
БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗААЛТ
№ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТ ХУГАЦАА

ХАРИУЦАХ 

БАЙГУУЛЛАГА

1.1-1

Дүүргийн хэмжээнд агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөөг Засгийн газар

болон Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын төлөвлөгөөтэй уялдуулан

шинэчлэн баталгаажуулж хэрэгжүүлнэ.

 1 улирал ДБТХ

1.1-2
Стандартаас илүү хэмжээгээр утаа ялгаруулж буй автотээврийн хэрэгслийг

хөдөлгөөнд оролцуулахыг хязгаарлана.
2-4 улирал ДБТХ

1.2-1

16 дугаар хороо, Гандантэгчилэн хийд орчмын дахин төлөвлөлтийн ажлыг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд оршин

суугчдын оролцоотой болон мэргэжлийн байгууллагаас бүрдсэн комисс байгуулан

хяналт тавьж ажиллана.

2-4 улирал ЭЗТХ

1.2-2

23 дугаар хорооны ЗАА 8-14 дүгээр гудамжны 146 нэгж талбарыг газар шинэчлэн

зохион байгуулах замаар төсөл хэрэгжүүлж, орчин үеийн амины орон сууцны

хороолол бий болгон хөгжүүлэх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг ГХОСТ ОНӨҮГ-

тай хамтран хэрэгжүүлнэ.

2-4 улирал ЭЗТХ

1.3-1
Дүүргийн СӨХ, иргэдийг хамруулсан нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тарьж

ургуулах цэцэг, мод, зүлэгний талаар сургалт зохион байгуулна.
2 улирал БГАП

1.3-2
Дүүргийн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран гадна орчноо ногоон байгууламжаар хэрхэн

тохижуулах сургалт зохион байгуулна.
2 улирал БГАП

1.3-3
Дүүргийн ЕБС-ийн "Эко клуб"-д мэргэжлийн багш нараар арга зүйн зөвлөгөө өгч

сургалт зохион байгуулна.
1 улирал БГАП

1.3-4

Засгийн газрын "Ногоон хэрэм" хөтөлбөрийн хүрээнд 1 га газарт ногоон зурвас

байгуулж, нийтийн эзэмшлийн талбай, тарьсан мод, зүлэг цэцгийг арчлах зөвлөгөө

өгч хамтран ажиллана.

2, 4 улирал БГАП

1.3-5

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн хавар, намар уламжлал

болон зохион байгуулагддаг "Мод тарих үндэсний өдөр"-г өргөн хүрээтэйгээр зохион

байгуулж цэцэг, мод, бут, сөөг тарьж үржүүлдэг иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжин

ажиллана.

2, 4 улирал БГАП

1.3-6
5, 10 дугаар сард тасалгааны цэцэг, зүлэг, мандлын цэцэг, мод, бут сөөг, зүлэгний

үр, хөрс, бордооний худалдааг зохион байгуулна.
2, 4 улирал БГАП

1.3-7 "Баянгол-Агропарк" ОНӨУТҮГ-ын хашааны ажил, оффисын ажлыг бүрэн дуусгана. 2-3 улирал БГАП

1.3-8
Дүүрэгт мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлж, ногоон байгууламжийн эзлэх талбайн

хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 
2-4 улирал ДБТХ

1.3-9
СӨХ, сургууль, цэцэрлэг болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг тохижилт, ногоон

байгууламжийн ажилд татан оролцуулна. 
2-4 улирал ДБТХ

1.3-10

Гэрээт ААН, үйлчилгээний газруудад гадна орчны тохижилтоо сайжруулж ногоон

байгууламж хийх, мод тарих, байнга арчлах талаар заавар зөвлөгөө өгч,

шаардлагатай гарын авлагаар хангаж ажиллана.

2 улирал БГШӨ

НЭГ. АГААР ЦЭВЭР ДҮҮРЭГ

1.3 Дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх

санаачлагад тулгуурлан нийтийн эзэмшлийн зам талбайг

цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх, мод тарих замаар ногоон

байгууламжийг  25 хувиар нэмэгдүүлнэ.

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТ

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.

1.2 Дүүргийн гэр хороолол бүхий хороодыг дахин

төлөвлөлт хийх замаар төвлөрсөн болон бие даасан

эрчим хүчний эх үүсвэрт хэсэгчлэн холбох ажлыг үе

шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.



1.3-11

Цэцэрлэгжүүлэлт, зүлэгжүүлэлт, тохижилтын ажлыг өндөр түвшинд гүйцэтгэж,

дүүргийн өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлсэн ААН, үйлчилгээний байгууллагуудын

жагсаалтыг хөтөлж, урамшуулах ажлыг зохион байгуулна.

2-3 улирал БГШӨ

1.4 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж,

иргэдийн амралт, зугаалгын бүс бий болгоно.
1.4-1 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт "Ногоон төгөл" байгуулах төсөл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 1-2 улирал БГАП

1.5-1
Эрүүл хот, дүүрэг, ажлын байр бий болгох үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд "Эрүүл

орчин-Хоггүй дүүрэг" дэд хөтөлбөрийг боловсронгуй болгоно.
1-4 улирал ТХ

1.5-2

Дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх санаачлагад тулгуурлан

нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх, мод тарих замаар

ногоон байгууламжийг  нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал ТХ

1.5-3

"Эко цагдаа"-гийн ажиллах журмыг Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг

хангуулах эрх, үүрэг бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагаатай уялдуулах эрх зүйн

баримт бичгийг боловсруулж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, "Эко цагдаа" нарын

ажлын үзүүлэлтийг үнэлэн үр дүнг бодитоор тооцох тогтолцоог бий болгоно.

1-4 улирал ХХ

1.5-4
Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дагуу, ногоон байгууламж, тохижилт хийсэн хэсэгт

ил задгай хог хаягдал үүсгэхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.
1-4 улирал БГШӨ

1.5-5

Орчны тохижилт, цэвэрлэгээтэй холбоотой дүрэм, журмыг зөрчсөн ААН, иргэдийн

мэдээллийг цуглуулж баримтжуулан хариуцлага тооцуулах арга хэмжээ авч

ажиллана.

1-4 улирал БГШӨ

1.5-6
Олон нийтийн байцаагч нартай нягт уялдаа холбоотой ажиллаж гарсан зөрчлийг

хамтран шийдвэрлэнэ.
1-4 улирал БГШӨ

1.6 Дүүргийн ногоон байгууламжуудыг услах, гүний болон

хөрсний ус ашиглах услалтын систем, усан оргилууруудыг

барьж байгуулах замаар агаарын чийгшилтийг

нэмэгдүүлнэ.

1.6-1
Дүүргийн ногоон байгууламжуудыг услах, усан оргилууруудыг барьж байгуулах

замаар агаарын чийгшилтийг нэмэгдүүлнэ. 
1-4 улирал ЭЗТХ

1.7-1
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа тоосгон болон дан гаражыг иргэдийн оролцоотой

дахин төлөвлөнө.
1-4 улирал ӨГХА

1.7-2

БГД-ийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын нэгдсэн зөвлөлтэй хамтран дүүргийн

хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт сууц өмчлөгчдийн холбоодод чиглэсэн

ажлуудыг шат дараатай зохион байгуулна.

1-4 улирал ДБТХ

1.7-3
Ил зогсоол байгуулахаар шалгарсан төсөл хэрэгжүүлэгчийн гэрээний хэрэгжилтэнд

хяналт тавьж ажиллана. 
1-4 улирал ЭЗТХ

1.7-4
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайд авто зогсоол

төлөвлөх, барих журам"-ын  хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
1-4 улирал ЭЗТХ

1.7-5
Зөвшөөрөлгүй орц, гарц хаасан, гаргасан газрын судалгаа гарган холбогдох

байгууллагуудад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
1-4 улирал ЗЦТ

1.7-6

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, авто машины зогсоолын талбайн болон хүүхдийн

тоглоомын талбайн ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор хороолол дундах замыг

сайжруулах талаар холбогдох газарт уламжлан шийдвэрлүүлнэ. 

1-4 улирал ЗЦТ

1.5 Зам талбай, ногоон байгууламжийн арчлалт,

хамгаалалтын тогтолцоог иргэд, аж ахуйн нэгж,

байгууллага, олон нийтийн оролцоотойгоор бий болгож

сайн дурын “эко цагдаа “  ажиллуулна. 

1.7 Орон сууц, барилга байгууламж, гудамжуудыг нийтийн

гарцтай, хүүхдийн тоглоомын болон иргэдийн амралтын

талбай, ногоон байгууламжтай байх шаардлагыг

мөрдүүлнэ. 

1.3 Дүүргийн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын идэвх

санаачлагад тулгуурлан нийтийн эзэмшлийн зам талбайг

цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх, мод тарих замаар ногоон

байгууламжийг  25 хувиар нэмэгдүүлнэ.



1.7-7

Автомашины нэгдсэн зогсоол барих газрын судалгааг гарган хөрөнгийн асуудлыг

шийдвэрлүүлэх талаар холбогдох байгууллагад санал гарган арга хэмжээг авч

ажиллана.

1-4 улирал ЗЦТ

1.8-1
"Баянгол-Хүүхдийн зуслан"-ийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэх,

гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана. 
1-2 улирал БГХЗ

1.8-2

Зуслангийн үйл ажиллагааг телевиз, FM-үүдийн нэвтрүүлэг болон вэб сайт,

facebook хуудсыг ашиглан олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах,

зуслангийн талаарх гарын авлага тараах материалуудыг боловсруулна.

2-3 улирал БГХЗ

1.8-3
"Баянгол-Хүүхдийн зуслан"-гийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, дүүргийн хүүхэд

багачуудыг хамруулна.
2-4 улирал БГХЗ

1.8-4
Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг идэвхжүүлэх замаар ахмадын амралт сувилалын

тоог нэмэгдүүлнэ.
1-4 улирал ЭЗТХ

1.8-5
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 500 м2 талбай бүхий ногоон байгууламж амралтын бүс

байгуулна.
2 улирал БГАП

1.8-6
Иргэдийн үүсэл санаачлагаар байгуулагдсан бүлгүүдийг ногоон байгууламж,

тохижилтын ажилд олноор татан оролцуулна.
2-4 улирал ХХ

1.8-7

2014, 2015 онуудад хийж гүйцэтгэсэн усан оргилуур, ногоон байгууламж бүхий

бичил цэцэрлэгийн ашиглалтыг журамлаж, бүрэн ажиллагаанд оруулах ажлыг

зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.  

2 улирал ДБТХ

1.8-8
Иргэдийн бүлгүүдтэй хамтарч, амралт зугаалгын талбай засварлах ажлыг

гүйцэтгүүлнэ.
2-3 улирал ДБТХ

1.9-1 Байгууллагын гадна орчныг зүлэгжүүлнэ. 1-4 улирал ТХ

1.9-2
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт тогтоосон цэгүүдээс хөрсний дээж авч шинжлүүлэн

бохирдлын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгнө.
2-3 улирал МХХ

1.9-3

Сууц өмчлөгчдийн холбоодтой хамтран орон сууцны хорооллын гаднах нийтийн

эзэмшлийн зам талбайд нэг наст цэцэг болон зүлэг тарих ажлыг хамтран зохион

байгуулна.

2 улирал БГАП

1.9-4

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, өргөн чөлөө дагуу зүлэгжүүлэлт, ногоон

байгууламжийн арчлалт, хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгэж, үр дүнд хяналт тавьж

ажиллана. 

2-4 улирал ДБТХ

1.10-1
Хийн түлш, цахилгаан халаалт хэрэглэдэг айл өрхүүдийн хэрэглээг урамшуулах

ажлыг зохион байгуулна.
1-2 улирал ДБТХ

1.10-2
Агаарын бохирдлыг бууруулах олон хувилбарт эрчим хүчний эх үүсвэрийг

хэрэглээнд нэвтрүүлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг дэмжинэ.
1-4 улирал ДБТХ

1.11 Монгол улсын Засгийн газар, Мянганы сорилын

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.

1.11-1
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд багтсан гэр хорооллын айл өрхүүдэд

сайжруулсан зуух, боловсруулсан түлш нийлүүлнэ.
1-4 улирал ДБТХ

1.12-1
Усан халаалтын болон технологийн зориулалт бүхий зуухнуудад бүртгэл хяналтын

тогтолцоог бүрдүүлнэ.
1-4 улирал ДБТХ

1.12-2 Усан халаалтын зуухнуудад гэрчилгээ олгох ажлыг зохион байгуулна. 1-4 улирал ДБТХ

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.  

1.8 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт иргэдийн амралт, зугаалгын

тохижилт бүхий газруудыг  нэмж байгуулна.

1.12 Усан халаалтын болон технологийн зориулалт бүхий

зуухнуудад бүртгэл хяналтын тогтолцоог бүрдүүлж,

технологийн шинэчлэл хийнэ.

1.10 Агаарын бохирдлыг бууруулах олон хувилбарт эрчим

хүчний эх үүсвэрийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн аж ахуйн

нэгж, иргэдийг урамшуулах тогтолцоог бий болгоно. 



1.13-1 Шингэрүүлсэн хийн түлшний хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 1-4 улирал ДБТХ

1.13-2 Түүхий нүүрсний борлуулалтыг шат дараалалтай бууруулна. 1, 4 улирал ДБТХ

1.14-1

20 дугаар хороонд шинээр нээгдсэн хоёрдогч түүхий эдийн төвлөрсөн цэгийг

стандартын шаардлага хангуулж дүүргийн жишиг цэг болгох ажлыг зохион

байгуулна.

1-2 улирал ХҮҮХ

1.14-2
Стандартын шаардлага хангахгүй хоёрдогч түүхий эдийн цэгүүдийн үйл ажиллагааг

100 хувиар бууруулах ажлыг зохион байгуулна.                 
1 улирал ХҮҮХ

1.14-3
Ил задгай машин угаалгын газруудыг цэгцэлж, авто угаалгын газруудыг стандартын

шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

2-3         

улирал
МХХ

1.15-1
Хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад хог хаягдлын хураамжийг орон нутгийн

төсөвт төвлөрүүлнэ.
1-4 улирал ТХ

1.15-2
Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гудамжны хог хаягдлын цэвэрлэгээний байдалд 

хяналт тавьж ажиллана. 
2-3 улирал МХХ

1.15-3

Дүүргийн орон сууцны болон гэр хорооллын айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын

хог тээвэрлэлтийг тогтмол хийлгэж, хог хаягдалд тавих хяналтын тогтолцоог

сайжруулж, хог хаягдлын менежментэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж

урамшууллын системийг нэвтрүүлнэ.

1-4 улирал ДБТХ

1.15-4 Дүүргийн хэмжээнд бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлнэ. 1-4 улирал ДБТХ

1.15-5

Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, авто замын халтиргаа гулгааг арилгах ажлыг

зохион байгуулж зориулалтын бодис, давсыг шаардлагатай хэмжээгээр нөөцөлж

бэлтгэнэ.

 3 улирал ДБТХ

1.15-6

Дүүргийн гэр хорооллын хороодын нутаг дэвсгэрт тохижилт, цэвэрлэгээний

иргэдийн бүлгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж машин техник хүрч үйлчилж чадахгүй

байгаа гуу жалга, далан суваг, өндөрлөг хэсгийн цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлнэ.  

1-4 улирал ДБТХ

1.15-7
Дүүргийн хэмжээнд эзэнгүй нохой, муур устгалын ажлыг зохион байгуулж тоог

бууруулахад шинэлэг арга хэлбэрийг ашиглана.
1-4 улирал ДБТХ

1.15-8
14 хоногт 1 удаа нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай Засаг даргын

захирамж гаргуулж хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
1-4 улирал БГШӨ

1.15-9
Гэр хорооллын айл өрхүүдэд зориулалтын жижиг оврын хогийн сав тараах ажлыг

зохион байгуулах, шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлнэ.
2-3 улирал БГШӨ

1.15-10
Дүүргийн орон сууцны хороолол дундах 77 ширхэг хог хаягдлын зориулалтын

цэгийн ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулж ажиллана.
1-4 улирал БГШӨ

1.15-11

Зам талбай шүүрдэх, хог хаягдал ачих зориулалт бүхий техникүүдийн судалгааг

хийж, худалдан авах ажлыг зохион байгуулах, шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг

шийдвэрлүүлнэ.

2-3 улирал БГШӨ

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 нутаг дэвсгэрт байрлах хоёрдогч түүхий

эдийн цэгийн тоог цөөрүүлж, алслагдсан хороодод

нүүлгэн шилжүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавин

ажиллана.

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.



1.16-1
Орон сууцны хороолол дунд ил задгай хог хаягдал үүсэх нөхцлийг арилгаж, цэвэр

цэмцгэр орчин бүрдүүлж ажиллана.
1-4 улирал БГШӨ

1.16-2

Гэр хороолол бүхий хороодод үүсч буй ил задгай хог хаягдлын цэгийг 50 хүртэлх

хувиар бууруулж, хог хаягдал үүсч буй цэгүүдэд өнгө үзэмж сайтай орчны

тохижилтод нийцсэн хогийн сав байрлуулна.

3 улирал БГШӨ

2.1-1

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх үйл ажиллагааны хүрээнд гэр хорооллын хороодын

оршин суугчдын санал авах уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, иргэдийн

оролцоог нэмэгдүүлнэ.

1-2 улирал ЭЗТХ

2.1-2

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан журмуудын дагуу гэр хороолол

болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнуудыг дахин төлөвлөн

барилгажуулах журмын хэрэгжилтийг дүүрэгт хангуулах, түүнээс үүссэн маргааныг

шийдвэрлүүлэх ажлыг хамтран зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

2.2-1

11 дүгээр хорооны ЗН 1-6 дугаар гудамж, БАА 6-7 дугаар гудамжны 11.5 га газарт

220 нэгж талбар, 9 дүгээр хорооны Горькийн 1-10 дугаар гудамжны 11.5 га газарт

218 нэгж талбарыг хамарсан  "Иргэдийн түр зөвлөл" байгуулж, иргэдийн оролцоотой 

газар шинэчлэн зохион байгуулах хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг ГХОСТГ-тай

хамтран боловсруулна. 

3-4 улирал ЭЗТХ

2.2-2
ХХОАТатварын тухай хуулийн 16.1.12 дугаар заалтаар иргэдийг татварын

хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамруулна.
1 улирал ТХ

2.3-1

10, 11, 22 дугаар хороодын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд

"Бичил-7" орон сууцны хорооллын төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын гүйцэтгэлд

хяналт  тавьж ажиллана.

2-4 улирал ЭЗТХ

2.3-2 "Ахмадын орон сууц" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцон ажиллана. 1-4 улирал НХХ

2.3-3

Иргэдийн хууль ёсны дагуу эзэмшиж, ашиглаж байгаа газар болон шинээр

ашиглалтанд орж байгаа хувийн сууц, орон сууцны албан ёсны хаяг болон өмчлөх,

эзэмших эрхийг улсын бүртгэлд тус тус бүртгэнэ.

1-4 улирал БүХ

2.4 Нийтийн эзэмшлийн газрыг баталгаажуулж, иргэдэд

нийцсэн байдлаар тохижуулна.
2.4-1

Энэбишийн өргөн чөлөөнд явган хүний гүүрэн болон нүхэн гарц хийх газрын

судалгааг гарган саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж шийдвэрлэнэ.
1-4 улирал ЗЦТ

2.5-1

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцны барилгуудыг

иргэдийнх нь оролцоотойгоор дахин төлөвлөлт хийж барилгажуулах ажлыг төсөл

сонгон шалгаруулалтаар хэрэгжүүлж НЕТГ, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай

хамтран  барилгажилтын ажлыг эхлүүлж, хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал ЭЗТХ

2.5-2

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлагдсан журмуудын дагуу гэр хороолол

болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцнуудыг дахин төлөвлөн

барилгажуулах журмын хэрэгжилттэй холбоотой үүссэн маргааныг дээд шатны

болон холбогдох хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ажлыг хамтран зохион

байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

2.5 Дүүргийн хэмжээнд ашиглалтын шаардлага хангахгүй

болсон хуучин орон сууцны зарим барилгуудыг иргэдийнх

нь оролцоотойгоор дахин төлөвлөлт хийж, барилгажуулах

ажлыг зохион байгуулна.  

1.16 Дүүргийн ил задгай хогийн цэгүүдийн байршлыг

хороо тус бүрээр тодорхойлон гаргаж, улмаар

нийцэмжтэй байдлаар тохижуулан, боловсронгуй жишиг

хогийн цэгүүдийг бий болгоно.

2.1 Иргэдийн оролцоотойгоор газар зохион байгуулалт,

төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, барилга,

обьект барихдаа тухайн нутаг дэвсгэрийн оршин суугчдын

саналыг заавал авдаг журамд шилжинэ.

2.3 Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий

төлөвлөгөөний дагуу дүүргийн хэмжээний орон сууцны

хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг

тодотгож нийтийн орон сууцны хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн

хэрэгжүүлнэ.

ХОЁР. АМИНЫ СУУЦТАЙ ДҮҮРЭГ

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.



2.6-1
Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байрлах гадна зар сурталчилгааны

байгууламжийг журамд нийцүүлэх ажил зохион байгуулна.
1-4 улирал ДБТХ

2.6-2
Аж ахуйн нэгж байгууллагад гадна хаягжилтын стандарт, норм, дүрэм, журам

мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна. 
2-4 улирал ДБТХ

2.7 Дүүргийн иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг бусад

газрын нөөц бүхий дүүргүүд болон улсын чанартай

автозам дагуу зохион байгуулна.

2.7-1 Дүүргийн иргэдийг газар эзэмшил, өмчлөлд хамруулах ажлыг эрчимжүүлнэ. 1-4 улирал ӨГХА

2.8 Барилгын хяналтын байгууллагын дүгнэлт бүхий орон

сууцны байшингийн цахилгаан шат, дээврийн засварын

ажлыг шат дараатай хийж гүйцэтгэнэ. Жил бүр 25%-ийн

гүйцэтгэлтэй ажиллана. 

2.8-1
Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн их засварын ажлыг

үргэлжлүүлэн хийнэ.
1-4 улирал ДБТХ

3.1-1

ЗДТГ-ын Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн үйл ажиллагааг хороод болон

Хөдөлмөрийн хэлтсийн үйл ажиллагаатай уялдуулан ажил хайгч иргэдэд байнгын

болон түр ажлын байрны тухай мэдээллийг шуурхай бодитоор өгдөг болгоно.

1-4 улирал ЗХХ

3.1-2
Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар ханган

ажиллах.
2 улирал БГАП

3.1-3

Хороо бүрт "Ахмадын эко" бүлгийг сайн дурын үндсэн дээр байгуулж хорооны болон

орон сууцны нийтийн эзэмшлийн зам талбайг цэцэрлэгжүүлэх, зүлэгжүүлэх, мод

тарих ажилд идэвхтэй оролцуулна.

2-4 

улиралд
АХ

3.1-4
"Бичил бизнесийг дэмжих нийслэлийн хөтөлбөр"-ийг дүүрэгт хэрэгжүүлж бичил

бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж зээлд хамруулна.
1-4 улирал ЖДҮДТ

3.1-5
Дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дэргэд "Бизнес инкубатор"

төвүүдийг байгуулан үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.
1-4 улирал ЖДҮДТ

3.1-6

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор дүүргийн мэргэжлийн сургалт

үйлдвэрлэлийн төвүүдийн олгож буй мэргэжил, сургалтын нөхцөл, байршлыг

сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ

3.1-7
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарт хэрэгжиж байгаа үндэсний болон дэд

хөтөлбөрийн  хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.  
1-4 улирал НХХ

3.1-8

“Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нийгмийн халамжийн

дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн иргэдийг байнгын болон түр

ажлын байртай болгох, тухайн өрхийн хүүхдүүдийг сургууль, цэцэрлэгт хамруулахад

дэмжлэг үзүүлнэ.

1-4 улирал НХХ

3.1-9
Иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх "Цахим бирж"-ийн

үйл ажиллагааг байнгын ажиллагаатай тогтмол ажиллуулна.
1-4 улирал ХХ

3.1-10
Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй ажил хайгч,

ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй  иргэнийг ажилд зуучилна.
1-4 улирал ХХ

3.1-11
Хөдөлмөрийн өдөрлөг, яармаг зохион байгуулж, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 

олгон иргэдэд зөвлөгөө өгч, мэдээллээр хангана.
1-4 улирал ХХ

ГУРАВ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ДҮҮРЭГ

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.

3.1 Дүүргийн хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагааг

идэвхжүүлэн иргэдийг байнгын болон түр ажлын байраар

хангах, зөвлөгөө өгөх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлнэ.



3.2 Ажил эрхлэлтийг дэмжих сангийн дэргэд жижиг, дунд

бизнесийн төслүүдийг бойжуулан дэмжлэг үзүүлэн

хамтран ажиллана.

3.2-1
Дүүргийн иргэдэд аж ахуй эрхлэлтийн сургалт болон төсөл боловсруулахад туслах,

зөвлөгөө өгөх, бизнес инкубацийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
1-4 улирал ХХ

3.3-1
Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг гэрчилгээжүүлж, тэмдэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн

хамрагдалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ.
1-4 улирал ТХ

3.3-2
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын зээлийн гэрээ байгуулахад хууль зүйн

туслалцаа үзүүлж эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана.
1-4 улирал ЗХХ

3.4-1
Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилга барих асуудлыг судалж

шийдвэрлүүлнэ.
1-4 улирал ЖДҮДТ

3.4-2

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн борлуулалтын сувгийг

нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд таниулан сурталчлах ажлыг үе

шаттай хэрэгжүүлж ажиллана.

1-4 улирал ЖДҮДТ

3.5 Төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтанд

тулгуурлан гэр хороололд ахуйн үйлчилгээний төвүүдийг

байгуулна. 

3.5-1
Гэр хороололд ахуй үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжин, зээл тусламжинд хамруулах

ажлыг зохион байгуулна.
1-4 улирал ЖДҮДТ

3.6-1 Сургалт, сурталчилгаагаар ханган ажиллана. 1-4 улирал ТХ

3.6-2

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 ХХ

3.6-3

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон зээл, санхүүгийн дэмжлэг, төсөл

хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй иргэдэд зөвлөгөө өгч, үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж

ахуйн нэгж, байгууллагын дунд бизнес хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, сургалтанд

хамруулж, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

2-3 улирал ХХ

3.6-4
Үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын дунд бизнес хэлэлцүүлгийг

зохион байгуулна.
2, 4 улирал ХХ

3.6-5

Байгаль орчин, экологийн талаар сургалт явуулдаг мэргэжлийн сургалтын төвүүд,

төрийн бус байгууллага зэрэг олон нийтийн байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэн

ажиллана.

1-4 улирал БГАП

3.7-1

Хэлтсийн албан хаагчдыг эрүүл хүнсээр хангах, төмс хүнсний ногоо тариалах болон

хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг ЗДТГ-тай хамтарч зохион

байгуулна.

1-2 улирал ТХ

3.7-2
Өвөл болон зуны хүлэмжний аж ахуй эрхлэхэд зориулсан гарын авлага бэлтгэж

практик сургалтыг зохион байгуулж ажиллана.
2 улирал БГАП

3.7-3
Дүүргийн ногоо тарьдаг иргэдэд хаврын тариалалтын үеэр ногооны үр олгож,

сургалт зохион байгуулна
2 улирал ХҮҮХ

3.8-1

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 56 дугаар

тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг

ажиллуулах журмын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллана. 

2-3 улирал ХҮҮХ

3.8-2
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт улирлын чанартай худалдаа эрхлэх түр зөвшөөрлийг

дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана. 
3 улирал ХҮҮХ

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. 

3.3 Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн үйл

ажиллагааг өргөжүүлэн зээлийн сангийн хөрөнгийг жил

бүр нэмэгдүүлнэ.

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.

3.4 “Үйлдвэрлэл хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл”-ийг

боловсруулан хэрэгжүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл

эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ. 



3.8-3
Ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар хангаж, төмс хүнсний ногоо тариалах болон

хүлэмжийн аж ахуй эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
1-4 улирал ХХ

3.8-4
Гэр хорооллын иргэдийн өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ

өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
1-4 улирал ХХ

3.8-5

Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Иргэдийн бүлэг”-ийг орон нутгийн

тохижилт бүтээн байгуулалтын ажилд татан оролцуулан ажлын байр бий болгож,

орлогын эх үүсвэртэй болгоно. 

1-4 улирал ХХ

3.8-6
Хувиараа тасалгааны цэцэг, зүлэг болон мод, бут сөөг тарьж үржүүлдэг иргэдийг

дэмжих зорилгоор худалдааг тогтмол зохион байгуулна.
2-3 улирал БГАП

3.9-1
Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаа, түүний үр дүнг хороодын

ажлын албадын үйл ажиллагаатай нягт уялдуулан төлөвлөгөө гарган ажиллана. 
1-4 улирал НХҮХ

3.9-2

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхэд болон "Нийгмийн халамжийн

тухай" хуулийн дагуу эрх үүссэн иргэдийг тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт

зэрэг бүх төрлийн үйлчилгээнд бүрэн хамруулна.
1-4 улирал НХҮХ

3.9-3

Нийгмийн халамжийн хууль болон холбогдох бусад дүрэм, журмын хэрэгжилтийг

хангуулах үнэлгээ өгөх, эрсдэлээр урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн

зөвлөгөө өгнө.

4 улирал МХХ

3.9-4

Салбар дундын мэдээллийн баазад бүртгэгдсэн амьжиргааны баталгаажих

түвшнээс доогуур орлоготой айл өрх, иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг, туслалцаа

үзүүлэх үйлчилгээг үргэлжлүүлнэ.

1-4 улирал НХҮХ

3.9-5

Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой өрх, иргэний тоон болон

хэрэгцээний судалгааг гаргаж, хөгжлийн төлөвлөгөөг тухайн өрх иргэнтэй хамтран

хийж холбогдох үйлчилгээнд хамруулна.  

1-4 улирал НХҮХ

3.9-6

Ахмад настанд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор

дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөс "Бид ахмадуудаа хүндэтгэе" сэдэвт өдөрлөгийг

зохион байгуулна. 

1-4 улирал ЭМН

3.9-7

Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж тулгамдсан

асуудлыг халамжийн байгууллага, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран

шийдвэрлэнэ. 

1-4 улирал ЭМН

3.10-1

Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурлан ажлын байран дахь

сургалтыг зохион байгуулж, мэргэжилтэй ажиллах хүчнийг бэлтгэн ажлын байраар

хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

2, 4 улирал ХХ

3.10-2

Нийслэлийн хөдөлмөрийн газартай хамтран ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж

болзошгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэн, сургууль завсардсан,

хөдөлмөрийн насанд хүрсэн хүүхдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулж,

ажлын байраар хангана.

1-4 улирал ХХ

3.9 Дүүргийн хүн амд төрөөс  үзүүлэх нийгмийн 

халамжийн үйлчилгээг нээлттэй, ил тод, хөнгөн шуурхай 

хуулийн хүрээнд үзүүлнэ. 

3.8 Амьжиргааны орлогын эх үүсвэртэй болох иргэдийн

санаачлагыг дэмжиж ажиллана.

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.



3.11-1

Ахмад настан /амьжиргааны түвшин доогуур, хөгжлийн бэрхшээлтэй, өрх

толгойлсон/-ны амьдрах орчноо сайжруулах, байгаль орчноо нөхөн сэргээх ногоон

ажлын байр бий болгох, хамтарч ажиллах боломжийг бүрдүүлэхэд туслан хамтран

ажиллана.

2-4 улирал АХ

3.11-2

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж

хашаа, гудамж, орчиндоо жимс ногоо, мод бут, сөөг тарих хөдөлгөөн өрнүүлж

"Ахмадын өдөр", "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр"-өөр олон

нийтэд сурталчлан урамшуулна.

1-4 улирал НХХ

3.11-3
Ахмад настанд зориулсан чийрэгжүүлэлтийн төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих,

Бямба гарагийн өглөөний дасгал арга хэмжээг бүс бүрт тогтмолжуулна.
1-4 улирал НХХ

3.11-4
40-өөс дээш насны иргэд, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, дадлага туршлагатай

ахмад настай иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.
1-4 улирал ХХ

3.11-5

Нийтийн эзэмшлийн зам, гудамж талбайн засвар үйлчилгээ хийх /явган хүний

чулуун гарц тавих, замын нөхөөс хийх, цас цэвэрлэх, давс цацах, зам шүүрдэх,

гудамжны гэрэлтүүлэг суулгах, засварлах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг

хангах/ ажилд нийгмийн эмзэг бүлгийнхэн болон орлогогүй иргэдийг хамруулан

ажил эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

1-4 улирал ХХ

3.11-6

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад

Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах

хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана.

1-4 улирал ХХ

3.12-1
Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг

нэмэгдүүлнэ.
1-4 улирал ХГБХТ

3.12-2

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол,

нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулж " Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд

ээлтэй жишиг дүүрэг" болох ажлуудыг зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ

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

Улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр баригдаж байгаа болон өргөтгөл,

засвар хийгдэж байгаа сургууль, цэцэрлэгүүдийн ажилд хяналт тавин, үр дүнг

тооцож ажиллана.

1-4 улирал НХХ

3.14-1 Хүүхдэд ээлтэй хөгжил, амралт чөлөөт цагийн орчин бүрдүүлнэ. 1-4 улирал ХХТөв

3.14-2

Өсвөр насны хүүхдүүдийг ариун цэвэр болон эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшилд

сургах, аливаа өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл зөв хооллох, нөхөн үржихүйн мэдлэг

боловсролыг нэмэгдүүлж амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлнэ.
1-4 улирал ХХТөв

3.14-3
Хүүхдийн бодол, санал дуу хоолойг сонсож, дүүргийн хөгжилд тэдний бодит

оролцоог бий болгоно.
1-4 улирал ХХТөв

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.

3.14 Багшийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн,

тулгамдсан асуудлуудыг нь хамтран шийдвэрлэж

боловсролын хөгжлийг дэмжинэ. 

3.12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах, хөгжүүлэх 

төвийг байгуулна.



3.14-4

"Зөв монгол хүүхэд" хөтөлбөрийн "Сургуулийн өмнөх болон бага дунд, суурь

боловсролын чанарын шинэчлэл", "Авьяас", "Ном" дэд хөтөлбөрүүдийг дүүргийн

хэмжээнд хэрэгжүүлж ажиллана. 

1-4 улирал БоХ

3.14-5
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын үйл ажиллагааг ажлын чанар, үр

дүнгийн индексээр урамшуулна.
3-р улирал БоХ

3.14-6
Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгүүдийн дунд “Хүүхдэд ээлтэй”, “Эрүүл

мэндийг дэмжигч”, “Цахим сургууль, цэцэрлэг”-ийн аяныг өрнүүлнэ.
1-4 улирал БоХ

3.14-7
Багшлах эрх олгох, мэргэшлийн зэрэг олгох, мэргэшил дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг

зохион байгуулж хэвшүүлж ажиллана.
1-4 улирал БоХ

3.14-10

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш, удирдах ажилтнуудыг гадаад,

дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулах, тэдний

хөгжлийг дэмжих чиглэлээр уралдаан, тэмцээн зохион байгуулж үр дүнг тооцно.

1-4 улирал НХХ

3.15 Хувийн хэвшлийн болон гэр цэцэрлэг байгуулахыг

дэмжинэ. 
3.15-1

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж

ажиллана.
1-4 улирал НХХ

3.16-1
Монголын бүх ард түмний XIV их наадамд оролцох тамирчдын бэлтгэл сургуулилтыг

хангах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна.
1-3 улирал БТСХ

3.16-2
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлиг "Хүн амын бие бялдрын түвшин

тогтоох сорил"-ын арга хэмжээг зохион байгуулна.
2-4 улирал БТСХ

3.16-3 "Баянгол Олимп" иргэдийн спортын их наадмыг зохион байгууулна. 1-4 улирал БТСХ

3.16-4
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх "Өсвөр үе"-ийн шигшээ баг, тамирчдын бэлтгэл

сургуулилтыг хангах төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
2-4 улирал БТСХ

3.16-5
Хэлтсийн албан хаагчдыг усан спорт сургалтын төвтэй хамтран бие бялдрыг

хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
1-4 улирал ТХ

3.16-6
Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт

хамруулна.
1-4 улирал ТХ

3.16-7
БГДЗДТГ-аас зохион байгуулсан спортын арга хэмжээнд идэвх санаачлагатай

оролцоно.
1-4 улирал ТХ

3.16-8
Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор "Баянгол

Олимп" иргэдийн спортын наадмыг зохион байгуулна. 
3 улирал НХХ

3.16-9
Их дээд сургуулийн оюутан залуусын дунд "Оюутны спорт явган аялал" тэмцээнийг

зохион байгуулна. 
3 улирал НХХ

3.16-10
Тамирчдын залгамж холбоог хангах үүднээс "Өсвөр үеийн шигшээ баг"-ийн бэлтгэл

сургуулилтыг тогтмол ханган ажиллаж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.
1-4 улирал НХХ, СТСХ 

3.16-11
Дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх, иргэн

шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлан дүгнэнэ. 
2 улирал НХХ

3.16-12

Ахмад настны эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх зорилгоор 1, 2

дугаар бүсийн төвийг чийрэгжүүлэлтийн байртай болгон үйл ажиллагааг нь

тогтмолжуулан ажиллана.

1-2 улирал АХ

3.14 Багшийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн,

тулгамдсан асуудлуудыг нь хамтран шийдвэрлэж

боловсролын хөгжлийг дэмжинэ. 

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдрыг

чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн биеийн тамир, спортыг

хөгжүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан

тогтмолжуулан ажиллана.



3.16-13

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ерөнхий боловсролын

сургуулиудын спорт заалыг долоо хоногийн нэг өдөр иргэдэд ашиглах боломжийг

бүрдүүлнэ.  

1-4 улирал БоХ

3.16-14

Биеийн тамир спортоор дамжуулан хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн

хөдөлгөөний идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын усан спорт сонирхогчдын

холбооны календарчилсан төлөвлөгөөнд багтсан томоохон тэмцээн уралдаануудад

баг тамирчидаа бэлтгэн амжилттай оролцуулна. 

1-4 улирал УССТ 

3.16-15

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай

хамтран биеийн тамирын хичээлийн зарим цагийг усанд сэлэлтийн хичээл болгон,

сурагчдын дунд тэмцээн уралдаан зохион байгуулна.

1-4 улирал УССТ 

3.17 Хүүхэд залуучуудын спорт цогцолбор байгуулна. 3.17-1
“Хүүхэд залуучуудын спорт цогцолбор"-ын барилгын ажилд хяналт тавьж

ажиллана.
1-4 улирал БТСХ

3.18-1 "Эх орон-36" хөгжлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажиллана. 1-4 улирал ХХТөв

3.18-2
Хүүхдийн баярыг хүүхэд бүхэн авьяасаа нээн хөгжүүлсэн, бүтээлээрээ бахархах

баярын өдөр болгон зохион байгуулна.
2 улирал ХХТөв

3.18-3

Ном уншихыг энгийн дадал, хэвшил болгож, номноос олж авсан ухаарлаа амьдралд

тусгах чадварыг хүүхдэд эзэмшүүлэх зорилгоор "Би ном унших дуртай" төслийг

ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд жил бүр хэрэгжүүлнэ.

1-4 улирал ХХТөв

3.18-4

Сургууль завсардсан хүүхдүүдийг боловсролын үйлчилгээнд хамруулах, хоцрогдлыг

арилгах, бичиг үсгийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн боловсрол ажлыг зохион

байгуулна. 

2-3 улирал БоХ

3.18-5
"Баянгол-Хүүхдийн зуслан"-д "Эх орон-36" хөгжлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн

хэрэгжүүлж ажиллана.
3 улирал БГХЗ

3.18-6

Иргэдийн "Амьдралынхаа туршид нийгмийн хөгжлөөс хоцрохгүй байх, бие бялдар,

оюун санаа, авьяас чадвараа хөгжүүлэх, санхүүгийн нөхцөлөө сайжруулах" үйл

ажиллагааг дэмжин, насан туршийн боловсрол олгох сургалтын явцад хяналт

тавин, үр дүнг тооцон ажиллана. 

1-4 улирал НХХ

3.18-7
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад татварын хууль тогтоомжийн талаар

сургалт зохион байгуулна.
1-4 улирал ТХ

3.19-1

Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн бага ангиас эхлэн хотын соёлтой

иргэнийг төлөвшүүлэхэд анхаарч ажиллах, сургууль, цэцэрлэгүүдэд хэрэгжиж буй

хүн хөгжлийн суурь хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавьж

ажиллана. 

1-4 улирал НХХ

3.19-2 "Бид Баянголчууд" урлагийн наадам  зохион байгуулна. 3 улирал НХХ 

3.19-3 "Хүүхдийн найрал дууны наадам"-ыг зохион байгуулна. 3 улирал НХХ 

3.19-4 Соёлын биет болон биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулна. 1-4 улирал НХХ 

3.16 Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, бие бялдрыг

чийрэгжүүлэх зорилгоор нийтийн биеийн тамир, спортыг

хөгжүүлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан

тогтмолжуулан ажиллана.

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. 



3.20-1
Төсвийн тухай хуулийн дагуу орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтийг

шийдвэрлэн, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.
1-4 улирал СТСХ

3.20-2
Гэр хороололд шаардлагатай интернетийн бүсийг тогтоож, хувийн хэвшлийн

хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллана. 
1-4 улирал ДБТХ

3.21 Гэр хорооллын өрхүүдийг олон сувгийн телевиз үзэх

боломжоор хангах, тоон системд шилжүүлэхэд

шаардагдах дэд бүтцийг бий болгоно.

3.21-1
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, айл өрхийг тоон системийн хүлээн

авагчаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
2-4 улирал ДБТХ

3.22-1

Дүүргийн Ахмад настны ажиллах, эрүүлжих, сурах тохилог, аюулгүй орчинг

бүрдүүлэх зорилгоор “Ахмад хөгжлийн төв"-ийг байгуулж, ахмад настны идэвх

санаачлагад тулгуурлан үйл ажиллагааг зохион байгуулан хөгжүүлнэ.

1-2 

улиралд
АХ

3.22-2

"Төсвийн тухай" хуулийн дагуу орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр жил

бүрийн төсөвт тооцон төлөвлөж, нутгийн засаг захиргаа, иргэд олон нийтийн саналд

үндэслэн боловсруулна.

1-2 

улиралд
ЭЗТХ

3.23-1
“Жижиг, дунд бизнес эрхлэх үйлдвэрлэл”-ийг дэмжих, дүүргийн хэмжээнд сургалт

явуулна.
1-4 улирал ТХ

3.23-2
Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг

нэмэгдүүлж, арга хэмжээг хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй зохион байгуулна.
1-4 улирал ЖДҮДТ

3.23-3 "Үйлдвэрлэгчээ сонсьё" аяныг зохион байгуулна. 1-4 улирал ЖДҮДТ

4.1-1
"Сэргийлэгч" хөтөлбөрийн хүрээнд "Өсвөрийн сэргийлэгч" дэд хөтөлбөрийг

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж ажиллана.
1-4 улирал ХХТөв

4.1-2

"Өсвөрийн аврагчид" хөтөлбөрийн хүрээнд хамрагдаж буй хүүхдүүдийн дунд

дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Баянгол дүүргийн аврах, гал унтраах 18 дугаар

ангийн усчин аврагчидтай хамтран гэнэтийн гамшиг, аюулын үед усанд аврах

ажиллагаа явуулах сургалт зохион байгуулна. 

1, 4 улирал УССТ

4.1-3
Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтран албан хаагчдын дунд сургалт зохион

байгуулна.
1-4 улирал ТХ

4.1-4

Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан

2013-2015 оны үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж үр дүнг 2016 онд авч

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тусган ажиллана.

1 улирал ЗХХ

4.1-5

2013-2015 онд дүүргийн хэмжээнд олон нийтийн эргүүлд ажилласан ААН-үүдийн

судалгааг гарган олон нийтийн эргүүлд оролцоогүй ААН-үүдийг 2016 онд олон

нийтийн эргүүлийн ажилд татан оролцүүлах, нийгмийн хариуцлага, гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох идэвхийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

4.1-6

Тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх

талаар өмнө онуудад авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр дүнг тооцон 2016 онд

арга хэмжээ авч ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

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. 

3.23 2014 онд “Жижиг, дунд бизнес эрхлэх үйлдвэрлэл”-

ийг дэмжих, дүүргийн хэмжээнд хөтөлбөр боловсруулан

хэрэгжүүлнэ.

ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АМГАЛАН ДҮҮРЭГ

3.20 Дүүргийн гэр хорооллыг интернэтжүүлэх ажлыг

эрчимжүүлж, энэ чиглэлд хувийн хэвшлийн үйл

ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

3.22 Дүүргийн иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл, тохилог,

аюулгүй орчинг бүрдүүлэх зорилгоор “Дүүргийн хөгжлийг

дэмжих сан”-г байгуулж, иргэд олон нийтийн

оролцоотойгоор төлөвлөж, зарцуулна.



4.1-7

Их дээд сургууль, Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд архи тамхи,

мансууруулах төрлийн бодисын хор уршгийг таниулах чиглэлээр төрөл бүрийн

ажлыг зохион байгуулна.

2 улирал НХХ

4.1-8

Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн хурлыг улирал тутам зохион

байгуулж, цагдаагийн байгууллага, хороодын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх дэд

зөвлөлийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллана. 

1-4 улирал НХХ

4.1-9
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гудамж талбайд самбар байрлуулан,

сэрэмжлүүлэг бүхий гарын авлагыг хэвлүүлэн иргэдэд хүргэн ажиллана. 
1-4 улирал ЦХ-2

4.1-10

Техник технологийн дэвшлийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх гэмт хэрэгт

сэжиглэгдсэн, оргон зайлсан, сураггүй алга болсон этгээдүүдийг олж тогтоох

баривчлахад ашиглагдах "Police rider" багажаар алба хаагчдыг хангах ажлыг

ГХУСАЗЗ-тэй хамтран шийдвэрлэнэ.

1-4 улирал ЦХ-2

4.1-11

Сэтгэцэд нөлөөлөх, мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг тогтоох шүлс, шээснээс

шинжлэгч тест сорил, хар тамхины төрлийн ургамал, эм бэлдмэлийг хураан авахад

ашиглагдах нэг удаагийн уут, савлагаагаар хангах ажиллагаа явуулж, энэ төрлийн

гэмт хэрэгтэй тэмцэнэ.

1-4 улирал ЦХ-2

4.1-12

Согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргийн зөрчлийг бууруулах чиглэлээр тодорхой

ажлуудыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, хэвлэл

мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

1-4 улирал ЦХ-2

4.1-13
Шөнийн цагаар үйлдэгддэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, сааруулах

чиглэлээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөн зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллана.
1-4 улирал ЦХ-2

4.1-14

Эзэн холбогдогч нь тогтоогдоогүй гэмт хэргийг илрүүлэх, ялангуяа бусдын эд

хөрөнгийг хулгайлах, залилан мэхлэх, танхайрах гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан

сэргийлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллана.

1-4 улирал ЦХ-2

4.1-15

Хариуцсан нутаг дэвсгэрт байрлах аж ахуйн нэгж байгууллагын харуул хамгаалалт,

эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтанд хяналт шалгалт хийж, хариуцлагыг

дээшлүүлэх арга хэмжээ авна.

1-4 улирал ЦХ-2

4.1-16
Урамшуулалт эргүүл, оюутан эргүүл, аж ахуйн нэгж байгууллагын эргүүлийг

ажиллуулна.
1-4 улирал ЦХ-1

4.1-17 Гудамж талбай олон нийтийн газар аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүрэн камержуулна. 1-4 улирал ЦХ-1

4.1-18

Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны хүүхдийг зам тээврийн ослоос

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Замын хөдөлгөөний цагаан толгой”, “Ногоон гэрэл

цагаан шугам” дүүргийн аврага шалгаруулах тэмцээнийг үе шаттай зохион

байгуулна.

1-4 улирал ЗЦТ

4.1-19
Зам тээврийн осол гэмтлийг бууруулах зорилгоор шалтгаан нөхцлийг тодорхойлон

бодлогын баримт бичиг боловсруулж ажиллана.
1-4 улирал ЗЦТ

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. 



4.1-20

Зам тээврийн осол хэргийг бууруулах зорилгоор нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга

хэмжээг зохион байгуулна. Мөн цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэстэй хамтарсан

шалгалт зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗЦТ

4.1-21
Түр болон удаан зогсохыг хориглосон газар зогссон тээврийн хэрэгслийг зөөж

шилжүүлэн хариуцлага тооцох ажлыг үргэлжлүүлнэ.
1-4 улирал ЗЦТ

4.1-22

Зам тээврийн осол гэмтлийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах, замын хөдөлгөөний

аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлгөөнд оролцогчдын мэдлэг, хандлагыг өөрчлөн

зохистой зан үйлийг төлөвшүүлэх салбар хоорондын хамтын ажиллагааг

сайжруулах замаар зам тээврийн осол гэмтлийг бууруулна.

1-4 улирал ЗЦТ

4.2-1
Гэр бүлийн тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг

хэрэгжүүлж ажиллана.
1-4 улирал ХГБХТ

4.2-2
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод болон тэдний гэр бүлд зориулсан

сэтгэл заслын болон нийгмийн ажлын үйлчилгээг тогтмол үзүүлнэ.
1-4 улирал ХГБХТ

4.2-3

Хүчирхийлэлд өртсөн, хаягдаж гээгдсэн, хараа хяналтгүй хүүхдийн нөхцөл байдалд

үнэлгээ хийж шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлж ажиллана. 1-4 улирал ХГБХТ

4.2-4
Гэмт хэргийн хохирогч, гэрч, шүүхийн шийдвэрээр ял хойшлуулсан хүүхдүүдэд

сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, нийгмийн үйлчилгээнд хамруулна.
1-4 улирал ХГБХТ

4.2-5

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд гардаг гэмт хэргээс дайжин гэр бүлээсээ

хөндийрсөн хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх, тэдэнд гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт,

арга хэмжээг зохион байгуулна.
1-4 улирал ХГБХТ

4.2-7 Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж болзошгүй айл өрхийн судалгаа гаргана. 1-4 улирал ЦХ-1, 2

4.2-8
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд эмэгтэйчүүдэд хамгаалах байр, хууль эрх

зүйн туслалцаа үзүүлэх өрөөг Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн байранд байгуулна.  
1-4 улирал ЦХ-1

4.2-9 Кино хичээл бэлтгэн айл өрх бүрт хүргүүлнэ. 1-4 улирал ЦХ-1

4.2-10

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг урьдчилан сэргийлэх, хариу

арга хэмжээ авч ажилладаг хороодын хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд хяналт

тавих, арга зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллана.

1-4 улирал НХХ

4.2-11 Кейс хурлыг 2 сар тутам зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажиллана. 1-4 улирал НХХ

4.2-12
Гэр бүлийн тогтвортой хөгжлийг хангах чиглэлээр "Гэр бүлийн цогц хөтөлбөр"-ийг

хэрэгжүүлэн ажиллана.
1-4 улирал НХХ

4.2-13
Хөршийн холбоо, хөршийн хамгаалалтын талаар батлагдсан журмын хэрэгжилтийг

хангуулах ажилд хороодын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэн ажиллана.
1-4 улирал ЗХХ

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. 

4.2 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд гардаг гэмт

хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор иргэдийн идэвх санаачлагад суурилсан

хамтарсан баг байгуулж ажиллана. 



4.2-14

Дүүргийн хууль сахиулах болон захиргааны байгууллагуудаас хамтран зохион

байгуулдаг иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох сургалт, арга хэмжээнүүдийн

төлөвлөгөөг гарган ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

4.2-15
Хороо тус бүрийн “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, арга зүйн

зөвлөгөөгөөр ханган ажиллана.
1-4 улирал ЗХХ

4.2-16

Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч, насанд хүрээгүй хүүхдүүд гэмт хэрэг үйлдсэн

тохиолдолд шалтгаан нөхцлийг тодруулан дахин гэмт хэрэгт холбогдохоос

урьдчилан сэргийлж ажиллана.  

1-4 улирал ЦХ-2

4.2-17
Ахуйн хүрээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг бодитойгоор

тогтоож урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ.
1-4 улирал ЦХ-2

4.3-1

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдод болон тэдний гэр бүлд зориулсан

үйлчилгээг хороодын Хөгжлийн нийгмийн ажилтнууд хэрхэн үзүүлж байгаад хяналт

тавина.

1-4 

улиралд
ЗХХ

4.3-2
Архины хор хөнөөл гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх тухай сургалтыг хороодын

хамтарсан багийн гишүүдэд зохион байгуулна.
1 улиралд ЗХХ

4.3-3

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг үр дүнтэй

болгох үүднээс дүүргийн томоохон байгууллага ААН-үүдтэй хамтран ажилчдын дунд

зохион байгуулна.

1-4 

улиралд
ЗХХ

4.3-4

Дүүргийн хэмжээнд гарсан гэмт хэргийн судалгааг гарсан газар байрлалаар нь

гаргаж камержуулалт, гэрэлтүүлэггүй газарт гарсан гэмт хэргийн талаар судалгааны

дүнг тооцон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөнд холбогдох

саналыг тусгуулна.

1 улиралд ЗХХ

4.3-5

Гэмт хэргийн ул мөрийг тогтоох боломжгүй камержуулалттай газруудын судалгааг

гарган камерийг сайжруулах талаар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд

хандан шийдвэрлүүлнэ.

1-4 

улиралд
ЗХХ

4.3-6
Үйлчилгээний болон бусад байгууллагуудын хяналтын камеруудын зурагжуулсан

бүртгэлийг нэгтгэн гаргуулна.

1-4 

улиралд
ЗХХ

4.3-7
Орон сууцны хорооллын дундах гэрэлтүүлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг

зохион байгуулна.

1-4 

улиралд
ДБТХ

4.3-8
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, явган хүний зам талбай, авто замын гэрэлтүүлэгт

хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, шинэчлэл хийлгэнэ.

1-4 

улиралд
ДБТХ

4.3-9
Гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй эмзэг цэгийн судалгааг гаргаж хяналтын камер,

гэрэлтүүлэгтэй болгох талаар зохих байгууллагад нь уламжлан шийдвэрлүүлнэ.

1-4 

улиралд
ЦХ-2

4.3-10
Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын гадна, дотор талд өөрсдийн нөөцөөр камержуулах,

камерын хүчин чадлыг нь сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

1-4 

улиралд
ЦХ-2

4.4-1

Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж

байгууллагуудад аттестатчиллын шалгалт явуулж, зөрчлийг арилгуулж, хууль

дүрмийн биелэлтийг хангуулан ажиллана.

2-3 улирал ХҮҮХ

4.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, явган зам,

үйлчилгээний газруудын гэрэлтүүлгийг сайжруулж,

камерийн нэгдсэн сүлжээ бий болгоно.

4.2 Гэр бүлийн хүчирхийлэл, ахуйн хүрээнд гардаг гэмт

хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнээс урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор иргэдийн идэвх санаачлагад суурилсан

хамтарсан баг байгуулж ажиллана. 

4.4 Архи, тамхи үйлдвэрлэх, худалдан борлуулахад тавих

хяналтыг сайжруулж, хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлнэ.



4.4-2

"Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай", "Тамхины хяналтын тухай", "Хүнсний тухай",

"Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулиуд болон холбогдох

журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах, хууль сурталчилах талаар сургалт зохион

байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана. 

1 улирал ХҮҮХ

4.4-3
Дүүргийн хэмжээнд зочид буудал дэн буудлуудад стандартын шаардлага хангуулах

ажлыг зохион байгуулж түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана.
1-4 улирал ХҮҮХ

4.4-4
Архи, тамхи үйлдвэрлэх, худалдан борлуулахад тавих хяналт, шалгалтын ажилд

оролцож хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна.

1-4 

улиралд
ЗХХ

4.4-5
Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдийн үйл

ажиллагаанд хяналт тавин, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ.
1-3 улирал МХХ

4.4-6
Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг үйлчилгээний төвийн тоог багасгах

чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээг зохион байгуулна.

1-4 

улиралд
ЦХ-1, 2

4.4-7

Шөнийн цагаар гар дээрээс архи согтууруулах ундааг хууль бусаар зарж борлуулж

байгаа үйлдлийг таслан зогсоох чиглэлээр тодорхой ажил, арга хэмжээ зохион

байгуулж үр дүнг нь тооцно.

1-4 

улиралд
ЦХ-1, 2

4.4-8

Хороодын нутаг дэвсгэрт гэр орондоо архи согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэж

хүчирхийлэл үйлдэгч иргэдэд авах арга хэмжээг оновчтой зохион байгуулж, таслан

зогсоох чиглэлээр төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах ажлыг

эрчимжүүлнэ.

1-4 

улиралд
ЦХ-1, 2

4.4-9 Хотын албан татвартай холбоотой хяналт тавьж, төсвийн орлогыг бүрдүүлнэ. 1-4 улирал ТХ

4.5-1

Хүүхдийн холбоо, Залуучуудын хөгжлийн төвтэй хамтран чөлөөт цагийг зөв

боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр тэмцээн уралдаан зохион байгуулж, сайн дурын

клубуудыг ажиллуулна.

1-4 улирал ХГБХТ

4.5-2

Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах талаар УИХ, ЗГ-аас гаргасан хууль

тогтоомж, ОУ-ын ХЭК-ын заалтын хэрэгжилтийг зохицуулах, түүний хэрэгжилтэнд

хяналт тавих үүрэг бүхий дүүргийн "Хүүхдийн төлөө зөвлөл"-ийг тогтмол

хуралдуулна.

1-4 улирал ХГБХТ

4.5-3

Хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, өөрийгөө нээн

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор усан спорт, дугуйн спорт, триатлоны

спортын дугуйлан секц хичээллүүлж олон нийтийг хамруулна. 

1-4 улирал УССТ 

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



4.5-4
Зуслангийн үйл ажиллагаанд хүүхдүүдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх,

өөрийгөө хөгжүүлэхэд зориулсан хөтөлбөрийг боловсруулан ажиллана.
2-4 улирал БГХЗ

4.5-6
Цахим тоглоомын газар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр санамж

сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэн байрлуулна. 
1-4 улирал ЦХ-1, 2

4.5-7

Хүүхэд хөгжил, хамгааллын чиглэлээр батлагдсан төсөл хөтөлбөрүүдийг

хэрэгжүүлж төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран олон талт ажлыг

зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ

4.5-8

Залуучууд хөгжлийн төвийн байрыг түшиглэн "Дүүргийн хөгжилд Залуусын оролцоо"

сэдэвт жилийн аян өрнүүлэн түүний хүрээнд сар бүрийн төлөвлөгөөг гаргуулан,

хяналт тавьж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллана. 

1-4 улирал НХХ

4.5-9

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг цахим тоглоом, интернэт кафе,

автомат тоглоомын төвүүдийн үйл ажиллагаанд улирал бүр хяналт тавьж,

шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллана.  

1-4 улирал НХХ

4.5-10

Дүүргийн хөгжилд миний санал сэдвийн хүрээнд "Ирээдүй бидний гарт" цахим

хуудсыг нээн ажиллуулж түүгээр дамжуулан олон талт арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлнэ. 

1-4 улирал НХХ

4.5-11
Орон гэрээсээ дайжсан, тэнэмэл хүүхдүүдийн шалтгаан нөхцлийг тогтоож төрийн

болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нийгэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулна
1-4 улирал ЦХ-2

4.5-12
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

талаар болон архи, тамхины хор уршгийн талаар яриа танилцуулага хийнэ. 
1-4 улирал ЦХ-2

4.6-1
Орон сууцны хорооллын дундах авто замын сүлжээнд өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлыг

эрчимжүүлнэ.
3-4 улирал ДБТХ

4.6-2
Гэр хорооллын авто замын сүлжээнд засвар үйлчилгээ, өргөтгөл, шинэчлэлийн

ажил хийлгэж зам ашиглалтыг сайжруулна. 
3-4 улирал ДБТХ

4.6-3
Орон сууцны болон гэр хорооллын эвдэрсэн гэмтсэн авто замыг нөхөх, засварлах

ажлыг зохион байгуулна.
2-3 улирал БГШӨ

4.7-1

School police хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБС-ийн орчинд гэмт хэрэг, зам тээврийн ослоос

урьдчилан сэргийлэх үүднээс эцэг эх асран хамгаалагчдын эргүүл хийх ажлыг

зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллана.  

1-4 улирал БоХ

4.7-2
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн гадна орчны эрүүл аюулгүй байдлыг

хангах зорилгоор орчны тохижилтыг сайжруулна.
1-4 улирал БоХ

4.7-3

Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын

сургууль болон цэцэрлэгүүдийн ойр орчимд байгаа тэмдэг тэмдэглэгээг шалгах,

шаардлагатай газруудад нэмж байршуулах, засаж сэлбэх ажлыг зохион байгуулна.

Сургууль, цэцэрлэгүүдэд “Аюулгүй сургууль” орчинг бүрдүүлнэ.

1-4 улирал ЗЦТ

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.



4.7-4 "School police" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах ажилд хяналт тавьж ажиллана.
1-4 

улиралд
ЗХХ

4.7-5 School police-д албан хаагчдыг идэвхтэй хамруулна. 1-4 улирал ТХ

4.8-1
Гэр хорооллын авто замын дагуу иргэдийн осол аюулгүй зорчих нөхцлийг бий

болгоно.
1-4 улирал ӨГХА

4.8-2

Нийтийн эзэмшлийн гудамж дагуу явган хүний зам, хороод доторх явган хүний

зориулалттай эвдэрсэн гүүр засварлах, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт

тавьж ажиллана. 

2-3 улирал ДБТХ

4.9 Дүүргийн алслагдсан хороодод нийтийн тээврийн

үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 
4.9-1

Дүүргийн 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23 дугаар хороодын гэр хорооллуудад нийтийн

тээврийн хэрэгслүүдийг богино эргэлтээр явуулах боломжийг судлан маршрутын

судалгааг хийж НТГ-аар шийдвэрлүүлнэ.

1-4 улирал ЗЦТ

4.10-1

Дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарт хяналт

тавьж, эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн ур чадварыг

дээшлүүлэх, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулна.

1-4 улирал НХХ

4.10-2
Ерөнхий боловсролын сургуулийн "Үдийн цай" хөтөлбөрт хяналт үнэлгээ хийх ажлыг

холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.
1-2 улирал НХХ

4.10-3

Дүүргийн ахмад настанд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар

хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор 60 ортой нөхөн сэргээх төвийн барилгыг

ашиглалтанд оруулж орчин үеийн дэвшилтэд технологи бүхий оношилгоо

эмчилгээний тоног төхөөрөмж, эм урвалж бодис, яаралтай тусламжийн багаж

хэрэгслээр хангана.

1-4 улирал ЭМН

4.10-4

Эмч эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор

сургалтын орчин материаллаг баазыг бэхжүүлж бие даасан номын сантай болох,

эмнэлгийн мэргэжилтний хөгжлийн танхимыг байгуулна.

1-4 улирал ЭМН

4.10-5

"Эрүүл дүүрэг–Эрүүл иргэн" аяны хүрээнд халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх

зорилгоор эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд эрүүл мэндийн боловсролыг

дээшлүүлэх ажлыг  зохион байгуулна. 

1-4 улирал ЭМН

4.10-6

Дүүргийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг оновчтой, чанартай,

хүртээмжтэй болгох зорилгоор эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний мэдлэг, чадвар

хандлагыг дээшлүүлэх мэдээлэл, туршлага солилцох, дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл

ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн

байгууллагуудыг хамруулсан Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн салбарын чуулганыг

зохион байгуулна. 

1-4 улирал ЭМН

4.11-1

Эх, хүүхдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хороодын өрхийн эрүүл мэндийн

төвийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион

байгуулна.

2 улирал МХХ

4.11-2 ЕБС-ийн “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавин ажиллана. 2 улирал МХХ

4.11-3
Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хэрэгслийг Цагдаагийн байгууллагад

ажиллаж байгаа нийт автомашинд байрлуулна. 
1-4 улирал ЦХ-1, 2

4.11-4 "Эх хүүхдэд ээлтэй дүүрэг" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллана. 1-4 улирал НХХ

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.

4.10 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.

4.8 Дүүрэгт явган хүний зам, гарцыг стандартын дагуу

бүрэн байгуулна.

4.7 Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд зам тээврийн

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангана.



4.11-5

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн иргэдэд үзүүлэх

нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах

ажил зохион байгуулна.

1-4 улирал НХХ

4.11-6
Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага бүлгийн сурагчдын "Амны хөндийг

эрүүлжүүлэх урьдчилан сэргийлэх" аян зохион байгуулна. 
1 улирал НХХ

4.11-7
Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр их

дээд сургууль, ЕБС-ийн оюутнуудын дунд зохион байгуулна. 
1 улирал НХХ

4.11-9

Эх хүүхдэд ээлтэй дүүрэг хөтөлбөрийн хүрээнд өртөмтгий бүлгийн жирэмсэн

эхчүүдэд зориулсан сургалтыг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн бүсүүдийн

хэмжээнд улиралд нэг удаа мэргэжлийн өндөр ур чадвартай тэргүүлэх эмч нар,

эрдмийн зэрэг цолтой багш нарыг түшиглэн  зохион байгуулна. 

1-4 улирал ЭМН

4.11-10

Баянголчууд эрүүл амьдралын төлөө хамтдаа аяныг зохион байгуулж дүүргийн бүх

хороодыг бүсчилэн дотоод гадаадын мэргэжлийн өндөр ур чадвар бүхий эмч нар,

төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийн,

эрүүл мэндийн боловсрол олгож,  сурталчилгааны материалаар хангана. 

1-4 улирал ЭМН

4.11-11
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг тогтвортой үйл ажиллагаагаар хангаж ӨЭМТ-

үүдийн магадлан итгэмжлэхэд бүрэн хамруулна.
1-4 улирал ЭМН

4.12-1

Болзошгүй гамшгийн үед усанд аврах ажиллагаа явуулах сургалтыг дүүргийн

онцгой байдлын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулж албан хаагчдаа харилцан

сургалтад хамруулна. 

1-4 улирал УССТ

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

4.12-3
Гамшгийн үед хэрэглэх автомашины орц гарцыг албадан чөлөөлсөн талаарх газрын

маргааныг шийдвэрлүүлнэ.
1-4 улирал ЗХХ

4.12-4

Дүүргийн гамшгаас хамгаалах ерөнхий болон салбар төлөвлөгөө, гамшгаас

хамгаалах албадын бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж

батлуулна.

1 улирал ОБХ

4.12-5
Гамшгаас хамгаалах албадын бэлэн байдлыг хангах үзлэгийг улиралд 1 албанд

зохион байгуулна.
1-4 улирал ОБХ

4.12-6

Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хороонд байрлах хоргодох байрны зориулалтаар

ашиглагдаж байсан 800 м
2

талбай бүхий байгууламжийг удирдлагын байрны

зориулалтаар ашиглахаар санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар хөрөнгийн

асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.

1-4 улирал ОБХ

4.12-7
Газар хөдлөлтийн гамшгийн үед өөртөө болон бусдад тусламж үзүүлэх арга

ажиллагаанд сургах дадлага сургуулийг бүх шатанд тогтмол зохион байгуулна.
1-4 улирал ОБХ

4.12-8
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын 10 дугаар сарын 13-ны өдрийг иргэдийн

оролцоотой тэмдэглэн өнгөрүүлнэ.
4 улирал ОБХ

4.12-9

Гамшгаас хамгаалах эрт зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага,

сургуулийг жил бүрийн 3 дугаар сарын 4 дэх долоо хоногийн пүрэв гаригт зохион

байгуулна.

1 улирал ОБХ

4.12-10

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гамшгийн эрсдлийг бууруулах,

урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээлэл, сурталчилгааг тодорхой

давтамжтайгаар нийтэд түгээнэ.

1-4 улирал ОБХ

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. 



4.12-11
Аж ахуйн нэгж байгууллагыг гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтөй болгох түүнд

тодотгол хийх замаар гамшгийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг  нэмэгдүүлнэ.
1-4 улирал ОБХ

4.12-12

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэгийг олон нийтэд олгох, эрсдэлгүй зан үйлийг

хэвшүүлэх сургалт, сурталчилгааг иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхэд,

өндөр настан, амьжиргааны түвшин доогуур орлоготой иргэдийн хэрэгцээ,

шаардлагад нийцүүлэн тохирсон арга барилаар зохион байгуулна. 

1-4 улирал ОБХ

4.13-1

Онцгой байдлын хэлтсээс сургалт зохион байгуулж, гамшгийн үед хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөөг дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс заавар, зөвлөгөө авч шинэчлэн

батлуулна.

1-2 улирал ТХ

4.13-2

Хороодын цэргийн тоо бүртгэл, цэрэг халалт, татлага, гэрээт болон цэргийн

дүйцүүлэх алба хаалгах ажлыг Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн дагуу зохион

байгуулж, хяналт тавьж ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

4.13-3
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг их, дээд сургуулийн оюутан, ЕБС-

ийн сурагчдад “Эх оронч, үзэл хүмүүжил төлөвшүүлэх” ажлыг зохион байгуулна.
1-2 улирал ЦШ

4.13-4

Дайчилгааны бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээнүүдийг мэргэжлийн түвшинд

зохион байгуулж, дүүргийн удирдлага, штабын ажилтнуудыг дайчилгаатай КШХС-д

татан оролцуулж, хэрэгжилтийг хангах ажиллагаанд сургана.

2-3 улирал ЦШ

4.13-5
Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний сургалтыг чанаржуулж, оногдуулан

данслалтын чанар байдлыг 1 хувиар дээшлүүлнэ.
1-3 улирал ЦШ

4.13-6
Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийн түвшинг сайжруулахад чиглэсэн арга

хэмжээг эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ. 
1-4 улирал ЦШ

4.14 Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлж,

дэд бүтцийг сайжруулна.
4.14-1

Гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлж, хүчдэлийн уналт сайжруулах

ажил зохион байгуулна.
1-4 улирал ДБТХ

5.1-1
Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр, сар, улирал тутам жигд

ханган биелүүлнэ.
1-4 улирал ТХ

5.1-2
ХХОАТ-ын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх ажлыг чирэгдэлгүй, шуурхай зохион

байгуулж, дүнг хэлэлцэнэ.
1-4 улирал ТХ

5.1-3 АТБӨЯХ-ийн албан татвар хураах ажлыг зохион байгуулна. 1-4 улирал ТХ

5.1-4

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг дүүргийн ЗДТГ болон дүүргийн Төрийн

болон хувийн хэвшлийн хуульд заагдсан байгууллагуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээг

зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

5.1-5
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, нийгмийн

даатгалын сангийн авлагыг бууруулах талаар арга хэмжээ авч ажиллана.
1-4 улирал НДХ

5.1-6
Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, нийгмийн даатгалын хууль

тогтоомжийг сурталчилж ажиллана.
1-4 улирал НДХ

ТАВ. АВЛИГАГҮЙ ДҮҮРЭГ

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. 

5.1 Дүүргийн төсөв санхүү, төрийн үйл ажиллагаатай

холбоотой гарсан шийдвэрүүдийг иргэдэд нээлттэй

болгоно. 



5.1-7

Монгол улсын Статистикийн тухай хууль, ҮСХ, НСГ-аас өгсөн заавар зөвлөмжийн

дагуу 2016 оны "Аж ахуйн нэгжийн тооллого"-ыг дүүргийн түвшинд зохион

байгуулна.

3-4 

улиралд
СХ

5.1-8
Дүүргээс эдийн засгийн статистикийн болон нийгмийн статистикийн чиглэлээр

шаардсан мэдээллийг хугацаанд нь цуглуулан боловсруулж дүн шинжилгээ хийнэ.
1-4 улирал СХ

5.1-9

Хэлтсийн зүгээс хороодын хэмжээнд "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийг зохион

байгуулж, хороодод ажиллаж байгаа улсын бүртгэгч нараар дамжуулан Иргэний

бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, Хуулийн этгээдийн эрхийн бүртгэлийн талаар

гарын авлага бэлтгэн иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч үйлчилнэ.

1-4 улирал БүХ

5.2-1

Татварын бааз суурийг өргөжүүлэх, орлого олж буй ААН, иргэн бүрийг татварт

бүрэн хамруулах ажлын хүрээнд дүүргийн харьяа төр, захиргааны болон бусад

байгууллагуудаас мэдээлэл авах, харилцан мэдээлэл солилцох ажлыг бүрэн

хэвшүүлнэ. 

1-4 улирал ТХ

5.2-2
Шилэн дансны тухай хуульд заасан мэдээллийг ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар болон

цахим хуудсаар олон нийтэд ил тод мэдээлэх ажлыг зохион байгуулна.
1-4 улирал ЗХХ

5.2-3
Орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлж, сар, улирлын төлөвлөгөөг жигд биелүүлэх ажлыг

зохион байгуулна. 
1-4 улирал СТСХ ТХ

5.2-4
Төсвийн орлого, зарлагын төлөвлөгөө, хуваарийг хийж гүйцэтгэлд хяналт тавьж

ажиллана. 
1-4 улирал  СТСХ

5.2-5 Төрийн өмчийн эд хөрөнгийг бүртгэх,   бүртгэл тооллогын ажлыг зохион байгуулна. 1 улирал СТСХ

5.2-6

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

Иргэний бүртгэл болон Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж, эд

хөрөнгө борлуулсны 02 хувийн татвар, торгууль шийтгэврийн орлогыг Нийслэлийн

болон орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлнэ.
1-4 улирал БүХ

5.3-1

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж, веб хуудасны "Шилэн данс" цэсээр дамжуулан

татвар төлөгчдийг хэлтсийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн байдлын

мэдээллээр тухай бүр хангана.

1-4 улирал ТХ

5.3-2

Дүүргийн үйл ажиллагааны талаар мэдээллийг дүүргийн цахим хуудас болон

тогтмол хэвлэлээр иргэд оршин суугчдад ил тод мэдээлэх ажлыг тогтмол зохион

байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

5.3-3
Дүүргийн үйл ажиллагааны талаарх иргэдийн санал асуулгыг цахим хуудсаар

үлирал тус бүрээр явуулж дүнг удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ.
1-4 улирал ЗХХ

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

тулгамдаж буй асуудлаар иргэдийн дунд олон нийтийн

санал асуулга явуулж, тэдний саналд үндэслэн шийдвэр

гаргадаг болно.



5.3-4

Дүүргийн удирдлагуудын иргэдтэй хийх уулзалт арга хэмжээнүүдэд иргэдээс

дүүргийн үйл ажиллагааны талаар бичгээр санал авч дүнг боловсруулан шийдвэр

гаргах явцад тусгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

5.3-5
Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн сар, улирал, жилийн танилцуулга эмхэтгэлийг

нэгтгэн гаргана.
1-4 улирал СХ

5.4-1
Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр

иргэдэд нээлттэй хүргэж ажиллана.
1-4 улирал ӨГХА

5.4-2

Цахим засаглалын хүрээнд иргэн, байгууллага, ААН, албан тушаалтантай харилцах

харилцаанд цахим хэлбэрийг нэвтрүүлэх буюу өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг цахим

шуудангаар авах, хариу өгөх хэлбэрийг туршиж үр дүнг тооцно.

1-4 улирал ЗХХ

5.4-3

Дүүргийн ЗДТГ-ын дотоод болон дэргэдэх хэлтэс, алба, нэгжүүд, төрийн

байгууллагуудын цахим шуудангийн хаягийн нэгдсэн санг бий болгож үйл

ажиллагаандаа тогтмол ашигладаг болгоно.

1-4 улирал ЗХХ

5.4-4

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

5.4-5

Улс, нийслэл, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналт

шинжилгээ, бүртгэл мэдээлэл, тайлагналын цахим системд шилжих санхүүжилтыг

шийдвэрлэнэ.

1-4 улирал ЭЗТХ

5.4-6
"Найрсаг-Ухаалаг Баянгол" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж цахим засаглалыг

хөгжүүлнэ. 
1-4 улирал ЭЗТХ

5.4-7

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 ДАА

5.4-8
Нэг цэгийн үйлчилгээг жигдрүүлж, дугаарлалтын систем, чанга яригч төхөөрөмж

байршуулж, иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.
1-4 улирал БүХ

5.5-1

Худалдан авах ажиллагааны албаны үйл ажиллагаа, худалдан авалтын ил тод

байдлыг хангуулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлэн

зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

5.5-2
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хороонд дүүргийн иргэдийн

төлөөллийг тогтмол оролцуулах боломжийг хангуулах ажлыг зохион байгуулна.
1-4 улирал ЗХХ

5.5-3
Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авч байгаа бараа үйлчилгээг дүүргийн цахим хуудсанд

тогтмол байршуулж олон нийтэд ил тод мэдээлнэ.
1-4 улирал СТСХ

5.5-4

Дотоод аудитын албаны үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, харъяа байгууллагууд,

хэлтэс албадын ажилтай нягт уялдуулан, сар бүр мониторинг хийн Засаг даргад

ажлаа тайлагнаж байна.

1-4  улирал ДАА

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.

5.4 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

хяналтан дор ил тод явуулна.



5.5-5

Ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, өрсөлдөөнийг өрнүүлэх зорилгоор тендерийн

урилга, шалгаруулалтын үр дүн болон бусад мэдээ, мэдээллийг www.e-

procurement.mn, bgd.mn зэрэг сайтууд болон өдөр тутмын сонинд байршуулна.

1-4 улирал ХААА

5.5-6
Хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний худалдан авалтын үр дүнг тайлагнах “Нээлттэй

хаалганы өдөрлөг” зохион байгуулна.
1-4 улирал ХААА

5.5-7
Худалдан авах ажиллагааг ил тод, нээлттэй зохион байгуулж “Шилэн тендер”-ийг

хэрэгжүүлнэ.
1-4 улирал ХААА

5.5-8
Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан бараа ажил, үйлчилгээний улирлын тайлан,

мэдээг дүүргийн сайтад байршуулна.
1-4 улирал ХААА

5.5-9
Нийт зарлах тендерийн 20-оос доошгүй хувийг цахим худалдан авалтын хэлбэрээр

зохион байгуулна.
1-4 улирал ХААА

5.5-10
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын

ажилд иргэд, оршин суугчдаар хөндлөнгийн хяналт хийлгүүлж хамтран ажиллана.
1-4 улирал ХААА

5.5-11

2015 онд дүүрэгт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлуудын худалдан авалтыг

хуулийн дагуу ил тод нээлттэй зохион байгуулж, тендерт шалгарсан компани,

гүйцэтгэсэн ажлыг зургаар баталгаажуулан нэгдсэн судалгаа гаргана. 

1-4 улирал ХААА

5.6-1

Татварын хууль тогтоомж, түүнтэй холбоотой бусад хууль тогтоомжийг нэг мөр

ойлгож хэрэгжүүлэх талаар холбогдох сургалтыг хороодын Засаг дарга нартай

хамтран зохион байгуулна.

1-4 улирал ТХ

5.6-2

Дүүрэг хороодын иргэний танхимын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж оршин суугч

иргэдээс тулгамдаж буй асуудлаар тогтмол хугацаанд мэдээлэл гаргуулан авч

дүүргийн удирдлагад танилцуулах ажлыг хэвшүүлнэ.

1-4 улирал ЗХХ

5.6-3
Дүүргийн үйл ажиллагаатай холбоотой томоохон асуудлыг дүүргийн иргэний

танхимд иргэдийн төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулна.
1-4 улирал ЗХХ

5.6-4

Анхан шатны бүртгэлийг сайжруулан хороодын өрх, хүн амын бүртгэлийг бүрэн

хөтлүүлнэ. “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан”-гийн программд баяжилт, шилжилт

хөдөлгөөнийг тухай бүр хийнэ.

1-4 улирал СХ

5.6-5

Хороодын Засаг даргын ажлын албатай хамтарч иргэний бичиг баримтын үзлэг

явуулж, засаг захиргаа завсардалтыг цэгцэлж, түр оршин суугчдыг бүртгэнэ. 1-4 улирал БүХ

5.7-1 Томоохон зах худалдааны төвүүдтэй  хамтран ажиллана. 1-4 улирал ТХ

5.7-2
Дүүрэгт хэрэгжүүлэх концессын зүйлийн жагсаалтад тусгагдсан төслүүдийн

хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж  ажиллана.
1-4 улирал ЭЗТХ

5.7-3
Дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны үр дүнд хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн

судалгааг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэх ажлыг зохион байгуулна.
1-4 улирал ЭЗТХ

5.7-4

2016 он УИХ-ын сонгуулийн жил болж байгаатай холбогдуулан иргэдэд сонгуулийн

хуулийг сурталчлах болон улс төрийн сонголт хийхэд нь туслах зорилготой сургалт

арга хэмжээнүүдийг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

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.

5.6  Дүүрэг, хороодыг иргэний танхимтай болгож,

иргэдийн тулгамдаж буй асуудлыг судлан, тэдгээрийг

төрийн үйл ажиллагаатай уялдуулан ажиллана.

5.7  Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн

өргөтгөж, төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус

байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаар

гүйцэтгүүлнэ.



5.7-5

2016 онд шинээр батлагдан хэрэгжих хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан

таниулах ажилд тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-тай хамтран

ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

5.8-1

Хуульд заагдсан албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ийг хуулийн хугацаанд мэдүүлэх,

байгууллагын болон дүүргийн төрийн байгууллагуудын авлигын төлөвлөгөө,

тайланд хяналт тавьж ажиллана.

1 улирал ЗХХ

5.8-2

Захиргааны ерөнхий хууль 2016 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж

эхлэхтэй холбогдуулан шинэ хуулийг нутгийн захиргааны байгууллагын албан

хаагчдад сурталчлан таниулах сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулна.

1-2 улирал ЗХХ

5.8-3
Тамгын газрын авлигад өртөх эрсдэл бүхий албан хаагчидтай ашиг сонирхолын

зөрчлөөс хамгаалах гэрээг байгуулан гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
1 улирал ЗХХ

5.8-4
Шилэн дансны тухай хуулийн хүрээнд төсвийн орлого, зарцуулалтын тайлагнал,

мэдээллийн ил тод байдлын тогтолцоог хэрэгжүүлэх журмыг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
1-4 улирал СТСХ

5.9-1

Дүүргийн олон жилийн хамтын ажиллагаат Улс орны хот, дүүргүүдтэй шинэ түвшинд

хамтран ажиллах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлүүдийг тогтоон холбогдох

санал, төслийг хүргүүлж хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

5.9-2

Дүүргийн эрх ашиг, хөгжил дэвшилд чухал ач холбогдол үр нөлөө бүхий гадаадын

улс орны урт болон богино хугацаат төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтын ажлыг

дүүрэгт  зохион байгуулах ажлыг хариуцан ажиллана.

1-4 улирал ЗХХ

5.9-3

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 ажлыг зохион

байгуулна.

1-4 улирал ЗХХ

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, ажлын явцыг www.bgd.mn

сайтад байршуулж, нийтэд ил тод мэдээлнэ.
1-4 улирал ЭЗТХ

5.11-1
Газрын албанаас гаргаж буй шийдвэр, явуулж буй үйл ажиллагааг цахим хуудсаар

дамжуулан иргэдэд хүргэнэ.
1-4 улирал ӨГХА

5.11-2

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахад олон нийтийн саналыг

цахим хуудсаар авах, оршин суугчдаар хэлэлцүүлэх зэргээр иргэдийн санал бодлыг

тусган ажиллана.

1-4 улирал ӨГХА

5.11 Газрын харилцаатай холбоотой асуудлыг дүүргийн

байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдэд нээлттэй болгох

талаар хууль эрх зүйн болон зохион байгууллалтын арга

хэмжээг авч, газартай холбоотой бүх мэдээллийг

нээлттэй, ил тод болгоно.

5.7  Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн

өргөтгөж, төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус

байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаар

гүйцэтгүүлнэ.

5.8  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. 

5.9  Дүүргийн гадаад харилцааг сайжруулж, өндөр

хөгжилтэй орны хот, дүүргүүдтэй харилцаа тогтоож, төсөл

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 


