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ХОЕР. АМИНЫ СУУЦТАИ ДҮҮРЭГ

2.1 Иргэдийн 
оролцоотойгоор газар 

зохион байгуулалт, 
төлөвлөлтийн үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлж, 
барилга, обьект барихдаа 
тухайн нутаг дэвсгэрийн 
оршин суугчдын саналыг 

заавал авдаг журамд 
шилжинэ.

Баянгол дүүргийн 23 хороод тус бүрээр 
худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж 
байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудын хаяг, 
байршил, үйлчилгээний чиглэл зэргийг 
амьдрах орчны зураглалын дагуу 
баяжуулалт хийнэ.

2.1-2. Иргэдийн 
оролцоотой хийсэн 

амьдрах орчны 
зураглалын дагуу 

тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх зорилт 

тавьж ажиллана.

Амьдрах орчны зураглал дээр баяжуулалт 
хийх тэмдэглэгээний зураг хэвлүүлэн 
хороодод хагас жил тутам тараан 
программын баазад оруулна.

Гэрэлтүүлэг, камержуулалтгүй газруудад 
гарсан гэмт хэргийн судалгаан дээр 
үндэслэн авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
арга хэмжээний чиглэлийг тогтоон 
шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлнэ.

Тогтоосон бүсүүдэд авч хэрэгжүүл.сэн арга 
хэмжээний гарсан үр дүнг 2014 оны 
Иргэдийн амьдрах орчны газрын 
зураглалтай харьцуулан дүгнэлт гаргана.

Амьдрах орчны зураглалыг төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
ашиглах, хэвшүүлэх, Улс, Нийслэл, 
дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг 
дүүргийн шаардлагатай бүсүүдэд 
оновчтой зарцуулах үр дүнг зөв 
тооцоолох боломжтой болно, иргэдийн 
амьдрах орчин сайжирна.
Иргэд дүүргийн хэмжээнд байгаа 
гэрэлтүүлэг, хогийн цэг, автобусын 
буудал зэрэг газруудын шилжилт 
хөдөлгөөн өсөлт бууралтыг хянах 
боломжтой болно.

Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо хэмжээ 
буурна.

Харьцуулалт хийснээр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг 
үнэлж дараагийн арга хэмжээг 
оновчтой төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
боломжтой болно.

1-р улирал

1-4 улирал

1-2 улирал

4-р улирал

Хороодын 
ажлын алба

23-н хороодын 
хэсгийн ахлагч 

нар

Хороодын 
ажлын алба

ХМОНХА

ХМОНХА

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн



Хороодод иргэдийн оролцоотой хийсэн 
амьдрах орчны зураглалын дагуу 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилт 
тавьж ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж 
ажиллана.

Хороодын үйл ажиллагаа идэвхижинэ, 
иргэдийн амьдрах орчин сайжирна.

1-4 улирал ДБТХ
Хороод хариуцсан 

мэргэжилтэн

ГУРАВ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОИ ДҮҮРЭГ

3.2 Ажил эрхлэлтийг 
дэмжих сангийн дэргэд 
жижиг, дунд бизнесийн 
төслүүдийг бойжуулан 

дэмжлэг үзүүлэн хамтран 
ажиллана.

3.2-4. Жижиг, дунд 
бизнесийн эрхлэгчдийг 

дэмжих чиглэлээр 
төрийн үйлчилгээг 

чирэгдэлгуй, хөнгөн, 
шуурхай, ил тод, 

нээлттэй болгоход 
зорилтот арга хэмжээ 

авч хэрэгжүүлнэ.

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих үйл 
ажиллагааг дүүргийн цахим хуудсаар нийтэд 
ил тод сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

Дүүргийн жижиг дунд үйдвэр 
эрхлэгчдийн санхүүгийн чадвар 
дээшилж, ажил эрхлэлтийн үзүүлэлт 
нэмэгдэнэ.

2-3 улирал ХМОНХА

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

ДӨРӨВ. АЮУЛГТЙ АМГАПАН ДҮҮРЭГ
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4.1-2. Захиргааны 
зөрчлийн орлогоос 

бүрддэг сангийн 
хөрөнгийг дүүргийн 
төсөвт төвлөрүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах, 
төвлөрсөн хөрөнгийг 

гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан 

зогсоох, үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийг түргэн шуурхай 

илрүүлэх үйл 
ажиллагаанд оновчтой 
хүртээмжтэй зарцуулах 
журмыг боловсруулан 

хяналт тавьж ажиллана.

Захиргааны зөрчлийн орлогоос бүрддэг 
сангийн хөрөнгийг дүүргийн төсөвт 
төвлөрүүлэх талаар хүсэлтийг Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлнэ.

Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 
зохион байгуулах аливаа ажлуудын 
санхүүгийн асуудал шийдвэрлэгдэнэ,

1-2 улирал

стсх, эзтх

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

Захиргааны зөрчлийн орлогоос бүрддэг 
сангийн хөрөнгийг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийг түргэн шуурхай илрүүлэх үйл 
ажиллагаанд зарцуулах журмыг 
боловсруулан хяналт тавьж ажиллана.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар хийж буй ажлын хөрөнгийн 
зарцуулалтыг зөв оновчтой зохион 
байгуулж хүртээмж дээшилнэ. 
Хийгдсэн ажлын үр дүнг тооцох систем 
бий болно, гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт 
буурна.

1-4 улирал
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

4.1-6. Дүүргийн 
хэмжээнд хар тамхи, 
мансууруулах бодис 

хэрэглэсэн болон 
хэрэглэсэн үедээ бусад

Дүүргийн хэмжээнд гарч буй нийт гэмт 
хэргээс түгээмэл гарч байгаа болон өсөх 
хандлагатай гэмт хэргүүдийн талаар 
судалгаа хийж тухай бүр харьяалах 
цагдаагийн хэлтсүүдэд чиглэл өгч ажиллана.

Гэмт хэргийн гаралт буурна 1-4 улирал

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн
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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.

төрлийн гэмт хэрэг 
үйлдсэн, хар тамхи. 
мансууруулах бодис 

худалдаалсан, 
хадгалсан,тээвэрлэсэн 

гэмт хэргийн талаарх 
судалгааг гаргах, 

судалгаанд тулгуурлан 
2012-2014 онуудад

Хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэсэн 
эсэхийг богино хугацаанд тогтоох сорилын 
тестийг ашиглан магадлал бүхий цэгүүдэд 
хяналт шалгалтын ажлыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулна.

Энэ төрлийн гэмт хэргийн илрүүлэлт 
сайжирна

2-р
улиралд ГХУСАЗСЗ

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн

хийгдсэн энэ төрлийн 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх 

ажиллагаануудад хяналт- 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга замыг тодорхойлно.

Хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээг 
хориглох зорилгоор өмнө онуудад хийгдсэн 
ажлуудын үр дүнг тооцох, шаардлагатай 
арга хэмжээг авч ажиллан цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох 
зорилго бүхий дүүргийн ГХУСАЗСЗ, хууль 
сахиулах байгууллагуудын холбогдох албан 
тушаалтнуудын дунд уулзалт зөвлөгөөн 
зохион байгуулна.

Хууль сахиулах байгууллагуудын 
уялдаа холбоо сайжирна. Авч 
хэрэгжүүлж байгаа аливаа арга хэмжээ 
бодит үр дүнгээ өгч энэ төрлийн гэмт 
хэргийн гаралт буурна.

3-р
улиралд

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

4.1-13. Эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх 

төвийн 
мэргэжилтнүүдийн 

мэдлэг боловсролыг

Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн 
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэх сургалтыг дүүргийн хууль 
сахиулах байгууллагуудын албан хаагч 
нартай хамтран чиглэл чиглэлээр зохион 

байгуулна.

Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн 
үйлчилгээний чанар, хүртээмж 

дээшилж, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
төвийн мэргэжилтнүүдийн ур чадвар 

тал бүрээр дээшилнэ.

улиралд 
нэг удаа

ЭЗТҮТ

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

улиралд нэг удаа зохион 
байгуулж, төвийн 

үйлчилгээ болон иргэдэд 
үзүүлэх хууль зүйн 

туслалцааны голлох 
чиглэлүүдээр гарын 

авлага гаргаж, иргэдэд 
голлон тохиолддог эрх 
зүйн нийтлэг асуудлаар 
телевизийн нэвтрүүлэг 

бэлтгэн хүргэнэ.

Иргэдэд үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны 
голлох чиглэлүүдээр гарын авлага гаргана.

Иргэдийн төрийн үйлчилгээний талаар 
ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилнэ.

1-2 улирал ЭЗТҮТ ХМОНХА

Иргэдэд голлон тохиолддог эрх зүйн нийтлэг 
асуудлаар телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэн 
олон нийтийн хүртээл болгоно.

Иргэдийн төрийн үйлчилгээний талаар 
ойлголт, хууль эрх зүйн мэдлэг 
дээшилнэ.

з-р
улиралд

ХМОНХА ХМОНХА

ТАВ. АВЛИГАГҮИ ДҮҮРЭГ

5.1-1. Дүүргийн 
санхүүгийн болон үндсэн 

үйл ажиллагааны 
талаархи мэдээллийг 
цахим хуудас болон 
бусад мэдээллийн 
хэрэгслээр тогтмол 

мэдээллэх, дүүрэг болон

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон 
хороодод онлайн мэдээллийн "ЛЕД" 
самбарыг нэгдсэн сүлжээнд холбох.

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын үйл 
ажиллагаа болон зохион байгүүлж бүй



5.1 Дүүрги й н төсөв 
санхүү, төрийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой

хороодод нээлттэи 
онлайн "ЛЕД" самбарыг 
байршуулан Нийслэл, 

дүургээс зохион 
байгуулж буй үйл 

ажиллагаа, холбогдох 
мэдээллийг шуурхай 

мэдээллэх боломжийг 
бүрдүүлж ажиллана.

миислэл, дүүргээс мэдээллээр шууд хангах 
боломжийг судлан, хөрөнгийг шийдвэрлүүлж 

мэдээллээр хангах журмыг боловсруулж 
батлуулан үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

арга хэмжээний талаарх мэдээллийг 
шуурхай хүргэх нөхцөл бүрдэнэ.

1 -4  у л и р а л 1 л Л М Ш Л А

гарсан шийдвэрүүдийг 
иргэдэд нээлттэй болгоно. 5.1-7. Нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 

мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай, 

шилэн дансны хууль 
тогтоомжийн дагуу 
төлөвлөгөө гаргаж 

хэрэгжүүлэн ажиллана.

Тамгын газрын хэмжээнд Нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхпын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай, шилэн дансны хууль 

тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах арга 
хэмжээний 2015 оны төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж, зохион байгуулна.

Сургалтыг нэгдсэн төлөвлөгөөний 
дагуу зохион байгуулсанаар ажилтан 

албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар 
дээшилнэ.

1-р сард 
багтаан

ЗХХ

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

5.3-1. Хороодыг 
интернэтийн шилэн 

кабелиар холбож 
байгаатай холбогдуулан 

иргэдийн санал 
хүсэлтийг хорооны 

ажилтнаар дамжуулан 
авч Нийслэл, дүүргийн 

нэгдсэн сүлжээнд оруулж 
шийдвэрлэх, санал

Нийслэлийн Захирагчийн Ажпын албаны 
Иргэд хүлээн авах төвийн эрх бүхий албан 
тушаалтнуудтай уулзалт зохион байгуулна.

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хороодод 
цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэх 

боломж бүрдэнэ.
1-2 улирал ЗХХ

Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн

асуулгын шиидвэрт 
тусгах шуурхай үйлдэл 

бүхий программ 
хангамжийг үйл 
ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэх, санал 
асуулгыг богино 

хугацаанд хороо тус 
бүрээр шуурхай явуулан 
үр дүнг тооцох журмыг 

боловсруулна.

Иргэд, байгууллагуудаас ирж буй өргөдөл, 
гомдол, хүсэлтүүдийг ангилан төрөлжүүлж, 
дүн шинжилгээ хийж голлон ирүүлж буй 
хүсэлтүүдийг үндэслэн, холбогдох арга 
хэмжээ авч, нэгдсэн арга хэмжээг зохион 
байгуулж ажиллах шийдвэрлэлтийн мэдээг 
сар, улирал, жилээр нэгтгэн үнэн зөв гаргаж 
дээд байгууллагуудад тайлагнана.

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 
чанар сайжирна.

1-4 улирал

Хэлтсүүдийн 
бичиг хэрэг 
хариуцсан 
ажилтнууд

Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн



5.3 Дүүргийн үйл 
ажиллагааг ил тод 

байлган, гүйцэтгэлд нь 
хяналт тавих эрхийг 

иргэдэд олгохын зэрэгцээ 
тулгамдаж буй асуудлаар 

иргэдийн дунд олон 
нийтийн санал асуулга 
явуулж, тэдний саналд 

үндэслэн шийдвэр 
гаргадаг болно.

5.3-2. Хороод болон 
харьяа төрийн 

байгууллагуудтай онлайн 
видео хурал хийх, дүрст 

мэдээлэл солилцох 
боломжоор хангаж үйл 

ажиллагаандаа 
нэвтрүүлж ажиллана.

Хороод болон харьяа байгууллагуудад 
өндөр хурдны мэдээлэл дамжуулах шилэн 
кабель, тоног төхөөрөмжүүдийг Нийслэлийн 
Мэдээллийн технологийн газраас хүлээн 
авах ажлыг зохион байгуулна.

Төрийн байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны болон мэдээлэл 
солилцооны хурд, чанар сайжирна.

1-4 улирал НМТГ ХМОНХА

Дуу, дүрс дамжуулан видео хурал хийх тоног 
төхөөрөмжийн судалгааг гаргах, төсөв 
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн үйл ажиллагааг 
эхлүүлнэ.

Хороод болон бусад байгууллагуудтай 
онлайн хурал, сургалт зохион 
байгуулах, цаг хэмнэх боломж 
бүрдэнэ.

1-3 улирал зхх ХМОНХА

5.3-3. Тогтмол гаргадаг 
сэтгүүл, хэвлэмэл 

хуудсын чанар, иргэдэд 
хүргэх хүртээмжийг 
дээшлүүлэх, цахим 
хэлбэрээр хүргэдэг 
мэдээллийн агуулга 

багтаамжийг сайжруулж 
хэвлэл мэдээллийн үйл 
ажиллагаанд зарцуулах 

зардлыг хэмнэн 
ажиллана.

"Бид Баянголчууд" сэтгүүлийг хагас жилд нэг 
удаа эрхлэн гаргаж, дүүргийн иргэдийн 
мэдээллээр хангах, "Баянголын мэдээ" 
мэдээллийн хуудсыг сар тутамд гаргаж 
хэвлүүлэн дүүргийн иргэдэд, өрх бүрт 
тарааж, дүүргийн үйл ажиллагаа болон 50 
жилийн ойн хүрээнд хийгдэж буй бүтээн 
байгуулалтын ажлын талаар мэдээ 
мэдээллийг цаг тухай бүрт нь шуурхай 
хүргэнэ.

БГД-ийн үйл ажиллагааны талаар 
иргэдэд мэдээ мэдээлэл шуурхай 
хүрнэ. Дүүргийн үйл ажиллагаа, бүтээн 
байгуулалт, хөгжил цэцэглэлтэд 
иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хамтран 
ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал
Бүх хэлтэс, 

алба
ХМОНХА

5.3-5. Мэдээ мэдээллийг 
нээлттэй, хүртээмжтэй, 

ил тод байлгаж 
мллл/.Ьд<±тп веб хуудсын 

үйл ажиллагааг 
мэдээлийн эх сурвалж 

болгоно.

Хороодыг интернэтийн шилэн кабелиар 
холбож байгаатай холбогдуулан санал 
асуулгыг богино хугацаанд хороо тус бүрээр 
шуурхай явуулан үр дүнг тооцох журмыг 
боловсруулна.

Цаг хугацааг хэмнэх, байгууллага 
хоорондын бичиг хэргийн зардлыг 
бууруулах, хариуцлага, хяналтын 
тогтолцоо сайжирна.

1-4 улирал ХМОНХА

Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн, бичиг 
хэргийн эрхлэгч

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэх журам боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл, хүсэлт хуулийн 
хугацаанд чанартай шийдвэрлэгдэнэ.

1-4 улирал НЗАА
Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн

Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хуулийн 
хугацаанд шийдвэрлээгүй, өргөдөл гомдлыг 
шийдвэрлэх журмыг биелүүлээгүй албан 
хаагчдад хариуцлага тооцох журам 
боловсруулна.

Өргөдөл, хүсэлтийг хуулийн хугацаанд 
чанартай шийдвэрлэн хариуцлагын 
тогтолцоо сайжирна.

1-4 улирал Ёс зүйн хороо
Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн сар, 
улирал тумын мэдээг дүүргийн цахим 
хуудсаар мэдээлнэ

Иргэд мэдээ мэдээллээр тогтмол 
хангагдах нөхцөл бүрдэнэ.

1 -4 улирал ХМОНХА
Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.3-11. Иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн 

ергөдөл, гомдол, 
хүсэлтийг үр дүнтэй, 

чанартай, шийдвэрлэх 
талаар санаачлага 
гаргаж ажиллана.

Албан бичиг, өргөдөл гомдлын нэгдсэн 
программын талаар сургалт зохион 
байгуулж өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 
хугацааг Нийслэлийн удирдлагаастогтоосон 
хугацаанд шийдвэрлэдэг болгоно.

Дүүргийн хэмжээнд өргөдөл гомдол, 
ирсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн чанар 
болон тоон үзүүлэлт сайжирч, цаас 
хэмнэх боломж бүрдэнэ.

1-4 улирал Бүх хэлтэс, 
алба

Иргэдийн өргөдөл, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн



5.4 Дүүргийн нутгийн 
захиргааны 

байгууллагуудаас иргэд, 
аж ахуйн нэгжүүдэд 

үзүүлдэг ажил, үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт шилжүүлж, 

цахим засаглалыг

5.4-4. Дүүрэг, хороодын 
дэргэд “Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв" 
байгуулж иргэдэд 

үзүүлэх үйлчилгээний 
стандарт багцыг бий 
болгон ажилтнуудад 

сургалт зохион

Дүүргийн "Нэг цэгийн үйлчилгээний төв"-д 
ажиллаж байгаа хэлтэс албадын үйл 

ажиллагааг уялдуулсан стандарт багц болох 
дүрэм журам батлуулна.

Дүүргийн Нэг цонхны үйлчилгээний 
албан хаагчдын ажлын хариуцлага 
нэмэгдэж үйлчилгээний хүртээмж, 

чанар сайжирна.

1-4 улирал НЦҮТ
Иргэдийн өргөдел, 
гомдол хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.4-6. Байгууллага 
хооронд солилцох 

мэдээллийн урсгал, 
загварыг тодорхойлох

Дүүргийн Засаг даргын цохолтоор харьяа 
болон дэргэдэх хэлтэс албадад хүргүүлсэн 
хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт, 
тайлагналтын журам боловсруулж мөрдөж 
ажиллана.

Дэргэдэх хэлтэс албадын ажлын 
уялдаа холбоо сайжирна.

1-4 улирал

Бүх хэлтэс, 
алба

Бичиг хэргийн эрхлэгч

цахим мэдээлэл баримт 
бичиг солилцох нэг 

түвшинд хүлээн 
зөвшөөрөх журмыг 

боловсруулж нэвтрүүлнэ.

Байгууллагын удирдлагын болон албан 
хэрэг хөтлөлт, албан бичиг, захирамжлалын 
баримт бичиг боловсруулалтын е-о№се 
программыг дүүрэгт ашиглах талаар судлах, 
шаардлагатай журмыг боловсруулна.

Байгууллагын нэгдсэн удирдлагын 
программтай болж, хэлтэс албад 
хоорондын ажлын уяалдаа сайжирна.

1-4 улирал ХМОНХА

5.6-1. Хороодын иргэний 
танхимыг "Хууль зүйн

УИХ, ЗГ болон дээд шатны байгууллагаас 
батлан гаргахаар хэлэлцэгдэж байгаа хууль, 
тогтоол, шийдвэрүүдийн төслүүдийг 
хороодын иргэний танхимуудаар дамжуулан 
хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

УИХ, ЗГ болон дээд шатны 
байгууллагаас батлагдан гарах хууль, 
тогтоол, бусад шийдвэрт иргэдийн 
санал тусгагдана.

1-4 улирал
Хороодын 

ажлын алба

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн

туслалцаа үзүүлэх төв"- 
ийн үйл ажиллагаатай 

уялдуулан иргэдийн эрх 
зүйн боловсролыг 

дээшлүүлэх, иргэдэд 
голлон учирдаг эрх зүйн 

асуудлаар дагнан 
зөвлөгөө өгч, улирал бүр 

сургалт явуулж

УИХ, ЗГ болон дээд шатны 
байгууллагуудаас батлагдан гарсан хууль, 
тогтоол, бусад шийдвэруүдийг хороодын 
иргэний танхимтай хамтран сурталчлах 
ажпыг зохион байгуулна.

Шинээр гарсан хууль тогтоомжийн 
талаар иргэдийн мэдлэг дээшилнэ.

1-4 улирал
Хороодын 

ажпын алба

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн

5.6 Дүүрэг, хороодыг 
иргэний танхимтай болгож, 

иргэдийн тулгамдаж буй 
асуудлыг судлан, 

тэдгээрийгтөрийн үйл 
ажиллагаатай уялдуулан 

ажиллана.

хэвшүүлнэ.
“Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төв”-ийн үйл 
ажиллагаатай уялдуулан иргэдийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх, иргэдэд голлон 
учирдаг эрх зүйн асуудлаар дагнан зөвлегөө 
өгөх ажлыг хороодын иргэний танхимд 
зохион байгуулахад хяналт тавьж иргэдийг 
идэвхтэй хамруулна.

Иргэд хуулийн анхан шатны мэдлэгтэй 
болно

1 -4 улирал ЭЗТТ

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.6-2. Хороодын албан Батлагдсан телевлегөөнй дагуу сүргалтыг



хаагчдын эрх зүин 
мэдлэгийг дээшлүүлэх 
зорилгоор төлөвлөгөө 

батлан сургалт явуулах,

тогтмол зохион байгуулан албан хаагчдын 
сургалтаар олж авсан мэдлэгийн түвшинг 

тогтоон хагас, бүтэн жилээр шалгалтыг авна.

Сургалтын үр дүнг тооцох нөхцөл 
бүрдэнэ. 1-4 улирал Хороод хариуцсан 

мэргэжилтэн

албан хаагчдын мэдлэг 
боловсролын түвшинг 

тогтоох шалгалтыг хагас 
жилээр зохион байгуулан

Дүүргийн 23 хороодын иргэний танхимын 
үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
тэдгээрийн дунд болзолт уралдаан зарлана.

Уралдааны үр дүнг үндэслэн хороодын 
үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх 
нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал
Хороодын 

ажлын алба

Хороод хариуцсан 
мэргэжилтэн

зэрэглэл тогтоож 
шаардлагатай сургалтыг 

тусгайлан явуулж, 
хороодын дунд болзолт 

уралдаан зарлан, төрийн 
үйлчилгээг шинэлэг, 
оновчтой хэлбэрээр 
иргэдэд хүргэж буй

Хороодын албан хаагч нараас төрийн 
үйлчилгээг шинэлэг, оновчтой хэлбэрээр 
иргэдэд хүргэж буй тэргүүн туршлагыг 
хөхүүлэн дэмжиж ажиллана.

Төрийн үйлчилгээг шинэлэг, оновчтой 
хэлбэрээр иргэдэд хүргэж буй хорооны 
албан хаагчдын тэргүүн туршлагыг 
бусад хороодод ашиглах боломжтой 
болно.

1-4 улирал Хороод хариуцсан 
мэргэжилтэн

5.7-1. Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, 
гэмт хэргийн шалтгаан 

нөхцөлийг судлан 
тогтоох, иргэдэд шинээр 

гарсан хууль, 
тогтоомжийг сурталчлан 
таниулах ажилд тухайн 

чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн бус 

байгууллагуудыг татан 
оролцуулах, 

шаардлагатай төсөв 
хөрөнгийг 

шийдвэрлүүлнэ.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
дүүргийн цагдаагийн хэлтсүүдтэй хамтран 
ажиллах, нийтийн эргүүлд аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын ажилтан албан хаагч, их 
дээд сургуулийн оюутан, сурагчдыг татан 
оролцуулах, урамшуулал олгох, хэрэгжилт 
үрдүнгтооцон ажиллана.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд оролцож байгаа иргэд 
байгууллагуудыг дэмжих тогтолцоо 
бий болно. Иргэд байгууллагуудын 
идэвхи санаачлага сайжирна.

1-4 улирал

ЦХ-1, ЦХ-2, ЗЦТ

Хууль, тогтоол, 
захирамжийн 

хэрэгжилт, эрх зүйн 
актын мэдээлэл, 

сурталчилгаа, гэмт 
хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил 
хариуцсан мэргэжилтэн

5.7 Төр, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэн өргөтгөж, 
төрийн зарим ажил, 

үйлчилгээг төрийн бус 
байгууллага, хувийн 

хэвшлийн байгууллагаар 
гүйцэтгүүлнэ.

Төрийн зарим ажил үйлчилгээг төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор 
гүйцэтгүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 
хүрээнд иргэдэд шин.ээр гарсан хууль 
тогтоомжийг сурталчлан таниулахад тухайн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 
бус байгууллагуудыг татан оролцуулах, 
боломж нөхцөлд дэмжпэг үзүүлнэ.

Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын ажлын уялдаа холбоо 
сайжирна

1-4 улирал
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

5.7-2. Төрийн зарим 
ажил үйлчилгээг төрийн 

бус байгууллага, 
мэргэжпийн холбоодоор 

гэрээгээр гүйцэтгэх 
ажлыг үе шаттайгаар 

зохион байгуулна.

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 
судалгаа, шинжилгээг мэргэжлийн 
байгууллага, ТББ-аар хамтран гүйцэтгүүлнэ.

Хөндлөнгийн судалгаа шинжилгээнд 
үндэслэн байгууллагын үйл 

ажиллагаанд гарч буй зөрчил 
дутагдлыг арилгах боломж бүрдэнэ.

1-4 улирал ЗХХ ХМОНХА



5.8-1. Дүүргийн 
Авлигатай тэмцэх үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 

боловсруулан холбогдох 
газраар баталгаажуулах, 

төлөвлөгөөнд 
шаардлагатай 

сургалтуудыг тусган АТГ 
газар болон бусад 

байгууллагатай хамтран 
сургалтыг дүүргийн 

төрийн байгууллагын 
албан хаагчдын дунд 

зохион байгуулна.

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 
зөвлөмжийн дагуу шаардлагатай 
чиглэлүүдийг хамруулан Авлигатай тэмцэх 
газар болон бусад байгууллагатай 
хамтарсан сургалт, уралдаан тэмцээнүүдийг 
дүүргийн төрийн байгууллагын албан 
хаагчдын дунд зохион байгуулна.

Төрийн байгууллагын албан хаагчдын 
авлигаас урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний талаарх хууль эрх зүйн 
мэдлэг дээшилнэ

1-р улирал

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

Дүүргийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 
чигэлэлээр хийгдэх сургалт, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 
холбогдох газраар баталгаажуулна.

Авлигийн эсрэг, соён гэгээрэх хууль 
дүрэм журамыг хэрэгжүүлэх, 
"Авлигагүй Улаанбаатар" хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангахад ахиц гарна. 
Төрийн албан хаагчид авлигаас ангид 
байх нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал

Хэлтэс, албад

Хүний нөөц, хувь хүний 
хөгжил, ХАСХОМ 

хариуцсан мэргэжилтэн

5.8-2. Дүүргийн ёс зүйн

Дүүргийн ёс зүйн хорооны албан хаагчдын 
ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулна.

Ёс зүйн хорооны албан хаагчдын 
ажлын ур чадвар дээшилнэ.

1-4 улирал
Хороодын 

ажлын алба

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

хорооны үйл ажиллагааг 
олон нийтэд 

сурталчилан таниулж, ёс 
зүйн хороодын албан 

хаагчдыг чадавхжуулах

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг 
сайжруулах, ёс зүйн хорооноос гарсан 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийнэ.

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа 
сайжирна.

1-4 улирал зхх

Төрийн захиргаа, 
шагнал, төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн
сургалтыг зохион 

байгуулна.
Дүүргийн ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа, 
төлөвлөгөөг олон нийтэд сурталчилан 
таниулах зорилгоор хороодын зарлалын 
самбарт мэдээллийг байршуулах ажлыг 
зохион байгуулна.

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны ил 
тод байдал дээшилнэ.

1-4 улирал
Хороодын 

ажлын алба
Хороод хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.8-4. Мянганы хөгжлийн 
зорилтод тусгагдсан 
Ардчиллын үндсэн 
зарчим, хэв маягийг 

амьдралд хэвшүүлэх, 
авлигыг үл тэвчих уур 
амьсгалыг бүх хүрээнд 

хэвшүүлэх, хүний эрхийн 
түгээмэл тунхаглалыг

"Авлигагүй Улаанбаатар" зорилтын хүрээнд 
хэрэгжих "Авлигын эсрэг Нийслэлийн 
хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг дүүрэгт 
хангуулах ажлыг зохион байгуулна.

Албан хаагчдын Төр, хуулиа дээдлэх, 
иргэд Төрд итгэх итгэл дээшилж 
харилцан үл ойлголцол арилна.

1-4 улирал
Бүх хэлтэс, 

алба

Хүний нөөц, хувь хүний 
хөгжил, ХАСХОМ 

хариуцсан мэргэжилтэн

5.8 Нутгийн захиргааны 
үйл ажиллагаанд хууль 
дэздлэх ёсыг бодитой 

хэрэгжүүлж, төрийн албан 
хаагчдыг сонирхлын 

зөрчил, авилгад өртөхгүй 
байх, урьдчилан сэргийлэх

хүндэтгэн сахиж, хэвлэл 
мэдээлэл эрх чөлөөг 
хангаж, олон нийтэд 

мэдээллийг чөлөөтэй 
олж авах боломж 

нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбаруудаар иргэд олон нийт мэдээллийг 
ил тод чөлөөтэй олж авах нөхцөл 
бололцоогоор хангаж ажиллана.

Иргэд төрийн захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаа, төрийн 
үйлчилгээний талаар үнэн бодит 
мэдээллээр хангагдана.

1-4 улирал
Бүх хэлтэс, 

алба
ХМОНХА



эрх зүйн болон зохион 
байгуулалтын арга 

хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Хороод болон харьяа хэлтэс албадын 
үндсэн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, архив, 
албан хэрэг хөтлөлт, захирамжпалын 
баримт бичгийн боловсруулалтын талаар 
зөвлөн туслах зорилго бүхий шалгалтыг 
хороод болон харьяа хэлтэс албад тус бүрт 
зохион байгуулна.

Хороод болон харьяа хэлтэс албадын 
үйл ажиллагаанд гарч буй зөрчил 
доголдлыг илрүүлэн арилгана.

1-р улирал Бүх хэлтэс, 
алба

Хороод хариуцсан 
мэргэжилтэн

5.8-5. Төрийн үйлчилээг 
хүнд сурталгүй, хөнгөн 
шуурхай үзүүлэх, иргэн 

төвтэй дүүрэг болох 
зорилго тавьж, дүүргийн 

Засагдарга, Тамгын 
газар, Засагдаргын 

дэргэдэх газар, харьяа 
хэлтэс, албад 

хорооддоо үйлчлэх 
зарчмаар шинэ 

санаачлага гаргаж 
ажиллана.

Дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын газрын 
үйл ажиллагааны талаар иргэдэд 
сурталчлах, зөвлөгөө өгөх, өргөдөл хүсэлт 
авах арга хэмжээг хороод тус бүр дээр 
зохион байгуулна.

Дүүргийн Засаг дарга болон Тамгын 
газрын үйл ажиллагааг иргэдэд 
нээлттэй, ил тод болгоно.

2-р улирал
Хороодын 

ажлын алба

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

Иргэдэд тулгарч буй эрх зүйн нийтлэг 
асуудлаар иргэдэд зөвлөгөө өгөх ажлыг 
Монголын Өмгөөлөгчдийн холбоо, 
Хуульчдын холбоотой хамтран дүүргийн 
хороодод зохион байгуулна.

Иргэдэд тулгарсан эрх зүйн асуудлыг 
шийдвэрлэх чиглэл өгнө, иргэдийн эрх 
зүйн мэдлэг дээшилнэ.

3-р улирал
Хороодын 

ажлын алба

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

Архивын баримтыг цахимжуулах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. Дүүргийн архивт нөхөн 
бүрдүүлэлт хийх хэлтэс, албадыг арга 
зүйгээр хангаж ажиллана.

Архивын үйл ажиллагаа иргэд албан 
хаагчдад нээлттэй онлайн болох ба 
шуурхай үйлчилгээтэй болно, Архивын 
сан хөмрөгийн чанар сайжирна.

1-4 улирал

Хороодын 
иргэний 

танхимын 
зохион 

байгуулагчид , 
ӨГХА, СХ

Архивын мэргэжилтэн

Дүүргийн харьяа хэлтэс албадын үйл 
ажиллагааг хороодын ажлын албатай 
уялдуулж шинэ мэдээ мэдээллийг иргэдэд 
түргэн шуурхай хүргэх ажпыг зохион 
байгуулна.

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд чирэгдэлгүй 
хүргэх ажлын уялдаа холбоо 
сайжирна.

1-4 улирал
Хороодын 

ажлын алба
Хороод хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.8-6. Төрийн албанд 
хууль дээдлэх зарчмыг 
тууштай хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр төлөвлөгөө 

гарган хэрэгжүүлж, 
биелэлтийг улирал 

тутамд дүгнэж ажиллана.

Төрийн албанд хууль дээдлэх зарчмыг 
тууштай хэрэгжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө 
гарган батлуулж, хэлтэс, албадын өдөр 
тутмын хэрэгцээнд шаардлагатай хууль 
тогтоомж, тогтоол шийдвэр, дүрэм журмын 
жагсаалтыг гарган сурталчилан таниулна. 
Албан хаагчдын мэдлэгт шаардлагатай 
сургалтуудыг явуулна. Төлөвлөгөөний 
биелэлтийг улирал тутамд дүгнэж ажиллана.

Төрийн албан хаагчдын хуулийг зөв 
хэрэглэх ур чадвар сайжирна.

1-4 улирал
Бүх хэлтэс, 

алба

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

5.8-7. "Авлигын эсрэг 
Улаанбаатарын тунхаг"- 

ийг хэрэгжүүлж 
ажиллана.

“Авлигын эсрэг Улаанбаатарын тунхаг"-ийн 
хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд хангуулах 
ажлыг зохион байгуулан ажиллана.

Авлигын эсрэг соён гэгээрэх бүх 
нийтийн оролцоонд түлхэц хүч болно.

1-4 улирал Бүх хэлтзс, 
алба

Хүний неөц, хувь хүний 
хөгжил, ХАСХОМ 

хариуцсан мэргэжилтэн

Дүүргийн гадаад харилцааг өргөжүүлэх 
үүднээс гадаадын томоохон хотуудын 2-3 
дүүрэгтэй шинээр хамтран ажиллах анхны 
харилцааг тогтооно.

Дүүргийн гадаад харилцаа өргөжинө. 1-4 улирал
Бүх хэлтэс, 

алба

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн



5.9 Дүүргийн гадаад 
харилцааг сайжруулж, 

өндөр хөгжилтэй орны хот, 
дүүргүүдтэй харилцаа 

тогтоож, төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.

5.9-1. Дүүрэгтэй хамтын 
ажиллагаатай гадаадын 

улс орны болон 
дотоодын хот, дүүрэг, 

байгууллагуудтай 
хамтын харилцааг 

өргөжүүлэх, шинээр 
харилцаа холбоо 

тогтоох, тэдгээр хот, 
дүүрэг, байгууллагуудад 

төрийн албан хаагч, 
мэргэжилтнүүдийг 

томилолтоор 
ажиллуулан туршлага 

солилцох, судалгаа 
хийлгэх ажпыг зохион 

байгуулна.

Дүүргийн 50 жилийн ойн хүрээнд олон 
жилийн түншийн харилцаат, хамтын 
ажиллагаат хот дүүрэгтэй хамтын 
ажиллагааны хэлэлцээ хийх, санамж бичиг, 
гэрээ шинэчлэн байгуулж цаашдын хамтын 
ажиллагааны чиглэлийг батлуулна.

Дүүргийн гадаад харилцаа ахисан 
шинэ түвшинд хүрнэ 1-4 улирал Хуулийн алба

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

Хууль эрх зүй, төрийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах, авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны сайн туршлага, хэрэгжүүлэх 
арга туршлагыг нэвтрүүлэх чиглэлээр олон 
улсын байгууллагатай хамтран ажиллаж, 
холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамруулан, 
туршлага судлах боломжийг бүрдүүлнэ.

Дүүргийн үйл ажиллагаанд олон улсын 
туршлагаас нэвтрүүлэх боломж 

бүрдэнэ

1-4 улирал Хуулийн алба

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн тэргүүлэх 
зорилтуудыг хангах чиглэлээр гадаад улс 
орнуудын хэрэгжүүлсэн арга зам, сайн 
туршлагыг судлан, холбогдох хэлтэс 
албадыг хамруулан хамтран ажиллана.

1-4 улирал ЭЗТХ

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

5.9-2. Олон улсын 
хэмжээнд сайн туршлага 

болон нэвтэрч буй 
Сингапурын хөгжлийн 
туршлага болох "Хүн 

амын нягтаршил ихтэй 
хотуудын баримтлах 10 

зарчим"-ыг судлан 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.

"Хүн амын нягтаршил ихтэй хотуудын 
баримтлах 10 зарчим" гарын авлагын 
зохиогчийн эрхийг авч хэвлүүлэн үйл 
ажиллагаандаа ашиглана.

Томоохон хотуудын үйл ажиллагааны 
үндсэн зарчмыг нутагшуулан 
хэрэгжүүлэх боломж бүхий 
судалгаатай болсон байна.

1-4 улирал ХМОНХА

Гадаад харилцаа, 
төсөл хөтөлбөр, 

сургалт хариуцсан 
мэргэжилтэн

ТАВ. ТУСГАИ АЖИЛ

1

Дүүргийн Засаг дарга, 
Засаг даргын тамгын 
газрын даргыг шүүхэд 
төлөөлж оролцох 
хэргүүдийн явцын 
талаарх мэдээллийг 
улирал бүр мэдээлэх, 
тайлагнах

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын 
газрын даргыг шүүхэд төлөөлж оролцож буй 
хэргүүдэд амжилттай ажиллан тайланг 
улирал бүр гарган дүүргийн удирдлагуудад 
мэдээллэнэ.

Шүүхээр хянагдаж байгаа хэргүүдийн 
шийдвэрлэлтийн чанар сайжирна

1-4 улирал ЗХХ Хуулийн алба

2

Гэр бүлийн тухай 
хуулийн дагуу хийгдсэн 
захиргааны
ажиллагааны үр дүнд 
хяналт шалгалтыг тухай 
бүр хийж ажиллана.

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр 
тогтоолгосон болон үрчлэгдсэн хүүхдүүдийн 
гэрт очин нөхцөл байдалтай танилцаж, 
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийн хяналт тавьж 
ажиллана

Иргэний хувийн хэрэгт баяжилт хийн 
хүнд нөхцөлд байгаа иргэд, хүүхдэд 
шаардлагатай арга хэмжээ авах 
нөхцөл бүрдэнэ.

1 -4 улирал НХХ

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн



Тамгын газрын нийт 
албан хаагчдын дотоод, 

гадаадын сургалт 
семинарт оролцох ажилд 
хяналт тавьж ажиллана.

Тамгын газрын нийт албан хаагчдын дотоод, 
гадаадын сургалт семинарт оролцсон 
бүртгэлийн дэвтэр хөтлөн хяналт тавин 
ажиллана.

Сургалт арга хэмжээний эрэлт 
шаардлага бодитой болно

1-4 улирал Бүх хэлтэс, 
алба

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн
о Сургалтанд хамрагдсан ажилтан, албан 

хаагчдын хэлтсийн даргаар 
баталгаажуулсан тайланг хүлээн авч 
нэгтгэнэ.

Сургалт арга хэмжээнд хамрагдсан 
албан хаагчдын мэдээллийн сантай 
болж хуваарилалт хийх боломжтой 
болно

Эрх зүйн нийтлэг 
асуудал, эрх зүйн 
сургалт хариуцсан 

мэргэжилтэн

Дүүргийн 50 жилийн ойг тохиолдуулан гаргах 
ном товхимолуудад редакци хийн хэвлүүлэх 
ажпыг зохион байгуулж нийтийн хүртээл 
болгоно.

Дүүргийн иргэдийг алдаршуулах, төр 
захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагааны түүхийг мөнхлөх, хүүхэд 
өсвөр үе залуус дүүргийн талаарх 
түүхэн мэдээ мэдээллээр хангагдах 
нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал ЗХХ ХМОНХА

4
Дүүргийн 50 жилийн ойн 
хүрээнд хийгдэх ажлыг 
олон нийтэд сурталчлах

Дүүргийн сүлд дууны клипийг Хурд 
хамтлагтай хамтран бэлтгэх, нийтийн 
хүртээл болгоно.

Дүүргийн үйл ажиллагаа онцлогийн 
талаар урлаг сайхнаар дамжуулан 
хүртээмжтэйгээр олон нийтэд хүргэх 
боломж бүрдэнэ.

1-4 улирал ЗХХ ХМОНХА

Гэрэл зургийн уралдаан зарлаж, үзэсгэлэн 
гаргана.

Дүүргийн 50 жилийн хөгжил, бүтээн 
байгуулалт, онцлогийг харуулсан 
мэргэжлийн гэрэл зургаар дамжуулан 
олон нийтэд мэдээлэл хүргэх нөхцөл 
бүрдэхээс гадна дүүргийн хэмжээнд 
зургийн архив мэдээллийн сантай 
болох нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал ЗХХ ХМОНХА

5

Зорилтот жилийн 
хүрээнд зохион 

байгуулагдах арга 
хэмжээнд оролцох, 

шагналын үйл 
ажиллагааг зохион 

байгуулах

Дүүргийн 50 жилийн ой болон бусад баяр 
ёслол тэмдэглэлт арга хэмжээнүүдийн тухай 
бүр шагналын арга хэмжээг зохион 
байгуулна.

Улс, нийслэл, дүүргийн хөгжил, нийгэм 
төрд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 
иргэд, албан хаагчдын хөдөлмөр 
үнэлэгдэнэ.

1-4 улирал ЗХХ

Төрийн захиргаа, 
шагнал, төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн 
асуудал хариуцсан 

мэргэжилтэн

дүүргийн 1, 3, 4, 6, 20 
дугаар хороодыг хуваан 

шинэ хороо үүсгэх 
асуудлыг 

шийдвэрлүүлнэ.

Хороодын хүн ам болон газар нутгийн 
талаар хийсэн судалгаануудыг нэгтгэн хороо 
хуваах үндэслэлийг тогтооно.

1-2 улирал
ӨГХА, 

Хороодын 
ажпын албад

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

6
Хорооны хилийн цэсийг тогтоох ажлыг 
мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн 
баталгаажуулна.

Засаг захиргааны нэгжийн хуваарь 
хуулийн дагуу тогтоосон хэмжээнд 

болно.
2-3 улирал

ӨГХА, 
Хороодын 

ажпын албад

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

Шинээр байгуулах хороодын ажлын алба, 
бүтэц , нэпкийг тодорхойлж холбогдох дээд 
шатны байгуулагаар батлуулна.

3-4 улирал
ӨГХА, 

Хороодын 
ажпын албад

Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

Хаягжилтын зерчлийг арилгах арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

дүүргийн 22, 23 дугаар хороодын 
Сонгинохайрхан дүүргийн хилийн 
залгаа оршин суудаг иргэдийн 
хаягжилтийн зөрчил арилна.

1-4 улирал
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн



7
Дүүргийн хилийн цэсийг 
шинэчлэн тогтоох ажлыг 

зохион байгуулах

СХД-ийн удирдлагуудтай уулзалт зохион 
байгуулна.

Дүүргийн хилийн цэсийг шинэчлэн 
тогтоох асуудлаар хил залгаа 
Сонгинохайрхан дүүргийн 
удирдлагуудтай нэг мөр ойлголтод 
хүрнэ

1-4 улирал зхх
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

Хилийн зэс шинэчлэн тогтоох шийдвэр 
гаргуулах хүсэлтийг дээд байгууллагад 
уламжпана.

Хилийн цэс шинэчлэн тогтоосон 1996 
оны УИХ-ын тогтоол шинэчлэгдэнэ

1-4 улирал
Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн

8

Дүүргийн Тамгын газар 
болон хороодын 

комьпютер засвар 
үйлчилгээ, дотоод 
сүлжээний хэвийн 

найдвартай үйлчилгээг 
хангах

Ашиглагдаж байгаа комьпютерийн судалгаа, 
засвар үйлчилгээний мэдээллийн сантай 
болно.

Дүүргийн хэмжээнд комьпютерийн 
эвдрэл гэмтэл болон шинээр 
тавигдсан сэлбэг хэрэгслийг 
бүртгэлжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

1-4 улирал ХМОНХА ХМОНХА
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