НИЙСЛЭЛИЙН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

№

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

1.

Шалгуур үзүүлэлт

2017 онд
хүрэх
түвшин, үр
дүн

2017 онд
санхүүжигдэх
төсөв /сая.төг/

Хариуц
ах
байгуул
лага

Хамтра
н
хэрэгжү
үлэх
байгуул
лага

ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРАЛ-НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ
1.1 ЭРҮҮЛ МЭНД, СПОРТ

1

2

3

4

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.
1.1.2 Дүүргийн хэрэгцээ шаардлагад
тулгуурлан хүүхдийн эмнэлэг,
яаралтай түргэн тусламжийн төв,
Амбулатори-2-ийн барилгыг барихад
хамтран ажиллана.

1

1. "Эрүүл мэнд 2020" хөтөлбөрийг
боловсруулан дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулж
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Боловсруулах
баримт бичгийн
явц, хувиар

30%

Дүүргийн төсөв
200.0

ЭМТ

НХХ

2

2. Эрүүл мэнд 2020 хөтөлбөрийн
хүрээнд дүүргийн иргэний бүртгэл
мэдээллийн нэгдсэн санг шинэчилж,
цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе
шаттайгаар хийж хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

50%

Дүүргийн төсөв,
гүйцэтгэлээр

ЭМТ

НХХ

3

1. Дүүргийн хэрэгцээ шаардлагад
тулгуурлан хүүхдийн эмнэлэг,
яаралтай түргэн тусламжийн төв,
Амбулатори-2-ийн барилгыг эхлүүлэх
бэлтгэл ажлыг хангана.

Барилгын бэлтгэл
ажлын явц, хувиар

30%

Батлагдсан
төсвийн
хүрээнд

ЭМТ

НХХ

4

1.
Ерөнхий
боловсролын
сургуулиудын
ахлах
ангийн
хүүхдүүдийн дунд хорт зуршлаас
урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол
зохион байгуулна.

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

ЭМТ

НХХ,
ӨЭМТ

5

2. Иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол
олгох сургалт сурталчилгааг тогтмол
зохион байгуулна.

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

ЭМТ

НХХ,
ӨЭМТ,
Хороо

6

1. Хүүхэд, залуучууд, иргэд, төрийн
болон төрийн бус байгууллагуудын
ажилтан албан хаагчид, ахмад,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд
спортын олон төрөлт уралдаан
тэмцээн зохион байгуулна.

100%

Дүүргийн төсөв
50.0

БТСХ

НХХ

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 төрөлт уралдаан
тэмцээн зохион байгуулна.

Зохион
байгуулсан арга
хэмжээ,
хамрагдсан
сурагчийн тоо
Зохион
байгуулсан
сургалт,
хамрагдсан
иргэдийн тоо
Зохион
байгуулагдсан
тэмцээн,
хамрагдсан хүний
тоо

5

1.1.5 Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх
Өсвөрийн шигшээ багийн үйл
ажиллагааг өргөжүүлж, бэлтгэл
сургуулилтыг тогтмолжуулан,
Залуучуудын шигшээ багийг
хөгжүүлнэ.

6

1.1.6 Дүүрэгт баригдаж буй 1000
хүний суудалтай спорт цогцолбор, 61
дүгээр сургуулийн спорт заалны
ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна.

7

2. Үндэсний, Монголын, Хүүхдийн,
Оюутны бүх ард түмний спортын их
наадмуудыг зохион байгуулна.

Спортын тэмцээн
уралдаанд
хамрагдсан хүний
тоо

100%

Дүүргийн төсөв
20.0

БТСХ

НХХ

8

1. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх
өсвөрийн
шигшээ
багийн
тоог
нэмэгдүүлж,
гадаад
дотоодын
уралдаан
тэмцээнд
тогтмол
хамруулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
130.0

БТСХ

НХХ

9

1. Дүүргийн 61 дүгээр сургуулийн
спорт заалны барилга, 1000 хүний
суудалтай спорт цогцолборын
барилгыг үргэлжлүүлэн барина.

Барилгын ажлын
явц, хувиар

60%

Нийслэлийн
төсөв 1430.0

БТСХ

НХХ

30%

-

БХ

НХХ

Барилгын ажлын
явц, хувиар

30%

Төрийн өмчийн
болон
нийслэлийн
өмчийн
концессын
гэрээгээр

БХ

НХХ

Цэцэрлэгт
хамрагдалтын
тоогоор

30%

-

БХ

НХХ

Барилгын ажлын
явц, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
150.0

БХ

НХХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

БХ

НХХ

1.2 БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ

7

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

10

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын
хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх, анги
дүүргэлтийг стандарт түвшинд
ойртуулах "Жаргалтай үрс" төслийг
боловсруулан батлуулна.

11

2. Төрийн өмчийн болон нийслэлийн
өмчийн концессийн зүйлийн
жагсаалтад зарим цэцэрлэг,
сургуулийг өргөтгөх, шинээр барих
ажлыг тусгуулан хэрэгжүүлнэ.

12

13
8

1.2.2 Төрөөс боловсролын талаар
баримтлах бодлого чиглэлийг орон
нутгийн онцлогт тохируулан

14

3. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн
дэргэд цэцэрлэгийн салбар бүлэг
байгуулах үйл ажиллагааг дэмжиж,
сургуулийн өмнөх боловсролд
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.
4. Шаардлагатай цэцэрлэгүүдэд
нэмэлт бүлгийн байр барина.
1. Хүүхдийн хөгжлийг бүх талаар
дэмжин "Өв тэгш-бүтээгч Монгол
хүүхэд" төлөвшүүлнэ.

Төслийн
хэрэгжилтийн
хувиар

хэрэгжүүлэх "Чингэлтэйн боловсрол"
хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлнэ.

9

1.2.3 Орон нутгийн хэрэгцээ
шаардлагатай уялдуулан дүүргийн
нутаг дэвсгэрт Соёлын ордон
байгуулж, соёлын төвийн үйл
ажиллагааг дэмжинэ.

10

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

11

1.2.5 Залуучууд, өсвөр үеийн
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн
“Хөгжлийн төв” байгуулж, олон талт
үйл ажиллагаа явуулна.

15

2. "Чингэлтэйн боловсрол-2020"
хөтөлбөрийг боловсруулан
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт хувиар

30%

Дүүргийн төсөв
150.0

БХ

НХХ

16

3. Багшийн ажиллах нөхцлийг
сайжруулах, мэргэжлийн ур чадварыг
дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл
ажиллагаа зохион байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

БХ

НХХ

17

4. Албан бус насан туршийн
боловсрол төвийн үйл ажиллагааг
дэмжин ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

БХ

НХХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

Соёлын
төв

НХХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
7.0

Соёлын
төв

ЭЗТХА
Х, НХХ

18

19

1. Дүүргийн Соёлын төвийн үйл
ажиллагааг дэмжин, материаллаг
баазыг нэмэгдүүлнэ.
2.Үндэсний соёл урлагийг нийтэд
сурталчлан таниулах, соёлын
салбарын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэн
гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлнэ.

20

1. "Хотын иргэн-хотын соёл"
хөтөлбөрийг боловсруулж, дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан,
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Хөтөлбөрийн
хэрэгжилт хувиар

30%

Дүүргийн төсөв
150.0

НХХ

СТ,
ХНӨ,
ХГБХТ,
Боловс
ролын
хэлтэс

21

1. Залуучуудын хөгжлийн төв
байгуулж, олон талт үйл ажиллагаа
явуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

ХГБХТ

НХХ

100%

-

АХ

НХХ

1.3 НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ХАМГААЛАЛ

12

1.3.1 Ахмадын амралт, сувиллын үйл
ажиллагааг дэмжин ажиллаж, төсөл
хөтөлбөрийн хүрээнд “Ахмадын
асаргаа сувилгаа”-ны төвийн
барилгын ажлыг эхлүүлнэ.

22

1. Ахмадын амралт сувилалын
материаллаг баазыг бэхжүүлж,
ахмадуудад үйлчлэх урлаг соёлын
танхимтай болгоно.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

13

14

15

23

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулсан зам, гарц, шат, хаалга, бие
засах газрын стандартыг мөрдүүлэн
ажиллана.

Стандартын дагуу
шинээр хийгдсэн
зам, гарц хаалга,
бие засах газрын
тоогоор

50%

-

НХХ

НХХ,
ХХҮХ,
ААНБ

24

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
нийгмийн амьдралд оролцох
оролцоог нэмэгдүүлэх санал
санаачлагыг дэмжин олон талт үйл
ажиллагааг төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран зохион
байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв,
ОУБ, ТББ-ын
дэмжлэг 50.0

НХХ

ХХҮХ,
ТББ

25

1. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр
төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд
чанартай, хүртээмжтэй, ил тод
хүргэнэ.

Үйлчилгээ авсан
иргэдийн тоогоор

100%

Дүүргийн төсөв
400.0

ХХҮХ

НХХ,
ТББ

26

2. Эмзэг бүлгийн иргэд, өрх
толгойлсон эх /эцэг/-чүүдэд
шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа
үзүүлнэ.

Дэмжлэг
туслалцаа авсан
иргэдийн тоогоор

100%

Дүүргийн төсөв
100.0

НХХ

ХГБХТ,
ХХҮХ,
ТББ

27

1. Хүн амын хөгжил, гэр бүлд зөвлөн
туслах үйлчилгээний чиглэлээр төсөл
хэрэгжүүлэх иргэн, төрийн бус
байгууллагатай хамтран ажиллана.

Төсөл хөтөлбөрт
хамрагдсан
иргэдийн тоогоор

2-3 ТББ-ыг
дэмжинэ.

Улс,
нийслэлийн
төсөв, ОУБ-ын
дэмжлэг

НХХ

ХГБХТ,
ХХҮХ,
ТББ

28

2. Өрхийн хэрэгцээ, чадавхи,
санаачлагыг дэмжин эмзэг бүлгийн
өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.

Амьжиргаа нь
дээшилсэн өрхийн
тоогоор

30%

Улс,
нийслэлийн
төсөв, ОУБ-ын
дэмжлэг

НХХ

ХХҮХ,
ТББ

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

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, зорилтод бүлэг
рүү чиглэсэн халамж үйлчилгээг
дэмжсэн төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.

29

16

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.

30

31

1. "Жаргалтай гэр бүл"
хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн
Үйл ажиллагааны
Төлөөлөгчдийн Хурлын
хэрэгжилт хувиар
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлнэ.
2. Гэр бүлийн хүчирхийллээс
урьдчилан сэргийлэх, хүчирхийллээс
Сурталчилгаа,
татгалзах хандлагыг олон нийтэд
нөлөөллийн
төлөвшүүлэх сурталчилгаа,
ажлын тоогоор
нөлөөллийн ажлуудыг зохион
байгуулна.
3. Хүүхдийн нийгмийн хамгааллыг
сайжруулж, хүүхэд, гэр бүлийг
Үйл ажиллагааны
хүчирхийллээс хамгаалах “Хамтарсан
хэрэгжилт хувиар
баг”-ийн үйл ажиллагааг дэмжин
ажиллана.
2. ЖАРГАЛТАЙ ИРЭЭДҮЙ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

30%

Дүүргийн төсөв
50.0

НХХ

ХГБХТ,
ЗХХ,
ЦХ

100%

-

ХГБХТ

НХХ,
ЦХ

100%

-

ХГБХТ

НХХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
100.0

СТСХ

ТХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
2.0

СТСХ

СТСХ,
ДАА

2.1 ЭДИЙН ЗАСАГ
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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.

32

33

1. Төсвийн орлого, зарлагын
төлөвлөлтийг сайжруулж, орон
нутгийн
төсвийн
бие
даасан
байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн
олон талт ажлыг зохион байгуулж,
төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт,
гүйцэтгэлд тавих хяналтад төрийн
бус
байгууллага,
иргэдийн
оролцоог нэмэгдүүлэн ил, тод
нээлттэй байдлыг ханган, төсвийн
орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган
биелүүлнэ.
2. Төсвийн урсгал зардалд дүн
шинжилгээ хийн, зардал бууруулах,
төсвийн сахилга хариуцлага, дүүргийн
төсвийн байгууллагуудын орлого,
зарлага хөрөнгө оруулалтын ажил
болон хууль тогтоомж, бодлогын
баримт бичгийн хэрэгжилтэд тавих
хяналтыг сайжруулна.

34

35

18

2.1.2 Дүүргийн өмч хөрөнгийн
ашиглалтын менежментийг
сайжруулан, үр ашгийг
нэмэгдүүлнэ.

36

19

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

37

20

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.

38

39

3. Төсөв, санхүүгийн талаарх хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган,
төсвийн захирагч, санхүү, бүртгэлийн
ажилтнуудыг чадваржуулах чиглэлээр
сургалт семинар зохион байгуулж,
мэдээллээр хангана.
4. Улс, нийслэл, дүүрэг, орон
нутгийн хөгжлийн сангийн
хөрөнгөөр санхүүжигдэх төсөл
арга хэмжээний уялдааг ханган,
санхүүжилтийг олгож, гүйцэтгэлд
хяналт, шалгалт хийж, олон
нийтийг мэдээллээр хангана.
1. Орон нутгийн өмчийн эзэмшилт,
ашиглалтыг сайжруулж, эд
хөрөнгийн үзлэг тооллогыг хагас,
бүтэн жилээр явуулж, хөрөнгө
оруулалт, төсөл хөтөлбөрөөр
дүүргийн хэмжээнд хийгдэж байгаа
өмч хөрөнгийг эзэнжүүлж,
бүртгэлд бүрэн хамруулна.
1. Дүүргийн гадаад харилцааг
өргөжүүлэн шинээр хамтын
ажиллагаа тогтоох, хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх хүрээнд
улс орнуудын сайн туршлагаас
нэвтрүүлнэ.
1. Төлөвлөгдсөн худалдан авах
ажиллагааны 60-аас доошгүй хувийг
цахим тендер шалгаруулалтын
аргаар зохион байгуулж, үр дүнг олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр ил
тод нээлттэй мэдээллэнэ.
2. Тендерт оролцогчдын мэдээллийн
санг бий болгож, тендертэй
холбоотой мэдээллийг ил тодоор
мэдээллэн худалдан авах
ажиллагааны зарчмыг баримтлан
тендер шалгаруулалтыг зохион
байгуулна.

Зохион
байгуулсан
сургалт,
хамрагдсэн
иргэдийн тоо

95%

Дүүргийн төсөв
18.4

СТСХ

ММНБИ
,
НББХС,
СБ-ууд

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
30.0

СТСХ,
ДАА

ЭЗТХА
Х,
ХААА

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
1.0

СТСХ

НӨХГ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
85.0

ЭЗТХА
Х

СТСХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

ХААА

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

ХААА

-
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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.

40

41

42

22

2.1.6 Статистикийн тоон мэдээллийн
хэрэглээ, ашиглалтыг сайжруулж,
үнэн зөв байдлыг ханган, мэдээ
судалгааны хамрах хүрээг
өргөжүүлнэ.
43

23

24

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.

2.2.1 Дотоодын ажиллах хүчний
нөөцийг үр дүнтэй ашиглаж,
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд
нийцүүлэн жилд 2000-аас доошгүй
мэргэжилтэй ажилчдыг сургаж,

44

45

46

1. Иргэн бүрийг нийгмийн даатгалд
хамруулах талаар сургалт
сурталчилгааг тогтмол зохион
байгуулж, заавал даатгуулагч болон
ажил олгогчийн хамрагдалтыг
нэмэгдүүлнэ.
2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл,
хураамж төлөх үйлчилгээг арилжааны
банкны ухаалаг үйлчилгээ ашиглан
төлөх ажлыг зохион байгуулна.
1. Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн үзүүлэлтээр Статистикийн
эмхтгэл, нийгэм, эдийн засгийн
танилцуулгыг сар, улирал, жилээр
гаргаж иргэн аж ахуй нэгж
байгууллагыг мэдээллээр хангана.

Даатгалд
хамрагдагсдын
тоогоор

100%

-

ЭМНДХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ЭМНДХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

СтХ

-

2. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг
баяжуулж, оршин суугчдын аюулгүй
байдлын судалгаа, орон сууцны
хангамж нөхцөл байдлын судалгаа,
хүн ам, хөдөлмөр эрхлэлтийн
судалгааг тодотгон шинэчилнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

СтХ

-

100%

Дүүргийн төсөв
12.0

ТХ

СТСХ,
МХХ,
ЦХ

100%

Дүүргийн төсөв
6.0

ТХ

СТСХ,
ХҮХ,
ЗХТЗ

100%

Улсын төсөв

ХХҮХ

НХХ

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар,
Нийслэл хотын албан татварын
Үйл ажиллагааны
хуулийг сурталчилан таниулах ажлыг
хэрэгжилт хувиар
зохион байгуулж, иргэдийн татварт
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.
2. Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй
томоохон зах, худалдааны төвүүдийг
Үйл ажиллагааны
татварын албаны “Нэгдсэн ба
хэрэгжилт хувиар
хэрэглэгчийн систем”-д холбон
бүртгэлжүүлнэ.
2.2 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ
1. Ажил олоход хүндрэлтэй, сургууль
завсардсан иргэдэд ажил мэргэжлийн
чиг баримжаа олгох үйлчилгээг
үзүүлж, 1000 иргэнийг ажлын байртай
болгоно.

Ажилд зуучилсан
иргэдийн тоогоор

хөдөлмөрийн насны иргэдийг ажлын
байраар хангана.

25

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.

26

2.2.3 Ахмад настны хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжин, ахмад
мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний
“Чингэлтэй” сүлжээг өргөжүүлэн,
залуу ахмад үеийн залгамж холбоог
бэхжүүлнэ.

27

2.2.4 Иргэдийн амьжиргааны
түвшинг дээшлүүлж, ажлын
байрыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
“Хамтдаа хөгжье” хөтөлбөрийг
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

47

2. Ажил, мэргэжилгүй иргэнийг
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд
нийцүүлэн мэргэжлийн болон давтан
сургалтад хамруулж, 60-аас доошгүй
хувийг нь ажлын байраар хангана.

Ажилд зуучилсан
иргэдийн тоогоор

48

1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх боломжийг
судлан хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
төсөл, хөтөлбөрт хамруулна.

60%

Улс,
нийслэлийн
төсөв

ХХҮХ

НХХ

Төсөл хөтөлбөрт
хамрагдсан
иргэдийн тоогоор

100%

Улс,
нийслэлийн
төсөв, ОУБ-ын
дэмжлэг

НХХ

НХХ

49

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн
асран хөгжүүлэх төвийн үйл
ажиллагааг тогтмолжуулан, нийгэм
хамт олонд түшиглэсэн үйлчилгээг
өргөжүүлнэ.

Хамрагдаж буй
хүүхдийн тоогоор

2-3 төвийг
бий
болгоно.

Дүүргийн төсөв

НХХ

ХГБХТ,
ДЭМТ
ТББ

50

1. Дүүрэг, хорооны ахмадын
зөвлөлийн үйл ажиллагааг
эрчимжүүлэн, ажлын дадлага,
туршлагатай ахмадуудын баг, бүлэг
байгуулах үүсгэл санаачилгыг дэмжин
ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
87.3

ХХҮХ

НХХ

51

1. "Хамтдаа хөгжье" хөтөлбөрийг
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан, хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

30%

Дүүргийн төсөв
50.0

ХХҮХ

НХХ

300 дээш
үйлдвэрлэг
ч
хамруулна

Дүүргийн төсөв
90.0

ХҮХ

БИТ

2.3 ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
28

2.3.1 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
дэмжих “Чингэлтэйд үйлдвэрлэв”
хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын

52

1. “Чингэлтэйд үйлдвэрлэв”
худалдааны төвийн үйл ажиллагааг
сайжруулан зах зээлд өрсөлдөх
чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлнэ.

29

30

31

2.3.2 Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны
салбарт урт хугацаат хөрөнгө
оруулалтын болон санхүү, зээлийн
уян хатан бодлогыг хэрэгжүүлж,
ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ.

2.3.3 Бизнес инкубатор төвийг
бүсчилсэн хэлбэрээр нэмж
байгуулна.

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

53

2. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих
зорилгоор зөвлөгөөн, үзэсгэлэн
худалдаа зохион байгуулж, олон
улсын болон дотоодын үзэсгэлэн
худалдаанд үйлдвэрлэгчдийг
хамруулна.

54

1. Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт
урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын
болон санхүү, зээлийн уян хатан
бодлогыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжин ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

10-с дээш
удаагийн
үзэсгэлэнд
150 гаруй
үйлдвэрлэг
ч
хамруулна

Дүүргийн төсөв
15.0

ХҮХ

БИТ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

Гүйцэтгэлэ
эр

-

ХҮХ

ХХААХ
ҮЯ, ОУ
–ын
төсөл
хөтөлбө
рүүд

55

1. Бизнес инкубатор төвийн
салбаруудын тоог нэмэгдүүлэх,
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг түрээсийн
хөнгөлөлттэй ажлын байраар
хангах, зөөврийн ажлын байрны
үйл ажиллагааг сайжруулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

30 гаруй
иргэд
хөнгөлөлтэ
й ажлын
байраар
хангагдана
.

-

ХҮХ

БИТ
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2. Бизнес эрхлэгчдийн мэдлэг, бизнес
эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх,
мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх,
мэргэшсэн сургалтуудыг зохион
байгуулна.

Зохион
байгуулсан
сургалт,
хамрагдсэн
иргэдийн тоо

5 дээш
удаагийн
сургалтанд
80 гаруй
иргэдийг
хамруулна.

Дүүргийн төсөв
20.0

ХҮХ

БИТ,
ОУБ
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3. Инновацид суурилсан Кластерын
төвийг хөгжүүлэн тогтворжуулж,
бүсчилсэн байдлаар өргөжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
50.0

ХҮХ

ДЗОУБ

58

1. Бизнес эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн
үйлчилгээнд олон улсын стандартын
ноу-хау дэвшилтэт технологи,
инновацийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
10.0

ХҮХ

ААН,
иргэд

2.4 ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ

59

32

2.4.1 Хүн амыг эрүүл, баталгаатай
хүнсээр хангах зорилтын хүрээнд
хэрэглэгчдийн хүнсний талаарх
боловсролын түвшинг дээшлүүлэх
олон талт ажлыг зохион байгуулна.

60

61

33

2.4.2 Худалдаа үйлчилгээний
салбаруудад тавигдах стандартын
хэрэгжилтийг ахисан түвшинд хүргэх
зорилгоор мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран мэдээлэл,
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар
хангаж ажиллана.

62

63

34

35

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.

64

65

1. Дүүргийн худалдаа, үйлчилгээний
газруудын нэгдсэн мэдээллийн санг
бий болгож, бүртгэлжүүлэн мэргэжил
арга зүйн удирдлагаар ханган
ажиллана.
2. Сургууль, цэцэрлэгийн хоол
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
"Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл,
үндсэн шаардлага MNS 4946:2005"
стандартыг мөрдүүлэн ажиллана.
3. Зах, худалдааны төвүүдийн үйл
ажиллагаанд мэргэжлийн
байгууллагуудтай хамтран бараа
бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт,
тээвэрлэлт, эрүүл ахуй, хөдөлмөр
хамгаалалтад хяналт тавьж
ажиллана.
1. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэлийн
салбарын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх,
мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх,
эрх зүйн чиглэлээр сургалт, өдөрлөг,
уралдаан тэмцээн зохион байгуулна.
1. Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг
дэмжиж, иргэдийг шинэ жимс,
хүнсний ногоогоор тогтмол хангах
боломжийг бүрдүүлнэ.
2. Төмс, хүнсний ногоо, жимс,
жимсгэний аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж
ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний
борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл,
баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх, худалдан борлуулах
сүлжээг боловсронгуй болгоно.
1. Гэр хороололд халуун усны газрын
тоог нэмэгдүүлэх, нөхцөл
хүртээмжийг сайжруулах,
хөнгөлөлттэй зээл тусламжид
хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэн
ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
7.0

ХҮХ

Хороод,
ЦХ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ХҮХ

БХ,НХ,
ШУТИС
, ТББ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

ХҮХ

МХХ,
ОУБ,
ТББ

Зохион
байгуулсан
сургалт,
хамрагдсэн
иргэдийн тоо

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

ХҮХ

МХХ,
ОУБ,ТБ
Б

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ХҮХ

НХХАА
Г,
Хороод

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
7.0

ХҮХ

НХХАА
Г,
хороод

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ХҮХ

Хороод

66
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2. Жуулчдын хэрэгцээнд нийцсэн
хотын аяллын бүтээгдэхүүн, шинэ
Үйл ажиллагааны
үйлчилгээг нэвтрүүлж, аялал
хэрэгжилт хувиар
жуулчлалын компанитай хамтран
ажиллана.
3. Зочид буудлын үйлчилгээний
ажилтнуудад сургалт зохион
байгуулах, олон улсын уралдаан
тэмцээнд оролцуулах, олон улсын
Үйл ажиллагааны
стандартад нийцсэн өндөр
хэрэгжилт хувиар
зэрэглэлийн зочид буудын үйл
ажиллагаатай танилцуулах,
харилцан туршлага судлах арга
хэмжээг зохион байгуулна.
3. ЖИШИГ ТӨЛӨВЛӨЛТ-ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ

100%

-

ХҮХ

АЖГ,
ТББ

100%

Дүүргийн төсөв
3.0

ХҮХ

АЖГ,
НЗАА,
ТББ

3.1 ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА

36

37

38

3.1.1 Улс, нийслэл, дүүргийн эдийн
засаг, нийгмийн хөгжлийн чиг
хандлагад нийцүүлэн дүүргийн “Газар
зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-г
жил бүр тодотгон хэрэгжүүлнэ.

3.1.2 Иргэдэд газар эзэмшүүлэх,
өмчлүүлэх болон газраа эдийн
засгийн эргэлтэд оруулах санал
санаачилгыг дэмжин, газрын
харилцаатай холбоотой мэдээллийг
нээлттэй ил тод болгоно.

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.

68

1.
Дүүргийн
“Газар
зохион
байгуулалтын
төлөвлөгөө”-г
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж,
дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хуралд тайлагнана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ГА

ДЗДТГ

69

2. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд
зөвшөөрөлгүй тавигдсан ТҮЦ, хайс,
хашаа зэргийг “Хашаа” нэгдсэн арга
хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
1.0

ГА

ДЗДТГ,
НГА

70

1.
Газар
өмчлөлийн
талаар
нарийвчилсан мэдээлэл бүхий сан
үүсгэж,
иргэд,
олон
нийтэд
нээлттэй ил тод болгоно.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ГА

ДЗДТГ
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2. Иргэн бүрийг өмчтэй болгох
бодлогын хүрээнд хашааны газар
өмчлөл,
зуслангийн
газар
өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

-

ГА

ДЗДТГ

10%

Гадаадын зээл
тусламж,
хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалт

ДБТХ

НЕТГ

72

1. “Нэг өрх-нэг орон сууц” загвар
төслийг хэрэгжүүлэгч мэргэжлийн
байгууллагатай хамтран ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

39

3.1.4 Олон жил болсон орон сууцны
байрнуудын дулаан алдагдлыг
бууруулах ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

40

3.1.5 Нийтийн эзэмшлийн гудамж
зам талбай, орон сууц гэр
хорооллын гэрэлтүүлэг,
камержуулалтыг шинээр
нэмэгдүүлж, нэгдсэн удирдлагахяналтын системд холбоно.

73

1. Нэн шаардлагатай орон сууцны
байрнуудын дээвэр засварын ажлыг
хийж гүйцэтгэнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Нийслэлийн
төсөв 200.0

ДБТХ

ХААА,
хороод
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1. Гэр хороод болон нийтийн
эзэмшлийн
гудамж,
талбайн
гэрэлтүүлгийн тоог
нэмэгдүүлж,
сайжруулна.

Тавигдсан
гэрэлтүүлгийн
тоогоор

100%

Нийслэл,
дүүргийн төсөв,
гүйцэтгэлээр

ДБТХ

НХОГ

Авто замын урт,
км

100%

Нийслэлийн
төсөв

ДБТХ

НЗХГ

Зураг төсөв
боловсруулах
ажлын явц, хувиар

100%

Нийслэл,
дүүргийн төсөв

ДБТХ

НЗХГ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Улсын төсөв
600.0

ДБТХ

НЕТГ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

50%

Улс,
нийслэлийн
төсөв 500.0

ДБТХ

УБЦТС
ХК

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

50%

Дүүргийн төсөв
120.0

ДБТХ

Хороод

3.2 ХОТ ТОХИЖИЛТ, ДЭД БҮТЭЦ

41

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.

75

76
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3.2.2 Сэлбэ дэд төвийн төслийг
үргэлжлүүлэн хийж дуусгахад
хамтран ажиллана.

77

43

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

78

44

3.2.4 Гэр хороодын гуу жалга бүхий
газруудад явган шат, гүүр, ус
түгээх байр барьж, иргэдийн
амьдрах орчныг сайжруулна.

79

1.Орон сууцны хороолол дундах
авто замын шинэчлэл, засварын
ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ
2. Гэр хорооллын гол гудамжуудыг
байгалийн чулуун, бетонон болон
асфальтан авто замуудаар холбох,
гол замаас сургууль, цэцэрлэг,
хороод руу салсан замын ажлын
зураг төслийг боловсруулж, ажлыг
эхлүүлнэ.
1. Сэлбэ дэд төвийн дэд бүтцийг
байгуулах ажлын хүрээнд
Хайлаастаас 7 буудал хүртэлх
бохир усны гол шугамын ажлыг
үргэлжлүүлэн хийж дуусгахад
хамтран ажиллана.
1. Айл өрхийг цахилгаан эрчим
хүчээр бүрэн хангах, хүчдэлийг
сайжруулах, дэд станц, шугамын
өргөтгөл шинэчлэлийг үе шаттай
хийхэд
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллана.
1. Гэр хороодын гуу жалгатай
газруудад явган шат, гүүр барих
ажлын зураг төслийг боловсруулан
иргэдийн бүлгийн оролцоотойгоор
хэрэгжүүлнэ.

80

45

3.2.5 Иргэдийн эрэлтэд нийцсэн
нийтийн тээврийн шинэ чиглэл бий
болгох ажлыг дэмжин хамтран
ажиллана.

81

82

46

4.1.1 Ногоон хөгжлийг дэмжих замаар
“Ногоон дүүрэг” хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлнэ.

83

84

47

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

85

86

48

4.1.3 Ногоон байгууламж, тохижилт
бүхий “Эрдмийн цэцэрлэгт хүрээлэн”
байгуулна.

87

2. Хүн амыг баталгаат ундны усаар
хангах,
ус
түгээх
байруудын
баталгаат
нөхцөл
байдалд Үйл ажиллагааны
холбогдох
байгууллагуудтай хэрэгжилт хувиар
хамтран хяналт шалгалт хийж
ажиллана.
1.
Алслагдсан
гэр
хороодын
нийтийн
тээврийн
үйлчилгээг
нэмэгдүүлэх, чиглэл маршрутыг
Үйл ажиллагааны
уртасгах ажлыг иргэдийн санал,
хэрэгжилт хувиар
хүсэлтэд тулгуурлан холбогдох
байгууллагад уламжлан, хамтран
ажиллана.
4. ЖАРГАЛТАЙ ОРЧИН-НОГООН ХӨГЖИЛ
4.1 БАЙГАЛЬ ОРЧИН
Зүлэгжүүлж, хатуу
1. Агаар, хөрсний тоосжилтыг
хучилттай
бууруулах зорилгоор гудамж талбайг
болгосон талбай
зүлэгжүүлж, хатуу хучилттай болгоно.
м2-аар
2.Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай,
цэцэрлэгт хүрээлэнд орчин үеийн
Таригдсан мод,
шийдэлтэй мод бут ургуулж, арчлах,
бутны тоогоор
хэлбэржүүлэх ажлуудыг
үргэлжлүүлнэ.
3. Байгаль хамгаалах, ногоон
байгууламж нэмэгдүүлсэн иргэн, аж
Үйл ажиллагааны
ахуйн нэгж, байгууллагуудад сургалт,
хэрэгжилт хувиар
сурталчилгаа явуулж, урамшуулах
тогтолцоог бий болгоно.
1. Чингэлтэй хайрхан руу чиглэсэн
аялалын маршрут гарган өвөл зуны
Зураг төсөв гарган
туршид амрах, үдлэх тохижсон
маршутыг
цэгүүдийг бий болгон иргэд,
цэгүүдийг тогтоон
жуулчлалд зориулсан бүсийг үе
баталгаажуулна.
шаттай байгуулна.
2. Аялал жуулчлал, амралт зугаалга,
олон нийтийн арга хэмжээ зохион
Зураг төсөв
байгуулах спортын задгай талбай
боловсруулах
бүхий Олимп хотхоны ажлыг
ажлын явц, хувиар
эхлүүлнэ.
1. Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн
ажлуудыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

Таригдсан мод,
нөхөн сэргээлтийн
хувиар

100%

Нийслэлийн
төсөв 160.0

ДБТХ

УСУГ

50%

-

ДБТХ

НТГ

100%

Нийслэл,
дүүргийн төсөв
460.0

ДБТХ

ТҮК

100%

Нийслэл,
дүүргий төсөв
120.0

ДБТХ

ТҮК

100%

Дүүргийн төсөв
20.0

ДБТХ

НЗАА,
НБОГ

100%

Дүүргийн төсөв
90.0

ДБТХ

НЗАА,
НБОГ

100%

Дүүргийн төсөв
300.0

ДБТХ

НЗАА,
НБОГ

50%

Дүүргийн төсөв
90.0

ДБТХ

НЗАА,
НБОГ,
ТҮК

4.2 ХОГ ХАЯГДАЛ, АГААР, ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ

49

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

88

1.Олон улсын болон төрийн бус
байгууллагатай хамтран хог хаягдлын
менежментийг боловсронгуй болгох
төсөл хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

89

2. Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн үйл
ажиллагаа, чанарт хяналт тавьж
ажиллана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

90

3. Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн
гудамж, талбайн тохижилт,
цэвэрлэгээний ажилд иргэдийн
бүлгийг татан оролцуулж, тэдний үйл
ажиллагааг тогтмолжуулна.

91

92
50

4.2.2 Агаар, хөрсний бохирдлыг
бууруулах цогц арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
93

4. Авто болон явган хүний зорчих
хэсгийн халтиргаа гулгааг арилгах
машин, техникийг нэмэгдүүлж,
шинэлэг менежмент хэрэгжүүлнэ.
1. Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлалын хүрээнд сэргээгдэх
эрчим хүчээр хангах төслүүдийг
хэрэгжүүлнэ.
2. Түүхий нүүрсний хэрэглээг багасгах
дулаан баригч утаа шүүгчийн үнийн
зохицуулалтыг шийдвэрлүүлж,
хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд төр, хувийн
хэвшил, иргэдтэй хамтран ажиллана.

50%

Нийслэл,
дүүргийн төсөв,
ОУБ-ын
дэмжлэг

ДБТХ

ТҮК,
Найши
трейд

100%

-

ДБТХ

ТҮК,
Найши
трейд

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв,
хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө 110.0

ДБТХ

ТҮК,
Найши
трейд

Шинээр нэмэгдсэн
машин, техникийн
тоогооор

50%

Хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө

ДБТХ

ТҮК,
Найши
трейд

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
8.0

ДБТХ

ЭЗТХА
Х

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

70%

ОУБ-ын
дэмжлэг

ДБТХ

НАЧА

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
100.0

ЗХХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

70%

Дүүргийн төсөв
114.0

ЗХХ

СТСХ

5. ЖАРГАЛТАЙ ИРГЭН-НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ
5.1 НУТГИЙН УДИРДЛАГА

51

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 Иргэдийн Төлөөлөгчдийн

94

95

1. “Хүний нөөц, нийгмийн баталгааг
хангах” дэд хөтөлбөрийг дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулан
хэрэгжүүлнэ.
2.
Хороодын
үйл
ажиллагааг
бэхжүүлж, бие даасан байдлыг
нэмэгдүүлнэ.

Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар
батлуулан хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

ЗХХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
45.0

ЗХХ

-

Хэвлүүлсэн ном,
гарын авлагын
тоогоор

100%

Дүүргийн төсөв
50.0

ЗХХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
100.0

ЗХХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв

ЗХХ

-

101

1. Мэдээлэл холбооны сувагчлалын
шинэчлэлийн ажлын хүрээнд агаараар
явж байгаа трассыг үе шаттайгаар
сувагчлалд шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулж,
гэмтлийг
засварлан,
сүлжээг өргөтгөнө.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Нийслэл,
дүүргийн төсөв

МТОНХ
А

НМТГ

102

1. Гэр хорооллын хорооны ажлын
алба орчим утасгүй интернетийн
үйлчилгээг хүргэн тодорхой орон зайд
утасгүй интернетийн бүс байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
25.0

МТОНХ
А

-

96

97
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5.1.2 Нутгийн захиргааны
байгууллагын нээлттэй, ил тод
байдлыг ханган, төрийн үйлчилгээг
цахим хэлбэрт үе шаттайгаар
шилжүүлнэ.

98

99

100
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5.1.3 Дүүргийн нэгдсэн сүлжээний
ашиглалтын хүрээнд барилгажсан
хэсэгт агаарын кабелийг үе
шаттайгаар сувагчлалд шилжүүлэн,
сүлжээний найдвартай ажиллагааг
бүрэн хангана.

54

5.1.4 Захын болон алслагдсан гэр
хороололд утасгүй Wi-Fi үйлчилгээг
нэвтрүүлнэ.

3. Хороодоос иргэдэд үзүүлж байгаа
Нэг цэгийн үйлчилгээний нэр төрлийг
нэмэгдүүлж,
нийслэлийн
Үйлчилгээний төв болон бусад төрийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
1.
Нутгийн
захиргааны
байгууллагаас хэрэгжүүлж буй үйл
ажиллагааг иргэд олон нийтэд
сурталчилан таниулах зорилгоор
хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн
байгууллагуудтай гэрээ байгуулан
хамтран ажиллана.
2. Нутгийн захиргааны байгууллагаас
дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хийж
хэрэгжүүлсэн ажлаар ном, товхимол,
гарын авлага хэвлүүлэн иргэдэд
ажлаа тайлагнана.
3. Дүүргийн хөгжилд тодорхой хувь
нэмэр оруулсан, үр ашигтай санал
санаачилга гаргасан иргэн, төрийн ба
төрийн
бус,
олон
нийтийн
байгууллагыг бүх талаар дэмжиж,
шагнаж урамшуулна.
4. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн
сангийн төрлийг нэмэгдүүлж,
дүүргийн вэб сайтыг хөгжүүлэн,
нутгийн захиргааны байгууллагуудын
дотуур холбоог шинэчлэн өргөжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

10%

Дүүргийн төсөв
5.0

МХХ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

20%

Дүүргийн төсөв
6.0

МХХ

ЭМН

105

3. Дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх эрүүл
мэндийн байгууллагаас үүдэн гардаг
халдварт өвчнийг бууруулах талаар
сургалт сурталчилгаа явуулж, хяналт
шалгалт хийнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

10%

Дүүргийн төсөв
4.0

МХХ

ЭМН

106

2. Үйлчилгээний салбарт стандарт,
эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулах
зорилгоор хяналт шалгалтын
ажлыг тогтмолжуулан зөвлөн
туслах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
5.0

МХХ

ХҮХ,
ЦХ,
хороод

107

1. Дүүргийн 16-19 дүгээр хороонд
ТҮЦ машины тоог нэмэгдүүлнэ.

Шинээр
нэмэгдүүлсэн ТҮЦ
машины тоогоор

100%

Улсын төсөв
9.0

УБХ

-

108

1.
Гэр
хорооллын
гудамжны
хаягжилтийн зөрчлийн судалгааг
гаргаж,
холбогдох
байгууллагуудтай
хамтран
зөрчлийг арилгана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
7.5

УБХ

ГА

100%

Дүүргийн төсөв
10.0

ЦШ

Хороод,
АХ, ЗХ,
ХЦ, ОБ
анги

100%

Дүүргийн төсөв
48.2

ЦШ

Хороод,
АХ, ЗХ,
ХЦ, ОБ
анги

103

55

5.1.5 Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагын үйл ажиллагааг
эрчимжүүлж, зөрчил дутагдлыг
шуурхай арилгадаг, заавар
зөвлөмжийг тогтмол өгдөг
тогтолцоонд шилжүүлнэ.

56

5.1.6 Улсын бүртгэлийн үйл
ажиллагааг онлайн горимд
шилжүүлж, үндэсний цахим баримт
бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.

57

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

58

5.1.8 Батлан хамгаалах хууль
тогтоомжийг иргэд, аж ахуйн нэгж
байгууллагуудад сурталчлан
таниулж, хэрэгжилтийг хангуулан
ажиллана.

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг
хангуулах хүрээнд дүүргийн нутаг
дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй
барилга угсралтын болон барилгын
материалын үйлдвэрүүдэд сургалт
зохион байгуулна.
2. Дүүргийн нутаг давсгэр дэх
сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий
боловсролын сургуулиудад гардаг
халдварт өвчин, бэлгийн замын
халдварт
өвчнөөс
урьдчилан
сэргийлэх
сургалт
сурталчилгаа
явуулж, хяналт шалгалт хйинэ.

104

109

110

1.
Батлан
хамгаалах
хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг иргэд,
байгууллага
аж
ахуйн
нэгжид
сурталчилж, хяналт тавина.
2.
Иргэн
цэргийн
харилцааг
бэхжүүлэх, хүүхэд залуучуудад цэрэг
эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд
чиглэгдсэн үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

59

100%

Дүүргийн төсөв
40.0

ЦШ

Хороод,
АХ, ЗХ,
ХЦ, ОБ
анги

100%

Дүүргийн төсөв
20.0

ЦШ

-

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
50.0

ЦХ

ЗДТГ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
72.0

ЗХХ

ГХУСАЗ
СЗ

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв

ЗДТГ

-

116

1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангах, зам тээврийн осол
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор шаардлагатай замуудад
замын тэмдэг тэмдэглэгээг хийнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
6.5

ЗЦХ,
ГХУСАЗ
СЗ

ЕБС,
цэцэрлэ
гүүд

117

1. Гэр хорооллын айл өрхүүдэд
шуурхай албаны автомашин очих
боломжгүй мухар гудамжыг чөлөөлж,
гарц гаргана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
3.0

ОБХ

ГА,
Хороод

118

2. Мал амьтныг вакцинжуулалтад
хамруулах, дүүргийн нутаг дэвсгэрээс
нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион
байгуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв,
Гүйцэтгэлээр

МЭ

ХҮХ,
ОБХ

111

1. Дайчилгааны төлөвлөгөөт арга
хэмжээний
хэрэгжилтийг
ханган
сургалтуудыг чанаржуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

112

2. Цэргийн бүртгэлийг чанаржуулан
2017 оны 1, 2 дугаар ээлжийн цэрэг
халалт, татлага, ажлын байр, сургалт
дамжаанд зуучлана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт хувиар

5.1.9 Дайчилгааны бэлэн байдлын
төлөвлөлт, удирдлагын нэгдмэл
байдлыг ханган ажиллана.

5.2 ГЭМТ ХЭРЭГ, ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

60

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

113

114
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5.2.2 Тусгай мэргэжлийн
байгууллагуудын албан хаагчдын
ажиллах орчин, нөхцөл, аюулгүй
байдлыг хангаж, шаардлагатай
техник хэрэгслээр хангана.

62

5.2.3 Замын хөдөлгөөний
зохицуулалтыг оновчтой болгож, зам
тээврийн осол, хэргийн гаралтыг
бууруулна.

63

115

5.2.4 Дүүргийн гамшигтай тэмцэх
чадавхыг бэхжүүлнэ.

1. Иргэдийн аюулгүй, тайван орчинд
амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд
иргэдийг татан оролцуулах хууль, эрх
зүйн мэдлэг олгох ажлыг зохион
байгуулна.
2.
Урамшилт
эргүүлийн
үйл
ажиллагааг идэвхжүүлж, гэмт хэрэг
ихээр үйлдэгддэг цэгийн судалгааг
гаргаж, байнгийн хяналт тавьж
ажиллана.
1. Тусгай мэргэжлийн
байгууллагуудын албан хаагчдын
ажиллах орчин, нөхцөл, аюулгүй
байдлыг хангаж, шаардлагатай
техник хэрэгслээр хангана.
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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.
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1. “Гамшиг осол, гал түймрээс
урьдчилан
сэргийлэх”
дэд
хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлын
Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулна.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

-

ОБХ

ЗХХ
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2. Дүүргийн хэмжээнд гамшгийн нөөц
бүрдүүлнэ.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
40.0

ОБХ

-
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3. Дүүргийн хэмжээнд гамшиг ослын
цагийн байдлын тухай мэдээллийг
цуглуулж үнэлэх, эрсдэлийн зураглал
хийж судалгаа гаргана.

Үйл ажиллагааны
хэрэгжилт, хувиар

100%

Дүүргийн төсөв
2.0

ОБХ

-

