
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

Дугаар
//си Улаанбаатар хот

г  Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны 1 
зорилтыг хэрэгжүүлэх тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1.а, 29.2, Баянгол дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурлын 2013 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 16/03 дугаар тогтоолыг тус тус 
үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын захирамжийн хавсралтад 
заасан тодорхой заалтыг хариуцан хэрэгжүүлэн ажиллах Засаг даргын Тамгын газрын 
хэлтэс болон Засаг даргын харьяа хэлтэс, албадын жагсаалтыг нэгдүгээр хавсралтаар
баталсугай.

2. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллах 
газар, хэлтэс, албадын ажпын төлөвлөгөө гаргах үлгэрчилсэн загварыг хоёрдугаар 
хавсралтаар баталсугай.

3. Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллах 
тухайн байгууллага, хэлтэс нь өөрт хамаарах заалт тус бүрийг хэрэгжүүлэх жилийн 
ажлын төлөвлөгөөг хийж, нэгдүгээр улирлын нарийвчилсан төлөвлөгөөний 
танилцуулга хийх хуваарийг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

4. Нийт газар, хэлтэс, албад нь дүүргийн 23 хорооны ажпын албатай хамтарч 
улирал бүр нэгээс доошгүй удаа ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг нийт 
харьяа хэлтэс, албадын дарга нарт үүрэг болгосугай.

5. Энэхүү захирамжийн дагуу хийгдэж буй ажилд сар бүр хяналт, шинжилгээ 
хийж, ажлын явц, гүйцэтгэлд зөвлөгөө, чиглэл өгч ажиллахыг Тамгын газар 
/Т.Нямцэцэг/-т үүрэг болгосугай.

6. Дээрх захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хариуцлага тооцон ажиллахыг 
Засаг даргын орлогч /П.Цэцэгмаа/-д үүрэг болгосугай.
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Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн хариуцах заалт
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦА

№ •• ; -  

ХАРИУЦАХ 
БАЙГУУЛЛАГА

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 дэмжпэг үзүүлж 
хамтран ажиллана.

3.6-2

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон зээл, санхүүгийн 
дэмжпэг, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл бизнесийн мэргэжшсэн байгууллагаар зөвлөгөө 
өгөх сургалтанд хамруулж, олон нийтийн байгууллагад дэмжлэг 
үзүүлнэ.

1-4 улирал XX, СТСХ, ТХ

3.22 Дүүргийн иргэдийн ажиллаж 
амьдрах эрүүл, тохилог, аюулгүй орчинг 
бүрдүүлэх зорилгоор “Дүүргийн хөгжпийг 
дэмжих сан”-г байгуулж, иргэд олон нийтийн 
оролцоотойгоор төлөвлөж, зарцуулна.

3.22-1 Төсвийн тухай хуулийн дагуу орон нутгийн хөгжпийн сангийн 
санхүүжилтийг шийдвэрлэн, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал стсх

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.

5.2-1 Орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлж, сар, улирлын төлөвлөгөөг 
жигд биелүүлэх ажпыг зохион байгуулна.

1-4 улирал стсх

5.2-2 Төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, хуваарийг хийж 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал стсх

5.2-3
Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нягтлан бодох бүртгэл, 
улсын секторын олон улсын стандартыг мөрдүүлэн, хяналт 
тавьж ажиллана.

1-4 улирал стсх

5.2-4 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг бүртгэх, бүртгэл тооллогын 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал стсх

5.2-5
Дүүргийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сурталчлах, төсвийн 
зарцуулалт, гүйцэтгэлийн мэдээ, мэдээллийг ил тод цахим 
хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлж ажиллана.

1-4 улирал стсх

5.2-7
Батлагдсан төсвийн хүрээнд улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг 
санхүүжүүлж, хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал стсх

5.2-8 Нэг хүнд ноогдох хөрөнгө оруулалтын хэмжээг орон нутгийн 
төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар шийдвэрлэнэ.

1-4 улирал стсх, эзтх



5.4 Дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас иргэд, аж ахуйн 
нэгжүүдэд үзүүлдэг ажил, үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, цахим засаглалыг 
хөгжүүлнэ.

5.4-3

Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжигч төрийн 
байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төсвийн орлого, зарцуулалт болон 
тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох 
“шилэн данс" тогтолцоонд шилжиж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж 
ажиллана.

1-4 улирал стсх

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 хяналтан дор ил 
тод явуулна.

5.5-2
Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч байгаа бараа үйлчилгээг 
дүүргийн вэб сайтанд тогтмол байршуулж, олон нийтэд ил тод 
мэдээлнэ.

1-4 улирал стсх

5.5-3
Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, харъяа 
байгууллагууд, хэлтэс албадын ажилтай нягт уялдуулан, сар бүр 
мониторинг хийн Засаг даргад ажпаа тайлагнаж байна.

1-4 улирал СТСХ, ДАА



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

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

3.9-1
Салбар дундын мэдээллийн баазад бүртгэгдсэн амьжиргааны 
баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой айл өрх, иргэнд хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээг үргэлжлүүлнэ.

1-4 улирал НХҮХ

3.9-2
Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа, түүний үр 
дүнг хороодын амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн үйл ажиллагаатай 
нягт уялдуулан төлөвлөгөө гарган ажиллана.

1-4 улирал НХҮХ

3.9-3
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу эрх үүссэн иргэдийг 
тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт зэрэг бүх төрлийн 
үйлчилгээнд бүрэн хамруүлна.

1-4 улирал НХҮХ

3.9-4 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хуулийн дагуу 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлнэ. 1-4 улирал НХҮХ

3.9-5

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан зам талбай, тусгай тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын 
дагуу хэрэгжүүлж, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран зохион байгуулна.

1-4 улирал НХҮХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Хөдөлмөрийн хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ

БАЙГУУЛЛАГА

3.1 Дүүргийн хөдөлмөрийн биржийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэн иргэдийг байнгын 
болон түр ажлын байраар хангах, зөвлөгөө 
өгөх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлнэ.

3.1-1
Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх 
"Цахим бирж"-ийн үйл ажиллагааг байнгын ажиллагаатай 
тогтмол ажиллуулна.

1-4 улирал XX

3.1-2
“Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрийн 
хүрээнд оюутан залуучуудыг цагийн ажлын байрны талаарх 
мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал XX, ХҮҮХ

3.1-3
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт хийх, зөвлөгөө 
өгөх үйлчилгээг хүн амын зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн шинэлэг 
хэлбэрээр зохион байгуулна.

1-4 улирал XX, нхх

3.2 Ажил эрхлэлтийг дэмжих сангийн дэргэд 
жижиг, дунд бизнесийн төслүүдийг 
бойжуулан дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллана.

3.2-1
Дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн дэргэд 
“Бизнес инкубатор төв”-үүдийг байгуулан, үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулна.

1-4 улирал XX, ЖДҮДТ

3.2-2 Хоршоо хөгжүүлэх хөтөлбөр, ахуйн үйлчилгээ хөгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 1-4 улирал XX, ХҮҮХ

3.2-3

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн болон нөхөрлөл, хоршоо, 
байгууллага, иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хөдөлмөр эрхлэх 
боломжтой иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, 
үйлдвэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах худалдааны 
цэг буюу лангуу ажиллуулах эрх зүйн орчинг судалж, төсөл 
боловсруулан хэрэгжүүлж, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж 
хэвшүүлнэ.

1-4 улирал XX

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

3.3-1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж урт богино хугацааны зээлд 
иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг хамруүлан ажиллана.

1-4 улирал XX

3.3-2 ЖДҮ-ийг дэмжих сангийн хөрөнгийг боломжит эх үүсвэрээр жил 
бүр нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал XX



3.4 “Үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тэргүүлэх 
чиглэл”-ийг боловсруулан хэрэгжүүлж, 
жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхпэгчдэд дэмжпэг 
үзүүлнэ.

3.4-1

"Үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл"-ийг тодорхойлох 
хөтөлбөр боловсруулан ДИТХ-аар батлуулан, тодорхойлж, 
жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих замаар төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

1-4 улирал XX, ХҮҮХ

3.4-2

Дэвшилтэт техник технологи, үйлчилгээний соёл, ариун цэвэр, 
эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан худалдаа, 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжин ажиллана.

1-4 улирал ХҮҮХ, XX

3.6 Аж ахуй, бизнес эрхпэх 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.

3.6-1
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн “Бизнес форум” чуулга 
уулзалтыг зохион байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, XX

3.6-2

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхпэгчид болон зээл, санхүүгийн 
дэмжлэг, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл бизнесийн мэргэжшсэн байгууллагаар зөвлөгөө 
өгөх сургалтанд хамруулж, олон нийтийн байгууллагад дэмжлэг 
үзүүлнэ.

1-4 улирал XX, стсх, тх

3.8 Амьжиргааны орлогын эх үүсвэртэй 
болох иргэдийн санаачлагыг дэмжиж 
ажиллана.

3.8-1 Ажилгүй иргэдийгтүр ажлын байраар хангаж, төмс хүнсний ногоо 
тариалах болон хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 1-4 улирал XX

3.8-2 Гэр хорооллын иргэдийн өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, бүлгийн 
зохион байгуулалт оруулан дэмжлэг үзүүлнэ.

1-4 улирал XX, ХҮҮХ

3.10 Шаардпагатай 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.

3.10-1
Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурлан ажлын 
байран дахь сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжилтэй ажиллах 
хүчнийг бэлтгэн ажлын байраар хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

1-4 улирал XX

3.10-2

Ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн, ажил 
олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан, хөдөлмөрийн 
насанд хүрсэн хүүхдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд 
хамруулж, ажлын байраар хангах ажлыг үргэлжлүүлнэ.

1-4улирал XX

3.11-2

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай тохижуулах, хог хаягдлын 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээний ажилд дүүргийн амьжиргээны 
баталгаажих түвшингөөс доогуур орлоготой иргэдийг хамруулж, 
түр ажпын байраар хангана.

1-4 улирал XX, ДБТХ



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 боломжийг бүрдүүлнэ.

3.11-3
40-өөс дээш насны иргэд, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, 
дадлага туршлагатай ахмад настай иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжинэ.

1-4 улирал XX

3.11-4

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, зөвлөн туслалцах үйлчилгээ үзүүлнэ.

1-4 улирал МХХ, XX



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Эрүүл мэндийн нэгдлийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие 
бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх нэгдсэн

3.16-8
Дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг 
дээдлэгч өрх, иргэнийг шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлан 
дүгнэнэ.

2-4 улирал НХХ, ЭМН

4.10 Дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл 
мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 100 
ортой 500-700 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай 
Эрүүл мэндийн нэгдпийн цогцолбор 
барилгын ажлыг ашиглалтанд оруулж, 
орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний тоног 
төхөөрөмж, яаралтай тусламжийн багаж, 
хэрэгслээр хангана.

4.10-1

Засгийн газрын “Эрүүл хот, дүүрэг” бий болгох тухай тогтоолыг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд “Эрүүл дүүрэг” хөтөлбөрийг дүүргийн 
харьяа албан байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэрэгжилтэнд 
хяналт тавина.

1-4 улирал нхх, эмн

4.10-2 Дүүргийн хэмжээнд цахим хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн эрүүл 
мэндийн мэдээллийн нэгдсэн нэг сантай болно. 1-4 улирал нхх. эмн

4.10-3
Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, эрчимт эмчилгээ, 
хүлээн авах тасгийн бүтэц зохион байгуулалтыг нийслэлийн 
хэмжээнд загвар болгоно.

1-4 улирал нхх. эмн

4.10-4 Яаралтай түргэн тусламжийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, иж 
бүрэн тоноглогдсон түргэний машины тоог нэмэгдүүлнэ. 1-4 улирал нхх, эмн

4.10-5 Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдпэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
гадаад болон дотоодын сургалтыг дэмжинэ. 1-4 улирал нхх, эмн

4.11 Эх, хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн 
тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулах, иргэдийг өвчлөлтөөс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 
хороодын Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн

4.11-1 "Эх хүүхдэд ээлтэй дүүрэг” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана. 1-4 улирал эмн, нхх
4.11-2 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 3 бичил лаборатори байгуулна. 1-4 улирал эмн

4.11-3

Иргэдэд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл сургалт 
сурталчилгааны ажлыг өргөжүүлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл 
мэндийн албан болон албан бус боловсрол олгох ажилд төрийн 
болон төрийн бус байгуулагуудыг татан оролцуулж дэмжиж 
ажиллана.

1-4 улирал нхх.эмн

4.11-4
ЕБС-ын "Үдийн цай" хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ хийх ажлыг 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна.

1-4 улирал нхх. эмн. мхх

4.11-5

Халдварт бус өвчин, гэмтэл, хүчирхийлэл болон эдгээрийг бий 
болгож байгаа хүчин зүйлийг хянан тогтоох, урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагааг зохион байгуулахад холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

2-3 улирал НХХ. ЭМН, ХГБХТ



үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
дээшлүүлнэ.

4.11-6 Цогцолбор байргүй Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг байртай 
болгоно. 1-4 улирал ЭЗТХ, ЭМН

4.11-7 Дүүргийн хүн амын эрүүл мэнд, өвчлөлийн талаарх тайланг хагас 
жил тутамд бэлтгэн олон нийтэд хүргэнэ.

Хагас жил 
тутам ЭМН

4.11-8 Дүүргийн 2014 оны Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ. 1-4 улирал ЭМН

4.11-9
Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 
талаар мэдээллээр хангаж, эрүүл мэндээ хамгаалах зөвлөмж, 
гарын авлага бэлтгэн иргэдэд хүргэнэ.

1-4 улирал ЭМН



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.7 Орон сууц, барилга байгууламж, 
гудамжуудыг нийтийн гарцтай, хүүхдийн 
тоглоомын болон иргэдийн амралтын 
талбай, ногоон байгууламжтай байх 
шаардлагыг мөрдүүлнэ.

1.9 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий 
гудамж, талбайг зүлэгжүүлэх, хатуу 
хучилттай болгох ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ.

1.7-1
Барилга байгууламж гаднаа хүүхдийн тогтлоомын талбай, 
зогсоолтой, гудамж зам талбайн нийтийн гарцтай байх 
шаардлагыг хатуу мөрдүүлнэ.

1-4 улирал МХХ, ДБТХ

1.9-2

Гэр хорооллын өрхийн хөрсний бохирдпыг бууруулах ажпын 
хүрээнд айл өрхийн ариутгал татуургад холбогдсон, био болон 
сайжруулсан бие засах газар, бохир усны цоонгын тоог 
нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал ДБТХ, ОБХ, МХХ

1.14 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог 
цөөрүүлж, алслагдсан хороодод нүүлгэн 
шилжүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт 
тавин ажиллана.
3.4 “Үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тэргүүлэх 
чиглэл”-ийг боловсруулан хэрэгжүүлж, 
жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг 
үзүүлнэ.
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 боломжийг бүрдүүлнэ.
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 хүртэлх хувиар бууруулна.

1.14-1

Дүүргийн орон сууцны хороолол болон гэр хорооллын дунд 
байрлах хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог цөөрүүлж, 20 дугаар 
хороонд төвлөрсөн цэгийг шинээр байгуулан, нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, ЦХ1, ЦХ2, МХХ

3.4-3

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэж байгаа иргэд, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран тогтмол хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ.

1-4 улирал ХҮҮХ, МХХ

3.11-4

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, зөвлөн туслалцах үйлчилгээ үзүүлнэ.

1-4 улирал МХХ, XX

4.1-7

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх эмээр үйлчилдэг эмийн 
сангуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, эм ханган нийлүүлэх 
байгууллага, эмийн чанар аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал МХХ, ЦХ I, II



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

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

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.

4.4-1
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тоог норматив 
хэмжээнд хүргэнэ.

1-4 улирал ХҮҮХ, МХХ, ЦХ I, II

4.4-2

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний 
цэгүүдийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран аттестатчилалын шалгалт явуулж, зөрчлийг арилгаж, 
хууль дүрмийн биелэлтийг хангуулан ажиллана

1-4 улирал ХҮҮХ, МХХ

4.11-4
ЕБС-ын "Үдийн цай" хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ хийх ажлыг 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна.

1-4 улирал НХХ. ЭМН. МХХ

4.12-5

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд “Барилга угсаралтын үйл 
ажиллагаанд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангах асуудлыг зохицуулах нийтлэг журам”-ын 
хэрэгжилтийг хангуулж, зөвлөн туслаж ажиллана.

1-4 улирал МХХ, ДБТХ

4.12-6

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилга орон 
сууцуудаас мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтүүдийг үндэслэн 
оршин сууж байгаа иргэд, байгуулагуудыг чөлөөлөх, болзошгүй 
аюулаас хамгаалах арга хэмжээг авах, ажпыг зохион байгуулах, 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгнө.

1-4 улирал ОБХ, МХХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Боловсролын хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

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

1.8-2 Баянгол хүүхдийн зуслангийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 
эрчимжүүлж, дүүргийн хүүхэд багачуудыг хамруулна. 2-3 улирал НХХ, БХ

3.13 Төсвийн болон хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгүүдэд өргөтгөл хийх, 
шинээр барих замаар хичээллэх ээлжийн 
тоог бууруулж, анги дүүргэлтийн стандартыг 
мөрдүүлнэ.

3.13-1 Дахин төлөвлөлт хийгдсэн гэр хороололд дүүргийн жишиг бага 
сургууль байгуулах барилгын ажлыг эхпүүлнэ. 2-3 улирал НХХ, БХ

3.13-2
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдийн материаллаг 
баазыг нэмэгдүүлэн гар угаах угаалтуур, бие засах суултуурын 
тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллана.

1-4 улирал НХХ, БХ

3.14 Багшийн хөгжил хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэн, тулгамдсан асуудлуудыг нь 
хамтран шийдвэрлэж боловсролын 
хөгжлийг дэмжинэ.

3.14-1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын үйл ажиллагааг 
ажлын чанар, үр дүнгийн индексээр урамшуулна. 3 улирал НХХ, БХ

3.14-2
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарыг гадаадад болон 
дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх урт болон богино хугацааны 
сургалтанд хамруулна.

1-4 улирал НХХ, БХ

3.14-3 Цахим сургууль аяныг өрнүүлнэ. 1-4 улирал НХХ, БХ

3.15 Хувийн хэвшлийн болон гэр цэцэрлэг 
байгуулахыг дэмжинэ. 3.15-1 Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс хүүхэд харах үйлчилгээ, алслагдсан 

гэр хороололд цэцэрлэгийн салбар бүлэг байгуулахыг дэмжинэ. 1-4 улирал НХХ, БХ

3.18 Иргэний боловсрол олгох албан бус 
сургалтын үйл ажиллагааг дэмжинэ.

3.19 Хотын соёлыг төлөвшүүлэх 
асуудлыг ерөнхий боловсролын сургуулийн 
хөтөлбөрт тусгах, иргэдэд хэвшүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.

3.18-1
Сургууль завсардсан хүүхдүүдийн түвшинг тодорхойлж, 
хоцрогдлыг арилгах, сургуульд хамруулах ажлыг зохион 
байгуулна.

2-3 улирал НХХ, БХ, ХГБХТ

3.18-2
Албан бус хэлбэрээр бага, суурь боловсрол эзэмших сургалтын 
чанарыг үнэлж, сургалтын чанарыг сайжруулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.

1-4 улирал НХХ, БХ

3.19-2 Их, дээд сургууль, ЕБС-уудад Хотын соёлын талаар сургалт 
зохион байгуулна. 1-4 улирал НХХ, БХ



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.

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

4.5-1
Дүүргийн хүүхэд, залуучуудын дунд уран илтгэл, ой тогтоолт, 
мэтгэлцээний аварга шалгаруулах тэмцээнийг Ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын дунд зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ.БХ

4.7-2

Зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
ЕБС болон цэцэрлэгүүдийн ойр орчимд байгаа тэмдэг, 
тэмдэглэгээг шалгах, шаардлагатай газруудад нэмж байршуулах, 
засаж сэлбэх ажлыг зохион байгүулна.

2-3 улирал ЗЦТ, БХ

4.7-3 ЕБС, цэцэрлэгийн гадна орчны эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор орчны тохижилтыг сайжруулна. 1-4 улирал БХ, ДБТХ

4.12 Иргэдийг байгалийн гамшиг, ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор 
гамшгийн үед байрлах, хоргодох цэгүүдийг 
тогтоож, онцгой байдпын алба саадгүй хүрч 
ажиллах орчинг бий болгоно.

4.12-4

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн бэлэн 
байдлыг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилго бүхий сургалтыг үе шаттай зохион 
байгуулах. “Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах өдөр” 
1X1131 ЕБС-дад нэгдсэн дадлага сургуулилт зохион байгуулна.

1-4 улирал ОБХ, БХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.14 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог 
цөөрүүлж, апслагдсан хороодод нүүлгэн 
шилжүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт 
тавин ажиллана.

1.14-1

Дүүргийн орон сууцны хороолол болон гэр хорооллын дунд 
байрлах хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог цөөрүүлж, 20 дугаар 
хороонд төвлөрсөн цэгийг шинээр байгуулан, нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, ЦХ1, ЦХ2, МХХ

4.1-1

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэмт хэргийн 
шалтгаан нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаар 
мэргэжлийн судалгааны багтай хамтран судалгаа хийж, түүний 
үндсэн дээр зохион байгуулалттай арга хэмжээнүүдийг авч гэмт 
хэргийн гаралтыг 10%-иар бууруулна.

1-4 улирал ЦХ I, II

4.1-4

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Хөршийн холбоо” дэд 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн 
хүрээнд гардаг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий 
“Сэргийлэгч” хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж амгалан 
тайван байдлын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

1-4 улирал ЦХ I, II

4.1 Дүүргийн иргэдийн аюулгүй орчинд 
амьдрах эрхийг хангах зорилгоор гэмт

4.1-5
“Сэргийлэгч” хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр “Өсвөрийн 
сэргийлэгч” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэн 
ажиллана.

1-4 улирал ЦХ I, II

хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлж, аж ахуйн нэгж

4.1-6 Мансууруулах бодисын хор хөнөөлийг таниулах, урьдчилан 
сэргийлэх сургалтыг улирал тутам зохион байгуулна. 1-4 улирал ЗХХ, ЦХ I, II

байгууллагуудтай хамтран олон нийтийн 
эргүүлийг зохион байгуулан гэмт хэргийн 
гаралтыг 40 хүртэлх хувиар бууруулна.

4.1-7

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх эмээр үйлчилдэг эмийн 
сангуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, эм ханган нийлүүлэх 
байгууллага, эмийн чанар аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал МХХ, ЦХ I, II

4.1-10
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэр хорооллын 
гудамж, зам талбайд цагдаагийн хөдөлгөөнт эргуүлийг зохион 
байгуулна.

1-4 улирал ЦХ I, II, ХЗД



4.1-12
Дүүргийн хэмжээнд нийтийн эргүүлд аж ахуйн нэгж байгууллага, 
их, дээд сургуулиуд, иргэд оршин суугчдыг татан оролцуулж 
ажиллана.

1-4 улирал ЦХ1. М,

4.1-13
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхи санаачлагатай 
оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг урамшуулах 
тогтолцоог бий болгоно.

1-4 улирал ЦХ I, II,

4.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, 
явган зам, үйлчилгээний газруудын 
гэрэлтүүлэгийг сайжруулж, камерийн 
нэгдсэн сүлжээ бий болгоно.

4.3-1
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын гадна, дотор талд камержуулах ажлыг 
зохион байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ХҮҮХ, ЦХ I, II

4.3-3
Дүүргийн хороодыг телекамерын хяналтын системд хамруулах 
ажлыг үргэлжлүүлэн, 3-аас доошгүй хороог хамруулах ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ЦХ I, II

4.3-4 Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажпыг үрэглжлүүлэн 30-аас 
доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ. 1-4 улирал ДБТХ. ЭЗТХ, ЦХ I, II

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

4.4-1
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тоог норматив 
хэмжээнд хүргэнэ.

1-4 улирал ХҮҮХ, МХХ, ЦХ I, II

4.4-3

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины тухай хууль, 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, 
Хүнсний тухай хуулийг сурталчилах тэмцээн уралдаан зохион 
байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, ЦХ I, II



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.14 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах 
хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог 
цөөрүүлж, алслагдсан хороодод нүүлгэн 
шилжүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт 
тавин ажиллана.

1.14-1

Дүүргийн орон сууцны хороолол болон гэр хорооллын дунд 
байрлах хоёрдогч түүхий эдийн цэгийн тоог цөөрүүлж, 20 дугаар 
хороонд төвлөрсөн цэгийг шинээр байгуулан, нүүлгэн шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, ЦХ1, ЦХ2, МХХ

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 хүртэлх хувиар бууруулна.

4.1-1

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэмт хэргийн 
шалтгаан нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаар 
мэргэжлийн судалгааны багтай хамтран судалгаа хийж, түүний 
үндсэн дээр зохион байгуулалттай арга хэмжээнүүдийг авч гэмт 
хэргийн гаралтыг 10%-иар бууруулна.

1-4 улирал ЦХ I, II

4.1-4

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Хөршийн холбоо” дэд 
хөтөлбөрийг үргэлжлүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн 
хүрээнд гардаг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий 
“Сэргийлэгч” хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж амгалан 
тайван байдлын тогтолцоо бүрдүүлнэ.

1-4 улирал ЦХ I, II

4.1-5
“Сэргийлэгч” хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр “Өсвөрийн 
сэргийлэгч” дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэн 
ажиллана.

1-4 улирал ЦХ I, II

4.1-6 Мансууруулах бодисын хор хөнөөлийг таниулах, урьдчилан 
сэргийлэх сургалтыг улирал тутам зохион байгуулна. 1-4 улирал ЗХХ, ЦХ I, II

4.1-7

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх эмээр үйлчилдэг эмийн 
сангуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, эм ханган нийлүүлэх 
байгууллага, эмийн чанар аюулгүй байдпын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал МХХ, ЦХ I, II

4.1-10
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гэр хорооллын 
гудамж, зам талбайд цагдаагийн хөдөлгөөнт эргүүлийг зохион 
байгүулна.

1-4 улирал ЦХ I, II, хзд



4.1-12
Дүүргийн хэмжээнд нийтийн эргүүлд аж ахуйн нэгж байгууллага, 
их, дээд сургуулиуд, иргэд оршин суугчдыг татан оролцуулж 
ажиллана.

1-4 улирал ЦХI, п.

4.1-13
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхи санаачлагатай 
оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг урамшуулах 
тогтолцоог бий болгоно.

1-4 улирал ЦХI, м,

4.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, 
явган зам, үйлчилгээний газруудын 
гэрэлтүүлэгийг сайжруулж, камерийн 
нэгдсэн сүлжээ бий болгоно.

4.3-1
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын гадна, дотор талд камержуулах ажлыг 
зохион байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ХҮҮХ, ЦХ I, II

4.3-3
Дүүргийн хороодыг телекамерын хяналтын системд хамруулах 
ажлыг үргэлжпүүлэн, 3-аас доошгүй хороог хамруулах ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ЦХ I, II

4.3-4 Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажлыг үрэглжлүүлэн 30-аас 
доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ. 1-4 улирал ДБТХ. ЭЗТХ, ЦХ I, II

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

4.4-1
Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тоог норматив 
хэмжээнд хүргэнэ.

1 -4 улирал ХҮҮХ, МХХ, ЦХ I, II

4.4-3

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, Тамхины тухай хууль, 
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдпыг хангах тухай хууль, 
Хүнсний тухай хуулийг сурталчилах тэмцээн уралдаан зохион 
байгуулна.

1-4 улирал ХҮҮХ, ЦХ I, II



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Замын цагдаагийн тасгийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

4.1 Дүүргийн иргэдийн аюулгүй орчинд 
амьдрах эрхийг хангах зорилгоор гэмт 
4.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, 
явган зам, үйлчилгээний газруудын 
гэрэлтүүлэгийг сайжруулж, камерийн

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

4.1-3 Зам тээврийн осол гэмтлийг бууруулах зорилгоор шалтгаан 
нөхцлийг судпан холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана. 1-4 улирал ЗЦТ

4.3-2
Дүүргийн хэмжээнд газар доор болон олон давхар авто зогсоол 
барих байршлын судалгааг гаргаж, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр хийж гүйцэтгэнэ.

1-4 улирал ЭЗТХ, ЗЦГ, ӨГХА

4.7-2

Зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
ЕБС болон цэцэрлэгүүдийн ойр орчимд байгаа тэмдэг, 
тэмдэглэгээг шалгах, шаардлагатай газруудад нэмж байршуулах, 
засаж сэлбэх ажлыг зохион байгүулна.

2-3 улирал ЗЦТ, БХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Онцгой байдлын хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.9 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт тоосжилтыг 
бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий 
гудамж, талбайг зүлэгжүүлэх, хатуу 
хучилттай болгох ажлыг хийж хэрэгжүүлнэ.

1.9-2

Гэр хорооллын өрхийн хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын 
хүрээнд айл өрхийн ариутгал татуургад холбогдсон, био болон 
сайжруулсан бие засах газар, бохир усны цоонгын тоог 
нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал ДБТХ, ОБХ, МХХ

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.

1.13-1

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хангамж эрхэлж буй аж ахуйн нэгжтэй 
хамтран гэр хорооллын айл өрхөд шингэрүүлсэн хийг ахуйн 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Хийн түлшний 
зөв, аюулгүй хэрэглээний сургалт, сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ОБХ, НАЧА

4.12-1
Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн бэлэн 
байдлыг нэмэгдүүлэх орон нутгийн хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

1-4 улирал ЗХХ, ОБХ

4.12-2 Дүүргийн гал унтраах анги барих газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлнэ. 1-4 улирал ОБХ

4.12-3 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа гамшгийн үед хорогдох байрыг 
ашиглах боломжийг судлан, эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 1-4 улирал ОБХ, ЦШ

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.

4.12-4

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн бэлэн 
байдлыг нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх зорилго бүхий сургалтыг үе шаттай зохион 
байгуулах. “Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах өдөр” 
1X113/ ЕБС-дад нэгдсэн дадлага сургуулилт зохион байгуулна.

1-4 улирал ОБХ, БХ

4.12-6

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон барилга орон 
сууцуудаас мэргэжлийн байгууллагуудын дүгнэлтүүдийг үндэслэн 
оршин сууж байгаа иргэд, байгуулагуудыг чөлөөлөх, болзошгүй 
аюулаас хамгаалах арга хэмжээг авах, ажлыг зохион байгуулах, 
мэргэжлийн зөвлөгөө өгнө.

1-4 улирал ОБХ, МХХ



4.12-7

Дүүргийн хэмжээнд үер усны аман дээр, бусад аюултай 
байршилд буусан айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, хамгаалах 
ажлыг зохион байгуулж, шаардлага мэдэгдэл хүргүүлж, мэдээлэл 
сурталчилгаа хийнэ.

1-4 улирал ОБХ, ХЗД, ӨГХА

4.12-8

Галын аюулын үед тусламж хүрэхэд бэрхшээлтэй газар буусан 
айл өрхийн судалгааг гарган тэдгээрт орц гарц гаргах, зам 
харилцааг засварлуулах, шаардлагатай айл өрхийг нүүлгэн 
шилжүүлэх арга хэмжээг авна.

1-4 улирал ОБХ, ХЗД, ӨГХА

4.12-9 Дүүргийн хэмжээнд гамшгаас хамгаалах штабын дадлага ажлыг 
зохион байгуулна. 1-4 улирал ОБХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
"Баянгол шинэ Өргөө" ОНӨААТҮГ хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААПТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.15 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.

1.15-2

Гэр хороолол болон орон сууцны хороолол дунд хог хаягдалын 
шаардлага хангасан сав байршуулан тээвэрлэлтийг тогтмол 
хийлгэж, хоггүй цэвэр орчин бүрдүүлэхэд хяналт тавьж 
ажиллана.

1-4 улирал ДБТХ, БГШӨ

1.15-4
7 хоног бүрийн бямба гаригийн нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг 
үргэлжлүүлж, "Бүх нийтийн цэвэрлэгээ-тохижилт"-ын ажил 
болгон үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

1-4 улирал ДБТХ, БГШӨ.ХЗД

1.15-6 Дүүргийн хэмжээнд тэнэмэл нохой, муур устгах нэгж байгуулж 
ажиллана. 1-4 улирал ДБТХ, БГШӨ

1.16 Дүүргийн ил задгай хогийн цэгүүдийн 
байршлийг хороо тус бүрээр тодорхойлон 
гаргаж, улмаар нийцэмжгэй байдлаар 
тохижуулан, боловсронгуй жишиг хогийн 
цэгүүдийг бий болгоно.

1.16-1 Орон сууц болон гэр хорооллын дунд байрлах хог хаягдлын 
цэгүүдийг боловсронгуй болгон тохижуулна. 1-4 улирал ДБТХ, БГШӨ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Өмч, газрын харилцааны албаны хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

2.1 Иргэдийн оролцоотойгоор газар зохион 
байгуулалт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж, барилга, обьект барихдаа 
тухайн нутаг дэвсгэрийн оршин суугчдын 
саналыг заавал авдаг журамд шилжинэ.

2.1-2
Газар өмчлөлийн талаар нарийвчилсан мэдээлэл бүхий сан 
үүсгэж газар өмчлөх асуудлыг иргэд, олон нийтэд нээлттэй 
болгоно.

1-4 улирал ӨГХА

2.1-3
Иргэдийн газрыг дахин төлөвлөлтөөр нийтийн эзэмшилд авах 
тохиолдолд газар чөлөөлөх нөхөн олговорын асуудлыг 
шийдвэрлэнэ.

1-4 улирал ӨГХА

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

газруудын хаяг, сурталчилгааны 
самбаруудад тавигдах шаардлагыг нэгдсэн 
байдпаар зохион байгуулан, мөрдөх журмыг 
батлан хэрэгжүүлж, хяналт тавин ажиллана.

2.6-2
Дүүргийн хэмжээнд айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудын 
хаягжилтыг стандартын дагуу шаардлага хангуулах ажлыг зохион 
байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ, ӨГХА, ХЗД

2.7 Дүүргийн иргэдэд газар өмчлүүлэх 
ажпыг бусад газрын нөөц бүхий дүүргүүд 
болон улсын чанартай автозам дагуу зохион 
байгуулна.

2.7-1 Газар өмчлөх хүсэлт гаргасан иргэдийн судалгааг гарган, хуулийн 
дагуу шийдвэрлэнэ. 1-4 улирал ӨГХА

2.7-2 Газар өмчлөх ажлыг эрчимжүүлнэ. 1-4 улирал ӨГХА

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

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.

4.3-2
Дүүргийн хэмжээнд газар доор болон олон давхар авто зогсоол 
барих байршлын судалгааг гаргаж, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр хийж гуйцэтгэнэ.

1-4 улирал ЭЗТХ, ЗЦГ, ӨГХА

4.12-7

Дүүргийн хэмжээнд үер усны аман дээр, бусад аюултай 
байршилд буусан айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, хамгаалах 
ажпыг зохион байгуулж, шаардлага мэдэгдэл хүргүүлж, мэдээлэл 
сурталчилгаа хийнэ.

1-4 улирал ОБХ, ХЗД, ӨГХА

4.12-8

Галын аюулын үед тусламж хүрэхэд бэрхшээлтэй газар буусан 
айл өрхийн судалгааг гарган тэдгээрт орц гарц гаргах, зам 
харилцааг засварлуулах, шаардлагатай айл өрхийг нүүлгэн 
шилжүүлэх арга хэмжээг авна.

1-4 улирал ОБХ, ХЗД, ӨГХА

5.11 Газрын харилцаатай холбоотой 
асуудлыг дүүргийн байгууллага, аж ахуй 5.11-1 Газрын албанаас гаргаж буй шийдвэр, явуулж буй үйл 

ажиллагааг цахим хуудсаар дамжуүлан иргэдэд хүргэнэ. 1-4 улирал ӨГХА



нэгж, иргэдэд нээлттэй болгох талаар хууль 
эрх зүйн болон зохион байгууллалтын арга 
хэмжээг авч, газартай холбоотой бүх 
мэдээллийг нээлттэй, ил тод болгоно.

5.11-2
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад олон 
нийтийн саналыг цахим хуудсаар авах, оршин суугчдаар 
хэлэлцүүлэх зэргээр иргэдийн санал бодлыгтусган ажиллана

1-4 улирал ӨГХА



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Худалдан авах ажиллагааны албаны хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

5.2 Төсвийн зарцуулалтын талаарх 
мэдээллийн ил тод байдпыг бий болгож, 
улсын болон орон нутгийн төсвийн орлогыг 
нэмэгдүүлж, орон нутгийн төсвийн бие 
даасан байдлыг хангаж ажиллана.

5.2-6

Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, 
дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт, 
бүтээн байгуулалтын ажлуудын худалдан авах үйл ажиллагааг 
хуулийн дагуу ил тод, нээлттэй зохион байгуулна.

1-4 улирал ХААА

5.5 Тендерийн будпиан, авилга, хээл 
хахуулийг халах зорилгоор төсвийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах үйл ажиллагааг онлайн хэлбэрт 
шилжүүлж, ажил үйлчилгээг худалдан авах 
үйл ажиллагааг иргэдийн хяналтан дор ил 
тод явуулна.

5.5-1 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны талаар иргэдийг 
мэдээллээр ханган, өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулна.

1-4 улирал ХААА

5.10 Хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг жил 
бүрийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 
тусгаж, олон нийтэд ил тод мэдээлэн, 
иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлдэг 
болно.

5.10-1
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, чанар явцад хяналт 
тавьж, ажпын явцыг \мллллЬд<±тп сайтад байршуулж, нийтэд ил 
тод мэдээлнэ.

1-4 улирал ЭЗТХ, ХААА

5.10-3
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа 
бүтээн байгуулалтын ажилд иргэд оршин суугчдаар хөндлөнгийн 
хяналт хийлгүүлж хамтран ажиллана.

1-4 улирал ХААА



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төвийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ

БАЙГУУЛЛАГА

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие 
бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулан 
тогтмолжуулан ажиллана.

3.16-2
Өсвөр үеийн тамирчдын залгамж холбоог хангах үүднээс "Өсвөр 
үеийн шигшээ баг"-ийг бэлтгэн тогтмол сургуулилтаар хангах 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ, БТСХ, ХГБХТ

3.18 Иргэний боловсрол олгох албан бус 
сургалтын үйл ажиллагааг дэмжинэ. 3.18-1

Сургууль завсардсан хүүхдүүдийн түвшинг тодорхойлж, 
хоцрогдлыг арилгах, сургуульд хамруулах ажлыг зохион 
байгуулна.

2-3 улирал НХХ, БХ, ХГБХТ

4.2 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд 
гардаг гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
иргэдийн идэвхи санаачлагад суурилсан 
хамтарсан баг байгуулж ажиллана.

4.5 Хүүхэд, залуучуудын чөлөөт цагийг зөв 
боловсон өнгөрүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд 
зориулсан үйлчилгээний хэлбэрүүдийг 
өргөжүүлж, цахим тоглоомын газар, 
интернет төвүүдийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж, хамтран ажиллана.

4.2-1
Дүүргийн хэмжээнд байгаа эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн 
хүүхэд хамгааллын бодлогыг дүүргийн хүүхэд асрах төвүүдтэй 
хамтран хэрэгжүүлж ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ, ХГБХТ

4.2-2
Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч, хүчирхийлэлд өртсөн 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн эрх ашгийг хамгаалах олон улсын 
жишигт нийцсэн байр бий болгох эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ

1-4 улирал ЗХХ, ХГБХТ

4.5-2 РС-нд донтох өвчний талаар олон нийтэд сургалт, сурталчилгаа, 
нөлөөллийн ажил зохион байгуулна. 1-4 улирал НХХ, ХГБХТ

4.5-3 Хүүхэд, хөгжлийн төв, хүүхдийн номын сангийн барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ.

1-4 улирал ЭЗТХ, ХГБХТ

4.5-4 Баянгол дүүргийн хүүхэд, залуучуудад зориулсан Усан бассейн, 
сургалтын төвийн ажпыг эрчимжүүлнэ. 1-4 улирал УССТ, ХГБХТ

4.5-5 РС тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд сар бүр мониторинг, 
хяналт хийж олон нийтэд мэдээлнэ.

Улирал бүр НХХ, ХГБХТ



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

4,11-5

Халдварт бус өвчин, гэмтэл, хүчирхийлэл болон эдгээрийг бий 
болгож байгаа хүчин зүйлийг хянан тогтоох, урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагааг зохион байгуулахад холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

2-3 улирал НХХ. ЭМН, ХГБХТ

дээшлүүлнэ.



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Биеийн тамир, спортын хорооны хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ № ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

Б АЙГУУЛ ЛАГАХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААПТ

3.16-1

Биеийн тамир спортоор дамжуулан хорт зуршлаас урьдчилан 
сэргийлэх, иргэдийн хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор нийтийг хамарсан биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн 
арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ, БТСХ

3.16-2
Өсвөр үеийн тамирчдын залгамж холбоог хангах үүднээс "Өсвөр 
үеийн шигшээ баг"-ийг бэлтгэн тогтмол сургуулилтаар хангах 
ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ, БТСХ, ХГБХТ

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие 
бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулан 
тогтмолжуулан ажиллана.

3.16-3
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын спорт залыг долоо хоног бүрийн Ням 
гарагт иргэдэд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

1-4 улирал НХХ, БТСХ

3.16-4

Иргэдийг нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин 
нөхцлийг сайжруулан дугуйн болон гүйлт, алхалтын зам, дасгал, 
хөдөлгөөн хийх ногоон байгууламж бүхий ил талбай байгуулж, 
өвлийн улиралд хиймэл мөсөн талбайг харьяа нутаг 
дэвсгэрийнхээ орон сууц, гэр хорооллын орчимд байгуулна.

1-4 улирал НХХ, БТСХ

3.16-5

Иргэдийг нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин 
нөхцлийг сайжруулах зорилгоор хороодын бүс болгонд 2-оос 
доошгүй талбайд "Бямба гарагийн өглөөний дасгал" арга 
хэмжээг зохион байгуулж хэвшүүлнэ.

1-4 улирал НХХ, БТСХ

3.16-7 Баянгол дүүргийн иргэдийн "Баянгол олимп" спортын наадмыг 
зохион байгүулна. 3 улирал НХХ, БТСХ

3.17 Хүүхэд залуучуудын спорт цогцолбор 
байгүулна. 3.17-1 Дүүргийн хүүхэд залуучуудын спорт цогцолборын барилгын 

ажлыг эхлүүлнэ. 2-3 улирал ЭЗТХ, БТСХ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Усан спорт сургалтын төвийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААПТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ

БАЙГУУЛЛАГА

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие 
бялдарыг чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн 
биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулан 
тогтмолжуулан ажиллана.

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.

3.16-6 Дүүргийн Усан спорт сургалтын төвийн үйл ажиллагааг 
жигдрүүлж, олон нийтийг хамруулна. 2-3 улирал НХХ, УССТ

4.5-4 Баянгол дүүргийн хүүхэд, залуучуудад зориулсан Усан бассейн, 
сургалтын төвийн ажлыг эрчимжүүлнэ. 1-4 улирал УССТ, ХГБХТ



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Татварын хэлтсийн хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙНЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ

БАЙГУУЛЛАГА

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.

3.6-2

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон зээл, санхүүгийн 
дэмжлэг, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах иргэдэд санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл бизнесийн мэргэжшсэн байгууллагаар зөвлөгөө 
өгөх сургалтанд хамруулж, олон нийтийн байгууллагад дэмжлэг 
үзүүлнэ.

1-4 улирал XX, стсх, тх



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Цэргийн штабын хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

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.

4.12-3 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа гамшгийн үед хорогдох байрыг 
ашиглах боломжийг судпан, эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 1-4 улирал ОБХ, ЦШ

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.

4.13-1

Дайчилгааны бэлэн байдпыг хангах арга хэмжээг зохион 
байгуулж, дүүргийн удирдлага, дайчилгаа удирдах бүлгийн 
бүрэлдэхүүнийг дайчилгаатай КШХС-д татан оролцуулж, үүрэг 
гүйцэтгэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал ЦШ

4.13-2

Цэргийн тоо бүртгэл, цэрэг халалт, татлага, гэрээт болон цэргийн 
дүйцүүлэх алба хаалгах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион 
байгуулж, хороодын цэргийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн санг 
төгөлдөржүүлж, цэргийн насны иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг 
хяналтандаа авч ажиллах ба тоо бүртгэл завсардагчдыг 5 хувиар 
бууруулна.

2-3 улирал ЦШ

4.13-3

Цэргийн алба хааж байгаа болон цэргээс халагдаж ирсэн 
дайчид, тэдгээрийн ар гэр ахуй амьдралын байдпыг нарийвчлан 
судалж, шаардпагатай иргэдийг нийгмийн халамж үйлчилгээнд 
хамруулах, ажлын байраар хангах, мэргэжил эзэмшүүлэх 
сургалтанд хамруулах ажпыг зохион байгуулж, цэргээс халагдаж 
ирсэн залуусын 20 хүртэл хувийг ажпын байр, мэргэжил олгох 
сургалтанд хамруулна.

2-3 улирал ЦШ

4.13-4
Дайчилгааны тухай хуулийн дагуу албан тушаалтаны цэргийн 
болон дайчилгааны сургалтыг зохион байгуулна.

1-4 улирал цш

4.13-5 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтыг чанаржуулж, бэлтгэл 
нөөцийн бүрэлдэхүүний чанар байдлыг 5 хувиар дээшлүүлнэ. 2 улирал цш



Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтын
Дотоод аудитын албаны хариуцах заалт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН ЗАСАГ ДАРГЫН 
2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААПТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2014 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА ХАРИУЦАХ

БАЙГУУЛЛАГА

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 хяналтан дор ил 
тод явуулна.

5.5-3
Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, харъяа 
байгууллагууд, хэлтэс албадын ажилтай нягт уялдуулан, сар бүр 
мониторинг хийн Засаг даргад ажпаа тайлагнаж байна.

1-4 улирал СТСХ, ДАА
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БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 
2014 ОНЫ ЗО РИЛТЫ Г ХЭРЭГЖ ҮҮЛЭХ АЖ ЛЫ Н  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Б а я н гал дүүридднгЗаса^дарт^! н 
1 П/| п' ^ээр сарын 02-нйШөдридон

ин хоёрдуг;аар 1Т

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИИН 
ЗАС АГ ДАРГЫ Н 2013-2016 
ОНЫ ҮЙЛ АЖ ИЛЛАГААНЫ  

ХӨ ТӨ ЛБӨ РИ ЙН ЗААЛТ1

№ 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮИЛ 
А Ж И Л Л А Г А А 2

ХАМТРАН 
АЖИЛЛАХ, 

ХАРЬЯА ХЭЛТЭС, 
БАЙГУУЛЛАГУУД

ХУГАЦАА3
ТӨЛӨВЛӨСӨН 

АЖЛУУД
РИУЦАХ 

А&ИЛТАН6

НЭГ. АГААР ЦЭВЭР ДҮҮРЭГ
1.1 Баянгол дүүрэгт агаарын 
бохирдлыг бууруулах
нэгдсэн төлөвлөгөөг Засгийн 
газрын болон Нийслэлийн 
үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөрт нийцүүлэн батлан 
хэрэгжүүлж агаарын
бохирдлыг бууруулах арга 
хэмжээг авна.

1 . 1-1

1 . 1-2

Дүүргийн хэмжээнд агаарын 
бохирдлыг бууруулах ажпын 
төлөвлөгөөг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлд нь 
хяналт тавина.
Стандартаас илүү хэмжээгээр 
утаа ялгаруулж байгаа тээврийн 
хэрэслийг хөдөлгөөнд 
оруулахыг хязгаарлах үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх ажпыг 
Замын цагдаагийн тасагтай 
хамтран үе шаттайгаар авч 
хэрэгжүүлнэ._________________

ДБТХ

ДБТХ, НАЧА

1-4 улирал

2-4 улирал

АЖ ЛЫ Н ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БӨГЛӨХ ЗААВАР:
Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Баянгол 

дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалттай нягт уялдуулан, тухайн байгууллагын үндсэн 
чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай бодлогын зорилтоо тусгах бөгөөд ерөнхий биш, хэмжигдэхүйц, тодорхой, 
шинэлэг ажил байна. Төлөвлөгөөг боловсруулахдаа загварын дагуу /Апа1, 11, МюгозоЙ 0№се Ехсе1/ бөглөнө. Баянгол 
дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2014 оны зорилтыг уууууу.Ьдс!.тп 
веб сайтаас татах боломжтой.
1-  Баянгол дүүргийн Засаг 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн холбогдох заалтыг харгалзах нүдэнд бичнэ.
2 -  2014 оны эдийн засаг, нийгмийн зорилтын холбогдох заалтыг харгалзах нүдэнд бичнэ.
3 -  Төлөвлөгдсөн ажпын гүйцэтгэлийг улирлаар тооцон гаргана.
4-  2014 оны зорилтонд тусгагдсан ажпыг тухайн байгууллага, нэгж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ажпуудыг бичих бөгөөд нэг 

заалтанд дөрвөөс доошгүй байна.
5 -  2014 оны зорилтонд тусгагдсан ажпыг заалтыг хариуцан хийх ажилтныг бичнэ.
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Нэгдүгээр улирлын нарийвчилсан төлөв 
танилцуулга хийх хуваарь

зГүгээр сарын 02-н.ы өдри 
<ийн гуравдугаар'-Хавсра

п ө гө ө н и й ^ , Ц I

1 А-к 5» я 1

1Н

1Т

№ Хэлтэс, албад Огноо
5

и  Р ^ : Ц а ^ : х !

1 Боловсролын хэлтэс 2014.01.07 8:30-9Г0.0

2 Хөдөлмөрийн хэлтэс 2014.01.07 - • 1И У : ( ] 0 -9 :З б

3
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний 

хэлтэс
2014.01.07 9:30-10:00

4 Эрүүл мэндийн нэгдэл 2014.01.07 10:00-10:30

5 Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 2014.01.08 8:30-9:00

6 Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс 2014.01.08 9:00-9:30

7 Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс 2014.01.08 9:30-10:00

8 Замын цагдаагийн тасаг 2014.01.08 10:00-10:30

9 Онцгой байдлын хэлтэс 2014.01.09 8:30-9:00

10 “ Баянгол шинэ өргөө”  ОНӨААТҮГ 2014.01.09 9:00-9:30

11 Өмч, газрын харилцааны алба 2014.01.09 9:30-10:00

12 Худалдан авах ажиллагааны алба 2014.01.09 10:00-10:30

13 Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв 2014.01.09 10:30-11:00

14 Биеийн тамир, спортын хороо 2014.01.10 8:30-9:00

15 Усан спорт сургалтын төв 2014.01.10 9:00-9:30

16 Татварын хэлтэс 2014.01.10 9:30-10:00

17 Цэргийн штаб 2014.01.10 10:00-10:30

18 Дотоод аудитын алба 2014.01.10 10:30-11:00


