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Зорилт 1.1 Иргэдэд зориулсан спортын 
зориулалтын стандарт талбайн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ 2.2.3/ 

- Ажлын явц, хувь - 

30%  
/Спортын 

цогцолборын зураг 
төсөл хийлгэнэ./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

1.1 

Спортын цогцолборын барилгын зураг 
төсөл, төсвийг хийлгэн, барилга угсралтад 
шаардагдах хөрөнгийг улс, нийслэл, 
дүүргийн төсөвт тусгуулахаар санал 
хүргүүлнэ.  

200.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

үзүүлэгчийг 
шалгаруулсан.  

100%  
/Спортын 

цогцолборын зураг 
төсөл, төсвийг 

хийлгэж, төсөвт 
тусгуулахаар санал 

уламжилсан 
байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

2 

Зорилт 1.2 Цэцэрлэгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэн сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагдалтын  түвшинг  үе 
шаттайгаар өсгөнө. /ЗГҮАХ 2.3.9.2/ 

- Ажлын явц, хувь 
2 цэцэрлэг 

гэрээ 
байгуулагдсан. 

70%  
/3-аас доошгүй 

цэцэрлэгийн 
барилгын ажлыг 

дуусгана./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

2.1 
Шинээр 3-аас доошгүй цэцэрлэгийн 
барилгыг ашиглалтад оруулна. 

5,944.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 
1 цэцэрлэгийн 

барилга 30 
хувьтай байна.  

3-аас доошгүй  
цэцэрлэгийн 

барилгын ажил 
дуусч, ашиглалтад 

орсон байна.  

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

3 
Зорилт 1.3  Гэр хорооллын өрхүүдийн 
ундны усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. 
/ЗГҮАХ 3.7.11/ 

- Ажлын явц, хувь - 

80% 
/5-аас доошгүй 

худгийн барилга 
ашиглалтад орсон 

байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

3.1  
Гэр хорооллын шаардлагатай 
байршлуудад 5-аас доошгүй ундны усны 
худгийг ашиглалтад оруулна.   

240.0 
/ДТХО/, 

60.0 
/ДОНХС 

Ашиглалтад 
орсон худгийн 

тоо 
- 

5-аас доошгүй 
худгийн барилга 

ашиглалтад орсон 
байна.  

I-IV 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 



4 

Зорилт 1.4  Хороолол дундах зам 
талбайн ус зайлуулах сувгууд болон 
үерийн  далан хамгаалалтыг шинээр бий 
болгоно. /ЗГҮАХ 3.7.12/ 

- Ажлын явц, хувь - 

40% 
/шаардлагатай 
байршилд зураг 
төсөв хийлгэсэн 

байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

4.1 

Ус ихээр тогтдог болон үер усны аюулд 
өртөх эрсдэл өндөртэй газрын судалгааг 
гаргаж, шаардлагатай байршилд зураг 
төсөв хийлгэнэ.  

30.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 
100% 

/Зураг төсөв 
хийгдсэн байна./ 

I-III 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 

5 

Зорилт 1.5  Нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайн болон хогийн цэг, хайрга, дайрга 
олборлолт, тээвэрлэлтийг хянаж, 
зохицуулах цэгүүдийн камержуулалтыг 
нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ 4.3.2/ 

- Ажлын явц, хувь - 

70% 
/300-аас доошгүй 

байршилд 
камержуулсан 

байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

5.1 
Дүүргийн хэмжээнд 300-аас доошгүй 
камер суурилуулж, хуучирч муудсан 
камеруудыг сэргээн засварлана. 

1,936.2 
/ДОНХС/ 

Ажлын явц, хувь - 

100% 
/300-аас доошгүй 

камер 
суурилуулагдсан 

байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 

6 

Зорилт 1.6  Замын хөдөлгөөний 
нягтралыг сарниулж, ачааллыг 
тэнцвэржүүлсэн,  авто замыг шинээр 
байгуулна. /ЗГҮАХ 6.1.6/ 

- Ажлын явц, хувь - 

70% 
/Хатуу хучилттай 

авто замыг 
байгуулсан байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

6.1 

Дүүргийн авто замын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх, зорчих хэсгийг 
сайжруулах зорилгоор 5 км-ээс доошгүй 
хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтад 
оруулна. 

4,660.00 
/ДТХО/, 
УНТХО 

Ажлын явц, хувь 
40% 

ашиглалтад 
орсон 

5 км-ээс доошгүй 
хатуу хучилттай 

авто зам тавигдсан 
байна.  

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

7 

Зорилт 1.7  Явган хүний болон унадаг 
дугуйн зам, авто машины зогсоол, 
хүүхдийн тоглоомын талбай барьж 
байгуулан, тоосжилтыг бууруулна. /ЗГҮАХ 
6.1.7/ 

- Ажлын явц, хувь - 

70%  /Тохижилтын 
ажил хийгдэж, 

тоосжилтыг 
бууруулсан байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

7.1 

Иргэдийн аюулгүй зорчих нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор 
Чингисийн өргөн чөлөөний явган хүний 
зам, дугуйн замыг шинэчилнэ.  

1,250.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 

100% 
/4км-ээс багагүй 
урт явган хүний 

болон дугуйн зам 
шинээр тавьсан 

байна./ 

I-III 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 



7.2 
Төвийн хороодын нийтийн эзэмшлийн зам 
талбай, явган хүний замын завсар, 
тохижилтын ажлыг гүйцэтгэнэ.  

1,398.1 
/ДТХО, 
ДОНХС/ 

Засвар, 
тохижилт хийсэн 
байршлын тоо 

- 

100% 
/10-аас доошгүй 

байршилд засвар, 
тохижилтын ажил 
хийгдсэн байна./ 

I-III 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 

7.3 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд орчны  
1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 
дүгээр хороодод хийгдэж буй орчны 
тохижилтын ажлыг дуусган, ашиглалтад 
оруулж, 1, 2 дугаар хороонд шинээр 
тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах 
ажил хийнэ.  

1,394.4 
/ДТХО/ 

Тохижилт хийсэн 
байршлын тоо 

 
 

40% 
 

100% 
16-аас доошгүй 

байршилд 
тохижилтын ажил 
хийгдсэн байна.  

I-IV 
улирал 

ТНБГХХ, 
ТНБГХХ 

7.4 
Шинэ Хан-Уул цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
баруун талд “Өглөөний гудамж” байгуулж, 
Хан-Уул өндөрлөг орчмыг тохижуулна.  

980.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 
 

 
- 

100% 
/Өглөөний гудамж 

байгуулагдсан 
байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 

8 

Зорилт 1.8  Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж 
дүгнэх, ил тод байдлыг сайжруулах, олон 
нийт оролцох, мэдээлэл хүргэх дэвшилтэт 
арга хэлбэрийг нэвтрүүлнэ. /ЗГҮАХ 6.2.6/ 

- 
Санал асуулга 

зохион 
байгуулсан эсэх 

- 
50%  /Цахим санал 

асуулга зохион 
байгуулсан байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

8.1 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
2023 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээнд иргэдээс авах санал асуулгыг 
цахим аппликейшн ашиглан зохион 
байгуулна. 

ҮА-ны 
зардлаар 

Цахим санал 
асуулга зохион 
байгуулсан эсэх 

Цахим санал 
асуулга 63 

хувьтай 
явагдсан. 

Цахим санал 
асуулга зохион 

байгуулсан байна.  

I-II  
улирал 

ТГХХ 

9 

Зорилт 1.9  Гэр хорооллын айл өрхүүдийг 
стандартын шаардлага хангасан түлшээр 
хангаж, агаарын бохирдлыг бууруулна. 
/ЗГҮАХ 5.1.1/ 

- 
Агаарын 

бохирдлыг 
бууруулсан хувь 

2018-2020 онд 
агаарын 

бохирдлыг 50% 
бууруулсан. 

20% 
/2021-2024 онд 

агаарын бохирдлыг 
60% бууруулна./ 

2021-2024 
он 

ХОБЗХ 

9.1 

Гэр хорооллын айл өрхүүдийг стандартын 
шаардлага хангасан түлшээр хангах 
борлуулалтын цэг, хангамжийн баазуудыг 
байгуулж, хэвийн үйл ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавьж ажиллана. 

- 

Хангамжийн 
бааз, 

борлуулалтын 
цэг, тоо 

1 хангамжийн 
бааз, 53 

борлуулалтын 
цэг байгуулсан. 

1 хангамжийн бааз, 
50-аас доошгүй 

борлуулалтын цэг 
байгуулна. 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

9.2 
 “Цэвэр агаар – Цэлмэг тэнгэр” арга 
хэмжээг бүсчлэн зохион байгуулна. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээ, тоо 

2 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

2-оос доошгүй арга 
хэмжээ зохион 

байгуулна. 

II-IV 
улирал  

ХОБЗХ 



9.3 
Дүүргийн хэмжээнд агаар бохирдуулагч эх 
үүсвэрийн тооллогыг зохион байгуулж, 
цахим бүртгэлийн санд оруулна.  

 
- 

Тооллого зохион 
байгуулсан эсэх 

Тооллогыг 1 
удаа зохион 
байгуулж, 

цахим 
бүртгэлийн 

санд оруулсан. 

Мэдээллийн санг 
шинэчилсэн байна. 

I, II 
улирал  

ХОБЗХ 

9.4 

Гэр хорооллын айл өрхүүдийг угаартах 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зөвлөмж, мэдээлэл хүргэх ажил 
зохион байгуулна. 

- 

 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээ, тоо 

18000 айл 
өрхөд зөвлөмж 

хүргүүлсэн.  

3, 4, 9, 10 дугаар 
сард угаарын хийн 

хордлогоос 
урьдчилан 

сэргийлэх зөвлөмж 
мэдээлэл хүргэх 

ажлыг 1-2 удаагийн 
давтамжтай хүргэх 

ажлыг зохион 
байгуулна 

II, III 
улирал 

ХОБЗХ 

9.5 
Төрийн өмчийн халаалтын зуухнуудыг үе 
шаттайгаар төвлөрсөн дулаанд холбоно. 

- 

Төвлөрсөн 
дулаанд 
холбосон 

байгууллагын 
тоо 

 41-р сургууль, 
71,29 

цэцэрлэгийг 
төвлөрсөн 
халаалтын 

зууханд  
холбосон 

3 байгууллагыг 
холбоно. 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

9.6 

Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдийн 100 кВт-аас 
дээш хүчин чадалтай халаалтын уурын 
зуухнуудад хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах. 

- 

Зохион 
байгуулсан 

хяналт 
шалгалтын тоо 

18 халаалтын 
зууханд хяналт 
шалгалт зохион 

байгуулсан. 

18 тусгай 
зөвшөөрөлтэй 

уурын зуухнуудад 
хяналт  шалгалт 

хийнэ. 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

10 

Зорилт 1.10   Гэр хорооллын айл 
өрхүүдэд стандартын шаардлага 
хангасан ариун цэврийн байгууламжийг 
нэвтрүүлж, хөрсний бохирдлыг 
бууруулна.  /ЗГҮАХ 5.1.4/ 

Улсын 
төсөв 

Стандартын 
шаардлага 

хангасан ариун 
цэврийн 

байгууламжийн 
тоо 

850 ариун 
цэврийн 

байгууламж 
нэвтрүүлсэн. 

Стандартын 
шаардлага 

хангасан ариун 
цэврийн 

байгууламжийг 
1000-д хүргэнэ 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

10.1 

Гэр хорооллын айл өрхүүдэд стандартын 
шаардлага хангасан ариун цэврийн 
байгууламжийг нэвтрүүлж, хөрсний 
бохирдлыг бууруулна. 

Улсын 
төсөв 

Стандартын 
шаардлага 

хангасан ариун 
цэврийн 

байгууламжийн 
тоо 

850 ариун 
цэврийн 

байгууламж 
нэвтрүүлсэн. 

Стандартын 
шаардлага 

хангасан ариун 
цэврийн 

байгууламжийг 
1000-д хүргэнэ 

II-IV 
улирал 



11 
Зорилт 1.11  Гэр хорооллын өрхүүдийн 
ундны усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. 
/ЗГҮАХ 3.7.11/ 

- Ажлын явц, хувь - 

25% 
/3-аас доошгүй 

худгийг ашиглалтад 
оруулсан байна/ 

2021-2024 
он 

ХОБЗХ 

11.1 

Засаг даргын Тамгын газрын өмчид 
бүртгэлтэй, 11, 12, 13, 14 дүгээр хорооны 
иргэдийг ундны усаар хангадаг гүний 
худгуудыг мэргэжлийн байгууллагад 
шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

- 
Шилжүүлсэн 
худгийн тоо 

- 

2-оос доошгүй 
худгийг мэргэжлийн 

байгууллагад 
шилжүүлсэн байна. 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

12 

Зорилт 1.12  "Ковид-19" халдварт цар 
тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, нийгмийн 
хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ./ЗГҮАХ1.1/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
16-аас дээш арга 

хэмжээ зохион 
байгуулна. 

2021-2024 НХХ 

12.1 

“Ковид-19” цар тахлын үед дүүргийн 
хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллага  
болон тусгаарлан ажиглах байраар 
ашиглах боломжтой обьектын судалгаа, 
эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийн 
судалгааг тогтмол гаргаж, хянана. 

- 
Судалгааны тоо, 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

7 төрлийн 
судалгаа 
гаргасан. 

4-өөс дээш удаа 
судалгааг 

шинэчлэн гаргаж, 
баяжилт хийнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

13 
Зорилт 1.13 “Эрүүл чийрэг эр хүн” арга 
хэмжээг хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ 2.1.1.7/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
4-өөс дээш арга 
хэмжээ зохион 

байгуулна. 
2021-2024 НХХ 

13.1 
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд 
Эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулна. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
Кабинет байгуулж, 

үйл ажиллагааг 
хэвшүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

14 

Зорилт 1.14 Хүн амыг хөдөлгөөний 
дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл 
амьдрах зан төлөвт насан туршийн дадал 
олгох зорилго бүхий биеийн тамир, 
спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд 
суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоог 
үндэсний хэмжээнд бүрдүүлнэ. /ЗГҮАХ 
2.2.1/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
16-аас дээш арга 

хэмжээ зохион 
байгуулна. 

2021-2024 НХХ 



14.1 
"Иргэдийн спортын Их наадам"-ыг 
спортын 8 төрлөөр зохион байгуулна. 

- 

Хамрагдсан 
иргэдийн тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

3500 иргэнийг 
хамруулсан. 

Спортын 8 төрөлд 
3700 иргэн 
хамруулна. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

15 

Зорилт 1.15 Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
эрхийг хангах түр хамгаалах байрыг 
байгуулж, хуульд заасны дагуу 
мэдээллээр хангана. /ЗГҮАХ 4.3.3/ 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Түр хамгаалах 
байрыг 

байгуулсан. 

Түр хамгаалах 
байрны 

үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг 

сайжруулна. 

2021-2024 НХХ 

15.1 
Түр хамгаалах байрны үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

173 иргэн 
хамгааллын 
үйлчилгээ 

авсан. 

Үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг 

сайжруулна. 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

16 

Зорилт 1.16 Гол нэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын 
үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж, махны 
экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ. /ЗГҮАХ 
3.3.3/ 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

5-аас доошгүй арга 
хэмжээ зохион 

байгуулна. 

II-III 
улиралд 

ХХҮХ  

16.1 

Иргэдийн хүнсний хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, үнийн тогтвортой байдлыг 
хангах зорилгоор мах, ногооны өргөтгөсөн 
худалдаа зохион байгуулж, хяналт 
тавина. 

3000.0 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

5-аас доошгүй арга 
хэмжээ зохион 

байгуулна. 

II-III 
улиралд 

ХХҮХ 

17 

Зорилт 1.17  Жижиг, дунд үйлдвэр, 
бизнес эрхлэгчдэд орчин үеийн 
санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж, 
жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг төрөөс 
бизнес инкубацын үйлчилгээгээр 
бойжуулж, томруулах бодлого 
хэрэгжүүлнэ. /ЗГҮАХ 3.3.13/ 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

Үйлдвэрлэл 
эрхлэгчийн тоо 

нэмэгдсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

17.1 

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн 
нэгжид чиглэсэн худалдааны 1-2 цэг 
байгуулж, борлуулалтыг дэмжин 
ажиллана. 

35 сая 

Дэмжин 
ажилласан 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчийн тоо 

- 
20-30 үйлдвэр 

эрхлэгчийг дэмжсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

ХОЁР. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

1 

Зорилт 2.1  Төрийн байгууллага, албан 
тушаалтныг авлигын эрсдэлээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг үе шаттай 
зохион байгуулж, төрийн байгууллагын 

 

Зохион 
байгуулсан 

сургалт, 
хамрагдсан 

2 удаагийн 
сургалтад 11 
албан хаагч 
хамруулсан. 

Авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
сургалтад 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 



үйл ажиллагааны ил тод, шуурхай, 
нээлттэй байдлыг хангана. /ҮХ 2.1/ 

албан хаагчийн 
тоо 

хамруулж,төлөвлөг
өөг 100% 

хэрэгжүүлнэ. 

1.2 

 Авлигын эсрэг 2022 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг  батлуулж, 
иргэд, албан хаагчдыг авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалтад 
хамруулж, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.  

- 

Зохион 
байгуулсан 

сургалт, 
хамрагдсан 

албан хаагчийн 
тоо 

2 удаагийн 
сургалтад 11 
албан хаагч 
хамруулсан. 

Авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
сургалтад 

хамруулж,төлөвлөг
өөг 100% 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

2 

Зорилт 2.2 "Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангах үндэсний хөтөлбөр"-ийг 
хэрэгжүүлж иргэд, төрийн албан хаагчдын 
жендэрийн ойлголт, хандлагыг 
нэмэгдүүлнэ. /ҮХ 2.2/ 

- 

Зохион 
байгуулсан үйл 

ажиллагаа, 
хамрагдсан 
иргэний тоо, 

хэрэгжилтийн 
хувь 

115 арга 
хэмжээнд 

18656 иргэн 
хамруулсан. 

30-аас доошгүй үйл 
ажиллагаа зохион 

байгуулж 3000 
иргэнийг 

хамруулна. 

2021-2024 НХХ 

2.1 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
дүүргийн дэд хөтөлбөрийг батлуулж, үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

- 

Зохион 
байгуулсан үйл 
ажиллагааны 

тоо, хамрагдсан 
иргэний тоо, 

хэрэгжилтийн 
хувь 

2 удаагийн 
цахим аян, 6 

удаагийн 
сургалтад 

18826 иргэн 
хамруулсан. 

5-аас доошгүй үйл 
ажиллагаа зохион 

байгуулж, 400 
иргэнийг 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

3 

Зорилт 2.3 “Хүнсний ногоо” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, өрхийн 
тариалан эрхлэгч болон хүнсний ногооны 
төрөлжсөн аж ахуйн нэгж, хоршоог 
дэмжих замаар хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга                    
хэмжээ зохион 

байгуулсан. 

Хүнсний ногооны 
үйлдвэрлэл 

нэмэгдсэн байна. 

II-III 
улиралд 

ХХҮХ  

3.1 
Өрхийн тариалан эрхлэгчдийг дэмжиж 
ажиллана. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга  
хэмжээ зохион 

байгуулсан 

Өрхийн тариалалт 
нэмэгдсэн байна. 

II-III 
улиралд 

ХХҮХ 

4 
Зорилт 2.4 Үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилт тооцох,  тайлагнах ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 

50%  /жил бүр 
хангалттай 

түвшинд хэрэгжсэн 
байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 



4.1 
Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, холбогдох хэлтэс албадаас 
тайланг авч нэгтгэн НЗДТГ-т хүргүүлнэ.  

ҮА-ны 
зардлаар 

Хэрэгжилтийг 
хугацаанд нь 

хүргүүлсэн эсэх 
- 

Тайланг нэгтгэн  
НЗДТГ-т хугацаанд 

нь хүргүүлсэн 
байна. 

IV улирал ТГХХ 

ГУРАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

1 

Зорилт 3.1 Хүүхдийн зуслан,  бичил 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоог нэмэгдүүлж, 
иргэдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчныг 
бүрдүүлэх бодлого баримтална. 

- Ажлын явц, хувь - 
40%  /Зуслангийн 

зураг төсөв 
хийлгэсэн байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

1.1 

13 дугаар хороонд байрлах 32 дугаар 
сургуулийн сургалтын талбайд англи 
хэлний вакумжуулсан сургалттай 
хүүхдийн зуслан, 14 дүгээр хороонд залуу 
гэр бүлд зориулсан эко зуслангийн 
хотхоны зураг төсвийг хийлгэнэ. /НЗДҮАХ 
5.1.1.1/ 

100.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 
 

 
- 

100% 
/2 байршилд 

зуслангийн зураг 
төсвийг хийлгэсэн 

байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

2 

Зорилт 3.2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийг сайжруулж, нэгдсэн 
удирдлагын системд бүрэн холбоно. 
/НЗДҮАХ6.3.30/ 

- Ажлын явц, хувь - 

80%  
 /Нийтийн 

эзэмшлийн 
талбайн 

гэрэлтүүлэг 
нэмэгдсэн байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ,  
ТНБГХХ 

2.1 

Хороодын нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбай, орон сууц, гэр хороололд 400-
аас доошгүй гэрэлтүүлгийг шинээр 
суурилуулж, гэрэлтүүлгийн засвар, 
үйлчилгээг тогтмол хийж гүйцэтгэнэ. 

1,192.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 
 

 
- 

100% 
/Нийтийн 

эзэмшлийн 
талбайд 400-аас 

доошгүй байршилд 
гэрэлтүүлгийг 
суурилуулсан 

байна./ 

I-III 
улирал 

ТГХХ 
ТНБГХХ 

3 

Зорилт 3.3 Гэр хорооллыг шинэ үзэл 
баримтлалын дагуу хөгжүүлж, иргэдэд 
боломжийн өртөгтэй орон сууцтай болох 
“Зөв шийдэлтэй” дахин төлөвлөлтийг 
системтэйгээр хийнэ. /НЗДҮАХ 6.1.7/ 

- Ажлын явц, хувь - 

50%  /Дахин 
төлөвлөлтөд 

холбогдох 
байгууллагад 

дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

3.1 

Гэр хорооллын иргэдэд дахин 
төлөвлөлтийн талаар  сургалт, 
сурталчилгааны ажил зохион байгуулж,  
иргэдийн хүсэлтийг холбогдох 

 
 

ҮА-ны 
зард-лаар 

Сургалт, үйл 
ажиллагаа-ны 
хэрэгжил-тийн 

явц, хувь 

- 

100% 
/Сургалт, уулзалт 
зохион байгуулсан 

байна./ 

I-IV 
улирал 



байгууллагуудад уламжлан хамтран 
ажиллана.   

4 

Зорилт 3.4 Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай 
орон сууцнуудыг үе шаттайгаар 
шинэчилнэ. /НЗДҮАХ 6.1.9/ 

- Ажлын явц, хувь - 

50%  /Дахин 
төлөвлөлтөд 

холбогдох 
байгууллагад 

дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

4.1 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин 
суугч иргэдэд дахин төлөвлөлтийн 
чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны ажил 
зохион байгуулна. 

 
 

ҮА-ны 
зардлаар 

Сургалт, үйл 
ажиллагаа-ны 
хэрэгжил-тийн 

явц, хувь 

- 

100% 
/Сургалт, уулзалт 
зохион байгуулсан 

байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

4.2 

Нийтийн зориулалттай хуучин орон 
сууцны дээвэр, фасадыг мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн, 
шинэчилсэн байна.    

1,927.0 
/ДТХО/ 

Засварын ажлын 
явц, хувь 

2021 онд 9 
байрны дээвэр, 

1 байрны 
фасад 

засварласан.  

100% 
/4 байрны дээвэр, 3 
байрны фасадны 
засварыг хийсэн 

байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ, 
ТНБГХХ  

5 

Зорилт 3.5 Засгийн газрын болон 
Нийслэлийн Засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийг 
хангуулж ажиллана. /НЗДҮАХ/ 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

ЗГҮАХ-ын 2021 
оны биелэлт 

96.3, НЗДҮАХ-
ын 2021 оны 
биелэлт 92.1 

хувьтай 
хэрэгжсэн.  

50%  /жил бүр 
хангалттай 

түвшинд хэрэгжсэн 
байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

5.1 

Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс 
Хан-Уул дүүрэгтэй хамтран хэрэгжүүлэх 
заалтуудын биелэлтийг хангуулж, улирал 
тутам тайлагнаж ажиллана.  

ҮА-ны 
зардлаар 

Хэрэгжилтийг 
хугацаанд нь 

хүргүүлсэн эсэх 
- 

Тайланг нэгтгэн  
НЗДТГ-т хугацаанд 

нь хүргүүлсэн 
байна.  

I-IV 
улирал  

ТГХХ 

6 

Зорилт 3.6 Нийслэлийн ИТХ-ын 
Тэргүүлэгчдээр  батлагдсан  хөтөлбөрүүд 
болон санамж бичиг, хамтран ажиллах 
гэрээний хэрэгжилтийг 
хангуулан,тайлагнах ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 

50%  /жил бүр 
хангалттай 

түвшинд хэрэгжсэн 
байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

6.1 
Нийслэлийн дэд хөтөлбөр болон санамж 
бичиг, хамтран ажиллах гэрээний 
хэрэгжилтийг хангуулж, холбогдох хэлтэс 

ҮА-ны 
зард-лаар 

Хэрэгжилтийг 
хугацаанд нь 

хүргүүлсэн эсэх 
- 

Тайланг нэгтгэн  
НЗДТГ-т хугацаанд 

нь хүргүүлсэн 
байна.  

IV улирал ТГХХ 



албадаас тайланг авч нэгтгэн НЗДТГ-т 
хүргүүлнэ.  

7 

Зорилт 3.7  Тохижилтын ажлын үр дүнд 
бий болсон  нийтийн эзэмшлийн эд 
хөрөнгө бичил тохижилт бүхий амралт, 
спортын талбайг сэргээн засварлах ажлыг 
зохион байгуулна. /НЗДҮАХ 5.1.2.4/ 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, % 

- 

50% /жил бүр 
хангалттай 

түвшинд хэрэгжсэн 
байна./ 

2021-2024 ТНБГХХ 

7.1 

Тохижилт бүхий талбайг сэргээн 
засварлах, байнгын арчлалт 
хамгаалалтыг сайжруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

2500,000.
0 /ДТ/ 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилт, % 

38 байршилд 
тоглоомын 

талбайг 
засварласан. 

3-аас доошгүй 
тохижилт бүхий 
талбайг сэргээн 

засварласан байна. 

II-IV 
улирал 

ТНБГХХ 

8 

Зорилт 3.8   Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр 
нь бууруулж ангилан ялгах ажлыг 
эрчимжүүлж, хүнсний хог хаягдлыг 
ангилан ялгах, дахин боловсруулж 
органик бордоо үйлдвэрлэлтэд дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана. /НЗДҮАХ 5.2.7/ 

- Ажлын явц, хувь - 

100% 
/Дүүргийн 

хэмжээнд хоол 
үйлдвэрлэгч иргэн, 

аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас 
гарч буй хүнсний 

хог хаягдлыг 
ангилан ялгах 

ажлыг эхлүүлнэ/. 

2020-2024 
он 

ХОБЗХ 

8.1 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж 
ангилан ялгах ажлыг эрчимжүүлж, 
хүнсний хог хаягдлыг ангилан ялгах, 
дахин боловсруулах чиглэлээр хоол 
үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагад 
мэдлэг, мэдээлэл олгох сургалт зохион 
байгуулна.  

- Ажлын явц, хувь - 

25% 
Дүүргийн хэмжээнд 
хоол үйлдвэрлэгч 
иргэн, аж ахуйн 

нэгж 
байгууллагуудаас 
гарч буй хүнсний 

хог хаягдлыг 
ангилан ялгах 

ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

8.2 
Гэр хорооллын айл өрхүүдийг 
галлагаанаас гарсан үнсийг ангилан ялгах 
ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна. 

- Ажлын явц, хувь - 

50% 
/Гэр хорооллын айл 

өрхүүд үнс 
ангилдаг савтай 

болж эхэлнэ/ 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

9 
Зорилт 3.9 Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, 
хяналтын чадавхыг сайжруулж, хүн амын 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга                    
хэмжээ 

Мал, амьтны 
халдварт өвчлөл 

буурна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 



хүнсний аюулгүй байдал, нийтийн эрүүл 
мэндийг хамгаална. /НЗДҮАХ 3.3.6/ 

9.1 
Мал, амьтны халдварт, гоц халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шат 
дараатай зохион байгуулна. 

50,0 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

3 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

5-аас доошгүй арга 
хэмжээ зохион 

байгуулна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

10 

Зорилт 3.10  Хотын стандарт, норм 
дүрмийг олон улсын жишигт нийцүүлэн 
боловсруулж, мөрдүүлэх ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. /НЗДҮАХ 6.1.5/ 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

6 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

Стандартын 
хэрэгжилт 

хангагдана. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

10.1 
Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудад 
стандартын хэрэгжилтийг хангуулан, 
хяналт тавьж ажиллана. 

5,0 
Хяналт 

шалгалтын тоо 

2 удаа хяналт 
шалгалт 
хийсэн. 

Стандарт, дүрэм 
журмын хэрэгжилт 

хангагдана. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

10.2 

Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд 
мал оруулахгүй байх, орж ирсэн малыг 
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж ажиллана. 

30,0 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

4 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

Стандарт, дүрэм 
журмын хэрэгжилт 

хангагдана. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

10.3 
ТҮЦ, явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны 
цэгийн тоо, байршлыг тогтоож, хяналт 
тавьж ажиллана. 

30,0 
Байршил, цэгийн 

тоо 
- 

50-аас доошгүй 
байршил, 100-аас 

доошгүй иргэн 
худалдаа 

үйлчилгээ эрхэлсэн 
байна.  

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

11 
Зорилт 3.11 Ердийн сургуульд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд сурах орчинг 
бүрдүүлнэ. /НЗДҮАХ 2.3.4.1/ 

- 

Боловсролын 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 

тусгай хэрэгцээт 
хүүхдийн тоо 

336 хүүхэд 
хамрагдсан. 

450 хүүхэд 
хамруулна. 

2021-2024 НХХ 

11.1 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн багш нарыг тусгай хэрэгцээт 
хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн сургалтад 
хамруулж, ХБХ-ийн хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

- 

Боловсролын 
үйлчилгээнд 
хамрагдсан 

хүүхдийн тоо, 
зохион 

байгуулсан 
сургалтын тоо 

2 удаагийн 
сургалтад 200 

хүнийг 
хамруулсан. 

4 удаагийн 
сургалтад 200 

багш, 250 хүүхдийг 
хамруулна. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

12 

Зорилт 3.12 Халдварт бус өвчний эрт 
илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээг 
сайжруулна.  
Зорилт 2.1.2. БЗДХ/ДОХ, халдварт 
гепатит, бусад халдварт болон халдварт 

- 

Үзлэг, 
нөлөөллийн арга 
хэмжээний тоо, 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

Халдварт бус 
өвчний эрт 
илрүүлэгт 

463802 иргэн, 
халдварт 

өвчний эрт 

Халдварт бус 
өвчний эрт 

илрүүлэгт 50000 
иргэн, халдварт 

өвчний эрт 

2021-2024 НХХ 



бус өвчний эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, 
эмчилгээнд хамруулна. /НЗДҮАХ 2.1.1.1/ 

илрүүлэгт 
52726 иргэн 
хамруулсан. 

илрүүлэгт 60000   
иргэн хамруулна. 

 
 

12.1 
 

БЗДХ/ДОХ, халдварт гепатит, бусад 
халдварт болон халдварт бус өвчний эрт 
илрүүлгийг нэмэгдүүлж, эмчилгээнд 
хамруулна. 
 
 
 

- 

Үзлэг, 
нөлөөллийн арга 
хэмжээний тоо, 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
 
 
 

 
ХДХВ/ДОХ/ 

БЗДХ-ын 
идэвхтэй эрт 

илрүүлэг 5960, 
гепатитын 

тохиолдлын 
түвшин-0.8 

Халдварт өвчний 
урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт 
5500 иргэнийг 

хамруулж,  эрт үед 
нь эмчилгээнд 

хамруулна.  
 

I-IV 
улирал 

НХХ 

ДӨРӨВ. ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

1 

Зорилт 4.1 Байгууллагын гүйцэтгэлийг 
сайжруулах, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор 
“Чанарын удирдлагын тогтолцоо”-г 
нэвтрүүлэх ажил зохион байгуулж, 
хороодын үйл ажиллагааны чадавхыг 
сайжруулах, үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
“Хорооны хөгжил” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 3.1.2/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Дүүргийн 
алслагдсан 

12,14,9,10,16 
хороодод 
PRIUS-30  
суудлын 

автомашин 
худалдан 

авсан. 

Төсөл, арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

1.1 
Хороодын хөгжил дэд хөтөлбөрийн 
хүрээнд төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

- 

Төсөл арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Төсөл, арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

2 

Зорилт 4.2  Засаг захиргааны анхан 
шатны нэгж хорооноос иргэдэд хүргэж буй 
үйлчилгээний төрлийг үе шаттайгаар 
нэмэгдүүлж, зарим үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх замаар үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулна. /ДЗДҮАХ 
3.2.2/ 

- 

Цахимаар 
үзүүлэх 

үйлчилгээний 
нэр төрлийн тоо, 

үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа 
хороодын тоо 

Дүүргийн 21 
хороонд улсын 
бүртгэлийн 8 

төрлийн төрийн 
үйлчилгээг 

үзүүлж байна.  

Төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд түргэн 
шуурхай хүргэж 
хэвшсэн байна. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

2.1 

Хорооноос үзүүлж буй төрийн 
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

- 

Цахимаар 
үзүүлэх 

үйлчилгээний 
нэр төрлийн тоо, 

үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа 
хороодын тоо 

Дүүргийн 21 
хороонд улсын 
бүртгэлийн 8 

төрлийн төрийн 
үйлчилгээг 

үзүүлж байна.  

Төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд түргэн 
шуурхай хүргэж 
хэвшсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 



3 

Зорилт 4.3 Төрийн албан хаагчдыг 
чадваржуулах, мэргэшүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, албан хаагчдын чиг үүргийн 
давхардлыг арилгах, хэлтэс, албадын 
ажлын уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулна. /ДЗДҮАХ 3.3.1/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 

сургалтад 
хамруулсан 

албан хаагчдын 
тоо 

Ажлын байран 
дээр 

чадваржуулах, 
хөгжүүлэх 

сургалтуудад 
давхардсан 
тоогоор 640 

албан хаагчийг 
хамруулсан.  

20-оос доошгүй 
сургалтад 200-аас 

доошгүй албан 
хаагчийг 

хамруулна. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

3.1 

Төрийн албан хаагчдыг чадваржуулах, 
сургаж хөгжүүлэх, дотоод болон гадаадын 
богино, дунд хугацааны сургалтад 
хамруулж мэргэшүүлэх ажлыг 
мэргэжлийн болон холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулна. 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 

сургалтад 
хамруулсан 

албан хаагчдын 
тоо 

Ажлын байран 
дээр 

чадваржуулах, 
хөгжүүлэх 

сургалтуудад 
давхардсан 
тоогоор 640 

албан хаагчийг 
хамруулсан.  

20-оос доошгүй 
сургалтад 200-аас 

доошгүй албан 
хаагчийг 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

3.2 

ЗДТГ болон хороодын албан хаагчдын 
харилцан суралцах, зөвлөн туслах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

Төлөвлөгөө 
боловсруулж 

батлуулсан эсэх, 
хамруулсан 

албан хаагчдын 
тоо 

-  

24-өөс доошгүй 
удаа үйл 

ажиллагаанд 48-
аас доошгүй албан 

хаагчийг 
хамруулна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

4 

Зорилт 4.4 Төрийн албан хаагчийн үйл 
ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, 
ёс зүй, сахилга хариуцлагыг шалгуур 
болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн 
алба хаагчид хүлээлгэх хариуцлагыг 
чангатгана. /ДЗДҮАХ 3.3.3/  

- 

Төлөвлөгөө 
батлуулсан эсэх, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Төлөвлөгөөнд 
11 ажлыг 

тусган, 95%-
тай хэрэгжсэн.  

Сахилга 
хариуцлагатай 
төрийн албыг 

бүрдүүлж, 
төлөвлөгөөг 100% 

хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

4.1 
Засгийн газрын 258 дугаар тогтоолын 
хүрээнд 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжүүлнэ. 

- 

Төлөвлөгөө 
батлуулсан эсэх, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Төлөвлөгөөнд 
11 ажлыг 

тусган, 95%-
тай хэрэгжсэн.  

Сахилга 
хариуцлагатай 
төрийн албыг 

бүрдүүлж, 
төлөвлөгөөг 100% 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

4.2 
5.1.2 “Ёс зүйн зөвлөл”-ийн 2022 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулж 
хэрэгжүүлнэ.  

- 
Төлөвлөгөө 

батлуулсан эсэх, 
төлөвлөгөөний 

2021 оны А/34 
дүгээр 

тушаалаар 
зөвлөлийн 

Ёс зүйтэй төрийн 
албыг бүрдүүлж, 

төлөвлөгөөг 100% 
хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 



хэрэгжилтийн 
хувь 

ажиллах 
журмыг 

баталсан. 

5 

Зорилт 4.5 Засаг захиргааны анхан 
шатны нэгж болох хороог ажлын албатай 
болгон санхүүгийн хувьд бэхжүүлснээр 
төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
дээшлүүлж, иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. /ДЗДҮАХ 3.3.4/ 

- 
Бүтэц орон тоог 
шинэчилсэн эсэх 

- 

Бүтэц орон тоог 
шинэчилж, төрийн 

үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 

нэмэгдэнэ. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

5.1 
Хороодыг ажлын албатай болгох хүрээнд 
бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчилж, 
шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангана.  

- 
Бүтэц орон тоог 
шинэчилсэн эсэх 

- 

Бүтэц орон тоог 
шинэчилж, төрийн 

үйлчилгээний 
чанар хүртээмж 

нэмэгдэнэ. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.2 

15, 21 дүгээр хорооны цогцолбор 
барилгын ажлыг дуусган, Яармагийн 
шинээр байгуулагдсан хороонд хорооны 
барилга худалдан авч, 16 дугаар хорооны 
цогцолбор барилгын ажлыг эхлүүлнэ.  

7,092.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 
2 хороонд байр 

худалдан 
авсан. 

100% 
/3 хороог байртай 
болгож, 1 хорооны 
барилгын ажлыг 

эхлүүлнэ./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

6 

Зорилт 4.6    Гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хүн 
амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах 
бодлогын хүрээнд архи, согтууруулах 
ундааны хор хөнөөлийг олон нийтэд 
таниулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд 
ажиллах, амьдрах нөхцөлийг хангахад 
чиглэсэн “Архигүй орчин” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 4.5.6/ 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Төсөл 
хэрэгжээгүй 

Төсөл, арга хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 

6.1 

“Архигүй орчин” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулж батлуулан хэрэгжилтийг 
хангуулна. 

- 

Зохион 
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжээгүй 

Төлөвлөгөө 
боловсруулан 

батлуулж, 
хэрэгжилтийг 

хангуулсан байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

7 

Зорилт 4.7 “Чанарын менежментийн 
тогтолцооны ISO 9001:2016 стандарт 
нэвтрүүлэх ажлыг судлан үе шаттайгаар 
эхлүүлнэ. /ДЗДҮАХ 2.1.1/   
 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
хувиар  

 

Стандарт 
нэвтрүүлэх ажлыг 

судалж, 
удирдлагад 
танилцуулах 

2021-2024 
он 

ТЗУХ 



7.1 
“Чанарын менежментийн тогтолцооны 
ISO 9001:2016 стандарт нэвтрүүлэх ажлыг 
судлан үе шаттайгаар эхлүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
хувиар 

 - 

Стандарт 
нэвтрүүлэх ажлыг 

судалж, 
нэвтрүүлнэ.  

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

8 

Зорилт 4.8  Хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангасан явган зорчигчийн 
гүүрэн болон нүхэн гарцыг авто замд 
барих ажлыг хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 5.3.3/ 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1 нүхэн гарцны 
гэрээ 

байгуулагдсан.  

70%  /1 гарц 
ашиглалтад орж, 1 

гарцын ажил 
эхэлсэн байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

8.1 

Наадамчдын авто зам дагуу “Хүннү молл” 
худалдааны төвийн урд 1 нүхэн гарц 
ашиглалтад оруулж, тус замд дахин 1 
гарцын байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ.  

1,798.6 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь 

1 нүхэн гарцны 
гэрээ 

байгуулагдаж, 
зураг төсөв 

хийгдэж байна.  
 

100% 
/1 гарц ашиглалтад 
орж, 1 гарцын ажил 

эхэлсэн байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 

9 

Зорилт 4.9 Гэрэл цахилгаангүй болон 
хүчдэлийн уналттай өрхийг цахилгаан 
эрчим хүчээр үе шаттай хангана. /ДЗДҮАХ 
5.3.7/ 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 

70%  /13, 14 дүгээр 
хороонд 

цахилгааны хүчдэл 
сайжруулсан 

байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

9.1 

13, 14 дүгээр хороонд хүчдэлийн уналттай 
болон гэрэл цахилгаангүй өрхийг 
цахилгаан шугам, сүлжээнд холбож, 
алслагдсан хороодын цахилгаан 
хангамжийн зураг төслийг гүйцэтгүүлж 
дуусгана. 

1,730.0 
ДТХО 

Ажлын явц, хувь 
Зураг төсөв 
хийгдсэн.  

100% 
/7 байршлыг 

цахилгаан, шугам, 
сүлжээнд 

холбогдсон байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

10 

Зорилт 4.10 Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын 
авто машины парк шинэчлэлтийг үе 
шаттай хийж, хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.    
/ДЗДҮАХ 5.4.2/ 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

2021 онд 4 
авто машин 

нийлүүлэгдсэн. 
6 авто машин 
нийлүүлэгдэх 
шатанд байна.  

100%  
/Автомашины парк 

шинэчлэлтийг 
хийнэ./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 

10.1 
 Хог тээврийн болон зам цэвэрлэгээ, 
усалгааны авто машин худалдан авна.   

5,440.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 

100% 
/14-өөс доошгүй 

авто машин 
нийлүүлэгдсэн 

байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

11 
Зорилт 4.11 Засаг даргаас бүрэн эрх, 
бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд дүүрэг хороо, Засаг даргын 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
ЗДҮАХ-ийн 
2021 оны 

50%   
/Бодлогын баримт 

бичиг жил бүр 90%-

2021-2024 
он 

ТГХХ 



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  бүрдүүлнэ. 

хэрэгжилт 
90.4% байна.  

аас доошгүй 
хэрэгжсэн байна./ 

11.1 

Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх 
“Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд холбогдох 
хэлтэс, албадын үйл ажиллагааг 
уялдуулж, хэрэгжилт үр дүнг тайлагнана. 

ҮА-ны 
зард-лаар 

Бодлогын 
баримт бичгийн 
хэрэгжилт, хувь 

- 
90%-аас доошгүй 
хувьтай хэрэгжсэн 

байна.  

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

11.2 

Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын 
дарга нартай Засаг даргын 2021-2024 онд 
хэрэгжүүлэх “Эко-Эрүүл дүүрэг” үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
гэрээг байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

ҮА-ны 
зардлаар 

Гэрээ байгуулж, 
дүгнэсэн эсэх  

- 
100% 

/Гэрээ байгуулж, 
дүгнэсэн байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

12 

Зорилт 4.12   Төрийн байгууллагуудад 
үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах, 
иргэдэд саадгүй үйлчлэх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор засвар, 
тохижилтын ажлыг гүйцэтгэнэ.   

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
- 

80%  /дэд бүтцийн 
чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, тоног 

төхөөрөмжөөр 
хангана./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 
ТНБТГХХ 

12.1 

 Хороод болон Цагдаагийн газар, Улсын 
бүртгэлийн хэлтэс, Онцгой байдлын 
хэлтсийг шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангана.  

685.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 

100% 
/Тоног 

төхөөрөмжийг 
нийлүүлсэн байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
ТНБТГХХ 

12.2 

Шинэ Нэгдсэн эмнэлэг барихтай 
холбогдуулан Нэгдсэн эмнэлгийн гадна 
барилга байгууламж, инженерийн шугам 
сүлжээ, зам талбайн буулгалтын ажлыг 
гүйцэтгүүлнэ.  

185.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 
100% 

/Буулгалтын ажил 
хийгдсэн байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
ТНБТГХХ 

12.3 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн 
хэлтсийн дэргэдэх нэг цэгийн 
үйлчилгээний төвийн байрыг буулгаж, 
шинээр барина.  

600.0  
/ДТХО/  

Ажлын явц, хувь - 
100% 

/Барилгыг 
шинэчилсэн байна./ 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
ТНБТГХХ 

12.4 

Эрүүл мэндийн төв, Усан спорт сургалтын 
төв, Замын цагдаагийн хэлтсийн 
барилгын засвар, шинэчлэлт, Онцгой 
байдлын хэлтсийн Гал унтраах ангийн 

1,390.0 
/ДТХО/ 

Ажлын явц, хувь - 
100% 

/Барилгын засвар, 
шинэчлэлт, 

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
ТНБТГХХ 



авто машины гараашийн өргөтгөлийн 
ажлыг гүйцэтгүүлнэ.  

өргөтгөлийн ажил 
хийгдсэн байна./ 

13 
Зорилт 4.13 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийг хуулийн дагуу хэрэгжүүлнэ. 

ҮА-ны 
зардлаар 

Төсөв хугацаанд 
нь батлуулсан 

эсэх  
- 

50% 
/жил бүр хөрөнгө 

оруулалтын 
төлөвлөлтийг хийж, 
төсвийг батлуулсан 

байна./ 

2021-2024 
он 

ТГХХ 
 

13.1 

Дүүргийн төсөв болон орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтыг 
бодлогын баримт бичгүүд болон бусад эх 
үүсвэрийн төсвийн төлөвлөлттэй 
уялдуулан боловсруулж батлуулна.  

ҮА-ны 
зардлаар 

Орон нутгийн 
төсвийг хуулийн 

хугацаанд 
батлуулсан эсэх.  

- 

2023 оны төсвийн 
төлөвлөлтийг хийж, 

2022.12.20-ны 
өдрийн дотор 

ДИТХ-ын 
тогтоолоор 

батлуулсан байна.  

IV  
улирал 

ТГХХ 
 

13.2 

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө  
оруулалтаар хэрэгжих эрх шилжиж ирсэн 
ажил болон дүүргийн төсөв, ОНХС-ийн 
хөрөнгө оруулалтын ажлуудын ажлын 
даалгавар, техникийн тодорхойлолтыг 
боловсруулж, нэгжийн дарга болон 
байгууллагын даргаар батлуулан 
Худалдан авах ажиллагааны албанд 
ажлын зураг төсөв болон холбогдох бусад 
материалын хамт шилжүүлнэ. 

ҮА-ны 
зард-лаар 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь  
- 

Төсөл, арга 
хэмжээнүүдийн 

тендер зарлахад 
шаардагдах баримт 

бичгүүдийг 
ХУДХААА-нд 

шуурхай хүлээлгэн 
өгсөн байна.   

I-IV 
улирал 

ТГХХ 
 

14 

Зорилт 4.14   Нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх, иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагууд мод тарих, 
ногоон байгууламж байгуулахыг дэмжих, 
“Эко ногоон дүүрэг” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээ, тоо 

- 100% 2021-2024 ТНБГХХ 

14.1 

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
оролцоотойгоор “Тэрбум модны үндэсний 
хөдөлгөөн” арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 

1000,000.
0 

/ДТ/ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

85028 ширхэг 
мод, бут 

сөөгийг шинээр 
тарьсан. 

Тэрбум модны 
үндэсний 

хөдөлгөөний 
хүрээнд ойжуулах, 

ногоон 
байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

II, III, IV 
улирал 

ТНБГХХ 



14.2 
Цэцгийн үрсэлгээ хийх, нийтийн 
эзэмшлийн талбайд цэцгийн мандал 
байгуулна. 

100,000.0           
/ДТ/ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

32 байршилд 
цэцгийн 

мандал шинээр 
байгуулсан. 

200.000-аас 
доошгүй цэцгийн 
үрсэлгээг хийж 
цэцгийн мандал 

байгуулна. 

I, II, III 
улирал 

ТНБГХХ 

15 

Зорилт 4.15   Дүүргийн гэрэлтүүлэг, зам 
талбай, хайс хашаа, барилгын түр хашаа 
болон бусад тохижилтын ажлуудад хотын 
стандарт, жишгийг мөрдүүлнэ. /ДЗДҮАХ 
5.1.4/ 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

495 ширхэг 
гэрэлтүүлгийг 

шинээр хийсэн. 

250-аас доошгүй 
гэрэлтүүлгийг 
шинээр хийнэ 

2021-2024 ТНБГХХ 

15.1 

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй 
тохижилт, ногоон байгууламжийн 
ажлуудад хотын стандарт, жишгийг 
мөрдүүлнэ. 

1500,000.
0 /ДТ/ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

Ногоон 
байгууламжийн 

ажлуудад 
хотын 

стандарт, 
жишгийг 

мөрдүүлсэн. 

Стандартыг 
мөрдүүлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ТНБГХХ 

16 

Зорилт 4.16 Сул шороон хөрсийг 
зүлэгжүүлж, хатуу хучилттай болгон 
тоосжилтыг бууруулж, иргэдэд ээлтэй 
орчныг бүрдүүлнэ. /ДЗДҮАХ 5.3.5/ 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

16944 м2 
талбайг 

зүлэгжүүлсэн 

Сул шороо хөрс 
бүхий талбайг 
зүлэгжүүлнэ. 

2021-2024 ТНБГХХ 

16.1 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай 
дахь сул шороо хөрс бүхий талбайг 
зүлэгжүүлж тоосжилтыг бууруулна. 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 100 
II-III 

улирал 
ТНБГХХ 

17 
Зорилт 4.17   Хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах чиглэлээр “Хоггүй Хан-Уул” 
дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 5.4.1/ 

    
 

Авч 
хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ 

- 
 

Хог хаягдлын 
үйлчилгээний 

байгууллагуудын 
парк шинэчлэлтийг 

хийсэн байна.  
Хог тээврийн шинэ 
байгууллагын үйл 

ажиллагааг 
жигдрүүлсэн байна.  

2021-2024 
он 

ХОБЗХ 

17.1 
Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын 
идэвх оролцоог нэмэгдүүлж бүх нийтийн 
их цэвэрлэгээг тогтмол зохион байгуулна. 

40000.0 
/ЗДТГ/ 

Зохион 
байгуулсан арга 

хэмжээ, тоо 

8 удаа их 
цэвэрлэгээ 

зохион 
байгуулсан. 

8-аас доошгүй 
удаагийн “Бүх 

нийтийн их 
цэвэрлэгээ”-г 

зохион байгуулсан 
байна. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 



17.2 

Харшлын өвчин үүсгэгч шарилж, хөл 
газрын ургамлыг устгах, тоосонцрын 
дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээ авч 
ажиллана. 

3000.0 
/ДТХО/ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

“Шарилжгүй 
эрүүл дүүрэг” 

аяны хүрээнд 2 
удаагийн их 
цэвэрлэгээ 

зохион 
байгуулсан. 

“Шарилжгүй эрүүл 
дүүрэг” аяныг 

зохион байгуулсан 
байна. 

II, III 
улирал 

ХОБЗХ 

18 

Зорилт 4.18  Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн 
үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагуудын 
авто машины парк шинэчлэлийг үе 
шаттай хийнэ. /ДЗДҮАХ 5.4.2/ 

- Ажлын явц, хувь 

4 
автомашинаар 

парк 
шинэчлэлт 

хийсэн. 

100%  /10-аас 
доошгүй 

автомашинаар парк 
шинэчлэлт хийсэн 

байна/ 

2021-2024 
он 

ХОБЗХ 

18.1 

Зам цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцсан 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавин, шинээр тавигдсан 
авто замуудын арчлалт хамгаалалтыг 
эзэнжүүлэх. 

1,931.6 
/ДТХО/ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 
- 100 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

19 

Зорилт 4.19 Холбогдох шатны 
байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн "Ус 
ашиглах зөвшөөрөл", "Хаягдал ус хаях, 
зайлуулах зөвшөөрөл" олгон гэрээ 
байгуулж, хяналт тавих, усны мэдээллийн 
санд бүртгэнэ. /ДЗДҮАХ 5.6.1/ 

- 

Зөвшөөрөл 
олгосон аж 
ахуйн нэгж 

байгууллагын 
тоо 

5 аж ахуй нэгж, 
байгууллагад 

зөвшөөрөл 
олгосон. 

6-аас доошгүй аж 
ахуй нэгжид ус 

ашиглах, хаягдал 
ус хаях зайлуулах 
зөвшөөрөл олгож, 
мэдээллийн санд 

бүртгэнэ. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

19.1 

Нийслэлийн байгаль орчны газрын 
дүгнэлтийг үндэслэн усны нөөц ашиглах 
зөвшөөрөл олгож гэрээ байгуулж, усны 
мэдээллийн санд бүртгэнэ. 

- 

Зөвшөөрөл 
олгосон аж 
ахуйн нэгж 

байгууллагын 
тоо 

3 аж ахуй нэгж, 
байгууллагад 

зөвшөөрөл 
олгосон. 

Дүгнэлтийг 
үндэслэн 3-аас 

доошгүй ус 
ашиглагчид 

зөвшөөрөл олгож, 
гэрээ байгуулсан 

байна. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

19.2 

Туул голын сав газрын захиргааны 
дүгнэлтийг үндэслэн хаягдал ус хаях, 
зайлуулах зөвшөөрөл олгож, гэрээ 
байгуулж, хяналт тавьж ажиллана. 

- 

Зөвшөөрөл 
олгосон аж 
ахуйн нэгж 

байгууллагын 
тоо 

2 аж ахуй нэгж, 
байгууллагад 

зөвшөөрөл 
олгосон. 

Дүгнэлтийг 
үндэслэн 3-аас 

доошгүй ус 
ашиглагчид 

хаягдал ус хаях, 
зайлуулах 

зөвшөөрөл олгосон 
байна. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 



20 

Зорилт 4.20 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын олборлолт, тээвэрлэлт, нөхөн 
сэргээлтэд тавих хяналт шалгалтыг 
сайжруулж, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ. 
/ДЗДҮАХ 5.1.6/ 

- 
Зохион 

байгуулсан 
шалгалтын тоо 

12 удаа хяналт 
шалгалт 
хийсэн. 

Түгээмэл 
тархацтай ашигт 

малтмалын 
олборлолт, 

тээвэрлэлт, нөхөн 
сэргээлтэд 10-аас 
доошгүй удаагийн 
хяналт шалгалт 

явуулна. 

I-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

20.1 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
олборлолт, тээвэрлэлт, нөхөн сэргээлтэд 
тавих хяналт шалгалтыг сайжруулж, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ. 

- 

Зохион 
байгуулсан 

хяналт 
шалгалтын тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

12 удаа хяналт 
шалгалт 
хийсэн. 

Түгээмэл 
тархацтай ашигт 

малтмалын 
олборлолт, 

тээвэрлэлт, нөхөн 
сэргээлтэд 10-аас 
доошгүй удаагийн 
хяналт шалгалт 

явуулна. 

II-IV 
улирал 

ХОБЗХ 

21 

Зорилт 4.21 Дүүргийн Засаг даргын 
дэргэдэх өсвөр үе, залуучуудын шигшээ 
багийг өргөжүүлэн өсвөр үе, залуучуудын 
оролцоог нэмэгдүүлэх замаар дэмжлэг 
үзүүлж, амжилтыг ахиулна. /ДЗДҮАХ 2.1.4/ 

- 

Хамрагдсан 
тамирчдын тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Спортын 8 
төрөлд 775 
тамирчин 

оролцуулсан. 

Спортын 8 төрөлд 
2000-аас доошгүй 

тамирчин 
оролцуулна. 

2021-2024 
он 

НХХ 

21.1 
Засаг даргын дэргэдэх Өсвөр үе, 
залуучуудын шигшээ багийг өргөжүүлэн   
үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллана. 

- 

Хамрагдсан 
тамирчдын тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Спортын 10 
төрлөөр 

шигшээ баг 
байгуулж 

спортын үйл 
ажиллагааг нь 

дэмжсэн. 

Спортын 12-аас 
доошгүй  төрлийн 

шигшээ багийн үйл 
ажиллагааг 
дэмжинэ.  

I-IV 
улирал 

НХХ 

21.2 

Дүүргийн төрийн байгууллага, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудын дунд Засаг даргын 
нэрэмжит нээлттэй тэмцээнийг жил бүр 
зохион байгуулна. 

- 

Хамрагдсан 
тамирчдын тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 

Спортын 4 төрөлд 
3000-аас доошгүй 

тамирчин 
оролцуулна. 

2021-2024 
он 

НХХ 

21.3 
Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит спортын 
тэмцээнийг төрийн болон ААНБ-уудын 
дунд зохион байгуулна. 

- 

Хамрагдсан 
тамирчдын тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 

Төрийн болон 
ААНБ-уудын 800-

аас доошгүй албан 
хаагчийг 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

НХХ 



22 

Зорилт 4.22 Дүүргийн Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах, эмч, сувилагчдын 
ур мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
мэргэжил дээшлүүлэх, иргэдэд эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг чанартай хүргэх 
зорилгоор “Эрүүл дүүрэг” дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 2.2.8/ 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

- 
16 төсөл, арга 

хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

НХХ 

22.1 
Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагыг 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр 
хангана. 

- 

Нийлүүлсэн 
тоног 

төхөөрөмжийн 
тоо, 

хэрэгжилтийн 
хувь   

42 төрлийн 728 
ширхэг тоног 

төхөөрөмжөөр 
хангасан. 

Эрүүл мэндийн 
байгууллагуудыг 

шаардлагатай 
тоног 

төхөөрөмжөөр 
хангана. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

23 

Зорилт 4.23    Сургууль, цэцэрлэгийн 
багш нарын ур чадварыг хөгжүүлэх, 
чадварлаг багш нарыг урамшуулах, 
дэмжих, тэдний тэргүүн туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлэх зорилгоор “Багш” дэд 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 4.1.2 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

- 
16 төсөл, арга 

хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

НХХ 

23.1 

Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын ур 
чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр үр дүнтэй 
үйл ажиллагаа явуулах төсөл, арга 
хэмжээг шалгаруулан  хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

4 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн.  

4-өөс доошгүй  
төсөл, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

24 

Зорилт 4.24  “Зөв хүүхэд-Зөв ирээдүй” 
дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхдийн 
авьяас хөгжүүлэх сургалт, дугуйланг 
нэмэгдүүлж, хүүхэд залуучуудын чөлөөт 
цагт зориулсан танхим нээж соёлын 
үйлчилгээ үзүүлнэ. /ДЗДҮАХ 4.5.2/ 

437,9 сая 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь 

54 төсөл арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн. 

16 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

НХХ 

24.1 
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, сурч хөгжих 
таатай орчин бий болгох, авьяас чадварыг 
нээн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

10 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн. 

4-өөс доошгүй 
төсөл, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

25 
Зорилт 4.25  Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих, нийгмийн идэвх оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Залуучуудын 

- 
Хэрэгжүүлсэн 

төсөл, арга 
хэмжээний тоо, 

- 
16 төсөл, арга 

хэмжээ 
хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

НХХ 



хөгжил” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 
/ДЗДҮАХ 4.5.4/ 

хэрэгжилтийн 
хувь   

25.1 
Залуучуудын чиглэлээр үр дүнтэй үйл 
ажиллагаа явуулах төсөл, арга хэмжээг 
шалгаруулан  хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

7 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн.  

4-өөс доошгүй 
төсөл, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

26 

Зорилт 4.26  Ахмадуудын хөгжлийг 
дэмжих, тэдний мэдлэг туршлагаа залуу 
үедээ хуваалцах боломжийг хангах 
үүднээс “Ахмадаа дээдэлье” дэд 
хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 4.2.4/ 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

24 төсөл арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн. 

16 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

2021-2024 
он 

НХХ 

26.1 
Ахмадын чиглэлээр үр дүнтэй үйл 
ажиллагаа явуулах төсөл, арга хэмжээг 
шалгаруулан  хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
төсөл, арга 

хэмжээний тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

3 төсөл, арга 
хэмжээ 

хэрэгжүүлсэн. 

4-өөс доошгүй 
төсөл, арга хэмжээ 

хэрэгжүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

27 

Зорилт 4.27 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг нийгмийн хамгааллын 
үйлчилгээнд хамруулж, нөлөөллийн олон 
талт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 
4.2.2/ 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 

тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

86 арга хэмжээ 
зохион 

байгуулсан. 

80 арга хэмжээ 
зохион байгуулна. 

2021-2024 
он 

НХХ 

27.1 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг 
хангах орон тооны бус салбар зөвлөлөөс 
дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 
чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээний 

тоо, 
хэрэгжилтийн 

хувь   

370 иргэн 
хамруулсан. 

4 арга хэмжээ 
хэрэгжүүлж, 375-

аас доошгүй 
иргэнийг 

хамруулна. 

I-IV 
улирал 

НХХ 

28 

Зорилт 4.28 Орчин үеийн дэвшилтэт 
технологи бүхий бага, дунд оврын жишиг 
загвар бүхий үйлдвэр байгуулахыг 
дэмжиж, үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагааг олон нийтэд таниулан 
сурталчилна.  /ДЗДҮАХ 1.3.3/ 

- 
Тоног 

төхөөрөмжийн 
тоо 

- 

Иргэд, 
тариаланчдад 

хэрэгцээт 2  тоног 
төхөөрөмжтэй 
болсон байна. 

II-IV 
улирал 

ХХҮХ 

28.1 
Хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмжийн 
түрээсийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. 

50,0 
Тоног 

төхөөрөмжийн 
тоо 

- 

Иргэд, 
тариаланчдад 

хэрэгцээт 2  тоног 
төхөөрөмжтэй 
болсон байна. 

II-IV 
улирал 

ХХҮХ 



29 

Зорилт 4.29  Газар тариалан эрхлэгчдэд 
экологийн цэвэр бордоо ашиглах, 
экологийн цэвэр тариалан эрхлэхэд нь 
мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн “Хан-Уулд 
тариалав” брэнд бий болгоно.  
/ДЗДҮАХ 1.3.2/ 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

- 
Хүлэмжийн 
тариалалт 

нэмэгдсэн байна. 

II-IV 
улирал 

ХХҮХ 

29.1 

“Хан-Уулд тариалав” брэнд болох 
тарвасны тариалалтыг нэмэгдүүлж, өрх 
бүрт хөнгөлөлттэй үнээр үр олгох ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 
Дэмжин 

ажилласан 
өрхийн тоо 

- 

10-оос доошгүй 
өрхийн 

тариалалтыг 
дэмжсэн байна. 

II-IV 
улирал 

ХХҮХ 

30 

Зорилт 4.30  Дотоодын аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэхэд анхаарч хүйтний улиралд 
иргэд олон нийтийн чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх өвлийн баазыг Яармаг, 
Сонгино, Жаргалантын аманд байгуулж, 
соёлын өвийг түшиглэн “Их түүхийн 
жимээр” аяллын маршрут бий болгоно. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

4 
2-оос доошгүй 
аялал зохион 

байгуулна. 

IV 
 улирал 

ХХҮХ 

30.1 

Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд 
анхаарч хүйтний улиралд иргэдийн 
чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, аялах, амрах 
орчинг бүрдүүлнэ.  

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

- 
1 арга хэмжээ 

зохион байгуулсан 
байна. 

IV  
улирал 

ХХҮХ 
 

31 

Зорилт 4.31 Дүүргийн Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн дэргэдэх 
“Бойжуулах төв”-ийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэн, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүний борлуулалтын сүлжээг 
нэмэгдүүлж, дэмжлэг үзүүлэх олон талт 
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. /ДЗДҮАХ 4.3.7/ 

- 
Ажлын байраар 

хангасан 
иргэний тоо 

10 иргэний 
үйлдвэрлэлийг 

дэмжин 
ажилласан. 

20 иргэн ажлын 
байраар хангагдсан 

байна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

31.1 
Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг ажлын байраар хангах ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 
Ажлын байраар 

хангасан 
иргэний тоо 

10 иргэний 
үйлдвэрлэлийг 

дэмжин 
ажилласан. 

20 иргэн ажлын 
байраар хангагдсан 

байна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

32 

Зорилт 4.32    Захын болон алслагдсан 
гэр хороолол, амралт зугаалгын бүс, 
иргэд олноор цуглардаг газруудад утасгүй 
интернетийн сүлжээ суурилуулах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ./ДЗДҮАХ 3.2.4/ 

- 

Сүлжээ 
суурилуулсан 

эсэх, байршлын 
тоо 

2021 онд 
Богдын музей 

12,13,16 дугаар 
хороодын 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнд 

суурилуулсан 

Утасгүй 
интернетийн 

сүлжээ 
суурилуулах 

байршлын тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

2020-2024 
он  

ААӨХ 



32.1 
Утасгүй интернетийн сүлжээ суурилуулах 
ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. 
/ДЗДҮАХ 1.1.1/ 

- 
Байршуулсан 
сүлжээний тоо 

Шинээр 
байгуулагдсан 

цэцэрлэгт 
хүрээлэнд үе 

шаттай 
суурилуулна. 

Утасгүй 
интернетийн 

сүлжээ 
суурилуулах 

байршлын тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

I-IV 
улирал 

ААӨХ 

33 

Зорилт 4.33 Дүүргийн иргэд болон 
гадаадад амьдарч байгаа иргэдэд 
зориулж төрийн үйлчилгээг 
хялбаршуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх 
зорилгоор мобайл аппликейшнийг 
хөгжүүлэн, цахимаар үйлчилгээ авах 
боломжийг бүрдүүлнэ. /ДЗДҮАХ 3.2.4/ 

 

Мобайл 
аппликейшнийг 
нэвтрүүлж,хөгжү

үлсэн эсэх 

Нэмэлт 
хөгжүүлэлт 

хийгдэж 
серверийн 

үнийн судалгаа 
хийж байна. 

Цахимаар авах 
үйлчилгээний тоо 
тодорхой хувиар 
нэмэгдсэн байна. 

2020-2024 
он  

ААӨХ 

33.1 
Мобайл аппликейшнийг хөгжүүлэх 
техникийн даалгаврын дагуу хяналт тавьж 
ажиллана. 

 

Техникийн 
даалгаврыг 

боловсруулсан 
эсэх 

             - 

Техникийн 
даалгаврыг бүрэн 
хийж гүйцэтгэж, 

танилцуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт 

байна. 

I-IV 
улирал 

ААӨХ 

34 

Зорилт 4.34  Дүүргээс аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад үзүүлж буй төрийн 
үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулах 
ажлыг холбогдох төрийн 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ. 
/ДЗДҮАХ 3.2.3/ 

 

Цахим системд 
аж ахуй нэгж 

байгууллагуудыг 
бүрэн 

хамруулсан 
эсэх, 

үйлчилгээний 
нэр төрөл, тоо  

ЕRP 
Ulaanbaatar.mn 

цахим 
системийн 
ААН-ийн 

бүртгэл цэсэд 
1675 ААН-ийн 

бүртгэлийг 
үүсгэсэн. 

Цахимжуулсан 
төрийн 

үйлчилгээний нэр 
төрөл нэмэгдсэн 

байна. 

2020-2024 
он  

ААӨХ 

34.1 

Дүүргийн худалдаа үйлчилгээний цэг 
салбарыг нэгдсэн цахим системд оруулж, 
төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй түргэн 
шуурхай болгоно. 

 

Цахим системд 
оруулсан аж 
ахуйн нэгж 

байгууллагын 
тоо  

Байгууллагын 
тоо хэмжээг 

нэмэгдүүлнэ . 

Цахим системд 
оруулсан аж ахуйн 
нэгж байгууллагын 
тоог нэмэгдүүлнэ  

I-IV 
улирал 

ААӨХ 

34.2 
Тамхи худалдах тусгай зөвшөөрлийн 
хүсэлтийг цахимаар хүлээн авах, 
шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулна. 

- 
Иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн тоо 
- 

50-аас доошгүй 
иргэн, аж ахуйн 

нэгж бүртгэгдсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

ХХҮХ 

35 
Зорилт 4.35 Төсвийн төлөвлөлт, 
зарцуулалтыг  ил тод болгож,  
хариуцлагатай байдлыг дээшлүүлэхэд  

- 
Төсвийн орлого, 

зарлагын 
гүйцэтгэл, хувь, 

Төсвийн 
орлогын 

биелэлт 80.2%, 

 
Төсвийн орлогын 
биелэлт 80% -аас 

2021-2024 
он 

СТСХ 



иргэд, олон нийт, татвар төлөгчдийн 
оролцоог хангана. /ДЗДҮАХ 4.4.1/ 

нээлттэй, ил тод 
мэдээлсэн эсэх 

зарцуулалтыг 
ил тод 

мэдээлсэн. 

доошгүй байх, 
нээлттэй, ил тод 

мэдээлсэн байна. 

35.1 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн 
орлого, зарлагын гүйцэтгэлд сар бүр дүн 
шинжилгээ хийж, Татварын хэлтэстэй 
тулган баталгаажуулж, жилийн эцсийн 
тооцоог нийлэх, төсвийн орлого давсан, 
тасарсан талаар мэдээлэх, төсвийн 
зарлагын хэмнэлт, хэтрэлийг удирдлагад 
танилцуулах.  

- 

 
Төсвийн орлогын 
гүйцэтгэл, хувь 

 
Батлагдсан 

төсвийн 
хуваарийн 

дагуу 
төлөвлөгөө 

биелсэн. 

 
Батлагдсан 

төсвийн хуваарийн 
дагуу төлөвлөгөө 
биелсэн байна. 

I-IV 
улирал 

СТСХ 

35.2 

Орон нутгийн  2022-2024 оны төсвийн  
хүрээний дунд хугацааны төлөвлөгөөний 
төслийг орон нутгийн төсөвт 
байгууллагуудаас гаргуулан хянаж 
боловсруулах, төсвийн төлөвлөлтийн 
шинэ програмд нэгтгэн батлуулж, 
нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэст хүргүүлж нэгтгүүлэх. 

- 

Төсвийн орлого, 
зарлагын 

гүйцэтгэл тоо, 
чанараар 

2021-2023 оны 
төсвийн 

хүрээний дунд 
хугацааны 
төлөвлөгөө 

хуулийн 
хугацаанд 

нэгтгэгдсэн. 

Хуулийн хугацаанд 
нийслэлийн СТСХ-т 

хүргүүлж, 
нэгтгүүлсэн байна. 

III  
улирал 

СТСХ 

35.3 

Дүүргийн төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн 2022 оны төсвийн төслийг 
боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд өргөн барьж батлуулах, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах. 

- 

Төсвийн орлого, 
зарлагын 

гүйцэтгэл тоо, 
хуулийн хугацаа 

Дүүргийн 2022 
оны төсөв 2021 
оны 07 дугаар 

тогтоолоор 
батлагдсан. 

Хуулинд заасан 
хугацаанд 

батлагдсан байна. 

IV  
улирал 

СТСХ 

35.4 

Төсвийн тодотгол хийх шаардлага, 
нөхцөл, хуулинд заасан үндэслэл үүссэн 
тухай бүр тодотголын саналыг 
боловсруулан хянуулж, ИТХурлаар 
хэлэлцүүлэн батлуулах. 

- 

Төсвийн орлого, 
зарлагын 

гүйцэтгэл тоо, 
чанараар 

Дүүргийн орон 
нутгийн төсөвт  
ДИТХ-ын 02, 04 

дүгээр 
тогтоолоор 
өөрчлөлт 
оруулан 

батлуулсан. 

Хуулид заасан 
хугацаанд тодотгон   
батлагдсан байна. 

I-IV 
улирал 

СТСХ 

35.5 

Орон нутгийн 2022 оны батлагдсан 
төсвийн орлого, зарлагын сар, улирлын 
хуваарийг төсөвт байгууллага, зардал 
бүрээр боловсруулж батлуулах,  
гүйцэтгэлд нь хяналт тавих. 

- 

Төсвийн орлого, 
зарлагын 

гүйцэтгэл тоо, 
чанараар 

2021 онд 
батлагдсан 

төсвийн 
хуваарийн 

дагуу 
санхүүжилт 

олгогдсон, өр 

Батлагдсан 
хуваарийн дагуу 

санхүүжилт 
олгогдсон, өр 

авлагагүй 
ажилласан байна. 

I-IV 
улирал 

СТСХ 



авлагагүй 
ажилласан. 

35.6 

Дүүргийн төсвийн байгууллагуудын  
санхүүгийн тайл анг улирал, хагас, бүтэн 
жилээр үнэн зөв тайлагнасан эсэхийг 
хянан баталгаажуулж, нэгтгэн дээд шатны 
байгууллагад хуулийн хугацаанд хүргэх. 

- 

 
Дүүргийн 
төсвийн 

байгууллагуудын 
нэгдсэн тайланд 
нэгтгэгдсэн тоо 

205 
байгууллагын 

2020 оны 
жилийн эцэс, 

2021 оны эхний 
хагас жилийн 

Төсвийн 
гүйцэтгэлийн 

тайлан 
тэнцлийг 

Сангийн Яамны 
нэгтгэлийн Э-
тайланд 100% 

нэгтгэсэн. 

Төсвийн тухай 
хуулийн хэрэгжилт 

хангагдана. 

I-IV 
улирал 

СТСХ 

35.7 

Орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн 
төсвийн хөрөнгө, өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах зардал, төсөл хөтөлбөрөөр 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, 
арга хэмжээний гүйцэтгэгчтэй байгуулах 
гэрээг боловсруулж, хянан батлуулах, 
санхүүжүүлэх, хяналт тавих. 

- 

 
Байгуулсан 

гэрээний тоо, 
мөнгөн дүн 

 
2021 онд нийт 

739.5  сая 
төгрөгийн гэрээ 

байгуулсан.  

 
Байгууллагын 

гэрээний хэрэгжилт 
хангагдан 

санхүүжилт 
олгогдсон байна 

I-IV 
улирал 

СТСХ 

35.8 

Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын 
мэдээллийн системийн зардлын ваучерт 
шивсэн гүйлгээний бэлтгэн нийлүүлэгч 
байгууллагын дансны формат, хүлээн 
авсан огноо, төлбөрийн хэлбэр, Төсвийн 
Ерөнхийлөн захирагчийн харилцах 
дансыг зөв сонгосон эсэх, ерөнхий 
дэвтрийн дансанд өглөгийг хэрхэн 
үүсгэсэн эсэх, кодын блокийг зөв 
оруулсныг тулган шалгаж гүйлгээг эцсийн 
байдлаар баталгаажуулах. 

- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

гүйлгээний тоо, 
мөнгөн дүн 

 
27,299 ширхэг 
275,903.6 сая 

төгрөгийн 
гүйлгээ хийн 

100% өр 
авлагагүй 

ажилласан.  

 
Төрийн сангийн үйл 

ажиллагааны 
журам биелэгдэж, 

байгууллагын 
төлбөр тооцоо 

хэвийн хийгдэнэ. 
 

I-IV 
улирал 

СТСХ 

35.9 

Төсвийн байгууллагуудын төсвийн 
гүйцэтгэлийн сарын мэдээг тулган 
баталгаажуулж, хуулийн хугацаанд 
Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэст хүргүүлэх. 

- 

Үйл 
ажиллагааны  
хэрэгжилтийн 

тоо, хувь 

2021 оны 
төсвийн 

гүйцэтгэлийн 
нэгдсэн мэдээг 

хуулийн 
хугацаанд 

Мэдээнд цэвэрлэх 
бичилт хийгдэн, 

нэгтгэсэн төсвийн 
гүйцэтгэлийн 

мэдээг хуулийн 
хугацаанд 

I-IV 
улирал 

СТСХ 



хүргүүлсэн. 205 
байгууллага 

Shilendans.gov.
mn сайтад 

100% 
байршуулсан 

хүргүүлсэн байна. 
Шилэн дансны 
тухай хуулийн 

хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

35.10 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын 
санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд И-
Баланс системд цахим хэлбэрээр хүлээн 
авч, хянан баталгаажуулах, бүртгэлийн 
алдааг залруулах, шинээр байгуулагдаж 
буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
заавар зөвлөгөө өгөх. 

- 

Хууль, 
тогтоомжийн 

заалтыг 
хангасан байх, 
байгууллага, 
иргэний тоо, 

хувь 

2020 оны 
жилийн эцсийн 

байдлаар 
11,518 тайлан 

буюу 81.1%-ийг 
хүлээн авсан. 

2021 оны хагас 
жилийн 

байдлаар 7840 
тайлан буюу 

53.2%-ийг 
хүлээн авсан.  

2022 оны эцсийн 
тайлан санхүүгийн 

тайлан 15350 
ААНБ-уудын 

тайлан 
баталгаажсан, 120 

ААНБ-ын 
тайлангийн 

залруулга хийн, 
2400 аж ахуйн нэгж 

байгууллага, 
иргэдэд арга зүйн 

зөвлөгөө өгсөн 
байна.  

I-IV 
улирал 

СТСХ 

ТАВ. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилт 5.1 Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ил тод, түргэн шуурхай хүргэнэ. 

5.1 

Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
хангаж албан хаагчдын зэрэг дэвийг 
шинэчлэн, холбогдох нэмэгдлийг тухай 
бүр олгоно. 

- 

Зэрэг дэв, 
хугацаа, илүү 

цагийн нэмэгдэл 
олгосон албан 
хаагчийн тоо 

Зэрэг дэвийг 
шинээр болон 

ахиулан 
олгосон-14,  
төрийн алба 

хаасан 
хугацааны 
нэмэгдлийг 

шинээр болон 
ахиулан 

олгосон-39,  
цалингийн 
шатлалыг 

ахиулсан-53 
албан хаагч. 

5-аас доошгүй 
албан хаагчийн 

зэрэг дэвийг 
шинэчлэн, 

нэмэгдлийг тухай 
бүр олгоно. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.2 
Ажлын гүйцэтгэл, үр дүн,  мэргэшил, 
тогтвор суурьшилтай ажилласан байдал, 

- 
Нийгмийн 
баталгааг 

36 албан 
хаагчийн 

20-оос доошгүй 
албан хаагчид 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 



амьдралын нөхцөлийг харгалзан албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх,  ЗДТГ-ын Дотоод 
журмын дагуу буцалтгүй тусламж олгоно. 

хангахад 
дэмжлэг 
үзүүлсэн, 
буцалтгүй 
тусламжид 
хамруулсан 

албан хаагчдын 
тоо 

нийгмийн 
баталгааг 
хангахад 
дэмжлэг 

үзүүлж, Дотоод 
журмын дагуу 

буцалтгүй 
мөнгөн 

тусламжид 
нийт 

36,952,262 
төгрөг 

зарцуулсан. 

дэмжлэг, тусламж 
үзүүлсэн байна. 

5.3 
Засаг даргын Тамгын газрын 2022 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайланг тус тус 
боловсруулж тайлагнана. 

- 
Төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн үр 
дүн, хувь 

67 зорилтын 
хүрээнд 146 
арга хэмжээг 

төлөвлөн 
93.2%-тай 
хэрэгжсэн. 

Гүйцэтгэлийн 
тайланг нэгтгэн, үр 

дүнг үнэлж 
дүгнүүлнэ. 

I, II, IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.4 

Засаг даргын Тамгын газрын үйл 
ажиллагааны тайланг сар, хагас, бүтэн 
жилээр нэгтгэн боловсруулж батлуулан, 
НЗДТГ-т тайлант хугацаанд хүргүүлнэ. 

- 
Тайлагнасан 

байдал, үр дүн 

Холбогдох 
хугацаанд нь 

НЗДТГ-т 
хүргүүлсэн. 

Үйл ажиллагаа ил 
тод, бодитой үр 

дүнд хүрч, 
холбогдох албан 

тушаалтад 
тайлагнасан байна. 

II, IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.5 
Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө,  
тайланг  батлуулж, үр дүнг үнэлж дүгнэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
хувиар, тоо 

чанар 

ЗДТГ болон 
хороодын нийт 

117 албан 
хаагчдын үр 
дүнг үнэлж 

дүгнэн 
холбогдох 

урамшууллыг 
журмын дагуу 

олгосон. 

Хэрэгжүүлэх 
ажлууд бодитой үр 

дүнд хүрэхүйц 
төлөвлөгдөн,  

үнэлэгдсэн байна. 

I, II, IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.6 
Засаг даргын Тамгын газрын тайлангийн 
хурлыг зохион байгуулна. 

- 

Хурал зохион 
байгуулагдсан 
эсэх, ажлын үр 
дүн, тайлагналт 

Тайлангийн 
хурлыг 2021 

оны 12 сарын 
31-нд зохион 
байгуулсан. 

Тайлангийн хурлыг 
1-ээс доошгүй удаа 
зохион байгуулж, 
ажлын үр дүнгээ 

тайлагнасан байна. 

IV  
улирал 

ТЗУХ 



5.7 

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, 
өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь 
тайлагнана. 

- 

Үүрэг 
даалгаврын 

биелэлт, хувь, 
хугацаандаа 
тайлагнасан 

эсэх 

18 удаа зохион 
байгуулж, 157 

үүрэг 
даалгавар 

өгөгдөн 90.3 %-
тай   хэрэгжсэн. 

Биелэлтийг тухай 
бүр холбогдох 

албан тушаалтанд 
танилцуулж, 
хугацаанд нь 

тайлагнасан байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.8 

Дээд газраас ирсэн тогтоол шийдвэрийн 
биелэлтийг нэгтгэн, хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийлгэн, хугацаанд нь 
тайлагнана. 

- 

Хяналтад авсан 
тогтоол 

шийдвэрийн  
заалтын тоо, үр 

дүн, тайлан 

15 тогтоол 
шийдвэрийн 30 

заалтын 
биелэлт 94.2%-
тай хэрэгжсэн. 

Улирал тутам 
тогтоол 

шийдвэрийн 
биелэлтийг нэгтгэн, 

хугацаанд нь 
тайлагнана. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.9 

Нийслэл, дүүргийн удирдах ажилтнуудын 
шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь 
тайлагнах, дүүргийн удирдах 
ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг тухай 
бүр зохион байгуулна. 

- 

Дүүргийн 
шуурхай 

зөвлөгөөн 
зохион 

байгуулсан тоо, 
үүрэг 

даалгаврын 
биелэлтийн 

хувь, 
хугацаандаа 
тайлагнасан 

эсэх 

Үүрэг 
даалгавар 
89%-тай 

хэрэгжсэн. 

Биелэлтийг тухай 
бүр холбогдох 

албан тушаалтанд 
танилцуулж, 
хугацаанд нь 

тайлагнасан байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.10 

Дүүрэгт хэрэгжиж буй бодлого, хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгнө. 

- 

Хийсэн хяналт, 
шинжилгээ, 

үнэлгээний тоо, 
үр дүн, тайлан 

5 төрлийн 
бодлогын 

баримт бичигт 
хяналт 

шинжилгээ 
үнэлгээ хийсэн. 

Бодлогын баримт 
бичгүүдэд 

хугацаанд хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ 

хийсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.11 

Дүүргийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг тавих 
замаар үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, 
үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулна. 

- 

Хяналт-
шинжилгээ 

үнэлгээ хийсэн 
тоо, тайлагналт 

Хяналт-
шинжилгээ 

үнэлгээг 1 удаа 
зохион 

байгуулж, үр 
дүнг 

тайлагнасан. 

1-ээс доошгүй удаа 
хяналт-шинжилгээ 

үнэлгээ хийнэ. 

IV 
 улирал 

ТЗУХ 

5.12 
Хороодын хэсгийн ахлагч нарын 
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулна. 

5.0 
Зохион 

байгуулсан эсэх, 
үр дүн 

Зөвлөлдөх 
уулзалтад 213 

хэсгийн 

Арга хэмжээг 
зохион байгуулж, 
холбогдох албан 

III - IV 
улирал 

ТЗУХ 



ахлагчийг 
хамруулсан. 

тушаалтанд 
тайлагнасан байна. 

5.13 

Хороодын Засаг дарга, зохион байгуулагч, 
хөгжлийн нийгмийн ажилтан нарын ажил 
мэргэжлийн ур чадварын тэмцээн зохион 
байгуулна. 

12.0 

Хамрагдсан 
хороодын тоо, 

албан хаагчдын 
тоо 

Ур чадварын 
тэмцээн зохион 
байгуулагдаагү

й. 

Албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадвар 
дээшилсэн байна. 

II-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.14 

Иргэдийн эрэлт, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг 
ERP "Өргөдөл гомдлын нэгдсэн систем" 
болон бусад арга хэрэгслээр хүлээн авч, 
шийдвэрлэлтийн хариуг иргэнд шуурхай 
өгч ажиллана. 

- 

Дүүргийн 
өргөдөл, гомдол 
шийдвэрлэлтийн 

индекс, 
шийдвэрлэлтийн 
дундаж хоногоор 

2992 өргөдөл, 
гомдол, санал 
хүсэлтийг 08 
хоног, 01 цаг, 
14 минутад 

шийдвэрлэсэн. 

Нийслэлийн 
түвшингөөс доош 

хугацаанд 
шийдвэрлэж, хариу 

өгсөн байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.15 

Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтыг 
журмын дагуу зохион байгуулж, тэмдэглэл 
хөтлөн иргэдээс гарсан санал, хүсэлтийн 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана. 

- 
Уулзалтад 
хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

Нийт 96 
иргэний 

хүсэлтийг  
шийдвэрлэж, 
хариу өгсөн. 

Тухай бүр иргэдтэй 
хийх уулзалтыг 

зохион байгуулж, 
санал хүсэлтийг 

шийдвэрлэж 
ажиллана. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.16 
Иргэдэд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 
олгох ажлыг зохион байгуулна. 
 

- 

Буцалтгүй 
тусламжид 
хамрагдсан 

иргэдийн тоо 

92 иргэнд нэг 
удаагийн 
буцалтгүй 
тусламж 
олгосон. 

Журмын дагуу 
иргэдэд буцалтгүй 
тусламж олгосон 

байна. 

I-IV 
улирал 

 
ТЗУХ 

5.17 

Цахим баримт бичгийг хүлээн авах, 
шуурхай хянан шийдвэрлэх, цахим албан 
хэрэг хөтлөлтийн талаарх бодлого 
стандарт журмыг хэрэгжүүлж ажиллана. 

- 
Баримт бичгийн 
шийдвэрлэлтийн 

байдал 

2021 онд нийт 
2384 бичиг 

боловсруулагд
сан. 

Баримт бичгийн 
шийдвэрлэлт 

зөрчилгүй, шуурхай 
шийдвэрлэсэн 

байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.18 

Албан хэрэг хөтлөх, бүрдүүлэх, эмх 
цэгцтэй хадгалах, мэдээллийн нууцлал, 
аюулгүй байдлыг хангах, зохион 
байгуулах MNS5140:2011 стандартыг 
мөрдөн ажиллана. 

- 
Стандартыг 
мөрдүүлж 

ажилласан эсэх 

MNS5140:2011 
стандартыг 

мөрдөн 
ажилласан. 

Баримт бичгүүд 
стандартын дагуу 
боловсруулагдсан 

байна. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.19 
Архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах 
хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалтыг 
боловсруулж, батлуулж, мөрдүүлнэ. 

- 
Нэгдсэн тоо 

бүртгэлд орсон 
баримтын тоо 

Засаг даргын 
Тамгын газрын 

2021 онд 
хөтлөгдөх 

хөтлөх хэргийн 
нэрийн 

жагсаалтыг 223 

Тамгын газрын 
2022 оны үйл 

ажиллагааны явцад 
үүсч хөтлөгдөх 
хөтлөх хэргийн 

нэрийн жагсаалтыг 
шинэчлэн 

I-II  
улирал 

ТЗУХ 



хэрэгтэйгээр  
шинэчлэн 

боловсруулж, 
байгууллагын 
БНШК-ын 01 

дүгээр хурлаар 
хэлэлцүүлэн 
батлуулсан. 

боловсруулж, 
саналыг нэгтгэн, 

байгууллагын 
дэргэдэх БНШК-ын 

хурлаар 
хэлэлцүүлэн 
батлуулна. 

5.20 

Төрийн архивт төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус нөхөн бүрдүүлэлт хийх 
хөмрөг үүсгэгч байгууллагын нөхөн 
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд 
мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгч, 
баяжилт хийнэ. 

- 
Хэлэлцэж 

шийдвэрлэсэн 
асуудлын тоо 

БНШАЗК,БНШК
-ын хурлыг тус 
бүр 1,1 удаа 

хуралдуулсан. 

Дүүргийн архивын 
дэргэдэх БНШАЗК, 

байгууллагын 
БНШК-ын хурлыг 
зохион байгуулж, 

шийдвэрийн 
хэрэгжилтийг 

хангаж, ажиллана. 

I-IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.21 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
албан хаагчдын 2021 оны үйл 
ажиллагааны явцад үүссэн цаасан суурьт 
болон тусгай төрлийн баримтыг хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу ангилан 
төрөлжүүлэн, батлагдсан төлөвлөгөө, 
хуваарийн дагуу байгууллагын архивт 
хүлээн авна. 

- 

Стандартын 
дагуу архивын 
нэгж үүсгэсэн 

эсэх, хүлээлгэн 
өгсөн баримтын 

тоо 

580 баримтыг 
архивласан. 

Баримт бичгийг 
стандартын дагуу 
архивлаж нөхөн 
бүрдүүлэлтийг 

хуулийн хугацаанд 
хийж гүйцэтгэсэн 

байна. 

I-II  
улирал 

ТЗУХ 

5.22 

Засаг даргын Тамгын газар болон 
дэргэдэх хэлтэс, албадаас архивын тоон 
тайланг авч нэгтгэх, хуулийн хугацаанд 
дээд шатны байгууллагад хүргүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Нийт 98 
байгууллагын 
тоон тайланд 

хяналт шалгалт 
хийсэн. 

Нийт хэлтэс, 
албадын тоон 

тайлан нэгтгэгдэж, 
хүргэгдсэн байна. 

IV 
улирал 

ТЗУХ 

5.23 

Аж, ахуйн нэгж байгууллага болон 
иргэдийн шагналын асуудлыг 
хэлэлцүүлэн дэмжүүлж, шагнал гардуулах 
арга хэмжээг зохион байгуулна. 

 
 
 
 

       - 

 
Хамруулсан 
иргэний тоо 

 
375 иргэнд 

шагнал 
гардуулсан. 

Шагналын журмын 
хэрэгжилт 

хангагдсан байна. 

 
I-IV 

улирал ИОНХА 

5.24 
 
Засаг даргын зөвлөлийн хурлыг журмын 
дагуу зохион байгуулна. 

        
 

     - 

Зохион 
байгуулсан 
хурлын тоо 

45 удаагийн 
хурал зохион 
байгуулж 211 

асуудлыг 
хэлэлцсэн. 

Шийдвэрийн 
биелэлтийг 

тайлагнасан байна. 

 
 

I-IV 
улирал 

ИОНХА 



5.25 

Гадаадын зочид төлөөлөгчидтэй холбоо 
тогтоож, хамтын ажиллагааны хүрээнд 
санал хүргүүлж, хоёр талын хамтын 
ажиллагааны уулзалт зохион байгуулна. 

 
 

- 

Санал хүргүүлж, 
уулзалт зохион 
байгуулсан эсэх 

 
 

- 

 
2-оос доошгүй 

санал хүргүүлнэ.  

 
I-IV 

улирал 
ИОНХА 

5.26 
Гадаад, дотоодын  байгууллагуудтай 
гэрээ, санамж бичиг байгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

 
 

- 

Гэрээ санамж 
бичиг 

байгуулсан эсэх, 
гүйцэтгэлийн тоо 

. 

2-оос доошгүй 
байгууллагатай 
гэрээ, санамж 

бичиг байгуулна. 

 
I-IV 

улирал 
ИОНХА 

5.27 
Дүүргийн иргэдийг үнэн зөв ил тод 
шуурхай мэдээ, мэдээллээр хангах ажлыг 
зохион байгуулна. 

 
      - 

Иргэдэд 
хүргэсэн мэдээ, 
хандалтын тоо 

2985 мэдээ 
мэдээллийг 

дүүргийн цахим 
хуудаснуудад 
байршуулсан. 

 
Иргэдэд мэдээ, 

мэдээлэл шуурхай 
хүрсэн байна. 

I-IV 
улирал 

 
Иргэд, 
олон 

нийттэй 
харилцах 

алба 

5.28 

Захиргааны актын эрх зүйн үндэслэлийг 
хянаж, биелэлтийг хагас бүтэн жилээр 
тооцох. - 

Захиргааны 
акт хуульд 

нийцсэн 
хэрэгжилтийн 

хувь 

Биелэлт 95,7% 

Захиргааны акт 
хуульд нийцэн 
95%-иас дээш 

хэрэгжсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ХЗТ 

5.29 

Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын 
газрын хэлтэс, тасгаас иргэд, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудтай байгуулах 
гэрээний үндэслэлийг хянан 

бүртгэлжүүлэх. 

- 
Бүртгэлжүүлсэн 

гэрээний тоо 

471 гэрээг 
хянаж 

бүртгэлжүүлсэн 

Гэрээ хуульд 
нийцсэн 100% 

бүртгэлжүүлсэн 
байна. 

I-IV 
улирал 

ХЗТ 

5.30 

Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хамаарах асуудлаар иргэн, хуулийн 
этгээдээс гаргасан гомдол, маргаан, 
нэхэмжлэлтэй холбогдуулан 
итгэмжлэлийн үндсэн дээр хууль 
хяналтын байгууллагатай харилцана. 

- 

Шүүхэд 
төлөөлсөн 

үйл 
ажиллагааны 

хувь 

24 хэрэг 
маргаанд 
оролцсон. 

Хэрэг хянан 
шийдвэрлэх 

ажиллагаанд 100% 
төлөөлөн оролцсон 

байх 

I-IV 
улирал 

ХЗТ 

5.31 

Хууль тогтоомж, хэм хэмжээ тогтоосон 
захиргааны актыг тайлбарлах, эрх зүйн 
сургалт, сурталчилгааг иргэд, албан 
хаагчдад зохион байгуулна. 

3.0 

Зохион 
байгуулсан 

сургалт, 
хамрагдсан 
иргэд, албан 
хаагчдын тоо 

14 Сургалт, 
1622 иргэд, 

албан хаагчийг 
хамруулсан 

8 сургалт зохион 
байгуулж,  400 

иргэн, албан хаагч 
хамруулах 

I-IV 
улирал 

ХЗТ 

5.32 
Эрх зүйн ажлын тайланг холбогдох дээд 
шатны байгууллагад   хүргүүлнэ. /ХЗДХЯ, 
ҮАБЗ, НЗДТГ/ 

- 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
2 удаа тайлан 

хүргүүлсэн. 

Тайланг нэгтгэн 
хугацаанд нь 

хүргүүлсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ХЗТ 



ЗУРГАА. БАТЛАН ХАМГААЛАХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ СУРТАЛЧЛАХ, ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД 

Зорилт 6 Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд. 

6.1 

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн дагуу Цэргийн 
бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна. 

- 
Цэргийн 

бүртгэлийн 
хамралтын хувь 

92,4 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Монгол Улсын 
Үндсэн хууль, 

Цэргийн албаны 
тухай хуулийн 
дагуу Цэргийн 
бүртгэлийн үйл 

ажиллагаа зохион 
байгуулагдана. 

I  
улирал 

ЦШ 

6.2 

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн дагуу 2022 оны 
ээлжит цэрэг халалт, татлагын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулна. 

- 

Цэрэг татлагын 
арга хэмжээг 

зохион 
байгуулсан эсэх, 
тоон даалгаврыг 
биелүүлсэн эсэх. 

100 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Зэвсэгт хүчин , 
Хилийн цэрэг, 

Дотоодын цэргийн 
нөхөн хангах тоон 

даалгавар 
биелэгдэнэ. 

II,V 
улирал 

ЦШ 

6.3 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 18-50 насны цэргийн 
үүрэгтний Батлан хамгаалах хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд үзлэг шалгалт 
явуулна. 

- 

Үзлэг явуулсан 
аж ахуй нэгж 
байгууллагын 

тоо 

100 хувьтай 6 
ААНБ-ыг 

шалгасан. 

Батлан хамгаалах 
салбарыг 

сурталчилсан 
байна. 

I-IV 
улирал 

ЦШ 

6.4 

Дайчилгааны тухай хууль, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн дагуу нэг, 
хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд 
цэргийн бэлтгэл сургалтуудыг зохион 
байгуулна. 

- 

Сургалтуудыг 
зохион 

байгуулсан эсэх, 
хамрагдсан 

цэргийн бэлтгэл 
үүрэгтний тоо 

2 удаа сургалт 
зохион 

байгуулсан. 

Дайчилгааны  
бэлтгэл нөөцийн 

бүрэлдэхүүн, 
цэргийн дүйцүүлэх 

алба хаагчдад 
хууль эрх зүйн 
болон цэргийн 
хэргийн мэдлэг 

олгож, үүрэг 
гүйцэтгэх дадлага 

эзэмшүүлсэн 
байна. 

II,III-р 
улирал 

ЦШ 

6.5 

“Цэргийн насны залуучуудын эрүүл 
мэндийн байдлыг дээшлүүлэх” сэдэвт 
болзолт уралдааныг Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвүүд, нарийн мэргэжлийн их 
эмч нарын дунд зохион байгуулах, үр дүнг 
тооцох. 

- 

Болзолт 
уралдааныг 

зохион 
байгуулан 

дүгнэж, үр дүнг 
тооцсон эсэх 

92 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Цэргийн насны 
залуучуудын эрүүл 

мэндийн байдал 
тодорхой хувиар 

дээшилсэн байна. 

I-IV 
улирал 

ЦШ 



6.6 

Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Цэргийн штабын офицер, ахлагч 
нарын мэргэжил арга зүйн сургалтад 
оролцох, дотооддоо батлан хамгаалах 
хууль, тогтоомжоор сургалт зохион 
байгуулна. 

- 
Зохион 

байгуулсан 
сургалтын тоо 

2 удаагийн 
сургалтыг 

зохион 
байгуулсан. 

Нийслэл, дүүргийн 
Засаг даргын 

Тамгын газрын 
Цэргийн штабын 
офицер, ахлагч 
нарын мэргэжил 

арга зүйн сургалтад 
оролцох, 

дотооддоо батлан 
хамгаалах хууль, 

тогтоомжоор 
сургалт зохион 
байгуулагдана 

 I, IV 
улирал 

ЦШ 

6.7 

Дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит Цэрэг-
спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг 
Боловсролын хэлтэстэй хамтран зохион 
байгуулна.. 

- 

Цэрэг-спортын 
“Дөл” цогцолбор 
тэмцээн зохион 

байгуулсан эсэх, 
хамрагдсан 

сурагчдын тоо 

- 

Ерөнхий 
боловсролын 18 
сургуулийн ахлах 
ангийн сурагчдыг 

хамруулсан байна. 

I, II-р 
улирал 

ЦШ 

6.8 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын ажилтан албан 
хаагчид, их дээд сургуулийн оюутнуудад 
төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг 
хүргэх, батлан хамгаалах хууль, 
тогтоомжийг сурталчлах. 

- 
Зохион 

байгуулсан арга 
хэмжээний тоо 

86 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

ААНБ-ын ажилтан 
албан хаагчид, их 
дээд сургуулийн 

оюутнуудын хууль 
эрх зүйн мэдлэг 

дээшилж, төрийн 
батлан хамгаалах 

үйлчилгээ авна 

 I-IV 
улирал 

ЦШ 

6.9 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 101 
жилийн ойг угтан Зэвсэгт хүчний анги, 
байгууллагатай хамтран “Монгол цэргийн 
бахархал” өдөрлөгийн арга хэмжээг 
дүүргийн иргэдтэй зохион байгуулна. 

- 

“Монгол цэргийн 
бахархал” 

өдөрлөг зохион 
байгуулсан эсэх, 

оролцсон 
иргэдийн тоо 

- 

Иргэд, хүүхэд 
залуучуудын 

батлан хамгаалах 
салбарын хууль эрх 

зүйн мэдлэг 
дээшилж, эх оронч 

үзэл төлөвшиж, 
иргэн-цэргийн 

харилцаа 
дээшилнэ 

II-р 
улирал 

ЦШ 

6.10 
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цэргийн 
албаны тухай хуулийн дагуу 2022 оны                 
“Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох 

- 
“Оюутан-цэрэг”-т 

цэргийн 
мэргэжил олгох 

- 
Их, дээд 

сургуулийн оюутан 
болон мэргэжлийн 

III-р 
улирал 

ЦШ 



сургалтын бүртгэлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна. 

сургалтыг 
зохион 

байгуулсан эсэх, 
хамрагдсан 
оюутны тоо 

сургалт, 
үйлдвэрлэлийн 

төвийн 
суралцагчдад 

хуулиар хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэн 
хугацаат цэргийн 

алба хаах боломж 
олгогдоно. 

6.11 

Орон нутгийн хамгаалалтын хуулийг 
сурталчлах, Дайчилгаа удирдах бүлэг, 
цугларах болон шилжүүлэх байр, орон 
нутгийн цэргийн отрядын удирдах 
бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулна. 

- 

Томилгоот 
бүрэлдэхүүний 
сургалт зохион 
байгуулагдсан 
эсэх, оролцсон 

албан 
тушаалтны тоо 

100 хувьтай 
хэрэгжсэн 

Томилгоот албан 
тушаалтнуудын 
үүрэг гүйцэтгэх 
мэдлэг дадлага 

дээшилсэн байна. 

IV  
улирал 

ЦШ 

6.12 
Хорооны Засаг дарга нарын Цэргийн 
бэлтгэл сургалт зохион байгуулах. 

- 

Сургалт зохион 
байгуулагдсан 
эсэх, ирцийн 

хувь 

- 
Хуулиар хүлээсэн 
үүргийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 

IV 
 улирал 

ЦШ 

6.13 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн 
төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 
болзлыг хангасан иргэдийн төлбөр 
төлөлтөд хяналт тавих, бүртгэл тооцоог 
хөтлөх. 

- 

Мөнгөн 
төлбөрөөр 

орлуулан хаах 
иргэдийн тоо, 
төлсөн мөнгөн 

дүн 

100 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Батлагдсан 
нэрсийн 

жагсаалтын дагуу 
мөнгөн төлбөрийг 

барагдуулж, 
бүртгэл тооцоо 

хөтлөгдсөн байна. 

I-IV 
улирал 

ЦШ 

6.14 
Цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн шилжилт 
хөдөлгөөнийг бүртгэнэ. 

- 
Шилжилт 

хөдөлгөөний 
тоо, хувь 

100 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Цэргийн бэлтгэл 
үүрэгтнүүдийн 

шилжилт хөдөлгөөн 
бүртгэгдэнэ. 

I-IV 
улирал 

ЦШ 

6.15 

Монгол Улсын Дайчилгааны хуулийн 
дагуу Зэвсэгт хүчний анги, байгууллагатай 
хүн, техникийн дайчилгааны тодотгол 
явуулна. 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт хувь 

85 хувьтай 
хэрэгжсэн. 

Зэвсэгт хүчний 
анги, 

байгууллагатай 
явуулах 

дайчилгааны 
тодотгол хийгдэнэ 

I-IV 
улирал 

ЦШ 

6.16  
Цэргийн албаны тухай хуулийн дагуу 
цэргийн дүйцүүлэх албанд иргэдийг 
элсүүлж, сургалт зохион байгуулна. 

- 
Зохион 

байгуулсан 
сургалтын тоо 

100 хувь 
хэрэгжсэн.  

Цэргийн албыг 
биеэр дүйцүүлэн 

хаах журмын дагуу 

I-IV 
улирал 

 
ЦШ 



иргэдийг сонгон 
дүйцүүлэх албанд 

элсүүлж, үүрэг 
гүйцэтгүүлнэ.  

 
 

 
 
 

 


