Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны
өдрийн .......... дугаар тогтоолын хавсралт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ
2017 оны 12 дугаар сарын 18

№

1.1

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

Улаанбаатар хот

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

НЭГ. НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛТАЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн
Дүүргийн
хөгжлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний Санал асуулгад оролцох өрх,
бодлого болон дүүргийн 1.1-1
саналыг
дүүргийн
өрхүүдээс
авч тоогоор
төсөв,
тухайн
жилийн
боловсруулна.
эдийн засаг, нийгмийн
үндсэн
чиглэлийг
боловсруулахад иргэдийн
Индексийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцож, Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
1.1-2
саналыг
тусгах ажлыг
дүүргийн бодлого төлөвлөлтөд тусгана.
хувиар
хэрэгжүүлнэ.
“Иргэдэд үйлчлэх төв”-өөр дүүргийн иргэдэд
эрх зүйн туслалцаа үзүүлнэ.
Дүүргийн
иргэд,
байгууллагад
төрийн
1.2-2 үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийг хүргэх
“Лавлан туслах үйлчилгээ”- г нэвтрүүлнэ.
1.2-1

Дүүргийн
Иргэний
танхимын
нээлттэй
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн
хэлэлцүүлгээр
хууль
гомдол, дуудлага, мэдээллийг газар дээр нь
1.2-3
сурталчлах, мэдээллээр
шийдвэрлэх “Шуурхай алба” байгуулж, үйл
1.2
хангах,
иргэдэд
ажиллагааг нь тогтмолжуулна.
шаардлагатай
сургалтуудыг
зохион
байгуулж ажиллана.
Иргэд болон төрийн албан хаагчдад хуулийн
болон бусад сургалтуудыг төрийн болон
1.2-4
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион
байгуулна.

Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх хүн,
тоогоор
Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал,
хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн
чиглэлээр
хууль
эрх
зүйн
туслалцаа, шинээр гарсан хууль,
тогтоол шийдвэрийн талаарх
зохион
байгуулах
сургалт,
тоогоор

1

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

50000

3,000,000
Дүүргийн төсөв

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

900-1000

-

Иргэдэд үйлчлэх төв

100%

-

Иргэдэд үйлчлэх төв

100%

-

Иргэдэд үйлчлэх төв

Улирал бүр

1,500,000
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Иргэдэд үйлчлэх төв,
Хороод

№

1.3

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

"Нэг
цэгийн
үйлчилгээний
төв"-ийн
Дүүргийн
"Нэг
цэгийн
1.3-1
үйлчилгээний
нэр,
төрлийг
шат
дараатай
Үйлчилгээний нэр төрөл, тоогоор
үйлчилгээний
төв"-өөс
нэмэгдүүлнэ.
үзүүлж байгаа төрийн
үйлчилгээний нэр төрлийг
”Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-өөс иргэн, аж
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион
ахуйн нэгж байгууллагад төрийн үйлчилгээг
байгуулж, нийслэл болон 1.3-2 нэг дороос, түргэн шуурхай, чанартай хүргэх Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
хувиар
харьяа
хэлтсүүдтэй
нөхцөлийг бүрдүүлж, үйл ажиллагааг бүрэн
хамтран ажиллана.
жигдрүүлнэ.
Төрийн
үйлчилгээг
иргэдэд
ойртуулах
хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн дүүргийн 1, 3,
4, 20 дугаар хороодыг хувааж шинээр хороо
Үйл ажиллагааны
1.4-1 байгуулах, эсхүл хорооны салбарыг нээн
хувиар
ажиллуулах, зарим хороодын хилийн цэсийг
оновчтой
болгох
саналыг
холбогдох
байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.

9,18 дугаар хороодын хороо, өрхийн эмнэлэг,
цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн цогцолбор байр
1.4-2
барих
газрын
асуудлыг
холбогдох
байгууллагуудад уламжилж шийдвэрлүүлнэ.

Хороо,
өрхийн
цагдаагийн
хэсгийн
цогцолбор
байрны
тоогоор

Төрийн үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж
байгууллагад түргэн шуурхай, нээлттэй, ил
1.4-3 тод, чанартай үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн, Жишиг хороо, тоогоор
шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан "Жишиг
хороо"-ны тоог шат дараатай нэмэгдүүлнэ.

2
Хороодын

үйл

хэрэгжилт,

эмнэлэг,
нэгдсэн
газар,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

10

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Иргэдэд үйлчлэх төв

100%

5,000,000
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Иргэдэд үйлчлэх төв

100%

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Улсын бүртгэлийн хэлтэс

2

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Газрын алба

10-ээс доошгүй
хороо

1,000,000
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Хороод

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

Хороодын
ажиллагааны
нэмэгдүүлж,
1.4 төрийн
хүртээмжтэй,
нээлттэй
ажиллана.

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хорооны статистикийн асуудал
хариуцсан ажилтнуудад хийх
сургалт, тоогоор
Хорооны статистикийн асуудал
хариуцсан ажилтнуудад хийх
Хороодын
ажилтнуудын
ур
чадварыг хэсэгчилсэн сургалт, тоогоор
нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор сургалт
Хорооны статистикийн асуудал
1.4-4 зохион байгуулж, хүн ам, өрхийн мэдээллийн
хариуцсан ажилтнуудад хийх
сангийн чанарыг сайжруулж, ашиглалтыг
ганцаарчилсан сургалт, тоогоор
нэмэгдүүлнэ.
"Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан"гаас хүн амын 26, өрхийн 19
үзүүлэлтээр
үр
дүнгийн
үйл
хүснэгтийн
үнэн
зөв
гаргалт,
чадавхийг
хувиар
иргэдэд
үйлчилгээг
Хороодын 4 бүсийн иргэдэд
чанартай,
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг
хүргэж
сурталчлан таниулах өдөрлөг,
арга хэмжээ, тоогоор
Хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжих
Нийгмийн
халамжийн
тухай
хэрэгжилтийг иргэдэд сурталчлах,
1.4-5 үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй,
хүргэх үүднээс
өдөрлөг арга
дүүргийн болон хорооны нутаг
тогтмол зохион байгуулна.

тухай,
хуулийн
төрийн
шуурхай
хэмжээг
дэвсгэрт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

-

Статистикийн хэлтэс,
Хороод

-

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний хэлтэс,
Хороод

2

4

5

100%

Улирал бүр

Ажилгүй иргэдийг ажилд зуучлах
"Нэг цэгийн үйлчилгээ"-г зохион 14 хоног тутам
байгуулах, тоогоор
Ажил олгогч байгууллагуудтай
хамтран ажилд зуучлах өдөрлөг,
тоогоор
Хороо
болон
хэлтэс
дээр
Нийгмийн
халамжийн
тухай
хууль, үйлчилгээг иргэдэд хүргэх
"Нээлттэй хаалга"ны өдөрлөг,
тоогоор
Өдөрлөг,
арга
хэмжээнд
хамрагдах нийт хүн, тоогоор

3

Улирал бүр

Улирал бүр

10,000

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн
даатгалын сангаас үзүүлж буй үйлчилгээний
1.4-7 талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэх, таниулах
ажлыг улирал бүр зохион байгуулж, үр дүнг
тооцон ажиллана.

1.5

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар
газар эзэмшиж байгаа иргэдэд газар
1.5-1
өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион
Газар өмчлөх, эзэмших,
байгуулна.
ашиглах эрх олгох үйл
Газар эзэмших эрх олгох, сунгах, нэр
ажиллагааг хуулийн дагуу
шилжүүлэх, газрын хэмжээ, хаяг өөрчлөх
зохион байгуулж, ил тод
тухай иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын
байдлыг хангаж ажиллана. 1.5-2
хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж дүүргийн
цахим мэдээлийн самбарт байрлуулж, ил тод
байдлыг хангаж ажиллана.

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

-

Улсын бүртгэлийн хэлтэс,
Хороод

-

Эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалын хэлтэс

100%

-

Газрын алба,
Улсын
бүртгэлийн хэлтэс

100%

-

Газрын алба

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Хорооны улсын бүртгэгч нарын
мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх,
дадлагажуулах сургалт, тоогоор

2

Арга хэмжээ

Иргэдэд төрийн бүртгэлийн үйлчилгээг анхан
шатны нэгжээс түргэн шуурхай хүргэх,
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн
1.4-6 хороодыг иргэний бүртгэлийн онлайн нэгдсэн
сүлжээнд үе шаттайгаар холбох ажлыг
холбогдох төрийн байгууллагатай хамтран
хэрэгжүүлнэ.

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хороодыг иргэний бүртгэлийн
онлайн сүлжээнд бүрэн холбож,
хороодод шилжүүлэх иргэний гэр
бүлийн байдлын зарим бүртгэл,
тоогоор
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн
даатгалын сангаас үзүүлж буй
үйлчилгээний
талаарх
мэдээллийг
иргэд,
даатгуулагчдад цаг алдалгүй
таниулах өдөрлөг, тоогоор
Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж
буй
томоохон
үйлчилгээний
төвүүд дээр зохион байгуулах
өдөрлөг, тоогоор
Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

4

3

Улирал бүр

Улирал бүр

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

1.6-1

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

3

40,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Төрийн
захиргааны удирдлагын
хэлтэс

Хадгалалт хамгаалалт, баяжилт
хийх, тоогоор

2

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Цахим системд шилжилт, хувиар

100%

8,000,000
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс

100%

3,000,000
Дүүргийн төсөв

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

100%

20,000,000
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс, Бүх
хэлтэс, албад

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Хороод

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс,
Газрын алба

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

"Баянгол хүрээ" урлаг, спортын арга хэмжээ Зохион байгуулах арга хэмжээ,
зохион байгуулна.
тоогоор

"Найрсаг
Баянгол"
Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний соёл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,
1.6-2
ажилтны харилцаа хандлагыг сайжруулах
1.6
олон нийтийн оролцоог
арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна.
нэмэгдүүлнэ.
Соёлын биет ба биет бус өв, дурсгалын
1.6-3 хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьж,
бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийнэ.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад
1.7-1 үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ
эрхлэх
гэрээ,
гэрчилгээ олгох үйл явцыг цахим хэлбэрт
шилжүүлж мэдээллийн санг бий болгоно.

Үйл ажиллагааны
хувиар

Дүүргийн хөгжлийн болон хөрөнгө оруулалтын
бодлого төлөвлөлтөд байрлал зүйн системд Үйл ажиллагааны
1.7-2
тулгуурлан
мэдээллийн
технологийг хувиар
нэвтрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ.
Мэдээ мэдээллийг нээлттэй, хүртээмжтэй, ил
тод байлгаж www.bgd.mn веб хуудасны үйл
1.7-3 ажиллагааг өргөтгөн шинэчилж, мэдээллийн
эх сурвалж болгох, олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр сурталчлах ажлыг өргөжүүлнэ.

хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

Дүүргийн
бүх
төрийн
байгууллагын цахим холбоосыг
www.bgd.mn хуудсанд холбох
холбогдолт, хувиар

Архивын
сан
хөмрөгийн
өрөөнүүдийн
стандартын
Дүүргийн төрийн байгууллагуудын архивын
хэрэгжилт, хувиар
сан хөмрөгийн өрөөнүүдийг стандартад
1.7-4
Архивын баримт бичиг цахим
нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулж, архивын
"Цахим Баянгол" хөтөлбөр
хэлбэрт шилжих ажил, хувиар
үйл ажиллагааг шат дараатай цахимжуулна.
1.7 боловсруулж,
захирамжлалын
баримтуудын
хэрэгжүүлнэ.
цахимжилт, хувиар
Дүүргийн архивын нэгдсэн сан хөмрөгийн
Архивын сан хөмрөгийн байр
1.7-5 байр шинээр барих газрын асуудлыг судалж
барих газар, тоогоор
шийдвэрлэнэ.

5

40%

60%/80%

1

"Цахим Баянгол" хөтөлбөр
1.7 боловсруулж,
хэрэгжүүлнэ.
Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
№
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Тоон гарын үсэг нэвтрэлт, хувиар

100%

-

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс

Цахимаар
худалдан
хувиар

>50%

-

Худалдан авах
ажиллагааны алба

100%

-

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс

30

-

Дотоод аудитын алба

-

Дотоод аудитын алба

-

Дотоод аудитын алба

Арга хэмжээ

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагуудын
албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд
1.7-6 тоон гарын үсгийн хэрэглээг нэвтрүүлэн цахим
баримт
бичгийн
солилцооны
хяналтыг
сайжруулна.
Цахим худалдан авалтын www.tender.gov.mn
системээр худалдан авах ажиллагааг зохион
1.7-7 байгуулж, цахим худалдан авалтыг нийт
худалдан авалтын 50-иос доошгүй хувьд
хүргэнэ.

зохион
байгуулах
авах
ажиллагаа,

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн
үйлчилгээний мэдээлэл хяналтын тогтолцоог
Үйл ажиллагааны
1.7-8 бэхжүүлж, “Манай хороо”, “Эрсдлийн түвшин
хувиар
тогтоох программ”-д баяжилт, бүрдүүлэлт
хийж, ашиглалтыг сайжруулна.
Дүүргийн төсөвт болон орон нутгийн өмчит 30
байгууллагад дотоод аудит, санхүүгийн
1.8-1
хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт зөвлөмж
хүргүүлж ажиллана.
Дүүргийн төсөвт болон
Дүүргийн төсөвт болон орон нутгийн өмчит
орон
нутгийн
өмчит
176 байгууллагын "Шилэн дансны тухай
1.8-2
байгууллагуудын
үйл
хууль"-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг
1.8 ажиллагаанд
дотоод
тооцож ажиллана.
хяналтыг
сайжруулж,
Орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн хөрөнгө
ажлын хариуцлага, уялдаа 1.8-3 оруулалтаар хороодод хийгдсэн ажлын
холбоог нэмэгдүүлнэ.
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

хэрэгжилт,

Санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх
байгууллага, тоогоор
Хуулийн
хэрэгжилтэд
тавих
хяналт, давтамжаар
Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих байгууллага, тоогоор
Хөрөнгө
оруулалтын
ажлын
гүйцэтгэлд тавих хяналт, хувиар

Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах
Авлигын эсрэг хууль, Жендэрийн эрх тэгш
төлөвлөгөө, тоогоор
1.8-4 байдлыг хангах тухай хууль, тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангуулна.
Төлөвлөгөөний биелэлт, хувиар

6

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

улирал бүр
176
100%
2
80%<

1,000,000
захиргааны
Дүүргийн төсөв Төрийн
удирдлагын хэлтэс,
1,000,000
Дүүргийн төсөв

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Татварын бааз суурь оны эхнээс
Орон нутгийн орлогыг нэмэгдүүлж, сар,
нэмэгдэж,
төсвийн
орлогын
1.9-1 улирлын төлөвлөгөөг хуваарийн дагуу жигд
төлөвлөгөөг
жигд
ханган
биелүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
биелүүлэх, сая төгрөгөөр

1.9

Хуулийн
хугацаанд
төсвийн
гүйцэтгэл,
төсвийн тодотгол
болон 2018 оны төсвийн төслийг
боловсруулан
батлуулж
Төсвийн зарлагын төлөвлөгөө, хуваарийг
батлагдсан төсвийн сар улирлын
1.9-2 батлуулан, санхүүжилт олгох, зарцуулалтын
хуваарийг
хийх,
батлагдсан
эрх нээх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.
төсвийн
хуваарийн
дагуу
санхүүжилт олгох, зарцуулалтын
эрх нээх, гүйцэтгэлд хяналт
Дүүргийн төсөвт болон
тавих байгууллага, тоогоор
орон
нутгийн
өмчит
"Төсвийн хөрөнгө оруулалтын
байгууллагуудын
санхүүжилтийн
журам"-ын
санхүүгийн
үйл
Батлагдсан төсвийн хүрээнд улс, нийслэл, хүрээнд
төсвийн
хөрөнгө
ажиллагаанд
тавих
орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, орон нутгийн зарцуулж, төсвийн хөрөнгөөр
хяналтыг
сайжруулж,
1.9-3 хөгжлийн сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хийгдэж
байгаа
хөрөнгө
төсөв, санхүүгийн сахилга
ажлын гүйцэтгэлийг санхүүжүүлж, хяналт оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд
батыг мөрдүүлж, ил тод
тавьж ажиллана.
хяналт тавьж, мэдээ тайланг
байдлыг
хангуулж
гаргаж, удирдлагыг үнэн зөв
ажиллана.
мэдээллээр хангах, хувиар

Дүүргийн
санхүүгийн
үйл
ажиллагааг
сурталчлах,
сургалт
зохион
байгуулах,
1.9-4 төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, мэдээллийг ил
тод цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд
мэдээлж ажиллана.

Дүүргийн санхүүгийн мэдээллийг
тухай
бүр
цахим
хуудас,
мэдээллийн самбарт шинэчлэн
байршуулж олон нийтэд ил тод
нээлттэй
мэдээллэх,
Төсөвт
байгууллагын
санхүүгийн
тайланг “Э-ТАЙЛАН” цахимаар
болон
цаасаар
хянаж
баталгаажуулах, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын
санхүүгийн
тайланг
E-BALANCE.GOV.MN
цахимаар
хянаж
баталгаажуулах, хувиар
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Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

2018 оны
батлагдсан
орлогын
төсвөөр

201,000,000
Дүүргийн төсөв

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс, Татварын хэлтэс

177

-

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс

100%

-

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс

100%

2,000,000
Дүүргийн төсөв

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Дээд шатны байгууллагаас орон
Орон нутгийн өмч, эд хөрөнгийг бүртгэх, нутгийн өмч, хөрөнгийн талаар
Дүүргийн
өмч,
эд 1.10-1 бүртгэл тооллогын ажлыг зохион байгуулна.
гаргасан
шийдвэрийн
хөрөнгийн бүрэн бүтэн
хэрэгжилтийг хангах, хувиар
байдлыг ханган, хөрөнгийн
1.10
хөдөлгөөнийг
зохих
Төсөвт байгууллагуудын Нийслэлийн өмчийн Төсөвт
байгууллагуудын
журмын дагуу хянаж, данс
газартай байгуулсан гэрээний биелэлтийг Hийслэлийн өмчийн харилцааны
1.10-2
бүртгэлийг сайжруулна.
дүгнэж, гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг газартай байгуулсан гэрээний
хангаж ажиллана.
биелэлтийг дүгнэх, тоогоор
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд,
1.11-1 даатгуулагчдад чирэгдэлгүй шуурхай, ил тод
хүргэх ажлыг хэрэгжүүлж ажиллана.
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын үйл
ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх Шинрай
төсөл болон ISO-9001:2016 олон улсын
стандартад нийцсэн чанарын удирдлагын
тогтолцоо нэвтрүүлж нийгмийн даатгалын
1.11-2 үйлчилгээний
хэм
хэмжээ,
иргэд,
Эрүүл мэнд нийгмийн
даатгуулагчдад үйлчлэх үйлчилгээний соёлыг
1.11 даатгалын
үйлчилгээг
дээшлүүлэх, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын
сайжруулна.
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
явуулж буй их, дээд сургууль, мэргэжил
сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, томоохон
1.11-3
худалдааны төв, цайны газар, бичил бизнес
эрхлэгчдийг сайн дурын эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалд хамруулах ажлыг зохион байгуулна.

Тэтгэврийн материал хүлээн
авах, тогтоох, шалгах, олгох
дундаж хугацаа, хоногоор

Иргэд, даатгуулагчдын
ханамжын өсөлт, хувиар

сэтгэл

Оюутны
эрүүл
мэндийн
даатгалын хамрагдалтын өсөлт,
хувиар
Сайн
дурын
эрүүл
мэнд,
нийгмийн
даатгалын
хамрагдалтын өсөлт, хувиар

8

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс, Тохижилт,
нийтийн ахуйн хэлтэс

84

-

Санхүү, төрийн сангийн
хэлтэс, Тохижилт,
нийтийн ахуйн хэлтэс

15

-

Эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалын хэлтэс

10%

-

Эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалын хэлтэс

-

Эрүүл мэнд, нийгмийн
даатгалын хэлтэс

10%

5%

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

НӨАТ-ын хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын
хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл
ажиллагаа явуулж буй бизнес эрхлэгч татвар
1.12-1
төлөгчдийг НӨАТУС-д бүрэн хамруулах,
иргэдийн оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх
Дүүргийн
татвар
ажлыг зохион байгуулна.
төлөгчийн бааз суурийг
Татварын хуулиуд болон шинээр батлагдан
1.12 өргөтгөж,
татварт
хэрэгжиж буй НӨАТ-ын тухай хууль, Хувь
хамрагдалтын
түвшинг
хүний орлогын албан татварын тухай хууль,
нэмэгдүүлнэ.
1.12-2 Зөрчлийн тухай, Хог хаягдлын хураамжийн
тухай хуулиудыг сурталчилах ажлыг тогтмол
зохион байгуулж, татварт бүрэн хамруулах
ажлыг зохион байгуулна.
Хог хаягдлын хураамж төвлөрүүлэх ажлыг сар
1.12-3
бүр үр дүнтэй зохион байгуулна.

Шалгуур үзүүлэлт

НӨАТУС-д хамрагдалт, хувиар

Татвар төлөгчийн тоо, хувиар

Хог
хаягдлын
хураамжаас
төвлөрүүлэх орлого, төгрөгөөр

Дүүргийн үндсэн болон харьяа
хэлтэс
албадын
статистик
Албан ёсны болон захиргааны мэдээллийн мэдээллийг ашиглан бэлтгэх
Статистикийн мэдээллийн 1.13-1
чанар, хамралтыг сайжруулж ажиллана.
"Баянгол дүүргийн нийгэм, эдийн
гаргалт,
хамралтыг
засгийн байдал” статистикийн
сайжруулж, орон нутгийн
1.13
сарын танилцуулга, тоогоор
бодлого
төлөвлөлтөд
шаардагдах мэдээллийн
сан бүрдүүлнэ.
Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн
үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн санг баяжуулж,
1.13-2
хөгжлийн
талаарх
динамик
инфографик болон бусад хэлбэрээр олон
үзүүлэлт, тоогоор
нийтэд ил тод мэдээлж ажиллана.
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Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

80%

-

Татварын хэлтэс

100%

-

Татварын хэлтэс,
Баянгол Шинэ Өргөө

-

Баянгол Шинэ Өргөө,
Татварын хэлтэс

2,600,000,000

Статистикийн хэлтэс

12
-

15

Статистикийн хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлсэн
төсөл, арга хэмжээний худалдан авалтын үр Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
1.14-1
Төрийн
болон
орон
дүнг тайлагнах “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” хувиар
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
зохион байгуулна.
хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний худалдан авах
Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан бараа,
1.14
үйл ажиллагааны сонгон
ажил, үйлчилгээний улирлын тайлан, мэдээг Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
1.14-2
шалгаруулалтад
иргэд,
холбогдох цахим хуудас болон шилэн дансны хувиар
олон нийтийн оролцоо,
самбарт тогтмол байршуулна.
хяналтыг нэмэгдүүлнэ.
Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
1.14-3 хороонд
иргэдээр
хөндлөнгийн
хяналт
хувиар
хийлгүүлж, хамтран ажиллана.
Батлан
хамгаалах
хууль
тогтоомжийн Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг
1.15-1 хэрэгжилтийг иргэд болон байгууллагад сурталчилах, хяналт тавих аж
сурталчилж, хяналт тавьж ажиллана.
ахуйн нэгж, байгууллага, тоогоор
Батлан
хамгаалах
Цэргийн бүртгэлийг чанаржуулах, 2017 оны 1,
бодлогын үндэс баримт
2 дугаар ээлжээр хугацаат цэргийн алба
бичиг,
батлан
хаасан
дайчдыг
хөдөлмөр,
халамж Дээд
шатны
байгууллагаас
хамгаалахын багц хуулийг 1.15-2 үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран хүлээж авах, ирүүлсэн даалгаврын хэрэгжилт,
1.15 иргэдийн
оролцоонд
2018 оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага, хувиар
тулгуурлан
сурталчлан
цэргийн гэрээт албанд иргэдийг элсүүлэх
хэрэгжүүлж,
иргэн
ажлыг зохион байгуулна.
цэргийн
харилцааг
бэхжүүлнэ.
Дайчилгааны төлөвлөгөөт арга хэмжээний
Томилгоот
бүрэлдэхүүний
1.15-3 хэрэгжилтийг
хангах,
чанаржуулах
сургалт, тоогоор
сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулна.
Эдийн засаг, нийгмийг
Дүүргийн олон жилийн хамтын ажиллагаат
хөгжүүлэх
чиглэлээр
гадаад улс орны хот, дүүргүүдтэй шинэ
гадаад
орны
хот,
түвшинд хамтран ажиллах, шинээр харилцаа Үйл ажиллагааны
1.16 дүүргүүдтэй
харилцаа 1.16-1
холбоо тогтоож, урт болон богино хугацаат хувиар
хамтын
ажиллагаагаа
төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг татах
сайжруулж, цар хүрээг
ажлыг зохион байгуулна.
өргөжүүлнэ.
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хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Худалдан авах
ажиллагааны алба

100%

-

Худалдан авах
ажиллагааны алба

100%

-

Худалдан авах
ажиллагааны алба

12

6,000,000
Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб

100%

30,000,000
Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб

8

6,000,000
Дүүргийн төсөв

Цэргийн штаб

100%

3,000,000
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны
удирдлагын хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

ХОЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэг хандлага,
Аянд
оролцсон
албан 20 байгууллага,
1,000,000
дадлыг сайжруулах зорилгоор "Эрүүл ажлын
2.1-1
байгууллага, их дээд сургууль,
15 их дээд
Дүүргийн төсөв
байр", "Оюутны эрүүл мэнд" аянуудыг зохион
тоогоор
сургууль
байгуулна.
"Эрүүл дүүрэг хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд
дүүрэг"
хөтөлбөрийг
харьяа хэлтэс албад, сургууль, цэцэрлэг, "Эрүүл
30 байгууллага,
байгаа
албан
эмнэлэг, өрхийн эмнэлгийн хамтын уялдаа хэрэгжүүлж
2.1-2
17 сургууль, 33
холбоог сайжруулж, мэргэжил арга зүйгээр байгууллага, аж ахуйн нэгж,
цэцэрлэг
сургууль, цэцэрлэг, тоогоор
ханган ажиллана.
"Эрүүл
мэндийг
дэмжигч
Дүүргийн хэмжээнд "Эрүүл мэндийг дэмжигч
байгууллага", "Эрүүл мэндийг
байгууллага", "Эрүүл мэндийг дээдлэгч өрх,
3,000,000
2.1-3
9
дээдлэгч
өрх,
иргэн"-ээр
иргэн"-ийг
шалгаруулах
ажлыг
зохион
Дүүргийн төсөв
шалгарсан байгууллага, өрх,
байгуулна.
иргэн, тоогоор
Томуу, томуу төст өвчин, ДОХ, сүрьеэ, БЗДХаас
урьдчилан
сэргийлэх,
томуугийн Халдварт өвчнөөс урьдчилан 30 байгууллага,
2.1-4 дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлэх мэдээ сэргийлэх төлөвлөгөөтэй болсон 17 сургууль, 33
байгууллага, тоогоор
цэцэрлэг
мэдээллийг цаг тухайд нь хангаж ажиллана.

2.1

Дүүргийн ахмад настнуудыг эрүүл мэндийн
Дүүргийн хүн амын эрүүл
2.1-5
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулна.
мэндийн
боловсролыг
дээшлүүлэх, эрүүл аж
Эрүүл мэндийн төв болон өрхийн эрүүл
төрөх ёсыг хэвшүүлэх
"Эрүүл
дүүрэг" 2.1-6 мэндийн төвүүдийн стандартын хэрэгжилтийг
шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлыг зохион
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
байгуулна.

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс, Эрүүл мэндийн
төв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Эрүүл
мэндийн төв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Эрүүл
мэндийн
урьдчилан
сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан хүн,
тоогоор

400

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс, Эрүүл мэндийн
төв

Өрхийн
эрүүл
мэндийн
төвүүдийн хамрагдалт, хувиар

50%

-

Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс, Эрүүл мэндийн
төв

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн Тусгай
хөтөлбөрийн
дагуу
2.1-7 тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хамрагдах өрхийн эрүүл мэндийн
ажлыг зохион байгуулна.
төв, тоогоор

23

-

Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс, Эрүүл мэндийн
төв

Дүүргийн эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлж
бүлгийн
иргэдийн
буй ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй Зорилтот
2.1-8
иргэн, эх хүүхдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлж сэтгэл ханамжийн өсөлт, хувиар
ажиллана.

5%

-

Эрүүл мэндийн төв

11

"Эрүүл
дүүрэг"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн
хүүхдүүдийн дунд шүд, нүд, чих хамар
2.1-11
Хамрагдалт, хувиар
хоолойн урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион
байгуулж, шүдний өвчлөлийг бууруулна.

2.2

Ахмад хөгжлийн ордны
эхлүүлж, тогтмолжуулна.

үйл

ажиллагааг Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Ахмад настанд зориулсан
нийгэм
соёл,
олон
Монголын цагаан сар, Олон улсын ахмадын
нийтийн үйл ажиллагааг
Хүндэтгэлийн арга хэмжээнд
2.2-2
өдрийг тохиолдуулан өндөр настан болон
тогтмол хэрэгжүүлнэ.
оролцох ахмад, тоогоор
ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.
Иргэдийг нийтийн биеийн тамир, спортоор
хичээллэх материаллаг орчин нөхцөлийг
2.3-1 сайжруулж, нийтийн биеийн тамир, спортын
наадам, тэмцээн уралдаан, сургалт зохион
байгуулна.

Усан спорт сургалтын төвөөр анхан, дунд,
дээд шат болон чөлөөт сэлэлтийн сургалтыг
2.3-2
чанартай зохион байгуулж, хичээллэгсдийн
Нийтийн биеийн тамир,
тоог нэмэгдүүлнэ.
спортыг хөгжүүлэх, хүн
Зорилтот бүлэгт чиглэсэн тэмцээн, уралдаан,
амыг чийрэгжүүлэх олон 2.3-3 сургалт,
усан
чийрэгжүүлэлтийн
ажлыг
2.3
нийтийн
сайн
дурын
тогтмол зохион байгуулна.
клубуудын үйл ажиллагааг
Усан спорт түүний ач холбогдлыг олон нийтэд
дэмжиж ажиллана.
таниулах, сурталчлах ажлыг олон нийтийн
2.3-4
мэдээллийн
болон
бусад
хэрэгслээр
дамжуулан хүргэнэ.

Хүн амын бие бялдрын сорил
авах арга хэмжээ, тоогоор
Дүүргийн
иргэдийн
нийтийн
биеийн тамир, спортын тэмцээн
уралдаанд оролцох оролцооны
өсөлт, хувиар
Усан спорт сургалтын
хичээллэх хүүхэд, тоогоор

төвд

Хамрагдах хүн, тоогоор

Үйл ажиллагааны
хувиар
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Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

-

Эрүүл мэндийн төв

100%

-

Эрүүл мэндийн төв

80%

-

Эрүүл мэндийн төв

100%

5,000,000
Дүүргийн төсөв

Ахмадын хороо,
Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

6000

40,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Ахмадын
хороо

10,000,000
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир, спорт
хороо

2000

-

Усан спорт сургалтын төв

500

-

Усан спорт сургалтын төв

100%

-

Усан спорт сургалтын төв

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Шинээр
байгуулах
кабинет,
Нийгмийн эрүүл мэндийн жишиг тусламж тоогоор
2.1-9 үйлчилгээтэй төвтэй болох ажлыг зохион Халдварт
бус
өвчний
эрт
байгуулна.
илрүүлгийн хамрагдалтын өсөлт,
хувиар
"Call Center" эрүүл мэндийн нэг цэгийн Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
2.1-10
үйлчилгээг зохион байгуулж ажиллана.
хувиар

2.2-1

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

хэрэгжилт,

2
2

2

100%

Нийтийн биеийн тамир,
спортыг хөгжүүлэх, хүн
амыг чийрэгжүүлэх олон
2.3
нийтийн
сайн
дурын
Баянгол дүүргийн
Засаг
клубуудын
үйл ажиллагааг
даргын 2017-2020 оны
№ дэмжиж ажиллана.
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

2.3-5

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

"Баянгол Олимп" иргэдийн спортын наадам Зохион байгуулагдах тэмцээн,
зохион байгуулна.
хамрагдах иргэд, тоогоор

Нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр
зохион
байгуулсан
үйл ажиллагаа явуулж буй олон нийтийн сайн Хамтран
2.3-6
дурын клубуудын үйл ажиллагааг дэмжин тэмцээн, уралдаан, тоогоор
ажиллана.
Спортын 12 төрлийн өсвөрийн шигшээ багийн
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
2.4-1 тамирчдыг тэмцээн уралдаанд бэлтгэл ханган
Дүүргийн
өсвөрийн
хувиар
оролцуулна.
шигшээ
багийн
үйл
2.4
ажиллагааг
өргөжүүлж,
Усан спортын төрлөөр өсвөрийн шигшээ
дэмжлэг үзүүлнэ.
багийн тамирчдын бэлтгэл сургуулилтыг Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
2.4-2
тогтмол ханган ажиллаж, тэмцээн уралдаанд хувиар
амжилттай оролцуулна.
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний
хөтөлбөртэй уялдуулан үйл ажиллагааны
2.5-1
Төлөвлөгөөний биелэлт, хувиар
төлөвлөгөө
боловсруулан
хэрэгжилтийг
хангуулна.
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд бие
Судалгаа
хийгдсэн
хороод,
2.5-2 даасан инженерийн шугам сүлжээг нэвтрүүлэх
тоогоор
"Утаагүй
хот
2030"
ажлыг судална.
төсөлтэй
уялдуулан
Авто зам, замын байгууламжийн даац
2.5 агаарын
бохирдлыг
хэтрүүлсэн, стандарт хэмжээнээс дээш утаа
бууруулах арга хэмжээ
ялгаруулсан авто тээврийн хэрэгслийн хяналт Хяналт, шалгалтанд хамрагдах
авна.
2.5-3
шалгалтын ажлыг эрчимжүүлж шаардлага авто тээврийн хэрэгсэл, тоогоор
хангахгүй тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнд
оролцохыг хязгаарлана.
“Агаарын чанарыг сайжруулах 3, 4 дүгээр
Үйл ажиллагааны
2.5-4 бүсэд мөрдөх” журмын хэрэгжилтийг хангуулж
хувиар
ажиллана.
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хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

7 / 3000

10,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Биеийн
тамир спорт хороо

4

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

-

Биеийн тамир, спорт
хороо,
Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс

100%

-

Усан спорт сургалтын
төв,
Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс

80%<

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

9, 10, 11, 21,
22, 23

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

500 дээш

1,500,000
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

100%

-

Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс, Боловсролын
хэлтэс, Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс

1

-

Боловсролын хэлтэс

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс, Боловсролын
хэлтэс, Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс

3

5,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс, Боловсролын
хэлтэс

3

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Боловсролын хэлтэс

3

-

Боловсролын хэлтэс,
Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

24,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс, Боловсролын
хэлтэс

Хүрэх түвшин,
үр дүн

ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Улс,
нийслэлийн
төсвийн
хөрөнгө
Үйл ажиллагааны
3.1-1 оруулалтаар хийгдэх сургууль, цэцэрлэгийн
хувиар
барилгын ажилд хяналт тавина.

3.1

Ерөнхий
боловсролын
сургууль,
цэцэрлэгийг
өргөтгөх, шинээр барих
Сургуулиудын
хамран
сургах
тойрогт
замаар
хичээллэх 3.1-2 өөрчлөлт оруулах саналыг холбогдох газарт
ээлжийн тоог 2 болгож,
хүргүүлж, ачааллыг тэнцвэржүүлнэ.
сургууль,
цэцэрлэгийн
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
Өргөтгөл,
засвар
хийгдэх
зайлшгүй
шаардлагатай
сургууль,
цэцэрлэгүүдийн
3.1-3
судалгааг
гарган,
холбогдох
газруудад
хүргүүлнэ.

хэрэгжилт,

Ээлжийн тоо буурах сургууль,
тоогоор

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Ерөнхий боловсролын сурагчдыг амьдрах
3.2-1 ухаан, бие даах чадвартай, зөв хөгжил, Зохион байгуулах ажил, тоогоор
төлөвшилтэй болгох ажлыг зохион байгуулна.
Эцэг эх, иргэд, төрийн болон төрийн бус
байгууллагууд, сургууль, цэцэрлэгийн хамтын
3.2-2
Зохион байгуулах ажил, тоогоор
"Баянгол-Боловсрол 2020"
ажиллагааг сайжруулах, тэдний оролцоог
хөтөлбөрийг
нэмэгдүүлэх "Эцэг эхийн зөвлөл" байгуулна.
3.2
боловсруулан
Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд
хэрэгжүүлнэ.
боловсролын стандартад суурилсан цөм
3.2-3
Зохион байгуулах ажил, тоогоор
хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлж, сургалтын
чанарыг ахиулна.
Багшийн хөгжлийг дэмжих, тэдний мэргэжил,
Үйл ажиллагааны
3.2-4 ур чадварыг дээшлүүлэх, тэргүүн туршлагыг
хувиар
түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
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хэрэгжилт

№

3.3

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Сургууль
завсардсан
болон
завсардах
эрсдэлтэй хүүхдүүдийн илрүүлэг судалгааг
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
3.3-1 хороодтой
хамтран
хийж
дүйцсэн
Насан туршийн боловсрол
хувиар
хөтөлбөрөөр бага, суурь, бүрэн дунд
олгох
сургалтын
боловсролыг эзэмшүүлнэ.
хүртээмжийг сайжруулж,
сургууль завсардалтыг 50
Амьдрах ухаан, гэр бүл, иргэний боловсрол,
хувиар бууруулна.
гоо зүй, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол Сургалтанд хамруулах иргэн,
3.3-2
олгох үндсэн 5 чиглэлийн сургалтыг насан тоогоор
туршийн боловсролын төвд зохион байгуулна.
Баянгол дүүргийн хүүхэд, залуучуудыг урлаг,
гадаад хэл, уран бүтээл, спортын төрлийн
3.4-1
дугуйлангийн сургалтанд хамруулж авьяас
чадварыг нь хөгжүүлнэ.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх
3.4-2
сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
Төрийн
захиргааны
болон
ерөнхий
боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх
3.4-3 боловсролын
байгууллагуудад
хүүхдийн
хувийн нууцыг хадгалах, хүндэтгэх журам
батлан хэрэгжүүлнэ.
Эрүүл мэнд, боловсролын байгууллагын
ажилтан албан хаагчдад хүчирхийллийн шинж
3.4-4 тэмдгийг таньж мэдэх талаар гарын авлага
боловсруулж, сургалт зохион байгуулна.

3.4

Шалгуур үзүүлэлт

"Хүүхдэд ээлтэй Баянгол"
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

9 төрлийн спорт, урлаг, оюуны
спорт болон хэлний дугуйланд
хамрагдах хүүхэд, тоогоор
Сэтгэл
зүйн
үйлчилгээнд
хамрагдсан сурагчдын тоогоор

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Албан бус насан туршийн
боловсролын төв

3500

-

Албан бус насан туршийн
боловсролын төв

180

-

Хүүхэд, залуучуудын
соёлын ордон

100-150

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

17/33

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

1000/8

2,500,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

20,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

-

Хүүхэд, залуучуудын
соёлын ордон

Журмыг хэрэгжүүлэх сургууль,
цэцэрлэгийн тоогоор

Зорилтот
бүлэгт
тараагдсан
гарын авлага, сургалт, тоогоор

Төрийн байгууллагууд “Хүүхдээ сонсъё” Үйл ажиллагааны
өдөртэй болох ажлыг зохион байгуулж, хувиар
3.4-5
хүүхдэд ээлтэй үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Баянгол
дүүргийн
хүүхэд,
залуучуудад
Үйл ажиллагааны
3.4-6 нийтийн номын сангаар үйлчилж, номын
хувиар
фондыг тогтмол нэмэгдүүлнэ.
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хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

Баянгол дүүргийн
Засаг
"Хүүхдэд
ээлтэй Баянгол"
3.4
даргын
2017-2020
оны
№ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

3.4-7

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Баянгол-Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг Үйл ажиллагааны
эхлүүлнэ.
хувиар

Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр
Үйл ажиллагааны
3.4-8 сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажлыг
хувиар
зохион байгуулж, хамтарсан багийн үйл
ажиллагааг идэвхижүүлнэ.

3.4-9

3.4-10

3.5-1

Хараа хяналтгүй болон эрсдэлт нөхцөл
байдалд байгаа хүүхдийг эрсдлээс урьдчилан
сэргийлэх,
хамгааллын
үйлчилгээний
хүртээмжийг дээшлүүлнэ.
Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт
хэргийн
гаралтыг
бууруулах,
түүнээс
урьдчилан сэргийлэх, нөлөөллийн ажлыг
зохион байгуулна.
Залуучуудын өдрийн тохиолдуулан дүүргийн
залуучуудын
чуулга
уулзалт
зохион
байгуулна.
Зорилтот бүлгийн залуучуудад чиглэсэн 5
төрлийн сургалт, 2 нөлөөллийн ажлыг зохион
байгуулна.

“Залуучууд хөгжлийн төв” ийн
үйл
ажиллагааг 3.5-2
3.5 өргөжүүлж залуучуудруу
чиглэсэн
сургалтын
Зорилтот бүлгийн залуучуудыг хэрэгцээ,
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлнэ.
шаардлагынх нь дагуу сэтгэл зүйн зөвлөгөө
3.5-3
өгч, эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр
зуучлалын байгууллагад холбон зуучилна.

хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

100%

100%

Шаардлагатай
хөрөнгийн
Хэрэгжүүлэгч
хэмжээ,
байгууллага
хөрөнгийн эх
үүсвэр
1,000,000,000
Улсын төсөв
Баянгол хүүхдийн зуслан
3,000,000
Дүүргийн төсөв

-

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс, Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс

Хараа хяналтгүй болон зорилтот
бүлгийн
хүүхдийн
бууралт, 50%-иар буурна хувиар

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс

Зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэрийн
5,000,000
30%-иар буурна
бүлийн бууралт, хувиар
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс Гэр бүл, хүүхэд
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс

Үйл ажиллагааны
хувиар

100%

3,500,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Сургалт,
нөлөөллийн
үйл
ажиллагаанд
хамрагдсан
залуучууд, тоогоор

2000

-

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс

Холбон зуучлах үйлчилгээнд
хамрагдсан зорилтот бүлгийн
залуучууд, хувиар

30%

-

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс
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хэрэгжилт,

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад
"Эх орон-8, 16, 36" хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг
"Эх
орон
36"
хөтөлбөрт
3.6-1 төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай
хамрагдсан сурагчид, тоогоор
хамтран хэрэгжүүлнэ.

3.6

Өсвөр болон бага насны
Хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч үзлийг
хүүхдүүдэд
цэрэг,
эх
3.6-2 төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг
оронч хүмүүжил олгох "Эх
зохион байгуулна.
орон-36"
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн өсвөрийн
сэргийлэгч
бүлгийн
сурагчдад
сургалт,
3.6-3 сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж,
цагдаагийн байгууллагын төрөл, мэргэжлийн
албадын үйл ажиллагаатай танилцуулна.

Гэр бүлийн үнэт зүйлийг
бэхжүүлж,
гэр
бүлийг
дэмжих чиглэлээр олон
3.7 талт үйл ажиллагааг төр,
хувийн
хэвшлийн
оролцоотойгоор
зохион
байгуулна.

Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө ажилладаг
3.7-1 төрийн
бус
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллана.
Шинээр гэр бүл болж буй хосууд, шинэ төрсөн
иргэд, иргэний үнэмлэхээ гардан авч буй
3.7-2
залуусын ёслолын үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.
Залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох
сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж,
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/08
3.7-3
дугаар захирамжийн дагуу сар бүрийн “Гэр
бүлийн өдөр”-т зориулсан үйл ажиллагааг
зохион байгуулж ажиллана.

Хүүхэд залуучуудад цэрэг эх
оронч үзлийг төлөвшүүлэх үйл
ажиллагаа, тоогоор

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

2620

15,000,000
Дүүргийн төсөв

Баянгол Хүүхдийн
зуслан,
Нийгмийн
хөгжлийн хэлтэс

6

10,000,000
Цэргийн штаб, Нийгмийн
Дүүргийн төсөв
хөгжлийн хэлтэс

100%

2,000,000
Дүүргийн төсөв

Цагдаагийн I, II хэлтэс,
Нийгэм хөгжлийн хэлтэс

100%

20,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Гэр бүл ёслолын үйл ажиллагаа,
тоогоор

45

-

Дүүргийн гэр бүл
ёслолын ордон, Улсын
бүртгэлийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн
хувиар

100%

-

Гэр бүл, хүүхэд,
залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс
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№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

ДӨРӨВ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр Үйл ажиллагааны
4.1-1
төсөл хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллана. хувиар

хэрэгжилт,

Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил Үйл ажиллагааны
сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгуулна.
хувиар

хэрэгжилт,

4.1-2

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн
нэгдсэн
санд
бүртгэлтэй
мэргэжилтэй
4.1-3
иргэдийг тогтвортой ажлын байраар хангах
ажлыг зохион байгуулна.
Хүчтэй бай төслийн хүрээнд ажилгүй иргэдийн
4.1-4 бүртгэн ажилд зуучлах, мэргэжил олгох,
дээшлүүлэх сургалтанд хамруулна.
Хөдөлмөр,
халамжийн
үйлчилгээг
сайжруулж,
хөдөлмөр
эрхлэлтийг
4.1
нэмэгдүүлж, нэг өрх, нэг
хашаанд хүрч ажиллах
зарчмыг баримтална.
4.1-5

100%

100%

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний хэлтэс,
Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс
Нийгмийн хөгжлийн
5,000,000
хэлтэс,
Хөдөлмөр,
Дүүргийн төсөв халамжийн үйлчилгээний
хэлтэс

Ажлын
байранд
зуучлуулах
бүртгэлтай ажил хайгч иргэд,
тоогоор

500 дээш

-

Хөдөлмөр, халамж
үйлчилгээний хэлтэс

Шинээр ажлын байртай болох
ажилгүй иргэд, тоогоор

500 дээш

-

Хөдөлмөр, халамж
үйлчилгээний хэлтэс

-

Хөдөлмөр, халамж
үйлчилгээний хэлтэс

-

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний хэлтэс

Хөдөлмөрт
хэмжээнд
тоогоор

бэлтгэх
хамрагдах

арга
иргэн,

Дэмжлэгтэйгээр ажилд зуучлах
иргэн, тоогоор

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр Санхүүгийн дэмжлэг авах иргэн,
эрхлэлтийг дэмжиж ажиллана.
тоогоор
Хөдөлмөр
эрхлэлтийн
сургалтанд хамрагдах иргэн,
тоогоор
Ажил олгогчийн урамшуулал
авах иргэн, байгууллага, тоогоор

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох
судалгааны үр дүнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг, Хүнс,
тэжээлийн
дэмжлэг,
4.1-6 туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, туслалцаа
авх өрх, иргэн,
иргэнийг үнэн зөв тодорхойлон, үйлчилгээг тоогоор
түргэн шуурхай үзүүлж ажиллана.
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Үзэсгэлэн
худалдаа
зохион
"Баянголд үйлдвэрлэв-7" үзэсгэлэн худалдааг
байгуулах, тоогоор
зохион байгуулна.
Хамруулах иргэн, ААН тоо
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид болон Зохион
байгуулах
сургалт,
бизнесийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй иргэдэд тоогоор
"Бизнесийн төсөл боловсруулах, бизнесээ
4.2-2
төлөвлөх,
санхүүгийн
тайланг
бэлтгэх,
“Баянголд
үйлдвэрлэв”
бүтээмж
тооцох"
арга
зүйн
сургалтыг
зохион Хамрагдах хүн, тоогоор
үзэсгэлэн
худалдаа
байгуулна.
зохион байгуулна.
4.2-1

4.2

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж
ахуй нэгжүүдийн дунд "Баянголд үйлдвэрлэв"
шошготой брэнд бүтээгдэхүүнийг тодруулах, Үйл ажиллагааны
4.2-3
сурталчлан таниулах зорилготой "Шилдэг хувиар
үйлдвэрлэл эрхлэгч" шалгаруулах ажлыг
зохион байгуулна.

хэрэгжилт,

Хорооны хуучин байрыг засварлаж Жижиг
дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн дэргэдэх
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
4.3-1 “Бизнес инкубатор” төвийг байгуулан, жижиг
хувиар
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт
дунд үйлдвэр эрхлэгчид
болон
ахуй
хувиараа
бизнес
үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана.
эрхлэгчдийн
өрсөлдөх
чадварыг
сайжруулж,
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа
мэргэжлийн ур чадварыг
явуулж буй томоохон худалдаа, жижиг дунд
4.3
дээшлүүлэх,зах
зээлийг
үйлдвэрлэл, зочид буудал, хоол үйлдвэрлэл, Зохион байгуулах Бизнес аялал,
4.3-2
өргөтгөх, үйл ажиллагааг
үйлчилгээний газруудын үйл ажиллагааг тоогоор
суртачлах,
туршлага
сурталчлах, туршлага солилцох, хамтран
солилцоход
дэмжлэг
ажиллах “Бизнес аялал”-ыг зохион байгуулна.
үзүүлнэ.
Дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй
байгуулах
тэмцээн,
тогоочдын
мэргэжлийн
ур
чадварыг Зохион
4.3-3
дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох тоогоор
уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулна.
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Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

4,000,000
Дүүргийн төсөв

Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих
төв

-

Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих
төв

100%

1,500,000
Дүүргийн төсөв

Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих
төв

100%

-

Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих
төв

2 удаа

3,000,000
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс

1 удаа

3,000,000
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс

Хүрэх түвшин,
үр дүн

3
200
12

250

№

4.4

4.5

4.6

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Дүүргийн зарим томоохон
Улирлын худалдааны ажлын байр, цагийн
гудамж, өргөн чөлөөнд
хуваарь, худалдаа үйлчилгээний журмыг
4.4-1
худалдаа
үйлчилгээ
батлуулж
хэрэгжилтэд
хяналт
тавьж
эрхэлж байгаа хувиараа
ажиллана.
хөдөлмөр эрхлэгч иргэн,
жижиг
дунд
бизнес
Худалдааны павилоний нэгдсэн загварыг
эрхлэгчдийг
дэмжиж
боловсруулан,
шаардлагатай
газруудад
улирлын
ажиллагаатай 4.4-2 байршуулж хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг
худалдааны
гудамжтай
дэмжинэ.
болно.

Шалгуур үзүүлэлт

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Алслагдсан хороодод ахуй үйлчилгээний
Зохион
байгуулах
сургалт,
4.5-1 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа
тоогоор
иргэдэд сургалт зохион байгуулна.
Гэр
хороололд
ахуй
үйлчилгээний хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.
Нийтийн бие засах газрыг шинээр байгуулах Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
4.5-2
ажлыг судална.
хувиар

"Намрын ногоон өдрүүд" шинэ ногооны
Дүүргийн
хүн
амын 4.6-1
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна.
хүнсний эрүүл, аюулгүй
бүтээгдэхүүний
хангамжийг тогтворжуулж
Хүнсний зах, худалдааны төвүүдэд хүнсний
хяналт
тавих,
эрүүл
бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал, орчны
4.6-2
хүнсээр
хангах,
төмс
эрүүл ахуйд хяналт шалгалтыг зохион
хүнсний ногоо тариалах
байгуулна.
болон
худалдан
Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг
борлуулахад
дэмжлэг
дүүргийн
иргэдэд
хямдралтай
үнээр
үзүүлнэ.
4.6-3
нийлүүлэх, өргөтгөсөн болон үзэсгэлэн
худалдааг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Хүнсний
зах,
худалдааны
төвүүдэд
хүнсний
бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй
байдал, орчны эрүүл ахуйд
хяналт шалгалт, тоогоор
Зохион
байгуулах
худалдаа, тоогоор
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үзэсгэлэн

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс

100%

-

Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний хэлтэс

2 удаа

1,000,000
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс
Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс,
Хүнс
худалдаа үйлчилгээний
хэлтэс
Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

100%

-

100%

1,500,000
Дүүргийн төсөв

2

-

Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

-

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

1

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

10

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

Улирал бүр

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

-

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

1,500,000
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

100%

-

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

Их дээд сургуулиуд дээр “Оюутан цагдаа”
бүлгэмүүдийг байгуулж, сургуулийн орчинд Их дээд сургуулийн хамрагдалт,
5.1-6
хяналт тавьж ажиллах чиглэлээр сургалт хувиар
зохион байгуулна.

100%

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

Цахим тоглоомын газруудын судалгааг гарган
Үйл ажиллагааны
5.1-7 хяналт, шалгалт зохион байгуулж, журмын
хувиар
хэрэгжилтэнд хяналт тавиж ажиллана.

100%

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

ТАВ. АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Хөршийн
холбоо
иргэдийн
үүсгэл
Шинээр байгуулагдах хөршийн
5.1-1 байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил
холбоо, тоогоор
арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллана.
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр гарсан хууль, эрх зүйн актуудыг
олон нийтэд сурталчлах чиглэлээр хариуцсан
нутаг дэвсгэрт байрлах хэвлэл, мэдээллийн
Шинээр
бэлтгэх
5.1-2 байгууллагуудтай хамтран ажиллах гурвалсан
мэдээлэл, давтамжаар
гэрээг байгуулж, сэрэмжлүүлэг, нийтлэл,
нэвтрүүлэг, богино хэмжээний видео /кино/
бэлтгэж, иргэд, олон нийтэд хүргэх ажлыг
зохион байгуулна.

мэдээ,

Тамхины хяналтын тухай хууль болон
Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах,
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
5.1-3 тамхины тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах,
хувиар
хяналт шалгалт хийх арга хэмжээг зохион
байгуулна.
Гэмт
хэрэг,
зөрчлөөс
Дүүргийн хэмжээнд саун массаж, зочид Зочид буудалд хийх хяналт
урьдчилан
сэргийлэх
буудлуудад
хяналт
шалгалтыг
зохион шалгалт, тоогоор
ажилд аж ахуйн нэгж
байгууллага
иргэдийн 5.1-4 байгуулж хуулийн хэрэгжилтийг тогтмол Саун, массажны газарт хийх
хангуулж холбогдох арга хэмжээг авч
5.1 оролцоог нэмэгдүүлж гэмт
хяналт шалгалт, тоогоор
ажиллана.
хэрэг зөрчил илрүүлэх,
таслан зогсоох, урьдчилан
Авто засвар, үйлчилгээ, угаалгын газруудад
сэргийлэх
ажлыг
Мэргэжлийн
байгууллагуудтай
хяналт
шалгалтыг
зохион
байгуулж,
эрчимжүүлнэ.
5.1-5
хамтран улирал тутамд хяналт
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, стандартын
шалгалт, хувиар
зөвлөх үйлчилгээ, сургалт зохион байгуулна.
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хэрэгжилт,

100%

Сар бүр
Улирал бүр

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлөөс
урьдчилан сэргийлэх, Хүүхэд Гэр бүлийн
хүчирхийлэл, Архидан согтуурахтай тэмцэх
Үйл ажиллагааны
5.1-8 чиглэлээр гудамж талбайд байрлуулах анос,
хувиар
сэрэмжлүүлэг, санамж, зөвлөмж шторкийг
хэвлүүлэн иргэдэд хүргэх ажлыг зохион
байгуулна.
Камерын хяналтын төвийн үйл ажиллагааг
Үйл ажиллагааны
5.2-1 сайжруулах
сургалт
зохион
байгуулж,
хувиар
Дүүргийн
хэмжээнд
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана.
камерын
нэгдсэн
хяналтын
систем
бий
Камерын нэгдсэн судалгааг гаргаж, эвдрэл
5.2 болгох
“БаянголҮйл ажиллагааны
камержуулалт II” төслийг 5.2-2 гэмтэл гарсан тохиолдолд засаж, ашиглалтад хувиар
оруулах ажлыг зохион байгуулна.
хэрэгжүүлнэ.
/төслөөс
оруулах/

Гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй эмзэг
цэгийн
судалгааг
гарган,
камержуулах Үйл ажиллагааны
5.2-3
саналыг холбогдох байгууллагад хүргүүлж хувиар
ажиллана.
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хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

100%

40,000,000
Нийслэлийн
төсөв
12,000,000
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс

100%

100,000,000
Дүүргийн төсөв

Цагдаагийн l, ll хэлтэс

100%

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Сургууль, цэцэрлэгүүдийн багш
сурган хүмүүжүүлэгч нарт болон
Иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын
бага насны хүүхдүүдийн дунд,
тухай
хууль
болон
бусад
хууль,
5.3-1
мөн хороодын иргэдэд болон
тогтоомжуудыг сурталчлах ажлыг зохион
томоохон
аж
ахуй
нэгж
байгуулна.
байгууллагуудын жолооч нарт
хийх сургалт, тоогоор
Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай
хамтран зам тээврийн гэмт хэрэг, ослоос Үйл ажиллагааны
5.3-2
урьдчилан сэргийлэх, өвлийн улиралд давс, хувиар
бодис нөөцлөх ажлыг зохион байгуулна.

5.3

Замын
хөдөлгөөний
түгжрэл,
саатлын
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 5.3-3 шалтгаан нөхцлийг судалж, түүнийг арилгахад
зам тээврийн осол, хэрэг,
чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулна.
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
хөтөлбөр
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн зам, замын
боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
байгууламж, тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг,
хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгслийн
5.3-4 бүрэн бүтэн байдал, замын хөдөлгөөний
зохион байгуулалтын аюулгүй байдлыг хангах
болон холбогдох хууль, журамд нийцэж
байгаад хяналт тавьж ажиллана.

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Замын
хөдөлгөөний
аюулгүй
байдлын
аюулгүй байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 9.4.1 дэх заалтыг баримтлан
дүүргийн Засаг даргын “Зам тээврийн осол, Үйл ажиллагааны
5.3-5
хэрэг,
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх хувиар
хөтөлбөр”-ийг
боловсруулан
холбогдох
байгууллага, албан тушаалтантай хамтран
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
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хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

2

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

1,500,000
Замын цагдаагийн хэлтэс
Дүүргийн төсөв

100%

50,000,000
Дүүргийн төсөв

Замын цагдаагийн
хэлтэс, Тохижилт,
нийтийн аж ахуйн хэлтэс

100%

-

Замын цагдаагийн хэлтэс

80-100%

-

Замын цагдаагийн хэлтэс

100%

-

Замын цагдаагийн хэлтэс

№

5.4

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Архины хэт хамааралтай иргэдийг бүртгэж,
албадан
эмчилгээнд
хамруулах,
5.4-1
нийгэмшүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион
байгуулна.
Төрийн бус байгууллагуудтай хамтран архины
хамааралтай иргэдийг архинаас гаргах, "Аз
5.4-3
жаргалтай гэр бүл-өрх”-ийн тоог нэмэгдүүлэх
"Архигүй амьдрал" аяныг
ажлыг зохион байгуулна.
үе
шаттайгаар
хэрэгжүүлнэ.
"Гэртээ харих зам” хөтөлбөрийг холбогдох
5.4-4
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

Шалгуур үзүүлэлт

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг,
Хяналт, шалгалт хийх давтамж,
5.4-5 түүгээр үйлчилдэг худалдаа, үйлчилгээний
тоогоор
цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина.
Нийтийн
эзэмшлийн
Гэрэлтүүлгийн асалт, хувиар
гудамж, зам талбай, орон
Гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг
сууц,
гэр
хорооллын
5.5
5.5-1 чанартай гүйцэтгэж, шинээр гэрэлтүүлэг Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлэг,
гэрэлтүүлгийг сайжруулж,
суурилуулна.
тоогоор
дэвшилтэт
технологийг
нэвтрүүлнэ.
Угсармал орон сууцны дулаан техникийн
шинэчлэл хийх шаардлагатай орон сууцыг Санал асуулга авах нийтийн
Угсармал орон сууцны 5.6-1
дулаалах ажлын хүрээнд иргэдийн дунд санал зориулалттай орон сууц, тоогоор
барилгын
дулааны
5.6
асуулга явуулах ажлыг зохион байгуулна.
алдагдлыг
бууруулах
төсөл хэрэгжүүлнэ.
Угсармал орон сууцны дулаан техникийн
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
5.6-2 шинэчлэлийн төслийг төр, хувийн хэвшлийн
хувиар
түншлэлээр хэрэгжүүлнэ.
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Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Цагдаагийн l, ll хэлтэс,
Нийгэм хөгжлийн хэлтэс

100%

10,000,000
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

-

Хүнс, худалдаа
үйлчилгээний хэлтэс,
Цагдаагийн l, ll хэлтэс,
Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

50

164,000,000
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

465

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

Улирал бүр

98%

№

5.7

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

10

-

Онцгой байдлын хэлтэс

100%

-

Онцгой байдлын хэлтэс

350

-

Онцгой байдлын хэлтэс

200/6000

-

Онцгой байдлын хэлтэс

100%

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

100%

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шалгуур үзүүлэлт

Нийтийн
зориулалттай
орон сууцны барилгын
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр,
дээвэр, цахилгаан шатны
цахилгаан шатны ашиглалт, хамгаалалт, Орон сууцны барилгын дээвэр
засвар,
шинэчлэлийн
10 дээвэр, 10
5.7-1 засвар үйлчилгээнд үзлэг шалгалт зохион цахилгаан шатны мэргэжлийн
ажлыг жил бүрийн хөрөнгө
цахилгаан шат
байгуулж, хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл ажлыг байгууллагын дүгнэлт, тоогоор
оруулалтын төлөвлөгөөнд
хангана.
тусган
үе
шаттайгаар
зохион байгуулна.

Болзошүй гамшгийн үед хорогдох байрны
зориулалтаар
ашиглаж
болох
ерөнхий
5.8-1 боловсролын
сургуулийн
спорт
зал,
цогцолборын барилгыг томилгоожуулах ажлыг
зохион байгуулна.
Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын
Гамшгаас
урьдчилан 5.8-2 дунд өсвөрийн аврагч тэмцээн зохион
сэргийлэх, учирсан хор
байгуулна.
5.8 хохирлыг арилгах, сэргээн
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны
босгох талаар сургалт
“Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллэх
зохион байгуулна.
дохио дамжуулах журам”-ын 339 дүгээр
5.8-3
тогтоолоор Гамшгаас хамгаалах эрт зарлан
мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага
сургуулийг зохион байгуулна.
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ангиллын
сургалтыг зохион байгуулна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн
харилцаанд тэгш оролцох эрхийг хангаж
5.9-1
хэрэгжүүлэх, хамгаалах үйл ажиллагааг
зохион байгуулна.
5.8-4

5.9

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Болзошгүй
гамшгийн
хорогдох барилга, тоогоор

Үйл ажиллагааны
хувиар

үед

хэрэгжилт,

Дадлага сургуульд хамрагдах
дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх аж
ахуйн нэгж байгууллага, тоогоор

Хамрагдах
тоогоор

иргэн,

Үйл ажиллагааны
хувиар

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, Үйл ажиллагааны
иргэдэд ээлтэй "Жишиг 5.9-2
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах хувиар
дүүрэг" болно.
төслийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
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сургалт,

хэрэгжилт,

хэрэгжилт,

Баянгол дүүргийн Засаг
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
даргын 2017-2020 оны
5.9
№ иргэдэд ээлтэй "Жишиг
үйл ажиллагааны
дүүрэг" болно.
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн цахим
хуудсыг
ажиллуулан
иргэдэд
мэдээ, Үйл ажиллагааны
5.9-3
мэдээллийг хүргэж үйл ажиллагаанд татан хувиар
оролцуулна.
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хэрэгжилт,

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс

250

-

Газрын алба

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс, Хороод

100%

-

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс, Хороод

Хүрэх түвшин,
үр дүн

ЗУРГАА. АМЬДРАХАД ТААТАЙ ОРЧИНТОЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Гэр
хорооллыг
орон
сууцжуулах
болон
ая
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг
6.1 тухтай амьдрах санал 6.1-1 холбогдох байгууллагуудтай хамтран үе
санаачлагыг
дэмжиж
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
ажиллана.
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин
төлөвлөн
барилгажуулах
төсөл
Ашиглалтын
шаардлага
хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл
хангахгүй байгаа нийтийн 6.2-1 ажиллагааг
сууц
өмчлөгч
иргэдийн
зориулалттай орон сууцыг
оролцоотой Нийслэлийн Хот төлөвлөлт,
шинэчлэх
ажлыг
ерөнхий төлөвлөгөөний газартай хамтран
Нийслэлийн
Хот
зохион байгуулна.
6.2
төлөвлөлт,
ерөнхий
төлөвлөгөөний
газар
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн
болон төсөл хэрэгжүүлэгч
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин
байгууллагатай хамтран
6.2-2 төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны
ажиллана.
талаар
иргэдийг
мэдээллээр
хангаж,
иргэдийн оролцоотой хяналт тавьж ажиллана.

6.3

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Төлөвлөлтгүй баригдсан тоосгон гараашийг
буулгах болон төмөр гарааш, чингэлгийг
нүүлгэн шилжүүлэх, нийтийн эзэмшил гудамж,
зам,
талбай,
инженерийн
шугамын
6.3-1
Газар чөлөөлөх талбай, тоогоор
хамгаалалттай бүсэд газар ашиглаж байгаа
иргэдэд шаардлага хүргэж газар чөлөөлөх
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт
ажлыг үе шаттай гүйцэтгэх, зөрчил арилгах
байгаа тоосгон болон дан
ажлыг зохион байгуулна.
гараашыг
иргэдийн
оролцоотой
дахин
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа тоосгон болон
Үйл ажиллагааны хэрэгжилт
төлөвлөлтөд оруулна.
6.3-2 дан гараашийн судалгааг гаргаж дахин
хувиар
төлөвлөлтөд оруулах ажлыг судална.
Орчны тохижилт бүхий газар доорх гараашийн
хамтран ажиллах
барилгыг барих ажлыг иргэн, аж ахуй нэгж Дүүрэгтэй
6.3-3
байгууллагуудын
оролцоотой
зохион гэрээний гүйцэтгэл, хувиар
байгуулна.
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№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Орон сууцны болон гэр хорооллын нийтийн
эзэмшлийн гудамж, зам талбайн ногоон
байгууламжийг
байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, арчлалт Ногоон
6.4-1
хамгаалалтыг
сайжруулах
ажлыг
олон нэмэгдүүлсэн гудамж, тоогоор
нийтийн оролцоотой зохион байгуулна.

6.4

Иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллага,
СӨХ-ын
3, 4 хорооллын "Энэбишийн өргөн чөлөө"-ний
оролцоотой
нийтийн 6.4-2 тохижилтын ажлыг эхлүүлнэ.
эзэмшлийн
талбайд
тохижилт хийж мод тарих,
зүлэгжүүлэх замаар нэг
хүнд
ноогдох
ногоон
Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллаа, СӨХ-дод
байгууламжийн
хэмжээг
сургалт зохион байгуулж, өөрийн талбайд
нэмэгдүүлж,
арчлалт 6.4-3
цэцгийн мандал, зүлэгжүүлэлт хийх ажлыг
хамгаалалтыг сайжруулна.
зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Хамруулах аж ахуйн нэгж,
байгууллага, тоогоор
Хамруулах сууц өмчлөгчдийн
холбоо, тоогоор
Ногоон байгууламж хийх талбай,
м2-аар
Сургалтанд хамрагдах сурагч,
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад тоогоор
"Ногоон Баянгол - Сурагч бидний оролцоо"
6.4-4
сэдэвт сургалтыг явуулж, сургуулийн бүсд мод Ногоон байгууламж хийх талбай,
тарих зүлэгжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ.
м2-аар

Иргэдийн чөлөөт цаг
6.5 өнгөрүүлэх цэцэрлэгт
хүрээлэн байгуулна.

Нийтийн эзэмшлийн талбайд жишиг бичил
Иж бүрэн тохижилтын
6.5-1 тохижилтын зураг төсвийг гүйцэтгүүлж бэлтгэл
төсвийн тоогоор
ажлыг хангана.
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зураг

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

3

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

100%

1,000,000,000
Нийслэлийн
төсөв

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн
хяналт, шинжилгээний
хэлтэс,Тохижилт,
нийтийн аж ахуйн хэлтэс

5,000,000
Дүүргийн төсөв

"Баянгол Агро" ОНӨТҮГ

-

"Баянгол Агро" ОНӨТҮГ

80
80
1000
400
2000
2-3 байрлалд
5,000,000
зураг төсөв
Дүүргийн төсөв
хийгдсэн байна.

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Дүүргийн хогийн цэгүүд болон
суурьшлын
бүсэд
хөрс
бохирдуулагч
эх
үүсвэрийн
судалгаа, хувиар

100%

-

Мэргэжлийн хяналтын
хэлтэс

Хамрагдах
гэр
хорооллын
шаардлага
хангаагүй
ариун
цэврийн байгууламж, тоогоор

5000

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

Дүүргийн
гэр
хорооллын
9,10,11,16
дугаар
хороодын
хэмжээнд
боломжтой
байршлуудад
шаардлага
хангасан өрх, тоогоор

100

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

5000

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

1,000,000,000
Улсын төсөв
1,000,000,000
Нийслэлийн
төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс, Төлөвлөлт,
гүйцэтгэлийн хяналт,
шинжилгээний хэлтэс

200,000,000
Нийслэлийн
төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс, Төлөвлөлт,
гүйцэтгэлийн хяналт,
шинжилгээний хэлтэс

Арга хэмжээ

Дүүргийн хөрсний доройтол, бохирдлыг
бууруулах хяналт шинжилгээ хийх ажлыг
6.6-1
зохион
байгуулж,
эрсдэлээс
урьдчлан
сэргийлэх талаар олон нийтэд сурталчилна.

Гэр хорооллын хөрсний
бохирдлыг
бууруулах
Гэр хорооллын айл өрхийн ариун цэврийн
зорилгоор айл өрхийн
байгууламжийн ариутгал халдваргүйжилтийн
ариун
цэврийн
ажлыг
нутгийн
захиргааны
холбогдох
6.6 байгууламжийг дэвшилтэт 6.6-2 байгууллага, тухайн чиглэлээр үйл ажиллагаа
технологи
ашиглан
эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагатай
сайжруулахад
иргэдийн
хамтран зохион байгуулна.
оролцоо,
санаачлагыг
дэмжиж ажиллана.
Гэр хорооллын айл өрхүүдийн ариун цэврийн
байгууламжид
иргэн,
аж
ахуйн
нэгж,
6.6-3 байгууллагатай хамтран шинэ технологи,
бүтээгдэхүүн туршиж хэрэглээнд нэвтрүүлнэ.

6.7

Шалгуур үзүүлэлт

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Сууц
өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн
Сууц
өмчлөгчдийн
байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны
холбоодтой
холбогдох
6.7-1 байрны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн Хамрагдах иргэд, тоогоор
хууль, дүрмийн хүрээнд
тухай хуулийг иргэд, олон нийтэд сурталчлах
хамтран ажиллана.
ажил хэрэгжүүлнэ.
Нөхөөс, м2-аар

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө
Зам засвар, шинэчлэлт, км-ээр
оруулалтаар орон сууцны хорооллын авто
Дүүргийн
нийтийн
6.8-1 замд засвар шинэчлэлт, гэр хорооллын
эзэмшил, орон сууц, гэр
шороон замын нөхцөл сайжруулах ажлыг
хорооллын авто замыг
зохион байгуулна.
6.8 өргөтгөн
шинэчлэх,
Гэр хорооллын зам засвар, кмэвдрэл,
гэмтлийг
ээр
засварлах ажлыг зохион
байгуулна.
Явган хүний зам засварлах, шинээр хийх Шинээр хийгдэх явган хүний зам,
6.8-2
ажлыг зохион байгуулна.
метрээр
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200м2 дээш
2-оос дээш
байрлалд
засвар
шинэчлэлтийн
ажил

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

30км

2000

№

6.9

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Шалгуур үзүүлэлт

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Судалгаа
хийгдсэн
гэр
хорооллын нийтийн тээврийн
маршрут, тоогоор

4

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

100%

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

6,000,000
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

100%

-

Баянгол Шинэ Өргөө

100%

-

Баянгол Шинэ Өргөө

2-Jan

-

Баянгол Шинэ Өргөө

100%

-

Баянгол Шинэ Өргөө

Арга хэмжээ

Дүүргийн
алслагдсан
хороодод
нийтийн
тээврийн
үйлчилгээний
Гэр хорооллын нийтийн тээврийн хүртээмжийг
хүртээмжийг
6.9-1 нэмэгдүүлэхээр мэргэжлийн байгууллагатай
нэмэгдүүлэхэд
нийтийн
хамтарч судалгаа, дүгнэлт гаргана.
тээврийн
холбогдох
байгууллагуудтай хамтран
ажиллана.
Дүүргийн хэмжээнд орон сууцны болон гэр
хорооллын айл өрх, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын
хог
тээвэрлэлтэнд
тавих
6.10-1
хяналтын тогтолцоог сайжруулах зорилгоор
хороо бүрт хог хаягдлын олон нийтийн
байцаагч ажиллуулна.

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт,

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажлыг сар, Жилд зохион байгуулах
улирал бүр тогтмол зохион байгуулан нийт цэвэрлэгээ, тоогоор
6.10-2 байгууллага, аж ахуйн нэгж, сууц өмчлөгчдийн
холбоодыг бүрэн хамруулан хяналт тавьж
Хамрагдах хүн, тоогоор
ажиллана.
Хог хаягдлын талаарх хууль тогтоомж зөрчсөн
Нийтийн
эзэмшлийн
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүлээлгэх
гудамж,
зам
талбайн
6.10-3 хариуцлагын арга хэмжээг оновчтой зохион
цэвэрлэгээ, айл өрх, аж
байгуулж, торгох эрх бүхий байцаагч
6.10 ахуйн нэгж, байгууллагын
ажиллуулна.
хог
тээвэрлэлтийн
Дүүргийн
нутаг
дэвсгэрийн
тодорхой
менежментийг
хэсгүүдэд үүсдэг ил задгай хог хаягдлын
6.10-4
сайжруулна.
цэгүүдийг усгаж, тохижуулах ажлыг зохион
байгуулна.
Хог хаягдал тээвэрлэх зориулалтын болон
бусад
тусгай
зориулалтын
тээврийн
6.10-5 хэрэгслүүдийн байнгын ажиллагааг хангаж,
засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэж
ажиллана.

их

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Үйл ажиллагааны
хувиар

хэрэгжилт

Гэр хорооллын айл өрхийн хог
хаягдлыг 7 хоногт ачих ачилтын
давтамж, тоогоор

Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хариуцсан хэсгийн
хог хаягдал цэвэрлэгээг боловсронгуй болгож Үйл ажиллагааны
6.10-6
цэвэрлэгээний
ажилчдын
чадавхийг хувиар
дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулна.
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хэрэгжилт

7

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

15000

№

Баянгол дүүргийн Засаг
даргын 2017-2020 оны
үйл ажиллагааны
хөтөлбөр

№

Арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Орон сууц, гэр хорооллын дунд орчны
бохирдол үүсгэж үйл ажиллагаа явуулж буй Үйл ажиллагаа зогсоосон цэг,
6.11-1 хоёрдогч түүхий эд авах цэгийг холбогдох стандарт шаардлага хангасан
Орон сууц, гэр хорооллын
хууль, журамд нийцүүлэх ажлыг зохион цэг, тоогоор
айл өрхийн хог хаягдалд
байгуулна.
ангилан ялгах тогтолцоог
Гарын авлага, зурагт хуудас
Хог хаягдлын хууль, холбогдох журмыг
нэвтрүүлэх
зорилгоор
6.11
бэлтгэн
хэвлүүлсэн
тоо,
таниулах, иргэдэд хог хаягдлын талаар
иргэдийн
ухамсарт
тараасан иргэн, байгууллага,
хүлээх хариуцлага ангилан ялгах дадал олгох,
нөлөөлөхүйц
сургалт
тоогоор
сурталчилгааны
ажил 6.11-2 мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэх зорилгоор
сургалт хийж, гарын авлага, зурагт хуудас,
зохион байгуулна.
Зохион
байгуулах
сургалт,
видео мэдээлэл бэлтгэн хүргэх ажлыг зохион
тоогоор
байгуулна.

31

Хүрэх түвшин,
үр дүн

Шаардлагатай
хөрөнгийн
хэмжээ,
хөрөнгийн эх
үүсвэр

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

5/1

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

5000

-

Тохижилт, нийтийн аж
ахуйн хэлтэс

2 сард 1 удаа -

Баянгол шинэ өргөө

