
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН 
ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн 

ХУРЛЫН тогтоол
м  оны сарын л  өдөр Дугаар % Улаанбаатар хот

г  Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийгп
2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

батлах тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдпагын 
тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 2а, 25 дугаар зүйлийн 25.1, 25.2 дахь хэсэг, 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь 
заалтыг тус тус үндэслэн Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
ээлжит Арван дөрөвдүгээр Хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1. Баянгол дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хавсралтаар баталсугай.

2. Эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, биелэлтийн тайланг хагас, бүтэн жилээр гарган 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж байхыг дүүргийн Засаг 
дарга /С.Одонтуяа/-д даалгасугай.



Баянгол дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөечдийн Хурлын 2019 оны 
дугаар сарын / с). өдрийн/Щтоот 
тогтоошн хавсралт

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨСӨЛ

№
Баянгол дүүргийн Засаг 
даргын 2017-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр

№ Арга хэмжээ Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх түвшин, 
ҮР дүн

Шаардлагатай 
хөрөнгийн 

хэмжээ, 
хөрөнгийн эх

ҮҮСВЭО

Хэрэгжүүлэгч
байгууллага

НЭГ. НЭЭЛТТЭЙ ЗАСАГЛАЛТАЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

Дүүргийн хөгжлийн бодлого 
болон дүүргийн төсөв, тухайн 
жилийн эдийн засаг,

1.1-1

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний 
саналыг дүүргийн өрхүүдээс авч боловсруулан 
дүүргийн бодлого төлөвлөлтөд тусгана.

Санап асуулгад оролцох өрх, 
тоогоор 50000 5,000,000 

Дүүргийн төсөв

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

1.1 нийгмийн үндсэн чиглэлийг 
боловсруулахад иргэдийн 
саналыг тусгах ажлыг 
хэрэгжүүлнэ. 1.1-2

Дүүргийн дунд хугацааны төсвийн төслийг 
боловсруулж, 2020 оны төсвийн тодотгол, 
2021 оны төсвийн төсөлд нийтийн сонсгол 
зохион байгуулан иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд өргөн барьж, хэлэлцүүлэн батлуулна.

Зохион байгуулах ажил, тоогоор 1 -
Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

1.2-1
Дүүргийн иргэд, байгууллагад төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийг хүргэх 
“Лавлах үйлчилгээ”- г хүргэнэ.

Үйл ажиплагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% - Иргэдэд үйлчлэх төв

Дүүргийн Иргэний танхимын 
нээлттэй хэлэлцүүлгээр хууль 
сурталчлах, мэдээллээр 
хангах, иргэдэд 
шаардпагатай сургалтуудыг 
эохион байгуулж ажиллана

1.2-2
Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн 
гомдол, дуудлага, мэдээлпийг газар дээр нь 
шийдвэрлэх “Шуурхай баг” ажиллуулна.

Үйп ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% - Иргэдэд үйлчлэх төв

1.2 1.2-3 "Иргэдэд үйлчпэх төв"-өөр дүүргийн иргэдэд 
эрх эүйн туслалцаа үзүүлнэ.

Туслалцаа үзүүлэх иргэд, 
тоогоор 800 - Иргэдэд үйлчлэх төв

1.2-4

Дүүргийн төрийн байгуулпагуудаас үзүүлж буй 
төрийн үйлчилгээг ойртуулах "Түмэнд ойрхон 
төрийн үйлчилгээ” аяныг зохион байгуулж, 
иргэдэд тайлан, мэдээ, мэдээллийг 
сурталчилж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 150,000,000 

Дүүргийн төсөв
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс

1.2-5
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 

хувиар 100% 15,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс



1.3

Дүүргийн "Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв"-өөс 
үзүүлж байгаа төрийн 
үйлчилгээний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, нийслэл болон

1.3-1

"Нэг цэгийн үйлчилгээний төв"-ийн 
үйлчилгээний нэр, төрлийг шат дараатай 
нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг бүрэн 
жигдрүүлнэ.

Нэмэгдүүлэх үйлчилгээний нэр 
төрөл, тоогоор

3 -

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс, 
Татварын хэлтэс, 
Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс, Хөдөлмөр, 
халамжын үйлчилгээний 
хэлтэс

харьяа хэлтсүүдтэй хамтран 
ажиллана 1.3-2

Дүүргийн архивын сан хөмрөгийн барилгыг 
ашиглалтад оруулна.

Архивын сан хөмрөгийн 
барилгын ажлын гүйцэтгэл, 
хувиар

100% -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

1.4-1

Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах 
хэрэгцээ, шаардлагад үндэслэн дүүргийн 1, 3, 
20 дугаар хороодын салбарыг нээн 
ажиллуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% -
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс, нэр 
бүхий хороод

1.4-2

9, 10, 18 дугаар хороодын хороо, өрхийн 
эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн 
цогцолбор байр барих газрын асуудлыг 
холбогдох байгууллагуудад уламжилж 
шийдвэрлүүлнэ.

Хороо, өрхийн эмнэлэг, 
цагдаагийн хэсгийн нэгдсэн 
цогцолбор байрны газар, тоогоор

3 -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

1.4-3

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

Жишиг хороо, тоогоор 3
20,000,000 

Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс, 
Хороод

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн чанарыг 
сайжруулж, ашиглалтыг нэмэгдүүлнэ.

Хорооны статистикийн асуудал 
хариуцсан ажилтнуудад хийх 
сүргалт, тоогоор

4

1,500,000 
Дүүргийн төсөв

Статистикийн хэлтэс, 
Хороод1.4-4 "Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан"- 

гаас хүн амын 25, өрхийн 21 
үзүүлэлтийн алдааны засалт, 
хувиар

100%

1.4

Хороодын үйл ажиллагааны 
чадавхийг нэмэгдүүлж, 
иргэдэд төрийн үйлчилгээг 
хүртээмжтэй, чанартай. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай, Нийгмийн 

халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
иргэдэд сурталчлах, төрийн үйлчилгээг 
иргэдэд хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх үүднээс 
өдөрлөг арга хэмжээг дүүргийн болон хорооны 
нутаг дэвсгэрт тогтмол зохион байгуулна.

Хороодын 4 бүсийн иргэдэд 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
сурталчлан таниулах өдөрлөг, 
арга хэмжээ, тоогоор

4

нээлттэй хүргэж ажиллана.

1.4-5

Ажил олгогч байгууллагуудтай 
хамтран ажилд зуучлах өдөрлөг, 
тоогоор

4 Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс,

Хороо болон хэлтэс дээр 
Нийгмийн халамжийн тухай 
хууль, үйлчилгээг иргэдэд хүргэх 
"Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөг, 
тоогоор

4

Хороод

Өдөрлөг, арга хэмжээнд 
хамрагдах нийт хүн, тоогоор

10,000



1.4-6

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд 
хүртээмжгэй хүргэж, ажиллах зорилгоор 
"Нээлттэй хаалга"-ны өдөрлөгийг зохион 
байгуулна.

Өдөрлөг, тоогоор 4 -
Улсын бүртгэлийн хэлтэс, 
Хороод

1.4-7

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

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн 
даатгалын сангаас үзүүлж буй 
үйлчилгээний талаарх 
мэдээллийг иргэд, 
дааттуулагчдад цаг алдалгүй 
таниулах өдөрлөг, тоогоор

16

Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж 
буй томоохон үйлчилгээний 
төвүүд дээр зохион байгуулах 
өдөрлөг, тоогоор

20

Газар өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах эрх олгох үйл 
ажиллагааг хуулийн дагуу 
зохион байгуулж, ил тод 
байдлыг хангаж ажиллана.

1.5-1

Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалтаар 
газар эзэмшиж байгаа иргэдэд газар 
өмчлүүлэх ажлыг үргэлжпүүлэн зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% - Газрын алба

1.5

1.5-2

Газар эзэмших эрх олгох, сунгах, нэр 
шилжүүлэх, газрын хэмжээ, хаяг өөрчлөх 
тухай иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж дүүргийн 
цахим мэдээлийн самбарт байрлуулж, ил тод 
байдлыг хангаж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% - Газрын апба

1.6-1
Иргэдэд чиглэсэн соёл урлагийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулна.

Зохион байгуулах арга хэмжээ, 
тоогоор

3 66,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

1.6 "Найрсаг Баянгол" 
хөтөлбөрийг хэрэгжуүлнэ.

1.6-2

Жуулчдад зориулсан аялал жуулчлалын 
болон үндэсний урлаг, спортын "Баянгол 
хүрээ", "Номадик фестиваль", "Жанрайсаг" 
зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулна.

Зохион байгуулах арга хэмжээ, 
тоогоор

3 115,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Хүнс худалдаа 
үйчилгээний хэлтэс

1.6-3
Түүх, соёлын биет ба биет бус өв, дурсгалын 
хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьж, 
бүртгэл мэдээллийн санд баяжилт хийнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 2,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

1.7-1
Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80 хувьд 
хүрсэн байх, хүвиар

100% -
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс

1.7 "Цахим Баянгол” хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

1.7-2
Төрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлж, иргэдэд ил тод, нээлттэй, 
хүртээмжтэй болгоно.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 80 хувьд 
хүрсэн байх, хувиар

100% 10,000,000 
Дүүргийн төсөв

Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс, 
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

1.7-3

Төрийн албан хаагчдийн мэдээллийн 
технологийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 
төрийн цахим үйлчилгээг ашиглах боломжийг 
иргэдэд олгоно.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 100 
хувьд хүрсэн байх, хувиар 100% 5,000,000 

Дүүргийн төсөв
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс



1.8

Дүүргийн төсөвт болон орон 
нутгийн өмчит 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналтыг сайжруулж, ажлын 
хариуцлага, уялдаа холбоог 
нэмэгдүүлнэ.

1.8-1

Дүүргийн төсөвт болон орон нутгийн өмчит 40 
байгууллагад дотоод аудит, санхүүгийн хяналт 
шалгалт хийж, дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлж 
ажиллана.

Санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх 
байгууллага, тоогоор 40 - Дотоод аудитын алба

1.8-2

Дүүргийн төсөвт болон орон нутгийн өмчит 
176 байгууллагын "Шилэн дансны тухай 
хууль"-ийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг 
тооцож ажиллана.

Хуулийн хэрэгжилтэд тавих 
хяналт, давтамжаар улирал бүр

- Дотоод аудитын албаХуулийн хэрэгжилтэд хяналт 
тавих байгууллага, тоогоор 189

1.9

Дүүргийн төсөвт болон орон 
нутгийн өмчит 
байгууллагуудын санхүүгийн 
үйл ажиллагаакд тавих 
хяналтыг сайжруулж, төсөв, 
санхүүгийн сахилга батыг 
мөрдүүлж, ил тод байдлыг 
хангуулж ажиллана.

1.9-1
Орон нуттийн орлогыг нэмэгдүүлж, сар, 
улирлын төлөвлөгөөг хуваарийн дагуу жигд 
биелүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Орлогын нэр төрөл бүрээр 
биелэх биелэлт, хувиар 100% -

Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс, Татварын хэлтэс

1.9-2
Төсвийн зарлагын төлөвлөгөө, хуваарийг 
батлуулан, санхүүжилт олгох, зарцуулалтын 
эрх нээх, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

Төсөвт байгууллага, тоогоор 180 -
Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

1.9-3

Батлагдсан төсвийн хүрээнд улс, нийслэл, 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, орон нутгийн 
хөгжлийн сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын 
ажлын гүйцэтгэлийг санхүүжүүлж, хяналт 
тавьж ажиллана.

Хөрөнгө оруулалтын ажил, 
гүйцэтгэлийн хувиар 100% -

Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

1.9-4

Дүүргийн санхүүгийн үйл ажиллагааг 
сурталчпах, сургалт зохион байгуулах, 
санхүүгийн тайланг хүлээн авч 
баталгаажуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
мэдээллийг ил тод цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд мэдээлж ажиллана.

Сургалт, тоогоор 4 3,000,000 
Дүүргийн төсөв

Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
тоогоор

12 -

Бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 75 хувьд 
санхүүгийн тайлангийн 
баталгаажуулалт хийх, хувиар

100% -

1.9-5
Дүүргийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийг 
хэлэлцүүлэн батлуулах ажлыг зохион 
байгуулна.

Зохион байгуулах ажлын тоо 1 -
Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

1.10

Дүүргийн өмч, эд хөрөнгийн 
бүрэн бүтэн байдлыг ханган, 
хөрөнгийн хөдөлгөөнийг 
зохих журмын дагуу хянаж, 
данс бүртгэлийг сайжруулна.

1.10-1
Орон нутгийн өмч, эд хөрөнгийг бүртгэх, 
бүртгэл тооллогын ажлыг зохион байгуулна.

Бүртгэл тооллого, тоогоор 1 1,000,000 
Дүүргийн төсөв

Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс,
Тохижилт, нийтийн ахуйн 
хэлтэс

1.10-2

Төсөвт байгууллагуудын Нийслэлийн өмчийн 
газартай байгуулсан гэрээний биелэлтийг 
дүгнэж, гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллана.

Гэрээний биелэлтийн дүгнэлт, 
тоогоор

86 -
Санхүү, төрийн сангийн 
хэлтэс

1.11
Эрүүл мэнд нийгмийн 
даатгалын үйлчилгээг 
сайжруулна.

1.11-1

Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны 
чадавхийг бэхжүүлэх, байцаагч, ажилтнуудыг 
чадавхжуулах, нийгмийн даатгалын 
үйлчилгээний хэм хэмжээ, иргэд, 
даатгуулагчдад үйлчлэх үйлчилгээний соёлыг 
дээшлүүлэх, тэтгэвэрт гарах иргэдэд үзүүлэх 
үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгож нийгмийн 
даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
хуулийн хугацаанд олгож ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% -
Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс



1.11-2

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж буй их, дээд сургууль, мэргэжил 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд, томоохон 
худалдааны төв, цайны газар, бичил бизнес 
эрхлэгчдийг сайн дурын эрүүл мэнд, нийгмийн 
даатгалд хамруулах ажпыг зохион байгуулна.

Оюутны эрүүл мэндийн 
даатгалын хамрагдалтыг 10 
хувиар өсгөх, хувиар

100%

-
Нийгмийн даатталын 
хэлтэсСайн дурын эрүүл мэнд, 

нийгмийн даатгалын 
хамрагдалтыг 5 хувиар өсгөх, 
хувиар

100%

1.12

Дүүргийн татвар төлөгчийн 
бааз суурийг өргөтгөж, 
татварт хамрагдалтын 
түвшинг нэмэгдүүлнэ.

1.12-1

Татварын багц хууль тогтоомж, заавар 
журмын талаар сурталчилах, татвар 
төлөгчдийн сегментэд тохирсон сургалт 
зохион байгуулна.

Татварын сурталчилгаа, 
сургалтын тоо

50 удаа - Татварын хэлтэс

1.12-2

Татварын хөндлөнгийн мэдээллийн эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх замаар нуугдмал 
орлогыг илрүүлж татварын бааз суурийг 
өргөжүүлнэ.

Татварын нэр төрлөөрх татвар 
төлөгчийн тоо

Өмнөх оноос 
өссөн байх - Татварын хэлтэс

1.12-3

Татварын орлогын нэр төрөл бүрээр өрийн 
судалгаа гаргаж, татварын ногдуулалт, 
төлөлт, татвар хураах үйл ажиллагаанд тавих 
хяналтыг сайжруулж, татварын өр 
барагдуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

Өр авлага буурах, хувиар

ТЕГазраас 
дэвшүүлсэн 

зорилтот 
түвшинд хүргэх

- Татварын хэлтэс

1.12-4

Зах, худалдааны төвүүдийн бизнес эрхлэгч 
татвар төлөгчдийг НӨАТУС-д бүрэн 
хамруулж, хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулна.

НӨАТУС-д хамрагдалт, хувиар 100% 6,000,000 
Дүүргийн төсөв

Татварын хэлтэс,
Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс 
Санхүү төрийн сангийн 
хэлтэс,

1.12-5

Хог хаягдлын хураамжийн тухай хуулиудыг 
сурталчлах ажлыг тоггмол зохион байгуулж, 
татварт бүрэн хамруулах ажлыг зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100%
5,000,000 

Дүүргийн төсөв

Татварын хэлтэс 
"Баянгол Шинэ Өргөө" 
ОНӨААТҮГСургалт, тоогоор 12

1.13

Статистикийн мэдээллийн 
гаргалт, хамралтыг 
сайжруулж, орон нутгийн 
бодлого төлөвлөлтөд 
шаардагдах мэдээллийн сан 
бүрдүүлнэ.

1.13-1

Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжпийн 
үзүүлэлтүүдээр мэдээллийн санг баяжуулж, 
инфографик болон бусад хэлбэрээр олон 
нийтэд ил тод мэдээлж ажиллана.

Дүүргийн үндсэн болон харьяа 
хэлтэс албадын статистик 
мэдээллийг ашиглан бэлтгэх 
"Баянгол дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал" статистикийн 
сарын танилцуулга, тоогоор

12
1,000,000 

Дүүргийн төсөв

Статистикийн хэлтэс

Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн талаарх динамик 
үзүүлэлт, хувиар

100% Статистикийн хэлтэс

1.13-2
Аж ахуй нэгж, байгууллага, хороодод хийх 
статистикийн хяналт, шалгалтын ажлын 
чанарыг дээшлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100%

800,000 Дүүргийн 
төсөв Статистикийн хэлтэсХороодын ХАӨМСангийн 

мэдээллийг чанаржуулж, үнэн 
бодит байдлыг хангаж ажиллана.

100%
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Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр 
хэрэгжуүлэх төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах 
уйл ажиллагааны сонгон 
шалгаруулалтад иргэд, олон 
нийтийн оролцоо, хяналтыг 
нэмэгдуулнэ.

1.14-1

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас тус албанд 
эрх шилжүүлсэн худалдан авах ажиллагааг 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
системээр (4епйег.доу.тп), зохион байгуулж 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тендерийн урилга, үр дүнг тухай бүр уг систем 
болон дүүргийн цахим хуудсанд оруулж, 
нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилгыг 
өдөр тутмын сонинд нийтлэн олон нийтэд 
мэдээлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Худалдан авах 
ажиллагааны алба

1.14-2

Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэний төлөөлөлд хууль журмыг сурталчлах, 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем ашиглалтын талаар сургалт зохион 
байгуулна.

Сургалтад хамруулсан төлөөлөл, 
тоогоор 40 1,000,000 

Дүүргийн төсөв
Худалдан авах 
ажиллагааны алба

1.14-3

ТБОНӨХБАУХАТХ-д мэргэшуүлэх, гэрчилгээ 
олгох сургалтыг ТӨБЗГазар болон холбогдох 
сургалтын байгууллагатай хамтран зохион 
байгуулна.

Зохион байгуулах ажил, тоогоор 1 2,250,000 
Дүүргийн төсөв

Худалдан авах 
ажиллагааны алба

1.15

Батлан хамгаалах бодлогын 
үндэс баримт бичиг, батлан 
хамгаалахын багц хуулийг 
иргэдийн оролцоонд 
тулгуурлан сурталчлан 
хэрэгжүүлж, иргэн цэргийн 
харилцааг бэхжүүлнэ.

1.15-1

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулдаг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд батлан 
хамгаалах хууль, тогтоомжоор хүлээсэн 
үүргийг хэрэгжүүлэхэд сурталчилах ажлыг 
зохион байгуулна.

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
сурталчилах, хяналт тавих аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, тоогоор

12 6,000,000 
Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб

1.15-2

Дайчилгааны бэлэн байдлыг хангах арга 
хэмжээнүүдийг мэргэжлийн түвшинд зохион 
байгуулж, дүүргийн удирдлага, иггабын 
ажилтнуудыг дайчилгаатай КШХС-д татан 
оролцуулж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион 
байгуулна.

Томилгоот бүрэлдэхүүний 
сургалт тоогоор 
/өгөгдсөн даалгавараар/

100% - Цэргийн штаб

1.15-3
2020 оны цэрэг, техникийн тоо бүртгэлийг 
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын захирамжийн 
дагуу зохион байгуулна

18-50 насны бэлтгэл үүрэгтэн, 
техникийг тодотгох, хэрэгжилт 
хувиар

100% 8,000,000 
Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб

1.15-4

2020 оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ 
албаны халалт, татлага, "Оюутан цэрэг" 
цэргийн мэргэжил олгох сургалтыг зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
/хувиар/ 100% 50,000,000 

Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб

1.15-5

Дайчилгааны тухай Монгол улсын хуулийн 
дагуу албан тушаалтны болон 1, 2 дугаар 
зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын 
сургалтыг зохион байгуулна

Дайчилгааны бэлтгэл нөөц 
нэмэгдэх 100% 12,000,000 

Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб

1.15-6

Цэргийн жинхэнэ албыг биеэр дүйцуүлэн хаах, 
болон мөнгөн төлбөрөөр орлуулан хаах 
талаар иргэд болон байгууллагад сургалт, 
сурталчилгаа явуулна.

Цэргийн жинхэнэ алба хаах 
хүсэл эрмэлзлэлийг нэмэгдүүлэх 100% 8,000,000 

Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб
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Эдийн засаг. нийгмийг 
хөгжүүлэх чиглэлээр гадаад 
орны хот, дүүргүүдтэй 
харилцаа хамтын 
ажиллагаагаа сайжруулж, 
цар хүрээг өргөжүүлнэ.

1.16-1

Дүүргийн олон жилийн хамтын ажиллагаат 
гадаад улс орны хот, дүүргүүдтэй шинэ 
түвшинд хамтран ажиллах, шинээр харилцаа 
холбоо тогтоож, урт болон богино хугацаат 
төсөл, хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг татах 
ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 20,000,000 

Дүүргийн төсөв
Төрийн захиргааны 
удирдлагын хэлтэс

ХОЁР. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ
Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг Сургалт, өдөрлөг, тоогоор 12

16,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

2.1-1 дээшлүүлэхэд читэсэн сургалт, өдөрлөг, 
аяныг зохион байгуулна. Хамрагдах хүн, тоогоор 30000

2.1-2
Халдварт ба халдварт бус өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлгийн арга хэмжээг

Зохион байгуулсан ажил, тоогоор 4 6,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс,

зохион байгуулна. Хамрагдсан хүн, тоогоор 50,000 Эрүүл мэндийн төв,

2.1-3 Хун амын эрүүл мэндийг дэмжигч 
байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлнэ. Зохион байгуулсан ажил, тоогоор 4 удаа 14,000,000 

Дуүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс,
Эрүүл мэндийн төв

2.1-4
"Давсны хэрэглээг бууруулах", "Чихрийн 
шижин" "Хавдрын эсрэг хамтдаа" арга 
хэмжээг зохион байгуулна.

Зохион байгуулсан ажил, тоогоор 4 удаа 9,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс,
Эрүүл мэндийн төв

2.1 "Эрүүл дүүрэг" хөтөлбөрийг 2.1-5 Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих аян зохион 
байгүүлна.

Өмнөх оны мөн үеэс 10%-иар 
нэмэгдэнэ. 100% 4,000,000 

Дүүргийн төсөв Эрүүл мэндийн төв

хэрэгжүүлнэ.

2.1-6

0-2 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд хоол 
тэжээлийн дутагдлын судалгааг шинэчлэн 
гаргах, эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулна.

Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн 
60%-ийг хамруулна. 100% 5,000,000 

Дүүргийн төсөв Эрүүл мэндийн төв

2.1-7
Олон нийтэд түшиглэсэн "Хүүхдийн өвчний 
цогц менежмент"-ийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах сургалт зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 4,000,000 

Дүүргийн төсөв Эрүүл мэндийн төв

2.1-8
18 сартай хүүхдийн иж бүрэн үзлэгээр өвчлөл 
илэрсэн хүүхдүүдийг хөгжлийн үйлчилгээнд 
бурэн хамруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100%

2,000,000 
Эрүүл мэндийн 

төв
Эрүүл мэндийн төв

2.1-9
Зорилтот бүлгийн иргэдэд орчны эрүүл 
мэндийг сайжруулах чиглэлээр үе шаттай 
ажил зохион байгүулна

Зорилтот бүлгийн хүн амын 50%- 
ийг хамруулах 100% 8,000,000 

Дүүргийн төсөв Эрүүл мэндийн төв

Ахмад настанд зориулсан 
нийгэм соёл, олон нийтийн 
үйл ажиллагааг тогтмол 
хэрэгжүүлнэ.

2.2-1

Ахмад хөгжлийн ордон, хороодын 
чийрэгжүүлэлтийн бүсээр дамжуулан ахмад 
настны биеийн тамир, спорт, соёл олон 
нийтийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, хамрагдах 
ахмадын тоог нэмэгдүүлнэ.

Хамрагдсан ахмад, тоогоор 10,000 179,000,000 
Дүүргийн төсөв

Ахмадын хороо,
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

2.2

2.2-2
Монголын цагаан сарын баярыг тохиолдуулан 
ахмад настанд зориулсан хүндэтгэлийн арга 
хэмжээг зохион байгуулна.

Хамрагдсан ахмад, тоогоор 5,000 110,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс,

2.2-3
Олон улсын ахмадын өдрийг тохиолдуулан 
ахмад настанд зориулсан хүндэтгэлийн арга 
хэмжээг зохион байгуулна.

Хамрагдсан ахмад, тоогоор 5,000 70,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн
хэлтэс.



Иргэдийг нийтийн биеийн тамир, спортоор 
хичээллэх материаллаг орчин нөхцөлийг Зохион байгуулсан ажил, тоогоор 12

30,000,000 
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир, спорт 
хороо
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

2.3-1 сайжруулж, нийтийн биеийн тамир, спортын 
наадам, тэмцээн уралдаан, сургалт зохион 
байгуулна.

Хамрагдсан хүн, тоогоор 50,000

Нийтийн биеийн тамир, 
спортыг хөгжүүлэх, хүн амыг

2.3-2

Усан спорт сонирхогчдод болон зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн сургалт, тэмцээн уралдаан, 
чийрэгжүүлэлтийн ажлыг тогтмол зохион 
байгуулна.

Хамрагдсан хүн, тоогоор 2,500 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Усан спорт сургалтын төв

2.3 чийрэгжүүлэх олон нийтийн 
сайн дурын клубуудын үйл 
ажиллагааг дэмжиж 
ажиллана.

2.3-3

Усан слорт түүний ач холбогдлыг олон нийтэд 
таниулах, сурталчлах ажлыг олон нийтийн 
мэдээллийн болон бусад хэрэгслээр 
дамжуулан хүргэнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% - Усан спорт сургалтын төв

2.3-4 "Баянгол Олимп 2020" иргэдийн спортын 
наадам зохион байгуулна.

Зохион байгуулагдах тэмцээн, 
тоогоор

8 20,000,000 
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир спорт

Хамрагдах иргэд, тоогоор 3,000
хороо

2.3-5

Нийтийн биеийн тамир, спортын чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж буй олон нийтийн сайн 
дурын клубуудын үйл ажиллагааг дэмжин 
ажиллана.

Хамтран зохион байгуулсан 
тэмцээн, уралдаан, тоогоор

4 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс,
Биеийн тамир спортын 
хороо

2.4-1
Спортын 12 төрлийн өсвөрийн шигшээ багийн 
тамирчдыг тэмцээн уралдаанд бэлтгэл ханган 
оролцуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 30,000,000 
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир, спорт 
хороо,
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

2.4
Дүүргийн өсвөрийн шигшээ 
багийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, дэмжлэг үзүүлнэ.

2.4-2
Оюутны спортын VI их наадмыг зохион 
байгуулна.

Спортын төрөл, тоогоор 8 15,000,000 
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир, спорт 
хороо,
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

2.4-3

Усан спортын төрлөөр өсвөрийн шигшээ 
багийн тамирчдын бэлтгэл сургуулилтыг 
тогтмол ханган ажиллаж, тэмцээн уралдаанд 
амжилттай оролцуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% - Усан спорт сургалтын төв

2.5-1

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт сайжруулсан түлш 
худалдаалах, нийлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллана.

Хяналт хийх хороод, тоогоор 9, 10, 11, 21, 
22, 23

2,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

2.5

"Утаагүй хот 2030" төсөлтэй 
уялдуулан агаарын 
бохирдлыг бууруулах арга 
хэмжээ авна.

2.5-2

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт стандарт хэмжээнээс 
дээш утаа ялгаруулж хөдөлгөөнд оролцож 
байгаа авто тээврийн хэрэгсэлд хяналт 
шалгалтын ажлыг тогтмол зохион байгуулна.

Хяналт, шалгалтад хамрагдах 
авто тээврийн хэрэгсэл, тоогоор

1000 дээш 6,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

2.5-3
“Агаарын чанарыг сайжруулах 3, 4 дүгээр 
бүсэд мөрдөх" журмын хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% -
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

ГУРАВ. ЭРДЭМ БОЛОВСРОЛТОИ ИРГЭНТЭИ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

3.1-1

Боловсролын үйлчилгээ чанартай, тэгш 
хүртээмжтэй, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн байх 
боломжийг бүрдүүлэн, багш сурагчийн 
ажиллах, таатай орчныг бий болгоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 20.000.000 
Дүүргийн төсөв

Боловсролын хэлтэс, 
Нийгмийн хөгжлийн 

хэлтэс



3.1
"Баянгол-Боловсрол 2020" 
хөтөлбөрийг боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ.

3.1-2

Амьдрах ухаан, бие даах чадвартай, зөв 
хөгжил төлөвшилтэй иргэн төлөвшүүлэх 
чиглэлээр сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулж хэвшүүлнэ.

Зохион байгуулах ажил, тоогоор 3 13,000,000 
Дүүргийн төсөв

Боловсролын хэлтэс, 
"Баянгол Агропарк" 

ОНӨТҮГ

3.1-3

Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсролын стандартад суурилсан цөм 
хөтөлбврийг чанартай хэрэгжүүлж, сургалтын 
чанарыг ахиулна.

Зохион байгуулах ажил, тоогоор 3 16,000,000 
Дүүргийн төсөв Боловсролын хэлтэс

3.1-4
Багшийн хөгжлийг дэмжих, тэдний мэргэжил, 
ур чадварыг дээшлүүлэх, тэргүүн туршлагыг 
түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллэгааны хэрэпкилт 
хувиар

100% 90,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс 

Боловсролын хэлтэс

3.2

Насан туршийн боловсрол 
олгох сургалтын хүртээмжийг 
сайжруулж, сургууль 
завсардалтыг 50 хувиар 
бууруулна.

3.2-1

Сургууль завсардсан болон завсардах 
эрсдэлтэй хүүхдүүдийн илрүүлэг судалгааг 
хороодтой хамтран хийж дүйцсэн 
хөтөлбөрөөр бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсролыг эзэмшүүлнэ.

Х.амрагд,ах хүи, тоогоор 60 -
Албан бус насан туршийн 
боловсролын төв

3.2-2
Бичиг үсэг үл мэдэгч болон бага мэдэгч 
иргэдийн судалгааг гарган бичиг үсгийн 
сургалтад хамруулна.

Хамрагдах хүи, тоогоор 10 -
Апбан бус насан туршийн 
боловсролын төв

3.2-3

Амьдрах ухаан, гэр бүл, иргэний боловсрол, 
гоо эүй, ёс суртахуун төлөвшлийн боловсрол 
олгох үндсэн 5 чиглэлийн сургалтыг насан 
туршийн боловсролын төвд зохион байгуулж, 
эдгээр хичээлийн 20%-ийг онлайн хэлбэрт 
оруулна.

Сургаптанд хамруулах иргэн, 
тоогоор

3500 -
Албан бус насан туршийн 
боловсролын төв

3.3 "Хүүхдэд ээлтэй Баянгол" 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

3.3-1
Хүүхэд, залуучуудыг урлаг, уран бүтээлийн 
болон гадаад хэлний төрөл бүрийн 
дугуйлэнгийн сургалтад хамруулна.

Сургалт, төрлөөр 11

-
Хүүхэд, залуучуудын 
соёлын ордон, Баянгол 
хүүхдийн зусланХамрагдсан хүүхэд тоогоор 250 дээш

3.3-2
Эрсдэлт нөхцөл байдалд байгаа хүүхдийг 
эрсдлээс урьдчилан сэргмйлэх, хамгааллын 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.

Зохион байгуулсан арга хэмжээ, 
тоогоор

4 5,500,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний 
хэлтэс, Гэр бүл хүүхэд 
залуучуудын хэлтэс, 
Цагдаагийн газар

3.3-3
Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа, 
аян, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 13,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс, Цагдаагийн газар

3.3-4
"Баянголын багачууд" хүүхдийн баярын арга 
хэмжээ зохион байгуулна.

Оролцсон хүүхэд, тоогоор 3,000 20,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс



3.4

“Запуучууд хөгжлийн төв"-ийн 
үйп ажиллагааг өргөжүүлж 
залуучууд руу чиглэсэн 
сургаптын хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлнэ.

3.4-1

Түүх, соёлын өвийг хамгаапах, эх оронч үзлийг 
төлөвшүүлэх, ардын урлаг, ёс заншил, 
уламжлалт зан үйлийг хөгжүүлэхэд 
залуучуудын оролцоог ханган ажиллана.

Зохион байгуулсан ажил, 
хамрагдсан хүн, тоогоор

2 удаа 
200 хүн

8,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-2
Зорилтот бүлгийн залуучуудад чиглэсэн 24 
удаагийн сургалт, 4 нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулна.

Сургалт, нөлөөллийн үйл 
ажиллагаанд хамрагдсан 
залуучууд, тоогоор

5000
2,000,000 

Дүүргийн төсөв

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-3
Зорилтот бүлгийн залуучуудыг сэтгэл зүй, 
хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
холбон зуучилна.

Холбон зуучлах үйпчилгээнд 
хамрагдсан зорилтот бүлгийн 
залуучууд, тоогоор

1000 1,500,000 
Дүүргийн төсөв

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-4

Залуучуудын биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт, 
байгаль орчноо хайрлан хамгаалах амьдрах 
ухааны боловсрол олгох “Эко аялал" сургалт 
зохион байгуулна.

“Эко аялал" сургалт, тоогоор 4 3,000,000 
Дүүргийн төсөв

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-5

Залуучуудын хүсэл сонирхол, эрэлт 
хэрэгцээнд тулгуурласан сонирхлын клуб 
байгуулж, клубын үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах, зөвлөл, бүлгийн үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.

Сонирхлын клуб байгуулах, 
тоогоор 5 -

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-6

Хүмүүнлэгийн болон сайн дурын ажилд 
залуучуудыг хамруулах, бүртгэх, оролцоог 
баталгаажуулах, ажлын туршлагад тооцох үйл 
ажиллагааг зохион байгуулна.

Сайн дурын ажилтан бүртгэх, 
баталгаажуулах, тоогоор 200 -

Г эр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.4-7 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 
сургалтыг зохион байгуулна.

Сургалтад хамрагдсан 
залуучууд, тоогоор 2000 -

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

3.5

Өсвөр болон бага насны 
хүүхдүүдэд цэрэг, эх оронч 
хүмүүжил олгох "Эх орон-36" 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

3.5-1

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад 
"Эх орон-8, 16, 36" хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг 
төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлнэ.

"Эх орон 36" хөтөлбөрт 
хамрагдсан сурагчид, тоогоор 2000 16,500,000 

Дүүргийн төсөв

Баянгол Хүүхдийн 
зуслан,
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Усан спорт 
сургалтын төв

3.5-2

Эх орон-36 хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий 
боловсролын болон их дээд сургуулиудад эх 
орон, тусгаар тогтнол, Монгол цэргийн 
гадаадад явуулж буй үйл ажиллагааг 
сурталчилах, яриа таниулга хийнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
/хувиар/ 100% 6,000,000 

Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб

3.5-3

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 99 
жилийн ойн хүрээнд хүүхэд, залуучууд, 
иргэдийн оролцоог хангасан иргэн цэргийн 
харилцааг бэхжүүлэх, эх оронч үзлийг 
төлөвшүүлэхэд чиглзсэн арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулна.

Зохион байгуулах арга хэмжээ 
/тоогоор/

7 15,000,000 
Дүүргийн төсөв Цэргийн штаб



3.5-4

“Өсвөрийн сэргийлэгч” дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж ерөнхий боловсролын 11 
сургуульд өсвөрийн сэргийлэгч бүлгэм 
байгуулж 1 ангийг сургалт дадлагад зориулан 
тохижүулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
хувиар

100% - Цагдаагийн газар

3.6-1

Шинээр гэр бүл болж буй хосууд, шинэ төрсөн 
иргэд, иргэний үнэмлэхээ гардан авч буй 
залуусын бслолын үйл ажилпагааг зохион 
байгуулах, олон хүү, охин төрүүлсэн 
ээжүүдийг алдаршуулах еслолын арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

ёслолын үйл ажиллагаа, тоогоор 300 -
Гэр бүл бслолын ордон, 
Улсын бүртгэлийн хэлтэс

3.6

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

3.6-2

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийт болон аж 
ахуй нэгж байгууллагуудыг татан оролцуулж, 
энэ чиглэлээр идэвх санаачилгатай ажиллаж 
буй иргэд олон нийтийг урамшуулах ажлыг 
зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн 
хувиар 100%

5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс, Нийгмийн 
хөгжлийн хэлтэс, 
Хороодын ажлын алба, 
Цагдаагийн газар

3.6-3
Залуучуудад гэр бүлийн боловсрол олгох 
сургалт, өдөрлөг, нөлөөллийн үйл ажиллагааг

Зохион байгуулсан ажил, тоогоор 28 2,000,000 
Дүүргийн төсөв

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн

зохион байгуулна. Хамрагдсан хүн, тоогоор 5000 хэлтэс

3.6-4

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн 
үйлчилгээний мэдээлэл хяналтын тогтолцоог 
бэхжүүлж, “1п1гапе1.доу.тп” хүүхэд хамгааппын 
нэгдсэн программ “Эрсдлийн түвшин тогтоох 
программ”-д баяжилт, бүрдүүлэлт хийж, 
ашиглалтыг сайжруулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтэс

ДӨРӨВ. АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ ИРГЭНТЭЙ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

4.1-1
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 
төсөл хэрэгжүүлж, үр дүнгтооцон ажиллана

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% -
Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс,

4.1-2
Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжил 
сурталчлах өдөрлөгийг зохион байгуулна.

Хамрагдах хүн, тоогоор 5000 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний 
хэлтэс

4.1-3

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл мэдээллийн 
нэгдсэн санд бүртгэлтэй мэргэжилтэй 
иргэдийг тоггвортой ажлын байраар хангах 
ажпыг зохион байгуулна.

Ажлын байранд зуучлуулах 
бүрттэлтай ажил хайгч иргэд, 
тоогоор

500 дээш -
Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний хэлтэс

4.1-4

Ажлын бага туршлагатай залуусыг ажлын 
байран дээр дадлагажуулах замаар 
хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэх 
“Дадлагажуулах хөтөлбөр" хэрэгжүүлнэ.

Шинээр ажлын байртай болох 
ажилгүй иргэд, тоогоор

100 дээш -
Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний хэлтэс

4.1

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээг сайжруулж, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг

Хөдөлмөрт бэлтгэх арга 
хэмжээнд хамрагдах иргэн, 
тоогоор

20

нэмэгдүүлж, нэг өрх, нэг 
хашаанд хүрч ажиллах

Үогм/пмйи Яопупюо п т о й  ипгопмии ү о п с ш ю п

Санхүүгийн дэмжлэг авах иргэн, 
тоогоор

50
Ү о по п и о п  үопйиш



зарчмыг Оэримтаяна. 4.1-5 эрхлэлтийг дэмжиж ажиллана. Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
сургалтанд хамрагдах иргэн, 
тоогоор

30

/чи^^и* лолвиил\

үйлчилгээний хэлтэс

Ажил олгогчийн урамшуулал 
авах иргэн, байгууллага, тоогоор

3

4.1-6

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэдэд 
боловсрол, эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, нийгмийн 
хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг 
хүргэх замаар зорилтот өрхийн хөгжил, 
хамгааллыг сайжруулна.

Хамрагдсан өрх, тоогоор 700 40,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хөдөлмөр,
үйлчилгээний
Нийгмийн
хэлтэс,

халамж
хэлтэс,

хөгжлийн

4.1-7
Зорилтот бүлэгт чиглэсэн "Баянгол-Түрээсийн 
орон сууц" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100%

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс, Төлөвлөлт, 
гүйцэтгэлийн хяналт 
шинжилгээний хэлтэс

4.2-1
Жижиг, дунд үйлдвэрлэгчдийг дэмжих гадаад 
болон дотоод үзэсгэлэн худалдааг зохион

Үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулах, тоогоор

5 14,000,000 
Дүүргийн төсөв

Жижиг
үйлдвэрлэлийг

дунд
дэмжих

байгуулна Хамруулах иргэн, ААН тоо 250 төв

4.2
“Баянголд үйлдвэрлэв" 
үзэсгэлэн худалдаа зохион 
байгуулна.

4.2-2

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид болон 
бизнесийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй иргэдэд 
"Бизнесийн төсөл боловсруулах, бизнесээ 
төлөвлөх, санхүүгийн тайланг бэлтгэх, 
бүтээмж тооцох" арга зүйн сургалтыг зохион 
байгуулна.

Зохион байгуулах сургалт, 
тоогоор

12
- Жижиг

үйлдвэрлэлийг
төв

дунд
дэмжих

Хамрагдах хүн, тоогоор 250

4.2-3
Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 
цэг байгуулна.

Борлуулаптын цэг, тоо 1 18,000,000 
Дүүргийн төсөв

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт

4.3-1

Дүүргийн хэмжээнд хоол үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн 
болон хувийн хэвшлийн сургууль, цэцэрлэгийн 
тогоочдын мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох 
уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулна.

Зохион байгуулах тэмцээн, 
тоогоор

1 4,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

хувиараа бизнес эрхлэгчдийн
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын "Бизнес уулзалт, 
зөвлөгөөн" зохион байгуулна.

Уулзалт зөвлөгөөн, тоогоор 2 удаа 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Жижиг дунд

4.3

өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулж, мэргэжлийн ур

4.3-2 Хамрагдах бизнес эрхлэгч, 
тоогоор

250
үилдвэрлэлииг
төв,

дэмжих

чадварыг дээшлүүлэх, зах 
зээлийг өргөтгөх, үйл 
ажиллагааг сурталчлах, 
туршлага солилцоход 
дэмжлэг үзүүлнэ.

4.3-3

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

Шалгаруулалт, тоогоор 1 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Жижиг
үйлдвэрлэлийг
төв

дунд
дэмжих



Дүүргийн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн 2
Жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих 
төв

4.3-4
бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн, нэгтгэсэн 
"Баянголд үйлдвэрлэв" цуврал сэтгүүл 
гаргана.

Сэтгүүлийн дугаар, тоогоор 
Хамрагдах ААН, иргэд, тоогоор

100

5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Дүүргийн зарим томоохон 
гудамж, өргөн чөлөөнд 4.4-1 Улирлын худалдаа үйлчилгээг зохион 

байгуулж, түр ажлын байраар хангана. Түр ажлын байр, тоогоор 30 3,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

4 4 худалдаа үйлчилгээ эрхэлж 
байгаа хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч иргэн, жижиг дунд 
бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж

4.4-2

Төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авсан 
иргэдийг үзэсгэлэн яармаг худалдаанд 
оролцуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100%

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих сан

Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний хэлтэс

4.5
Г эр хороололд ахуй

4.5-1
Алслагдсан хороодод ахуй үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
иргэдэд сургалт зохион байгуулна.

Сургалт, тоогоор 2 удаа 2,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ.

4.5-2
Дүүргийн иргэдийн хэрэгцээ, шаардлага, 
стандартад нийцсэн ахуй үйлчилгээний 
газруудыг дэмжиж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 1,500,000 

Дүүргийн төсөв
Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

4.6-1

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд 
зөвшөөрөлгүй хүнсний бүтээгдэхүүн 
худалдаалж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагааг 
зогсооно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 2,000,000 

Дүүргийн төсөв

Хүнс,
үйлчилгээний
Мэргэжлийн
хэлтэс

худалдаа
хэлтэс,

хяналтын

Хүнсний дэлгүүр, цайны газруудад хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион 
байгуулж, хяналт тавина.

Хяналт шалгалт, тоогоор 4 Хүнс, худалдаа
хэлтэс,

хяналтын
4.6-2 Хамрагдах хүнсний дэлгүүр, 

цайны газар, тоогоор 200
2,000,000 

Дүүргийн төсөв
үйлчилгээний
Мэргэжлийн
хэлтэс

4.6

Дүүргийн хүн амын хүнсний 
эрүүл, аюулгүй 
бүтээгдэхүүний хангамжийг 
тогтворжуулж хяналт тавих, 
эрүүл хүнсээр хангах, төмс 
хүнсний ногоо тариалах 
болон худалдан борлуулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ.

4.6-3

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүнсний ногоо 
тариалж буй иргэн, ААНБ-дад "Ургамал, 
ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд 
гарал, үүслийн гэрчилгээ" олгох, хяналт тавих 
ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 600,000 Дүүргийн 
төсөв

Хүнс,
үйлчилгээний
Мэргэжлийн
хэлтэс

худалдаа
хэлтэс,

хяналтын

4.6-4 "Намрын ногоон өдрүүд" шинэ ногооны 
үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 5,000,000 

Дүүргийн төсөв

Хүнс,
үйлчилгээний
Мэргэжлийн
хэлтэс

худалдаа
хэлтэс,

хяналтын

4.6-5

Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг 
дүүргийн иргэдэд хямдралтай үнээр 
нийлүүлэх, өргөтгөсөн болон үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулна.

Үзэсгэлэн худалдаа, тоогоор 2 удаа 4,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс,
үйлчилгээний
Мэргэжлийн
хэлтэс

худалдаа
хэлтэс,

хяналтын

4 6-6

"Үдийн цай" хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд 
хяналт, шалгалт хийж, цайны газруудын 
тогооч нарт мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх, сургалт зохион байгуулна.

Хяналт шалгалт, тоогоор 3 4,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс,
үйлчилгээний
Боловсролын
Мэргэжлийн
хэлтэс

худалдаа
хэлтэс,
хэлтэс,

хяналтын



ТАВ. АЮУЛГҮЙ, АМГАЛАН БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

5.1

Г эмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 
аж ахуйн нэгж байгууллага 
иргэдийн оролцоог 
нэмэгдүүлж гэмт хэрэг зөрчил 
илруүлэх, таслан зогсоох, 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлнэ.

5.1-1

Тамхины хяналтын тухай хууль болон 
Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
тамхины тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах, 
хяналт, шалгалт хийх арга хэмжээг зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 1,500,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс, 
Цагдаагийн газар, 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

5.1-2

Дүүргийн хэмжээнд саун массаж, зочид 
буудлуудад хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж хуулийн хэрэгжилтийг тогтмол 
хангуулж холбогдох арга хэмжээг авч 
ажиллана.

Хяналт шалгалт, тоогоор 4 2,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс, 
Цагдаагийн газар, 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

5.1-3

Шалгалт, тоогоор 4

7,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс, 
Цагдаагийн газар, 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдал, стандартын 
зөвлөх үйлчилгээ, сургалт зохион байгуулна.

Сургалт, тоогоор 2

5.1-4

Тамхины хяналтын тухай хууль болон 
Зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
чиглэлээр нийтйин зориулалттай орон сууцний 
орц, гудамж талбайд байрлуулах анонс, 
сэрэмжлүүлэг, санамж, зөвлөмжийг хэвлүүлэн 
иргэдэд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулна

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100%
15,000,000 

Дүүргийн төсөв
Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс

5.1-5

Халаасны хулгайн гэмт хэрэг ихээр гардаг 
худалдааны төвүүд болон хүн ам ихээр 
төвлөрсөн газруудад нөхцөл байдал 
хүндэрсэн үед ажлуулах хөдөлгөөнт хяналтын 
пост ажиллуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% - Цагдаагийн газар

5.1-6

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл, архидан 
согтуурахтай тэмцэх чиглэлээр гудамж 
талбайд байрлуулах анонс, сэрэмжлүүлэг, 
санамж, зөвлөмж шторкийг хэвлүүлэн иргэдэд 
хүргэж, сэрэмжлүүлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% - Цагдаагийн газар

5.2

Дүүргийн хэмжээнд камерын 
нэгдсэн хяналтын систем бий 
болгох “Баянгол-

5.2-1
Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй 
нэгжүүдийн дунд болзолт уралдаан зарлан 
камержуулах аяныг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100%
5,000,000 

Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс, 
Цагдаагийн газар

5.2-2

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар суурилуулсан камерын арчлалт 
засвар үйлчилгээ, ашиглалтыг сайжруулж, 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 200,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс
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хэрэпкүүлнэ.

5.2-3

Гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй эмзэг 
цэгийн судалгааг гарган, камержуулах саналыг 
холбогдох байгууллагад хүргүүлж, Улс, 
Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө 
оруулаптаар суурилуулсан хяналтын камерыг 
үе шатаар шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Цагдаагийн газар 
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5.3-1
Иргэдэд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжуудыг 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

Сургалт сурталчилгаа, тоогоор 8 5,000,000 
Дүүргийн төсөв Замын цагдаагийн хэлтэс

5.3

Дуүргийн нутаг дэвсгэрт эам 
тээврийн осол, хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

5.3-2

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4.1 
дэх заалтыг баримтлан дүүргийн Засаг даргын 
‘Зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр"-ийг 
боловсруулан холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтантай хамтран хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 20,000,000 

Дүүргийн төсөв Замын цагдаагийн хэлтэс

5.3-3

Орон сууцны хороолол, ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг орчмын замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, замын 
тэмдэг, тэмдэглэл, хайс хашпага, хурд 
сааруулагч, самбар байршуулах ажлыг зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% -
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс, Замын 
цагдаагийн хэлтэс

5.4-1
Архины хэт хамааралтай иргэдийг бүртгэж, 
албадан эмчилгээнд хамруулах, нийгэмшүүлэх 
ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 3,000,000 
Дүүргийн төсөв Цагдаагийн газар

5.4 "Архигүй амьдрал" аяныг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

5,4-2

Гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийг 
нийгэмшүүлэх "Гэртээ харих зам" хөтөлбөрийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 10,000,000 

Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс
Цагдаагийн газар

5.4-3

Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, 
түүгээр үйлчилдэг худалдаа, үйлчилгээний 
цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,

Хяналт, шалгалтад хамрагдах 
ААН, тоогоор 350

6,000,000 
Дүүргийн төсөв

Хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс, 
Цагдаагийн газар, 
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

холбогдох хууль, журам, стандартын талаар 
сургалт зохион байгуулна.

Сургалтад хамрагдах ААН, 
тоогоор 350



Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбай, орон сууц, гэр 
хорооллын гэрэлтүулгийг 
сайжруулж, дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлнэ.

Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшил, 
орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн 
арчлалт, хамгаалалтыг сайжруулж, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажил зохион 
байгуулна.

Гэрэлтүүлгийн асалт 98 хувиас 
доошгүй байх, хувиар 100%

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5.5

5.5-1
Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлэг, 
тоогоор

50
'

5.5-2
Иргэд, оршин суугчдын чөлөөт цаг өнгөрүүлэх 
гэрэлт гудамж бий болгож, гудамжны өнгө 
үзэмжийг нэмэгдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5.6
Угсармал орон сууцны 
барилгын дулааны алдагдлыг 
бууруулах төсел хэрэгжүүлнэ.

5.6-1
Угсармал орон сууцны дулаан техникийн 
шинэчлэлийн төслийг төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

5.7

Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгын дээвэр, 
цахилгаан шатны засвар, 
шинэчлэлийн ажпыг жил 
бүрийн хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөнд тусган үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулна.

5.7-1

Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийг 
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, холбогдох 
бичиг баримтыг үндэслэн, засварлах ажлыг 
зохион байгуулна.

Засварлах дээвэр, метр 
квадратаар 24600м2 -

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5.7-2
Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан 
шатыг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийн 
дагуу шинэчлэх ажлыгзохион байгуулна.

Шинэчлэх цахилгаан шат, 
тоогоор

Хүн зөөвөр-25, 
ачааны-22 -

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

5.8-1

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 
Тамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллэх 
дохио дамжуулах журам"-ын 339 дүгээр 
тогтоолоор Гамшгаас хамгаалах эрт зарлан 
мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага 
сургуулийг зохион байгуулна.

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

350 - Онцгой байдлын хэлтэс

5.8

Гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, учирсан хор 
хохирлыг арилгах, сэргээн 
босгох талаар сургалт зохион 
байгуулна.

5.8-2

Дүүргийн Онцгой комисс, Гамшгаас хамгаалах 
алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд 
гамшгаас хамгаалах сургапт зохион 
байгуулна.

Хамрагдах иргэн, сургалт, 
тоогоор 3/150 3,000,000 

Дүүргийн төсөв Онцгой байдлын хэлтэс

5.8-3
Иргэд, оюутан, сурагчдад гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх ангиллын сургалтыг зохион 
байгуулна.

Хамрагдах иргэн, сургалт, 
тоогоор 200/6000 6,000,000 

Дүүргийн төсөв Онцгой байдлын хэлтэс

5.8-4

Дүүргийн 23 хороодыг хариуцсан 5 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй сайн дурын бүлэг байгуулж, 
гамшгаас хамгаапах урьдчилан сэргийлэх 
сургапт зохион байгуулна.

Урьдчилан сэргийлэх сургалтад 
хамрагдах хороо, иргэн, тоогоор 23/1150 23,400,000 

Дүүргийн төсөв Онцгой байдлын хэлтэс

5.8-5

Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг мэргэжлийн 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажилд хяналт 
тавина.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 50,000,000 

Дүүргийн төсев Онцгой байдлын хэлтэс

5.9-1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний нийгмийн 
харилцаанд тэгш оролцох эрхийг хангаж 
хэрэгжүүлэх, хамгаапах үйл ажилпагааг 
зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 15,000,000 

Дүүргийн төсөв
Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс



5.9
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд ээлтэй "Жишиг 
дүүрэг" болно.

5.9-2

Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай 
хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, 
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 15,000,000 
Дүүргийн төсөв

Нийгмийн хөгжлийн 
хэлтэс

5.9-3
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд Баянгол 
дүүргийн нэрэмжит нээлттэй тэмцээн зохион 
байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Биеийн тамир спорт 
хороо

ЗУРГАА. АМЬДРАХАД ТААТАИ ОРЧИНТОИ БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ

6.1

Гэр хорооллыг орон 
сууцжуулах болон ая тухтай 
амьдрах санап санаачлагыг 
дэмжиж ажиллана.

6.1-1
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

6.2

Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй байгаа нийтийн 
зориулалттай орон сууцыг 
шинэчлэх ажлыг Нийслэлийн 
Хот төлөвлөлт, ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар болон

6.2-1

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах төсөл 
хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах үйл 
ажиллагааг сууц өмчлөгч иргэдийн 
оролцоотой Нийслэлийн Хот байгуулалт, 
хөгжлийн газартай хамтран зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс

төсөл хэрэгжүүлэгч 
байгууллагатай хамтран 
ажиллана. 6.2-2

Ашиглалтын шаардлага хангахгуй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны 
талаар иргэдийг мэдээллээр хангаж, иргэдийн 
оролцоотой хяналт тавьж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналпг, шинжилгээний 
хэлтэс

6.3

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
байгаа тоосгон болон дан 
гараашыг иргэдийн 
оролцоотой дахин 
төлөвлөлтөд оруулна.

6.3-1

Төлөвлөлтгүй баригдсан тоосгон гараашийг 
буулгах болон төмөр гарааш, чингэлгийг 
нүүлгэн шилжүүлэх, нийтийн эзэмшил гудамж, 
зам, талбай, инженерийн шугамын 
хамгаалалттай бүсэд газар ашиглаж байгаа 
иргэдэд шаардлага хүргэж газар чөлөөлөх 
ажлыг үе шаттай гүйцэтгэх, зөрчил арилгах 
ажлыг зохион байгуулна.

Газар чөлөөлөхталбай, тоогоор 150 - Газрын алба

6.3-2
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа тоосгон болон 
дан гараашийн судалгааг гаргаж дахин 
төлөвлөлтөд оруулах ажпыг судална.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% -
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн 
хяналт, шинжилгээний 
хэлтэс, Хороод

6.4-1

Нийтийн эзэмшил, орон сууцны болон гэр 
хорооллын гудамж зам талбайн ногоон 
байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлж, арчлалт 
хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулна.

Ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлсэн гудамж, тоогоор

3 500,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс



Иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, СӨХ-ын 
оролцоотой нийтийн 
эээмшлийн талбайд тохижилт 
хийж мод тарих, зүлэгжүүлэх 
замаар нэг хүнд ноогдох

6.4-2
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх мод, бут, сөөгийг 
хэлбэржүүлэх, хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг 
зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар 100% 20,000,000 

Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс 

"Баянгол Агропарк" 
ОНӨТҮГ

6.4

6.4-3

Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд 
залуучуудын спорт тоглоомын талбайн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлж, тохижилтын эвдрэл 
гэмтлийг засварлах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% 60,000,000 
дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

ногоон
хэмжээг
арчлалт
сайжруулна.

байгууламжийн
нэмэгдүүлж,

хамгаалалтыг
6.4-4

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
явуулж буй хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагад 50м газрыг тохижуулах 
шаардлага хүргүүлж, орчны өнгө үзэмжийг 
сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% 1,000,000 
дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ-дод
Хамруулах аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, тоогоор 100

6.4-6 сургалт зохион байгуулж, өөрийн талбайд 
цэцгийн мандал, зүлэгжүүлэлт хийх ажлыг

Хамруулах сууц өмчлөгчдийн 
холбоо, тоогоор

50 -
"Баянгол Афопарк" 
ОНӨТҮГ

зохион байгуулна. Ногоон байгууламж хийх талбай, 
м2-аар

1000

6.5
Иргэдийн чөлөөт цаг 
өнгөрүүлэх цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулна.

6.5-1
Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх усан оргилуурын 
арчлалт, хамгаалалтыг сайжруулна.

Усан оргилуур, тоогоор 14 60,000,000 
дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

Г эр хорооллын хөрсний 
бохирдлыг бууруулах 
зорилгоор айл өрхийн ариун 
цэврийн байгууламжийг 
дэвшилтэт технологи 
ашиглан сайжруулахад

6.6-1

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

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

100% -
Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтэс

6.6 6.6-2

Орон сууц, гэр хорооллын айл өрхийн бохирын 
цооног, нүхэн жорлонгийн ариутгал 
халдваргүйжилтийн ажлыг холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна.

Хамрагдах гэр хорооллын 
шаардлага хангаагүй ариун 
цэврийн байгууламж, тоогоор

5000 -
Тохижилт, нийтийн аж 

ахуйн хэлтэс

санаачлагыг
ажиллана.

дэмжиж

6.6-3

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн нүхэн жорлонг 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоонд 
тулгуурлан шинэ технологи, бүтээгдэхүүн 
туршиж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.

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

20 20,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.7-1

СӨХ-ны үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах 
үйлчилгээг үзүүлж, иргэд, оршин суугчдыг 
мэдээллээр хангаж, сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулна.

Хамрагдах иргэд, тоогоор 2500 5,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс



6.7

Сууц өмчлөгчдийн 
холбоодтой холбогдох хууль, 
дүрмийн хүрээнд хамтран 
ажиллана.

6.7-2

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагааг 
идэвхижүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, 
нийгмийн хариуцлагыг өндөрсгөх, иргэдийн ая 
тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
гэмт хэргийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 10,000,000 

Дүүргийн төсөв
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө Нөхөөс, м2-аар 2000м2 дээш

Дүүргийн нийтийн эзэмшил, 
орон сууц, гэр хорооллын 
авто замыг өргөтгөн

6.8-1
оруулалтаар орон сууцны хорооллын авто 
замд засвар шинэчлэлт, гэр хорооллын 
шороон замын нөхцөл сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулна.

Зам засвар, шинэчлэлт, км-ээр 2-оос дээш 
байрлалд 250,000,000 Тохижилт, нийтийн аж

6.8

Гэр хорооллын зам засвар, км- 
ээр ЗОкм

Дүүргийн төсөв ахуйн хэлтэс

шинэчлэх, эвдрэл, гэмтлийг 
засварлах ажлыг зохион 
байгуулна.

6.8-2
Явган хүний зам талбайг стандартад 
нийцүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна.

Шинээр хийгдэх явган хүний зам, 
метрээр

6000м2 300,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.8-3
Авто зам, замын байгууламжийн барилгын 
ажлын бэлтгэлийг хангаж, зураг төсвийг бэлэн 
болгоно.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Тохижиггг, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.9

Дүүргийн алслагдсан 
хороодод нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд нийтийн 
тээврийн холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана.

6.9-1

Гэр хорооллын нийтийн тээвэрт стандарт, 
шаардлага хангасан такси болон бага оврын 
автобусаар үйлчлэх нөхцөл боломжийг 
судалж, хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

Судалгаа хийгдсэн гэр 
хорооллын нийтийн тээврийн 
маршрут, тоогоор

4 -
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.10-1

Хог хаягдалын тогтолцоонд тавих хяналтыг 
сайжруулах зорилгоор олон нийтийн 
байцаагчийн ажиллах чиг үүрэг, зохион 
байгуулалтыг шинэчлэж, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% -

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.10-2
Бүх нийтийн их цэвэрлэгээг сар, улирал бүр

Жилд зохион байгуулах их 
цэвэрлэгээ, тоогоор 43

10,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

тогтмол зохион байгуулж, "Баянголчуудын 
Бямба" цэвэрлэгээг үргэлжлүүлнэ. Хамрагдах хүн, тоогоор 15,000

6.10 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбайн цэвэрлэгээ, айл 
өрх, аж ахуйн нэгж,

6.10-3

Хог хаягдал, ачилт, тээвэрлэлтийг 
менежементийг сайжруулах, эх үүсвэр дээр нь 
ангилан ялгах технологийг нэвтрүүлж үр дүнг 
тогтоож ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар 100% 1,100,000,000 

Дүүргийн төсөв
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

байгууллагын хог 
тээвэрлэлтийн менежментийг 
сайжруулна. 6.10-4

Хог хаягдлын талаарх хууль тогтоомж зөрчсөн 
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүлээлгэх 
хариуцлагын арга хэмжээг оновчтой зохион 
байгуулж, торгох эрх бүхий байцаагч 
ажиллуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар 100% -

"Баянгол Шинэ Өргөө" 
ОНӨААТҮГ

6.10-5
Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн тодорхой хэсгүүдэд 
үүсдэг ил задгай хог хаягдлын цэгүүдийг 
устгаж, тохижуулах ажлыг зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар 100% -

"Баянгол Шинэ Өргөө" 
ОНӨААТҮГ



6.10-6

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, явган 
зам, автобусны буудал, барилгын гадна 
фасад цэвэрлэгээг тогтмол зохион байгуулж 
ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувиар

100% 50,000,000 
дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

6.11

Орон сууц, гэр хорооллын 
айл өрхийн хог хаягдалд 
ангилан ялгах тогтолцоог 
нэвтрүүлэх зорилгоор 
иргэдийн ухамсарт 
нөлөөлөхүйц сургалт 
сурталчилгааны ажил зохион 
байгуулна.

6.11-1

Хог хаягдал тээвэрлэх, зориулалтын болон 
бусад тусгай зориулалтын тээврийн 
хэрэгслүүдийн байнгын ажиллагааг хангаж, 
засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэж 
ажиллана.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% -
"Баянгол Шинэ Өргөө" 
ОНӨААТҮГ

6.11-2

Хог хаягдлын хууль, холбогдох журмыг 
таниулах, иргэдэд хог хаягдлын талаар хүлээх 
хариуцлага, ангилан ялгах дадал олгох, 
мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэх гарын авлага, 
зурагт хуудас, видео мэдээлэл бэлтгэж 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

Гарын авлага, зурагг хуудас 
бэлтгэн хэвлүүлсэн тоо, 
тараасан иргэн, байгууллага, 
тоогоор

5000 -
Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

Зохион байгуулах сургалт, 
тоогоор

2 сард 1 удаа -
"Баянгол Шинэ Өргөө" 
ОНӨААТҮГ

6.11-3

Орон сууц, гэр хорооллын дунд орчны 
бохирдол үүсгэж, үйл ажиллагаа явуулж буй 
хоёрдогч түүхий эд авах цэгийг холбогдох 
хууль, журамд нийцүүлэх ажлыг зохион 
байгүүлна.

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 
хувиар

100% 1,000,000 
Дүүргийн төсөв

Тохижилт, нийтийн аж 
ахуйн хэлтэс

182 зорилт, арга хэмжээ

-ооООООО-


