НИЙСЛЭЛИЙН ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
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НЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ ӨРХ БҮРТ
1.2.2. Улаанбаатар хотын дүүрэг бүрт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих борлуулалтын нэгдсэн төвийг барьж, “Орон нутгийн үйлдвэрлэлийн
түншлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 1.2.7. Дагуул хотуудад жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
1.1 Үндсэн чиглэл 1-13
Хүнс, худалдаа
Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн
үйлчилгээний
Борлуулалтын цэг,
2-оос
3,4 дүгээр
бүтээгдэхүүний борлуулалтын байнгын болон түр цэг
хэлтэс
тоо
доошгүй
улиралд
байгуулна.
мэргэжилтэн
О.Солонгоо
Хүнс, худалдаа
Зохион байгуулсан
1.2 Үндсэн чиглэл 1-13
үйлчилгээний
сурталчилгаа,
3,4 дүгээр
Үндэсний бараа бүтээгдэхүүнийг дэмжих сурталчлах ажил
2
хэлтэс
нөлөөллийн ажил,
улиралд
зохион байгуулна.
Мэргэжилтэн
тоо
О.Солонгоо
1.2.4. “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дүүргүүдэд жигд хөгжүүлнэ.
1.3 Үндсэн чиглэл 1-15
Хүнс, худалдаа
Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг, дунд
үйлчилгээний
Хөтөлбөрийн
5,000.0
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээ
хэлтэс
1-4 дүгээр
хэрэгжилтийн
явц,
70%
/ЗДТГ-ын
үзүүлэх,
үзэсгэлэн
яармагт
мэргэжилтэн
улиралд
хувь
төсөв/
оролцуулах замаар үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжин
О.Солонгоо
ажиллана.
1.2.6. Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжин, гадаад болон дотоодын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.

1.4 Үндсэн чиглэл 1-17
Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн форум зохион байгуулж,
гарсан саналд үндэслэн үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжин
ажиллана.

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
Үйл ажиллагааны
2,3 дугаар
100%
хэлтэс
хэрэгжилт, хувь
улиралд
мэргэжилтэн
О.Солонгоо
1.2.10. Нийслэлийн дүүргүүдэд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор зөвлөгөө, мэдээлэл, сургалт явуулах мэдээллийн болон бизнес инкубатор
төвийг салбарын мэргэжлийн холбоодыг түшиглэн байгуулна.
1.5 Үндсэн чиглэл 1-21
Хүнс, худалдаа
Жижиг дунд Бизнес эрхлэгчдийн аж ахуй эрхлэх ур чадварыг
3,000.0
үйлчилгээний
1,2,3
Үйл ажиллагааны
дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, салбарын уулзалт зохион
100%
/ЗДТГ-ын
хэлтэс
дугаар
хэрэгжилт, хувь
байгуулна.
төсөв/
мэргэжилтэн
улиралд
О.Солонгоо
1.3.2. Органик болон зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
1.6 Үндсэн чиглэл 1-28
Хүнс, худалдаа
Органик хүнсний тухай хууль, журам, стандартын
3000.0
үйлчилгээний
Сургалтанд
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Органик хүнсний үйлдвэрлэл,
/ЗДТГ-ын
хэлтэс
2 дугаар
хамрагдсан аж ахуйн
100
баталгаажуулалт сэдэвт сургалт зохион байгуулж, гарын
батлагдсан
мэргэжилтэн
улиралд
нэгж, тоо
авлага материалаар хангаж ажиллана.
төсөв/
Л.Саруултуяа
5,000.0
/ЗДТГ-ын
төсөв/

1.3.6. Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл,
баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно.
Газар тариалан
Хүнс, худалдаа
эрхлэгчдийг
1.7 Үндсэн чиглэл 1-37
үйлчилгээний
бүртгэлжүүлэхэд
100-аас
2 дугаар
Дүүргийн газар тариалан эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх ажил
хэлтэс
хамрагдсан иргэн,
доошгүй
улиралд
зохион байгуулна.
мэргэжилтэн
аж ахуйн нэгж,
Л.Саруултуяа
тоо
Газар тариалан
Хүнс, худалдаа
1.8 Үндсэн чиглэл 1-37
эрхлэгчдийг
үйлчилгээний
500.0
Газар тариалан эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлж, төмс, хүнсний
бүртгэлжүүлэхэд
100-аас
хэлтэс
2,3 дүгээр
/ЗДТГ-ын
ногоо худалдан борлуулах байнгын болон түр цэг байгуулж,
хамрагдсан иргэн,
доошгүй
мэргэжилтэн
улиралд
төсөв/
борлуулалтыг дэмжин ажиллана.
аж ахуйн нэгж,
Л.Саруултуяа
тоо
1.4.6. Жуулчдын хэрэгцээнд нийцсэн хотын аяллын бүтээгдэхүүн, шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлж, аялал жуулчлалын компаниудтай хамтран
ажиллана.

1.9 Үндсэн чиглэл 1.52
Аялал жуулчлалын маршрутыг гаргаж, иргэдэд сурталчлах
ажлыг зохион байгуулна.

Түүх соёлын
Хүнс, худалдаа
2000.0
дурсгалт газруудад
үйлчилгээний
/ЗДТГ-ын
3,4 дүгээр
байршуулсан
2
хэлтэс
батлагдсан
улиралд
мэдээллийн самбар,
мэргэжилтэн
төсөв/
тоо
Б.Нарантуяа
1.4.7. Гадаад, дотоодын жуулчид Улаанбаатар хотод аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр олон талт арга хэмжээг мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, жуулчдад ээлтэй хот болно.
Сургалтад
хамрагдсан хүн, тоо
1.10 Үндсэн чиглэл 1-57
Хүнс, худалдаа
/зочид буудал,
Аялал жуулчлалын салбарт ажиллагсдын дунд сургалт,
1000.0
үйлчилгээний
амралтын газар,
50-аас
семинар, үзүүлэх сургуулийг мэргэжлийн байгууллагуудтай
/ЗДТГ-ын
хэлтэс
Жилдээ
жуулчны баазын
доошгүй
хамтран зохион байгуулж туршлага судлуулах ажлыг зохион
төсөв/
мэргэжилтэн
ажилтнуудад 4
байгуулна.
Б.Нарантуяа
төрлийн 6 удаагийн
сургалт/
1.11
Үндсэн чиглэл 1-57
Хүнс, худалдаа
Аялал жуулчлалын цэгүүдийн үйл ажиллагаанд холбогдох Хяналт шалгалтанд
үйлчилгээний
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт, шалгалт хамрагдах аж ахуйн
25
хэлтэс
Жилдээ
зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгнө.
нэгжийн тоо
мэргэжилтэн
Б.Нарантуяа
ХОЁР. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ
2.3.9. Сууц өмчлөгчдийн холбоотой холбогдох асуудлыг судалж, түүний үйл ажиллагааг тодорхой болгон, норматив стандартыг бий болгоно.
1.12 Үндсэн чиглэл 2-38
Тохижилт,
"Эко Хан-Уул мэдээллийн сан"-д СӨХ-ийн нэгдсэн бүртгэл
нийтийн аж
Мэдээллийн сан, тоо
1
1-12 сард
мэдээллийг үүсгэнэ.
ахуйн хэлтэс
Э.Насан-Очир
2.4.14. Шийдвэр гаргах түвшинд нийслэлчүүдийн оролцоог хангахад ухаалаг технологийг нэвтрүүлж ажиллана.
1.13 Үндсэн чиглэл 2-57
Эдийн засаг,
Хорооны зохион байгуулагч нарын дунд ухаалаг утасны
төлөвлөлтийн
4 сард
Үйл ажиллагааны
аппликейшн ашиглан иргэдээс санал авах тухай сургалтыг
100%
хэлтэс
хэрэгжилт, хувь
дээд шатны байгууллага, хороотой хамтран зохион
Г.Одончимэг
байгуулна.
1.14 Үндсэн чиглэл 2-57
Эдийн засаг,
Санал асуулгын нэгтгэлийг системд оруулна.
Үйл ажиллагааны
төлөвлөлтийн
100%
5 сард
хэрэгжилт, хувь
хэлтэс
Г.Одончимэг

1.15 Үндсэн чиглэл 2-57
Өмнөх онд хийгдсэн ажлын мэдээллийг аппликейшнд оруулж,
баяжилт хийнэ.
1.16 Үндсэн чиглэл 2-57 Санал асуулгын үр дүнг үндэслэн
хэрэгжүүлэх
шаардлагатай
төсөл,
арга
хэмжээний
санхүүжилтийг төсөвт тусгуулах саналыг уламжилна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувь

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувь

100%

100%

-

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Г.Одончимэг

3 сард

-

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Г.Одончимэг

10 сард

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖИЛ
3.2.1. Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж олон нийтэд
хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна.
1.17 Үндсэн чиглэл 3-22
Тохижилт,
Ариутгал
Хөрсний бохирдлын эрсдэл өндөр хэсгүүдэд ариутгал
нийтийн аж
6, 8,9
халдваргүйжүүлэлт
2
халдваргүйжүүлэлтийг үе шаттайгаар зохион байгуулна.
ахуйн хэлтэс
сард
хийсэн давтамж
Э.Баатарсүрэн
Бүх нийтийн их
Тохижилт,
40000.0
1.18 Үндсэн чиглэл 3-22
цэвэрлэгээг зохион
нийтийн аж
12
/ЗДТГ-ын
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг сар бүр зохион байгуулна.
байгуулж хяналт
ахуйн хэлтэс
төсөв/
1-12 сард
шалгалт тавьсан тоо
Э.Баатарсүрэн
ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО
4.2.13.Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын шаардлага хангахгүй барилгыг шинэчлэх, шинээр барих бэлтгэл ажлыг эхлүүлнэ.
1.19 Үндсэн чиглэл 4-55
Эдийн засаг,
Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн
төлөвлөлтийн
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд шаардлагатай засвар,
Засварын ажлын
хэлтэс
100%
6-9 сард
үйлчилгээ хийнэ.
явц, хувь
Г.Одончимэг
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
1.20 Үндсэн чиглэл 4-55
Эдийн засаг,
Барилга угсралтын
Дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт шинээр Өрхийн
төлөвлөлтийн
ажил эхэлсэн
1
4,5-р сард
эрүүл мэндийн төвийн барилга барих ажлыг дээд шатны
хэлтэс
ӨЭМТ, тоо
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.
Г.Одончимэг
4.3.3. “Соёлын өвд ээлтэй Улаанбаатар” аян хэрэгжүүлж, түүхэн дурсгалт байшингуудыг сэргээн засварлаж, соёлын аялал жуулчлалын эргэлтэд
оруулна.
1.21 Үндсэн чиглэл 4-71
Сургалтад
Нийгмийн
Дүүргийн Угийн бичиг хөтөлдөг, иргэд, өрхийн судалгаа авч хамрагдсан айл өрх,
200
бодлогын хэлтэс
5 сард
нэгтгэн Угийн бичиг хөтлөх сургалт зохион байгуулна.
тоо
Ц.Наран-Эрдэнэ

4.6.1. Нийслэлийн Залуучуудын талаар баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
1.22 Үндсэн чиглэл 4-107
Сургалтад
Залуучуудын дунд нийгэмд дагаж мөрдөх амьдралын зөв
хамрагдсан
4000
дадал чадварыг олгох сургалтуудыг зохион байгуулна
залуучууд, тоо

Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Р.Цэвээндулам

3,5,6,8,9
дүгээр
сард
4.6.2. Залуучуудыг хотын соёлд суралцуулах, гэр бүлийн боловсрол олгох, сөрөг зан үйл, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, соён
гэгээрүүлэх, чөлөөт цагийн орчин нөхцөлийг сайжруулж, дугуйлан клубүүдийг шинээр байгуулахыг дэмжинэ.
1.23 Үндсэн чиглэл 4-109
Нийгмийн
Хан-Уул клубтэй хамтран ажиллаж, залуучуудыг зөв соёлтой,
Үйл ажиллагааны
бодлогын хэлтэс
100%
4-р сард
эрүүл чийрэг байх явдалд уриалах үйл ажиллагаа зохион
хэрэгжилт, хувь
Т.Солонго
байгуулна.
ТАВ. ЗАСАГЛАЛ
5.1.1. Олон улсад ашиглагддаг "Аз жаргалтай хот"-ын индекс тооцох аргачлалыг нэвтрүүлж, тогтоогдсон индексийг өсгөх талаар арга хэмжээ авч
ажиллана.
1.24 Үндсэн чиглэл 5-1
Нийгмийн
Индексийн өсөлт,
Хотын хөгжлийн индексийн анхан шатны мэдээлэл байгуулж
0.5 хүртэл
бодлогын хэлтэс
нэгж
3-р сард
буй байдалд үнэлгээ хийж, сайжруулах арга хэмжээг авна.
Т.Солонго
1.25 Үндсэн чиглэл 5-2
Нийгмийн
Үйл ажиллагааны
Хотын
хөгжлийн
индексийг
сайжруулсан
тэргүүн
100%
бодлогын хэлтэс
хэрэгжилт, хувь
4-р сард
туршлагуудыг судалж хэрэгжүүлнэ.
Т.Солонго
1.26 Үндсэн чиглэл 5-3
Нийгмийн
Хотын хөгжлийн индексийн анхан шатны мэдээлэл
Сургалт, тоо
2
бодлогын хэлтэс
3-р сард
боловсруулах сургалтыг хороодод зохион байгуулна
Т.Солонго
5.3.7 Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хороодоор болон хуульд заасан бүхий л хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, иргэддээ
ил, тод, нээлттэй шийдвэрлэнэ.
1.27 ДЭЗНХҮЧ 5.10
Төрийн
2,3 дугаар
Өргөдөл, гомдлыг хороодод "Өргөдөл гомдлын нэгдсэн
захиргааны
улиралд
Үйл ажиллагааны
систем"-ээр хүлээн авах үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах
100%
5000.0
удирдлагын
хэрэгжилт, хувь
ажлыг зохион байгуулж, хариуцсан албан хаагчдыг сургалтад
хэлтэс
хамруулж чадавхжуулна.
Б.Янжинлхам
5.3.9 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг тогтмолжуулж, ажлын хариуцлага, уялдаа холбоог
эрс сайжруулна.
1.28 Үндсэн чглэл 5-43
Төрийн
Дүүргийн Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн хамрах хүрээний
захиргааны
Үйл ажиллагааны
2,3 дугаар
байгууллагуудын дотоод хяналтын үйл ажиллагааг үнэлж,
100%
удирдлагын
хэрэгжилт, хувь
улиралд
холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлэх замаар
хэлтэс
байгууллагуудын дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулна.
Б.Баярмаа
-

5.4.8. "Худалдаа, үйлчилгээ-2020", "Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрүүдийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ.
1.29 Үндсэн чиглэл 5-59
Хүнс, худалдаа
2000.0
“Ахуйн үйлчилгээ 2020” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг хангах
үйлчилгээний
Хөтөлбөрийн 2019
/ЗДТГ-ын
чиглэлээр ахуйн үйлчилгээний салбарт
мэргэжлийн
70%
хэлтсийн
Жилдээ
оны хэрэгжилт, хувь
батлагдсан
байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийж, тохирлын
мэргэжилтэн
төсөв/
гэрчилгээ олгох ажлыг эхлүүлнэ.
П.Баяржаргал
5.4.9. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа түргэн үйлчилгээний цэгүүдийг олон улсын жишигт нийцүүлэн, эрүүл ахуй,
аюулгүй байдлын шаардлага хангуулна.
1.30 Үндсэн чиглэл 5-60
Хүнс, худалдаа
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ТҮЦ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх
үйлчилгээний
Үйл ажиллагааны
зүйн орчныг бүрдүүлэхэд холбогдох
саналаа хүргүүлж
100%
хэлтэс
Жилдээ
хэрэгжилт, хувь
хамтран ажиллана.
мэргэжилэн
П.Баяржаргал
ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР
Нийслэлийн Авилгын эсрэг дэд хөтөлбөр
5.1.3 "Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр" хэрэгжүүлж, авлигаас ангид төрийн албыг бэхжүүлсэн тунгалаг дүүрэг болно.
2.1 Үндсэн чиглэл 5-3
Төрийн
Дүүргийн авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
захиргааны
Төлөвлөгөөний
боловсруулан батлуулж, хэрэгжилт, үр дүнг тооцон
100%
удирдлагын
хэрэгжилт, хувь
ажиллана.
хэлтэс
Н.Сарангуа

1,7,12
сард

ГУРАВ. ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР
НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ-ӨРХ БҮРД
1.3.1 Дүүргийн алслагдсан хороодод нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн чиглэлээр фермерийн аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ.
3.1 Үндсэн чиглэл 1-5
Хүнс, худалдаа
2000.0
Жишиг фермерүүдийг сурталчилж, мал аж ахуй эрхлэхэд
үйлчилгээний
Зохион байгуулах
/ЗДТГ-ын
2,3 дугаар
зөвшөөрсөн бүсийн /12, 13, 14-р хороо / фермер эрхлэгчдэд
2
хэлтэс
арга хэмжээ, тоо
батлагдсан
улиралд
туршлага түгээх, мэдээллээр хангах арга хэмжээ зохион
Л.Саруултуяа
төсөв/
байгуулна.
1.3.2 Дүүргийн газар тариалан эрхлэгчдийг эрсдэлээс хамгаалах үүднээс даатгалд хамруулах чиглэлээр сургалт, мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр
хангана.
3.2 Үндсэн чиглэл 1-6
1000.0
Хүнс, худалдаа
Зохион байгуулсан
Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг даатгалд
/ЗДТГ-ын
үйлчилгээний
2,3 дугаар
сургалт, зөвлөгөөн,
1
хамруулах, даатгалын ач холбогдлыг сурталчлах, сургалт,
батлагдсан
хэлтэс
улиралд
тоо
уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна
төсөв/
Л.Саруултуяа.

1.4.1 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор дүүрэгт соёл урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна.
3.3 Үндсэн чиглэл 1-7
2000.0
Хүнс, худалдаа
Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор аялал
/ЗДТГ-ын
үйлчилгээний
3,4 дүгээр
Арга хэмжээ, тоо
1-ээс 2
жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах арга хэмжээ
батлагдсан
хэлтэс
улиралд
зохион байгуулна.
төсөв/
Б.Нарантуяа
3.4 Үндсэн чиглэл 1-8
3000,0
Нийгмийн
"Дээлтэй монгол", "Улаанбаатар өвлийн наадам" арга
ЗДТГ-ын
бодлогын хэлтэс
Арга хэмжээ, тоо
2-оос доошгүй
7-р сард
хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион
төсөв
Ц.Наран-Эрдэнэ
байгуулна.
1.4.2 Яармаг, Нисэхийн орчимд иргэдийн амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөх, аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий дөрвөн улирлын
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна.
3.5 Үндсэн чиглэл 1-9
Эдийн засаг,
Дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт иргэдийн амралт
төлөвлөлтийн
Ашиглалтад орсон
420000.0
чөлөөт цагаа өнгөрөөх, аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх
хэлтэс
цэцэрлэгт хүрээлэн,
1
/ДТХО он
3-7 сард
зорилго бүхий дөрвөн улирлын цэцэрлэгт хүрээлэнг
Х.Ганбат
тоо
дамжих/
ашиглалтад оруулна.
Г.Одончимэг
1.5.1 Эдийн засгийн үр ашигтай, хотын хөгжлийн томоохон цар хүрээ бүхий төсөл хөтөлбөрийг сурталчлан, хөрөнгө оруулагчдыг татах үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
3.6 Үндсэн чиглэл 1-10
Эдийн засаг,
Эдийн засгийн ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөр
3780.0
төлөвлөлтийн
Хэрэгжүүлэх төсөл,
боловсруулж дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдын
1
/ЗДТГ-ын
хэлтэс
6-12 сард
хөтөлбөр, тоо
дэмжлэгтэйгээр
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр
төсөв/
Ч.Алтанцэцэг
хэрэгжүүлж эхэлнэ.
1.5.2 Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал /агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн тээвэр/-ыг шийдвэрлэхэд гадаад улс, хотуудын туршлагаас судалж,
нэвтрүүлнэ.
3.7 Үндсэн чиглэл 1-11
Тохижилт,
Ариутгал
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 2018 онд хийгдсэн
нийтийн аж ахуй 6,8,9 сард
халдваргүйжилт хийх
3
хөрсний бохирдлын судалгаанд үндэслэн ариутгал
хэлтэс
давтамж, тоо
халдваргүйжүүлэлтийн ажил зохион байгуулна.
Э.Баатарсүрэн
1.6.1 Дүүргийн өмчид байгаа хөрөнгийн ашиглалт, үр ашиг, өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.
3.8 Үндсэн чиглэл 1-12
Санхүү, төрийн
Дүүргийн өмчид байгаа хөрөнгийн ашиглалтад хагас болон
сангийн хэлтэс
Үйл ажиллагааны
2,3 дугаар
бүтэн жилийн байдлаар хяналт шинжилгээ хийж, хөрөнгийн
100%
М.Хонгор,
хэрэгжилт, хувь
улиралд
ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах
арга хэмжээг авч
Аж ахуйн тасаг
хэрэгжүүлнэ.
Б.Янжмаа

1.6.2 Иргэдийн ажиллаж амьдрах эрүүл, тохилог, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх зорилгоор “Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих сан”-ийн хөрөнгийн хэмжээг
нэмэгдүүлж, иргэдийн оролцоог хангаж ажиллана.
ХОЁР.ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ
3.9 Үндсэн чиглэл 1-13
Эдийн засаг,
9840.0
Дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2020 онд
30000-аас
төлөвлөлтийн
Хамруулсан өрх, тоо
/ЗДТГ-ын
4 сард
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний санал асуулга зохион
доошгүй
хэлтэс
төсөв/
байгуулна.
Г.Одончимэг
3.10 Үндсэн чиглэл 1-14
Эдийн засаг,
Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж "Орон нутгийн
Үйл ажиллагааны
төлөвлөлтийн
100%
5 сард
хөгжлийн сан"-гийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээг
хэрэгжилт, хувь
хэлтэс
иргэдийн оролцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ.
Г.Одончимэг
1.6.3 Орон нутгийн төсвийн орлогын баазыг өргөжүүлэн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж татварт хамрагдалтын төвшинг ахиулна.
3.11 Үндсэн чиглэл 1-15
Санхүү, төрийн
Төсвийн орлогын
Хөндлөнгийн мэдээлэлд үндэслэн татварын мэдээллийн санг
сангийн хэлтэс
гүйцэтгэл, өссөн
3-5%
20
1-12 сард
баяжуулж, татварын ногдлыг бүрэн хийх замаар татварт
М.Хонгор
хувь
хамрагдалтын түвшинг нэмэгдүүлнэ.
2.1.1 Дүүргийн иргэдийн судалгааг авч, нэг хашаанд олноороо амьдарч буй айл өрхүүдийн судалгаанд тулгуурлан хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөөний дагуу газар олгох боломжуудыг судалж шийдвэрлэнэ.
3.12 Үндсэн чиглэл 2-1
Төрийн
2 дугаар
Хороодын нэг хашаанд олноороо амьдарч буй өрхийн
захиргааны
улиралд
судалгаа гаргаж, холбогдох байгууллагад уламжилна.
Судалгаа, тоо
1
удирдлагын
хэлтэс
Н.Солонго
2.1.2 Залуу гэр бүл, зорилтот хэсгийг судалгаанд хамруулж үе шаттайгаар түрээсийн орон сууц болон ипотекийн зээлд хамруулна.
3.13 Үндсэн чиглэл 2-2
Нийгмийн
Үйл ажиллагааны
Залуу гэр бүл, зорилтот бүлгийн өрхийн судалгаа шинэчлэн
100%
бодлогын хэлтэс
3-р сард
хэрэгжилт, хувь
гаргаж холбогдох байгууллагуудад уламжилна.
Б.Саранцацрал
2.1.3 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцнуудыг үе шаттайгаар шинэчлэнэ.
3.14 Үндсэн чиглэл 2-3
Эдийн засаг,
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай
төлөвлөлтийн
2000.0
орон сууцны барилгын судалгаа шинэчлэн гаргаж холбогдох
хэлтэс
Сургалт, тоо
1-ээс 2
/ЗДТГ-ын
3 сард
байгууллагуудад уламжлан, иргэд, оршин суугчдад дахин
О.Мөнгөншагай
төсөв/
төлөвлөлтийн чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе
шаттайгаар зохион байгуулна.
2.1.4 Хуучирсан орон сууцнуудыг сайжруулах, дулаалах ажлуудыг оршин суугчдын ойлголцол дэмжлэгт тулгуурлан хийж гүйцэтгэнэ.

3.15 Үндсэн чиглэл 2-4
3010200.0
Тохижилт,
Нийтийн зориулалттай орон сууцнуудын дээвэр, гадна Засвар хийсэн байр,
10-аас
/УТХО/
нийтийн аж
2,3,4
фасадны засварын ажлыг улс, нийслэл, дүүргийн төвсийн
тоо
доошгүй
50000.0
ахуйн хэлтэс
дүгээр
хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэнэ.
/НОНХС/
Э.Насан-Очир
улиралд
2.1.5 Гэр хорооллыг шинэ үзэл баримтлалын дагуу хөгжүүлж, иргэдэд боломжийн өртөгтэй орон сууцтай болох “Зөв шийдэлтэй” дахин
төлөвлөлтийг системтэйгээр хийнэ.
3.16 Үндсэн чиглэл 2-5
Эдийн засаг,
2000.0
Гэр хорооллын иргэдэд дахин төлөвлөлтийн талаар сургалт,
төлөвлөлтийн
Сургалт, тоо
1-ээс 2
/ЗДТГ-ын
4 сард
сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, иргэдийн хүсэлтийг
хэлтэс
төсөв/
холбогдох байгууллагуудад уламжилна.
О.Мөнгөншагай
2.2.1 Гэр хорооллын айл өрхүүдийг бүрэн шаталтат зуухаар иж бүрэн хангаж, халаалтанд шингэрүүлсэн түлш болон хямд цахилгааны эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.
3.17 Үндсэн чиглэл 2-6
Тохижилт,
Гэр хорооллын бүсэд сайжруулсан түлшний төвлөрсөн
Үйл ажиллагааны
нийтийн аж
100%
1,2 сар
агуулах байгуулах асуудлыг судалж, холбогдох байгууллагад
хэрэгжилт, хувь
ахуйн хэлтэс
уламжилна.
Ч.Ишдулам
3.18 Үндсэн чиглэл 2-7
Тохижилт,
Агаарын чанарыг сайжруулах зорилгоор 2 дугаар бүсийн 8
нийтийн аж
Байгуулсан цэг, тоо 8-аас доошгүй
4,5,6,7,8,9
хороонд сайжруулсан түлш борлуулах цэг байгуулна.
ахуйн хэлтэс
сар
Ч.Ишдулам
3.19 Үндсэн чиглэл 2-8
Тохижилт,
Цахилгаан бага зарцуулдаг
халаалтын
дэвшилтэт
нийтийн аж
Зохион байгуулсан
технологийг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор
7
2000.0
ахуйн хэлтэс
4,5 сард
арга хэмжээ, тоо
"Байгальд ээлтэй техник технологи"-ийн үзэсгэлэн зохион
Ч.Ишдулам
байгуулна.
3.20 Үндсэн чиглэл 2-9
Тохижилт,
Иргэдэд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон бүс,
нийтийн аж
Телевиз,
сайжруулсан болон боловсруулсан түлшний хэрэглээний
ахуйн хэлтэс
мэдээллийн
4,5,6,7,8,9
талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах,
10
Ч.Ишдулам
хэрэгслийн
сард
гарын авлага, холбогдох материалаар хангаж, зорилтот
сурталчилгаа, тоо
бүлгийн өрхүүдэд сайжруулсан болон боловсруулсан түлш
олгох ажил зохион байгуулна.
2.2.2 Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр үе шаттай хангана.
3.21 Үндсэн чиглэл 2-10
Тохижилт,
2,3,4
Алслагдсан хороодын хүчдэлийн уналттай, цахилгаангүй
Цахилгаанаар
нийтийн аж
дүгээр
150
айл, өрхийг
эрчим хүчээр
хангах ажлыг холбогдох
хангасан өрх, тоо
ахуйн хэлтэс
улиралд
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.
Э.Насан-Очир

2.2.3 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг сайжруулж, нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбоно.
3.22 Үндсэн чиглэл 2-11
600.000.0
Эдийн засаг,
Нэгдсэн удирдлагын системд холбогдоогүй газруудын
/УТХО/
төлөвлөлтийн
Нэмэгдэх
судалгаа гаргаж, шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллахын
468.700.0
хэлтэс
гэрэлтүүлгийн шон,
215
5-9 сард
зэрэгцээ нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц,
/НОНХС
О.Мөнгөншагай
тоо
гэр
хорооллын
гэрэлтүүлгийг
сайжруулах
ажлыг
260.000.0
Г.Одончимэг
үргэлжлүүлнэ.
/ДОНХС/
2.2.4 Нисэх, Яармагийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөөр бие даасан болон төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээтэй болгох ажлыг тууштай
үргэлжлүүлнэ.
3.23 Үндсэн чиглэл 2-12
Эдийн засаг,
9 дүгээр хороонд "Дэд бүтцийн төв" байгуулах ажлыг
төлөвлөлтийн
Жилийн
холбогдох байгууллагуудтай хамтран эхлүүлж, төлөвлөлтөд
Ажлын явц, хувь
100%
хэлтэс
турш
иргэд оршин суугчдийн оролцоог хангаж ажиллана.
О.Мөнгөншагай
2.2.5 Хороолол дундах зам талбайн ус зайлуулах сувгууд болон үерийн далан хамгаалалтыг шинээр бий болгоно.
3.24 Үндсэн чиглэл 2-13
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх үерийн ус зайлуулах далан суваг,
ус нэвтрүүлэх хоолойн ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт
60.000.0
Үйл ажиллагааны
тогтмол явуулж, замын ус зайлуулах шугам хоолой, үерийн
100%
хэрэгжилт, хувь
усны шугам сүлжээ, даланг засварлах, шинэчлэх ажлыг
/НОНХС/
үргэлжүүлнэ.

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
О.Мөнгөншагай 5-10 сард
Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
2.3.1 Утасгүй интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, захын болон алслагдсан гэр хороолол, амралт зугаалгын бүсэд ашиглах боломжийг
бүрдүүлнэ.
3.25 Үндсэн чиглэл 2-14
Төрийн
6000.0
Алслагдсан гэр хорооллын иргэд олноор цуглардаг хэсэг
захиргааны
Ажлын гүйцэтгэл,
/Мэдээлэл
1-4 дүгээр
болон амралт зугаалгын бүсэд утасгүй интернетийн сүлжээ
100%
удирдлагын
хувь
технологий
улиралд
суурилуулах ажлыг судалж шийдвэрлэнэ.
хэлтэс
н зардал/
П.Тамир
2.3.2 Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангахад ухаалаг технологийг нэвтрүүлж ажиллана.
3.26 Үндсэн чиглэл 2-15
Иргэдээс санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах, гар
Ажлын гүйцэтгэл,
65.000.0
1-4 дүгээр
утасны
аппликейшн,
мэдээлэл
шуурхай
хүргэх
100%
Аж ахуйн тасаг
хувь
/ДТХО/
улиралд
автоматжуулсан олон нийтийн сүлжээний систем хийж олон
нийтэд сурталчлан ажиллана.
2.4.1 Дүүргийн замын ачаалал, орон сууц хоорондын зай талбайн байдалд иж бүрэн үнэлгээ хийж, авто замыг хөгжүүлэх шинэчилсэн төлөвлөгөө
гаргана.

3.27 Үндсэн чиглэл 2-16
Дүүргийн замын ачаалал, орон сууц хоорондын зай талбайн
Төлөвлөгөө, тоо
1
байдлын судалгааны дагуу авто замыг хөгжүүлэх шинэчилсэн
төлөвлөгөө боловсруулна.
2.4.2 Ерөнхий төлөвлөгөө, замын сүлжээний зураг төслийн дагуу авто замыг шинээр байгуулна.
3.28 Үндсэн чиглэл 2-17
Морингийн давааны хатуу хучилттай 1.2 км авто замын ажлыг
Ажлын явц, хувь
50%
эхлүүлнэ.

3000.0
/ТНААХийн төсөв/

Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Г.Туяацэцэг

3,4 сард

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
3-7 сард
хэлтэс
О.Мөнгөншагай
3.29 Үндсэн чиглэл 2-18
Эдийн засаг,
Нисэхийн эцсийн автобусны буудлаас Буянт-Ухаа 21 дүгээр
2000.000.0 төлөвлөлтийн
Ажлын явц, хувь
50%
3-7 сард
гудамж хүртэлх хатуу хучилттай 2.8 км авто замын ажлыг
/УТХО/
хэлтэс
эхлүүлнэ.
О.Мөнгөншагай
3.30 Үндсэн чиглэл 2-19
Эдийн засаг,
Ривер Хиллс хотхоноос Зайсангийн гудамж хүртэлх хатуу
1000.000.0 төлөвлөлтийн
Ажлын явц, хувь
50%
3-7 сард
хучилттай 1 км авто зам, зогсоол байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
/УТХО/
хэлтэс
О.Мөнгөншагай
2.4.3 Явган явах, дугуйгаар зорчих орон зайг нэмэгдүүлэх үүднээс “Гудамж”, “Дугуйн зам” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.
Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний
хэлтэс
Үйл ажиллагааны
100%
О.Солонгоо,
3.31 Үндсэн чиглэл 2-20
хэрэгжилт, хувь
Тохижилт,
“Гудамж”, “Дугуйн зам” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж,
2,3 дугаар
нийтийн аж
иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх
улиралд
ахуйн хэлтэс
зорилгоор явган хүний зам тавих ажлыг хэрэгжүүлнэ.
Эдийн засаг,
30.000.0
Ажлын явц, хувь
100%
төлөвлөлтийн
/НОНХС/
хэлтэс
2.4.4 Дүүрэгт авто зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбайг иж бүрнээр нь шийдвэрлэх замаар орон сууцны гаднах ил зогсоол, машины бөөгнөрлийн
асуудлыг шийдэж оршин суугчдын ая тухтай байдлыг хангана.
3.32 Үндсэн чиглэл 2-21
Эдийн засаг,
Шинээр хүүхдийн тоглоомын талбай, авто зогсоол байгуулах
төлөвлөлтийн
Судалгаа, тоо
1
байршлын судалгаа хийж, Хүүхдийн тоглоомын талбайг
хэлтэс
3-7 сард
сэргээн засварлах, шинээр байгуулах ажлыг шат
Э.Энхтайван
150.000.0
Ажлын явц, хувь
100%
дараатайгаар хэрэгжүүлнэ.
Г.Одончимэг
/НОНХС/
750.000.0
/УТХО/

3.33 Үндсэн чиглэл 2-22
Жаргалант үйлчилгээний төвийн гадна талбайг үйлчилгээний
стандартад нийцүүлэн засварлаж, тохижуулах ажлыг хийнэ.

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
60.000.0
Ажлын явц, хувь
100%
хэлтэс
5 сард
/ДТХО/
Г.Одончимэг
Х.Ганбат
3.1.1 Арьс ширний үйлдвэрүүдийг дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гаргах талаар авч хэрэгжүүлсэн шат дараатай арга хэмжээнүүдийг үргэлжлүүлж,
үйлдвэрийн бохирдлыг бүрэн цэвэршүүлэх шинэ технологи нэвтрүүлнэ.
3.34 Үндсэн чиглэл 3-1
Тохижилт,
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй арьс
нийтийн аж
2,3,4,5,6
Судалгааны ажлын
ширний үйлдвэрүүдийн бохирдлыг цэвэршүүлэх чиглэлээр
100%
ахуйн хэлтэс
дугаар
явц, хувь
судалгаа хийж холбогдох байгууллагуудтай хамтран шинэ
Ч.Ишдулам
сар
технологи нэвтрүүлэх ажлыг шат дараатай зохион байгуулна.
ГУРАВ. ЭКО ДҮҮРЭГ-НОГООН ХӨГЖИЛ
3.1.2 Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах тогтолцоог
бий болгоно.
3.35 Үндсэн чиглэл 3-2
Тохижилт,
Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй,
нийтийн аж
Боловсруулсан
4,5,6,7,8
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг
1
5000.0
ахуйн хэлтэс
журам, тоо
сар
шалгаруулж урамшуулах журам боловсруулж, сурталчилах,
Э.Баатарсүрэн
хэргэжилт хангах ажил зохион байгуулна..
3.1.3 Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалт, нөхөн сэргээлтэд
тавих хяналтыг сайжруулж хариуцлагыг дээшлүүлнэ.
3.36 Үндсэн чиглэл 3-3
1000.0
Хүнс, худалдаа
Байгаль орчин, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл,
Хяналт, шалгалт,
/ЗДТГ-ын
үйлчилгээний
III
2
үйлчилгээний газруудын судалгаа гарган, мэргэжлийн
тоо
батлагдсан
хэлтэс
улиралд
байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийнэ.
төсөв/
О.Солонгоо
3.37 Үндсэн чиглэл 3-4
Тохижилт,
Байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалт, нөхөн сэргээлтэд
нийтийн аж
Хяналт, шалгалт, тоо
5
8,9,10 сар
холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийж,
ахуйн хэлтэс
шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана.
Ч.Ишдулам
3.2.1 Дүүргийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж, олон нийтэд
хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна.
3.38 Үндсэн чиглэл 3-5
Тохижилт,
Хөрсний
бохирдол
ихтэй
газруудын
ариутгал,
нийтийн аж
Авч хэрэгжүүлсэн
халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг үе шаттайгаар хийж, иргэд,
10
ахуйн хэлтэс
6,8,9 сар
арга хэмжээ, тоо
оршин суугчдад сургалт сурталчилгааны ажил зохион
Э.Баатарсүрэн
байгуулна.

3.2.2 Агаарын бохирдлыг бууруулах ногоон технологи нэвтрүүлнэ.
3.39 Үндсэн чиглэл 3-7
Байгальд ээлтэй техник технологийг сурталчлан хороодын
Олгосон цахилгаан
зорилтот бүлгийн өрхүүдэд ногоон технологи бүхий
халаалт, тоо
цахилгаан халаалт олгох ажил зохион байгуулна.

50

2000.0

Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Ч.Ишдулам

9,10,11
сар

3.2.3 Агаарын бохирдол үүсгэгч гэр хорооллын зуух, авто машины утаа, нам даралтат зуух зэрэг гол эх үүсвэрүүдийг
хүний эрүүл мэндэд хортой байдлаар нь эрэмбэлэн тогтоож, эрүүл мэндэд хамгийн их хор хүргэж буй эх үүсвэрт анхаарал хандуулж
ажиллана.
3.40 Үндсэн чиглэл 3-8
Тохижилт,
Дүүргийн төсөвт байгууллагуудын халаалтыг төвлөрсөн
Үйл ажиллагааны
нийтийн аж
2,3 дугаар
100
4000.0
халаалтын системд холбох ажлыг үе шаттайгаар зохион
хэрэгжилт, хувь
ахуйн хэлтэс
улиралд
байгуулна.
Ч.Ишдулам
3.2.4 Иргэдэд экологийн боловсрол олгож, амьдралын зөв дадлыг төлөвшүүлнэ.
3.41 Үндсэн чиглэл 3-9
Тохижилт,
Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран иргэдэд экологийн
Зохион байгуулсан
нийтийн аж
4
5-10 сард
боловсрол олгох сургалт, сурталчилгааны ажил зохион
сургалт, тоо
ахуйн хэлтэсийн
байгуулна.
албан хаагчид
3.2.5 Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламжуудын нөхцөл байдлыг стандартын шаардлагад
нийцүүлнэ.
3.42 Үндсэн чиглэл 3-10
Тохижилт,
Стандартын шаардлага хангахгүй байгаа
сургууль,
Үйл ажиллагааны
нийтийн аж
2,3 дугаар
100%
цэцэрлэгүүдийн ариун цэврийн байгууламжуудыг төвлөрсөн
хэрэгжилт, хувь
ахуйн хэлтэс
улиралд
шугамд холбох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.
Э.Баатарсүрэн
3.3.1 Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг, зам талбай, хайс хашааны стандарт, жишгийг шинэчлэн тогтоож мөрдүүлнэ.
3.43 Үндсэн чиглэл 3-11
Тохижилт,
Хороодод гэрэлтүүлэг болон хайс хашлаганы батлагдсан
нийтийн аж
Үйл ажиллагааны
1-4 дүгээр
стандарт жишгийг мөрдүүлж,
шинэчлэх ажлыг зохион
100%
ахуйн хэлтэс
хэрэгжилт, хувь
улиралд
байгуулна.
Г.Туяацэцэг
Э.Насан-Очир
3.3.2 Харшлын өвчин үүсгэгч ургамлыг устгах, тоосонцрын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээ авна.
3.44 Үндсэн чиглэл 3-12
Тохижилт,
Харшлын өвчин
Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн хөл газрын
нийтийн аж
үүсгэгч ургамлын
ургамлыг хадах, тайрах, тархалтыг бууруулах арга хэмжээнд
4
2000.0
ахуйн хэлтэс
6, 7, 8, 9
цэвэрлэгээний
иргэд, ААНБ-уудын оролцоог нэмэгдүүлж, цэвэрлэгээг үе
Э.Баатарсүрэн
сард
давтамж, тоо
шаттайгаар зохион байгуулна.
3.3.3 Дүүргийн хэмжээнд ногоон байгууламжийн хэмжээг 2-3 дахин нэмэгдүүлнэ.

3.45 Үндсэн чиглэл 3-13
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж бүхий талбайг
хашаажуулах, иргэн, ААН-ийн оролцоотойгоор ногоон
байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Нэмэгдсэн ногоон
байгууламжийн
хэмжээ, тоо

2 дахин

Ажлын явц, хувь

100%

40.000.0

3000.0
/НОНХС/

Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс,
Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Г.Туяацэцэг
Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс

5,10 сард

3.3.4 Дүүргийн тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж, хатуу хучилттай болгоно.
3.46 Үндсэн чиглэл 3-14
Тохижилт,
6-10 сард
Нийтийн эзэмшлийн шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлэх,
Зүлэгжүүлсэн
нийтийн аж
15000
хатуу хучилттай зам талбай байгуулах ажил зохион
талбай, м2
ахуйн хэлтэс
байгуулна.
Г.Туяацэцэг
3.3.5 Гэр хорооллын зам талбайг цардмалжуулах, шаардлагатай хэсгүүдийг чулуун хучилттай болгох ажлуудыг хороодын иргэдийн бүлэг, бизнес
нөхөрлөлүүдээр гүйцэтгүүлнэ.
3.47 Үндсэн чиглэл 3-15
Тохижилт,
5-11 сард
Гэр хорооллын шороон хөрс бүхий нийтийн эзэмшлийн зам
3км-ээс
нийтийн аж
Явган зам, км
талбайд явган зам тавих ажлыг үргэлжлүүлнэ.
доошгүй
ахуйн хэлтэс
Г.Туяацэцэг
3.3.6 Туул, Дунд голын дагуух дүүргийн нутаг дэвсгэрт амралт, үйлчилгээний эко зурвасуудыг байгуулна.
3.48 Үндсэн чиглэл 3-16
Эдийн засаг,
Байршлын
Дунд голын дагуу амралт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх амралтын
төлөвлөлтийн
судалгааны явц
100%
3-6 сард
бүс байгуулах ажлын судалгаа хийнэ.
хэлтэс
,хувь
Э.Энхтайван
3.3.7 Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, байгууллагыг урамшуулах тогтолцоог оновчтой зохион байгуулна.
3.49 Үндсэн чиглэл 3-18
Тохижилт,
Ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар идэвхи Шинээр батлагдсан
нийтийн аж
4,5,6,7,8
1
2000.0
санаачлага гаргасан иргэн, ААНБ-уудыг урамшуулах журам
журам, тоо
ахуйн хэлтэс
сард
боловсруулж, сурталчлан хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
Г.Туяацэцэг
3.3.8 Нийтийн зам талбайн бохирдол, хог хаягдлын хяналт, удирдлагын шинэ менежментийг нэвтрүүлнэ.
3.50 Үндсэн чиглэл 3-19
Хог хаягдал ангилан
Тохижилт,
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах төслийг 1, 2, 3
ялгах төсөл
нийтийн аж
3
2-4 дүгээр
дугаар хороонд хэрэгжүүлнэ.
хэрэгжүүлэх хороо,
ахуйн хэлтэс
улиралд
тоо
Э.Баатарсүрэн
3.3.9 Дүүргийн тохижилт, архитектор-дизайн шийдлийг нэгдсэн бодлогоор хангах бүтэц бий болгон хэрэгжүүлж ажиллана.

3.51 Үндсэн чиглэл 3-20
Дүүргийн ЗДТГ-ын батлагдсан бүтэц орон тооны хязгаарт
багтаан архитектор-дизайны мэргэжилтний орон тоог
нэмэгдүүлнэ.

Эдийн засаг,
Жилийн
төлөвлөлтийн
турш
Нэмэгдэх орон тоо
1-ээс 2
хэлтэс
Х.Ганбат
Э.Энхтайван
3.52 Үндсэн чиглэл 3-21
Эдийн засаг,
Хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний тохижилт, хаягжуулалт,
төлөвлөлтийн
360.000.0
гадна фасадны дизайныг нэгдсэн нэг стандарттай болгох
Хороо, тоо
1-ээс 2
хэлтэс
7 сард
/ДТХО/
ажлыг үргэлжлүүлнэ
Г.Одончимэг
Х.Ганбат
3.3.10 Хог хаягдал үүсгэж, гудамж талбай бохирдуулах аливаа үйлдэлд хатуу хяналт тавьж шийдвэрлэж байх үүднээс дүүргийн байгууллага,
албан газруудтай харилцан ойлголцлын гэрээ байгуулж, ахмад залуу үеийнхнээс бүрдсэн эргүүлийн баг ажиллуулан хамтарч ажиллана.
3.53 Үндсэн чиглэл 3-22
Тохижилт,
"Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар байгууллага, аж ахуйн
нийтийн аж
нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам"-ын хэрэгжилтийг
Үйл ажиллагааны
ахуйн хэлтэс,
100%
40.000.0
1-12 сар
хангуулах зорилгоор аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай гэрээ
хэрэгжилт, хувь
хороод
байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих Эко эргүүлийн багийг
Э.Баатарсүрэн
хороодод ажиллуулна.
Г.Туяацэцэг
3.3.11 Дүүргийн хэмжээн дэх зам талбай, олон нийтийн эзэмшлийн газруудад мөрдөгдөх аюулгүйн зааварчилгаа, тэмдэг тэмдэглэгээг шинэчлэн
сайжруулна.
3.54 Үндсэн чиглэл 3-23
Тохижилт,
Засварлах шаардлагатай нийтийн эзэмшлийн талбай,
нийтийн аж
сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хороолол дундах замын
100.000.0
ахуйн хэлтэс
Судалгаа, тоо
1
5-11 сард
тэмдэг тэмдэглэгээний судалгаа гарган засварлах, явган
/ДТХО/
Г.Туяацэцэг
хүний зам , авто замын уулзваруудад байр зүйн тэмдэглэгээ
хийх ажлыг гүйцэтгэнэ.
3.3.12 Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, хороолол дундах замын тэмдэглэгээ, хаягийн стандартыг мөрдүүлж ажиллана.
3.55 Үндсэн чиглэл 3-24
Тохижилт,
Стандартын шаардлага хангаагүй нийтийн эзэмшлийн зам
Үйл ажиллагааны
нийтийн аж
100%
4-11 сард
талбай, хороолол дундах замын тэмдэглэгээг засварлуулах,
хэрэгжилт, хувь
ахуйн хэлтэс
шинэчлэх ажлыг ААНБ, иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.
Г.Туяацэцэг
ДӨРӨВ. АЗ ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРАЛ
4.1.1 Сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургуулийн барилгыг өргөтгөх буюу шинээр барьж, сургуулиудыг хоёр ээлжид бүрэн
шилжүүлнэ.
3.56 Үндсэн чиглэл 4-1
Эдийн засаг,
Нэмэгдэх суудал,
320-оос
3661.000.0
Дүүргийн хэмжээнд 3 ээлжээр хичээллэж буй сургуулиудын
төлөвлөлтийн
3-10 сард
тоо
доошгүй
/УТХО/
барилгыг шинээр барих буюу өргөтгөх ажлыг үргэлжлүүлж,
хэлтэс

118 дугаар сургуулийн өргөтгөл, Буянт-Ухаа 2 хороололд
шинэ сургуулийн барилга барих ажлуудыг эхлүүлнэ.

Г.Одончимэг
Х.Ганбат
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
4.1.2 Цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшинг үе шаттайгаар өсгөнө.
3.57 Үндсэн чиглэл 4-2
Эдийн засаг,
Сургуулийн өмнөх боловсрсолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
төлөвлөлтийн
зорилгоор цэцэрлэгийн барилгыг барих буюу өргөтгөх ажлыг
240-өөс
8460.000.0
хэлтэс
Нэмэгдэх ор, тоо
3-10 сард
үргэлжлүүлж,
12, 189 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн
багагүй
/УТХО/
Г.Одончимэг
барилга, 121, 134 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж
Х.Ганбат
шинээр барих ажлуудыг эхлүүлнэ.
3.58 Үндсэн чиглэл 4-4
Нийгмийн
Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүдэд зөвлөн туслах нэгжийг Байгуулсан төв, тоо 3-аас доошгүй
бодлогын хэлтэс
2, 9-р
хороодын дэргэд байгуулна.
Ц.Сарантуяа
сард
4.1.4 Гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн талбайг шинээр барьж байгуулна.
3.59 Үндсэн чиглэл 4-5
Шинээр байгуулах
Тохижилт,
2-оос
Хуучин тоглоомын талбайг засварлах, гэр хороололд
тоглоомын талбай,
нийтийн аж
доошгүй
хүүхдийн тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн талбай
тоо
ахуйн хэлтэс
80.200.0
5-11 сард
байгуулах ажлыг үргэлжүүлнэ.
Г.Туяацэцэг
/НОНХС/
Тоглоомын талбайн
засварын ажлын
100%
явц, хувь
4.1.5 Авто машины төвлөрөл ачааллыг бууруулах, нийтийн тээврийн соёлтой үйлчилгээг нэвтрүүлэх үүднээс дүүрэгт Сургуулийн автобус,
Богино эргэлтэт шуурхай автобус-ыг бий болгож үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ.
3.60 Үндсэн чиглэл 4-6
Эдийн засаг,
Ерөнхий боловсролын 10 дугаар сургуулийг хүүхдийн
Уламжлах ажлын
төлөвлөлтийн
автобустай болгох асуудлыг холбогдох байгууллагад
явц, хувь
100%
90.000.0
хэлтэс
5 сард
уламжлан шийдвэрлүүлэх, 10, 12, 13, 14 дүгээр хорооны нутаг
Авобусны буудал
4
/ДТХО/
Г.Одончимэг
дэвсгэрт шинээр автобусны буудал байгуулах ажлыг хийж байгаалах хороо, тоо
Х.Ганбат
гүйцэтгэнэ.
3.61 Үндсэн чиглэл 4-8
Эдийн засаг,
7 дугаар хорооны 60-р сургуулийн гадна талбайд биеийн
төлөвлөлтийн
483.000.0
тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулах, сургууль,
Спорт талбай, тоо
1
хэлтэс
6-8 сард
/УТХО/
цэцэрлэгийн гадна талбайд тохижилт хийх ажлыг
Г.Одончимэг
үргэлжүүлнэ.
Х.Ганбат
4.2.1 Иргэдийг чихрийн шижин, цусны даралт ихсэх, хорт хавдар зэрэг зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт
илрүүлгийн үзлэгт жилд нэг удаа үнэ төлбөргүй хамруулах, өвчнийг хянах цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.

3.62 Үндсэн чиглэл 4-10
ЦДИӨ-70%,
Нийгмийн
Хүн амын дунд халдварт бус өвчний эрсдэл болон хүндрэлээс
ЧШӨ-60%,
бодлогын хэлтэс
сэргийлэх талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалт
умайн
2000.0
Т.Солонго
2-3-р сард
Өвчний илрүүлэг,
зохион байгуулах, эрт илрүүлгийн хувийг нэмэгдүүлэх, салбар
хүзүүний хорт
ЗДТГ-ын
хувь
дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр Өрхийн
хавдрын
төсөв
эрүүл мэндийн төвүүдийн дунд аян өрнүүлэн дүгнэж,
илрүүлэгурамшуулна.
40%-д хүрнэ
3.63 Үндсэн чиглэл 4-11
Нийгмийн
5000.0
Халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн хувийг нэмэгдүүлэх
Үйл ажиллагааны
бодлогын хэлтэс 2-3-р сард
100%
ЗДТГ-ын
зорилгоор эрүүл мэндийн сайн дурын идэвхтнүүдийг
хэрэгжилт, хувь
Т.Солонго
төсөв
чадавхжуулж, урамшуулна.
4.2.2 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай зохион
байгуулж шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана.
3.64 Үндсэн чиглэл 4-12
Нийгмийн
Дүүргийн ЕБС, цэцэрлэгүүдийн эмч, эцэг эхчүүд, сурагчдын
1000.0
бодлогын хэлтэс
Үйл ажиллагааны
дунд амын хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох
100%
ЗДТГ-ын
Т.Солонго
2-р сард
хэрэгжилт, хувь
сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулж, "Эрүүл шүд" аян
төсөв
өрнүүлнэ.
4.2.3 Сүрьеэгийн идэвхтэй эрт илрүүлгийг сайжруулж, өртөмтгий бүлгийн иргэдийн судалгааг гарган урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд
жилд 1 удаа оруулж эмчилгээний хамрагдалтыг 10-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлэн өвчлөлийн төвшинг бууруулах арга хэмжээ авч ажиллана.
3.65 Үндсэн чиглэл 4-13
Нийгмийн
Сүрьеэ өвчний талаар эрүүл мэндийн боловсрол олгох
Зохион байгуулах
бодлогын хэлтэс
5-р сард
2-оос доошгүй
сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулж, урьдчилан
арга хэмжээ, тоо
Т.Солонго
1500.0
сэргийлэх үзлэгт хамрагдалтын хувийг нэмэгдүүлнэ.
ЗДТГ-ын
төсөв
3.66 Үндсэн чиглэл 4-14
Нийгмийн
Орон гэргүй болон орц, хонгилд амьдарч байгаа иргэдийг
Хамрагдалт, хувь
100%
бодлогын хэлтэс
урьдчилан үзлэгт хамруулна.
Т.Солонго
5-р сард
4.2.4 Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг эмчилгээ, оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр үе шаттай хангана.
3.67 Үндсэн чиглэл 4-15
Нийгмийн
Тоног төхөөрөмж,
Яармагийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийг тохижуулж,
2
бодлогын хэлтэс
6-р сард
тоо
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана.
Т.Солонго
3.68 Үндсэн чиглэл 4-16
Эдийн засаг,
6-7 сард
Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн ая тухтай орчинг бүрдүүлэх
төлөвлөлтийн
119.000.0
зорилгоор Нэгдсэн эмнэлгийн гадна зам, талбайн тохижилтын
Ажлын явц, хувь
100%
хэлтэс
/НОНХС/
ажлыг хийнэ.
Г.Одончимэг
Х.Ганбат

3.69 Үндсэн чиглэл 4-18
Нийгмийн
1000.0
Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, эмнэлгийн
бодлогын хэлтэс
4,11-р
Сургалт, тоо
3-аас доошгүй
ЗДТГ-ын
мэргэжилтний мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, туршлага
Т.Солонго
сард
төсөв
судлах, цогц арга хэмжээ зохион байгуулна
4.2.5 Хороодын өрхийн эмнэлгүүдийн үйлчилгээний стандартыг шинэ түвшинд гаргаж, иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай
хүртээмжтэй хүргэхэд анхаарч материаллаг бааз, хүний нөөцийн ур чадвар, боловсон хүчний орон тоо, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
3.70 Үндсэн чиглэл 4-17
Эдийн засаг,
5-7 сард
12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт ӨЭМТ-ийн барилгын ажлыг
төлөвлөлтийн
1400.000.0
эхлүүлэх," Эрүүл мэндийн төв"-ийн Яармаг салбар, 6-р
хэлтэс
/УТХО/
хорооны "Чанд авиа" ӨЭМТ-ийн барилгын засварын ажлыг
Ажлын явц, хувь
50%
Г.Одончимэг
103.000.0
хийж гүйцэтгэнэ. .
Х.Ганбат
/ДТХО/
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
3.71 Үндсэн чиглэл 4-19
Эдийн засаг,
5-7 сард
Нийлүүлсэн машин,
15 дугаар хорооны ӨЭМТ-д автомашин худалдан авах , 8
1
50.000.0
төлөвлөлтийн
тоо
дугаар хорооны ӨЭМТ-ийн барилгын засварын ажлыг хийж
100%
/НОНХС/
хэлтэс
Ажлын явц, хувь
гүйцэтгэнэ.
Г.Одончимэг
4.2.6 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх тал дээр төрийн бус байгууллага болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
3.72 Үндсэн чиглэл 4-20
Нийгмийн
Биеийн тамир, спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй
бодлогын хэлтэс
Зохион байгуулах
1-4 дүгээр
мэргэжлийн холбоод, төрийн бус байгууллага, иргэдтэй
3-аас доошгүй
Т.Солонго
арга хэмжээ, тоо
улиралд
хамтран олон нийтэд чиглэсэн соёл, спортын арга хэмжээг
зохион байгуулна.
4.3.1 Бүх шатны боловсрол, соёлын байгууллагууд болон олон нийтийн сүлжээг ашиглан соёлын боловсрол олгох “Хотын соёл” олон
нийтийн аян өрнүүлнэ.
3.73 Үндсэн чиглэл 4-21
Нийгмийн
Оюутан, сурагчдын хотын соёлын боловсролыг дээшлүүлэх
бодлогын хэлтэс
2,4-р
Сургалт, тоо
2-оос доошгүй
чиглэлээр сургалт, олон нийтийн арга хэмжээ зохион
Ц.Наран-Эрдэнэ
улиралд
3000.0
байгуулна.
ЗДТГ-ын
төсөв
3.74 Үндсэн чиглэл 4-22
Нийгмийн
Зохион байгуулах
3,4-р
Иргэд, хүүхэд залуучуудын дунд "Хотын соёл-Хоггүй дүүрэг"
1
бодлогын хэлтэс
арга хэмжээ, тоо
улиралд
олон нийтийн аян өрнүүлнэ.
Ц.Наран-Эрдэнэ
4.4.1 Дүүргийн иргэдийн спортын наадмыг олон төрлөөр жил бүр өргөн хүрээнд зохион байгуулна.
3.75 Үндсэн чиглэл 4-23
Нийгмийн
2-4 дүгээр
Дүүргийн иргэдийн спортын VIII
их наадмыг
зохион
Үйл ажиллагааны
55.000.0
бодлогын хэлтэс
улиралд
100%
байгуулна.
хэрэгжилт, хувь
ЗДТГ-ын
Т.Солонго
төсөв

4.4.2 Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөр үе, залуучуудын шигшээ багийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, дэмжлэг үзүүлнэ.
3.76 Үндсэн чиглэл 4-24
Нийгмийн
1-3
Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн үйл
Үйл ажиллагааны
55.000.0
бодлогын хэлтэс
дугаар
100%
ажиллагааг дэмжин улс, нийслэлийн шигшээ тэмцээнд
хэрэгжилт, хувь
ЗДТГ-ын
Т.Солонго
улиралд
амжилттай оролцуулна.
төсөв
4.4.3 Өсвөр үе, хүүхэд, залуучуудын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг багийн спортоор дамжуулан
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, үндэсний болон өвөл, зуны спортын төрлийн уралдаан тэмцээн жил бүр зохион байгуулна.
3.77 Үндсэн чиглэл 4-25
Нийгмийн
Хүүхдийн спортын наадмыг дүүргийн хэмжээнд зуны спортын
бодлогын хэлтэс
Спортын төрөл, тоо 3-аас доошгүй
9 сард
төрөл болон паралимп, дифлимпийн төрлөөр
зохион
Т.Солонго
байгуулна.
3.78 Үндсэн чиглэл 4-26
Нийгмийн
Спортын арга
Бүх ард түмний спортын наадмыг дүүргийн хэмжээнд өвлийн
4-өөс доошгүй
бодлогын хэлтэс
11 сард
хэмжээ, тоо
спортын төрлөөр зохион байгуулана.
Т.Солонго
3.79 Үндсэн чиглэл 4-27
Эдийн засаг,
3-7 сард
1200.000.0
26 дугаар сургуулийн спорт заалны барилгыг шинээр барих,
төлөвлөлтийн
/УТХО/
дүүргийн
спорт
хорооны
бялдаржуулах
танхимын
Ажлын явц, хувь
100%
хэлтэс
50.000.0
тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
Х.Ганбат
/ДТХО/
Г.Одончимэг
4.4.4 Усан спорт сургалтын төв нэмж байгуулна.
3.80 Үндсэн чиглэл 4-28
Эдийн засаг,
2-5 сард
"Усан спорт сургалтын төв"-ийн нэг
маягийн зургийн
төлөвлөлтийн
холболтын зургийг шинээр хийлгэж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг
Ажлын явц, хувь
100%
хэлтэс
улс, нийслэлийн төсөвт тусгах санал боловсруулан
Х.Ганбат
уламжилна.
Г.Одончимэг
4.5.1 Хүүхдийн насны онцлогт тохирсон хөгжлийн хөтөлбөрийг үндэсний өв уламжлал, ёс заншилтай хослуулан хэрэгжүүлж, эрүүл чийрэг
бие бялдартай, боловсролтой, амьдрах ухаантай, эх оронч, иргэнийг төлөвшүүлнэ.
3.81 Үндсэн чиглэл 4-29
Нийгмийн
2000,0
3
Үндэсний өв уламжлал, ёс заншлаа дээдлэх, эх оронч үзлийг
Зохион байгуулах
бодлогын хэлтэс
1
ЗДТГ-ын
дугаар
төлөвшүүлэх зорилгоор
"Бид Эко дүүргийн хүүхдүүд"
арга хэмжээ, тоо
Р.Цэвээндулам
төсөв
улиралд
хүүхдийн чуулган зохион байгуулна
4.5.2 Хүүхдийн зуслан, тоглоомын талбай, биеийн тамирын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоог нэмэгдүүлж, хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн
орчныг бүрдүүлэх бодлого баримтална.
3.82 Үндсэн чиглэл 4-31
Эдийн засаг,
"Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
Үйл ажиллагааны
төлөвлөлтийн
100%
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг
хэрэгжилт, хувь
хэлтэс
хандлага"-ын баримт бичигт заасны дагуу дүүрэгт байгуулах
Х.Ганбат
2-6 сард

хүүхдийн зуслангийн зураг төсвийг магадлалаар оруулж
шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг улс, нийслэлийн
төсөвт тусгах санал боловсруулан уламжилна.
3.83 Үндсэн чиглэл 4-32
5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Ажлын явц, хувь

4.5.3 Дүүргийн хэмжээнд “Хүүхдийн авьяас төв” таваас доошгүйг байгуулна.
3.84 Үндсэн чиглэл 4-33
Хүүхдийн авьяас чадварыг
нээн хөгжүүлэх зорилгоор
ерөнхий боловсролын сургуулиудад "Хүүхдийн авьяас төв"Нээгдсэн төв, тоо
ийг нээнэ.

100%

680.000.0
/УТХО/

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Х.Ганбат
Г.Одончимэг

3-7 сард

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
2-оос доошгүй
хэлтэс
6 сард
Г.Одончимэг
Х.Ганбат
4.5.4 Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний мэдээлэл хяналтын тогтолцоог бэхжүүлж, Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүдэд гэр бүлийн
хувилбарт үйлчилгээг нэвтрүүлэх замаар хараа хяналтгүй, хөдөлмөр эрхэлдэг, хүчирхийлэлд өртсөн, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийн тоог бууруулна.
3.85 Үндсэн чиглэл 4-34
Нийгмийн
2000.0
Хүүхдийг цахимын хор нөлөөлөл, хүчирхийлэлд өртөхөөс
Зохион байгуулах
бодлогын хэлтэс 4,5 дугаар
1
ЗДТГ-ын
сэргийлэх зорилгоор "Хүүхдээ хамгаалахад эцэг эхийн
аян, тоо
Р.Цэвээндулам
сард
төсөв
оролцоо" сарын аян зохион байгуулна.
4.5.6 Хүүхэд, гэр бүлд чиглэсэн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх санал санаачилгыг өрнүүлж, “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй” байгууллага,
үйлчилгээ, орчныг шалгаруулан, олон нийтэд сурталчилна.
3.86 Үндсэн чиглэл 4-37
Нийгмийн
5000.0
Хүүхдэд ээлтэй, гэр бүлийг дэмжсэн санал санаачлагыг Шинээр нэвтрүүлсэн
бодлогын хэлтэс 11 дүгээр
2-оос доошгүй
/ГБХЗХХөрнүүлж, "Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй" үйлчилгээг шинээр
үйлчилгээ, тоо
Р.Цэвээндулам
сард
ийн төсөв/
нэвтрүүлнэ
4.5.7 Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, үүнээс татгалзах хандлагыг олон нийтэд төлөвшүүлэх сурталчилгаа нөлөөллийн
ажлуудыг эрчимжүүлнэ.
3.87 Үндсэн чиглэл 4-39
Нийгмийн
4000,0
Жендерт суурилсан гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан
бодлогын хэлтэс 1-4 дүгээр
Сургалт, тоо
10
ЗДТГ-ын
сэргийлэх, хүчирхийллээс татгалзах хандлагыг төлөвшүүлэх
Р.Цэвээндулам
улиралд
төсөв
зорилгоор иргэдэд сургалт зохион байгуулна
4.6.1 Залуучуудыг хотын соёлд суралцуулах, гэр бүлийн боловсрол олгох, сөрөг зан үйл хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, соён
гэгээрүүлэх, чөлөөт цагийн орчин нөхцөлийг сайжруулж, дугуйлан клубуудыг шинээр байгуулахыг дэмжинэ.
3.88 Үндсэн чиглэл 4-40
Нийгмийн
Дугуйлан, клубын
9 дүгээр
Залуучуудыг хотын соёлд суралцуулах, сөрөг зан үйл хорт
6
бодлогын хэлтэс
тоо
сард
зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, чөлөөт цагийн
Р.Цэвээндулам
1000.0
/ГБХЗХХийн төсөв/

орчин нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор хороодын дэргэд
Залуучуудын дугуйлан, клуб байгуулан залуучуудын санал
санаачилгыг дэмжиж ажиллана.
3.89 Үндсэн чиглэл 4-41
Иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин
нөхцөлийг хангах зорилгоор "Иргэдийн хөгжлийн төв"-ийг
барих ажлыг эхлүүлнэ.

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
1200.000.0
Ажлын явц, хувь
50%
хэлтэс
3-7 сард
/УТХО/
Х.Ганбат
Г.Одончимэг
3.90 Үндсэн чиглэл 4-44
Нийгмийн
Ахмад, залуучуудын хөгжлийн төвийн барилгын ажлыг
бодлогын
эхлүүлнэ.
хэлтэс,
1200.000.0
Эдийн засаг,
Ажлын явц, хувь
50%
/УТХО/
3-7 сард
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Х.Ганбат
Г.Одончимэг
4.6.4 Залуусын дунд мансууруулах бодисын хорт нөлөөг таниулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, сургалт сурталчилгааны арга хэмжээг
цагдаагийн байгууллагуудтай хамтарч байнга зохион байгуулна.
3.91 Үндсэн чиглэл 4-45
Хууль зүй,
1-4 дүгээр
Залуусын дунд мансууруулах бодисын хорт нөлөөг таниулах,
Зохион байгуулсан
архивын тасаг
улиралд
4-өөс доошгүй
2000.0
урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион
сургалт, тоо
байгуулна.
4.8.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох боломжийг бүрдүүлэхэд барилга байгууламж, зам талбайн орчинд хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн стандартыг хангуулна.
3.92 Үндсэн чиглэл 4-50
Нийгмийн
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийтийн эзэмшлийн гудамж,
бодлогын хэлтэс
3,4,11-р
Үйл ажиллагааны
зам талбайд
аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлж,
100%
Б.Саранцацрал
сард
хэрэгжилт, хувь
стандартын дагуу засаж сайжруулах ажлыг шат дараатайгаар
судалж, шийдвэрлэнэ.
4.8.2 Төрийн үйлчилгээний болон төсөлт ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн оролцоог хангаж ажиллана.
3.93 Үндсэн чиглэл 4-51
Нийгмийн
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн харилцаанд
бодлогын хэлтэс
3,4,11-р
Зохион байгуулах
оролцох тэгш эрхийг хангах зорилгоор төрийн байгууллага,
3-аас доошгүй
Б.Саранцацрал
сард
үйл ажиллагаа, тоо
иргэн, ААНБ-ын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга
хэмжээ зохион байгуулна.
4.8.3 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар төрөөс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, хуулийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг дүүргийн хэмжээнд
хэрхэн мөрдөж байгаад хяналт тавьж, алдаа дутагдлыг цаг тухай бүр нь илрүүлэн шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллана.

3.94 Үндсэн чиглэл 4-54
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэгш эрхийн талаарх хууль,
Үйл ажиллагааны
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ хийж,
хэрэгжилт, хувь
шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.
4.9.1 Ахмадын сувилал, асрамжийн газруудыг шинээр байгуулна.
3.95 Үндсэн чиглэл 4-55
Ахмадын сувиллын барилгын зураг төсвийг батлуулж,
барилгын ажлыг эхлүүлнэ.
Ажлын явц, хувь

100%

50%

4000.0
ЗДТГ-ын
төсөв

Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Б.Саранцацрал

800.000.0
/ДТХО/

Эдийн засаг,
төлөвлөлтийн
хэлтэс
Х.Ганбат
Г.Одончимэг

3,4,11-р
сард

3-7 сард

4.9.2 Ахмадуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна.
3.96 Үндсэн чиглэл 4-56
Нийгмийн
Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах
бодлогын хэлтэс
Хамрагдалт, хувь
100%
шаардлагатай ахмадын судалгаа гаргаж үе шаттайгаар эрүүл
Т.Солонго
4 сард
мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулна.
4.9.3 Ахмадуудад зориулсан үйлчилгээний жишиг стандартыг боловсруулж дүүргийн төр захиргааны байгууллагуудаас эхлүүлэн нэвтрүүлж
ажиллана.
3.97 Үндсэн чиглэл 4-57
Эдийн засаг,
Дүүргийн төр захиргааны байгууллагуудын байрыг ахмад
төлөвлөлтийн
настанд ээлтэй үйлчилгээний жишиг болохуйц тохижилттой
Ээлтэй орчин
хэлтэс
болгох ажлыг эхлүүлнэ.
бүрдүүлсэн
5-аас доошгүй
Х.Ганбат
5 сард
байгууллага, тоо
Г.Одончимэг
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
4.9.4 Нийтийн тээврийн болон үйлчилгээний байгууллагуудад ахмадын үйлчилгээний тусгайлсан стандарт, тэмдэг тэмдэглэгээг бий болгож
хэвшүүлнэ.
3.98 Үндсэн чиглэл 4-58
Нийгмийн
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй
Ээлтэй орчин
бодлогын хэлтэс
3,4,11-р
үйлчилгээний байгууллагуудад ахмадын үйлчилгээний
бүрдүүлсэн ААНБ,
5-аас доошгүй
Б.Саранцацрал
сар
тусгайлсан стандарт, тэмдэг тэмдэглэгээг бий болгож
тоо
хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
4.9.5 Ахмадуудыг нийгмийн амьдралд оролцох, өөрсдийн мэдлэг туршлагаа залуу үетэйгээ хуваалцах боломжийг хангах үүднээс ‘’Ахмад үеэсээ
суралцъя’’ төсөлт арга хэмжээг зохион байгуулна.
3.99 Үндсэн чиглэл 4-59
4000.0
Нийгмийн
4-8
Зохион байгуулах
Ахмадуудыг нийгмийн амьдралд оролцох, өөрсдийн мэдлэг
5-аас доошгүй
ЗДТГ-ын
бодлогын хэлтэс
дугаар
арга хэмжээ, тоо
туршлагаа залуу үетэйгээ хуваалцах боломжийг хангах
төсөв
Б.Саранцацрал
сард

зорилгоор "Үнэ цэнэтэй ахмад-Эко хуримтлалын бүл" төслийг
хэрэгжүүлнэ.
5.1.1 Засаг захиргааны анхан шатны нэгж-хорооны төсөв санхүү, үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлнэ. Дүүргийн зарим чиг үүргийг хороодод
үе шаттайгаар шилжүүлнэ.
3.100 Үндсэн чиглэл 5-1
Төрийн
Дүүргийн зарим чиг үүргийг хороодод шилжүүлэх” ажлын
захиргааны
хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Азийн
Үйлчилгээ, тоо
4
удирдлагын
Жилдээ
сантай хамтран хороодод төрийн үйлчилгээг шилжүүлэн
хэлтэс
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
5.1.2 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ.
3.101 Үндсэн чиглэл 5-2
Нийгмийн
Төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага,
Үйл ажиллагааны
бодлогын хэлтэс
1,4-р
100%
мэргэжлийн
байгууллага
байгууллагуудтай
хамтын
хэрэгжилт, хувь
Ц.Наран-Эрдэнэ
улиралд
ажиллагаагаа өргөжүүлнэ.
ДӨРӨВ. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛУУД
51. Цахилгаан бага зарцуулдаг халаалтын дэвшилтэт технологийг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Байгальд ээлтэй техник технологи”ийн үзэсгэлэн зохион байгуулна.
4.1 “Байгальд ээлтэй техник технологи” –ийн үзэсгэлэн
Тохижилт,
4, 5
Үзэсгэлэн худалдаа
худалдааг зохион байгуулна
7-гоос
Нийтийн аж
дугаар
зохион байгуулсан
2000.0
доошгүй удаа
ахуйн хэлтэс
сард
тоо
Ч.Ишдулам
54. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн чиглэлээр хамтарч ажиллана
4.2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэгт
Тохижилт
иргэдийн оролцоотой хөндлөнгийн хяналт тавьж ажиллах Үйл ажиллагааны
нийтийн аж
1-4 дүгээр
100%
замаар гэрэлтүүлгийн асалтыг нэмэгдүүлнэ.
хэрэгжилт хувь
ахуйн хэлтэс
улиралд
Э.Насан-Очир
55. Гэрэлтэй хот аяны хүрээнд “Гэрэлт гудамжийг байгуулна.
4.3 Иргэд оршин суугчдын саналыг үндэслэн, Гэрэлт гудамж
Тохижилт
байгуулах байршлыг судлан тогтоож, дүүргүүдэд гэрэлт
нийтийн аж
3,4 дүгээр
Жишиг гудамжны тоо
1
гудамжийг бий болгох
ахуйн хэлтэс
улиралд
Э.Насан-Очир
56. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, байгууллагын гадна фасад, ногоон байгууламжийн гэрэлтүүлэг чимэглэлийг нэмэгдүүлнэ.
4.4 Иргэдийн саналыг үндэслэн төр хувийн хэвшлийн Гадна фасад ногоон
Тохижилт
2-3
түншлэлээр нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай
байгууламжийг
нийтийн аж
дугаар
3-аас доошгүй
байгууллагын
гадна
фасад
ногоон
байгууламжийн гэрэлтүүлсэн ААНБахуйн хэлтэс
улиралд
гэрэлтүүлэг чимэглэлийг нэмэгдүүлнэ.
ын тоо
Э.Насан-Очир

57. Өвөрмөц шийдэл бүхий “Жишиг гэрэлт гудамж”-тай болно
4.5 Иргэд оршин суугчдын саналыг үндэслэн, Гэрэлт гудамж
байгуулах байршлыг судлан тогтоож, дүүргүүдэд гэрэлт
гудамжийг бий болгох

Гэрэлтэй гудамжны
тоо

68 .Ойн төгөл бүхий хороололтой болно
4.6 Орон сууц хороолол дунд ойн төгөл байгуулах байршлын
судалгааг гарган иргэд СӨХ-ны оролцоотой зохион
байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувь

-

Тохижилт
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Э.Насан-Очир

2-3
дугаар
улиралд

-

Тохижилт
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Г.Туяацэцэг

4-11 сард

100%

Тохижилт
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Г.Туяацэцэг

5-11 сард

Байгуулсан цэгийн
тоо

8-аас доошгй

-

Тохижилт,
Нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Ч.Ишдулам

4,5,6,7,8,9
сард

4.9 Иргэдэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах

Зохион байгуулах
үйл ажиллагааны
тоо

2

-

4.10 Нийслэлийн 9 дүүргийн 02-12 насны хүүхдийн судалгааг
хороодоор гаргах

Хүүхдийн тоо

1

-

74.“Нэг хот- Нэг стандарт” зорилт хэрэгжиж явган хүний зам талбайг нэмэгдүүлнэ
4.7 Газар ашиглалтыг сайжруулах газрын зөрчил арилгах,
явган зам, орц гарцыг чөлөөлөх арга хэмжээнд иргэдийн
Ажлын явц хувиар
оролцоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
75. Сайжруулсан түлшний борлуулалтын цэгүүд бий болно
4.8 Борлуулалтын цэгүүдийн байршлыг тогтоож, бий болгон,
үйл ажиллагааг жигдрүүлэх

1

100%

77,78, 79: “Эрүүл шүд – Эрүүл хүүхэд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

Зохион байгуулах
үйл ажиллагааны
3
тоо
103, 104. “Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хангах
4.12 Зорилтот өрхийн хөгжлийн дэмжих” болзолт уралдаан
Дэмжлэг авсан өрх,
зарлаж дүгнэх
70%
иргэний хувь
4.11 Судалгааны дагуу амны хөндийн үзлэгийг зохион
байгуулах

4.13 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хүүхдийг
Үйлчилгээнд
эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн шаардлагатай үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн
хамруулах
хувь

50%

-

-

-

Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Т.Солонго
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Т.Солонго
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Т.Солонго
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Б.Саранцацрал
Нийгмийн
бодлогын хэлтэс
Б.Саранцацрал

5 сард
5 сард
5 сард

2-11
дүгээр
сард
2-11
дүгээр
сард

ТАВ. ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ
5.1 Засаг даргаас бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дүүрэг
хороо, Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, алба, байгууллагуудын үйл ажиллагааг төвлөрүүлэх, хяналт тавих, шаардлагатай бүх төрлийн мэдээллийг
боловсруулан дүгнэлт, санал бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж Засаг даргыг мэдээллээр хангаж, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх
5.1.1 Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны
Бодлогын баримт
90 ээс
Эдийн Засаг
хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх бичгийн хэрэгжилт,
доошгүй хувь
төлөвлөлтийн
Тухай бүр
үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд холбогдох хэлтэс, албадын
хувь
хэлтэс
үйл ажиллагааг уялдуулж, хэрэгжилт үр дүнг тайлагнана.
5.2 Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, хороо, Засаг даргын дэргэдэх, хэлтэс, алба, байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг
хөнгөн шуурхай, шат дамжлагыг багасгах, иргэд, олон нийтийн санал гомдол, өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх талаар ажил зохион
байгуулж, хэрэгжүүлэх, тогтмол хяналт тавих;
5.2.1 “Явуулын нэг цэгийн үйлчилгээ”-ээр төрийн үйлчилгээг
Төрийн
9 дүгээр
16 хороодын иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулж, тайланг
захиргааны
сард
Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулах. Дээрх арга
Үйл ажиллагааны
удирдлагын
100%
4000.0
хэмжээний хүрээнд иргэдээс гарсан санал, хүсэлтийг судлан
хэрэгжилт, хувь
хэлтэс
түүний мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг
Ч.Ариунжаргал
хангуулах
5.3 Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлтийн хоорондын уялдаа холбоог хангаж боловсруулах,
мөрдөх, санхүүгийн бодлогыг нутаг дэвсгэртээ үр өгөөжтэй хэлбэрээр хэрэгжүүлэх зарчмаар төсвийн гүйцэтгэлийг хангуулах, нийгмийн амьдралын
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих:
5.3.1 Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх
үндсэн чиглэлийг төлөвлөхдөө ЗГ, Нийслэл болон дүүргийн
Засаг даргын ҮАХ, хот төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын
Санхүү төрийн
холбогдох
бодлогын
баримт
бичигтэй
уялдуулан
сангийн хэлтэс,
боловсруулж хэрэгжилтийг хангуулна.
Нийгмийн
5.3.2 Төсвийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт
бодлогын
тавих, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг нийгмийн зорилтыг
хэлтэс,
биелүүлэхэд төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, төрийн сангийн Үйл ажиллагааны
90-ээс
1-4 дүгээр
тохижилт,
үйлчилгээг байгууллага, иргэдэд оновчтой, түргэн, шуурхай, хэрэгжилт, хувь
доошгүй хувь
улиралд
нийтийн аж
ил тод, хүртээмжтэй хүргэх, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг
ахуйн хэлтэс,
нэмэгдүүлэх, төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын
Эдийн засаг
нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр
төлөвлөлтийн
тавих хяналтыг сайжруулах,
хэлтэс
5.3.3 Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, зорилтот
өрхийн нийгмийн халамж үйлчилгээ, эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, соёл,

боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг хөгжил, хамгаалал,
биеийн тамир, спортын чиглэлээр хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллах
5.4 Дүүргийн эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах ашиг сонирхлын үүднээс эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх
талаар дэвшүүлсэн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, түүний үр дүнг Засаг даргад тогтмол мэдээлж байх;
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн
Эдийн засаг
1-4 дүгээр
чиглэлийн хэрэгжилтийг улирал бүр тооцож, үр дүнд хяналтХэрэгжилт үр дүнг
төлөвлөлтийн
улирал
шинжилгээ, үнэлгээ хийлгүүлэн тайлагнаж ажиллана
тайлагнасан
4
хэлтсийн
давтамж, тоо
мэргэжилтэн
Л.Отгонбаяр
5.5 Нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагатай холбоо тогтоосон гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн үр нөлөөг
дээшлүүлэх талаар ажил зохион байгуулах, хяналт тавих;
Гадаадын харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх
Төрийн
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулан хэрэгжилтийг
захиргааны
хангуулан ажиллана. Дээрх ажлын хүрээнд Япон Монгол
Үйл ажиллагааны
удирдлагын
5, 7,8
100%
Улсын хоорондын “Сурагч солилцооны хөтөлбөр”, Бүгд
хэрэгжилт хувиар
хэлтэс
сард
найрамдах Солонгос Улсын Хаман сумтай хамтран
Я.Баасансүрэн
“Шийгуаны хүлэмж” төсөл хэрэгжүүлнэ.
5.6 Нутгийн захиргааны байгууллага болон хорооны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох
бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, илэрсэн дутагдлыг арилгуулах, хяналт тавих;
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх болон Хороодын үйл
Төрийн
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг Хяналт-шинжилгээ,
захиргааны
батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу зохион байгуулж, үнэлгээ хийх тоо
удирдлагын
2
6, 12 сард
ажлын хэсгээс зөвлөмж хүргүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавьж
хэлтэс
ажиллана.
Б.Баярмаа,
Н.Солонго
5.7 Засаг даргын Тамгын газар, хорооны бүтцийн өөрчлөлт, чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай уялдуулан хүний нөөцийн удирдлага арга зүйгээр
хангах, албан хаагчийн мэдлэг боловсрол, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг үе шаттайгаар хангаж, төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой,
чадварлаг байх зарчмыг хангаж ажиллах;
5.7.1 Ажлын чиг үүрэг, бүтээмж, уялдааг сайжруулах
Төрийн
чиглэлээр албан хаагчдыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр
захиргааны
тухай бүр хангах
удирдлагын
Үйл ажиллагааны
100%
1-12 сард
хэлтэс
хэрэгжилт,
хувь
5.7.2 Засаг даргын Тамгын газар болон хороодын албан
Н.Сарангуа
хаагчдыг мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад
хамруулна.

5.7.3 Засаг даргын Тамгын газрын болон хороодын албан
хаагчдын эрүүл мэндийн байдал, орон байрны нөхцлийг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
5.8 Засаг дарга Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх талаар явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, тогтмол
мэдээлж байх механизмыг бүрдүүлэх;
5.8.1 Засаг даргын Тамгын газрын хийж хэрэгжүүлсэн үйл
Төрийн
1-4 дүгээр
ажиллагааны талаарх мэдээллийг цахим сайтад тогтмол
захиргааны
улирал
Үйл ажиллагааны
байршуулж, иргэдэд хүргэх ажлыг зохион байгуулна.
100%
удирдлагын
хэрэгжилт, хувь
хэлтэс
М.Өнөрсайхан
5.9 Нутаг дэвсгэрийн удирдлага, дүүргийн хөгжил, нийгэм, эдийн засгийн байдлын талаарх хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн мэдээ, олон нийтийн
санал, хүсэлтийг судлан боловсруулж, үүнтэй холбогдсон мэдээллийг Засаг даргад тогтмол танилцуулах;
5.9.1 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар
Төрийн
иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах ажлыг зохион
Судалгаанд
захиргааны
Улирал
байгуулж, дүгнэлт гарган удирдлагуудад танилцуулах. хамрагдсан иргэдийн
400
удирдлагын
тутам
Судалгааны
мөрөөр
хийгдэх
ажлын
төлөвлөгөө
тоо
хэлтэс
боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана.
Б.Янжинлхам
5.10 Засаг даргаас иргэд, олон нийттэй харилцах харилцааны менежментийн ил тод, нээлттэй арга хэлбэр, механизмыг бүрдүүлж, байгууллага,
иргэд-олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах;
5.10.1 Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтыг журмын дагуу
Төрийн
зохион байгуулж, тэмдэглэл хөтлөн иргэдээс гарсан санал
захиргааны
Уулзалтын тоо
хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах
12
удирдлагын
1-12 сард
хэлтэс
Б.Янжинлхам
5.11 Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, иргэдэд хууль эрх зүйн сургалт
сурталчилгааг зохион байгуулах;
5.11.1 Захирамжлалын баримт бичгийн эрх зүйн үндэслэлийг
Сургалтад,
хянаж, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, Хууль тогтоомжийн хамрагдаж зөвлөгөө
500-аас
Хууль зүй,
мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулж төрийн албан хаагч, мэдээллээр хангасан
доошгүй
архивын тасаг,
1-12 сард
иргэдэд хууль зүйн зөвлөлгөө мэдээлэл үзүүлнэ.
албан хаагч,
Дарга Ч.Байгаль
иргэдийн тоо
5.12 Засаг даргын болон Тамгын газрын албан хэргийг хөтлөх, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион
байгуулж, гүйцэтгэлтэд хяналт тавих;
5.12.1 Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн үйл ажиллагааг
Хууль зүй,
хэрэгжүүлж, EDOC програмын хэрэглээг хэвшүүлэх, Үйл ажиллагааны
архивын тасаг,
90%
1-12 сард
системийн хэрэглэгчдийг мэдээлэл арга зүйн удирдлагаар хэрэгжилтийн хувь
ажилтан
хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.
И.Бадамгарав

5.13 Төрийн архивын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, цахимжуулах, мэдээллийн сан, сүлжээг бүрдүүлэн түүний нууцыг хадгалах
5.13.1 Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 2018
Хууль зүй,
оны баримтаар нөхөн бүрдүүлэлт хийж, хадгалагдаж байгаа
архивын тасаг,
Үйл
ажиллагааны
удирдлагаас батлан гаргасан захирамжлалын баримтыг
90%
Ажилтан
хэрэгжилт, хувиар
цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивын цахим мэдээллийн
Б.Ганчимэг
хоёрдогч сан үүсгэх, сургалт зохион байгуулах
Н.Отгонсүрэн
5.14 Засаг даргын захирамж, үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийж, Засаг даргад танилцуулах;
5.14.1 Захирамж, үүрэг даалгаврын биелэлтийн хэрэгжилтэд
Төрийн
хагас, бүтэн жилэр хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж,
захиргааны
Үйл
ажиллагааны
удирдлагуудад тайлагнана.
100%
удирдлагын
хэрэгжилт, хувиар
хэлтэс
Б.Баярмаа
5.15 Үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө Засаг даргаар, нэгжүүд улирал, жилээр ажлаа төлөвлөж
төлөвлөгөөгөө Тамгын газрын даргаар батлуулж ажиллах үүрэг хүлээнэ.
5.15.1 Засаг даргын Тамгын газрын “Гүйцэтгэлийн
Төрийн
төлөвлөгөөг боловсруулан дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн
захиргааны
Үйл ажиллагааны
хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, биелэлтийг хагас, бүтэн
90%
удирдлагын
хэрэгжилт, хувиар
жилээр гарган холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд
хэлтэс
хүргүүлэн тайлагнана.
Ч.Ариунжаргал
5.16 Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь аж ахуйн талаарх үйл ажиллагааг зохион байгуулах:
5.16.1 Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого явуулж,
Зохион
дүнг
Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулах,
Аж ахуйн тасаг
байгуулах
2
шаардлагатай бол зохих шийдвэр гаргуулж хэрэгжилтийг
З.Буянт
ажлын тоо
зохион байгуулна.

1-6 сард

6,12 сард

1, 7, 12
сард

Улирал
тутам

ЗУРГАА. БУСАД АЖИЛ
А. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ СУРГАХ, МЭРГЭШҮҮЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ”, ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨР
5.1.4 “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг нь хангах хөтөлбөр” боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.
6.1 “Төрийн албан хаагчдыг сургах, мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх”
50.000.0
Төрийн
хөтөлбөрийн хүрээнд Тамгын газрын албан хаагчдыг дотоод,
/нэг
захиргааны
Хамрагдсан албан
10-аас
1-4 дүгээр
гадаадын дунд болон богино хугацааны сургалт, семинарт
удаагийн
удирдлагын
хаагч, тоо
доошгүй
улиралд
хамруулж мэргэшүүлнэ.
тэтгэмжийн
хэлтэс
зардал/
Н.Сарангуа
6.2 "Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах
200.000.0
Дэмжлэг үзүүлсэн
10-аас
Төрийн
1-4 дүгээр
хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж ажиллана.
/нэг
албан хаагч, тоо
доошгүй
захиргааны
улиралд
удаагийн

тэтгэмжийн
зардал/

удирдлагын
хэлтэс
Н.Сарангуа

В. АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ
6.3 Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх
асуудлын хүрээний байгууллагууд, Хороодод төрийн архивыг
Хууль зүй,
цахимжуулах, мэдээллийн сан, сүлжээг бүрдүүлж, мэргэжил
Захирамжлалын
1500-аас
архивын тасаг
арга зүйгээр хангах, цаасан болон цахимаар ашиглуулсан баримт бичгийн тоо
доошгүй
Н.Отгонсүрэн
баримтын нэр төрөл, нэгдсэн тоо бүртгэлийг тайлагнаж
ажиллах
6.4 Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын эрхлэх
асуудлын хүрээний байгууллагууд, Хороодын албан хэрэг
Хууль зүй,
хөтлөлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
Гүйцэтгэлийн
100%
архивын тасаг
системийн хэрэглэгчдийг мэдээлэл арга зүйн удирдлагаар
хэрэгжилт хувиар
И.Бадамгарав
хангах, Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн
стандартыг мөрдүүлж, сургалт зохион байгууулна.
С. ИЛ ТОД БАЙДАЛ
6.5 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан, тайлан
Гүйцэтгэлийн
100%
Хэлтэс, тасгууд
мэдээг хугацаанд нь илгээж тайлагнана.
хэрэгжилт хувиар
6.6 www.khanuul.mn, eoffice.khanuul.mn цахим хуудсуудад
хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, мэдээ, үүрэг даалгаврын
Гүйцэтгэлийн
100%
Хэлтэс, тасгууд
биелэлтүүдийг тогтмол байршуулж иргэдэд нээлттэй
хэрэгжилт хувиар
байлгана.
6.7 Засаг даргын Тамгын газрын Ёс зүйн хорооны үйл
ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журмын хүрээнд зохион
Гүйцэтгэлийн
100%
Ёс зүйн хороо
байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах, тайлан мэдээг
хэрэгжилт хувиар
хуулийн хугацаанд мэдээлэх
НИЙСЛЭЛИЙН 380 ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ “БҮТЭЭЛЧ АЖЛЫН САНАЛ”
6.8 Дүүргийн гэр хороололд “Жишиг гудамж” байгуулах ажлыг
Тохижилт,
зохион байгуулна.
Үйл ажиллагааны
200.000.0
нийтийн аж
100%
хэрэгжилт хувиар
ДТХО
ахуйн хэлтэс
Г.Туяацэцэг
6.9
Дүүргийн 12,13 дугаар хороодын гадна талбайг
Тохижилт,
дүйцүүлэх, нөхөн сэргээлт хийх журмаар цэцэрлэгт хүрээлэн
нийтийн аж
Үйл ажиллагааны
болгох
100%
ахуйн хэлтэс
хэрэгжилт хувиар
Г.Туяацэцэг,
Ч.Ишдулам

1-4 дүгээр
улирал

1-4 дүгээр
улирал

1-4 дүгээр
улирал
1-4 дүгээр
улирал
1-4 дүгээр
улирал

5-10 сард

5-10 сард

6.10 Хан-Уул дүүргийн “Чингисийн өргөн чөлөөний гудамж”ийг хаяг реклам байрлуулахад дагаж мөрдөх журмын
тавигдах шаардлагад нийцсэн “Жишиг гудамж” бий болгоно

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

Тохижилт,
нийтийн аж
ахуйн хэлтэс
Э.Насан-Очир

4-10 сард

