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-
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ны
өдрийн 04 дүгээр тогтоолын хавсралт
НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

№

Дүүргийн Засаг даргын
2016-2020
оны
үйл
ажиллагааны хөтөлбөр

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Хариуцах
байгуулла
га

Шалгуур
үзүүлэлт

2018 онд
Хэрэгжи
хүрэх
лтийн
түвшин, үр
хувь
дүн

ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРАЛ-НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ
1.1 ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТ
1. Халдварт, халдварт бус өвчнөөс
урьдчилан
сэргийлэх
ажлыг
тогтмолжуулж, эрт илрүүлэг, үзлэг
Үйл
оношилгоог эрчимжүүлэн, тархалтыг
ажиллагааны
ЭМТ, НХХ
100%
бууруулахад салбар хоорондын хамтын
хэрэгжилт
ажиллагааг
сайжруулах,
мэдээлэл
хувиар
сургалт сурталчилгааг тогтмол зохион
байгуулна.
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, төрийн өмчийн 15 сургууль, 29 цэцэрлэг, 16 ӨЭМТийн дунд “Миний гэр-аюулгүй орчин” сэдэвт аяныг зохион байгуулж 9598 хүнд
мэдээлэл өгч, сургалт сурталчилгаа явуулсан. “Элэг бүтэн Монгол” үндэсний
хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан элэгний В, С вирусын шинжилгээнд 2017 онд
хамрагдаагүй хоцорсон 40-65 насны нийт 14119 иргэнээс илрүүлэг шинжилгээнд
хамрагдвал зохих 9883 /70%/ иргэнийг илрүүлэг шинжилгээнд хамруулахаар
ажиллаж байна. 1 дүгээр улирлын байдлаар 16 ӨЭМТ-өөр дамжуулан 161/1,6%/
иргэнийг
илрүүлэг шинжилгээнд хамруулж, элэгний С вирустай 24 хүнийг
илрүүлсэн. БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэ өвчнийг эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, илэрсэн
тохиолдлыг эмчилгээ оношлогоонд бүрэн хамруулах, цаашид тархалтыг дүүргийн
хэмжээнд бууруулах зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагыг хамруулсан
зөвлөлдөх уулзалтыг дүүргийн ЗДТГ, Улаан загалмай нийгэмлэг, Глобал сан,
Дэлхийн Зөн Олон улсын байгууллага, Солонгосын үндэсний сүрьеэтэй тэмцэх
нийгэмлэг, АШУҮИС, СУИС, 1-19 хорооны ӨЭМТ-үүдийн төлөөллүүдийг
оролцуулан зохион байгуулсан. Уулзалтаар БЗДХ/ХДХВ/ДОХ, сүрьеэгийн зорилтот
бүлэгт чиглэсэн илрүүлэг үзлэгийг эрчимжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээнүүдийг зохион байгуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг
авч дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллахаар болсон. Пневмококкийн эсрэг 13
цэнт вакциныг нэвтрүүлэх, бэлтгэл ажлыг хангах сургалтыг ӨЭМТ, ЭМТ-ийн нийт

Үнэлгэ
эний
хувь

1.
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1.1.1 Нийгмийн эрүүл
мэндийг
сайжруулах,
эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээг
чанаржуулах, иргэний
бүртгэл
мэдээллийн
технологийг
боловсронгуй
болгох
“Эрүүл
мэнд
2020”
хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.
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40

167 эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг хамруулан зохион байгуулсан. 3 дугаар сарын
1-ний өдрөөс эхлэн ӨЭМТ-үүдээр 2 нас хүрсэн хүүхдүүдэд ПЭВ-ийн вакцины эхний
тунг хийж эхлэн 49 хүүхэд хамрагдаад байна. “Эрүүл зүрх-Эрүүл Улаанбаатар”
төслийн хүрээнд Оном сангаас 4 ӨЭМТ-үүдэд цусны даралт хэмжих аппаратыг
олгосон. Төслийн үйл ажиллаанд хамрагдахаар сонгодсон хорооны 15 эмч, 4
ЭМНА, 15 сувилагч нар сургалтанд хамрагдсан.
2. Мэдээлэл технологийн дэвшилд
тулгуурлан анхан болон хоёр дахь
Үйл
шатлалын тусламж үйлчилгээний уялдаа
ажиллагааны
ЭМТ, НХХ
100%
холбоог сайжруулж, эрүүл мэндийн
хэрэгжилт
тусламж
үйлчилгээний
хүлээгдэл,
хувиар
чирэгдлийг багасгана.
Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн цахим бүртгэл нь 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагаа
явуулж байна. Мөн E-HEALTH программ хангамжид шинэчлэл хийх, ӨЭМТ-г нэмж
холбох ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Насанд хүрэгчид болон
хүүхдийн яаралтай тусламжаар үзүүлэхээр ирж буй хүнийг цахим бүртгэлд
хамруулж өдөр бүр хэвтсэн болон буцаагдсан хүүхдийн мэдээллийг ӨЭМТ авч
байна. НЭМГ-ын харъяа байгууллагын төлөөллүүд дүүргийн ЭМТ-д Цахим эрүүл
мэнд төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй программ хангамжийн талаар туршлага
судалсан. Тайлант хугацаанд үйлчлүүлэгч нарт цахим бүртгэлээс цаг олгосон
28321, эмчийн үзлэгийн бүртгэл цахимаар хөтлөгдсөн 22148, үйлчлүүлэгч нарт
цахим бүртгэлээс цаг олгосон 40454, эмчийн үзлэгийн бүртгэл цахимаар
хөтлөгдсөн 35781, өвчний түүхийг цахимаар нээж, хаасан 1646 байна.
3. Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын ажиллах
орчин нөхцөлийг сайжруулж, стандартын
Үйл
шаардлагад
нийцсэн
тоног
ажиллагааны
төхөөрөмжөөр хангах, хүний нөөцийг ЭМТ, НХХ
100%
хэрэгжилт
чадваржуулах, албан хаагчдын нийгмийн
хувиар
баталгааг
сайжруулахад
дэмжлэг
үзүүлнэ.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, АШУҮИС хоорондын хамтын ажиллагааны
хүрээнд дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 15 сувилагч “Өрхийн сувилахуй”
мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж мэргэшлийн үнэмлэх гардаж авсан. Эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах туршлага судлах,
уламжлалт анагаахын шинэ технологийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх,
уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээний хуралд ЭМТ-ийн эмч
мэргэжилтнүүдийг оролцуулах, хүний нөөцийг чадавхижуулахаар хамтын
ажиллагаагаа хөгжүүлэхээр БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотын Олон улсын Монгол
эмнэлэгт ЭМТ-ийн даргаар удирдуулсан баг 4 хоногийн хугацаатай ажилласан.
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1.1.2 Дүүргийн хэрэгцээ
шаардлагад тулгуурлан
хүүхдийн
эмнэлэг,
яаралтай
түргэн
тусламжийн
төв,
Амбулатори-2-ийн
барилгыг
барихад
хамтран ажиллана.

Цаашид хүүхдийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ялангуяа хүйтэн
сэрүүний улиралд ханиад томуу,уушигны хатгаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,
эмчлэх, монгол уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ, тархины саажилт, тархины
цус харвалтын дараах сэргээн засах эмчилгээ,
хөдөлмөр засал, дотрын
өвчнүүдийн уламжлалт эмчилгээний алсын зайн оношилгоог хийх талаар хамтран
ажиллахаар болсон. ОХУ-ын Эрхүүгийн АУИС-д 14 хоногийн хугацаатайгаар ЭМТийн дотор, мэдрэл, дүрс оношилгооны чиглэлээр нарийн мэргэжлийн 4 эмч
мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. Мөн Тайваний Юань Рун эмнэлэгт
шүд, рентгений чиглэлээр ЭМТ-ийн 2 эмч мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд
хамрагдсан.
Үйл
4. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
ажиллагааны
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг ЭМТ, НХХ
100%
хэрэгжилт
нэмэгдүүлнэ.
хувиар
Дүүргийн “Эрүүл мэнд-2020” хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэлгийн байгууллагын
материаллаг орчинг сайжруулахаар дүүргийн төсвийн 13 сая төгрөгөөр ЭМТ болон
ӨЭМТ-үүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд нэн шаардлагатай зөөврийн
кварц, лабораторийн шилэн хөргөгч, УВЧ шарлагын аппарат, бэлгийн замын
халдварт өвчин илрүүлэх тeст, урвалж хэрэгслээр тус тус хангасан.
5. Эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр сайн
Үйл
дурын үйл ажиллагаатай аж ахуйн нэгж,
ажиллагааны
байгууллага, хамт олон, иргэдийн үүсгэл ЭМТ, НХХ
100%
хэрэгжилт
санаачилгыг бүх талаар дэмжин хамтран
хувиар
ажиллана.
Эрүүл мэндийг дээдлэгч иргэн, өрх, эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагуудыг
шалгаруулах, урамшуулах НЭМГ-н даргын А/55 тоот тушаалыг өөрчлөх саналыг
ӨЭМТ-үүдээс авч НЭМГ-т хүргүүлсэн. Мөн албан байгууллагуудад эрүүл мэндийг
дээдлэгч иргэн, өрх, шалгаруулалтын талаарх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулсан.
1.
Дүүргийн
хэрэгцээ
шаардлагад
тулгуурлан хүүхдийн эмнэлэг, яаралтай
Барилгын
түргэн тусламжийн төв, Эмчилгээ
ЭМТ, НХХ
ажлын явц
50%
оношилгооны төв, жишиг өрхийн эрүүл
хувиар
мэндийн
төвийн
барилгын
ажлыг
эхлүүлнэ.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хэрэгжиж буй яаралтай
түргэн тусламжийн төвийн барилгыг Хайлаастын 12 дугаар гудамжны 203, 204 тоот
хоёр иргэний газрыг нөхөн олговороор авч бүрэн чөлөөлсөн бөгөөд барилгын
ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна. Эмчилгээ, оношлогооны төвийн барилгын
зураг төсөв хийх компанийг шалгаруулах худалдан авах ажиллагааны тендер
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1.1.3 Иргэдийн эрүүл
мэндийн боловсролыг
дээшлүүлэхэд чиглэсэн
олон
талт
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулна.

1.1.4 Нийтийн биеийн
тамирыг хөгжүүлэн, хүн
амын
бие
бялдрыг
чийрэгжүүлэх
олон

зарлагдсан. Хүүхдийн эмнэлэгийн барилгын ажлыг түлхүүр гардуулах
нөхцөлтэйгөөр хийж, зураг төсөв хийгдсэн ба магадлал хийлгэхэд бэлэн болсон.
ТИКА Олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжаар дүүргийн 17 дуаар хороонд
баригдах жишиг өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын гүйцэтгэгчээр “HNC”
компани шалгарч, гэрээ байгуулсан бөгөөд барилгын ажил 4 дүгээр сард эхэлнэ.
1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын
Үйл
сурагчдын
дунд
хорт
зуршлаас
ажиллагааны
ЭМТ, НХХ
100%
урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол
хэрэгжилт
зохион байгуулна.
хувиар
Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 32 эмчид “Менингококкт
халдвар, салхинцэцэг өвчний эмнэлзүй, илрэх шинж тэмдэг, эмчилгээ, урьдчилан
сэргийлэлт”, “Салхинцэцэг өвчний үеийн голомтын арга хэмжээ, урьдчилан
сэргийлэлт”, “Нийслэлийн хэмжээнд хийгдсэн менингококкт халдварын үеийн
эрсдлийн үнэлгээг танилцуулах”, “ЭМС-ын 37 дугаар тушаал”, “Хүүхдэд үзүүлэх
яаралтай тусламж” сэдвүүдээр эрүүл мэндийн төвийн халдвартын эмч, халдвар
судлагч нар сургалт зохион байгуулсан. Сургуулийн эмч нар өөрсдийн сургуулийн
сурагчдад сургалт мэдээлэл явуулахдаа хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх
зөвлөмжийг тогтмол өгч хэвшсэн.
Үйл
2. Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг
ажиллагааны
дээшлүүлэх
сургалт
сурталчилгааг ЭМТ, НХХ
100%
хэрэгжилт
тогтмол зохион байгуулна.
хувиар
Эрүүл мэндийн тэмдэглэлт өдрүүдийн хүрээнд дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн
Chemn.moh.gov.mn цахим хуудсаар 37 удаагийн санамж, зөвлөмж, анхааруулгыг
тавьж олон нийтэд хүргэн
ажилласан. Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн
байгууллагаар эрүүл мэндийн төвийн эмч нар 18 удаагийн ярилцлага, эрүүл
мэндийн зөвлөгөө өгсөн. Мөн дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд эрүүл
мэндийн тэмдэглэлт өдөр, мэдээлэл сургалт сурталчилгааны хүрээнд томуу томуу
төст өвчин, агаарын бохирдлын чиглэлээр 35 сургалтад 7654 хүн, халдварт
өвчнөөс сэргийлэх чиглэлээр 19 сургалтад 2350 хүн, халдварт бус өвчний
чиглэлээр 97 сургалтад 8521 хүн, эмийн зохистой хэрэглээний чиглэлээр 12
сургалтад 1570 хүнийг тус бүр хамруулж нийт 24021 иргэнд эрүүл мэндийн
мэдээлэл зөвлөмж өгч ажилласан. Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд “Менингококкт
халдвар, Салхинцэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлье” сургалтыг нийт 160 иргэнд
хийж 480 ширхэг зөвлөмж өгч тараасан байна.
1. Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэн,
Зохион
хүн амын бие бялдрыг чийрэгжүүлэх
БТСХ,
байгуулагдса
100%
олон төрөлт уралдаан, тэмцээн зохион
НХХ
н тэмцээн,
байгуулна.
хамрагдсан
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уралдаан
хүний тоо
зохион Өсвөр үеийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг үндэсний бөх, самба бөх, жүдо бөх,
сагсан бөмбөг, волейбол, ширээний теннис, шатар, зуун буудалт даам, чөлөөт бөх
гэсэн 9 төрлөөр зохион байгуулж 85 байгууллагын 2172 тамирчдыг хамрууллаа.
Төрийн болон төрийн бус аж ахуй нэгж байгууллагуудын дунд спортын 10 төрлийн
тэмцээн зохион байгуулж 97 байгууллагын 758 тамирчин хамрагдлаа. Өрхийн
хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй Иргэд болон төрийн
албан хаагчдыг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх дасгал хөдөлгөөн,
арга зүйн зөвлөгөөг 1 дүгээр улирлын байдлаар 34 байгууллагын нийт 382 албан
хаагчдад өгсөн байна.
Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг суугаа
волейбол, шатар, ширээний теннис, нисдэг тавгын төрлөөр зохион байгуулж
аваргуудыг шалгарууллаа. Мөнгөн Улаанбаатар 2018 сэдэвт Цасны баярын арга
хэмжээнд дүүргийн Биеийн тамир спортын хороо, Засаг даргын Тамгын газартай
хамтран Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх хэлтэс албад болон Ерөнхий
боловсролын сургуулиудын ажилтан албан хаагчид нийт 15 сургууль, 21
байгууллагын 420 гаруй төрийн албан хаагчид оролцлоо.
1. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх
Өсвөрийн
шигшээ
багийн
үйл
Үйл
ажиллагааг
өргөжүүлэн,
бэлтгэл
БТСХ,
ажиллагааны
100%
сургуулилтыг тогтмолжуулж уралдаан
НХХ
хэрэгжилт
тэмцээнд оролцох нөхцөл бололцоогоор
хувиар
хангана.
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ баг тамирчид 1-р улирлын
1.1.5 Дүүргийн Засаг
байдлаар 18 удаагийн уралдаан тэмцээнд оролцож нэрэмжит тэмцээнээс алтан
даргын
дэргэдэх
медаль 14, мөнгөн медаль 14, хүрэл медаль 11, хотын аварга шалгаруулах
Өсвөрийн
шигшээ
тэмцээнээс алтан медаль 2, мөнгөн медаль 1, хүрэл медаль 1, улсын аварга
багийн үйл ажиллагааг
шалгаруулах тэмцээнээс алтан медаль 1, мөнгөн медаль 1, хүрэл медаль 3, олон
өргөжүүлж,
бэлтгэл
улсын тэмцээнээс алтан медаль 4, мөнгөн медаль 5, хүрэл медаль 4, нийт 61
сургуулилтыг
медаль хүртсэн амжилт үзүүлээд байна.
тогтмолжуулан,
Үйл
Залуучуудын
шигшээ
2. Залуучуудын шигшээ багийг байгуулж,
БТСХ,
ажиллагааны
багийг хөгжүүлнэ.
100%
бэлтгэл сургуулилтыг тогтмолжуулна.
НХХ
хэрэгжилт
хувиар
Дүүргийн залуучуудын анхан шат, бүсийн аварга, дүүргийн аварга шалгаруулах
тэмцээнүүдийг 7 төрлөөр зохион байгуулахаар хуваарь батлагдан, анхан шатны
тэмцээн, бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд зохион байгуулагдсан.
Тэмцээнүүдээс шалгарсан тамирчдаас залуучуудын шигшээ багийг бүрдүүлэхээр
ажиллаж байна.
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1.1.6 Дүүрэгт баригдаж
буй
1000
хүний
суудалтай
спорт
цогцолбор, 61 дүгээр
сургуулийн
спорт
заалны ажлыг дуусгаж
ашиглалтад оруулна.

1.2.1 Шинээр сургууль,
цэцэрлэг
барих,
өргөтгөх
замаар
цэцэрлэгийн
хамран
сургалтыг нэмэгдүүлэх,
сургуулийн
анги
дүүргэлтийг
стандарт
түвшинд
хүргэх
"Жаргалтай
үрс”
төслийг хэрэгжүүлнэ.

1. Дүүрэгт баригдаж буй 1000 хүний
Барилгын
БТСХ,
суудалтай спорт цогцолборын барилгын
ажлын явц
70%
НХХ
ажлыг үргэлжлүүлнэ.
хувиар
Дүүргийн усан бассейн мөсөн гулгуурын талбай бүхий 1000 хүний суудалтай спорт
цогцолборын барилгын ажил одоогийн байдлаар 58 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа ба
техникийн нөхцөлүүдийг шинэчлэн гаргуулж 2018 онд 1 тэрбум төгрөг улсын төсөвт
суусан ба 03 сарын 16 ны өдрөөс барилгын ажил эхэлсэн ба хоккейн талбайн ажил
хийгдэнэ.
2. Дүүргийн 61 дүгээр сургуулийн спорт
Барилгын
заалны барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн
БХ, НХХ
ажлын явц
100%
хийнэ.
хувиар
БСШУСЯ, Барилгын хөгжлийн төв, дүүрэг, сургууль, зургийн зохиогч, гүйцэтгэгч
компаний төлөөллийг оролцуулан өргөтгөсөн хурлыг 2 удаа зохион байгуулж
гүйцэтгэгч компанид чанаргүй хийсэн ажлыг дахин засварлах хугацаатай үүрэг
даалгавар өгсөн бөгөөд хугацаандаа засварлаж чадаагүй, дахин чанаргүй
гүйцэтгэсэн тохиолдолд гүйцэтгэгчийн гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахыг
сануулан ажиллаж байна.
1.2 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ
1. 11 дүгээр хорооны цэцэрлэгийн
Барилгын
барилга,
19
дүгээр
цэцэрлэгийн
БХ, НХХ
ажлын явц,
70%
өргөтгөлийн
барилгын
ажлыг
хувиар
үргэлжлүүлэн ашиглалтад оруулна.
Дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил 03 дугаар сарын 20ны өдрөөс эхлэн үргэлжлүүлж эхэлсэн бөгөөд краказ цутгалтын ажил хийгдэж
байна. Мөн 11 дүгээр хорооны цэцэрлэгийн барилгад шаардлагатай нэмэлт газар
чөлөөлөхөөр ажиллаж байна.
2.
Шаардлагатай
сургууль,
Барилгын
цэцэрлэгүүдэд өргөтгөл барих, буулган
БХ, НХХ
ажлын явц,
30%
шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион
хувиар
байгуулна.
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 4, 33, 43 дугаар цэцэрлэгийг буулган
шинэчлэх, 5, 23, 24, 50 дугаар сургууль, 74, 103 дугаар цэцэрлэгүүдэд өргөтгөлийн
барилга барихаар батлагдсан бөгөөд 4, 33, 43 дугаар цэцэрлэгүүдийг буулган
шинэчлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээ хийгдэж байна. 24 дүгээр
сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажлын тендер тус тус зарлагдсан, 5, 23 дугаар
сургууль, 74, 103 дугаар цэцэрлэгийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер
зарлагдсан. Мөн дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй 18 дугаар
цэцэрлэгийн барилгын үргэлжлэн краказ цутгалтын ажил дууссан. Улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтаар 11 дүгээр хороонд баригдах 175 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн
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1.2.2
Төрөөс
боловсролын
талаар
баримтлах
бодлого
чиглэлийг орон нутгийн
онцлогт
тохируулан
хэрэгжүүлэх
"Чингэлтэйн боловсрол"
хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

барилгын төлөвлөгдсөн талбар гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн бүсд байгаа
тул газар чөлөөлөхөд хүндрэлтэй болсон Иймд төлөвлөлтийг өөрчлүүлэх хүсэлтийг
нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлээд байна.
3. Шаардлагатай цэцэрлэгүүдэд нэмэлт
бүлгийн байр барина, 155 дугаар
Барилгын
цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байрыг
БХ, НХХ
ажлын явц,
30%
цэцэрлэгийн
зориулалттай
болгон
хувиар
засварлана.
Дүүргийн 155 дугаар цэцэрлэгийн нэмэлт бүлгийн байрыг хүүхдийн цэцэрлэгийн
зориулалтаар засварлах зураг, төсвийн ажил хийгдэж байна.
Барилгын
4. Нэн шаардлагатай хороодод шинээр
БХ, НХХ
ажлын явц,
30%
бага сургууль барих ажлыг эхлүүлнэ.
хувиар
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 12, 14 дүгээр хороодод бага сургууль,
цэцэрлэгийн цогцолбор барихаар батлагдсан бөгөөд газар чөлөөлөх ажил хийгдэж
байна. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газрын төлөвлөлтөд 12 дугаар хорооны
бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор ногоон нуурын хойд өндөрт, 14 дүгээр
хорооны бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 126 дугаар цэцэрлэгийн зүүн
дэнжид баригдахаар тусгагдсан байгаа нь хэт өндөрлөг газар тул байршлыг солих
хүсэлтийг Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн.
1. Багш нэг бүрийн заах арга зүй, ур
Үйл
чадварыг хөгжүүлж, сургалтын сайн
ажиллагааны
БХ, НХХ
100%
технологи, хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлж
хэрэгжилт,
буй сайн туршлагуудыг нэвтрүүлнэ.
хувиар
Ерөнхий боловсролын сургуулийн мэргэжлийн багш нарын 14 багийг байгуулан
ахлагч нараар нь сургуулийн захирлууд ажиллаж байгаа ба дүүргийн Засаг дарга
бүх мэргэжлийн багуудыг хүлээн авч уулзсан. Тус мэргэжлийн баг бүхэн багш
нарынхаа ур чадвар, заах арга зүйг дээшлүүлэх, дүүргийн нэгдсэн сургалтын
хөтөлбөртэй болох, сурагчдынхаа хөгжилд онцгой анхаарах зэрэг олон ажлыг
төлөвлөн хийж хэрэгжүүлж байна. Мэргэжлийн багийг байгуулан ажилласнаар хувь
багшийг үнэлэхээс илүү багийн үйл ажиллагааг дэмжсэн ажил болж байна.
Дүүргийн цэцэрлэгүүд хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор "Цэгээр
наадъя" төсөлт ажлыг 3 дахь жилдээ хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд "СӨБ-ын
шинэчлэл" ТББ-ын зөвлөх багш нар төсөлд хамрагддаг цэцэрлэгийн багш нарт
зөвлөн тусалж, явцын үнэлгээ хийж нэгж байгууллага дээр ажиллаж байна. Төрийн
өмчийн 29 цэцэрлэгийн 30 арга зүйч нар "СӨБ-ын байгууллагын өөрийн үнэлгээсудалгааны арга зүй" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.
2. Хүүхдийн хөгжлийг бүх талаар дэмжин
Үйл
БХ, НХХ
100%
“Өв
тэгш-Оюунлаг-Бүтээгч
Монгол
ажиллагааны

40

40

40

40

40

40

хүүхэд” төлөвшүүлэхэд чиглэсэн олон
хэрэгжилт,
талт үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
хувиар
“Өв тэгш-Оюунлаг-Бүтээгч Монгол хүүхэд” ажлын хүрээнд математикийн сургалтын
чанарыг сайжруулахаар “Ирээдүйн эзэн-Оюунлаг Чингэлтэйчүүд” математикийн
200 бодлого бодох уралдааныг 6-11 дүгээр сурагчдын дунд зарлан 3-р шатыг
явуулаад байна. 12 дугаар ангийн сурагчдаас элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа
амжилттай өгөх бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс мэргэжлийн хичээлээр СОРИЛГО
шалгалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. Эх орончдын өдрийг угтан ахлах ангийн
сурагчдын дунд эсээ бичлэгийн уралдаан, дунд ахлах ангийн сурагчдын дунд
Монгол бичгийн уран болон бийрэн бичлэгийн уралдааныг зарлан дүгнэсэн ба 70
гаруй уран бичлэгийн бүтээлээс 1-р байр 1, 2-р байр 2, 3-р байр 3, тусгай байр 10ыг шалгаруулж урамшуулсан. Эсээ бичлэгийн уралдаанд ахлах ангийн 3850 орчим
сурагч оролцож шилдгүүдээ шалгаруулсан. Цэрэг спортын “Дөл тэмцээнийг төрийн
өмчийн 12 сургуулийн дунд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулж, эхний шатанд
сургуулийн түвшинд 3000 гаруй сурагч оролцож, шалгарсан 300 гаруй сурагч 2-р
шатанд өрсөлдөж шилдгүүдээ тодруулан эхний 2 байранд орсон 50 сурагчийг ОХУын Улан-Удэ хотод аялах эрхээр шагнасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12
дугаар ангийн бүх сурагч уншсан байх номын жагсаалтыг гаргаж анги тус бүрээр
төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, олон талт арга хэмжээг хийхээр төлөвлөн
ажиллаж байна.
3. Сургалтын материаллаг бааз, орчин
Үйл
нөхцөлийг сайжруулах, анги танхим
ажиллагааны
кабинетийг
шинээр
байгуулахад
БХ, НХХ
100%
хэрэгжилт,
чиглэгдсэн
хөрөнгө
оруулалтыг
хувиар
нэмэгдүүлнэ.
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн
технологийн кабинетыг тохижуулах “Шинэ үеийн бүтээлч хүүхэд” төслийг
боловсруулан хэрэгжүүлэхээр болсон бөгөөд тус төслийн хүрээнд 3D роботик
принтер бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангахаар ажлын тендерийг зарлаад байна.
Мөн 74, 102, 108 дугаар цэцэрлэгүүдийг гал тогооны тоног төхөөрөмжөөр хангах
ажлын тендер зарлагдсан. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 23 дугаар сургуульд баригдах номын сангийн
өргөтгөлийн барилгын зураг экспертээр хянагдаж байгаа бол 24 дүгээр сургуулийн
спорт заалны засварын ажлын зураг төслийн ажил хийгдэж байна.
4. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ерөнхий
Үйл
боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн
ажиллагааны
БХ, НХХ
100%
гадна, дотно орчныг камерын хяналттай
хэрэгжилт,
бүс болгоно.
хувиар
Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орчныг сайжруулах камержуулах,
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замын хөдөлгөөний аюулгүй үйл ажиллагааг хангах үүднээс дүүргийн Замын
цагдаагийн хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2-р хэлтэс, мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн
хамтарсан ажлын хэсэг бүх сургууль, цэцэрлэгийн гадна болон дотор орчинтой
танилцаж дүгнэлт гарган дүүргийн ИТХ болон бусад дээд шатны байгууллагуудад
уламжилсан. Тус дүгнэлтээр төрийн өмчийн 46 сургууль, цэцэрлэгт 717 камер
байгаа ч огт ажилладаггүй 43 камер, шинэчлэх шаардлагатай 317 камер, шинээр
гадна талбайд 88 камер, дотор талд 303 камер нэн тэргүүнд суурилуулах хэрэгцээ
шаардлага байна гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байна.
5. Ерөнхий боловсролын сургуульд
Үйл
жишиг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний
ажиллагааны
БХ, НХХ
30%
кабинет байгуулах ажлыг үе шаттайгаар
хэрэгжилт,
хэрэгжүүлнэ.
хувиар
Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 37, 39, 72, 49 дүгээр сургуулиудад жишиг
эмчийн өрөөг байгуулж тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын зураг, төсвийн ажил
хийгдэж байна.
6. Сургалтын үйл ажиллагаанд эцэг эх,
Үйл
олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл
ажиллагааны
БХ, НХХ
100%
ажиллагааг бүхий л талаар дэмжин
хэрэгжилт
ажиллана.
хувиар
Эцэг эхийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжих “Чингэлтэй-444” санаачилгын
хүрээнд дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдэд төрөл
бүрийн сургалт зохион байгуулах, нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж
байгууллагынхаа эрүүл ахуй, хоол хүнс, сургалтын орчин, сургалтын чанар, үр дүнг
танилцуулах, мөн спорт урлаг, соёлын төрөл бүрийн арга хэмжээг сар бүрийн 4 дэх
долоо хоногийн 4 дэх өдрийн 16 цагаас зохион байгуулж, тайлант хугацаанд 40
гаруй арга хэмжээг зохион байгуулж, 1200 гаруй эцэг эхчүүдийг хамруулсан байна.
Үйл
7.
Албан
бус
насан
туршийн
ажиллагааны
боловсролын төвийн үйл ажиллагааг
БХ, НХХ
100%
хэрэгжилт,
дэмжин ажиллана.
хувиар
2017-2018 оны хичээлийн жилд тус төвийн 7 бүлэгт 126 сурагч бага, суурь бүрэн
дунд боловсрол эзэмшихээр 3 сургууль болон албан бус насан туршийн
боловсролын төвийн байранд хичээллэж байна. Тус сургалтын төв нь амьдрах
ухаан, гэр бүлийн, иргэний, гоо зүй-мэдрэмжийн боловсрол олгох хөтөлбөрөөр
хичээллэж байна. Мөн тус төвийн багш нар нь дүүргийнхээ иргэдэд компьютер,
англи хэл, гар урлалын дугуйланг хичээллүүлж ний 100 гаруй иргэдийг хамруулсан
байна. “Дэлхийн Зөн” ОУБ-ын “Чингэлтэй”, “Хайлааст” ОНХХ-тэй хамтран өөрийн
номын сандаа хандиваар ном авч сургалтадаа хэрэглэж байна. 2018 оны “Өрхийн
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1.2.3
Орон
нутгийн
хэрэгцээ шаардлагатай
уялдуулан
дүүргийн
нутаг дэвсгэрт Соёлын
ордон байгуулж, соёлын
төвийн үйл ажиллагааг
дэмжинэ.

1.2.4 Иргэдийн хөгжлийг
бүх талаар дэмжсэн
"Хотын
иргэн-хотын
соёл"
хөтөлбөрийг
дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар

хөгжлийн дэмжих жил” болгосонтой холбогдуулан иргэдийн боловсролын түвшинг
дээшлүүлэх чиглэлд дүүргийн хороод болон ЕБС-иудтай хамтран ажиллаж
амьдрах ухааны сургалтад иргэдийг хамруулан зохион байгуулж байна.
Үйл
1. Дүүргийн Соёлын төвийн үйл
Соёлын
ажиллагааны
ажиллагааг дэмжин, иргэдэд соёлын
100%
төв, НХХ
хэрэгжилт,
олон талт үйлчилгээг үзүүлнэ.
хувиар
Дүүргийн соёлын төвд хүүхэд залуусын авьяас билгийг нээн хөгжүүлэх, иргэдэд
соёл урлагаар үйлчлэх, нийтийн соёлыг түгээх, үндэсний урлаг, өв соёлоо
сурталчлан таниулах зорилгоор дууны дугуйланд 6, төгөлдөр хуурын дугуйланд 1,
морин хуурын дугуйланд 16 нийт 23 хүүхдийг хичээллүүлж байна. Соёлын төвийн
дэргэдэх ахмадын “Дөрвөн цаг” хамтлагийн уран бүтээлчдийн ардын болон
харилцаа дууны тоглолт Улаанбаатар чуулгын концертын их танхимд болж,
тоглолтыг дүүргийн 19 хороодын ахмадууд болон иргэд үзэж сонирхлоо.
2. Үндэсний соёл урлагийг нийтэд
Соёлын
Үйл
сурталчлан таниулах, соёлын салбарын
төв,
ажиллагааны
үр
өгөөжийг
нэмэгдүүлэн
гадаад
100%
ХБТХАХ,
хэрэгжилт,
харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
НХХ
хувиар
өргөжүүлнэ.
Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж,
боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн салбарт харилцан ашигтай хамтран ажиллаж,
иргэдэд эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх
зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хороодын Засаг даргын Ажлын
алба, боловсрол, соёл, эрүүл мэндийн салбарын төлөөлөл Хэнтий аймгийн БаянОвоо суманд “Түншлэл” үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж, тус сумын
соёлын төвтэй хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Хамтын ажиллагааны
гэрээнд сумын сурагчдад морин хуур, хөөмэйн сургалтыг явуулах, багш нарын
мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх, харилцан ашигтай урлаг, уран сайхны олон
талт арга хэмжээг зохион байгуулах зэрэг ажлууд зохион байгуулахаар төлөвлөн
тусгалаа. Түүнчлэн Чингэлтэй дүүргийн Соёлын төв, Хэнтий аймгийн “Хан Хэнтий”
чуулга, Баян-Овоо сумын Соёлын төвийн уран бүтээлчдийн хамтарсан урлагийн
тоглолтыг зохион байгууллаа.
1.
"Хотын
иргэн-хотын
соёл"
Хөтөлбөрийн
НХХ, СТ,
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
ханган
хэрэгжилт
100%
ХНӨ, БХ
ажиллана.
хувиар
Хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Соёлын төв, Хүүхдийн номын өргөө, Боловсролын
хэлтэс хамтран сурагчдын ном унших хүсэл сонирхлыг өрнүүлэх, оюун сэтгэхүйгээ
хөгжүүлэх, танин мэдэх чадвар, авьяас билгийг нээн хөгжүүлэх зорилгоор “Миний
ном-Миний хобби” уралдааныг 2 дахь жилдээ богино өгүүллэг хэлбэрээр ахлах
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батлуулан хэрэгжүүлнэ.
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1.2.5 Залуучууд, өсвөр
үеийн
хэрэгцээ
шаардлагад нийцүүлэн
“Хөгжлийн
төв”
байгуулж, олон талт үйл
ажиллагаа явуулна.

ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулж, нийт 11 сургуулийн 53 сурагчид
хамрагдлаа. Тус уралдааны 1-р шатны шалгаруулалтыг уянгын, хошин, адал
явдалт сэдвүүдийн хүрээнд ирүүлсэн 40 гаруй бүтээлээс шүүгчид хэлэлцэн шилдэг
8 зохиолыг 2 дугаар шатанд шалгаруулаад байна. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн
эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан дүүргийнхээ 3200 эхчүүд, эмэгтэйчүүдэд
хүндэтгэл үзүүлэн “Тандаа хайртай шүү, ээжээ” урлагийн тоглолтыг өргөн барьж,
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн нээлтийн ажлыг зохион байгууллаа. Хүүхдийн
номын өргөөгөөр 1 дүгээр улиралд ерөнхий боловсролын сургуулийн 3302
сурагчид үйлчлүүлсэн. Дүүргийн 138-р бага сургуульд “Номтой богц” явуулын
номын сангийн үйлчилгээг хүргэн, сурагчдад зориулан бага ангийн хүүхдүүдийн
сонирхдог үлгэр, уран зохиол, танин мэдэхүйн 50 ширхэг номоор үйлчилсэн.
Хүүхдийн номын өргөөнд зохион байгуулдаг “Үлгэрийн цаг” арга хэмжээнд Хан-Уул
дүүргийн “Бяцхан аялагчид” цэцэрлэгийн 21 хүүхэд багачууд, "Жаргалан" эрүүл
мэндийн сургалт зөвлөгөөн болон “Сайн жаал” сургалтад дүүргийн 23-р сургуулийн
58 сурагч, багш, эцэг эхийн төлөөллийг тус тус хамруулан зохион байгуулсан бол
Шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн “Кино цаг” булангаар Монгол цэргийн өдрийг угтан
“Дэлхийн хоёрдугаар дайнд монголчуудын оруулсан хувь нэмэр”, “Усаа хайрлан
гамная”, “Мод тарих ямар ашиг тустай вэ?”, “Байгаль орчноо хайрлан хамгаалъя”
зэрэг сэдэвт баримтат киног 138 дугаар бага сургуулийн 4, 5-р ангийн 130 сурагчид
үзүүллээ. Хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, мэргэжлээ
хэрхэн зөв сонгох, нэр хүндтэй хүмүүсийн амжилтанд хүрсэн түүх, туршлагаас
хүүхдүүдэд хүргэх зорилгоор зохион байгуулдаг “Би хэн бэ” уулзалт чөлөөт
ярилцлагын цагаар рэппэр BIG GEE буюу Т.Мөнх-Эрдэнийг урин оролцуулж, 23, 24,
39, 50, 1, 31, 45-р сургуулийн нийт 59 сурагч хамрагдан, зочноос өөрсдийн
сонирхсон асуултаа асууж, уран бүтээлчтэй харилцан чөлөөтэй яриа өрнүүллээ.
Үйл
1. Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл
ГБХЗХХ,
ажиллагааны
ажиллагааг дэмжин олон талт үйл
100%
НХХ
хэрэгжилт,
ажиллагааг зохион байгуулна.
хувиар
Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Эерэг амьдарцгаая
залуучууд аа” сэдэвт сургалтад 1-19 дүгээр хороодын 15-34 насны 50 залууг
хамруулсан. Дүүргийн Залуучуудын төвөөс 2018 оны 03-р сарын 05-ны өдрөөс
эхлэн 1-19 дүгээр хорооны иргэдийн дунд компьютерийн анхан болон дунд шатны
14 хоногийн сургалт зохион байгуулж, анхан шатны сургалтанд 34 иргэн, дунд
шатанд 25 иргэн нийт 59 иргэнийг хамруулан амжилттай зохион байгуулж байна.
Мөн дүүргийн Залуучуудын төв нь Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвтэй
хамтран 9,10,12-р хорооны зорилтод бүлгийн иргэдийн гадаад хэлний мэдлэг
боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны 03 дугаар сарын 19-нөөс эхлэн
иргэдийн дунд англи хэлний анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж 24 иргэн
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1.3.1 Ахмадын
сувиллын
ажиллагааг
ажиллаж,
хөтөлбөрийн
“Ахмадын
сувилгаа”-ны
барилгын
эхлүүлнэ.

амралт,
үйл
дэмжин
төсөл
хүрээнд
асаргаа
төвийн
ажлыг

1.3.2
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн
нийгмийн
амьдралд
оролцох
боломжийг
бүрдүүлэхэд анхаарч,
барилга
байгууламж,
зам талбайн стандартыг
хангуулна.

хамрагдсан. Залуучуудын оролцоог дэмжиж, соёл урлаг, спортоор дамжуулан
залуучуудын хөгжлийг дэмжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх ажлын
хүрээнд дүүргийн Аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, “Оч” ширээний
теннисний клуб даваа, баасан, ням гаригуудад,”Од” фитнесс клуб өдөр бүр 50
хувийн хөнгөлөлтэй үнээр залуучуудад үйлчлэхээр болж, эхний ээлжинд зорилтот
бүлгийн хичээллэх сонирхолтой 12 залууг хамруулан гэрээ хийж 03 дугаар сарын
22-ны өдрөөс эхлэн хичээллэж эхлэсэн. “ИРЭЭДҮЙН ЭЗЭД” мэргэжил сонголтын
аяны хүрээнд дүүргийн ерөнхий боловсролын 12 сургуулийн ахлах ангийн 2250
сурагчийг хамруулж, мэргэжил сонголтын талаарх судалгаанд хамруулсан.
1.3 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХАМГААЛАЛ
1.
Ахмадын
амралт
сувиллын
Үйл
материаллаг
баазыг
бэхжүүлж,
ажиллагааны
АХ, НХХ
100%
ахмадуудад үйлчлэх урлаг соёлын
хэрэгжилт,
танхимтай болгоно.
хувиар
“Ногоон булан” ахмадын амралт нь цахилгааны гэмтлээс шалтгаалан гал түймрийн
осолд өртсөн бөгөөд тус барилгыг дахин барих барилгын зураг төсөв хийгдэж
байна. Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжин хэрэгжиж буй иргэд, хүүхэд
залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заалны барилгын ажлыг
эхлүүлэхээр “Тэргүүн чансаа” ХХК, “Баянмонгол” ХХК-тай гэрээ байгуулсан ба
барилга барих газрыг чөлөөлөх ажил явагдаж байна.
Стандартын
дагуу шинээр
1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
НХХ,
хийгдсэн зам,
зориулсан зам, гарц, шат, хаалга, бие
ХХҮХ,
гарц хаалга,
50%
засах газрын стандартыг мөрдүүлэн
ААНБ-ууд
бие засах
ажиллана.
газрын
тоогоор
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн “Жаргалтай амьдрал-жаргалтай үрс” төслийн
хүрээнд дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн орц, гарц, ариун
цэврийн өрөөг засварлахаар зураг төсвийн ажил хийгдэж байна.
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог
Үйл
НХХ,
нэмэгдүүлэх санал санаачлагыг дэмжин
ажиллагааны
ХХҮХ,
100%
олон талт үйл ажиллагааг төрийн болон
хэрэгжилт,
ТББ-ууд
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран
хувиар
зохион байгуулна.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмийн амьдралд татан оролцуулах зорилгоор
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спорт тэмцээнийг суугаа волейбол, шатар,
ширээний теннис, нисдэг тавгийн төрлөөр зохион байгуулж, нийт 81 иргэн
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1.3.3
Нийгмийн
халамжийн
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
ханган
ажиллаж,
нийгмийн
халамж
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг
сайжруулна.

1.3.4
Хүн
амын
хөгжлийг дэмжсэн гэр
бүлд зөвлөн туслах,
зорилтот
бүлэг
рүү
чиглэсэн
халамж
үйлчилгээг
дэмжсэн
төслүүдийг
хэрэгжүүлнэ.

хамрагдан тэмцээний төрөл тус бүрээр шилдгүүдийг шалгарууллаа.
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
Үйл
НХХ,
боловсролд тэгш хамран сургах, эрүүл
ажиллагааны
ХХҮХ,
100%
мэнд халамжийн хүртээмжтэй үйлчилгээ
хэрэгжилт,
ТББ-ууд
үзүүлэх төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
хувиар
Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн
хамгааллын салбар комиссын хурлыг 7 хоног бүрийн мягмар гарагт тогтмол
хуралдуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй нийт 159 хүүхдэд байнгын асаргаа тогтоож,
халамжийн үйлчилгээнд хамруулан, 13 хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт зуучилсан
байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан сургах
нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн “Жаргалтай амьдрал-жаргалтай үрс” төслийг
боловсруулан хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Үйлчилгээ
1. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр
ХХҮХ,
авсан
төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд НХХ, ТББ100%
иргэдийн
чанартай, хүртээмжтэй, ил тод хүргэнэ.
ууд
тоогоор
Нийгмийн халамжийн чиглэлээр төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд чанар
хүртээмжтэй хүргэж, 1 дүгээр улирлын байдлаар нийгмийн халамжийн тэтгэвэрийг
2607 иргэнд 360085260 төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг 2491 иргэнд
219 877940 төгрөг, онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн
тэтгэмжийг 742 иргэнд 111 539490 төгрөг, ахмад настны тусламж, хөнгөлөлтийг
1370 иргэнд 203413700 төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөнгөлөлт
тусламжийг 652 иргэнд 91303770 төгрөг, алдар цолтой ахмад настанд төрөөс олгож
буй мөнгөн тусламжийг 163 иргэнд 29317840 төгрөг, жирэмсэн нярай хөхүүл
хүүхэдтэй эхэд олгох тэтгэмжийг 1460 эхэд 78859270 төгрөг, Алдарт эхийн
одонгийн тэтгэмжийг 8633 иргэнд 1101020000, Насны хишигийг 6428 ахмад настанд
532920000 төгрөг, Цалинтай ээж хөтөлбөрт 7462 эхийг тус тус хамрууллаа.
1. Зорилтот бүлгийн өрхийн хөгжлийн
Үйл
төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж,
ХХҮХ,
ажиллагааны
нийгмийн халамж хүртэгчээс хөдөлмөр
100%
НХХ
хэрэгжилт
эрхлэгч өрх болгох багц үйл ажиллагааг
хувиар
хэрэгжүүлнэ.
“Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/158
дугаар захирамжаар “Хүн амын хөгжлийн асуудлаарх Орон нутгийн салбар хороо”-г
байгуулан
ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд “Дүүргийн хөгжил-Өрхийн
хөгжлөөс” дэд хөтөлбөр болон хөтөлбөрийн төлөвлөгөөг боловсруулан, өрхийн
амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны оноог үндэслэн хөтөлбөрт хамруулах
нийт 530 өрхийг сонгож, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн
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1.3.5 Хүүхдийн эрхийг
хамгаалах,
нийгмийн
амьдралд
идэвхтэй
оролцох, оюун ухаан,
авъяас
билэг,
бие
бялдар, ур чадварыг нь
хөгжүүлэхэд
чиглэсэн
“Жаргалтай гэр бүл”
хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
Төсөл
2. Хүн амын хөгжил, гэр бүлд зөвлөн
хөтөлбөрт
туслах үйлчилгээний чиглэлээр төсөл
НХХ,
2-3 ТББ-ыг
хамрагдсан
хэрэгжүүлэх
иргэн,
төрийн
бус
ГБХЗХХ
дэмжинэ.
иргэдийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
тоогоор
Дэлхийн Зөн Монгол ОУ-ын байгууллагын Чингэлтэй ОНХХөтөлбөр, Хайлааст
ОНХХөтөлбөрүүдтэй хамтран зорилтод бүлгийн өрх, иргэдийг чадваржуулах,
дэмжин туслах зорилготой “Гэрээр айлчлагч аргачлал” төслийг дүүргийн 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 18 дугаар хороодын нийт 80 өрхийн 322 хүнийг хамруулан
хэрэгжүүлж байна. Мөн 15, 16, 17, 19 дүгээр хороодод хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн
өрх, иргэдийг сонгох ажил хийгдэж байна.
Үйл
3. Өрхийн хэрэгцээ, чадавх, санал ГБХЗХХ,
ажиллагааны
санаачилгыг дэмжин эмзэг бүлгийн НХХ, ТББ30%
хэрэгжилт
өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.
ууд
хувиар
Өрхийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан өрх толгойлсон /эцэг/ эх, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настан, зорилтот бүлгийн нийт 86 иргэнээс дүүргийн
Засаг даргад хандаж тусламж, дэмжлэг хүссэн өргөдөл, хүсэлт ирүүлснээс
“Нийгмийн халамж үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ын дагуу 52 иргэний хүсэлтийг
шийдвэрлэж, эмчилгээний зардлыг 29 иргэнд, гэрийн тусламжийг 11 иргэнд, мөнгөн
тусламж 12 иргэнд өгч өргөдөл хүсэлтийг шийдвэрлэсэн. Өргөдөл, хүсэлтийг
шийдвэрлэх боломжгүй нийт 24 иргэнд албан бичгээр хариу өгсөн ба одоогоор 10
иргэний өргөдөл судлагдаж байна.
1. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг хангах
Үйл
чиглэлээр олон талт үйл ажиллагааг
ГБХЗХХ,
ажиллагааны
төрийн
болон
төрийн
бус
100%
НХХ
хэрэгжилт
байгууллагуудтай
хамтран
зохион
хувиар
байгуулна.
ДЗМОУБ-ын Хайлааст-ОНХХөтөлбөртэй хамтран 37 дугаар сургуулийн эцэг эхийн
зөвлөлийн гишүүдэд “Хүүхдийн эрх, хамгааллын талаарх хууль, хүүхэд хүмүүжлийн
эерэг арга, сургууль дахь зөрчил, цахим орчин дахь дондолт түүнээс урьдчилан
сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд сургалт явуулж, 30 эцэг, эх хамрагдсан. Мөн 37-р
сургуулийн ахлах ангийн 25 хүүхдэд “Өөртөө итгэлтэй байх өөрийгөө ойлгох
өөрийгөө хянах, өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог болон цахим гэмт
хэргийн урьдчилан сэргийлэх” сэдэвүүдээр сургалт зохион байгуулсан. “Гэр бүлийн
өдөр”-ийг тохиолдуулан монголын уламжлалт цагаан сарын баярыг тохиолдуулан
цагаан сарын баярын ёс заншил сэдвийн хүрээнд “Сайн жаал” сургалтыг 50 дугаар
сургуулийн 4, 5 дугаар ангийн 40 хүүхэд, 10 эцэг, эх нийт 50 хүнийг хамруулан
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зохион байгууллаа. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолоор
баталсан “Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн хэмжээнд зөвшөөрөлгүй үйл
ажиллагаа явуулж байгаа цахим тоглоомын газруудыг илрүүлэх, зөрчлийг
арилгуулах, хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх, эрх нь зөрчигдсөн болон
тоглоомонд донтсон хараа хяналтгүй хүүхдийг илрүүлэх, хүүхдийн аюулгүй
байдлыг хангаж эрсдэлийг бууруулах зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион
байгууллаа. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэл судалгаатай интернет
цахим тоглоомын 30 газраас зөвшөөрөлтэй боловч түр хугацаагаар үйл ажиллагаа
явуулахгүй, зогссон 3 газар байна. Одоогоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа 27
газрыг батлагдсан удирдамжийн дагуу өдөр тутмын үйлчилгээ, эрүүл ахуй, ажлын
байрны нөхцөл, галын аюулгүй байдлын дүгнэлт зэргийн хугацаа дууссан эсэх,
ажлын байранд байгаа эсэхийг шалгаж бүртгэл судалгаанд тодотгол хийлээ. Цахим
тоглоомын 6 газрыг зохих журмын дагуу торгож, 11 газарт шаардлага хүргүүлж
ажилласан.
Үйл
2. Хүүхдийн номын өргөөг түшиглэн
ХНӨ,
ажиллагааны
100%
зөөврийн номын санг ажиллуулна.
НХХ, БХ
хэрэгжилт
хувиар
Дүүргийн ерөнхий боловсролын 138 дугаар бага сургуулийн сурагчдад “Номтой
богц” зөөврийн номын сангийн үйлчилгээг хүргэж, бага ангийн хүүхдүүдийн
сонирхдог үлгэр, уран зохиол, танин мэдэхүйн 50 ширхэг номоор үйлчиллээ.
3. Хүүхэд, гэр бүлийг хүчирхийллээс
Үйл
хамгаалах “Хамтарсан баг”-ийн үйл ГБХЗХХ,
ажиллагааны
100%
ажиллагааг
эрчимжүүлж,
дэмжин
НХХ
хэрэгжилт
ажиллана
хувиар
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
хамтран JICA, Японы хүүхдийг ивээх сангийн дэмжлэгтэйгээр 2015-2018 оны
хооронд хэрэгжүүлж байгаа “Монгол улс дахь хүүхэд хамгааллын тогтолцоог
бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Архангай аймгийн Батцэнгэл, Хайрхан,
Эрдэнэбулган сумын 4 хамтарсан багийн гишүүд, нийслэлийн Чингэлтэй, Баянзүрх,
Сонгинохайрхан дүүргүүдийн 6 хамтарсан багийн гишүүд дүүргийн 9, 10 дугаар
хорооны хамтарсан багийн үйл ажиллагаатай танилцах, харилцан туршлага
судлах, мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх зорилготой
уулзалтыг зохион байгууллаа. Дүүргийн “Жаргалтай гэр бүл” хөтөлбөрийн хүрээнд
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуультай хамтран “Өсвөр насны хүүхэд,
залуучуудын дундах дарамт дээрэлхэлт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх,
тэднийг эрүүл аюулгүй орчинд өсөн хөгжихөд орон нутгийн нөөц боломжийг
илрүүлэх нь” сэдвээр хамтарсан багийн гишүүдийг чадваржуулах сургалтыг зохион
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2.1.1 Монгол Улсын
төсөв,
санхүүгийн
талаарх
хууль
тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх
ажлын
хүрээнд
дүүргийн
төсвийн
тэнцвэрт
байдал, эдийн засгийн
бие даасан байдлыг
бэхжүүлэн,
нутгийн
захиргааны
байгууллагаас
дэвшүүлсэн
зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах
хөрөнгө
санхүүгийн
нөөц
бүрдүүлэн ажиллана.

байгуулж 90 хүн хамрагдсан. Дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн
хэлтэс, Дэлхийн Зөн Монгол Олон улсын байгууллагын “Чингэлтэй-Орон нутгийн
хөгжлийн хөтөлбөр”-тэй хамтран 7-12 дугаар хороодын хамтарсан багийн
гишүүдийн чадавхыг сайжруулах, мэдээлэл солилцох, үйл ажиллагаагаа хамтран
төлөвлөх уулзалтыг зохион байгуулж 45 хүн хамрагдсан.
2. ЖАРГАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ
2.1 ЭДИЙН ЗАСАГ
1.
Төсвийн
орлого,
зарлагын
төлөвлөлтийг сайжруулж, орон нутгийн
төсвийн
бие
даасан
байдлыг
бэхжүүлэхэд чиглэсэн олон талт ажлыг
Үйл
зохион байгуулж, төсвийн төлөвлөлт,
ажиллагааны
СТСХ, ТХ
100%
хуваарилалт, гүйцэтгэлд тавих хяналтад
хэрэгжилт
төрийн бус байгууллага, иргэдийн
хувиар
оролцоог нэмэгдүүлэн ил, тод нээлттэй
байдлыг ханган, төсвийн орлогын
төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлнэ.
Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх,
татварын бааз суурийг өргөтгөх, татвар хураалтыг сайжруулах, татварын дутуу
төлөлтийг барагдуулах талаар үе шаттай ажлуудыг зохион байгуулах тухай
дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/13 дугаар захирамж гарч дэс дараалсан арга
хэмжээ авч ажилласан. Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А106 дугаар захирамж
гарч авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдол,
авто зам ашигласны төлбөр хураах, техник хяналтын үзлэгт хамруулах ажлыг
зохион байгуулах, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулагдан дүүргийн нутаг
дэвсгэрийн хэмжээнд бүртгэлтэй бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдээс
авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгсэлийн албан татвар, агаарын бохирдлын
төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр хураах ажлыг 1 дүгээр сарын 02-ноос 5 дугаар
сарын 31-ны өдрийг хүртэл зохион байгуулахаар ажилласан. Оны эхний 3 сарын
байдлаар 56,072 тээврийн хэрэгсэл татварт хамрагдахаас 10,524 тээврийн
хэрэгсэл татварт хамрагдаж 18,8 хувьтай явагдаж байна. 2018 оны эхний 3 сарын
20-ны байдлаар улсын төсөвт 19.241,0 сая төгрөг төвлөрхөөс 17.847,6 сая төгрөг
төвлөрч орлогын төлөвлөгөө 92,8 хувийн, нийслэлийн төсөвт 17.515,4 сая төгрөг
төвлөрхөөс 12.944,4 сая төгрөг төвлөрч орлогын төлөвлөгөө 73,9 хувийн, дүүргийн
төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж, орон нутгийн төсөвт 11.131,7
сая төгрөг төвлөрхөөс 13.015,8 сая төгрөг төвлөрч, орлогын төлөвлөгөө 116,9
хувийн тус тус биелэлттэй ажилласан.
2.
Төсвийн
урсгал
зардалд
дүн
СТСХ,
Үйл
100%
шинжилгээ хийн, зардал бууруулах,
ДАА
ажиллагааны
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төсвийн сахилга хариуцлага, дүүргийн
хэрэгжилт
төсвийн
байгууллагуудын
орлого,
хувиар
зарлага хөрөнгө оруулалтын ажил болон
хууль тогтоомж, бодлогын баримт
бичгийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг
сайжруулна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоол, 2015 оны 230 дугаар
тогтоолын хүрээнд төсөвт байгууллагын санхүүжилтын эрх болон холбогдох
зардлуудыг өдөр тутам үндсэн баримтаар хянан, гүйцэтгэлээр нь олгох ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн. Төсвийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай дүүргийн Засаг даргын
2018 оны А/13 дугаар тогтоолыг нийт төсөвт байгууллагуудад хүргүүлж, өдөр
тутмын гүйлгээ, сар тутмын мэдээ гүйцэтгэлийг шалгах замаар хяналт тавьж
ажилласан. Дүүргийн төсөвтэй харилцагч төсөвт байгууллагуудаас сар бүрийн
төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээг хянан хүлээн авч нэгтгэснээр төсвийн
зардлыг бууруулах оновчтой аргыг олоход шаардлагатай судалгааны суурь баазыг
нэмэгдүүлсэн. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн болон орон нутгийн төсөвт
байгууллагуудын хангамж, эд хогшил, урсгал засварын 2017 оны бэлтгэн
нийлүүлэгч байгууллагуудын судалгааг гаргасан.
3. Төсөв, санхүүгийн талаарх хууль
Зохион
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
ханган,
СТСХ,
байгуулсан
төсвийн захирагч, санхүү, бүртгэлийн ММНБИ,
сургалт,
100%
ажилтнуудыг чадваржуулах чиглэлээр
НББХС,
хамрагдсэн
сургалт семинар зохион байгуулж,
СБ-ууд
иргэдийн тоо
мэдээллээр хангана.
Орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсөвт байгууллагуудын
санхүү, бүртгэлийн ажилтан нарын мэдлэг боловсролыг системтэйгээр дээшлүүлэх
сургалтын 2018 оны нэгдсэн төлөвлөгөө, дүүргийн орон нутгийн болон тусгай
зориулалтын шилжүүлгийн төсөвт байгууллагуудад 2018 онд зөвлөн туслах,
мэргэжил арга зүйгээр хангах ажлын нэгдсэн удирдамжийг батлан, хэрэгжилтийг
ханган ажиллаж байна. Төсөвт байгууллагын санхүүгийн “Э-Тайлан”-гийн шинэ
программаар 2017 оны 2017 оны жилийн эцсийн тайлан гаргах программын
агуулгаар болон “Засгийн газрын санхүүгийн тайлан”-г онлайнаар илгээх, тушаах,
нэгтгэх, баталгаажуулах өөрчлөлтийн талаарх сургалт семинарыг орон нутгийн 7,
тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 47, нийт 54 төсөвт байгууллагуудын нятлан
бодогч нарт зохион байгуулсан. Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн орлого, зарлагын
мэдээний тодруулга бичих аргачлалын агуулгаар сургалт зөвлөмжийг “Чингэлтэйн
нягтлан бодогч” фэйсбүүк групээр дамжуулан хүргүүлж, судлуулсан.
4. Улс, нийслэл, дүүрэг, орон нутгийн
СТСХ,
Үйл
100%
хөгжлийн
сангийн
хөрөнгөөр
ДАА,
ажиллагааны
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санхүүжигдэх төсөл арга хэмжээний ХБТХАХ,
хэрэгжилт
уялдааг ханган, санхүүжилтийг олгож,
ХААА
хувиар
гүйцэтгэлд хяналт, шалгалт хийж, олон
нийтийг мэдээллээр хангана.
Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд нийт 29 төсөл арга
хэмжээ батлагдсан бөгөөд үүнээс тендер дахин зарлагдан материал хүлээн авч
байгаа 1, тендер нээж, үнэлгээ хийж байгаа 12, захиалагчид зөвлөмж хүргүүлсэн 9,
ажлын зураг хийгдэж байгаа 3, гарын байршил судлагдаж байгаа 1, тендер
зарлагдаагүй 1 төсөл арга хэмжээ байна.
5. Дүүргийн орон нутгийн төсөвт болон
тусгай
зориулалтын
шилжүүлгийн
Үйл
байгууллагууд, ОНӨААТҮГ-ын шилэн
ажиллагааны
дансны хуулийн хэрэгжилт, шилэн
СТСХ
100%
хэрэгжилт
дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээ,
хувиар
мэдээллийн ил тод байдлыг ханган
ажиллана.
Дүүргийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн төсөвт
байгууллагуудын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, биелэлтэд хяналт тавих ажлыг
эхний 2 сарын гүйцэтгэлд тулгуурлан хийлээ. Тус хяналт шалгалтанд орон нутгийн
7, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 45, нийт 52 төсөвт байгууллагууд хамрагдсан
ба хуулийн шаардлага хангаагүй 6 байгууллагад “Албан шаардлага”, 46
байгууллагад “Зөвлөмж” хүргүүлэн ажилласан. Дүүргийн “Шилэн
дансны
мэдээлэл”
самбарын доторх тоон болон график, диаграммын хүснэгтэн
мэдээллийг сар бүр сольж, иргэд, олон нийтэд мэдээллийн ил тод, нээлттэй,
ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлыг хангаж, иргэд, олон
нийтэд мэдээллэж
ажилласан.
6. Улс, нийслэл, дүүргийн төсвөөс
Үйл
санхүүжигдэх төсөл, арга хэмжээний
ажиллагааны
уялдааг ханган, санхүүжилтийг олгож,
СТСХ
100%
хэрэгжилт
гүйцэтгэлд тавих хяналтыг иргэд, олон
хувиар
нийтийн оролцоотойгоор хийнэ.
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/07 дугаар захирамжаар худалдан авах
ажиллагааны эрх шилжсэн нийт 11 төсөл арга хэмжээний 3 төсөл арга хэмжээ буюу
дүүргийн 13 дугаар хороо Хайлааст, сургуулийн гудамжинд автомашины чулуун
зам, 14 дүгээр хороо Хайлааст, Хандгайтын гудамжинд автомашины чулуун зам, 15
дугаар хороо, Жаргалантын гудамжинд 6м өргөн автомашины чулуун замын
ажлуудын зураг, төсөв нь Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар, үлдсэн 8 төсөл
арга хэмжээ буюу 7, 8, 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх, 17, 19
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлэг тавих, 6 дугаар хороо 41 дүгээр байрны
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2.1.2
Дүүргийн
өмч
хөрөнгийн ашиглалтын
менежментийг
сайжруулан, үр ашгийг
нэмэгдүүлнэ.

2.1.3 Дүүргийн гадаад
харилцаа,
хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэн
гадаад орнуудын сайн
туршлагыг нэвтрүүлж,
хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлнэ.

фасад засвар, 24 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар, 23 дугаар сургуульд
цахим номын сан байгуулах ажлуудын зураг, төсөв нь дүүргийн Засаг даргын
Тамгын газарт хийгдэж байна.
1. Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт,
ашиглалтыг сайжруулж, эд хөрөнгийн
Үйл
үзлэг тооллогыг хагас, бүтэн жилээр
СТСХ,
ажиллагааны
явуулж,
хөрөнгө
оруулалт,
төсөл
100%
НӨХГ
хэрэгжилт
хөтөлбөрөөр дүүргийн хэмжээнд хийгдэж
хувиар
байгаа
өмч
хөрөнгийг
эзэнжүүлж,
бүртгэлд бүрэн хамруулна.
Дүүргийн өмчийн цэцэрлэгт хүрээлэн, хүүхдийн тоглоомын талбайн ашиглалт
хамгаалалтыг дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компанид гэрээгээр хариуцуулан
өгсөн бөгөөд арчлалт, хамгаалалт, сэргээн засварлалтыг тухай бүр хийн
ажилласан. Мөн шаардлагатай барилга байгууламжуудыг аж ахуй нэгж, албан
байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэнд ашиглалт хамгаалалтыг нь
хариуцуулан ажиллалаа.
1.
Дүүргийн
гадаад
харилцааг
Үйл
өргөжүүлэн шинээр хамтын ажиллагаа
ХБТХАХ,
ажиллагааны
тогтоох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
100%
СТСХ
хэрэгжилт
хүрээнд улс орнуудын сайн туршлагаас
хувиар
нэвтрүүлнэ.
Гадаадын улс орон, хот, дүүрэгтэй шинээр хамтын ажиллагаа тогтоох хүрээнд
дүүргийн Засаг дарга Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсаас Монгол Улсад
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Доан Тхи Хыөнгийг 01 дүгээр сарын 18нд хүлээн авч уулзсан тус улсын Хо Ши Мин хотын аль нэгэн дүүрэгтэй жижиг дунд
үйлдвэрлэл, боловсрол, аялал жуулчлал, нийгэм эдийн засгийн болон бусад
салбар чиглэлийн хамтын ажиллагаа тогтоох тал дээр санал солилцлоо. Дүүргийн
гадаад харилцааны хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд Бүгд Найрамдах Турк
Улсын Анкара хотын Синжан дүүргийн Засаг даргыг Монгол улсад хүрэлцэн ирэх,
урилга хүргүүлэх тухай дүүргийн Засаг даргын 2018 оны 1/282 албан захидлыг
илгээсэн. Мөн БНСУ-ын Чүнчоннам аймгийн Бурён хотын Засаг даргад дүүргийн
Засаг даргын улирлын чанартай ажилчин илгээх чиглэлээр хамтын ажиллагаа
хөгжүүлэх тухай 2018 оны 1/281 албан захидлыг илгээснээр гадаад харилцааны
хэлтсийн дарга Чуо Чоль Гү тэргүүтэй 6 төлөөлөгчдийг 3 дугаар сарын 30-ны өдөр
дүүргийн Засаг даргын Орлогч хүлээн авч уулзаж, хоёр талын хооронд харилцаа
хамтын ажиллагаа тогтоох, цаашид боловсрол, нийгэм, эрүүл мэнд, спорт зэрэг
салбар чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санал солилцсон. ОХУ-ын Бүгд
Найрамдах Буриад Улсын Улаан-Үүд хотын Боловсролын хорооны Захиргааны
зохион байгуулалт, боловсон хүчний асуудал хариуцсан Зөвлөх Бадмаева Саяна
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2.1.4 Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх
төсөл, арга хэмжээний
худалдан
авах
үйл
ажиллагааг олон нийтэд
ил тод болгож, “Шилэн
тендер шалгаруулалт”
бодлого
хэрэгжүүлэн,
сонгон шалгаруулалтын
ил тод байдал, иргэд
олон нийтийн оролцоог
хангана.

Борисовна тэргүүтэй 10 төлөөлөгчдийг 03 дугаар сарын 23-ны өдөр дүүргийн Засаг
дарга хүлээн авч, уулзаж боловсролын хамтын ажиллагааны талаар санал
солилцсон. Мөн зочид төлөөлөгчдийг дүүргийн ерөнхий боловсролын 23 дугаар
сургууль, 05 дугаар цэцэрлэг, Хүүхдийн номын өргөөний үйл ажиллагаатай тус, тус
танилцуулсан.
2.
Дүүргийн
гадаад
харилцааны
Боловсруулах
бодлогын баримт бичгийг боловсруулан
баримт
дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
ХБТХАХ
100%
бичгийн явц
Хурлын
Тэргүүлэгчдийн
хурлаар
хувиар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.
Дүүргийн гадаад харилцааг нэгдсэн бодлогоор хангах, гадаад бодлогын баримт
бичгийн төслийг 6 бүлэг 94 заалттайгаар боловсруулан, дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын намын бүлгийн дарга нар болон Тэргүүлэгчид, Засаг
даргын Тамгын газрын хэлстийн дарга нарт тус, тус танилцуулж, урьдчилсан санал
шүүмжийг тусгасан. Мөн Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу 3,
14, 18 дугаар хороодын иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, нийт 248
иргэн хамрагдан 3 иргэнээс 3 санал гарсан. Бодлогын баримт бичгийг дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн
батлуулахаар болсон.
1.
Төлөвлөгдсөн
худалдан
авах
Үйл
ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион
ажиллагааны
байгуулж, үр дүнг олон нийтийн
ХААА
100%
хэрэгжилт,
мэдээллийн хэрэгслээр ил тод нээлттэй
хувиар
мэдээллэнэ.
Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 08 дугаар тогтоол,
дүүргийн Засаг даргын А/02 дугаар захирамжийн дагуу дүүрэгт 2018 онд
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан,
дүүргийн төсөв, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2017-2018 онд он дамжуулан хийж
хэрэгжүүлэх нийт 7 771 272 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 84 төсөл арга
хэмжээний худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг гарган дүүргийн Засаг
дарга бөгөөд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулж “Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн
дагуу Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Төрийн
өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны
газарт тус тус хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн бараа, ажил, үйлчилгээний ерөнхий
төлөвлөгөөг chingeltei.gov.mn, өдөр тутмын хэвлэл “Засгийн газрын мэдээ” сонинд
олон нийтэд ил тод, нээлттэйгээр мэдээллэж ажиллалаа.
2. Тендерт оролцогчдын мэдээллийн
Үйл
ХААА
100%
санг бий болгож, тендертэй холбоотой
ажиллагааны
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2.1.5
Нийгмийн
даатгалын
тухай
хуулийн
хэрэгжилтийг
хангах хүрээнд хүн амд
нийгмийн
даатгалын
үйлчилгээг
хөнгөн
шуурхай
хүргэж,
даатгалд хамрагдалтыг
нэмэгдүүлнэ.

мэдээллийг ил тодоор мэдээллэн
хэрэгжилт,
худалдан авах ажиллагааны зарчмыг
хувиар
баримтлан
тендер
шалгаруулалтыг
зохион байгуулна.
Худалдан авах ажиллагааны ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай,
хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмын хүрээнд дүүрэгт хийж хэрэгжүүлэх
хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороонд
орж ажиллах захиалагч, иргэн, Төрийн бус байгууллагын төлөөллийг бүрдүүлэн
худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээ олгох сургалтыг зохион байгуулан
хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. Тус сургалтанд иргэний төлөөлөл 9,
захиалагчийн төлөөлөл 9, мэргэжлийн байгууллагын төлөөлөл 1, нийт 19 хүн
хамрагдаж, 9 хүн худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх А3 гэрчилгээ авсан.
Мөн үнэлгээний хороонд орж ажиллах 9 иргэний төлөөллийг дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2018 оны 10 дугаар тогтоолоор
батлуулан ажиллаж байна. Монгол Улсын Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар
тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер зохион байгуулах" журмын дагуу нийт 599
216 000 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 7 төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний худалдан
авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
www.tender.gov.mn цахим хуудсаар зохион байгуулан ажиллалаа. Тендерт
оролцогчдыг өрсөлдөх тэгш боломжоор ханган тендерийн урилгыг цаг тухай бүр
дүүргийн www.chingeltei.gov.mn цахим хуудаст байршуулж, нээлттэй тендерийн
урилгыг “Монголын үнэн” сонинд нийтлүүлэн, мэдээллийн ил тод байдлыг ханган
ажиллалаа. Оны эхний 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт www.chingeltei.gov.mn
цахим хуудаст нийт 13 тендерийн урилга, 3 тендерийн нээлтийн мэдээ, 1 үр
дүнгийн мэдээ нийтлэгдсэн.
1. Иргэн бүрийг нийгмийн даатгалд
хамруулах талаар сургалт сурталчилгааг
Даатгалд
тогтмол
зохион
байгуулж,
заавал
ЭМНДХ
хамрагдагсды
100%
даатгуулагч болон ажил олгогчийн
н тоогоор
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалд
хамрагдаагүй ажил олгогч, иргэнийг нийгмийн даатгалд хамруулах ажлыг зохион
байгуулж, 1 дүгээр улиралд шинээр 99 ажил олгогч, 282 даатгуулагчийг даатгалд
хамруулж, шимтгэл тооцох цалингийн сан 182.9 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн. Дүүргийн
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон худалдаа үйлчилгээний
төвүүд, албан конторын барилгуудын нэгдсэн судалгааг гаргаж, үйл ажиллагаа
явуулж байгаа нийгмийн даатгалд хамрагдаагүй ажил олгогч болон хувь хүмүүсийг
нийгмийн даатгалд хамруулах чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
Нийгмийн даатгалын санд 1 дүгээр улирлын байдлаар 40908.3 сая төгрөгийн
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2.1.6 Статистикийн тоон
мэдээллийн хэрэглээ,
ашиглалтыг сайжруулж,
үнэн
зөв
байдлыг
ханган,
мэдээ
судалгааны
хамрах
хүрээг өргөжүүлнэ.

орлого төвлөрүүлэхээс хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 45385.4 сая төгрөгийн
шимтгэлийн орлого төвлөрүүлж, төлөвлөгөөт зорилтоо 110.9 хувиар биелүүлэхээр
байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийгмийн даатгалын сангийн орлого
8930.9 сая төгрөгөөр буюу 24.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Улаанбаатар
цахилгаан түгээх ТӨҮГ-ын харьяа Зуслангийн цахилгаан түгээх сүлжээний 65
ажилтан албан хаагч, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төв лабораторын
35 лаборант, мэргэжилтнүүд, 4 дүгээр цэцэрлэгийн 25 багш ажилтан, Цагдаагийн
ерөнхий газрын Тусгай ажиллагааны газрын 65 алба хаагч, нийт 190 гаруй
мэргэжилтэн, багш нар, албан хаагчдад “Нийгмийн даатгалын тухай хууль
тогтоомж”-оор сургалт зохион байгуулсан. "Нээлттэй өдөрлөг-Нэг цонхны
үйлчилгээ" өдөрлөгийг 7-18 дугаар хорооны 300 гаруй иргэд, даатгуулагчдад
зохион байгуулж, мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан.
2.
Нийгмийн
даатгалын
шимтгэл,
Үйл
хураамж төлөх үйлчилгээг арилжааны
ажиллагааны
ЭМНДХ
100%
банкны ухаалаг үйлчилгээ ашиглан
хэрэгжилт
төлөх ажлыг зохион байгуулна.
хувиар
Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг Хаан банкны ухаалаг үйлчилгээ ашиглан төлөх
ажлыг эрчимжүүлж, тус банкаар дамжуулан нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлдөг
аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд 100 хувь ухаалаг үйлчилгээ ашиглан төлж
хэвшсэн. Хаан банкны ухаалаг үйлчилгээ ашиглан төлөгдөж байгаа нийгмийн
даатгалын шимтгэл нийгмийн даатгалын сангийн нийт орлогын 16,7 хувийг эзэлж
байна. Давхардсан тоогоор Хаан банкаар 2211 иргэн, Төрийн банкаар 2135 иргэн
нийгмийн даатгалын шимтгэлээ цахим, ухаалаг үйлчилгээг ашиглан төлсөн байна.
1. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн үзүүлэлтээр Статистикийн
Үйл
эмхтгэл,
нийгэм,
эдийн
засгийн
ажиллагааны
СтХ
100%
танилцуулгыг сар, улирал, жилээр
хэрэгжилт
гаргаж
иргэн
аж
ахуйн
нэгж
хувиар
байгууллагуудыг мэдээллээр хангана.
Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр хийгдэх жилийн эмхэтгэлд 1992-2017
оны динамик үзүүлэлтүүдийг багтаахаар ажиллаж, мэдээлэл цуглуулах шатанд явж
байна. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг дүүргийн хэлтэс албад,
захиргааны болон албан ёсны статистик мэдээллийг оруулан 1,2 дугаар сард
эмхэтгэн нэгтгэж Нийслэлийн Статистикийн газар, дүүргийн цахим хуудсанд
тогтмол байршуулж, иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг мэдээллээр хангаж
ажиллалаа.
2. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг
Үйл
баяжуулж, оршин суугчдын аюулгүй
СтХ
ажиллагааны
100%
байдлын судалгаа, орон сууцны хангамж
хэрэгжилт
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2.1.7 Монгол Улсын
Татварын тухай болон
бусад
хууль,
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг
ханган,
татварын
өр
барагдуулалтыг
стандартад
хүргэж,
татвар
төлөгчдөд
үзүүлэх
үйлчилгээ,
татварын бааз суурийг
өргөтгөнө.

нөхцөл байдлын судалгаа, хүн ам,
хувиар
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
судалгааг
тодотгон шинэчилнэ.
Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд бүртгүүлээгүй шинээр төрсөн 1144 хүүхдээс 502
хүүхдийн мэдээллийг бүрэн оруулсан. Байршил тодорхойлоогүй 1256 өрхөөс 555
өрхийн байршлыг бүрэн тодорхойлж засварлав. Программын алдаа 85421
байснаас 10544 алдааны мэдээллийг засварлав. “Оршин суугчдын аюулгүй
байдлын судалгаа”, “Орон сууцны хангамж нөхцөл байдлын судалгаа”, “хүн амын
хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа” зэрэг 7 төрлийн судалгааны ажил мэдээлэл
цуглуулах шатандаа явж байна.
1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар,
Үйл
Нийслэл хотын албан татварын хуулийг
ТХ, СТСХ, ажиллагааны
сурталчлан таниулах ажлыг зохион
100%
МХХ, ЦХ
хэрэгжилт
байгуулж,
иргэдийн
татварт
хувиар
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.
Өмнөх оны татварын өр, тайлант оны ногдлын үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хүрэх
түвшний шалгуур үзүүлэлтийг ханган барагдуулах, хяналт шалгалтын актаар
ногдуулсан урд оны татварын өрийг 2017 оны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
дүнгээр хүрсэн түвшинг 10.0 хувь, тайлант оны хяналт шалгалтын актын
барагдуулалтыг хүрсэн түвшингээс 20-иос доошгүй хувиар тус тус нэмэгдүүлэн
гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг төлөвлөгөө гарган зохион
байгуулан ажиллаж байна. Мөн хугацаанд нь төлөөгүй татварын өрийг хураан
барагдуулахдаа Татварын ерөнхий хуульд заасан татвар хураалтын процесс
ажиллагааг өртэй татвар төлөгч бүрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн нөхцөл, татвар
төлөгчийн хууль хэрэгжүүлэх хандлага, зан төлөвт нь тохируулан ялгаатай
хэрэгжүүлж байна.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын
хүрээнд ТЕГ-ын эрсдэлийн удирдлагын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээллийн мөрөөр нэр
бүхий 7 аж ахуй нэгжийн удирдлагатай уулзаж ярилцлагын тэмдэглэл хөтлөн
НӨАТ-ын хууль зөрчсөн тухай “Мэдэгдэл” хүргүүлж шалтгаан нөхцөлийг тодруулан
ажиллалаа.
2. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй
Үйл
томоохон зах, худалдааны төвүүдийг
ТХ, СТСХ, ажиллагааны
татварын
албаны
“Нэгдсэн
ба
100%
ХХҮХ
хэрэгжилт
хэрэглэгчийн
систем”-д
холбон
хувиар
бүртгэлжүүлнэ.
“Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Нийслэл хотын албан татварын
тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх” А/59 дугаар тушаал, дүүргийн Засаг
даргын 2017 оны А/149 захирамжийг үндэслэн ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж
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2.2.1
Дотоодын
ажиллах
хүчний
нөөцийг
үр
дүнтэй
ашиглаж, хөдөлмөрийн
зах зээлийн эрэлтэд
нийцүүлэн жилд 2000аас
доошгүй
мэргэжилтэй ажилчдыг
сургаж,
хөдөлмөрийн
насны иргэдийг ажлын
байраар хангана.

байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн зах худалдааны төвд үйл ажиллагаа эрхлэгч
хувь хүн, хуулийн этгээдийг татварт хамрагдуулах, НӨАТУС, НХАТ-ын хуулийн
хэрэгжилтийг хангуулах ажлын удирдамжийн дагуу 3 дугаар сард Алтжин
худалдааны төвд ажиллаж 230 иргэн, ААНэгжид мэдэгдэх хуудас, шаардлага
хүргүүлэн ажиллалаа. Мөн татвар төлөгчийн төлбөл зохих татварын хэмжээг
тодорхойлох, үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээний хэмжээ, зардлыг тогтоох, татвар
төлөгчийн тодорхой хугацаанд явуулж байгаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн,
түүнд зарцуулсан түүхий эд материал, бараа бүтээгдэхүүн, мөнгөн хөрөнгө,
ажиллагсадын тоо, хөдөлмөрийн бүтээмж, үйлдвэрлэлийн горим зэрэгт ажиглалт
хийн бодит байдлыг тогтоох зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт баар караоке,
рестораны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААН-ээс түүвэр сонголтын
аргаар 5 ААН-д ажлын зураг авалтыг хийж НХАТ болон НӨАТУС-д холбогдоогүй 3
ААН-д зөрчил арилгуулахаар мэдэгдэх хуудас, шаардлага хүргүүлэн зөвлөмж өгөн
ажиллалаа. Тайлант хугацаанд биечлэн 2700 гаруй, утсаар 800 гаруй татвар
төлөгчдөд зөвлөгөө өгч, 6 удаа сургалт явуулж 250 татвар төлөгчийг хамруулсан.
ХХОАТ-ын хуулийн дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөнд хамрагдах гэж байгаа 2800
иргэн заавар, зөвлөгөө өгч, ХХОАТ-ын тайланг гаргах 1700 иргэнд, 1740 аж ахуйн
нэгжид масс мессеж явуулж, 1500 гарын авлага, зөвлөмж тараасан байна. Мөн
дүүргийн татварын хэлтсийн facebook хуудсанд 35 удаагийн цаг үеийн
холбогдолтой мэдээ, мэдээлэл, бусад мэдээллийн 3 сайтад 2 төрлийн шторкийг
байршуулан түгээж ажиллалаа.
2.2 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
1. Ажил олоход хүндрэлтэй, сургууль
Ажилд
завсардсан иргэдэд ажил мэргэжлийн
ХХҮХ,
зуучилсан
50%
чиг баримжаа олгох үйлчилгээг үзүүлж,
НХХ
иргэдийн
1000 иргэнийг ажлын байранд зуучилна.
тоогоор
Ажил хайж байгаа болон зорилтот бүлгийн иргэдэд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа
олгох ганцаарчилсан зөвлөгөө, мэдээллийг 49 иргэнд хүргэж ажилласан ба
ерөнхий боловсролын ахлах ангийн 544 сурагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа
олгох зөвлөгөөг өгч, холбогдох гарын авлага материалаар хангасан. Ажил хайгч
106 иргэн, 41 ажил олгогч, 58 шинэ ажлын байрыг бүртгэж, 113 ажлын байрны
захиалгыг авч, 126 иргэнийг байнгын ажлын байранд зуучилсан.
2.
Ажил,
мэргэжилгүй
иргэнийг
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд
Сургалтанд
нийцүүлэн мэргэжлийн болон давтан
ХХҮХ,
хамрагдсан
50%
сургалтад
хамруулах
замаар
НХХ
иргэдийн
ажилгүйдлийг бууруулан, ажлын байрыг
тоогоор
нэмэгдүүлнэ.
Ажил идэвхитэй хайж хандсан иргэдийг бүртгэн авч, ажил олгогч байгууллагаас
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2.2.2
Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн
хөдөлмөрийн зах зээлд
тэгш
оролцох
боломжийг
бүрдүүлж,
иргэдийн
хөдөлмөр
эрхлэлт, орлогыг нь
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
олон талт ажлуудыг
зохион
байгуулж,
хэрэгжүүлнэ.
2.2.3 Ахмад настны
хөдөлмөр
эрхлэлтийг
дэмжин,
ахмад
мэргэжилтний
зөвлөх
үйлчилгээний
“Чингэлтэй”
сүлжээг
өргөжүүлэн,
залуу
ахмад үеийн залгамж
холбоог бэхжүүлнэ.
2.2.4
Иргэдийн
амьжиргааны түвшинг
дээшлүүлж,
ажлын
байрыг нэмэгдүүлэхэд
чиглэсэн
“Хамтдаа
хөгжье”
хөтөлбөрийг
дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан

ирсэн ажлын байрны захиалгын дагуу иргэдийг хүсэл сонирхол, дадлага туршлага,
ур чадварыг нь харгалзан ажил олгогчийн шаардлагад нийцүүлэн тохирох ажлын
байранд холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлснээр 106 иргэнийг ажил хайгч иргэний
бүртгэл хөдөлмөрийн зах зээл-2 маягтаар бүртгэн авч, холбогдох мэдээллийг
хөдөлмөрийн зах зээлийн менежер программ, LMIS-д санд бүртгэлжүүлэн
оруулсан. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ерөнхий газраас мэргэжлийн болон
давтан сургалтын эрх авах байгууллагын тендер зарлагдаагүй байгаа тул мэргэжил
олгох сургалтын арга хэмжээ эхлээгүй байна.
Төсөл
1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг
хөтөлбөрт
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэн
ХХҮХ,
хамрагдсан
50%
байнгын ажлын байр бий болгох багц
НХХ
иргэдийн
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
тоогоор
Хөдөлмөр Эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тушаалаар
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөр батлагдсантай
холбоотойгоор 03 дугаар сарын 12-оос 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийг хүртэл
“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний аж ахуй, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих эргэн
төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээ”-г зарлаж, төслийг хүлээн авч
эхэлсэн ба одоогийн байдлаар 3 иргэний төслийг хүлээн аваад байна.
Төсөл
1. Ахмад настны хөдөлмөр эрхлэлтийг
хөтөлбөрт
ХХҮХ,
дэмжих
багц
үйл
ажиллагааг
хамрагдсан
100%
НХХ
хэрэгжүүлнэ.
иргэдийн
тоогоор
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тушаалаар “Ахмад
мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх” хөтөлбөр батлагдсан. Улмаар 2018
оны 03 дугаар сарын 12-ноос 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийг хүртэл аж ахуй болон
өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулан эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг
олгох арга хэмжээг зарлаж иргэдийн төслийг хүлээн авч байна.
1. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын
Үйл
шийдвэр
гаргах
түвшний
үйл
ТЗУХ,
ажиллагааны
ажиллагаанд
иргэдийн
оролцоог
30%
Хороод
хэрэгжилт,
нэмэгдүүлэх замаар орон нутгийн сайн
хувиар
засаглалыг бэхжүүлнэ.
Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд дүүргийн www.chingeltei.gov.mn сайтаар
дамжуулан иргэдээс нээлттэй санал асуулга явуулж иргэдийн санал хүсэлтийг
хүлээн авсан. Нээлттэй санал асуулгад иргэд идэвхтэй хамрагдсан бөгөөд дараах
7 чиглэлээр хамгийн өндөр санал өгсөн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах,
боловсролын орчинг сайжруулах, хууль, хүчний байгууллагын үйлчилгээг
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2.3.1
Жижиг
дунд
үйлдвэрлэлийг дэмжих
“Чингэлтэйд
үйлдвэрлэв”
хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

сайжруулах, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх, орчны тохижилт, сургалт зохион
байгуулах, газар зохион байгуулалтын чиглэлээр өгсөн саналуудыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албад болон дүүргийн Засаг даргын
Тамгын газрын хэлтэс албадын дарга нарт үүрэг даалгавар өгч ажиллалаа. УИХ-ын
гишүүн Т.Аюурсайхан, М.Оюунчимэг нарын иргэдтэй хийсэн уулзалтаас гарсан 97
саналыг Улс, Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд хийгдэх боломжтой гэж 3 ангилан
чиглэл чиглэлээр нь холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлэх арга
хэмжээ авч ажиллалаа.
2. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий
Үйл
болгож, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
НХХ,
ажиллагааны
санал санаачлага гаргасан аж ахуйн
ХХҮХ,
100%
хэрэгжилт,
нэгж байгууллагыг дэмжин хамтран
ЭМТ
хувиар
ажиллана.
“Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар,
Биеийн тамир, спортын хороо хамтран албан хаагчдыг хөдөлгөөний хомсдолоос
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс албад,
хороодын албан хаагчид, иргэдийн ажлын байранд хийж хэвшүүлэх дасгал
хөдөлгөөний сургалтыг зохион байгуулж эхэлсэн ба сургалт 2018 оны 03 дугаар
сарын 19-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийг хүртэл батлагдсан хуваарийн
дагуу үргэлжилнэ.
2.3 ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
1. “Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” худалдааны
Борлуулалты
төвүүдийн барааны чанарыг сайжруулж,
ХХҮХ,
н орлогыг 15
100%
зах
зээлд
өрсөлдөх
чадварыг
БИТ
хувиар
нэмэгдүүлнэ.
нэмэгдүүлнэ.
“Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” борлуулалтын цэгүүдийн тогтвортой үйл ажиллагаа
эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор дүүргээс эдийн засгийн болон мэргэжил
арга зүйн удирдлагаар тогтмол ханган ажиллуулснаар үйлдвэрлэгчдийн бараа
бүтээгдэхүүний тоо, өнгө үзэмж, чанар, сав баглаа боодол сайжирч худалдан
авагчдад танигдсан бараа бүтээгдэхүүний тоо өсөж, борлуулалтын орлого байнга
өссөн үзүүлэлттэй байна. Чингэлтэйд үйлдвэрлэв” 1, 2 дугаар салбар дэлгүүрүүдэд
нийт 167 үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж, 2018 оны
нэгдүгээр улирлын байдлаар нийт 92.4 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн нь өмнөх
оны мөн үетэй харьцуулахад 31.5 сая төгрөгөөр буюу 34 хувиар өссөн
үзүүлэлттэй байна. “Чингэлтэйд үйлдвэрлэв”-3 салбар дэлгүүрийг дүүргийн 12
дугаар хороо, Нарантуул-2 худалдааны төвийн хажууд нээж ажиллуулж эхэлсэн
бөгөөд тус байрны халаалт, цэвэр усны шугам хоолой, барилгын дотор гадна
заслыг олон улсын байгууллагын 25,0 сая төгрөгөөр засварлаж, дүүргийн төсвийн
2,0 сая төгрөгөөр гадна хаягийг шинээр хийлгэсэн. Тус салбар дээр Цагаан сарын
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2.3.2
Жижиг,
дунд
үйлдвэр,
хоршооны
салбарт урт хугацаат
хөрөнгө
оруулалтын
болон санхүү, зээлийн
уян хатан бодлогыг
хэрэгжүүлж,
ажлын
байрыг нэмэгдүүлнэ.

өргөтгөсөн худалдааг 1 сарын хугацаанд зохион байгуулж, 12 иргэний 18-20 нэр
төрлийн бараа бүтээгдэхүүн худалдаалагдаж 749 мянган төгрөгийн борлуулалт
хийгдсэн.
2.
Үндэсний
бараа
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчдийг сурталчлах, туршлага
10-с дээш
солилцох, дэмжих зорилгоор дотоодын
удаагийн
ХХҮХ,
болон гадаадын орнуудад
зохион
үзэсгэлэнд
МХАҮТ,
100%
байгуулагдах үзэсгэлэн худалдаануудын
200 гаруй
БИТ, ОУБ
мэдээллийг тогтмол хүргэн оролцуулах,
үйлдвэрлэгч
хамтран ажиллах, бизнесийн түншлэл
хамруулна
тогтооход холбон зуучлана.
Монголын уламжлалт сар шинийн баярыг угтан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын
Тамгын газраас “Нэг Архангай” төрийн бус байгууллагатай хамтран “Цагаан
сарын үзэсгэлэн худалдаа 2018” арга хэмжээг Тусгаар тогтнолын талбайд
амжилттай зохион байгуулж, Архангай аймгийн 13 сумын 300 гаруй малчид 10
гаруй нэр төрлийн 320 тонн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн цагаан идээгээр оролцож 4
тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Үзэсгэлэн худалдаанд дүүргийн жижиг, дунд
өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор оролцуулж, өрхийн үйлдвэр
эрхлэгч 12 иргэн 10-15 нэр төрлийн ноос ноолууран эдлэл, монгол дээл, монгол
гутал, хүүхдийн буриад гутал, савхин бээлий, ууж хантааз, авдар, тавгийн цар,
хэвийн боов, жимс жимсгэнэ зэргээр бүтээгдэхүүнээ төрөлжүүлэн худалдаалж 4,7
сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Дүүргийн жижиг дунд өрхийн үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийг БНХАУ-ын Өвөр Монголын Өөртөө засах орны Эрээн хотноо зохион
байгуулагдсан “Хятад-Монголын Цагаан сарын үзэсгэлэн”-д жижиг дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулах ажлыг зохион байгуулснаар өрхийн
үйлдвэрлэл эрхлэгч 8 иргэнийг 40м2 талбайд түрээсийн үнэ төлбөргүйгээр
оролцуулан 9.8 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Мөн Мишээл экспо
худалдааны төвд зохион байгуулагдсан “Монгол- Гоёл 2018” үзэсгэлэн худалдаанд
дүүргийн 9 үйлдвэрлэгчийг хамруулж 1.2 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.
1. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт
Үйл
урт хугацаатай хөрөнгө оруулалтын
ажиллагааны
ХХҮХ
100%
болон санхүүгийн зээлд хамруулж,
хэрэгжилт
бодлогоор дэмжин ажиллана.
хувиар
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр тушаалаар “Ахмад
мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэх”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
ажлын байрыг дэмжих”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг
дэмжих”, “Ажлын байрыг дэмжих” хөтөлбөр тус тус батлагдан хэрэгжиж байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд 03 дугаар сарын 12-оос 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийг
хүртэл аж ахуй болон өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд нь зориулан эргэн төлөлттэй
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2.3.3 Бизнес инкубатор
төвийг
бүсчилсэн
хэлбэрээр
нэмж
байгуулна.

2.3.4
Үйлдвэрлэл,
үйлчилгээнд
шинэ
технологи нэвтрүүлэх,
оюуны
багтаамжтай
үйлдвэрлэлийг
голлосон
инновацийг
нэвтрүүлнэ.

санхүүгийн дэмжлэг олгох арга хэмжээг зарлаж иргэдийн төслийг хүлээн авч байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан жижиг зээлийн хөтөлбөрт нэгдүгээр улирлын
байдлаар 6 ААН, 8 иргэний төсөл дэмжигдэж холбогдох материалыг банканд
хүргүүлснээс 2 аж аж ахуй нэгж байгууллага, 2 иргэний төсөл дэмжигдэж 60 сая
төгрөгийн зээлд хамрагдаад байна.
1.
Бизнес
инкубатор
төвийн
салбаруудын
үйл
ажиллагааг
Үйл
тогтмолжуулж, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг
ХХҮХ,
ажиллагааны
100%
түрээсийн хөнгөлөлттэй ажлын байраар
БИТ
хэрэгжилт
хангаж,
зөөврийн
ажлын
байрыг
хувиар
нэмэгдүүлнэ.
Дүүргийн бизнес инкубатор төвд 1 дүгээр улирлын байдлаар 2 үйлдвэрлэгчийг
шинээр сонгон шалгаруулж, хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий үйлдвэрлэлийн байраар
хангаад байна. Улмаар 15 дугаар хороонд байрлах БИТ төв байранд 12
үйлдвэрлэл эрхлэгч, 12 дугаар хорооны БИТ 2 салбар байранд 2, 11 дүгээр
хорооны Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн БИТ 3 салбар байранд 1 иргэн, 17 дугаар
хорооны модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн БИТ 4 салбар байранд 1
үйлдвэрлэгч нийт 16 үйлдвэрлэл эрхлэгч бойжин монгол үндэсний хувцас, сүлжмэл
эдлэл, арьсан гутал, зөөлөн оёдол, арьсан эдлэл, электрон хөгжүүлэлт, тавилга
угсралтын чиглэлээр нийт 37 ажлын байрыг бий болгон тогтвортой үйл ажиллагааг
явуулж байна. 2018 онд 30 зөөврийн ажлын байрыг шинээр хийхээр бэлтгэл ажлыг
хангаж, сонгон шалгаруулалтын шатанд явагдаж байна. Бизнес эрхлэгчдэд аж ахуй
эрхлэх ур чадварыг олгох хөтөлбөрийн сургалт, бизнес эрхлэгч хувь хүний болон
бизнесийн хөгжлийг дээшлүүлэх зорилгоор нийт 3 удаагийн сургалтад өссөн
дүнгээр 40 үйлдвэрлэгч хамруулаад байна.
1. Инновацид суурилсан кластерын
төвөөр дамжуулан жижиг, дунд өрхийн
Үйл
үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний
ХХҮХ,
ажиллагааны
чанарыг сайжруулж, зах зээлд өрсөлдөх
НҮИГ,
30%
хэрэгжилт
чадварыг
нэмэгдүүлж,
бараа
БИТ
хувиар
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлнэ.
Кластерын төвд дүүргийн 7, 9, 10, 12, 14, 17 дугаар хорооны нийт 12 иргэн тогтмол
хамрагдаж байна. 1 дүгээр улирлын байдлаар нийт 15 үйлдвэрлэгч 35.0 сая
төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бөгөөд цагаан сарын баяртай холбогдуулан
үндэсний дээл, хүрэм хантаас цамц оёх захиалга өссөн ба 2-3 оёдолчид нэг баг
бүрдүүлж, хувцас эсгэх, оёх, дээл хавах, шилбэ хадах зэрэг оёдлын үйл ажиллагааг
дамжлагын системээр хийж гүйцэтгэсэн нь цаг хугацаа болон эдийн засгийн
хэмнэлттэй үзүүлэлт гарсан. Тайлангийн хугацаанд Кластерын төвд хамрагдаж буй
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2.4.1 Хүн амыг эрүүл,
баталгаатай
хүнсээр
хангах
зорилтын
хүрээнд хэрэглэгчдийн
хүнсний
талаарх
боловсролын түвшинг
дээшлүүлэх олон талт
ажлыг
зохион
байгуулна.

үйлдвэрлэгч нар нийт 45 сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна.
Сар шинийн баярыг угтан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас “Нэг Архангай”
төрийн бус байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан “Цагаан сарын үзэсгэлэн
худалдаа 2018” үзэсгэлэн худалдааны үеэр дүүргийн Кластерын төвийн
оёдолчдоор үзэсгэлэнд оролцсон иргэдэд 250 хормогч, ханцуйвч нийт 1.6 сая
төгрөгийн хувцсаар жигдрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
2.4 ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ
1.
Хэрэглэгчийн
хүнсний
талаарх
ХХҮХ,
боловсролыг дээшлүүлэх, худалдаа
ЭМТ,
600
гаруй
үйлчилгээний байгууллагуудыг ахисан
Хороод,
иргэнийг
100%
түвшинд хүргэх зорилгоор аяны хүрээнд мэргэжлий хамруулна.
сургалтуудыг зохион байгуулна.
н холбоод
Иргэдийн эрүүл баталгаат хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүнсний
бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог бий болгож,
хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах, шинээр гарсан хууль тогтоомжийг
сурталчлах, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал, хэрэглэгчийн эрхийг
дээдэлсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгөх зорилгоор “ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ” сургалтыг зохион байгуулж, 7-10
дугаар хороодын 40 гаруй аж ахуйн нэгжүүд хамрагдсан.
2. Хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд
хүнсний бөөний худалдаа эрхлэгч аж
ХХҮХ,
ахуйн нэгжүүдэд бараа бүтээгдэхүүний
МХХ,
200-300 гаруй
хадгалалт,
тээвэрлэлтийн
талаарх
СХЗҮТ,
иргэнийг
100%
сургалтыг
давтамжтайгаар
зохион мэргэжлий
хамруулна.
байгуулж,
мэргэжил
арга
зүйн н холбоод
удирдлагаар ханган ажиллана.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хүнсний, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 8
том зах, худалдааны төвүүдтэй хамтран ажиллах “САНАМЖ БИЧИГ”-ийг байгуулж,
хамтран ажиллах чиглэлийн хүрээнд 7 заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллахаар
боллоо. Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Олон улсын
ассоциаци хооронд 2017 онд байгуулсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” төслийн
хүрээнд Хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц сургалтын чиглэлийн дагуу зах зээлийн
эрэлттэй байгаа мэргэжлүүдээр сургалт зохион байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна.
Орон нутгийн мэргэжилтэй ажилтны сургалтын хэрэгцээний мэдээллийн дагуу
дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран бөөний болон
жижиглэнгийн худалдаа, ахуйн засвар үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, боловсруулах
үйлдвэрийн чиглэлээр сургалтад хамрагдах аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг
хүргүүлж, сургалтуудыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд
хүнсний худалдаа эрхлэгчдийг мэргэжлийн түвшний сургалтад хамруулахаар
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төлөвлөн, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
3. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах
6 зах,
зорилгоор бөөний худалдаа эрхлэгчдийн
ХХҮХ,
худалдааны
үйл
ажиллагаанд
мэргэжлийн
100%
МХХ
төвүүдийг
байгууллагуудыг оролцуулан мониторинг
хамруулна.
хийж, дүгнэлт гаргуулна.
Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Монголын жижиглэнгийн худалдаа
эрхлэгчдийн холбоо, Монголын Худалдагч нарын нарын холбоо, дүүргийн
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран, хүнсний
бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын тогтолцоог бий болгож,
хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор худалдааны байгууллагуудын
өнөөгийн байдалд дүгнэлт гаргуулах, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг
боловсруулах ажил хийгдэж байна. Дүгнэлт гаргуулах ажлыг 2 дугаар улиралд
хийхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
4.
Цэцэрлэг,
сургуулийн
насны
хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн хүнсний
20 сургууль,
ХХҮХ, БХ,
талаарх
боловсролын
түвшинг
40 цэцэрлэг
100%
ТББ-ууд
дээшлүүлэх сургалт, өдөрлөгийг зохион
хамрагдана.
байгуулна.
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдлыг
тодорхойлох цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох
зорилгоор “Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн гал тогооны үйл
ажиллагааны өнөөгийн байдлыг тодорхойлох” ажлын удирдамжийг Засаг даргын
Тамгын газрын даргаар батлуулан МУ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
яам, дүүрэг дэх Боловсролын хэлтэс, дүүргийн Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах
нийгэмлэгтэй хамтран төрийн өмчийн 29 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 26 цэцэрлэг
нийт 55 цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагаатай танилцаж, үнэлгээ дүгнэлт өгч
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.
Төрийн өмчийн 29 цэцэрлэгийн нийт 58 албан хаагчдыг хамруулж 2018 оны 03
дугаар сарын 22-ны өдөр “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /GMP , GHP/ болон “Давсны хэрэглээг бууруулах”
үндэсний стратеги хэрэгжүүлэх тухай” сэдвүүдээр сургалт зохион байгуулсан.
Төрийн бус өмчийн 26 цэцэрлэгийн үүсгэн байгуулагч болон тогооч, нярав нарт
2018 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр “Хүүхдийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний
стандартын шаардлага”, “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /GMP, GHP/ нэвтрүүлэх” сэдвүүдийн хүрээнд
сургалт зохион байгуулсан. Цаашид цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний
стандартын шаардлага, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, зорилгоор шат
шатанд хоол, шим тэжээлийн мэдлэг боловсрол олгох сургалтуудыг зохион
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байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
5. Бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн
онцлогт тохирсон шинэлэг аргаар хоол
ХХҮХ,
шим тэжээлийн боловсрол олгох цуврал
1 хүүхэлдэйн
ШУТИС,
100%
хичээлийг бэлтгэн, цэцэрлэг, сургуулиар
кино хийнэ.
ТББ-ууд
дамжуулан хүүхэд, багш, эцэг эхчүүдэд
мэдлэг олгоно.
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу
“Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагааны
өнөөгийн байдлыг тодорхойлох” мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг Хүнс,
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, дүүрэг дэх Боловсролын хэлтэс, дүүргийн
Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулж, төрийн
өмчийн 29 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн 26 цэцэрлэг нийт 55 цэцэрлэгийн гал
тогооны үйл ажиллагаатай танилцаж, үнэлгээ дүгнэлт өгч мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Шалгалтын хүрээнд
цэцэрлэгийн гал тогооны үйл ажиллагааны бодит байдалтай танилцахад хүүхдэд
олгож буй хоол болон бэлтгэж буй хүнсний түүхий эдийн найрлага, шимт бодис
/уураг, нүүрс ус, өөх тос, эрдэс бодис, амин дэм/, давсны агууламж хүүхдийн эрүүл
мэнд, өсөлт хөгжилд хэрхэн нөлөөлөх байдлыг анхаарч хүнсний сонголт хийдэггүй,
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний мэргэжлийн, мэргэшсэн боловсон хүчин дутмаг
байгаа нь харагдаж байлаа. Цаашид цэцэрлэгийн хоол, үйлдвэрлэл үйлчилгээний
стандартын шаардлага, хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах, зорилгоор шат
шатанд хоол, шим тэжээлийн мэдлэг боловсрол олгох сургалтуудыг зохион
байгуулахаар төлөвлөн, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
6.
Цэцэрлэгийн
хоол
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний жишиг загвар гал тогооны
Үйл
үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, тогооч
ХХҮХ,
ажиллагааны
нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад
ШУТИС,
100%
хэрэгжилт,
хамруулан, хүүхдийн хоолны технологи,
ТББ-ууд
хувиар
дэглэм, шим тэжээлийн гарын авлагыг
бэлтгэн гаргана.
Дүүргийн 74, 108 дугаар цэцэрлэгүүдийн гал тогоонд шаардлагатай тоног
төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааны тендер зохион
байгуулагдан, гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Цаашид 102 дугаар
цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга дээр шинээр байгуулагдах гал тогоог “Жишиг
загвар гал тогоо” болгон тохижуулахаар шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийн
судалгааг гарган ажиллаж байна. Дүүргийн 4 дүгээр хороонд баригдаж буй 240
хүүхдийн багтаамжтай 18 дугаар цэцэрлэгийн барилгын зураг төслийн 1 давхрын
хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний зохион байгуулалт, технологийн урсгал шугам
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2.4.2
Худалдаа
үйлчилгээний
салбаруудад тавигдах
стандартын
хэрэгжилтийг
ахисан
түвшинд
хүргэх
зорилгоор мэргэжлийн
байгууллагуудтай
хамтран
мэдээлэл,
мэргэжил арга зүйн
удирдлагаар
хангаж
ажиллана.

буруу төлөвлөгдсөн байгааг залруулан зурж, гүйцэтгэгч Шувууны хайрга ХХК-д 2
загварын хамт албан бичгээр хүргүүлсэн.
1.
Худалдаа,
нийтийн
хоолны
120 гаруй
байгууллагуудын ажилчдын дунд ажил
ХХҮХ,
ААН, иргэнийг
100%
мэргэжлийн
уралдаан
тэмцээн,
НЗАА
хамруулна.
зөвлөгөөн зохион байгуулна.
Монголын Худалдагч нарын холбоо, Монголын жижиглэнгийн худалдаа
эрхлэгчдийн холбоотой хамтран мэдлэг, чадвартай боловсон хүчин бэлтгэх
зорилгоор хууль, эрх зүйн болон мэргэжлийн түвшин ахиулах сургалтуудыг зохион
байгуулах, гадаадын бизнес эрхлэгчидтэй танилцах, туршлага судлах аялалыг 2
дугаар улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж
байна.
2.
Худалдаа,
нийтийн
хоолны
салбаруудад
тавигдах
стандартын
ХХҮХ,
хэрэгжилтийг ахисан түвшинд хүргэх
СХЗҮТ,
4-5 удаагийн
зорилгоор мэргэжлийн байгууллагуудтай
МХХ,
сургалт
хамтран
мэргэшүүлэх
сургалтыг
100%
Мэргэжли
зохион
давтамжтайгаар
зохион байгуулах,
йн
байгуулна.
аттестатчиллын шалгалтад хамруулах,
холбоод
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж
ажиллана.
Тайлант хугацаанд хүнс, худалдааны чиглэлээр 85, ахуйн үйлчилгээ, авто
үйлчилгээний чиглэлээр 45, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр 70 нийт 200
иргэн, аж ахуйн нэгжтэй “ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ” байгуулж, мэдээллийг
шинэчлэн 3.0 сая төгрөгийг дүүргийн төсвийн орлогод төвлөрүүлэн ажиллалаа.
Дүүргийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх
тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад
аттестатчиллын шалгалтыг хийж, дүн мэдээг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст хүргүүлсэн. Шалгалтын дүнгээр
согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн
худалдааны чиглэлээр шинээр 4, сунгалтаар 9, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
шинээр олгох 3, сунгалтаар 12 нийт 28 аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг хамруулан
шалгаж, аж ахуйн нэгжийн нэрсийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын Албаны
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэст албан бичгээр хүргүүлсэн.
3. Тэргүүний худалдаа, нийтийн хоолны
Хамрагдсан
байгууллага
шалгаруулах,
шагнаж
ХХҮХ,
ААН-ийн тоо,
100%
урамшуулах, үйл ажиллагааг нь дэмжин
Хороод
чанарын
сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.
үзүүлэлтээр
Сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийслэлийн хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил
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2.4.3
Иргэдийг
чанартай,
экологийн
цэвэр
бүтээгдэхүүн,
хүнсний
ногоогоор
хангах
нөхцлийг
бүрдүүлж,
газар
тариалан эрхлэгчдийг
бараа
бүтээгдэхүүнээ
борлуулахад
нь
дэмжлэг үзүүлнэ.

2.4.4 Ахуй үйлчилгээний
төвлөрсөн бичил төв
байгуулах иргэд, хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалт,
санал
санаачилгыг дэмжинэ.

үр бүтээлтэй ажилласан малчид, тариаланчдыг шагнаж урамшуулах арга
хэмжээний хүрээнд дүүргийн 19 дүгээр хорооны иргэн Б.Даринчулууныг
Нийслэлийн “Шилдэг тариаланч”-аар, шалгарсан. Мөн дүүргийн 15 дугаар хорооны
нутаг дэвсгэрт 2007 оноос хойш хүнс, худалдаа, алт мөнгөний дарханы
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж буй “Их мөнгөн” ХХКны захирал З.Баттулгыг тухайн дүүргийн 60 гаруй иргэдийг байнгын ажлын байраар
ханган ажиллуулж, худалдааны салбарт оруулсан хөдөлмөрийг үнэлж Чингэлтэй
дүүргийн Хүндэт тэмдгээр шагнаж, урамшуулсан.
1. Гэр хорооллын иргэдийг чанартай
Үйл
хүнсний ногоогоор дамжлаггүйгээр шууд
ажиллагааны
ХХҮХ
100%
хангах зорилгоор "Ногоо худалдаалах
хэрэгжилт
цэг" байгуулна.
хувиар
Дүүргийн төрийн өмчийн цэцэрлэгүүдийг дүүргийн тариаланчдаас хүнсний ногоог
шууд дамжлагагүйгээр худалдан авах нөхцөлийг бүрдүүлэх талаар дүүргийн
тариаланчидтай уулзалт зохион байгуулсан. Дүүргийн 7, 14, 16 дугаар хороонд
байрлах ногоо худалдаалах чингэлэгүүдэд ногоо худалдаалах хүсэлтэй иргэдийн
хүсэлтийг авч, 2 дугаар улиралд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна.
2. Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс
Үйл
доогуур орлоготой иргэдийг нэгтгэн
ХХҮХ,
ажиллагааны
бүлэг
үүсгэж,
ногоо
тарих
арга
100%
ХөХҮХ
хэрэгжилт
технологид сургаж, НОГООЧДЫН БҮЛЭГ
хувиар,
байгуулна.
Дүүргийн 8, 9, 10, 11, 12, 19 дүгээр хороодод 1 бүлэг тус бүр 15-20 хүний
бүрэлдэхүүнтэй нийт 300 гаруй иргэнийг хамруулсан 20 бүлэг үүсгэсэн байгаа ба
бүлгийн зохион байгуулалтад орсон иргэд СХД-ийн 21 дүгээр хорооны нутаг
дэвсгэрт 20 гаруй га талбайг 15 жилийн хугацаатайгаар эзэмших эрхтэй авсан
бөгөөд 2 улирлаас эхлэн тухайн газарт худаг, усжуулалтын систем байгуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна. Мөн НХХААГ, Швейцарийн хөгжлийн агентлагын “Монгол
ногоо” төсөлтэй хамтран 15 иргэнийг ногоо тариалах 3 удаагийн цогц сургалтад
хамруулахаар нэрсийг хүргүүлсэн.
7, 10, 17, 18
дугаар
1. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах
хороодын
халуун
ус,
ахуйн
үйлчилгээний
ХХҮХ,
халуун ус,
80%
төвүүдийн ашиглалтыг сайжруулна.
ОУБ-ууд
ахуйн
үйлчилгээний
төв
Дүүргийн 18 дугаар хороонд байрлах “Сүлжээт зам” ХХК-ны Халуун ус, ахуйн
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үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласнаар тус халуун усны
газар 1.2 сая төгрөгийн өртгөөр урсгал засвар шинэчлэлийн ажил хийж гүйцэтгэсэн
байна. Үйлчлүүлэх иргэдийн тоо 2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.
Эрүүл мэндийн сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Халдварт өвчин судлалын
үндэсний төвийн ДОХ, БЗДХ-ын тандалт судалгааны алба, дүүргийн Мэргэжлийн
хяналтын хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдлийн БЗДХ-ын кабинеттай хамтран дүүргийн
нутаг дэвсгэрт халуун ус, саун, массажны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч 15
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын захирал, менежерүүдэд БЗДХ, ХДХВ, ДОХын талаарх сүүлийн үеийн мэдээлэл өгөх, эдгээр өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх
үйл ажиллагаанд тухайн байгууллагын оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх
цаашид олон талт хамтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор зөвшилцөх
уулзалт, сургалтыг зохион байгуулж, стандартын түвшнийг хангуулахаар мэргэжил
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.
Үйл
ажиллагааны
2. Олон Улсад зохион байгуулагдах
ХХҮХ,
хэрэгжилт
үсчин
гоо
сайханчдын
уралдаанд
НЗАА,
хувиар,
100%
дүүргээс төлөөлж оролцох үсчин гоо
МҮГСХ
тэргүүний
сайханчдыг дэмжиж ажиллана.
туршлага
нэвтрүүлнэ.
Дүүргийн Засаг дарга Франц улсын Парис хотод зохион байгуулагдсан 2017 оны
“Дэлхийн үсчин, гоо сайханчдын аварга шалгаруулах тэмцээн”-д “Hurlee” салоны
захирал Ч.Хүрэлбаатар, “Every good” салоны гоо сайханч Ш.Отгон-Өлзий нарыг
хүлээн авч уулзсан бөгөөд цаашид мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллаж,
дүүргийн нэрийг дэлхийн улс оронд гаргахаар явах үсчин гоо сайханчдыг дэмжин
ажиллахаар болсон.
Үйл
3. Үсчин, гоо сайханчдын ур чадварыг
ХХҮХ,
ажиллагааны
нэмэгдүүлэх
зорилгоор
уралдаан
100%
МҮГСХ
хэрэгжилт
тэмцээн зохион байгуулна.
хувиар
Монголын Үсчин, гоо засалчдын холбоотой хамтран “Чингэлтэй-2018” дүүргийн
Аварга үсчин, гоо засалчдыг тодруулах тэмцээнийг 2 дугаар улиралд зохион
байгуулахаар төлөвлөж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Тус холбоотой
хамтран уг тэмцээний удирдамж, оролцох үсчин, гоо засалчдыг бүртгэх үйл
ажиллагаа явагдаж байна.
3. ЖИШИГ ТӨЛӨВЛӨЛТ-ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ
3.1 ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА
3.1.1
Улс,
нийслэл, 1. Дүүргийн “Газар зохион байгуулалтын
Үйл
ГА
100%
дүүргийн эдийн засаг, төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
ажиллагааны
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нийгмийн хөгжлийн чиг
хандлагад
нийцүүлэн
дүүргийн “Газар зохион
байгуулалтын
төлөвлөгөө”-г жил бүр
тодотгон хэрэгжүүлнэ.
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3.1.2

Иргэдэд

байгуулж,
дүүргийн
Иргэдийн
хэрэгжилт
Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнана.
хувиар
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 12 дугаар 15-ны өдрийн 05
дугаар тогтоолоор батлагдсан дүүргийн Газар зохион байгуулалтын 2018 оны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 1
дүгээр улирлын байдлаар 25 хувийн хэрэгжилттэй байна. Газрын төлбөрийн
орлогод 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны байдлаар 100 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс
нийт 86.7 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлж төлөвлөгөөний биелэлт 86.7 хувьтай
байна. 2018 оны 03 дугаар сарын 20-ны байдлаар дүүрийн Засаг даргын 6
удаагийн захирамжаар нэр шилжих 65, хугацаа сунгах 48 нийт 113 иргэн, хуулийн
этгээдийн газар асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.
2. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд
Үйл
зөвшөөрөлгүй тавигдсан ТҮЦ, хайс,
ажиллагааны
ГА, НГА
100%
хашаа зэргийг “Хашаа” нэгдсэн арга
хэрэгжилт
хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэнэ.
хувиар
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/863 дугаар захирамжийн хүрээнд дүүргийн
нутаг дэвсгэрт Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд зөвшөөрөлгүй тавигдсан ТҮЦ,
хайс, хашааг нүүлгэх, газрыг чөлөөлөх ажлыг хийж гүйцэтгэн 1 дүгээр улирлын
байдлаар 2 ТҮЦ-ийн газрыг чөлөөлөх ажил хийгдсэн.
3.
Хот
байгуулалтын
ерөнхий
Үйл
төлөвлөгөөний дагуу сургууль, цэцэрлэг,
ажиллагааны
төрийн
үйлчилгээний
барилга
ГА
100%
хэрэгжилт,
байгууламж
барихад
газар
хувиар
чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулна.
Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан улс, нийслэлийн
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр барих
барилга, байгууламж, авто замын трасст орж, нөлөөлөлд өртөж байгаа нэгж
талбаруудын судалгааг гаргах, холбогдох хэлтэст хүргүүлэх, газар чөлөөлөх,
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 8 байршилд зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл
ажлыг ханган ажиллаж байна.
4. Сэлбэ дэд төв, Дэнжийн 1000 дэд
Үйл
төвийн инженерийн дэд бүтцийн бүтээн
ГА,
ажиллагааны
100%
байгуулалтын
ажлыг
хамтран
ТНААХ
хэрэгжилт,
хэрэгжүүлнэ.
хувиар
“Сэлбэ дэд төв”-ийн хүрээнд баригдах инженерийн дэд бүтцийн трасст дүүргийн
хэмжээнд 121 нэгж талбар ороод байгаагаас 65 нэгж талбар газраа чөлөөлөхөд
бэлэн болсон. Үүнээс 45 нэгж талбарын нөхөх олговрын захирамж батлагдах
шатандаа байна. Үлдсэн 56 нэгж талбартай зөвшилцөх ажил хийгдэж байна.
газар 1.
Газар
өмчлөлийн
талаар
ГА
Үйл
100%
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40

40

40

40

40

40

40

эзэмшүүлэх, өмчлүүлэх
болон газраа эдийн
засгийн
эргэлтэд
оруулах
санал
санаачилгыг
дэмжин,
газрын
харилцаатай
холбоотой мэдээллийг
нээлттэй
ил
тод
болгоно.
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3.1.3 Дүүргийн нутаг
дэвсгэрт тохилог орон
сууц, амины орон сууц
барих
төсөл
хэрэгжүүлэгчдийг
дэмжин ажиллаж, дэд
бүтэц,
инженерийн
шугам
сүлжээнд
холбогдсон
тохилог
сууцнуудыг
бий
болгоно.
3.1.4 Олон жил болсон

нарийвчилсан мэдээлэл бүхий сан
ажиллагааны
үүсгэж, иргэд, олон нийтэд нээлттэй ил
хэрэгжилт
тод болгоно.
хувиар
Нийслэлийн үйлчилгээний "Оргил" нэгдсэн төв дээр Нийслэлийн газрын албаны
газар өмчлөлийн хэлтэстэй хамтран Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг хийсэн. Мөн
дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1409 хашааны газар өмчлөгдөөгүй гэсэн судалгааг гарган
206 айлтай уулзалт хийж ажилласан бөгөөд материалын бүрдэл хангасан 132
иргэний асуудлыг шийдвэрлэсэн.
2. Иргэн бүрийг өмчтэй болгох бодлогын
Үйл
хүрээнд
хашааны
газар
өмчлөл,
ажиллагааны
ГА
100%
зуслангийн газар өмчлүүлэх ажлыг
хэрэгжилт
үргэлжлүүлнэ.
хувиар
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 101, 187 дугаар тогтоолоор
батлагдсан хаягжилт, ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн дагуу дүүргийн зуслангийн
амуудад газар эзэмшиж буй иргэдэд газрыг өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулан
ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/31 дүгээр захирамжаар 26
иргэн, А/33 захирамжаар 147 иргэн, 2018 оны А/243 захирамжаар 63 иргэн, А/ 244
захирамжаар 68 иргэнд газрыг нэг удаа үнэгүй өмчлүүлсэн. Үүнээс хашааны газраа
өмчилсөн 215, зусланд газраа өмчилсөн 89 иргэн байна.
3. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд
Үйл
зөвшөөрөлгүй тавигдсан ТҮЦ, хайс,
ажиллагааны
ГА
100%
хашаа зэргийг чөлөөлөн байршуулах
хэрэгжилт
“Журмын хашаа”-г барьна.
хувиар
Дүүргийн Газрын албаны журмын хашааг 7 хорооны нутаг дэвсгэрт байршуулахаар
шийдвэрлэсний дагуу тус хороонд байршил судлан ажиллаж байна.
1. Дүүргийн гэр хороодод төвлөрсөн
хангамж бүхий дэд төвүүдийг байгуулах
Үйл
ХБТХАХ,
ажлын
хүрээнд
иргэдийн
бүлгийг
ажиллагааны
ТНААХ,
100%
байгуулж, тооцоо судалгааг гаргаж,
хэрэгжилт
ГА
хэрэгжүүлэгч байгууллагатай хамтран
хувиар
ажиллана.
Дэд бүтцийн төв буюу Сервис центр байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн 16 дугаар
хорооны 2 байршлийн судалгааг автокад дээр зурагжуулан нийслэлийн Гэр
хорооллын дэд бүтцийн газарт хүргүүлсэн. Мөн түүнчлэн дүүргийн 17 дугаар
хорооны Сурагчийн 27-оос 35 дугаар гудамжны 200 гаруй өрхийн хүсэлтийг хүлээн
авч нэгтгэн, дүүргийн Засаг даргын Төсөл хариуцсан орлогчийн 2018 оны 02 дугаар
сарын 28-ны өдрийн 2/335 тоот албан бичгээр нийслэлийн Гэр хорооллын дэд
бүтцийн газарт хүргүүлж ажилласан.
1. Нэн шаардлагатай орон сууцны
ТНААХ,
Үйл
100%
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40

40

40

40

40

орон
сууцны
байрнуудын
дулаан
алдагдлыг
бууруулах
ажлыг
үргэлжлүүлэн
хийнэ.
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3.1.5
Нийтийн
эзэмшлийн гудамж зам
талбай, орон сууц гэр
хорооллын гэрэлтүүлэг,
камержуулалтыг
шинээр
нэмэгдүүлж,
нэгдсэн
удирдлагахяналтын
системд
холбоно.

3.2.1
Зам,
замын
байгууламжийн
оновчтой төлөвлөлтийг
хэрэгжүүлж,
асфальт,
бетонон
болон
байгалийн
чулуун
замуудаар
гэр
хорооллын
гол
гудамжуудыг төв замтай
холбож, олон чиглэлийн
зам
харилцааг
хөгжүүлнэ.

байрнуудын дээвэр
хийж гүйцэтгэнэ.

засварын

ажлыг

ХААА

ажиллагааны
хэрэгжилт
хувиар
Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 6 дугаар хорооны 41 дүгээр
байрны дулаалгатай фасад засварын ажил хийгдэхээр зураг, төсөв хийгдэж
магадлалаар оруулаад байна. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр
2 дугаар хорооны 21 дүгээр байрны сантехникийн шугамын засвар, 4 дүгээр
хорооны 11, 18 дугаар байруудын цахилгааны шугамын засварын ажил хийгдэхээр
худалдан авах ажиллагааны тендер зарлагдсан.
1. Гэр хороод болон нийтийн эзэмшлийн
Тавигдсан
ТНААХ,
гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн тоог
гэрэлтүүлгийн
100%
НХОГ
нэмэгдүүлж, сайжруулна.
тоогоор
Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг
нэмэгдүүлхээр 12, 17 дугаар хороодын 224 ширхэг гэрэлтүүлгийн зураг төсвийг
“Оргилт- Од” ХХК, 16, 19 дүгээр хороодын 515 ширхэг гэрэлтүүлгийн зургийг “Жэй
Ди Эй” ХХК тус тус хийж гүйцэтгэж байгаа ба Магадлын ерөнхий дүгнэлт хийлгэж
байна. Дүүргийн гэрэлтүүлгийн ашиглагч “Соёндрийм” ХХК энэ 1 дүгээр улиралд
нийт 369 прожуктор гэрэлтүүлгийн шонд кранштейн болон шинээр 70 вт-ын
гэрэлтүүлгийн толгойг 132,2 сая төгрөгөөр суурьлуулсан. 2018 онд дүүргийн ОНХСийн 96,6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 12, 17, 19 дүгээр хороодод 55 гэрэлтүүлэг,
Нийслэлийн төсвийн 200,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 12, 17 дугаар хороодод 200 125
гэрэлтүүлэг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.
3.2 ХОТ ТОХИЖИЛТ, ДЭД БҮТЭЦ
1.Орон сууцны хороолол дундах авто
ТНААХ,
Авто замын
замын шинэчлэл, засварын ажлыг
1000 м2
НЗХГ
урт, м
үргэлжлүүлэн хийнэ
Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт 3/322 тоот албан бичгээр орон сууцны
хороолол дундах авто замын засварын ажлыг үргэлжлүүлэн хийх 1597м2
нөхөөсийн судалгааг хүргүүлсэн. 3 дугаар хороо Барилгын коллежийн байр болон
23 дугаар байрны араар чулуун зам барих ажил, Самбуугийн гудамж, 19/3 дугаар
байрны баруун талын замыг хойш нь холбож чулуун зам барих, Лааганы гудамжийг
орон сууцны хорооллын замтай холбох ажлууд он дамжин хийгдэхээр төлөвлөн,
бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2. Гэр хорооллын гол гудамжуудыг
байгалийн чулуун, бетонон болон
Зураг төсөв
асфальтан авто замуудаар холбох, гол
ТНААХ,
боловсруулах
4км
замаас сургууль, цэцэрлэг, хороод руу
НЗХГ
ажлын явц,
салсан замын ажлын зураг төслийг
хувиар
боловсруулж, ажлыг үргэлжлүүлнэ.
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3.2.2 Сэлбэ дэд төвийн
төслийг үргэлжлүүлэн
хийж дуусгахад хамтран
ажиллана.

3.2.3
Хүчдэлийн
уналттай болон гэрэл
цахилгаангүй
бүх
өрхийг цахилгаан эрчим
хүчээр хангах ажлыг үе
шаттай хийнэ.

3.2.4 Гэр хороодын гуу
жалга бүхий газруудад
явган шат, гүүр, ус

Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн ажлын хүрээнд 13, 14, 15 дугаар
хороодод Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас 3 байршилд зураг төсөв хийж
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 12, 13, 14, 19 дүгээр хороодод нийт 5 байршилд зураг
төсвийн ажлын зургийн даалгавар гаргуулан ажиллаж байна. 8 дугаар хорооны
байрлуу явсан авто зам, 17 дугаар хороо 103 дугаар цэцэрлэглүү явсан авто зам,
Шар хагтын амруу явсан авто зам, Сурагчийн 49 дүгээр гудамжны авто зам, зүрх
уулын гудамжны авто замуудыг хийж гүйцэтгэхээр “Ростов” ХХК-тай гэрээ
байгуулан ажиллаж байна. 19 дүгээр хороо, тахилтын амны авто замын зураг
төсөв, 7 дугаар хороо 224 дүгээр цэцэрлэгийн авто замын зураг төсөв, 16 дугаар
хороноос Чингэлтэй-Хайлаастын авто замтай холбогдох
авто замын зураг
төсвүүдийг тус тус Жи Ар Си ХХК-тай гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгээд байна.
Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газарт 7 дугаар хороо 224-р цэцэрлэгрүү явсан
авто замын эхний 0,6 км авто замын тендер зарлагдсан. 16 дугаар хорооноос
Чингэлтэй-Хайлаастын авто замтай холбогдох 0,65 км авто замын ажлыг дүүргийн
Тохижилт Үйлчилгээ ХХК хийж эхлүүлээд байна.
НХХ,
Үйл
1. Сэлбэ дэд төвийн хүрээнд Нийгмийн
ТНААХ,
ажиллагааны
байгууламж
барих
ажлын
газрын
50%
ХБТХАХ,
хэрэгжилт
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ.
ГА
хувиар
Сэлбэ дэд төвийн хүрээнд Нийгмийн байгууламж барих ажлын газрын асуудлыг
шийдвэрлэхээр хороо, газрын алба ажиллаж байгаа бөгөөд 19 нэгж талбараас 16
нь газар чөлөөлөхөд бэлэн болж, газар чөлөөлөлтийн нөхөн олговор олгох тухай
захирамжийн төсөл нийслэлийн газрын албан дээр хянагдаж байна.
1. Айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр
Үйл
бүрэн хангах, хүчдэлийг сайжруулах, дэд
ТНААХ,
ажиллагааны
станц, шугамын өргөтгөл шинэчлэлийг
50%
УБЦТС ХК
хэрэгжилт
үе
шаттай
хийхэд
холбогдох
хувиар
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
Дүүргийн 7-19 дүгээр хорооноос эрчим хүчний уналттай айл өрхийн судалгааг
авсан бөгөөд нийт 662 өрх хүчдэл сайжруулах шаардлагатай судалгаа гарсан.
Үүнээс энэ онд 16-19 дүгээр хорооны 279 өрхийн эрчим хүчний уналтыг сайжруулах
ажлыг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэхээр зураг төсөв бэлэн болсон. Мөн
дүүргийн 12-19 дүгээр хорооны 13 байршилд улсын төсвийн хөрөнгөөр Эрчим
хүчний яамны захиалгаар цахилгааны хүчдэл нэмэгдүүлэх багц ажлууд зарлагдан
гүйцэтгэгч 7 компани шалгарч, гэрээ байгуулсан ба хяналтыг Эрчим хүчний
үндэсний төвөөс тавин ажиллаж байна. ажиллахаар гэрээ байгуулаад байна.
1. Гэр хороодод батлагдсан зураг
Үйл
ТНААХ,
төсвийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын
ажиллагааны
100%
Хороод
ажлыг иргэдийн бүлгийн оролцоотойгоор
хэрэгжилт
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түгээх
байр
барьж, хэрэгжүүлнэ.
хувиар
иргэдийн
амьдрах Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд 9 хорооны 13
орчныг сайжруулна.
байршилд хийгдэх иргэдийн бүлгийн ажлын зураг, ажлын тоо хэмжээ гарч,
хороодын дарга нарт танилцуулан баталгаажуулж, худалдан авах ажиллагааны
тендер зарлагдсан.
2. Хүн амыг баталгаат ундны усаар
Үйл
хангах, ус түгээх байруудын баталгаат
ТНААХ,
ажиллагааны
нөхцөл
байдалд
холбогдох
100%
УСУГ
хэрэгжилт
байгууллагуудтай
хамтран
хяналт
хувиар
шалгалт хийж ажиллана.
Хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах, ус түгээх байруудын баталгаат нөхцөл
байдлыг хангах ухаалаг төхөөрөмжийг дүүргийн хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг Ус
сувгийн удирдах газар, Зөөврийн ус хангамжийн албатай хамтран хэрэгжүүлэхээр
ажиллаж байна. Уг ажлын хүрээнд Нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр он
дамжин хэрэгжиж буй нийт 6 байршилд 1500 орчим өрхөд хүртээмжтэй ус түгээх
байр баригдаж байна. Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 19 дүгээр хороо, Тахилтын 3
дугаар гудамжинд 1 ширхэг гүний худаг, гүйцэтгэгчээр "Оргилон дэлгэрэх" ХХК, 17
дугаар хороо Баянхайрхан 7 дугаар гудамжинд 1 ширхэг гүний худаг, гүйцэтгэгчээр
"Уотер голд дриллинг" ХХК, 13, 14, 15 дугаар хорооны заагт 1 ширхэг гүний худаг,
гүйцэтгэгчээр “БИММ” ХХК, 12 дугаар хороо Булгын 15 дугаар гудамж 1 ширхэг
гүний худаг, гүйцэтгэгчээр "Топ дриллэнг" ХХК, 17 дугаар хороо Олон булагтай
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн орчим шугамын ус түгээх байр 1 ширхэг, гүйцэтгэгч
“Шахайт ундарга” ХХК, Нийслэлийн хөрөнгөөр 12 дугаар хороо Булгын 19 дүгээр
гудамжинд зөөврийн ус түгээх байр 1 ширхэг, гүйцэтгэгчээр “Ахра” ХХК тус тус он
дамжин гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
1. Алслагдсан гэр хороодын нийтийн
тээврийн үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, чиглэл
Үйл
маршрутыг уртасгах ажлыг иргэдийн
ТНААХ,
ажиллагааны
50%
санал, хүсэлтэд тулгуурлан холбогдох
НТГ
хэрэгжилт
уламжлан,
хамтран
хувиар
3.2.5 Иргэдийн эрэлтэд байгууллагад
нийцсэн
нийтийн ажиллана.
тээврийн шинэ чиглэл Нийтийн тээврийн эцсийн болон дундын зогсоолын тохижилт, орчинг сайжруулах
бий
болгох
ажлыг зорилгоор дүүргийн ОНХС-н хөрөнгөөр 14 дүгээр хороо 6 буудлын автобусны
дэмжин
хамтран буудлын тохижилт хийхээр зураг төсөл бэлэн болсон. Мөн Нийслэлийн тээврийн
ажиллана.
газар, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Жэ Си Дэко ХХК-тай
байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх жишиг
автобусны буудлын саравч хийх ажлын төлөвлөгөөнд дүүргийн хэмжээнд 3-6
байршлыг хамруулан төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналыг хүргүүлсэн ба 2 дугаар
улиралд батлагдан хэрэгжиж эхэлнэ.
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4. ЖАРГАЛТАЙ ОРЧИН-НОГООН ХӨГЖИЛ
4.1 БАЙГАЛЬ ОРЧИН
1. Агаар, хөрсний тоосжилтыг бууруулах
зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж,
хатуу хучилттай болгоно.
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4.1.1 Ногоон хөгжлийг
дэмжих замаар “Ногоон
дүүрэг”
хөтөлбөрийг
дүүргийн
Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

ТНААХ,
ТҮК

Зүлэгжүүлж,
хатуу
хучилттай
болгосон
талбай м2аар

37000 м2

Агаар, хөрсний тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг хатуу хучилттай болгох
ажлын хүрээнд дүүргийн “Тохижилт Үйлчилгээ” ХХК-тай хамтран 1-6 дугаар хороодод нийт
37000м2 талбайд явган зам хийхээр төлөвлөн, судалгааг гарган ажиллаж байна. Дүүргийн
нийтийн эзэмшлийн талбайд болон орон сууцны хорооллын дундах бичил цэцэрлэгүүдэд
нийт 11842 м2 зүлэгт талбайд нөхөн тарилт хийхээр төлөвлөн, бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна.

2. Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай,
цэцэрлэгт хүрээлэнд орчин үеийн
шийдэлтэй мод бут ургуулж, арчлах,
хэлбэржүүлэх ажлуудыг үргэлжлүүлнэ.

ТНААХ,
ТҮК

Таригдсан
мод, бутны
тоогоор

ТНААХ,
НЗАА,
НБОГ

Үйл
ажиллагааны
хэрэгжилт
хувиар
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1. Чингэлтэй хайрхан руу чиглэсэн
аялалын маршрут гарган өвөл зуны
туршид амрах, үдлэх тохижсон цэгүүдийг
бий болгон иргэд, жуулчлалд зориулсан
бүсийг үе шаттай байгуулна.

ТНААХ,
НЗАА,
НБОГ

Гүйцэтгэлээр

40

40

40

40

40

40

100%

Дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ийн ногоон байгууламжийн ажилтнуудад ногоон
байгууламжийг арчлах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж ажилласан. Байгаль хамгаалах,
ногоон байгууламж нэмэгдүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сургалт,
сурталчилгааны ажлыг 2 дугаар улиралд зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган
ажиллаж байна.

4.1.2 Аялал жуулчлал,
амралт зугаалга, олон
нийтийн арга хэмжээ
зохион
байгуулах
спортын задгай талбай
бүхий Олимп хотхоныг

40

100%

Дүүргийн Самбуугийн гудамжны 8900м2, Анкарагийн гудамжны 9990м2, Бага тойруугийн
гудамжны 6210м2, дүүргийн өндөрлөг 2200м2, дүүргийн 5-р хорооны 7, 12 дугаар байрны
320 м2, 6 дугаар хорооны 108 дугаар цэцэрлэгийн урд, 24-р байрны ар талын 100м2, нийт
27720м2 зүлэгт талбайн цэвэрлэгээний ажлыг дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-ийн
ажилтнууд хийж гүйцэтгэсэн.
Мөн Самбуугийн гудамжны 35 ширхэг улиас модыг
хэлбэржүүлэх ажил хийгдсэн.

3.
Байгаль
хамгаалах,
ногоон
байгууламж нэмэгдүүлсэн иргэн, аж
ахуйн нэгж, байгууллагуудад сургалт,
сурталчилгаа явуулна.

40

30%

Чингэлтэй хайрхан уул орчмын Улсын тусгай хамгаалалтын хашаажуулалтын ажлыг
гүйцэтгэгч “Бодь хангай” ХХК нь 2018 оны 04 дүгээр сараас үргэлжлүүлэн хийнэ.

байгуулна.
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4.1.3
байгууламж,
бүхий
цэцэрлэгт
байгуулна.

Ногоон
тохижилт
“Эрдмийн
хүрээлэн”

4.2.1
Хог
хаягдлын
менежментийг
сайжруулж, тээвэрлэх,
ангилах, боловсруулах,
худалдан авах цогц
менежментийг
үе
шаттай хэрэгжүүлнэ.

2. Аялал жуулчлал, амралт зугаалга,
олон нийтийн арга хэмжээ зохион
ТНААХ,
байгуулах спортын задгай талбай бүхий
НЗАА,
Гүйцэтгэлээр
50%
Спорт
цогцолборын
ажлыг
НБОГ
үргэлжлүүлнэ.
Аялал жуулчлал, амралт зугаалга, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах
спортын задгай талбай бүхий Спорт цогцолборын ажлын тендер зарлагдсан.
Таригдсан
ТНААХ,
1.
Ойжуулалт,
нөхөн
сэргээлтийн
мод, нөхөн
НЗАА,
50%
ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийнэ.
сэргээлтийн
НБОГ, ТҮК
хувиар
Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг 2 дугаар улиралд эхрүүлэхээр бэлтгэл
ажлыг ханган ажиллаж байна.
4.2 ХОГ ХАЯГДАЛ, АГААР, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ
ТНААХ,
Үйл
1. Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн үйл
ТҮК,
ажиллагааны
ажиллагаа,
чанарт
хяналт
тавьж
100%
Найши
хэрэгжилт
ажиллана.
трейд
хувиар
Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлын чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж буй
дүүргийн “Тохижилт үйчилгээ” ХХК, “Найши трейд” ХХК-ний 2017 оны Засаг даргын
Тамгын газартай байгуулсан “Хог хаягдлын үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээ”-г “БҮРЭН
ХАНГАЛТТАЙ үнэлэн гэрээг шинчлэн байгуулж 2018 онд “Хог хаягдлын үйлчилгээ
нийлүүлэх гэрээ”-г сунган ажиллаж байна. Мөн хог хаягдлын чиглэлээр дүүргийн
нутаг дэвсгэрт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны гэрээт
“Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах хөгжлийн хүрээлэн” ТББ болон гэрэлтүүлэг хог
хаягдлын чиглэлээр “Ургаш дэвших холбоо” ТББ-ууд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хороо
тус бүрд хог тээвэрлэлт, зам талбайн цэвэрлэгээ, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын
тохижилт, цэвэрлэгээний үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна.
Дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хог
хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэхэд дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК, “Найши трейд”
ХХК 40 орчим техник, машин тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр ханган тогтмол
ачиж тээвэрлэн 1 дүгээр улиралын байдлаар нийт 5445 гаруй рейсээр 96483 гаруй
тонн хог хаягдлыг устгалд оруулан төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэж ажилласан.
2. Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн
ТНААХ,
Үйл
гудамж,
талбайн
тохижилт,
ТҮК,
ажиллагааны
цэвэрлэгээний ажилд иргэдийн бүлгийг
100%
Найши
хэрэгжилт
татан оролцуулж, тэдний үйл ажиллагааг
трейд
хувиар
тогтмолжуулна.
Дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК нь 7-16 дугаар хороо буюу 2 дугаар бүсэд 90
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40

40

40

40
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гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй 10 бүлэг, “Найши трейд” ХХК нь 3 дугаар бүс болох 1719 дүгээр хороонд 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн бүлгийг тогтмол
ажиллуулан хэвшээд байна. Цэвэрлэгээний явцад гэр хорооллын гуу жалга, далан
сувгын үүсмэл хог хаягдал болон дулаан орж байгаатай холбогдон цас хайлж
цасны доороос гарч ирсэн хог хаягдлыг цэвэрлэж цуглуулан тухай бүрд нь ачилт
хийн төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэн ажиллаж байна. Цэвэрлэгээний явцад 1 дүгээр
улирлын байдлаар нийт 470535 м2 талбайн 332,53 тонн үүсмэл хог хаягдлыг
цуглуулан цэвэрлэж ачилт хийн ажилласан.
Үйл
1. Сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах
ТНААХ,
ажиллагааны
50%
төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
ХБТХАХ
хэрэгжилт
хувиар
Сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн хүрээнд Их цамхаг хүрээ ХХК-тай байгуулсан
хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу энэ онд дүүргийн төсвийн 100 сая төгрөгөөр
52 нарны зайн гэрэлтүүлгийг 7-19 дүгээр хорооны гэрэлтүүлэггүй, эрчим хүчний
холболт хийгдэхэд хүндрэлтэй өндөрлөг болон налуу хэсгүүдэд байршуулахаар
төлөвлөн, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2. Дулаалгын аян өрнүүлж, түүхий
Үйл
нүүрсний хэрэглээг багасгах дулаан
ТНААХ,
ажиллагааны
баригчаар хангах, түүний хэрэглээг
МХХ,
50%
хэрэгжилт
нэмэгдүүлэхэд төр, хувийн хэвшил,
НАЧА
хувиар
иргэдтэй хамтран ажиллана.
4.2.2 Агаар, хөрсний
Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/764 тоот “Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын
бохирдлыг
бууруулах
хүрээнд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн хүрээнд
цогц
арга
хэмжээг
дүүргийн гэр хорооллын агаарын бохирдлыг бууруулах, утааг багасгах, хүн амын
хэрэгжүүлнэ.
эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах баталгааг хангах зорилгоор “ДУЛААЛГЫН АЯН”
болзолт уралдааныг 7-19 дүгээр хороодын дунд зохион байгуулсан. Энэхүү
болзолт уралдаанд бусдыгаа манлайлагч хороодоор 16 дугаар хороо, 15 дугаар
хороо, 11 дүгээр хороо тус тус шалгарч “Өргөмжлөл”, мөнгөн шагналаар
шагнагдсан ба 26 хэсгийн ахлагч нар болон иргэний үүргээ биелүүлж, өөрийн
санаачлагаар утаагүй орчинд амьдрах нөхцлөө бүрдүүлж, халаалт, дулаанаа
цахилгаанаар, шалны халаалтаар, ЭКО тулга болон бусад орчин үеийн дэвшилтэт
тоног төхөөрөмжийг авч хэрэглэж, агаарын бохирдлыг бууруулахад бодитой хувь
нэмэр оруулсан нийт 26 иргэнийг "Өргөмжлөл", мөнгөн шагналаар шагналаа. Аяны
хүрээнд дүүргийн 7-19 дүгээр хороодод нэг, нэг айл өрхийн амины сууцыг дулаалж,
нийт 13 “Загвар өрх”-ийг бий болгосон ба хороодын Ажлын алба нийт 5508 иргэнд
“Загвар өрх”-ийн талаар мэдээлэл хүргэн сурталчлан ажиллаж, 184 өрх гэр, амины
сууцны халаалтаа цахилгаанаар шийдэж, 155 өрх шинээр шөнийн цахилгааны
хөнгөлөлтөд хамрагдсан байна. Мөн 9 дүгээр хорооны нэг өрх аяны хүрээнд утаа
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5.1.1 Төрийн албан
хаагчдын ажлын үр дүн,
хариуцлага
тооцох
системийг
оновчтой
хэрэгжүүлж,
тэдний
ажиллах таатай орчинг
бүрдүүлэх,
нийгмийн
баталгааг
хангах
зорилгоор
дүүргийн
“Хүний нөөц, нийгмийн
баталгааг
хангах”
хөтөлбөрийг дүүргийн

гаргахгүй яндангүй болж, дулаанаа иж бүрэн цахилгаанаар шийдсэн. Байгаль
орчин аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал
захирамж А/04-А/19, Нийслэлийн Засаг даргын А/17 тоот захирамж, НМХГ-ын
даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд дүүргийн 1-18 хороонд 23 улсын /ахлах/
байцаагч нар хяналт тавьж нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 1592
иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зурагт хуудас, мэдэгдэх хуудас тарааж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Тус ажлын хүрээнд 1-19 дүгээр
хорооны
19 Засаг дарга, 160 хэсгийн ахлагч, 950 иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагад “Агаарын бохирдлыг бууруулахад Таны оролцоо”, түүнд хяналт
тавих салбарын сургалтыг тус тус зохион байгуулж, 9 телевизд 3 удаагийн
дамтамжтай сэрэмжлүүлэг болон хийж байгаа ажлаа сурталчилсан. Зөрчил
арилгуулах улсын ахлах байцаагчийн “Агаарын бохирдол, хөрсний бохирдлыг
бууруулах, гадна өнгө үзэмжээ сайжруулах” зэрэг 5 заалт бүхий албан шаардлага
220, дүгнэлт 4, акт 7 гаргаж, торгууль 1440,0 ногдуулсан байна. Шалгалтын үр дүнд:
191 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага цахилгаанд, хэсгийн халаалтанд 8,
төвлөрсөн шугаманд 12 байгууллагыг холбуулсан. 12 иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага энгийн зуухаа авч сайжруулсан зуухаар сольсон байна. Цаашид
дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг нүүрс түлэхээс татгалзаж, Янданг 70-80 хувь хүртэл бууруулахаар
хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 12 дугаар хорооны
хуучин 190 м2 5 өрөө барилгыг “Агаарын бохирдлыг бууруулах мэдээллийн нэгдсэн
төв” болгох ажлыг эхлүүлэн гадна болон дээврийн дулаалга, дотор засвар,
сантехник, бохир, цэвэр ус, цахилгааны засварын ажлуудыг эхлүүлээд байна. Тус
төв ашиглалтанд орсноор дүүргийн иргэд нэг цэгээс мэдээлэл авах, сургалтанд
хамрагдах нөхцөл бололцоогоор хангагдана.
5. ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭН-НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ
5.1 НУТГИЙН УДИРДЛАГА
1. Ажилтан албан хаагчдын мэдлэг, ур
Үйл
чадварыг
дээшлүүлэх
замаар
ажиллагааны
ТЗУХ
100%
байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг
хэрэгжилт,
сайжруулна.
хувиар
Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар
батлагдсан “Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-н
хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж
байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажилтан албан хаагчдын мэдлэг, ур
чадварыг дээшлүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан урт болон богино
хугацааны мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд
Тамгын газрын мэдээллийн цаг сургалтыг 3 удаа зохион байгуулж нийт давхардсан
тоогоор 180 гаруй албан хаагчид, сертификаттай сургалтад 2 албан хаагч мөн
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Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академийн
мэргэшүүлэх сургалтанд 2 албан хаагч суралцсан бөгөөд суралцах хугацаанд
цалинтай чөлөө олгуулах ажлыг зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлсэн. Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, “Авлигын эсрэг сургалт”-нд
Засаг даргын Тамгын газар, хороодын нийт 45 албан хаагчдыг хамруулсан.
Үйл
2. Хороодын үйл ажиллагааг бэхжүүлж,
ТЗУХ,
ажиллагааны
100%
бие даасан байдлыг нэмэгдүүлнэ.
СТСХ
хэрэгжилт
хувиар
Хороодын Засаг дарга нарын шуурхай зөвлөгөөнийг 4 удаа, Ажлын албаны дарга
нарын шуурхай зөвлөгөөнийг 3 удаа зохион байгуулсан ба хороодын албан
хаагчдад зориулж 5 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Эх орончдын өдөр,
Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар “ЭХ
ОРОН-ТУСГААР ТОГТНОЛ” хүндэтгэлийн арга хэмжээг хороодын иргэдийг
хамруулан зохион байгуулсан. Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас
“Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль”-ийн хүрээнд
Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 1-19 хороодод
ажил үйлсээрэй тэргүүлж байгаа 3200 эхчүүд, эмэгтэйчүүдэд зориулсан “Тандаа
хайртай шүү, ээжээ” урлагийн тоглолтыг зохион байгуулсан. Нийслэлийн “Шилдэг
хороо”, хэсгийн ахлагч нарын “Шилдэг баг” шалгаруулах болзолт уралдаанд
тэргүүлсэн 5 дугаар хорооны үйл ажиллагааг Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороонд
танилцуулах зорилготой “Туршлага солилцох уулзалт”-ыг 03 дугаар сарын 15-ны
өдөр амжилтай зохион байгуулсан.
3. Байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод
Үйл
нээлттэй байлгах хүрээнд иргэдийн
ажиллагааны
ТЗУХ
100%
сэтгэл
ханамжийн
судалгааг
хэрэгжилт
хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэнэ.
хувиар
Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраар үйлчлүүлсэн иргэдээс “Сэтгэл ханамжийн
судалгаа” авч сар бүр тайлан дүгнэлт гарган ажиллаж хэвшлээ. Засаг даргын
Тамгын газраар өдөрт 80-110 хүн үйлчлүүлж, долоо хоногт дунджаар 350 орчим
иргэн, тайлант хугацаанд нийт давхардсан тоогоор 3207 иргэн мэдээ мэдээлэл,
үйлчилгээ авсан байна. Дүүргийн “11-327575” утсаар 532 иргэд холбогдон хороод,
нийгмийн даатгал, халамж, татвар зэрэг бусад хэлтсийн утас, хаяг байршил, болон
ахмадын байртай холбоотой, хэлтэс албадтай холбож өгөх асуудлаар холбогддог
ба цаг тухайд нь иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг өгч, холбогдох ажилтан, албан
тушаалтантай холбож ажилласан. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл
ажиллагаа, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд иргэдийн сэтгэл ханамж
ямар байгааг тодорхойлохоор Засаг даргын Тамгын газраар үйлчлүүлсэн 200
иргэдээс 8 асуулгаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан.
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5.1.2
Нутгийн
захиргааны
байгууллагын нээлттэй,
ил тод байдлыг ханган,
төрийн
үйлчилгээг
цахим
хэлбэрт
үе
шаттайгаар шилжүүлнэ.

Төрийн албан хаагчдын баримтлах ёс
Үйл
зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангах, ёс
ажиллагааны
ТЗУХ
100%
зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж
хэрэгжилт
ажиллана.
хувиар
Тайлант хугацаанд дүүргийн хэмжээнд хороодын төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй
холбогдолтой 2 удаагийн гомдол ирсэнийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж
ажилласан. Төрийн албан хаагчийн “Эрхэмлэх есөн зүйл”–ийг өдөр тутмын үйл
ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажиллаж ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан сахиж
тайлант хугацаанд ёс зүйн ноцтой зөрчил гаргасан ажилтан, албан хаагч байхгүй
бөгөөд тайлант хугацаанд байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр албан хаагчдад
Төрийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу сахилгын шийтгэл
ногдуулаагүй байна.
1. Нутгийн захиргааны байгууллагаас
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг иргэд
Үйл
олон нийтэд сурталчлан таниулах
ажиллагааны
ТЗУХ
100%
зорилгоор хэвлэл мэдээлэл, олон
хэрэгжилт,
нийтийн
байгууллагуудтай
гэрээ
хувиар
байгуулан хамтран ажиллана.
Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
ажлын хүрээнд нутгийн захиргааны байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг
иргэд олон нийтэд сурталчлан таниулах зорилгоор Стар телевиз, UBS телевиз,
www.zaluu.com, Нийслэлийн сэтгүүлчдийн холбоотой тус тус хамтран ажиллах
гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
2. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён
Үйл
гэгээрүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион
ажиллагааны
байгуулж,
авлигын
эсрэг
үйл
ТЗУХ
100%
хэрэгжилт,
ажиллагааны
гарын
авлага,
ном
хувиар
товхимлыг хэвлүүлж тараана.
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчдад
зориулсан сургалт зохион байгуулж дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс
албадын дарга нар болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын 21 албан
тушаалтан хамрагдлаа. Сургалтаар мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтны эрх, үүрэг,
хариуцлага, ХАСХОМ мэдүүлэх, ХАСУМ гаргах талаар мэдээлэл өгсөн. Авлигатай
тэмцэх газраас зохион байгуулсан Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий
албан тушаалтнуудад зориулсан сургалтад дүүргийн ЭБАТ хамрагдсан. Авлигатай
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, нийтийн албан тушаалтныг
авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, чадавхжуулах замаар авлигаас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад 33
удирдах албан тушаалтан болон мэргэжилтнүүд, хороодын засаг дарга нар
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хамрагдсан.
3. Нутгийн захиргааны байгууллагаас
Хэвлүүлсэн
дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хийж
ном, гарын
хэрэгжүүлсэн ажлаар ном, товхимол,
ТЗУХ
100%
авлагын
гарын авлага хэвлүүлэн иргэдэд ажлаа
тоогоор
тайлагнана.
Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг ном, гарын
авлага хэлбэрээр 200 ширхэгийг хэвлүүлэн дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурал, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, алба болон Засаг даргын
дэргэдэх хэлтэс, албад, хороодод тараан ажилласан.
Үйл
4.
Нийслэлийн
Архивын
Газартай
ажиллагааны
байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн дагуу ТЗУХ, НАГ
100%
хэрэгжилт,
архивын нөхөн бүрдүүлэлт хийнэ.
хувиар
Нийслэлийн Архивын Газартай байгуулсан “Санамж бичиг”-ийн дагуу дараах 4
чиглэлээр архивын нөхөн бүрдүүлэлт хийж ажиллалаа. 2018 онд Архивын нөхөн
бүрдүүлэлт хийх 18 байгууллагуудаас 1 дүгэр улиралд 102,103 дугаар цэцэрлэгийн
нөхөн бүрдүүлэлтийн ажил хийгдсэн. 2017 оны Захирамжлалын баримт бичгийг
сканердаж мастер хувь үүсгэн архивын нэгдсэн систем болох Аchive eDoc
програмд календарьчилсан хуваарийн дагуу захирамж 3 боть, тушаал 2 боть
хавсралтын хамт шивж оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн дүүргийн Засаг
даргын Тамгын газрын хэлтэс, албадаас хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу
2017 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн баримтыг хадгаламжийн нэгж тус бүрээр
шалгаж хүлээн авч архивын баримтын хадгаламжийн санд байрлуулсан. 2018 оны
1 дүгээр улирлын байдлаар иргэд болон дүүргийн ажилтан, албан хаагчдаас 43
лавлагааны захиалга авч, цаасан суурьтай баримт болон цахим архиваас шүүж
276 хуудас баримтын лавлагаа олгосон. 276 хуудас лавлагаанаас 119 баримтад
хуулбар үнэн тэмдэг дарж баталгаажуулж олгосон.
5. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сангийн
Үйл
төрлийг нэмэгдүүлж, дүүргийн вэб
ажиллагааны
сайтыг хөгжүүлэн, нутгийн захиргааны
ТЗУХ
100%
хэрэгжилт,
байгууллагуудын
дотуур
холбоог
хувиар
шинэчлэн өргөжүүлнэ.
Дүүргийн төрийн үйлчилгээний мэдээллийн цахим самбарыг шинэчлэн иргэд, олон
нийтэд Засаг даргын Тамгын газрын нэг цэгийн үйлчилгээний танхим болон 19
хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний танхимуудад байрлах ухаалаг дэлгэцээр төрийн
үйлчилгээний мэдээллийг хүргэж байна.
5.1.3 Дүүргийн нэгдсэн 1. Мэдээлэл холбооны сувагчлалын
Үйл
ТЗУХ
100%
сүлжээний ашиглалтын шинэчлэлийн ажлын хүрээнд агаараар
ажиллагааны
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хүрээнд
барилгажсан
хэсэгт
агаарын
кабелийг үе шаттайгаар
сувагчлалд шилжүүлэн,
сүлжээний найдвартай
ажиллагааг
бүрэн
хангана.
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5.1.4
Захын
болон
алслагдсан
гэр
хороололд утасгүй Wi-Fi
үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.
5.1.5
Мэргэжлийн
хяналтын байгууллагын
үйл
ажиллагааг
эрчимжүүлж,
зөрчил
дутагдлыг
шуурхай
арилгадаг,
заавар

явж байгаа трассыг үе шаттайгаар
хэрэгжилт,
сувагчлалд шилжүүлэх ажлыг зохион
хувиар
байгуулж, гэмтлийг засварлан, сүлжээг
өргөтгөнө.
Байгууллагын интернет болон дотоод сүлжээний хэвийн үйл ажиллагааг хангах
ажлын хүрээнд 8,11 ,14, 18 -р хороодын интернет сүлжээг засварлан хэвийн
ажиллагаанд оруулсан. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны
“Журам батлах тухай” А/467 дугаар захирамжийн дагуу хортой кодын эсрэг програм
хангамжийг худалдан авч 1, 2, 3, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын ухаалаг
дэлгэц болон албан хаагчдын компьютерт хортой кодын эсрэг програм хангамжийг
суулган хугацааг шинэчилсэн.
1.
Захын болон алслагдсан гэр
Үйл
хороололд утасгүй интернэт Wi Fi
ажиллагааны
ТЗУХ
100%
үйлчилгээний
чанарыг
сайжруулж
хэрэгжилт,
хамрах хүрээг тэлнэ.
хувиар
Тайлант хугацаанд дүүргийн 3, 7, 8, 16, 17 дугаар хороодын утасгүй интернет
сүлжээний гэмтэл саатлыг засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулан ажилласан.
1. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг
хангуулах хүрээнд дүүргийн нутаг
Үйл
дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй
ажиллагааны
МХХ
100%
барилга угсралтын болон барилгын
хэрэгжилт,
материалын
үйлдвэрүүдэд
сургалт
хувиар
зохион байгуулна.
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зөвлөмжийг
тогтмол НМХГ-ын дэд даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл
өгдөг
тогтолцоонд ажиллагаа явуулж буй төр болон хувийн хэвшлийн ерөнхий боловсролын сургууль,
шилжүүлнэ.
их, дээд сургуулиудын захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт дэд бүтцийн хяналтын
хэлтсийн чиглэлийн улсын /ахлах/ байцаагч нар барилга байгууламжийн
ашиглалттай холбоотой хууль, дүрэм журмыг танилцуулах, ашиглагч, эзэмшигч,
өмчлөгч нарын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг дээшлүүлэх, тэдэнтэй
хамтран ажиллах зорилгоор “АЮУЛГҮЙ, ЦЭВЭР ОРЧИН- АШИГЛАЛТ САЙТАЙ
БАРИЛГА“ сэдэвт сургалтыг Улаанбаатар Эрдэм Их сургууль дээр зохион
байгууллаа. Сургалтаар барилга, ус хангамж, ариутгах татуурга, холбоо мэдээлэл,
эрчим хүч, хийн тоног төхөөрөмж, хэмжил, хэмжих хэрэгсэлийн ашиглалтын
байдал, нийтлэг илэрч байгаа зөрчил дутагдал, цаашид анхаарах асуудал, авах
арга хэмжээний чиглэл, мөрдөж ажиллах
норм дүрэм, холбогдох хууль
тогтоомжийн талаар чиглэлийн ахлах байцаагч нар мэдээ мэдээлэл өгч, харилцан
санал солилцон, асуусан
асуултанд хариулт өгч, гарын авлага материал
сургалтанд 48 хүн хамрагдсан. Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа 5 аж
ахуйн нэгжид хяналт шалгалтыг хийж зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, бичиг
баримт, угсралтын технологийн алдаа гаргасан 3 хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж
байгаа барилгын угсралтын ажлыг түр хугацаагаар зогсоосон. Дүүргийн нутаг
дэвсгэрт барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд 10 дугаар
хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хороололын дахин төлөвлөлтийн ажлыг гүйцэтгэж
байгаа Бармон ХХК-ийн барилгын угсралтын талбай дээр үзүүлэх сургалтыг 05
дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
2. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх сургуулийн
өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын
Үйл
сургуулиудад гардаг халдварт өвчин,
ажиллагааны
бэлгийн
замын
халдварт
өвчнөөс МХХ, ЭМТ
100%
хэрэгжилт,
урьдчилан
сэргийлэх
сургалт
хувиар
сурталчилгаа явуулж, хяналт шалгалт
хийнэ.
Төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдсан төрийн өмчийн 4, төрийн бус өмчийн 2
цэцэрлэгийн эрхлэгч, багш, эмч нарт хүүхдийн байгууллагад цочмог халдварт
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, цочмог халдварт өвчин гарсан үед авч байгаа арга
хэмжээний байдалд хяналт тавьж байгууллагын сургалт, зөвлөн туслах үйлчилгээг
үзүүлж ажилласан. Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран хүүхдийн
байгууллагын эмч нарт улирлын шинжтэй гарч байгаа халдварт өвчнүүдийн
мэдээлэл, эрт сэрэмжлүүлэг, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, халдвар
хамгааллын дэглэмийг мөрдөж ажиллах талаар сургалт сурталчилгааг тогтмол
зохион байгуулан мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. Мөн хүүхдийн
байгууллагын багш, ажиллагсадыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт
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бүрэн хамруулах, шинжилгээний дүн эерэг үзүүлэлттэй гарсан ажилчдыг эмчлэн
эрүүлжүүлэх ажлыг ажлыг зохион байгуулж, биелэлт үр дүнг тооцон ажиллаж
байна.
3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх эрүүл
Үйл
мэндийн байгууллагаас үүдэн гардаг
ажиллагааны
халдварт өвчнийг бууруулах талаар МХХ, ЭМТ
100%
хэрэгжилт,
сургалт сурталчилгаа явуулж, хяналт
хувиар
шалгалт хийнэ.
Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв, 16 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, хувийн хэвшлийн
ор бүхий эмнэлгүүдийн 40 эмч, эмнэлгийн ажилтнуудад “ХООЛ ХҮНСЭЭР
ДАМЖИХ ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ" сэдэвт сургалт зохион
байгууллаа. Сургалтын зорилго нь Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга
хэмжээг сайжруулах, ЭМС-ын 2017 оны А/328 тоот тушаалыг таниулах, анхан
шатны тусламжийн чанар, оношлогоо эмчилгээний чадавхийг дээшлүүлэх,
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад бүртгэгдсэн алдааны мэдээлэлтэй танилцах,
бусдын алдаанаас суралцаж, мэдлэг, мэдээллээ баяжуулах, эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээний “Алдаа” гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдлээ. Сургалтын үр
дүнд эмнэлгийн мэргэжилтэнүүд хоолны халдвар гарсан үед бэлэн байдлыг хэрхэн
хангаж ажиллах, бүтээгдэхүүнээс дээж авах арга, эрүүл мэндийн байгууллагын
ажиллах зарчим, дээд шатны байгууллагад яаралтай хэрхэн мэдээллэх талаар
мэдлэгтэй болсон. Сургалтад хамрагдсан эрүүл мэндийн байгууллагуудад
сэрэмжлүүлэх хуудас тарааж ажилласан.
4. Үйлчилгээний салбарт стандарт, эрүүл
Үйл
МХХ,
ахуйн шаардлагыг хангуулах зорилгоор
ажиллагааны
ХХҮХ, ЦХ,
100%
хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулан
хэрэгжилт
Хороод
зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлнэ.
хувиар
Худалдааны чиглэлээр МХЕГ-ын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 38
худалдаа, үйлчилгээний газар төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд хамрагдахаас
НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/71 тоот удирдамжаар 5 аж ахуйн нэгжийн 3
хүнсний дэлгүүр, 2 мини маркетын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж,
хяналтын хуудсаар үнэлэхэд 40-45 хувийн дунд эрсдэлтэй 2 газар, 51-65 хувийн их
эрсдэлтэй 3 газар дүгнэгдлээ. Тус худалдааны газруудад байгууллагын сургалт
хийж, зөвлөмж, хяналтын хуудас, сургалтын материалаар ханган, зөрчлийг
арилгуулан ажиллаж байна.
Хүнсний үйлдвэрийн чиглэлээр батлагдсан удирдамжийг үндэслэн холбогдох
хууль, дүрэм, журам, стандартуудын хэрэгжилтийг хангуулахаар ургамлын
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний маалингын тос, кимчи, дүпү, хатаасан
луувангийн үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийж байна. Шалгалтын
явцад ажлын байрны цэвэрлэгээ, үйлдвэрлэлийн технологи үйл ажиллагаатай
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холбоотой 14 зөрчил илэрснээс 7 буюу 50 хувийг газар дээр арилгуулж, 9 ажилтанд
байгууллагын сургалтыг зохион байгуулсан.
Нийтийн хоолны чиглэлээр МХЕГ-ын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу
НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/72 тоот удирдамжийн хүрээнд нийт 61 газар
зарлагдсанаас 10 аж ахуйн нэгж байгууллага, 3 иргэний хоол үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний газарт хяналт шалгалт хийж, хяналтын хуудсаар үнэлэлт дүгнэлт өгч,
холбогдох хууль дүрэм журам, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллалаа.
МХЕГ-ын даргын баталсан 01/12 тоот удирдамжийн дагуу Хүчит шонхор, Анко,
Алтжин санаа, Юмт бөмбөгөр, Эрдэнэ булган ХХК-ийн худалдааны төв болон
бусад хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч 23 аж ахуйн нэгж, 395 иргэн буюу
нийт 395 газрыг хяналт шалгалтанд хамруулж, хүнсний бүтээгдэхүүний 61 дээж
авч НМХГ-ын Төв, ХАБҮЛЛ-дад хүргүүлж шинжилгээнд хамруулсан. Шалгалтын
явцад 182 зөрчил илрүүлэн, 113 зөрчил буюу 62 хувийг тухай бүр газар дээр нь
арилгуулж ажилласан. Илэрсэн зөрчлийг үндэслэн нийт 28 газарт 6800,0 мянган
төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээ авч 100 хувь барагдуулан ажиллалаа.
Чингэлтэй дүүрэг дэх МХХэлтэс, “Алтжин санаа” ХХК-тай хамтран тус компаний
худалдааны төвд ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, хүнсний
бүтээгдэхүүний бөөний болон жижиглэн худалдаа эрхэлдэг нийт 64 худалдаа
эрхлэгчдэд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “ХАА-н гаралтай түүхий эд
бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдаалалтын үед тавигдах шаардлага”,
Тусгаар тогтнолын талбайд үзэсгэлэн худалдаагаар цагаан идээ худалдаалж буй
Архангай аймгийн 180 иргэний төлөөлөл болох 36 иргэнийг оролцуулан“Нэг
Архангай” төрийн бус байгууллагатай хамтран “Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан
сэргийлье”, МХЕГ-аас зохион байгуулсан "Хүнсний үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдэд
дотоод хяналтыг сайжруулах нь" сэдэвт 3 удаагийн сургалтанд УСХ-х хяналт
шалгалтанд хамрагдсан газруудын удирдлага, ажилллагсдыг хамруулсан болно.
Хагас боловсруулсан мах, махан бүтээгдэхүүний хадгалалт, Гадил жимсний ач тус,
Өргөст хэмх, Сармисны ач тус, Хуванцар болон гялгар уутыг хэрэглэхгүй байх,
Угаарын хийгээс урьдчилан сэргийлэх тухай, Гялгар уутыг хүнсэнд хэрэглэхгүй
талаар,Согтууруулах ундааны бие мах бодид үзүүлэх нөлөөлөл зэрэг материалаар
бэлтгэсэн 26 зөвлөмж, Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын явцын мэдээ,
мэдээллийг фасебоок хуудсанд 42 удаа байршуулсан.
5. Дүүргийн худалдаа, үйлчилгээний
Үйл
газруудын нэгдсэн мэдээллийн санг бий
МХХ,
ажиллагааны
100%
болгож, бүртгэлжүүлэн мэргэжил арга
ХХҮХ
хэрэгжилт,
зүйн зөвлөгөө өгч сургалт хийнэ.
хувиар
Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хороонд байрлах Алтжин санаа ХХК-ийн 64 хүнсний
худалдаа эрхлэгчид 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр сургалт хийсэн ба тус сургалтаар
“Хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаалалт болон хаяг шошгонд тавигдах шаардлага”
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5.1.6 Улсын бүртгэлийн
үйл ажиллагааг онлайн
горимд
шилжүүлж,
үндэсний цахим баримт
бичгийн
хэрэглээг
нэмэгдүүлнэ.

5.1.7 Гэр хорооллын
гудамжны хаягжилтыг
эрэмбэ
дараатай
цэгцлэн,
иргэний
бүртгэлийн
хаягийн
зөрчил
давхардлыг
арилгана.

сэдвээр мэдээлэл өгч, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийхээ чанар, аюулгүй
байдлыг бүрэн хариуцах, дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлж, хүнсний сүлжээн дэх
өөрт хамаарах үе шатанд хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангаж
ажиллах талаарх зөвлөмж, сургалтын материал, гарын авлагаар хангалаа.
Худалдаа үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд хүнсний
аюулгүй байдлыг хангуулж, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөмж,
зөвлөгөө өгөх зорилгоор 2018 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалт болон зөвлөн
туслах үйлчилгээнд хамрагдах хүнсний худалдааны 60 аж ахуйн нэгжийн
удирдлагыг оролцуулан “Түргэн гэмтэж муудах хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололт,
хадгалалтын горим” сэдэвт сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 03 дугаар
сарын 12-ний өдөр НМХГ-ын хурлын танхимд улсын /ахлах/ байцаагч нартай
хамтран зохион байгууллаа. НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/71 тоот удирдамж
болон НМХГ-ын 02-01/159 тоот “Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай”, ЧД дэх МХХ-ийн
даргын 02-17/04 тоот “Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах тухай” мэдэгдэл,
сэрэмжлүүлгийг тараан, асуулт хариулт журмаар хүнсний худалдааны газартаа
хүнсний аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж, хуулийг зөрчихгүй ажиллах талаар
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. НМХГ-ын Тамгын даргын баталсан төлөвлөгөө,
ЧДДМХХ-ийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж
буй 20 хүнсний үйлдвэрүүдэд “Хүнсний бүтээгдэхүүний тэжээллэг чанарыг тооцох”
сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлага материалаар хангалаа.
1. Дүүргийн хэрэгцээнд нийцүүлэн
Үйл
үндэсний
цахим
баримт
бичгийн
ажиллагааны
хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг 1-19 дүгээр
УБХ
100%
хэрэгжилт,
хороонд
бүртгэлийн
2-4
төрлийн
хувиар
үйлчилгээг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ.
Дүүргийн 19 хорооны иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагааг онлайн сангаас үзүүлж
байгаа бөгөөд онлайн санг түшиглэн хороо бүрт шинэчилсэн бүртгэлийг хийх
боломжийн талаарх судалгааг Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газар, нийслэл
дүүргийн нөхцөл байдалтай уялдуулан хийж байна. Нийслэлийн Улсын бүртгэлийн
газарт туршилтаар 1 дүгээр хороон дээрээс шинэчилсэн бүртгэлийг хөтлөн
явуулахаар саналыг хүргүүлсэн.
1. Гэр хорооллын гудамжны хаягийн
Үйл
зөрчлийн
судалгааг
2017
онтой
ажиллагааны
харьцуулан гаргаж, зөрчлийг арилгах
УБХ, ГА
100%
хэрэгжилт,
болзолт ажлыг үе шаттайгаар зохион
хувиар
байгуулна.
Хаягийн зөрчил арилгалтын хүрээнд хүн амын өрхийн мэдээлийн сан, өрхийн
эмнэлэг болон улсын бүртгэлийн онлайн, офлайн програмын тулгалтыг 1, 2, 3, 7,
16 дугаар хорооны улсын бүртгэгч нар хийж 635 зөрүүтэй мэдээллийг арилгасан.
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5.1.8 Батлан хамгаалах
хууль
тогтоомжийг
иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад
сурталчлан
таниулж,
хэрэгжилтийг хангуулан
ажиллана.

Тайлант хугацаанд 7, 15, 18 дугаар хорооны улсын бүртгэгч нар хаягандаа байхгүй
115 иргэнийг шилжүүлж, 2, 7, 8, 12 дугаар хорооны улсын бүртгэгч нар 55 иргэний
хаягийн бичвэрийн зөрүүг тус тус арилгасан байна.
1. Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн
Үйл
хэрэгжилтийг иргэд, байгууллага аж
ажиллагааны
ЦШ
100%
ахуйн
нэгжид сурталчилж, хяналт
хэрэгжилт
тавина.
хувиар
Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/44 дүгээр захирамжийн дагуу дүүргийн нутаг
дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн 4, төрийн бус 8 нийт 12
байгууллага, аж ахуйн нэгжид батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн
байдалд шалган туслах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг
ханган ажиллаж байна. Тус байгууллагуудад шалган туслах ажил зохион
байгуулахаас өмнө дарга, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй
хамтарсан арга зүйн сургалтыг зохион байгуулсан.
2. Иргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх,
Үйл
хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч
ажиллагааны
ЦШ
100%
үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн үйл
хэрэгжилт
ажиллагааг зохион байгуулна.
хувиар
Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ойн үйл ажиллагааны хүрээнд 03
дугаар сарын 12-ны өдөр дүүргийн ерөнхий боловсролын 12 сургуулиудын дунд
цэрэг спортын “Дөл” цогцолбор тэмцээнийг зохион байгуулж, ахлах ангийн 300
гаруй сурагчид авхаалж самбаа, оюун ухаан, тэсвэр хатуужил, ур чадвараа
дайчлан уралдаж, тэмцээний багийн нийлбэр дүнгээр тэргүүн байранд 39 дүгээр
дунд сургууль, дэд байранд 23 дугаар дунд сургууль, гуравдугаар байранд 117
дугаар дунд сургууль тус тус байр эзэлж тэргүүлсэн. “Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт
хүчний 97 жилийн ойн баярын хурал, Батлан хамгаалах багц хуулийг сурталчлах
өдөрлөгт иргэд болон бэлтгэл офицер, ахмад дайчин 380, оюутан сурагчид 100
бүгд 480 иргэнийг оролцуулан, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын цэргийн штабууд үйл
ажиллагаагаа нээлттэй сурталчилж ажилласан. Өрхийн хөгжлийг дэмжих жилийн
ажлын хүрээнд Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 97 жилийн ажлын хүрээнд
дүүрэгт оршин суудаг амжиргааны түвшин доогуур 19 бэлтгэл офицер, ахлагч нарт
100.000 төгрөг, хугацаат цэргийн албаа үлгэр жишээ хааж буй 6 байлдагчийн ар
гэрт 500.000 төгрөгний мөнгөн тусламж үзүүлсэн. “Мөрдэстэй залуу нас” сэдэвт
алдаршуулах гурван үеийн уулзалт өдөрлөгийг хороодод зохион байгуулж нийт
1200 гаруй иргэн хамрагдаж, 80 гаруй ахмад дайчин, бэлтгэл офицер, хурандаа
нарыг алдаршуулсан байна. Зэвсэгт хүчний 013, 015 дугаар ангийн хугацаат
цэргийн алба хааж байгаа цэрэг дайчдыг эргэх, дүүргийн Засаг даргын мэндчилгээг
хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Монгол цэргийн өдөр Зэвсэгт хүчний 97
жилийн ой тэмдэглэх тухай Нийслэлийн Засаг даргын А/141, дүүргийн Засаг даргын
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5.1.9
Дайчилгааны
бэлэн
байдлын
төлөвлөлт, удирдлагын
нэгдмэл байдлыг ханган
ажиллана.

5.2.1
Гэмт
хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
олон талт арга хэмжээг
зохион
байгуулж,
үйлдэгдэж буй гэмт
хэрэг,
захиргааны
зөрчлийг бууруулна.

А/113 дугаар захирамжийн дагуу 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Тусгаар тогтнолын
талбайд “Эх орон тусгаар тогтнолын эзэд” андгай өргөх ёслолын ажиллагааг
зохион байгуулсан.
Үйл
1.
Дайчилгааны төлөвлөгөөт арга
ажиллагааны
хэмжээний
хэрэгжилтийг
ханган
ЦШ
100%
хэрэгжилт
сургалтуудыг чанаржуулна.
хувиар
Монгол Улсын Дайчилгааны тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/74
дүгээр захирамжийн дагуу хороодын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт
Батлан хамгаалах яамны хурлын танхимд явагдлаа. Тус сургалтаар батлан
хамгаалах бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулах, салбарын хууль тогтоомжийг
орон нутагт хэрэгжүүлэх, сурталчлахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, төрийн
батлан хамгаалах үйлчилгээг иргэдэд хүргэх хууль, эрх зүйн мэдлэгийг
дээшлүүлсэн ба хороодын Засаг дарга нар бүрэн хамрагдсан.
2. Цэргийн бүртгэлийг чанаржуулан 2018
Үйл
оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг халалт,
ажиллагааны
ЦШ
100%
татлага, ажлын байр, сургалт дамжаанд
хэрэгжилт
зуучлана.
хувиар
Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны
А/932 дугаар захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын А/809 дүгээр
захирамжийг гаргаж, 2018 оны цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг
1 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийг дуустал зохион
байгуулж явуулсан бөгөөд 95.4 хувьтай бүртгэгдсэн байна. 2018 онд явагдах
“Оюутан цэрэг” сургалтад хамрагдах оюутнуудын судалгааг гаргуулан 5 сургуулийн
27 оюутныг ҮБХИС дээр эрүүл мэндийн үзлэг, биеийн тамирын шалгалтад
хамруулхаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.
5.2 ГЭМТ ХЭРЭГ, ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
1. Иргэдийн аюулгүй, тайван орчинд
амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, гэмт
Үйл
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд
ажиллагааны
ЦХ
100%
иргэдийг татан оролцуулах хууль, эрх
хэрэгжилт
зүйн мэдлэг олгох ажлыг зохион
хувиар
байгуулна.
Иргэдийн аюулгүй тайван орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх “Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах хууль эрх зүйн мэдлэг
олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Нийслэлийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 13 дугаар тогтоолоор “Хэв журмын
урамшилт эргүүл” ажиллах журмын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Чингэлтэй
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дүүргийн 1-19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт, гудамж талбай, олон нийтийн газарт
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дүүргийн нутаг дэвсгэрт 1
дүгээр улиралд нийт 23 иргэн хэв журмын урамшилт эргүүлээр ажилласан. Хэв
журмын урамшуулалт эргүүлүүд хариуцсан хороодын нутаг дэвсгэртээ өдөр бүр 4-5
цагийн явган эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж гэмт хэрэг, зөрчил гарч болзошгүй хүн
ихээр цуглардаг эмзэг цэг, газруудад эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэх хугацаандаа олон
нийтийн цагдаа, хороо хариуцсан цагдаа нарын хамт Зөрчлийн тухай хуулийг 8
удаа иргэд олон нийтэд сурталчлан ажилласан. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр 115 аж ахуйн нэгж, 45 сурагчдад гэмт хэрэг зөрчилд өртөж хохирохгүй
байх талаар зөвлөмж өгсөн. Олон нийтийн цагдаагийн үйл ажиллагаанд хяналт
тавьж хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тусгай хувцас, хангалтаар олгосон техник
хэрэгслийн ашиглалтад 2 удаа үзлэг тооллого хийж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж,
сахилга хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр 1 удаа баталгаа авч, 2 удаа зөвлөмж,
зааварчлагыг өгч үр дүнг тооцсон. Цагдаагийн байгууллагаас цэргийн байнгын
тэтгэвэрт гарсан иргэдийн судалгааг нийслэлийн цагдаагийн газраас авч хариуцсан
дүүргийн гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэх магадлалтай газруудад нэмэгдлээр эргүүл
жижүүр ажиллуулах, сэрэмжлүүлэг тараах, яриа таниулага хийх ажилд татан
оролцуулж, сар шинийн баяраар эргүүл зохион байгуулсан. Цагдаагийн
байгууллагаас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор орон гэргүй тэнэмэл
байдлаар амьдардаг иргэдийн судалгааг сар бүр гаргаж, онцлог шинж тэмдэг,
гарын хурууны хээ, үс, хумс зэргээс авч хорооны хэсгийн байцаагч нарт бүртгэлээр
хадгалуулж, хойшид хэн болох нь тогтоогдохгүй байдлаар нас барсан осол аваарт
орсон тохиолдолд таньж олуулахад хялбар болгох зэрэг ажлуудыг давхар зохион
байгуулсан.
2. Урамшилт эргүүлийн үйл ажиллагааг
Үйл
идэвхжүүлж, гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг ЦХ, ЗЦХ,
ажиллагааны
цэгийн
судалгааг
шинэчлэн ГХУСАЗС
100%
хэрэгжилт
боловсруулж, байнгын хяналт тавьж
З
хувиар
ажиллана.
Иргэдийн амгалан тайван байдлыг хангах, хулгайлах болон гудамж талбайд
үйлдэгдэх гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг
эрчимжүүлж, эргүүлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор Сар шинэ, Хуулийн
хэрэгжилт, Хяналт, Нээлт-Хаалт, Сэрэмжлье-нэгдье, Саун массаж, ИлрүүлэлтОргодол, Эмзэг цэг, хяналт шалгалт зэрэг нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга
хэмжээнүүдийг зохион байгуулж гэмт хэрэг ихээр үйлдэгддэг эмзэг цэгийн
судалгааг шинэчлэн гаргаж байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг
дэвсгэрт МУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрмийн 11.5 дах “Түр буюу удаан зогсохыг
хориглоно” заалтыг ихээр зөрчигддөг гудамж, замуудын судалгааг гаргаж
урамшуулалт эргүүлийн хуваарийг Хуульчдын гудамж, Төмөрчний гудамж,
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5.2.2 Тусгай мэргэжлийн
байгууллагуудын албан
хаагчдын
ажиллах
орчин нөхцөл, аюулгүй
байдлыг
хангаж,
шаардлагатай
техник
хэрэгслээр хангана.
5.2.3
Замын
хөдөлгөөний
зохицуулалтыг
оновчтой болгож, зам
тээврийн осол, хэргийн
гаралтыг бууруулна.

Жуулчны гудамж, Лааганы гудамж, Их тойруу зэрэг гудамж замуудад өдрийн
ээлжээр байнгын хяналт тавин ажиллаж байна.
ЦХ, ЗЦХ,
МХХ,
Үйл
"Иргэдийн оролцоотой-Хяналттай орчин"
ОБХ,
ажиллагааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг
100%
ГБХЗХХ,
хэрэгжилт
ГХУСАЗСЗ-тэй хамтран хэрэгжүүлнэ.
ГХУСАЗС
хувиар
З
Дүүргийн ерөнхий боловсролын 50 дугаар сургууль дотоод нөөц бололцоогоо
ашиглан нийт 45 анги танхим, урлаг заал, цайны газар, гадна орчныг сүүлийн үеийн
TP PRO технологийн телекамераар бүрэн камержуулснаар сургуулийн орчинд
үйлдэгдэх гэмт хэрэг 5 хувиар буурсан байна. Дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Засаг даргын Тамгын газар, дүүргийн
Замын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт зам тээврийн гэмт
хэрэг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний түгжрэл саатлыг
бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, ААНБ, Төрийн байгууллагуудын
ажлын уялдааг хангах, хамтран ажиллах зорилгоор “замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлын төлөө хамтдаа” нэгдсэн зөвлөгөөнийг анх удаа зохион байгуулсан.
Дүүргийн ГХУСАЗСЗ, Боловсролын хэлтэс, Цагдаагийн 1, 2 хэлтэс, Дэлхийн зөн
ОУБ-ын Хайлааст ОНХХ, Чингэлтэй ОНХХ, дүүргийн ерөнхий боловсролын
сургуулиудтай хамтран “Өсвөрийн сэргийлэг” бүлгэмийн сурагчдын анхдугаар
чуулганыг амжилттай зохион байгуулсан.
1. Тусгай мэргэжлийн байгууллагуудын
Үйл
албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцөл,
ажиллагааны
ЗДТГ
100%
аюулгүй байдлыг хангаж, шаардлагатай
хэрэгжилт
техник хэрэгслээр хангана.
хувиар
Цагдаагийн ерөнхий газрын замын цагдаагийн албанаас дүүргийн замын
цагдаагийн хэлтсийн 8 автомашинд замын хөдөлгөөнийг хянах боломжтой хар
хайрцагийг суурилуулсан.
1. Зам тээврийн ослоос урьдчилан
сэргийлэх ажлын хүрээнд гудамж,
Үйл
замуудад хяналтын камер, зөрчил
ажиллагааны
ЗЦХ
100%
илрүүлэгч камер, зуслангийн замд хурд
хэрэгжилт
хэмжигч,
мэдээллэх
төхөөрөмж
хувиар
суурилуулна.
Зам тээврийн хэрэг, ослыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 19 дүгээр
хороо “Тэс петролиум ШТС”-ын хажууд хурдны мэдээлэх самбар, Яргайтын
уулзварын урд талын “МТ ШТС”-ын хажууд маяк байрлуулсан. Дүүргийн нутаг
дэвсгэрт байрлуулсан 96 цэгийн 102 ширхэг теле камерыг хянах зорилгоор Замын
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цагдаагийн хэлтсийн байранд камерын хяналтын өрөөг тохижуулан камеруудын
холболтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
1. Гэр хороолол, зуслангийн бүсийн айл
Үйл
өрхүүдэд шуурхай албаны автомашин ОБХ, ГА,
ажиллагааны
100%
очих
боломжгүй
мухар
гудамжыг
Хороод
хэрэгжилт
чөлөөлж, гарц гаргана.
хувиар
Нарийн болон мухар гудамж, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн
хамгаалалтын зурваст суурьшсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын судалгаанд
тодотгол хийсэн. Тус судалгаагаар зам гарцыг хааж мухар гудамж гаргасан 179
өрх, өндөрлөг болон гуу жалганы ирмэг дээр буусан, шуурхай албаны машин
хүрэлцэн очих боломжгүй 204 өрх, үерийн аман дээр буусан шар усны үерт өртөх
магадлалтай 264 өрх, өндөр хүчдэлийн дор буусан 144 өрх, нийт 791 өрх эрсдэлтэй
бүсэд оршин сууж байна. Үүнээс 295 айл өрхийн гал унтраах тусгай зориулалтын
автомашин хүрэлцэн очих боломжгүй, мухар гудамж, өндөрлөг газрын судалгааг
айл өрх тус бүр дээр “Google eart” болон фото зургаар баталгаажуудан ажилласан.
Мөн дүүргийн 7-19-р хороодын зөрчил заагдсан айл өрхүүдэд “Аюулт үзэгдэл
техникийн холбогдолтой ослын үед шуурхай албаны автомашин хүрэлцэн очих
боломжийг хязгаарлаж, зөвшөөрөлгүй барьж сунгасан хашаа, хаалт, хайс, гарааш,
өргөтгөлийг чөлөөлөн шуурхай албаны автомашин орох, гарах боломжоор хангах”
5.2.4
Дүүргийн тухай улсын байцаагчийн мэдэгдэл хүргүүлэн ажилласан.
гамшигтай
тэмцэх 2.
Мал амьтныг вакцинжуулалтад
Үйл
МЭҮА,
чадавхыг бэхжүүлнэ.
хамруулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрээс
ажиллагааны
ХХҮХ,
100%
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг
зохион
хэрэгжилт,
ОБХ
байгуулна.
хувиар
Дүүргийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссын даргын үүрэг болгосноор дүүргийн
Онцгой байдлын хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс хамтран Анко ХХК-ний
Нарантуул-2 худалдааны төвд хамтарсан шалгалт хийж, 4 албан тушаалтан, 8
махны худалдаа эрхлэгч иргэдэд ажлын байр дээрх зөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлж, 20 нэр төрлийн мал амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх
зөвлөмж, НМХГ, МХЕГ, ЧД дэх МХХ-ээс гаргасан эрсдэлээс сэргийлэх, дотоод
хяналт шалгалтаа сайжруулах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг чанартай хийх, 50
метр ойр орчны цэвэрлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах, хөдөө орон нутгаас
орж ирж малын гаралтай түүхий эд тээвэрлэсэн машинд гарал үүслийн гэрчилгээг
шалган, тайван бүсээс нийлүүлэх, аливаа эрсдэлээс сэргийлж ажиллах талаар
зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Түүнчлэн дүүргийн нутаг дэвсгэрээс буюу мал аж ахуй
эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал бүхий өрхүүдийг гаргах ажлын хэсгийг Дүүргийн
Засаг даргын 2018 оны А/148 дугаар захирамжаар байгуулж, ажлын хэсгийн
хуралдааныг зохион байгуулсан бөгөөд дүүргийн 12, 16, 17, 19 дүгээр хороодод
нийт 47 мал бүхий өрх байгаа бөгөөд тэдгээр өрхийг 05 дугаар сарын 01-ний өдөр
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5.2.5 Дүүргийн нутаг
дэвсгэрт “Гамшиг осол,
гал түймрээс урьдчилан
сэргийлэх” хөтөлбөрийг
дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

гэхэд зөвшөөрөгдөх бүсэд гаргах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэхүү арга
хэмжээний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 12,16,17,19-р хорооны хэсгийн
байцаагч нартай хамтран мал бүхий иргэдэд дүүргийн нутаг дэвсгэрээс малаа
гаргах Мэдэгдэх хуудас тарааж үер усны далан сувагт үзлэг шалгалт хийж, галын
аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг явуулж ард иргэдэд сэрэмжлүүлэг
тарааж ажиллалаа.
Үйл
1. Дүүргийн гамшгаас хамгаалах сайн
ОБХ,
ажиллагааны
дурын
хэсгийн
үйл
ажиллагааг
100%
ТЗУХ
хэрэгжилт,
тогтмолжуулна.
хувиар
Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн ахлагч, ажилтнуудтай 2018 онд хамтран
ажиллах гэрээг шинэчлэн байгуулж, 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлыг хэсгийн
хурлаар хэлэлцэн, үүрэг даалгавар өглөө. Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс, Улаан
загалмайн хороотой хамтран 2018 онд Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг,
хороод, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хийх гамшгаас хамгаалах сургалтын
хамтарсан төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна. Гамшгаас хамгаалах “Сайн
дурын хэсэг”-ийн “Лого” билэгдэл, таних тэмдэгийн загварыг хийх ажлыг эх
бэлтгэлд өгөөд байна. Сайн дурын хэсгээс хийж гүйцэтгэсэн ажил, сургалт зохион
байгуулсан илтгэх хуудсыг цаг тухай бүрт нь дүүргийн цахим хуудсаар мэдээллэн
ажиллаж байна.
Үйл
2. Дүүргийн хэмжээнд гамшгийн нөөц
ажиллагааны
ОБХ
100%
бүрдүүлнэ.
хэрэгжилт,
хувиар
Дүүргийн Засаг даргын 2018 оны “Хөрөнгө гаргах тухай” А/100 дугаар захирамжаар
3280.0 мянган төгрөгийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулж, Нийслэлийн Онцгой
байдлын газрын марш тактик, тусгай бэлтгэлийн 2018 оны аварга шалгаруулах
тэмцээн зохион байгуулагдан тэмцээний нийлбэр дүнгээр дүүргийн Онцгой
байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 10 дугаар ангийн баг тамирчид 1
дүгээр байранд шалгарч шилжин явах Цом, Өргөмжлөл, алтан медаль, мөнгөн
шагнал хүртсэн амжилт үзүүллээ. Мөн дүүргийн Засаг даргын “Өндөржүүлсэн
бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, ариутгал халдваргүйтгэл, хяналтын байнгын пост
ажиллуулах тухай” А/167, “Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд сургалт, дадлага зохион
байгуулах тухай” А/168 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар бэлтгэл
ажлыг ханган ажиллаж байна .
3. Дүүргийн хэмжээнд гамшиг ослын
Үйл
цагийн байдлын тухай мэдээллийг
ажиллагааны
ОБХ
100%
цуглуулж үнэлэх, эрсдэлийн зураглал
хэрэгжилт,
хийж
судалгаа
гаргах
ажлыг
хувиар
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үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
Дүүргийн хэмжээнд 2015-2017 онд тохиолдсон гамшиг ослын судалгааг гаргаж,
нийслэлийн Онцгой байдлын газарт хүргүүлснээс гадна дүүргийн Онцгой байдлын
хэлтсийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Мөн гамшгаас хамгаалах сайн дурын
хэсэгтэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохиолдсон үер, гал түймэр, ой хээрийн
түймэр, гамшигт өртсөн хүн, хүүхэд зэрэг гамшгийн судалгааг сүүлийн 10 жилээр
шүүн гарган бүртгэлжүүлсэн.
4. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт “Гамшиг осол,
гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх”
Үйл
хөтөлбөрийн хүрээнд хүн малын гоц
ажиллагааны
халдварт өвчний үед онцгой комиссын
ОБХ
100%
хэрэгжилт,
болон онцгой байдлын бүрэлдэхүүнд
хувиар
хөдөлгөөнт штабын байр, хийлдэг
майхнаар хангана.
Дүүргийн байнгын пост байгуулах газрыг судалж, 19 дүгээр хороо, Ар гүнтийн
даваанд 2-3 газар товлон судалж байна. Барилгын зургийг зурах аж ахуй нэгжийн
судалгаа хийгдэж байна.
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