн хэмжээнд нийгмийн чиглэлээр цогц 

хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

ДӨРӨВ.  АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН ДҮҮРЭГ 

4.1  Дүүргийн иргэдийн  аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах зорилгоор гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран олон нийтийн эргүүлийг зохион 

байгуулан гэмт хэргийн гаралтыг 40 хүртэл хувиар бууруулна.  

4.2 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд гардаг гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх  

зорилгоор иргэдийн идэвхи санаачлагад суурилсан хамтарсан баг байгуулж ажиллана.  

4.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, явган зам, үйлчилгээний газруудын гэрэлтүүлэгийг сайжруулж,  камерийн 

нэгдсэн сүлжээ бий болгоно. 

4.4 Архи, тамхи үйлдвэрлэх, худалдан борлуулахад тавих хяналтыг сайжруулж, хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлнэ. 

4.5 Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд зориулсан үйлчилгээний 

хэлбэрүүдийг өргөжүүлж, цахим тоглоомын газар, интернет төвүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, хамтран 

ажиллана.   

4.6  Орон сууцны болон гэр хорооллын доторх замыг сайжруулах, шинээр засмал зам тавих ажлыг дэд 

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.  

4.7 Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангана. 

4.8 Дүүрэгт явган хүний зам, гарцыг  стандартын дагуу бүрэн байгуулна. 

4.9 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ шаардлагатай чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээний шугам бий болгох, зогсоол 

/буудал/ шаардлагатай цэгийн судалгааг гаргаж зогсоол бий болгох арга хэмжээ авна.  



4.10 Дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 

100 ортой 500–700 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай Эрүүл мэндийн нэгдлийн цогцолбор барилгын ажлыг 

ашиглалтанд оруулж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний тоног төхөөрөмж, яаралтай тусламжийн багаж, 

хэрэгслээр хангана. 

4.11 Эх, хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, иргэдийг өвчлөлтөөс 

урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, хороодын Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

4.12 Иргэдийг байгалийн гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх,  хамгаалах зорилгоор гамшгийн үед байрлах, 

хоргодох цэгүүдийг тогтоож, онцгой байдлын алба саадгүй хүрч ажиллах орчинг бий болгоно.  

4.13 Монгол Улсын Батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг тайван болон онцгой 

нөхцлийн үед зохион байгуулах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай хүргэнэ.  

4.14 Гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг нэмэгдүүлж, дэд бүтцийг сайжруулна. 

4.15 Орон нутгийн өмчийн эзэмшил, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, холбогдох дүрэм журмыг 

боловсруулан батлуулж, мөрдөж ажиллана. 

ТАВ.  АВЛИГАГҮЙ ДҮҮРЭГ 

5.1 Дүүргийн төсөв санхүү, төрийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан шийдвэрүүдийг иргэдэд нээлттэй болгоно.  

5.2 Төсвийн зарцуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод байдлыг бий болгож, улсын болон орон нутгийн төсвийн 

орлогыг нэмэгдүүлж, орон нутгийн төсвийн бие даасан байдлыг хангаж ажиллана. 

5.3 Дүүргийн үйл ажиллагааг ил тод байлган, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих эрхийг иргэдэд олгохын зэрэгцээ хотын 

тулгамдаж буй асуудлаар иргэдийн дунд олон нийтийн санал асуулга явуулж, тэдний саналд үндэслэн шийдвэр 

гаргадаг болно. 

5.4 Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлдэг ажил, үйлчилгээг цахим 

хэлбэрт шилжүүлж, цахим засаглалыг хөгжүүлнэ. 



5.5 Тендерийн будлиан, авилга, хээл хахуулийг халах зорилгоор төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрт шилжүүлж, ажил үйлчилгээг худалдан авах үйл ажиллагааг 

иргэдийн хяналт дор ил тод явуулна. 

5.6 Дүүрэг, хороодыг иргэний танхимтай болгож, иргэдийн тулгамдаж буй асуудлыг судлан, тэдгээрийг төрийн үйл 

ажиллагаатай уялдуулан ажиллана.  

5.7 Нутгийн захиргааны үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх ёсыг бодитой хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдыг 

сонирхлын зөрчил, авилгад өртөхгүй байх, урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн болон зохион байгуулалтын арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  

5.8 Дүүргийн гадаад харилцааг сайжруулж, өндөр хөгжилтэй орны хот, дүүргүүдтэй харилцаа тогтоож, төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.  

 

--ооОООоо-- 

 


