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шаардлагатай эрүүл 
мэндийн хамгаалал, эм, 
эмийн хэрэгслийн бэлэн 
байдлыг хангана.  

3 

1.1.1.3. Дүүргийн 
Гамшгаас хамгаалах 
алба, Мэргэжлийн ангийн 
хүн хүч, техник 
хэрэгслийн судалгааг 
улирал тутамд шинэчлэн 
бэлэн байдлыг ханган 
ажиллана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

ОБХ 

4 

1.1.1.5. Шаардлагатай 
тохиолдолд нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, зам 
талбай, барилга 
байгууламж, тээврийн 
хэрэгсэлд ариутгал 
халдваргүйтгэл хийнэ. 

10.0 Дүүргийн 
төсөв 

Талбайн 
хэмжээ м2 667800м2 88840м2 10.0 ХБХ 

Тусгай 
зөвшөө 
рөлтэй 

байгуулла
гууд 

5 

1.1.1.6. Зорилтот бүлгийн 
иргэд болон 2-17 насны 
хүүхдийг томуугийн 
дархлаажуулалтад 
хамруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

НХХ 

6 

1.1.1.7. Иргэд, олон 
нийтийг цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх 
мэдээ, мэдээллээр 
тогтмол хангана.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

НХХ 

7 

1.1.1.8. Ковид-19 цар 
тахлын эсрэг дархлаа 
сэргээх нэмэлт тунгийн 
дархлаажуулалтад 
хамруулах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

- - Хамрагдалты
н хувь Хувь 

3-р 
тунгийн 
хамраг 

дал 
51,2% 

70% - ЭМТ 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

8 

1.1.1.9. Короновиурст 
(Ковид-19) халдварын 
үеийн удирдлага, зохион 
байгуулалт,  гамшгийн 
үеийн бэлэн байдлын 
чиглэлээр дүүрэгт үйл 
ажиллагаа явуулж буй 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 

Зохион 
байгуулах 

ажлын 
төлөвлөлт 

тэй 

Дүүргийн 
хэмжээнд 
гамшгийн 

үед 
ажиллах 
чадавх 

нэмэгдэнэ.

- ЭМТ ДОК 
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ААНБ-уудын удирдлага, 
эрүүл мэндийн болон, 
нийгмийн ажилтнуудын 
сургалтыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулна.

9 

1.1.2.5. Хүнсний гол 
нэрийн бараа 
бүтээгдэхүүний нөөцийг 
бүрдүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

ХҮХ 

10 

1.1.2.6. Төрөөс үзүүлэх 
дэмжлэг туслалцааг 
хүргэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - 
Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

ХБХ 

ХОЁР.ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
ЭРҮҮЛ МЭНД 

2.1.Иргэдийн нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэн, эрүүл амьдралын зөв дадлыг хэвшүүлж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулна.

2.1.1. Эрүүл 
мэндийн төвийг 
санхүүгийн хагас 
бие даасан 
тогтолцоонд 
шилжүүлж, 
гүйцэтгэлийн 
удирдлагын 
оновчтой 
аргачлалыг 
нэвтрүүлнэ. 

11 

2.1.1.1.Эрүүл мэндийн 
төвд гүйцэтгэлийн 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлнэ. 

40.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 30% 70% 40.0 ЭМТ НХХ 

12 

2.1.1.2. Эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний 
цахим системийг 
сайжруулна. 

 - - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  40% 80% - ЭМТ НХХ 

2.1.2. Дүүрэгт 
зонхилон 
тохиолдох 
халдварт бус 
өвчин эмгэг, 
тэдгээрийн 
эрсдэлт хүчин 
зүйлсийг тандах, 
урьдчилан 
сэргийлэх, эрт 
илрүүлэх, эмчлэх 
замаар нас 

13 

2.1.2.1. Иргэдийн  эрүүл 
мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлж, эрүүл 
амьдралын зөв дадал 
хэвшил олгох талаар 
сургалт зохион байгуулах 
сургагч багшийг бэлтгэнэ.

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Сургагч 
багшийн 
тоогоор 

Тоо - 150  5.0 ЭМТ НХХ 
НЭМСЗ 

14 

2.1.2.2. Халдварт бус 
өвчний эрт илрүүлэг, 
оношилгоо, эмчилгээг 
сайжруулж, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгийн хувийг 
нэмэгдүүлнэ. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв      

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 39,2% 

27,6% 
50% 
40% 3.0 ЭМТ НХХ 
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баралтын хувийг 
бууруулна. 

15 

2.1.2.3. Халдварт бус 
өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, 
сурталчилгааг зохион 
байгуулна 

0.5 УЗХ  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 80%  90% 0.5 УЗХ НХХ 

16 

2.1.2.4. Хавдарын эрт 
илрүүлгийн үзлэг зохион 
байгуулж, зорилтот 
бүлгийн иргэдийг 
хамруулна. 

30.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үзлэгт 
хамрагдсан 

иргэдийн 
тоогоор 

Тоо - 1000 30.0 ЭМТ НХХ 

2.1.3. Халдварт 
өвчнөөс 
сэргийлэх, 
илрүүлэх, хянах, 
тандах, эмчлэх 
үйл ажиллагааг 
сайжруулан,өвчл
өлийг бууруулна. 

17 

2.1.3.1. Байгалийн 
голомтот зоонозын 
халдварт өвчнүүд болон 
шинэ сэргэж буй халдварт 
өвчнүүдийн талаар 
сургалт, сурталчилгааг 
зохион байгуулна.   

3.5   НЗӨСТ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 80% 90% 3.5 ЭМТ НХХ 

2.1.4. Эрүүл 
мэндийн 
салбарын хүний 
нөөцийг 
мэргэшүүлж, 
чадавхжуулна.

18 

2.1.4.1. Мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран хүний нөөцийг 
мэргэшүүлэх, 
чадавхжуулах сургалтад 
хамруулна. 

10.0 ЭМТ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  80% 90% 10.0  ЭМТ НХХ 

2.1.5. Хүн амд 
үзүүлэх эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээний нэр 
төрөл, чанар, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ 

19 

2.1.5.1. Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн 
менежментийг 
боловсронгуй болгож 
эрүүл мэндийн анхан 
шатны тусламжийн  
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 10% 50% - ӨЭМТ НХХ 

20 

2.1.5.2. Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн барилгын 
холболтын зураг төсөв 
боловсруулна. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 20.0 НХХ ЭМТ 

21 

2.1.5.3. Төрөлжсөн 
нарийн мэргэжлийн 
тусламж үйлчилгээний 
нэр төрлийг нэмэгдүүлж, 
хөгжүүлнэ. (Гэмтэл, нүд, 
чих, хамар хоолой)

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 80% 90% - ЭМТ НХХ 
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22 2.1.5.4. “Эрэгтэйчүүдийн 
кабинет”-ийг байгуулна.  - - 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% - ЭМТ НХХ 

23 
2.1.5.5 Эрүүл мэндийн 
төвийн цахилгаан шатыг 
шинэчилнэ. 

320.0 
Нийслэл

ийн 
төсөв

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 320.0 ЭМТ НХХ 

2.1.6. Эрүүл 
мэндийн салбарт 
чиглэсэн төсөл 
хэрэгжүүлнэ.  

24 

2.1.6.1. “Эрүүл мэндийн 
сайн мэргэжилтэн” 
төслийг батлуулж 
хэрэгжүүлнэ. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 80% 20.0 ЭМТ НХХ 

25 
2.1.6.2. “Эрүүл хүүхэд” 
төслийг батлуулж 
хэрэгжүүлнэ. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 80% 20.0 ЭМТ НХХ 

БИЕИЙН ТАМИР 
2.2.Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлж, иргэдийг дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ. 

2.2.1. Иргэдэд 
хүргэх биеийн 
тамир, спортын 
үйл ажиллагаа, 
үйлчилгээний 
чанар 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

26 

2.2.1.1. Засаг даргын 
нэрэмжит Биеийн тамир, 
спортын VIII их наадмыг 
зохион байгуулна. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв  

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 20.0 БТСХ НХХ 

27 

2.2.1.2. Өсвөр үеийн  
улсын аварга 
шалгаруулах шатрын 
болон  насанд хүрэгчдийн 
улсын аварга 
шалгаруулах хоккейн  
тэмцээнийг дүүрэгтээ 
зохион байгуулна.  

16.2 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 16.2 

Төр 
Монгол 
шатрын 

клуб 
БНХК 

НХХ 
БТСХ 

2.2.2. Үндэсний 
болон спортын 
төрлүүдийг 
хөгжүүлж, 
тамирчдын 
залгамж халааг 
тасралтгүй 
бэлтгэнэ. 

28 

2.2.2.1. Монголын Бүх ард 
түмний Спортын XV их 
наадмын дүүргийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулж, 
шалгарсан баг тамирчдыг 
шигшээ наадамд 
оролцуулна. 

8.5  Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 8.5 БТСХ НХХ 

29 

2.2.2.2. Монголын 
үндэсний спортын VII их 
наадмын дүүргийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулж 
шалгарсан баг тамирчдыг 

6.8  Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 6.8 БТСХ НХХ 
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шигшээ наадамд 
оролцуулна. 

30 

2.2.2.3 Нийслэлийн төр 
захиргааны байгууллагын 
спортын наадмыг зохион 
байгуулна.  

10.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 10.0 БТСХ НХХ 

31 

2.2.2.4. Дүүргийн Засаг 
даргын дэргэдэх өсвөр 
үеийн  шигшээ багт 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

30.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 30.0 БТСХ 

УСБТ НХХ 

2.2.3. Биеийн 
тамир, спортын 
байгууллагуудын 
орчин нөхцөлийг 
сайжруулна.   

32 

2.2.3.1. Усан спорт 
боулингийн төвийн дэргэд 
гадна спорт цогцолборын  
зураг төслийг  
боловсруулна. 

19.8 Дүүргийн   
төсөв   

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 

Зураг төсөл 
боловсруу -

лагдсан 
байна. 

19.8 БТСХ НХХ 

БОЛОВСРОЛ 
2.3.Хүн бүр чанартай боловсролыг тэгш, хүртээмжтэй эзэмших нөхцөлийг бүрдүүлэх, насан турш сурч боловсрох боломжийг дэмжинэ. 

2.3.1. Багшийг 
хөгжүүлж, ур 
чадварыг нь 
сайжруулах 
“Чадвартай багш-
Чанартай 
боловсрол” 
төслийг 
хэрэгжүүлнэ. 

33 
2.3.1.1. Чадварлаг багш 
төслийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 10% 50% - 
БХ 

 ЕБС 
СӨБ  

НХХ 

34 

2.3.1.2. БМДИ-тэй 
хамтран мэргэжлийн 
чиглэлийн цахим, танхим 
хосолсон захиалгат 
сургалтыг дүүрэгтээ 
зохион байгуулна. 

2.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 50% 100% 2.0 

БХ 
 ЕБС  
СӨБ 

НХХ 

35 

2.3.1.3. Боловсролын 
салбарын цахим 
шилжилтийг эрчимжүүлж, 
программ хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

40.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 10% 50% 40.0 БХ 

ЕБС НХХ 

36 

2.3.1.4. Багш сурагчдын 
хамтын ажиллагаа, 
сурлагын амжилт чанарыг 
дээшлүүлэх “400х400” 
журмыг шинэчлэн 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

15.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 100% 100% 15.0 

БХ 
 ЕБС 
СӨБ 

НХХ 



7 

37 

2.3.1.5. “Боловсролын 
зээлийн сан”-гийн 
сургалтын төлбөрийн 
зээлд оюутнуудыг 
хамруулна 

- Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% - НХХ БХ 

2.3.2. Ерөнхий 
боловсролын 
сургууль, 
цэцэрлэгүүдийн 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэн, 
ээлжийн 
коэффициентийг 
бууруулж, 
хүүхдийн 
хөгжлийг бүх 
талаар дэмжинэ. 

38 

2.3.2.1. Ерөнхий 
боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн бүртгэл, 
элсэлтийг цахимаар 
зохион байгуулна.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 40% 80% - 
БХ 

 ЕБС  
СӨБ 

НХХ 

39 

2.3.2.2. 2-р хорооны 100 
ортой хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгыг 
ашиглалтад оруулна.

361.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 80% 100% 361.0 БХ НХХ 

40 

2.3.2.3. 3-р хорооны бага 
сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолборын барилгын 
ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

1.800.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 10% 50% 1.800.0 БХ НХХ 

41 

2.3.2.4. 4-р хороо Хэрлэн 
хэсэгт 100 ортой хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгыг 
ашиглалтад оруулна. 

1.138.2 
Нийслэл

ийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 90% 100% 1.138.2 БХ НХХ 

42 

2.3.2.5. Мэргэжлийн 
сургалт үйлдвэрлэлийн 
төвийн үйл ажиллагааг 
дэмжин, төрөлжсөн 
нарийн мэргэжилтэй 
ажиллах хүчнийг 
бэлтгэнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 70% 80% - БХ 
МСҮТ НХХ 

2.3.3.  Ерөнхий 
боловсролын 
сургууль, 
цэцэрлэгийн 
сургалтын орчин, 
хэрэглэгдэхүүн, 
тоног 
төхөөрөмжийг 
сайжруулж, 
хүүхдэд ээлтэй 
эрүүл, аюулгүй 

43 

2.3.3.1. Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмжийн 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 60% 100% - БХ 
 АБНТБТ НХХ 

44 

2.3.3.2. 131, 138, 139, 142, 
193, 235 дугаар   
цэцэрлэгийн гадна 
тохижилтын ажлын, 138-р 
цэцэрлэгийн гадна фасад 
засварын  зураг төсөл 
боловсруулна. 

54.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 54.0 БХ НХХ 
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байдлыг 
бүрдүүлнэ. 45 

2.3.3.3. ЕБС-дад  хими, 
физик, биологийн 
лаборатори танхим 
байгуулна. 

80.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 80.0 БХ 

 ЕБС-ууд НХХ 

46 

2.3.3.4. ЕБС-ийн 
нийгмийн ажилтныг 
сэтгэл зүйн анхан шатны 
зөвлөгөө өгөх, 
чадваржуулах сургалт 
зохион байгуулна.   

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - БХ НХХ 

47 

2.3.3.5. ЕБС-ийн дунд, 
ахлах ангийн 
суралцагчдад гэр бүлийн 
боловсрол олгох, үе 
тэнгийн дарамт шахалтыг 
бууруулах талаар 
сургалт, сурталчилгааны 
ажил зохион байгуулна.

1.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 10% 

600 
хүүхдийг 

хамруулна  
50% 

1.0 ГБХЗХХ 
БХ 

НХХ 
ДЗБОНХХ 

48 

2.3.3.6 Сурагчдын 
хичээлийн хоцрогдлыг 
арилгах, багшийг 
чадавхжуулах алсын зайн 
сургалтыг МУИС, МУБИС-
тай хамтран зохион 
байгуулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - БХ 
ЕБС НХХ 

2.3.4. 
Боловсролын 
байгууллагуудад 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
хүүхдийн сурах 
орчин, 
боловсролд тэгш 
хамрагдах 
нөхцөлийг 
сайжруулна. 

49 

2.3.4.1. ЕБС-дад тусгай 
хэрэгцээт боловсрол 
шаардлагатай хүүхдэд 
ээлтэй орчин бүрдүүлэх 
төслийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

15.0 Жайка 
ОУБ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 10% 100% 15.0 БХ НХХ 

50 

2.3.4.2. Сургууль, 
цэцэрлэг, АБНТБТ-д  
суралцдаг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдийг  
ганцаарчилсан 
хөтөлбөрөөр хичээллэх 
боломжийг бүрдүүлнэ.  

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

 Хувь 20% 50% - БХ НХХ 

2.3.5. Ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн хоол, 
үйлдвэрлэл, 

51 

2.3.5.1. ЕБС-ийн хоол 
үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмжийг 
шинэчилнэ. 

40.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
 Хувь - 100% 40.0 БХ НХХ 
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үйлчилгээнд хүнс 
ханган нийлүүлэх 
нэгдсэн 
тогтолцоог 
нэвтрүүлж, 
хүүхдийг эрүүл 
баталгаат хоол 
хүнсээр хангана. 

СОЁЛ 
2.4.Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, хотын соёлыг төлөвшүүлнэ. 

2.4.1. Монгол өв 
соёлыг өвлүүлж, 
урлаг соёлын 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
сайжруулна. 

52 

2.4.1.1. Соёлын өвийн 
бүртгэл судалгааг 
шинэчлэх, хадгалалт 
хамгаалалтыг 
сайжруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 90% 100% - Соёлын 
ордон НХХ 

53 

2.4.1.2. Угийн бичиг 
хөтлөх сургалт зохион 
байгуулж, угийн бичиг 
хөтөлдөг өрхийн тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

2.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
 Хувь 5% 7% 2.0 БХ 

АБНТБТ НХХ 

54 

2.4.1.3. Д.Нацагдоржийн 
нэрэмжит дүүргийн 
нийтийн номын санд 
номын фонд баяжилт 
хийж, үйл ажиллагааг 
өргөжүүлнэ. 

10.0 Нийслэл 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
 Хувь 60% 100% 10.0 Соёлын 

ордон НХХ 

55 

2.4.1.4. Соёлын өвийг 
эрэн сурвалжлах, бүртгэх, 
хамгаалах, хяналт тавих 
ажлыг зохион байгуулна.

13.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 70% 100% 13.0 Соёлын 

ордон  НХХ 

56 

2.4.1.5. 850 хүний 
суудалтай Соёлын ордны 
барилгын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

3000.0 Нийслэл
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
 Хувь 20% 40% 3000.0 Соёлын 

ордон НХХ 

57 

2.4.1.6. Төрийн албан 
хаагчдад монгол бичгийн 
сургалт, түгээн 
дэлгэрүүлэх олон талт 
үйл ажиллагаа зохион 
байгуулна. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
 Хувь 10% 20% 3.0 

АБНТБТ 
БХ 

ЕБС 
НХХ 
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58 
2.4.1.7. Соёлын ордонд 
дуу бичлэгийн студи 
шинээр байгуулна. 

19.4 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
 Хувь - 100% 19.4 Соёлын 

ордон  НХХ 

2.4.2. Хотын 
соёлыг түгээн 
дэлгэрүүлж, 
төлөвшүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

59 2.4.2.1. Хотын соёл аяныг 
зохион байгуулна. 8.0 Дүүргийн 

төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь  80% 100% 8.0 

Соёлын 
ордон  
БААН

НХХ 

60 2.4.2.2. "Дүүрэг соёл" дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 3.5 Дүүргийн 

төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  60% 80% 3.5 

Соёлын 
ордон  
БААН 

НХХ 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 
2.5.Бүх нийтийн бүрэн, бүтээмжтэй зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ. 

2.5.1. 
Залуучуудыг 
бизнес эрхлэх 
сургалт, арга 
хэмжээнд 
хамруулан 
гарааны бизнес 
эрхлэлтийг 
дэмжинэ. 

61 

2.5.1.1. 15-34 насны 
залуучуудыг бизнес 
эрхлэх сургалтад 
хамруулж, гарааны 
бизнес эрхлэлтийг 
дэмжиж, санхүүгийн 
дэмжлэг олгоно. 

8.0 Улсын 
төсөв 

Хамрагдах 
хүний тоогоор Тоо 18 36 8.0 ГБХЗХХ ХХҮХ, 

НХХ 

62 

2.5.1.2. Залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төвөөр 
дамжуулан аж ахуй 
эрхлэх хүсэлтэй 
залуучуудыг бүртгэх, 
хөдөлмөр эрхлэх ур 
чадварын үнэлгээг хийж 
ажилд зуучлах, гарааны 
бизнес эрхлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

- ХЭДС Хамрагдах 
хүний тоогоор Тоо 23 50 - ХХҮХ НХХ 

2.5.2. Хүний 
нөөцийн 
судалгаанд 
тулгуурлан 
зохистой 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлнэ. 

63 

2.5.2.1. Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцүүлж мэргэжил олгох 
болон давтан сургалт 
зохион байгуулан   
мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэнэ. 

5.0 Улсын 
төсөв 

Сургалтын 
тоогоор Тоо  27 30 5.0 ХХҮХ НХХ 
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64 

2.5.2.2. Ажил хайгч 
иргэдийг байнгын болон 
түр ажлын байранд 
зуучилна. 

2.8 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь  300 450 2.8 ХХҮХ  НХХ 

65 
2.5.2.3. Түр ажлын 
байраар 350 иргэнийг  
хангана. 

50.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 100% 50.0 ХХҮХ НХХ 

66 

2.5.2.4. Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 7 
төсөл хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

300.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  5 

төсөл 100% 300.0 ХХҮХ НХХ 

2.5.3. Нийгмийн 
даатгалын 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

67 

2.5.3.1. Дүүргийн малчид, 
хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн  судалгаа 
гаргаж мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, нийгмийн 
даатгалын сайн дурын 
болон эрүүл мэндийн 
даатгалд 310 хүнийг  
хамруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  - 100% - НДХ Хороод 

68 

2.5.3.2. Өндөр насны 
тэтгэвэр тогтоолгох 
даатгуулагчдад зөвлөгөө, 
мэдээллийг урьдчилан 
хүргэж ажиллана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  - 100% - НДХ Хороод 

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ 
2.6.Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж , “Халамжаас-хөдөлмөрт бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

2.6.1. Зорилтот 
бүлгийн өрх, 
иргэдийг 
нийгмийн 
хамгааллын 
суурь 
үйлчилгээнд 
хамруулна. 

69 

2.6.1.1. Хүнсний эрхийн 
бичиг олгох үйлчилгээнд 
хамрагддаг   50 иргэнийг 
түр болон байнгын ажлын 
байраар хангана. 

- - Хамруулах 
иргэдийн тоо Тоо 135 185 - ХХҮХ НХХ 

70 

2.6.1.2. Зорилтот бүлэгт  
чиглэсэн  бодлогыг 
хэрэгжүүлж, өрхийн 
амьжиргаанд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

320.7 Улсын 
төсөв 

Хамруулах 
иргэдийн тоо Тоо 1295  1345 320.7 ХХҮХ НХХ 
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2.6.2. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрхийг 
дээдэлж, 
нийгмийн 
харилцаанд тэгш, 
хүртээмжтэй  
оролцох 
оролцоог 
нэмэгдүүлнэ. 

71 

2.6.2.1. Төрийн 
байгууллага болон, 
нийтийн эзэмшлийн зам, 
талбайд хүртээмжийн 
үнэлгээ хийж, бүх нийтэд 
ээлтэй орчинг бүрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

- - Үнэлгээний 
тоо Тоо 9 15 - НХХ 

 
ХҮХ 
ХБХ 

72 

2.6.2.2. Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний 
хөгжлийн танхим 
байгуулна. 

40.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 40.0 НХХ 

ХХҮХ, 
хороод, 

ОУБ 

73 

2.6.2.3. Шаардлагатай 
төрийн байгууллагуудад 
дохионы хэлний хэлмэрч 
бэлтгэнэ.  

3.0 - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% 3.0 НХХ 

ЗДТГ 
 ТХ, ЭМТ 

ХХҮХ 
Банкууд 

Үүрэн 
холбооны 
оператор 

ууд 

74 

2.6.2.4.Дүүргийн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний  
эрхийг хангах орон тооны 
бус салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулна. 

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь 80% 90% 5.0 НХХ 

ХХҮХ 
Хороод 

ТББ 

2.6.3. Ахмад 
настны чөлөөт 
цагийг зөв 
боловсон 
өнгөрүүлэх, 
мэдээ мэдээлэл 
авах боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

75 

2.6.3.1. Ахмадын 
хөгжлийн ордоны 
барилгын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

500.0 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 55% 500.0 ХБХ НХХ 

СТСХ 

76 

2.6.3.2. Ахмадын 
амралтын амрагчдын 
барилгын зураг төсөв 
боловсруулна. 

         
19.8 

 

Дүүргийн  
төсөв      

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 19.8 ХБХ НХХ 

СТСХ 

77 

2.6.3.3. Ахмадын хорооны 
менежментийг 
боловсронгуй болгож, 
удирдлага зохион 
байгуулалтыг шинэчилнэ.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 10% 100% - НХХ Ахмадын 
хороо 

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУД 
2.7. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийг дэмжиж нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог хангасан хүний хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлнэ. 
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2.7.1. Гэр бүлийн 
гишүүдэд 
чиглэсэн сургалт, 
сурталчилгаа, 
нөлөөллийн 
ажлыг 
зохион байгуулж, 
гэр бүлийн 
тогтвортой 
байдлыг 
сайжруулна.  

78 

2.7.1.1.Гэр бүлийн 
боловсрол олгох сургалт, 
сурталчилгаа, 
нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулна. 

2.5 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 2.5 ГБХЗХХ 

НХХ, 
БААн, 

Хороод, 
ТББ 

79 

2.7.1.2.Гэр бүлийн 
хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэх нөлөөллийн 
ажлыг зохион байгуулна. 

3.2 
Дүүргийн 

төсөв, 
ОУБ 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 3.2 ГБХЗХХ 

НХХ, 
БААН, 
Хороод 

80 

2.7.1.3. Гэр бүлийн 
боловсрол олгох, шилдэг 
гэр бүлийг сурталчилах, 
сайн туршлагыг түгээх 
нэвтрүүлэг бэлтгэнэ. 

1.2 ГБХЗХХ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% 1.2 ГБХЗХХ 

Гэр 
бүлийн 
радио 
104,5 

2.7.2. Хүүхдийн 
эрх, хөгжил, 
хамгааллын 
тогтолцоог 
бэхжүүлж, 
хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

81 

2.7.2.1. Хүүхдийг осол 
гэмтэл, болзошгүй 
эрсдэл, цахим орчны 
сөрөг нөлөөлөл, 
хүчирхийллээс урьдчилан 
сэргийлэхэд төрийн 
болон хувийн хэвшлийн 
байгууллага, иргэдийн 
оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Хамруулах 
хүний тоо Тоо  800 1800 5.0 ГБХЗХХ НХХ, ЦХ, 

БХ, ТББ 

82 

2.7.2.2. Хууль зөрчсөн, 
хохирогч, гэрч хүүхдийн 
эрх дахин зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран зохион 
байгуулна  

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - ГБХЗХХ ЦХ 

83 

2.7.2.3. Хүүхдийн 
оролцооны байгууллага, 
хүүхдийн өөрөө удирдах 
байгууллагуудыг нэгдсэн 
зохион байгуулалтад 
оруулж, арга зүйгээр 
хангаж, дэмжин 
ажиллана. 

1.5 ГБХЗХХ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% 1.5 ГБХЗХХ 
ЦХ, ЕБС, 

ХОБ, 
ХӨУБ 

84 
2.7.2.4. Хүүхэд гэр бүлд 
ээлтэй бодлогыг 
хэрэгжүүлж, байгууллага 

5.0  ГБХЗХХ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% 5.0 ГБХЗХХ 
 НХХ БААН
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аж ахуйн нэгжүүдийн гэр 
бүл, хүүхдийн төлөө 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлж, 
сайн туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлнэ. 

85 2.7.2.5. Хамгаалах байрыг
ашиглалтад оруулна. 313.7 Дүүргийн 

төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 313.7 ХБХ СТСХ, 

НХХ 

86 

2.7.2.6. Хүүхдийн 
зуслангийн засварын 
ажлын зураг төсөв 
боловсруулна 

17.8 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 17.8 ХБХ СТСХ, 

НХХ 

2.7.3. 
Залуучуудын 
сурч боловсрох, 
хөдөлмөрлөх 
таатай орчинг 
бүрдүүлж, 
манлайллыг 
нэмэгдүүлэн, 
шийдвэр гаргах 
түвшинд 
залуучуудын 
оролцоог 
хангана. 

87 

2.7.3.1. Дүүргийн 
Залуучуудын хөгжлийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
тогтмолжуулж, дэмжин 
ажиллана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  - 100% - ГБХЗХХ 

НХХ, 
БААН-ийн 
Залуучууд
ын зөвлөл 

88 

2.7.3.2. Залуучуудад 
эрүүл амьдралын зөв 
дадал олгох, хорт 
зуршлын эсрэг “Хорт 
зуршилгүй залуу” 
нөлөөллийн аяныг зохион 
байгуулна. 

2.0 ГБХЗХХ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% 2.0 ГБХЗХХ БААН, 
Хороод 

89 

2.7.3.3. Хүүхэд 
залуучуудад эх оронч 
үзэл төлөвшүүлэх 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

2.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 2.0 

ГБХЗХХ 
ЦШ 
БХ 

НХХ ЕБС 

90 

2.7.3.4. Шинэ санаачилга, 
эерэг зан үйл, 
харилцааны соёлыг 
төлөвшүүлж, үр дүнд 
хүрсэн манлайлагч залуу 
ажилтнуудыг дэмжих, 
урамшуулах, сайн 
туршлагыг түгээн 
дэлгэрүүлнэ. 

5.0 Дүүргийн  
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 5.0 ГБХЗХХ БААН 
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2.7.4. 
“Жендэрийн дэд 
хөтөлбөр” 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

91 

2.7.4.1.Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах 
“Жендэрийн дэд 
хөтөлбөр” үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

3.6 Дүүргийн 
төсөв    

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 60% 80% 3.6 НХХ  ЖҮХ, 

БААН 

2.7.5. Олон улсын 
болон ТББ-
уудтай хамтран 
төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

92 
2.7.5.1. ДЗОУБ-тай 
хамтран бичил төсөл  
хэрэгжүүлнэ. 

- ДЗОУБ 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - - - НХХ 
Хороод 
БААН 

93 

2.7.5.2. Зорилтот бүлгийн 
өрхтэй ажиллах “Гэрээр 
айлчлагч” төслийг 
хэрэгжүүлж, 30 өрхийг 
мэргэжил олгох сургалтад 
хамруулна. 

- ДЗОУБ Хамруулах 
өрх Тоо 134 164 - НХХ 

ГБХЗХХ 
Хороод 

94 
2.7.5.3. Хүүхэд ивээн 
тэтгэх хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

- ДЗОУБ, 
ТХГБДС 

Хамруулах 
хүүхэд Тоо 1000 2000 - НХХ 

ГБХЗХХ, 
Хороод 

95 

2.7.5.4. Төрийн бус 
байгууллагуудын санал 
санаачилгыг дэмжиж, 
хамтран ажиллана.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 60% 80% - НХХ ТББ-ууд 

96 

2.7.5.5 Улаан загалмайн 
хороотой хамтран 
хүмүүнлэгийн болон 
гамшгийн бэлэн байдлыг 
хангах төсөл хэрэгжүүлнэ. 

- 

Дүүргийн 
төсөв, 
Онцгой 
комисс 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 60% 80% - 

Дүүргийн 
онцгой 
комисс 

УЗХ 

Шаардлагатай хөрөнгө:  5863.5 

ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО 
ТӨСӨВ САНХҮҮ 

3.1.Дүүргийн төсвийн орлого, санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлж, төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, хариуцлагатай төлөвлөж, 
төсвийн сахилга батыг сайжруулна.

3.1.1. Татварын 
тайлагналт, 
хураалтын үйл 
ажиллагааг 
цахимжуулж, ил 

97 

3.1.1.1. Татвар төлөгчид 
орлогоо цахим татварын 
нэгдсэн системд бүрэн 
тайлагнаж буй эсэхэд 
хяналт тавина. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 

Татварын 
тайлагналт 
сайжирсан 

байна. 

- ТХ СТСХ 
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тод байдлыг 
нэмэгдүүлэх 
замаар татварын 
үйлчилгээг иргэд, 
татвар төлөгчдөд 
хүндрэлгүй 
болгож, татварын 
суурийг 
нэмэгдүүлнэ 

98 

3.1.1.2. QR кодыг бүрэн 
нэвтрүүлэх, И-баримт 
цахим системийн 
хэрэглээг нэмэгдүүлснээр 
татварын бааз суурийг 
өргөжүүлж, татварт 
хамрагдалтын түвшинг 
нэмэгдүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 

Татварт 
хамрагдал 
тын түвшин  
нэмэгдсэн 

байна. 

- ТХ СТСХ 

99 

3.1.1.3. Татвар төлөгчийн 
үйл ажиллагааны чиглэл, 
татвар ногдох орлогод 
үндэслэсэн сегментийн 
ангиллын дагуу татварын 
хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх талаар, 
зөвлөгөө өгөх ажлыг 
зохион байгуулна.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - ТХ СТСХ 

100 
3.1.1.4. Татвар төлөгчдөд 
зориулсан сургалтыг 
зохион байгуулна 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

Зохион 
байгуулах 

сургалт 
Тоо - 4  3.0 ТХ СТСХ 

101 

3.1.1.5. Улс, нийслэл, 
орон нутгийн төсвийн 
орлогын төлөвлөгөөг сар, 
улирлаар жигд биелүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.  

- - Төлөвлөгөө 
ний биелэлт Хувь 102.6% 

Төсвийн 
орлого жигд 

биелсэн 
байна. 

- ТХ СТСХ 

3.1.2. Төсвийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалтыг 
оновчтой болгож, 
төсвийн сахилга 
батыг 
сайжруулна 

102 

3.1.2.1.Орон нутгийн 
төсвийн төлөвлөлтөд 
иргэдийн саналыг 
тусгана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 100% - СТСХ - 

103 

3.1.2.2.Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийн улсын үзлэг 
тооллогыг зохион 
байгуулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - СТСХ 

Төрийн 
болон 
орон 

нутгийн 
өмчит 

хуулийн 
этгээдүүд 

104 

3.1.2.3. Батлагдсан 
төсвийг зориулалтын 
дагуу үр ашигтай 
зарцуулж буйд хяналт 
тавина. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 100% - СТСХ - 



17 

105 

3.1.2.4. Дотоод болон 
хөндлөнгийн аудитын 
шалгалтаар илэрсэн 
зөрчил дутагдлыг 
бууруулах арга хэмжээг 
зохион байгуулна 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 100% - СТСХ ДАА 

106 

3.1.2.5. Мэргэжлийн 
сургалтуудыг үе 
шаттайгаар зохион 
байгуулна. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

Зохион 
байгуулах 

сургалт 
Тоо 2 5  3.0 СТСХ 

107 

3.1.2.6. Хамрах хүрээний 
байгууллагуудад 
төлөвлөгөөт болон 
төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалтыг хийж, дүгнэлт, 
зөвлөмж өгнө. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 100% - ДАА - 

3.1.3. Нээлттэй 
хариуцлагатай 
засаглалын 
бодлого 
хэрэгжүүлж, 
Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
хамрах хүрээний 
байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд 
тавих хяналтыг 
тогтмолжуулж, 
ажлын уялдаа 
холбоог 
сайжруулна  

108 

3.1.3.1. Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
хамрах хүрээний 
байгууллагуудын шилэн 
дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавина. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 

Төсөв, 
санхүү гийн 

үйл 
ажиллагаа 
ны ил тод 

байдал 
хангагдсан 

байна.

- ДАА - 

109 

3.1.3.2. Дүүргийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн 
хамрах хүрээний 
байгууллагуудын дотоод 
хяналтын нэгжид дотоод 
аудитын хяналт, 
шалгалтыг хэрэгжүүлж, 
үйл ажиллгааг нь 
сайжруулах арга зүйн 
зөвлөгөө, зөвлөмж өгнө. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 100% 

Дотоод 
хяналтын 
тогтолцоо 
сайжирсан 

байна. 

- ДАА - 
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3.1.4  Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагаагаар 
дамжуулан 
дотоодын 
үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний 
худалдан 
авалтыг 
дэмжинэ. 

110 

3.1.4.1. Төрийн худалдан 
авах ажиллагаагаар 
дамжуулан дотоодын
үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний худалдан 
авалтыг дэмжсэн байна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 

Дотоодын 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгч аж 
ахуйн нэгж, 
байгуулла 

гын үйл 
ажиллагаа 
нд дэмжлэг 

үзүүлсэн 
байна. 

- ХААА СТСХ 

3.1.5. Орон 
нутгийн хөгжлийн 
сангийн 
хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэх 
хөрөнгө 
оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл 
арга хэмжээний 
төлөвлөлтөд 
иргэдийн  
саналыг тусгах 

111 

3.1.5.1. Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, 
хөтөлбөр, төсөл арга 
хэмжээний төлөвлөлтийг 
иргэдийн саналд 
тулгуурлан эрэмбэлэх, 
иргэдийн санал өгөх 
цахим системийн 
хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлнэ. 

2.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь 100% 

Иргэдийн 
саналыг 
тусгасан 
байна. 

2.0 СТСХ - 

3.1.6. Өрхийн 
хэрэглээний 
төлбөр тооцооны 
нэгдсэн цахим 
системийг 
нэвтрүүлнэ 

112 

3.1.6.1.Өрхийн 
хэрэглээний төлбөрийн 
мэдээллийг цахимаар 
хүргүүлж, төлбөр тооцоог 
арилжааны банкуудын  
нэгдсэн системээр төлөх 
боломжийг бүрдүүлнэ 

- Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 

Иргэдийн 
төлбөр 

тооцоо хийх 
боломж 
бүрдсэн 
байна. 

- СТСХ 

Банкууд, 
Хангагч 

байгуулла
гууд 

3.2.2. Багануур 
үйлдвэрлэл, 
технологийн 
паркийн дэд 
бүтэц, бүтээн 
байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлнэ. 

113 

3.2.2.1."Багануур 
үйлдвэрлэл технологийн 
парк"-ийн ерөнхий 
цахилгаан хангамжийн 7,3 
км 110кВ-ын өндөр 
хүчдэлийн шугамын 
ажлыг эхлүүлнэ. 

1174.0 

 Улс, 
нийслэл

ийн 
төсөв, 
төр, 

хувийн 
хэвш 
лийн 

түншлэл 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - -  1174.0 ҮТП НШУҮИГ 
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3.2.3. Багануурын 
уурхайн хүрэн 
нүүрсийг 
ашиглан жилд 30 
мянган тонноос 
багагүй утаагүй 
түлшний 
үйлдвэр, хийн 
түлшний үйлдвэр 
байгуулах төрийн 
бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 
  

114 

3.2.3.1 Сайжруулсан 
шахмал түлшний үйлдвэр 
байгуулах ТЭЗҮ, зураг, 
төслийг боловсруулж 
батлуулна.  

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь   - 30%  - ХБХ Багануур 
ХК 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
3.3.Худалдаа, нийтийн хоол, ахуй үйлчилгээний үйл ажиллагааг дэмжиж, төр хувийн хэвшлийн уялдаа холбоог сайжруулна. 

3.3.1. Дүүрэгт 
худалдаа, 
нийтийн хоол, 
ахуй 
үйлчилгээний 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй иргэн, 
ААНБ-уудад 
зөвшөөрөл 
олголтыг 
цахимжуулан 
нэгдсэн сүлжээг 
үүсгэнэ.      

115 

3.3.1.1 Худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэх 
зөвшөөрөл олголтыг   
цахимжуулна. 

- - 
 Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 50%  - ХҮХ 
 ЦХ 
МХХ 
 ТХ 

116 

3.3.1.2.  Худалдаа, 
нийтийн хоол, ахуй 
үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
чуулган зохион 
байгуулна.  

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

 Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт   
Хувь - 100% 5.0 ХҮХ МХХ 

117 
3.3.1.3. Нөөцийн мах 
худалдан борлуулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

 Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт   
Хувь - 100% 3.0 ХҮХ МХХ  

118 
3.3.1.5. Намрын ногоо 
үзэсгэлэн худалдаа 
зохион байгуулна. 

 - - Хамрагдах 
тоо Тоо 7 9 - ХҮХ МХХ  

119 

3.3.1.6.  Худалдаа, 
нийтийн хоол, ахуй 
үйлчилгээ эрхлэгчдийг 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулна. 

- - 
Зохион 

байгуулах 
сургалтын тоо 

Тоо - 3 - ХҮХ МХХ, 
НХХААГ  

ХӨДӨӨ АЖ, АХУЙ 

3.4 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай газрын ашиглалтыг сайжруулж, мал эмнэлгийн үйлчилгээний чадавхыг бэхжүүлнэ. 
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3.4.1. Хөдөө аж 
ахуйн 
зориулалттай 
газрын 
ашиглалтыг 
сайжруулж, мал 
эмнэлгийн 
үйлчилгээний 
чадавхыг 
бэхжүүлнэ.  

120 

3.4.1.1. Газар тариалан 
эрхлэгчдийг мэргэжил, 
арга зүйгээр ханган 
ажиллана.  

- - Хамрагдах 
тоо  Тоо 250 450 - ХҮХ НХХААГ 

3.4.2. Эрчимжсэн 
мал аж ахуйг 
хөгжүүлж, 
бэлчээрийн зүй 
зохистой 
ашиглалтыгсайж
руулж, малын 
тоог чанарт 
шилжүүлж малын 
гений санг 
хамгаалах, био 
технологийн 
ололтыг 
нэвтрүүлнэ. 
 

121 
3.4.2.1. Малын  тэжээлийн 
аюулгүйн нөөцийг 
бүрдүүлнэ. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Хамрагдах 
тоо Тоо 350 500 20.0 ХҮХ 

ОБХ, 
СТСХ,  
ЗДО 

 

122 

3.4.2.2. Мал усалгааны 
зориулалттай худгийн 
тоог нэмэгдүүлж, засвар 
үйлчилгээг хийнэ. 

80.0 Дүүргийн 
төсөв 

 Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт   
Хувь - 100% 80.0 ХҮХ Хороод 

123 
3.4.2.3. Малчдын 
зөвлөгөөн зохион 
байгуулна. 

8.0 Дүүргийн 
төсөв 

Хамрагдах 
тоо Тоо - 100% 8.0 ХҮХ Хороод 

124 

3.4.2.4. Суурьшлын 
бүсээс мал бүхий 
иргэдийг гаргах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 50% 60% - ХҮХ Хороод, 
МХХ, МЭТ 

125 

3.4.2.5. Малыг ялган 
тэмдэглэж, 
бүртгэлжүүлэх, 
ээмэгжүүлэх ажлыг  
зохион байгуулна. 

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Хамрагдах 
тоо Тоо 1500 2500 5.0 ХҮХ 

МЭТ, 
Хороод 

 Мал 
эмнэлгүүд 

3.4.3 Гоц 
халдварт, 
халдварт, 
шимэгчтэх 
өвчний тарилга 
вакцинжуулалтад 

126 

3.4.3.1. Мал, амьтныг гоц 
халдварт, халдварт 
өвчнөөс  урьдчилан 
сэргийлэх, 
дархлаажуулалтад 
хамруулна. 

3.5  Дүүргийн 
төсөв 

Хамрагдалт 
хувь Хувь - 95% 3.5 ХҮХ МЭТ 

Хороод 
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мал амьтныг 
бүрэн хамруулж, 
малын халдварт 
өвчнөөс 
урьдчилан 
сэргийлнэ. 

127 

3.4.3.2. Хорио цээрийн 
дэглэм тогтоох өвчний 
жагсаалтад орсон 
халдварт өвчин гарсан 
үед голомтыг устгах, 
хяналтад авах арга 
хэмжээг зохион 
байгуулна. 

3.5 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 3.5 ХҮХ 

МЭТ 
Мал 

эмнэлгүүд 

3.4.4 Дүүрэгт 
стандартад 
нийцсэн мал 
эмнэлгийн 
лаборатори 
байгуулж, мал 
амьтны гаралтай 
хүнсний болон 
хүнсний бус 
түүхий эд 
бүтээгдэхүүн, 
эмгэгт 
материалын 
дээжид 
шинжилгээ хийж, 
нийслэл дүүргийн 
хүн амын хүнсний 
аюулгүй байдлыг 
хангана. 

128 

3.4.4.1 Өвөлжилтийн 
хүндрэл, өвчний улмаас 
хорогдсон малын, сэг 
зэмийг устгах, бэлчээр, 
бууцыг цэвэрлэх ажлыг 
зохион байгуулна.  

1.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 100% 1.0  МЭТ 

ХҮХ 
НМЭГ  

Хороод  

129 

3.4.4.2 Мал эмнэлгийн 
лабораторийн тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулж,  
хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангана. 

10.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 10% 100% 10.0 МЭТ ХҮХ 

3.5.1 Экспортын 
баримжаатай 
импортыг орлох 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг 
дэмжинэ.  

130 

3.5.1.1 Жижиг, дунд 
үйлдвэр, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
сурталчилан таниулах, 
шууд борлуулалтыг 
дэмжих арга хэмжээг 
зохион байгуулна.

10.0 ХЭДС 
Арга 

хэмжээний 
тоогоор 

Тоо - 2 удаа ЖДҮДТ 
ХҮХ 

3.5.2. Жижиг дунд 
үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн 
нэгдсэн сүлжээг 
үүсгэж, стандарт 
шаардлагад 
нийцсэн 

131 

3.5.2.1. Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл, бизнес 
эрхлэгчдийг инкубацын 
үйлчилгээгээр бойжуулна. 

 - - Бойжигчдын 
тоогоор тоо 9   10  - ЖДҮДТ ХҮХ 

ХХҮХ 

132 
3.5.2.2. Оёдлын 
үйлдвэрийн барилгын 
зураг төслийг 

150.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 100% 150.0 ХБХ ЖДҮДТ 
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хөдөлмөр 
хамгааллын 
хувцасны 
хэрэгцээг 
хангана.  

боловсруулж, 
үйлдвэрлэлийг эхлүүлнэ. 

133 
3.5.2.3. Гэр хороололд 
ахуй үйлчилгээний төвийг 
ашиглалтад оруулна. 

428.6 
Улс, 

дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  30% 100% 428.6 ХБХ - 

134 3.5.2.4. Цэвэр ус савлах 
үйлдвэр байгуулна. 100.0 Дүүргийн 

төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь 0 20% 100.0 Багануур-

ус ААТҮГ ХБХ 

135 

3.5.2.5. Жижиг дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
бодлогоор дэмжиж 
ажиллана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь              -  100% - ХҮХ ЖДҮДТ 
 

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ 
3.6. Аялал жуулчлалын салбарт мөрдөж байгаа стандартыг мөрдүүлж, салбарын ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төрөлжсөн сургалтуудыг зохион 

байгуулна.
3.6.1. Зочид 
буудал, 
амралтын газар, 
жуулчны 
баазуудад 
стандартыг 
мөрдүүлнэ. 

136 

3.6.1.1.Зочид буудал, 
амралтын газар, жуулчны 
баазуудад зөвлөн туслах 
үйлчилгээг үзүүлж, 
стандартыг хангуулж 
ажиллана.   

-   - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь   - 100%  - ХҮХ - 

3.6.2. Хүний 
нөөцийг бэлтгэх, 
давтан сургах, 
дадлагажуулах, 
чадавхжуулах 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

137 

3.6.2.1. Хүний нөөцийг 
бэлтгэх, дадлагажуулах 
сургалтыг зохион 
байгуулна. 

 - -  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь   - 100%  - ХҮХ  - 

Шаардлагатай хөрөнгө:  2009.6                 

ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО
4.1. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, нээлттэй , чирэгдэлгүй хүргэж, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулна. 

4.1.2. Нутгийн 
захиргааны 
байгууллагаас 
гаргах нийтээр 
дагаж мөрдөх 

138 

4.1.2.1. Нутгийн 
захиргааны 
байгууллагаас гаргах 
нийтэд хамааралтай 
шийдвэрийн төслийг 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 

Нийтэд 
хамаарал 

тай 
шийдвэрийн 

төслийг 

- ИТХ Хороод 
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шийдвэрт 
иргэдийн 
оролцоог тогтмол 
хангаж 
ажиллана. 

боловсруулахад иргэдийн 
оролцоог тогтмол 
хангана. 

боловсруу 
лах бүрт 
иргэдийн 
оролцоог 
хангасан 
байна. 

139 

4.1.2.2. Иргэдийн эрх зүйн 
боловсролыг тасралтгүй  
дээшлүүлэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 100% 3.0 ТЗУХ - 

4.1.3. Дүүргийг 
2030 он хүртэл 
хөгжүүлэх “Хот 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г 
хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

140 

4.1.3.1. Газар өмчлөх, 
эзэмших, ашиглах эрх 
олгох үйл ажиллагааны 
ил  тод  байдлыг хангаж 
ажиллана. 

 - -  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  - 100%  - ГЗБА  - 

141 
4.1.3.2. Геодезийн 
байнгын цэг тэмдгийг 
сэргээнэ. 

- - 
Сэргээсэн цэг 

тэмдэгтийн 
тоогоор  

Тоо 3 

Цэг 
тэмдэгтийг 
сэргээсэн 

байна. 

- ГЗБА - 

142 

4.1.3.3. Дүүргийн 2-р 
хорооны хэсэгчилсэн 
төлөвлөлтийн зураг 
төсвийн ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

100.0 Улсын 
төсөв     

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь      30% 100% 100.0 ХБХ  

143 

4.1.3.4. Дүүргийн 5-р 
хорооны Залуус хэсэгт 
инженерийн дэд бүтцийн 
зураг төсвийг 
боловсруулна. 

150.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 150.0 ХБХ - 

  
4.1.4. Нээлттэй, 
хариуцлагатай 
засаглалын 
бодлого 
хэрэгжүүлж, 
ажлын уялдаа 
холбоог 
сайжруулна. 

144 

4.1.4.1.Засаг даргын 
тамгын газарт Чанарын 
удирдлагын стандартыг 
хэрэгжүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - ТЗУХ  

145 

4.1.4.2.Төрийн мэдээлэл 
солилцооны "ХУР" 
системийг нутгийн 
захиргааны 
байгууллагуудын 
хэрэглээнд бүрэн 
нэвтрүүлнэ. 

-  - 
Систем бүрэн 

нэвтэрсэн 
байх 

Хувь  - 100%  - ТЗУХ 

Нийт 
төрийн 

байгуулла
гууд 
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146 

4.1.4.3. Иргэдэд хүргэх 
төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах зорилгоор 
төсөл боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

100.0 Дүүргийн 
төсөв 

Төслийн 
хэрэгжилтийн 

хувиар 
Хувь - 30% 100.0 ТЗУХ  Хороод  

147 

4.1.4.4. Төрийн албан 
хаагчийн үйл ажиллагааг 
ажлын гүйцэтгэл, 
үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ,  
ёс зүй,  сахилга 
хариуцлагыг шалгуур 
болгон үнэлж,  ёс зүйн 
зөрчлөөс урьдчилан  
сэргийлнэ.  

 - -  

Зөрчил 
гаргасан  

албан 
хаагчдын 

хувиар 

Хувь   5% 4.5%  - ТЗУХ ЦХ 

148 
4.1.4.5. Дүүргийн архивын 
барилгын зураг төслийг 
боловсруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - ТЗУХ - 

149 

4.1.4.6. Дүүргийн архивт 
шаардлагатай засвар 
үйлчилгээг хийж, тоног 
төхөөрөмжөөр ханган 
орчин нөхцөлийг 
сайжруулна.  

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 5.0 ТЗУХ - 

150 

4.1.4.7. Архив, албан 
хэрэг хөтлөлт хариуцсан 
албан хаагчдыг 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулна. 

         
1.0  

 
Дүүргийн 

төсөв  

Зохион 
байгуулах 

сургалт 
Тоо 2 4  1.0 ТЗУХ - 

151 

4.1.4.8. Хөрш зэргэлдээх 
сумдуудын 
удирдлагуудтай  гэрээ 
байгуулж, хамтран 
ажиллана. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - ЗДО ХҮХ 

4.1.5. Төрийн 
албаны 
мэргэшсэн, 
тогтвортой 
байдлыг хангаж, 
“Төрийн албан 
хаагчдыг сургах, 

152 

4.1.5.1. Хэсгийн 
ахлагчдыг чадавхжуулах, 
хууль, эрх зүйн мэдлэг 
олгох сургалтыг тогтмол 
зохион байгуулж, төр-
иргэний хамтын 
ажиллагааг сайжруулна.

 - -  
Зохион 

байгуулах 
сургалтын тоо 

Тоо 4 24  - ТЗУХ Хороод 
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мэргэшүүлэх, 
хөгжүүлэх, 
нийгмийн 
баталгааг хангах” 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ. 

153 

4.1.5.2. Төрийн албаны 
мэргэшсэн, тогтвортой 
байдлыг хангаж, “Төрийн 
албан хаагчдыг сургах, 
мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх, 
нийгмийн баталгааг 
хангах” хөтөлбөрийг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

50.0 Дүүргийн 
төсөв   

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 

хувь 
Хувь  70% 80% 50.0 ТЗУХ - 

154 

4.1.5.3. Сургалт, 
нөлөөллийн үйл 
ажиллагаа зохион 
байгуулж, төрийн албан 
хаагчдын манлайлал, ёс 
зүй, харилцаа хандлагыг 
дээшлүүлнэ.  

10.0  Дүүргийн 
төсөв    

Сургалтын 
тоогоор Тоо  - 

Улирал 
тутамд 
зохион 

байгуулсан 
байна.  

10.0  ТЗУХ  

4.1.6. “Нэг иргэн-
нэг бүртгэл” арга 
хэмжээг 
үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлнэ.  

155 

4.1.6.1. ”Нэг иргэн-нэг 
бүртгэл”  арга хэмжээг 
үргэлжлүүлэн  
хэрэгжүүлнэ. 

-   - 
Үйлчилгээ 

үзүүлэх 
иргэдийн тоо 

Тоо - -  - УБХ Хороод 

4.1.7. Төр 
иргэний хамтын 
ажиллагааг 
сайжруулж, 
хороодоос 
иргэдэд үзүүлэх 
төрийн 
үйлчилгээний нэр 
төрлийг 
нэмэгдүүлнэ. 

156 

4.1.7.1. Үл хөдлөх эд 
хөрөнгө өмчлөх эрхийн 
бүртгэх болон хуулийн 
этгээдийн нэр 
баталгаажуулах 
үйлчилгээг хороодод 
шилжүүлнэ. 

 -  - 

Хороодод  
шинээр 

нэвтрүүлэх 
үйлчилгээний 

тоогоор 

Тоо - 5 хороо  - УБХ Хороод 

157 
4.1.7.2. “Иргэний андгай 
өргөх ёслол”-ыг зохион 
байгуулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 100% - УБХ, 
ГБХЗХХ НХХ 

4.1.8. Төрийн 
байгууллага, 
албан 
тушаалтныг 
авлигын 
эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх үйл 
ажиллагааг үе 
шаттай зохион 
байгуулж, үйл 

158 
4.1.8.1.Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

3.0 Дүүргийн 
төсөв  

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт  Хувь  88.3% 88.8% 3.0 ТЗУХ  - 
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ажиллагааны ил 
тод, нээлттэй 
байдлыг хангана. 

4.2. Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана. 

4.2.1. Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж, зам 
талбайн 
хяналтын камер, 
гэрэлтүүлгийг 
нэмэгдүүлж, 
иргэдийн 
аюулгүй байдлыг 
хангана. 

159 

4.2.1.1. Гэр хорооллын 
гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж 
аюулгүй орчинг 
бүрдүүлнэ.  

757.5 
Нийслэл, 
дүүргийн 

төсөв 

Гэрэлтүүлгий
н тоо Тоо 159 500 757.5 ХБХ 

Багануур 
гэрэлтүүлэ
г чимэглэл 

ААТҮГ 

160 

4.2.1.2. Нийтийн 
эзэмшлийн зам талбай, 
авто замын хяналтын 
камерийн тоог 
нэмэгдүүлж гэмт хэрэг 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлнэ. 

- 
Нийслэл, 
дүүргийн 

төсөв 
Камерийн тоо Тоо 54 64 - ХБХ - 

161 

4.2.1.3. Гэр хорооллын 
гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийн  зураг 
төслийг хийлгэнэ. 

110.0 Улсын 
төсөв  

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь  - 

Зураг төсөл 
хийгдсэн 
байна. 

110.0 ХБХ 

"Багануур 
гэрэлтүү-

лэг 
чимэглэл" 

ААТҮГ 

4.2.2. Гамшиг 
осол, галын 
аюул, эрсдэлээс 
урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
үе шаттайгаар 
зохион байгуулж, 
холбогдох 
байгууллагуудын 
ажиллах орчин 
нөхцөлийг 
сайжруулна. 

162 

4.2.2.1. ОБХ, Гал унтраах 
ангийн ажиллах орчин 
нөхцөлийг сайжруулж, 
шаардлагатай техник 
хэрэгслээр хангана.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - - - ОБХ  

163 
4.2.2.2. Гамшгаас 
хамгаалах бэлэн байдлын 
үзлэг зохион байгуулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - - - ОБХ ДОК 

164 

4.2.2.3.Гамшгаас 
хамгаалах сургалтын иж 
бүрэн хэрэглэгдэхүүнтэй 
танхимыг шинээр  бий 
болгож, сайн дурын 
хэсгийн ажилтнуудыг 
чадавхжуулна. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 20.0 ОБХ  
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4.2.2.4.Гамшгаас 
хамгаалах иж бүрэн 
болон штабын дадлага 
сургуулийг зохион 
байгуулж,  иргэд хуулийн 
этгээдийн бэлэн байдлыг 
дээшлүүлнэ. 

10.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 100% 10.0 ОБХ 

166 

4.2.2.5 Гал унтраах 
техникийн олон төрөлт 
спортын бүсийн аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 
зохион байгуулна.

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - ОБХ 

167 

4.2.2.6. Дүүргийн 
гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100% - ОБХ 

4.2.3. Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх ажилд 
байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, 
иргэдийг татан 
оролцуулж, эрх 
зүйн 
боловсролыг 
дээшлүүлнэ.  

168 

4.2.3.1 Мансууруулах эм,  
сэтгэцэд нөлөөт бодисын 
эргэлтэд хяналт тавих,  
түүнтэй тэмцэх,  
урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг эрчимжүүлнэ. 

 - -  
Урьдчилан 
сэргийлэх 

сургалтын тоо 
Тоо - - - ЦХ 

169 

4.2.3.2. Гудамж талбай, 
олон нийтийн газарт 
үйлдэгдэх болон хүний 
эрүүл мэндэд хохирол 
учруулах гэмт хэргийн 
гаралтыг бууруулна. 

 -  - 
Бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн  

тоо 
Тоо - -  - ЦХ 

170 

4.2.3.3. “Нэг хором” 
урьдчилан сэргийлэх 
нөлөөллийн арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

- - 
Арга 

хэмжээний 
тоогоор 

Тоо - 1 - ЦХ 

4.2.6. Мал 
хулгайлах гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан 
сэргийлэх  ажлыг 
зохион 
байгуулна. 

171 

4.2.6.1. Мал хулгайлах 
гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор хил 
залгаа аймаг, сумдын 
албан хаагчдын “Зүүн 
бүсийн зөвлөгөөн” зохион 
байгуулах 

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 

Зөвлөгөөн 
зохион 

байгуулсан 
байна. 

 - ЦХ 

4.3.Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, батлан хамгаалах үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог төгөлдөржүүлэх. 
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4.3.1. Батлан 
хамгаалах хууль, 
тогтоомж, 
Зэвсэгт хүчний 
үйл ажиллагааг 
иргэдэд 
сурталчилж, 
иргэний цэргийн 
үүргийн 
биелэлтийг 
хангуулна.  

172 

4.3.1.1. Зэвсэгт хүчний 
түүхт 101 жилийн ойн арга 
хэмжээг зохион 
байгуулна. 

- - 

Зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо

Тоо - 1 - ЦШ  

173 

4.3.1.2. Зэвсэгт хүчин, 
хилийн цэргийн ангиудад 
батлан хамгаалах, зэвсэгт 
хүчний үйл ажиллагааг 
сурталчилна. 

8.0  Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь  - 100% 8.0  ЦШ  

4.3.2. Цэргийн 
бүртгэл, халалт, 
татлага, 
дайчилгааны 
бэлтгэл нөөцийн 
болон цэргийн 
бэлтгэл 
үүрэгтний 
сургалтыг 
тогтмол зохион 
байгуулна. 

174 
4.3.2.1. Цэргийн 
бүртгэлийг зохион 
байгуулна. 

4.0 Дүүргийн 
төсөв   

Зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо 

Тоо - 1 4.0 ЦШ  

175 

4.3.2.2. Дайчилгааны 
бэлтгэл нөөцийн болон 
цэргийн бэлтгэл 
үүрэгтний сургалтыг 
зохион байгуулна. 

4.1 Дүүргийн 
төсөв   

Зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо 

Тоо 1 4 4.1 ЦШ  

176 4.3.2.3. Цэрэг татах, халах 
ажлыг зохион байгуулна.  6.7 Дүүргийн 

төсөв   

Зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо

Тоо 1 1 6.7 ЦШ  

4.3.3. Орон 
нутгийн 
хамгаалалтын 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

177 

4.3.3.1. Орон нутгийн 
цэргийн отряд болон 
томилгоот бүрэлдэхүүний 
сургалт, дадлага зохион 
байгуулна.  

 5.0 Дүүргийн 
төсөв  

Зохион 
байгуулах 

арга 
хэмжээний 

тоо 

Тоо - 2 5.0  ЦШ  

Шаардлагатай хөрөнгө: 
  1324.3                 

ТАВ.НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 
5.1.Дүүргийн ногоон байгууламжийг сайжруулах оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэн, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

5.1.1. Иргэдийн 
чөлөөт цагаа зөв 
боловсон 
өнгөрүүлэх, ая 
тухтай орчин 

178 

5.1.1.1.  Мод тарих,  
ногоон байгууламж 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
журам боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

 -  - Өрхийн тоо  Тоо 156 

15 айл, 
өрхөөр 

нэмэгдүүлнэ
. 

- ХБХ Хороод  
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бүрдүүлэх 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн 
байгуулна. 

179 
5.1.1.2 Цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн тохижилтын 
ажлыг эхлүүлнэ. 

500.0 Улсын 
төсөв 

Ажлын явц 
хувь  Хувь  20 80 500.0 ХБХ - 

5.1.2. Харшлын 
өвчин үүсгэгч 
ургамлыг устгаж,  
тоосонцорын 
дэгдэлтийг 
бууруулна. 

180 

5.1.2.1. “Шарилжгүй 
Улаанбаатар” аяныг 
үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

 -  - 
Талбайн 
хэмжээ 

/м2/ 
м2 120000м

2 

100000м2-
аар 

нэмэгдүүлнэ
. 

- ХБХ Хороод  

5.1.3. Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамж, зам 
талбай, сул 
шороон хөрс 
бүхий газруудыг 
нөхөн сэргээж 
зүлэгжүүлэх, 
хашаажуулах, 
усалгааны 
системийг 
сайжруулж 
ногоон 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

181 

5.1.3.1. Нийтийн 
эзэмшлийн гудамж 
талбайн ногоон 
байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтийгнэмэг
дүүлж усалгаа, арчлалт, 
хамгаалалтын 
менежментийг 
сайжруулна. 

10.0   Дүүргий
н төсөв 

Нэг хүнд 
ногдох ногоон 
байгууламжий

н Талбайн 
хэмжээ 

/м2/ 

м2 35(м2) 

Нэг хүнд 
ногдох 
ногоон 

байгуулам-
жийн 

Талбайн 
хэмжээ 0.5 

/м2/-аар 
нэмэгдэнэ. 

10.0 ХБХ 

"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 
Хороод  

182 

5.1.3.2. Сул шороон 
хөрсийг хатуу хучилттай 
болгож тоосжилтыг 
бууруулна. 

 -  - 
Талбайн 
хэмжээ 

/м2/ 
м2 24910 

/м2/ 

20000 /м2/-
аар 

нэмэгдүүлнэ 
- ХБХ Хороод  

183 

5.1.3.3 Ногоон 
байгууламжийн чиглэлээр 
ААНБ, иргэдэд сургалт 
зохион байгуулах 

3.0 Дүүргийн 
төсөв 

Сургалтын 
тоо  Тоо  - 2 3.0 ХБХ 

ЗДТГ, 
Багануур 
тохижилт 

ААТҮГ 

184 
5.1.3.4. “Тэрбум мод” 
үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Нэмэгдүүлсэн 
модны 
тоогоор 

Тоо 3769 10000 20.0 ХБХ 

Багануур 
тохижилт 
ААТҮГ, 

Багануур 
ХК, ААНБ 

5.1.4 Иргэдийн 
амралт чөлөөт 
цагаа өнгөрүүлэх 
зам талбай, 
ногоон 
байгууламж 
бүхий хүүхдийн 
тоглоомын 
талбайг орон 

185 

5.1.4.1.  Баялаг 
хорооллын А,Б,В блокийн 
тохижилтын ажлыг 
үргэлжүүлнэ 

983.3 Улсын 
төсөв Ажлын явц  Хувь  50% 100% 983.3 ХБХ - 

186 

5.1.4.2.   Уурхайн нийтийн 
байрны хүүхдийн 
тоглоомын талбайн 
тохижилтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

129.3 Улсын 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 75% 100% 129.3 ХБХ - 
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сууц, гэр 
хороололд 
нэмэгдүүлнэ. 187 

5.1.4.3. 6-9 дүгээр байрны 
дундах хүүхдийн 
тоглоомын талбайн 
тохижилтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

305.0 
Нийслэл

ийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 90% 100% 305.0 ХБХ - 

188 

5.1.4.4. Орон сууц, гэр 
хорооллын хүүхдийн 
тоглоомын талбайг 
сэргээн засварлана.  

20.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь - 50% 20.0 ХБХ - 

УТААГҮЙ ХОТ
5.2.Агаар, орчны бохирдлыг бууруулж, эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ.

5.2.1. Гэр 
хорооллын айл 
өрх, аж ахуйн 
нэгжид утаагүй 
түлшний 
хэрэглээг 
нэвтрүүлж, 
агаарын 
бохирдлыг 80% 
бууруулна. 

189 

5.2.1.1.Агаар бохирдуулж 
байгаа эх үүсвэрийн 
тооллого явуулж, бүртгэл, 
мэдээллийн санг 
шинэчлэн бүрдүүлнэ. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 

Бүртгэл 
мэдээллийн 

санг 
шинэчилсэн 

байна. 

- ХҮХ 

Нийслэл 
ийн 

Агаарын 
бохирдол 

той тэмцэх 
газар 

5.2.2. Агаарын 
бохирдлын хор 
уршиг, угаарын 
хийн хордлогоос 
урьдчилан 
сэргийлэх  
сургалтыг 
тогтмол зохион 
байгуулна. 

190 

5.2.2.1. Гэр хорооллын 
айл,  өрхийн зуухны 
судалгааг гаргаж агаарын 
бохирдлын хэмжилт 
хийнэ.  

 - - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - 50% - ХҮХ 

ЗДТГ 
Хороод 
ААНБ 
Өрх 

5.3.Хөрсний бохирдлыг бууруулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 
  
5.3.1. Гэр 
хорооллын айл 
өрхүүдэд 
стандартын 
шаардлага 

191 

5.3.1.1. Эрүүл ахуйн 
шаардлага хангасан 
ариун цэврийн 
байгууламжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

 - 

 Гадаад, 
дотооды
н төсөл 
хөтөл 
бөр

Өрхийн тоо Тоо 38 10 - ХБХ ААНБ 
Хороод 
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хангасан ариун 
цэврийн 
байгууламжийг 
үе шаттайгаар 
нэвтрүүлнэ. 

192 

5.3.1.2. Суурьшлын 
бүсийн хөрсний доройтол, 
бохирдлыг бууруулах, 
урьдчилан сэргийлэх  
ажлыг зохион байгуулна. 

-   - 
Үйл 

ажиллагааний 
хэрэгжилт   

Хувь  - 100% - ХҮХ МХХ 

193 

5.3.1.3. Тусгай 
зориулалтын авто 
машины тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

- - Авто машины 
тоогоор Тоо 1 2 - ХБХ  

5.3.2. Хог 
хаягдлыг 
тээвэрлэх, 
ангилах, 
боловсруулах, 
худалдан авах  
менежментийг 
сайжруулж, төв 
хогийн цэгийг 
шинээр 
байгуулна.  

194 
5.3.2.1. Хог хаягдлыг эх 
үүсвэр дээр ангилан ялгах 
ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

 - -  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 25% 50% - ХБХ  

195 5.3.2.2. Төв хогийн цэгийг 
шинээр байгуулна. 111.3 Нийслэл 

төсөв  Ажлын явц  Хувь - 100% 111.3 ХБХ  

196 
5.3.2.3. Хуучин хогийн 
цэгийг дарж булах ажлыг 
эхлүүлнэ. 

50.0 Дүүргийн 
төсөв Ажлын явц  Хувь  0% 30% 50.0 ХБХ 

"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 

197 

5.3.2.4. Орчны бохирдол, 
гуу жалга, далан сувгийн 
цэвэрлэгээг тогтмол хийж 
үүсмэл болон хур хогийн 
цэгийг устгана. 

5.0  Дүүргийн 
төсөв  

Хур хог 
устгасан 

цэгийн тоо  
Тоо 7 12 5.0 ХБХ 

"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 

198 

5.3.2.5 Нутаг дэвсгэрт 
үүссэн овоолсон шороо,  
ухсан нүхийг дарж булах 
ажлыг зохион байгуулна. 

5.0  Дүүргийн 
төсөв 

Байршлын 
тоо  Тоо  - 

 
25 

 
5.0 ХБХ 

"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 

199 
5.3.2.6. Мал амьтны сэг 
зэмийг устгаж, 
халдваргүйжүүлнэ.  

5.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь 100% 100% 5.0 ХБХ 

"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ,       
Мал 

эмнэлгийн 
тасаг  

200 

5.3.2.7. Тохижилт 
үйлчилгээний 
байгууллагын ажиллах 
орчин нөхцөлийг 
сайжруулна. 

 -  - Ажлын явц  Хувь - 100%  - 
"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 
ХБХ 
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5.3.3. Дүүргийн 
оршуулгын 
газрын 
тохижилтыг 
сайжруулна. 

201 

5.3.3.1. Дүүргийн 
оршуулгын газрын 
ашиглалт, тохижилтыг 
сайжруулах төсөл 
боловсруулна. 

- - Ажлын явц  Хувь - 100% - 
"Багануур 
тохижилт" 

ААТҮГ 
ХБХ 

5.4.1. Хэрлэн гол 
бусад гол горхи, 
булаг шандны эх, 
ойн сан бүхий 
газрыг 
хамгаалах, нөхөн 
сэргээх ажлыг 
иргэд, төрийн бус 
байгууллагуудта
й хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 
 

202 5.4.1.1  Булаг шандны 
эхийг хамгаална. 10.0 Дүүргийн 

төсөв 

Хашиж 
хамгаалсан 

булаг шандын 
тоогоор 

Тоо 1 2 10.0 ХҮХ  

203 

5.4.1.2 Хаягдал ус 
зайлуулах зөвшөөрлийг 
олгож хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллана.  

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  - 100% - ХҮХ - 

5.4.2. Уул 
уурхайн нөхөн 
сэргээлт болон 
түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмал, 
байгалийн 
дагалдах нөөц 
баялгийн 
олборлолт, 
ашиглалтад 
тавих хяналтыг 
сайжруулна 

204 

5.4.2.1. Түгээмэл 
тархацтай  ашигт 
малтмал, байгалийн 
дагалдах нөөцийн 
олборлолт,  ашиглалтад  
хяналт тавина. 

-   - 

Зөрчил, 
илрүүлэлт, 
арилгалтын  

хувь  

Хувь  0% 50% - ХҮХ - 

Шаардлагатай хөрөнгө: 2141.9               

ЗУРГАА.ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО  
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ 

6.1.Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэгдмэл удирдлагыг хэрэгжүүлж, дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
6.1.1. “Цахим 
Монгол” арга 
хэмжээний 
хүрээнд 
хаягжилтын 
нэгдсэн 
системийг  

205 

6.1.1.1. Хаягжилтын 
мэдээллийн санг 
шинэчилж, нэгдсэн 
тогтолцоонд шилжинэ.  

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - - - ГЗБА УБХ 

206 6.1.1.2 Нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайн 15.0 Дүүргийн 

төсөв  
Самбарын 

тоо  Тоо  1 
 

3 
 

15.0 ХБХ - 
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нэвтрүүлж, тоон 
мэдээллийг 
түгээх ажлыг 
эхлүүлнэ. 

тулгуурт самбарыг 
засварлана. 

6.1.2. Хотын 
стандарт, норм, 
дүрмийг 
мөрдүүлнэ. 

207 6.1.2.1. Хотын стандартыг 
мөрдүүлж ажиллана. -   - 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% - ХБХ - 

ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ 
6.2.Үерийн далан суваг, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугам сүлжээний ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

6.2.1. Голын 
эргийн 
хамгаалалт 
болоод үерийн 
хамгаалалтын 
далан суваг, зам 
талбайн борооны 
ус зайлуулах, 
хөрсний усны 
шугам сүлжээг 
шинээр болон 
өргөтгөн 
шинэчлэн барьж 
байгуулан 
иргэдийг үер 
усны аюулаас 
урьдчилан 
сэргийлж, 
амьдрах орчинг 
сайжруулна.   

208 

6.2.1.1 Үерийн 
хамгаалалтын сувгийг 
нэмэгдүүлж, сэргээн 
засварлана. 

559.7 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Тоо - 3 559.7 ХБХ Гүйцэтгэгч 

компани 

209 

6.2.1.2.Далан, суваг 
шуудууны үзлэг 
шалгалтыг зохион 
байгуулж, цэвэрлэгээ 
үйлчилгээг тогтмол хийнэ. 

- 

 
 
 
- 
 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь 

 
 
 
- 
 
 
  

100% - ХБХ ОБХ  

210 

6.2.1.3. Инженерийн 
байгууламжийн 
хамгаалалтын бүсийг 
тогтоож, газрын 
мэдээллийн санд 
оруулна. 

- - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 
 
 
- 

100% - ГЗБА ХБХ 

6.3.Нийтийн зориулалттай орон сууцны болон хуучны барилгуудын ашиглалтын хугацааг уртасгаж  инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ. 

6.3.3. Орон 
сууцны 
барилгуудын 
ашиглалтын 
хугацаа дууссан 
гадна болон 
дотор шугам 
сүлжээний 
засвар 
шинэчлэлтийг 

211 

6.3.3.1. Ажилтан, албан 
хаагчдын орон сууц барих 
аж ахуй нэгж 
байгууллагыг бодлогоор 
дэмжинэ. 

 - -  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь - - - ГЗБА ХБХ 

212 

6.3.3.2 Нийтийн 
эзэмшлийн орон сууцны 
инженерийн шугам 
сүлжээг үе шаттайгаар 
шинэчилнэ 

- 

 
Багануур

-Ус 
ААТҮГ 

Байрны 
тоогоор Тоо 14 20 - ХБХ Багануур-

Ус ААТҮГ 
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холбогдох 
газартай хамтран 
зохион байгуулж 
хэвийн 
найдвартай 
ажиллагааг 
хангана. 

213 
6.3.3.3. Орон сууцны 
гадна фасад засварын 
ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

1.152.8 
Нийслэл

ийн 
төсөв  

Барилга 
байгууламжий

н тоогоор 
Тоо 8 17 1.152.8 ХБХ - 

214 
6.3.3.4. Орон сууцны 
дээвэр засварын ажлыг 
хийж дуусгана. 

- - Байрны 
тоогоор Тоо 18 27 - ХБХ - 

215 
6.3.3.5. Орон сууцны 
орцны засвар тохижилтын 
ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

175.2 Дүүргийн 
төсөв 

Байрны 
орцны  

тоогоор  
Тоо 

7 
байрны 
11 орц 

1 байрны 1 
орц 175.2 ХБХ - 

УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГА 

6.4. Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ашиглалтыг сайжруулж, усны алдагдлыг бууруулна. 
6.4.1. Дүүргийн ус 
хангамжийн эх 
үүсвэрийг 
нэмэгдүүлж усны 
алдагдлыг 
бууруулна. 

216 

6.4.1.1. Ундны усны эх 
үүсвэрийн гүний худаг, 
тоолуургүй айл өрх, аж 
ахуйн нэгжийг 
тоолууржуулна. 

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт 

Хувь 80% 100% - Багануур-
УС ААТҮГ ХБХ 

6.4.5.Цэвэр 
бохир усны 
зөөврийн болон 
шугам сүлжээний 
засвар 
үйлчилгээний 
машин 
механизмаар 
хангалт хийж 
засвар 
үйлчилгээнд 
зарцуулах 
хугацааг 
багасгаж, 
үйлчилгээний 
хүртээмжийг 
сайжруулна.  

217 
6.4.5.1. Цэвэр, бохир усны 
зөөврийн авто машины 
парк шинэчлэлт хийнэ. 

150.0 
Нийслэл

ийн 
төсөв  

Авто машины 
тоогоор Тоо - 2 150.0 Багануур-

Ус ААТҮГ ХБХ 

218 

6.4.5.2 2 дугаар хорооны 
0.4кВ ЦДАШ-ыг 
шинэчилж, ухаалаг 
тоолуурт шилжүүлнэ.  

174.9 БЗӨЦТС 
ТӨХК 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 80% 174.9 БЗӨЦТС 

ТӨХК ХБХ 

АВТО ЗАМ 
6.5.Дүүргийн Авто замын сүлжээг өргөтгөх, замын байгууламжийг сайжруулах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

6.5.1.Гол болон 
туслах авто зам, 
зогсоолыг 

219 6.5.1.1. Авто замын 
засварыг хийж, замын 1000.0 

Нийслэл
ийн 

төсөв   

Ажлын явц 
хувь  Хувь  - 100% 1000.0 ХБХ - 
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шинээр барьж, 
засвар 
шинэчлэлт хийнэ. 

байгууламжийг 
нэмэгдүүлнэ.  

220 
6.5.1.2 Орон сууц, гэр 
хороололд авто 
зогсоолыг нэмэгдүүлнэ. 

480.0 
Нийслэл
ийн 
төсөв   

Шинээр 
ашиглалтад 

оруулсан 
авто 

зогсоолын 
тоо 

Тоо 13 18 480.0 ХБХ - 

6.5.2.Авто замын 
уулзвар,  гарцыг 
өргөтгөх, шинээр 
тавих, гэр 
хорооллын 
замын 
байгууламжийг 
сайжруулах,  
уулзвар хэсэгт 
стандартын 
шаардлага 
хангасан гэрлэн 
дохиотой болно. 

221 

6.5.2.1 Дүүргийн 1, 4, 5 
дугаар хорооны гэр 
хорооллын гудамж 
талбайг хэсэгчилэн 
засварлана. 

100.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь - 100% 100.0 ХБХ - 

6.5.3. Дугуйн 
болон явган 
замыг 
нэмэгдүүлнэ. 

222 

6.5.3.1.Орон сууц, гэр 
хороололд явган замыг 
нэмэгдүүлж иргэдийн 
зорчих хэсгийг 
сайжруулна. 

- - Талбайн 
хэмжээ м2 м2 14377м2 1200м2 - ХБХ 

6.6.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж зорчигчийн ая тухтай нөхцөлийн бүрдүүлнэ. 

6.6.1.Нийтийн 
тээврийн парк 
шинэчлэлтийг 
хийж цахилгаан 
тээврийг 
нэвтрүүлнэ. 

223 

6.6.1.1. Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

38.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь  - 100% 38.0 ХБХ 

6.6.2.Зорчигч 
тээврийннэгдсэн 
төв барьж, 
автобус 
үйлчилгээний 
гараашийг 
өргөтгөнө. 

224 
6.6.2.1. Нийтийн тээврийн 
хэрэгслийн гражийн зураг 
төслийг боловсруулна.  

75.0 Дүүргийн 
төсөв 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт 
Хувь  - 100% 75.0 ХБХ 
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ЭРЧИМ ХҮЧ 
6.7.Эрчим хүчний шугам сүлжээг өргөтгөн, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

6.7.1.Багануурын 
дулааны 
цахилгаан 
станцын хөрөнгө 
оруулалтын 
ажлыг үе 
шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхэд 
хамтран 
ажиллана. 

225 

6.7.1.1. Багануурын 
дулааны цахилгаан 
станцын төслийн ажлыг 
үргэлжлүүлэхэд хамтран 
ажиллана. 

-   - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 30% -  - Багануур 
пауэр ХХК ХБХ 

6.7.2.Эрчим 
хүчний хэмнэлт, 
үр ашгийг 
дээшлүүлэх, 
алдагдлыг 
бууруулах, шинэ 
техник 
технологийг 
нэвтрүүлэх 
чиглэлээр 
“Эрчим хүч-2” 
төслийг 
хэрэгжүүлж 
дуусгана. 

226 
6.7.2.1 “Эрчим хүч-2” 
төслийг хэрэгжүүлж 
дуусгана. 

3500.0 

Гадаады
н 

хөрөнгө 
оруулалт 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт  
Хувь 88% 100% 3500.0 

БЗӨБЦТС 
ТӨХК, 

төслийн 
нэгж 

ХБХ 

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБОО 
6.8 Харилцаа холбооны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх замаар мэдээлэл технологийн чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

227 

6.8.1.1 Шилэн кабелийн 
сүлжээг өргөтгөж, шинэ 
суурьшлын бүсэд худаг, 
сувагчлал байгуулна. 

 -  - 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь - 100%  - 
МХС 

ТӨХХК, 
МЦХ ХК 

ХБХ 

228 
6.8.1.2 Гэр хороололд 
гуравласан үйлчилгээг 
нэвтрүүлнэ. 

 - -  
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь 30% 60% -  

Үүрэн 
холбоо, 
КаТВ, 
МХС 

ТӨХХК 

ХБХ 

Шаардлагатай хөрөнгө: 3920.6 

Нийт хөрөнгө: 15269.9 Улсын төсөв: 5004.7, Нийслэлийн төсөв: 7286.6, Дүүргийн төсөв: 2748, Байгууллагын төсөв: 215.6 
Гадаадын хөрөнгө оруулалт: 15 
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ТОВЧИЛСОН ҮГ БОЛОН НЭРШЛИЙН ТАЙЛБАР 

ИТХ- Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал БХ-Боловсролын хэлтэс 
ЗДТГ-Засаг даргын тамгын газар АБНТБТ-Албан бус, насан туршийн боловсролын төв 
ЗДО-Засаг даргын орлогч ГБХЗХХ-Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс 
БХБЯ-Барилга хот байгуулалтын яам ХХҮХ-Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс 
ЭХЯ- Эрчим хүчний яам ТББ-Төрийн бус байгууллага 
УБЗАА-Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба ДЗОУБ-Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага 
НХХААГ-Нийслэлийн хүнс, хөдөө, аж ахуйн газар НЗӨСТ-Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төв 
ТЗУХ-Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс БТСХ-Биеийн тамир, спортын хороо 
СТСХ-Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс УСБТ-Усан спорт, боулингийн төв 
НХХ-Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс ЦХ-Цагдаагийн хэлтэс 
ХҮХ- Худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  ОБХ- Онцгой байдлын хэлтэс 
ХБХ- Хот байгуулалтын хэлтэс МХХ- Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 
ЦШ-Цэргийн штаб ТХ- Татварын хэлтэс 
ДАА- Дотоод аудитын алба ХААА- Худалдан авах ажиллагааны алба 
ДЗБОНХХ-Дэлхийн зөн Багануур орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр НШУҮИГ-Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, 
ӨЭМТ-Өрхийн эрүүл мэндийн төв  инновацын газар 
БЗӨБЦТС ТӨХК- Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан ҮТП- Үйлдвэрлэл, технологийн парк 
түгээх сүлжээ төрийн өмчит хувьцаат компани ОНӨТҮГ- Орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар 
МХС ТӨХХК- Мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчит НМЭГ- Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар 
хязгаарлагдмал хувьцаат компани МЭТ- Мал эмнэлгийн тасаг 
МЦХ ХК- Монголын цахилгаан холбоо хувьцаат компани КаТВ-Кабелийн телевиз 
ААТҮГ- Аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар ЖДҮДТ- Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв 
БНЦМҮ- Багануур цахилгаан механикийн үйлдвэр ХК- Хувьцаат компани 
БААН-Байгууллага, аж ахуйн нэгж ХХК- Хязгаарлагдмал хувьцаат компани 
ГЗБА-Газар зохион байгуулалтын алба ТЭЗҮ- Техник эдийн засгийн үндэслэл 
УБХ- Улсын бүртгэлийн хэлтэс СХ- Статистикийн хэлтэс 
ЭМТ-Эрүүл мэндийн төв ЖҮХ- Жендерийн үндэсний хороо 
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