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СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ  
2019 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ 

/2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 
2019 оны 12 дугаар сарын 23 

№ Дүүргийн Засаг даргын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

Шалгуур үзүүлэлт 
Хүрэх 

түвшин, 
үр дүн 

Хариуцах 
хэлтэс, албад 

Хэрэгжил-
тийн хувь 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ 
1.1. Эдийн засгийн бааз суурийг бүрдүүлнэ. 

1 1.1.1 Улс нийслэл, орон 
нутгийн төсвийн орлогын 
төлөвлөгөөг жигд ханган 
биелүүлж, дүүргийн эдийн 
засгийн хөгжлийг сайжруулна. 

Татварын болон татварын бус орлогын бааз 
суурийг нэмэгдүүлэх замаар дүүргийн 
төсвийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган 
биелүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Орон нутгийн төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэл: 2019 онд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр дүүргийн төсөвт 
16.656,3 сая төгрөг төвлөрүүлэхээс 16.656,4 сая төгрөг төвлөрүүлж 100 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллахаар 
байна. 

2 Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр баригдсан 
болон бүртгэлгүй үл хөдлөх хөрөнгийг 
бүртгэлжүүлэн татварт хамруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Дүүргийн Татварын хэлтсийн даргын 2019 оны А/31 дүгээр тушаалын дагуу ажлын хэсэг байгуулагдаж, 
холбогдох хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 2019 оны байдлаар 89 үл хөдлөх эд 
хөрөнгө шинээр бүртгэн 1.3 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. 

3 Татварын хэлтсийн албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөлийг сайжруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл сайжруулах ажлын хүрээнд Татварын хэлтсийн байрны гадна талын 
фасад болон хаягыг шинэчлэх, өрөөнүүдэд засвар хийх, татвар төлөгчдөд зөвлөгөө өгөх өрөө гаргах 
ажлуудыг хийж дуусгасан. Гадна дотор сантехникийн засварыг дүүргийн төсвийн 49.9 сая төгрөгөөр хийж 
гүйцэтгэсэн. 

4 Цахилгааны кодгүй өрхийг хог хаягдлын 
хураамжид хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 70.0 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны А/38 дугаар тогтоолын дагуу 
дүүргийн нутаг дэвсгэрийн гэр хорооллын цахилгааны тоолуургүй айл өрхийг тоолох ажлыг 2018 онд 
хийсэн. Тус тооллогоор Хог хаягдлын төлбөрийг иргэнээр төлдөг хашаандаа үйл ажиллагаа явуулдаг 
1477 жижиг аж ахуйн нэгж тоологдсоны 1297 нь 2019 онд аж ахуй нэгжийн тарифаар хог хаягдлын 
хураамж төлж, төсөвт 32.4 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. Хороодтой хамтран цахилгааны 
кодгүй айл өрхийн хог хаягдлын хураамжинд тайлант хугацаанд 6.2 сая төгрөг төвлөрүүлсэн. 
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5 1.1.2. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгжийн татвар 
төлөлтийн харъяаллыг 
шинэчлэн тогтоох асуудлыг 
судлах, шинээр аж ахуйн нэгж 
байгуулах асуудлыг дэмжин 
ажиллана. 

Татварын хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэдэд сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулах, татвар төлөгчдийн өдрийг 
тэмдэглэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/246 дугаар захирамжийн дагуу “Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх, шилдэг татвар төлөгчийг шалгаруулах, иргэн аж ахуй нэгжид татварын хууль 
тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. “Татвар төлөгчдийн өдөр”-ийн хүрээнд 26 ЕБС-ийн 
1203 сурагч, 4 их дээд сургуулийн 380 оюутан, зах худалдааны төвүүдийн 228 иргэн, 52 аж ахуйн нэгжид 
татварын хууль тогтоомжийн талаарх сургалт сурталчилгааг зохион байгуулсан. Нийт 2165 татвар 
төлөгчдөд 89 удаагийн танхимын болон ажлын байран дахь сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. 
/шинэ татвар төлөгчдөд 21, тайлан хоцроосон 18, татварын удирдлагын нэгдсэн системийн талаар 29, 

бусад 21/ Тайлант хугацаанд 11 удаагийн 4175 аж ахуй нэгж, татвар төлөгчдөд масс мессеж тус тус 
хүргүүлэн ажилласан. /шинэ аж ахуй нэгжид 627 /2 удаа/ НӨАТөлөгчөөр бүртгүүлэх 334 /2 удаа/, ААНБ-н 
бүртгэлийн өөрчлөлт 421, ААНБ-н бүртгэлийн төлөв өөрчлөх 344, е-баримтаар НӨАТ төлөгчийн болзол 
хангасан 209, сургалтын зар 627, хадгалсан төлөвт байгаа тайлан илгээх 1528 /2 удаа/, 2018, 2019 оны 
нийслэл хотын албан татварын тайлан илгээгээгүй ААН-д 85/ 

6 Татвар төлөгчийн борлуулалтын орлогын 
дүн болон эрхлэх үйл ажиллагааны 
чиглэлээс хамааран аж ахуй нэгжүүдийг 
ангилж, тухайн ангилалд тохирсон 
сегментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Монгол улсын Засгийн газрын зүгээс Олон улсын валютын сангийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-т хамрагдах нэг нөхцөл нь сегментчилсэн татварын бодлого хэрэгжүүлэх асуудал болсонтой 
холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/92 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан 
“Сегментийн ангилал, үйл ажиллагааны журам”, “Сегментийн үйл ажиллагааны стратеги”, “Сегментийн 
үйл ажиллагааны стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”, нийслэлийн Татварын газрын даргын 2017 оны 
тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөг үндэслэн, дүүргийн Татварын хэлтэст хэрэгжүүлэх Сегментийн үйл 
ажиллаганы төслийг сүүлийн 3 жилийн борлуулалтын орлого, үйл ажиллагааны чиглэлээр нь харьцуулж 
ангилсан. Дүүргийн харьяа аж ахуй нэгжүүдийг ангиллаар нь авч үзвэл: 
-0 – 50.0 сая хүртэлх борлуулалтын орлоготой 13217 ААНБ буюу 72 хувь нь “Бичил”,  
-50.0 сая –1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 4531 ААНБ буюу 24 хувь нь “Жижиг”,  
-1.5 – 5.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой 565 ААНБ 4 хувь нь “Дунд”, 
Дүүргийн Татварын хэлтэст харьяалагддаг аж ахуйн нэгж байгууллага болон татвар төлөгч иргэдийг 
татварын бүртгэл мэдээллийн сан дахь BI программд бичил, жижиг, дунд гэсэн 3 сегментэд ангилагдаж 
байна. Үүнтэй уялдуулан дүүргийн Татварын хэлтсийн даргын 2017 оны А/37 дугаар тушаалын 1 дүгээр 
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хавсралтаар “Бичил, жижиг, дунд сегментийн төлөвлөгөө”-г батлуулан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

7 Дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа боловч бусад орон нутгийн 
төсөвтэй харьцдаг байгууллагуудын 
судалгааг шинэчлэн гаргаж, шалтгааныг 
тогтоох, татварт хамрагдагсдын тоог 
нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 3823 татвар төлөгч иргэн аж ахуй нэгжээс 
дүүргийн харьяа 3205, бусад дүүргийн харьяа 615 татвар төлөгч байна. Татвар төлөгчдийн татварт 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд: 
- бусад татварын хэлтэстэй харьцдаг 350 аж ахуй нэгж байгууллага, татвар төлөгчтэй хог хаягдлын 
хураамжийн гэрээ байгуулж, төлөлтөд хяналт тавин дутуу төлөлт болох 10.8 сая төгрөгийг нөхөн 
төлүүлсэн.  
- үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг салбараар бүртгэн татварт хамруулан ажиллаж байгаа бөгөөд 
тайлант хугацаанд 628.0 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. 

8 1.1.3. Төсвийн зарцуулалтад 
тавих хяналтыг сайжруулан 
Монгол Улсын шилэн дансны 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган ил тод байдлыг 
дэмжинэ. 

Тогтмол зардалд тавих хяналтыг 
сайжруулж, байгууллага бүрийг тогтмол 
зардал хянадаг бүртгэлтэй болгох, шилэн 
данс болон цахим тайлангийн системийг 
хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 СТСХ 100.0 

Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоол, дүүргийн Дотоод 
аудитын албаны даргын баталсан 2019 оны У-2019/22 дугаар удирдамжийн дагуу 2019 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээд 85 байгууллага /орон нутгийн байгууллага 11, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 
газар 3, сургууль 20, цэцэрлэг 51/, төрийн бус өмчийн байгууллага 95 /өрхийн эрүүл мэндийн төв 27, 
төрийн бус өмчийн сургууль 6, төрийн бус өмчийн цэцэрлэг 62/ нийтдээ 180 байгууллага 
www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 8 төрлийн мэдээ мэдээлэл байршуулж байна. 2019 оноос эхлэн 
орон нутгийн засаг захиргаа өмчийнхөө ашиглалтыг бүрэн хариуцдаг тогтолцоонд шилжиж, өмчийн 
ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах зорилгоор тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын байр 
ашиглалтын зардал /цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, түрээс, урсгал засвар/-ыг орон нутаг хариуцдаг 
байхаар өөрчлөлт орж байгаатай холбогдуулан салбарын 2 яамнаас санхүүждэг тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийн байгууллагын байр ашиглалтын зардлыг орон нутгийн төсвөөс олголоо. 4 дүгээр улирлын 
байдлаар ерөнхий боловсролын сургуулиудад 3.9 тэрбум төгрөг, сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагуудад 3.5 тэрбум төгрөг, эрүүл мэндийн байгууллагуудад 44.0 сая төгрөгийн тогтмол зардлын 

http://www.shilendans.gov.mn/?fbclid=IwAR2OTOrNXfhDh3JtGWPUquYSxEeq5_tpbNye1bfRnTauRv7CTFyFSaqHWQM
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санхүүжилтийг олгоод байна. 2019 оны төсвийн жилийн хүрээнд дүүргийн орон нутгийн болон тусгай 
шилжүүлгийн байгуууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах, арга зүйгээр хангах 
зорилгоор хяналт шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 
А/64 дүгээр тушаалаар байгуулсан бөгөөд ажлын хэсгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 47 
байгууллагад шалган зааварчлах ажлыг хэрэгжүүллээ. Шалгалтаар материаллаг зөрчил илрээгүй болно. 

9 Худалдан авах ажиллагааг цахим систем 
ашиглан зохион байгуулах 

Цахим худалдан 
авалт, хувь 

100 
ХААА 100.0 

Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлсэн ажлыг 100 хувь цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулсан. Улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа худалдан авах 
ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах үүднээс Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2019 онд 
тендерийн зарыг www.tender.gov.mn сайтад 223 удаа, “Үндэсний шуудан” сонинд 97 удаа, дүүргийн 
www.shd.mn сайтад 223 удаа тус тус байршуулан олон нийтэд мэдээлэн ажилласан. Дүүргийн 
www.shd.mn вэб хуудас болон www.tender.gov.mn цахим хуудас, өдөр тутмын сонин болох үндэсний 
шуудан сонинд явцын мэдээ, үр дүнг нийтлэн ил тод байдлыг хангаж ажиллав. 

10 1.1.4. Орон нутгийн өмчийн 
ашиглалт, хадгалалт,  
хамгаалалт, бүртгэл хяналт, 
зарцуулалтыг сайжруулж,       
үр ашгийг дээшлүүлнэ. 

Дүүргийн өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг, 
тооллогыг хагас, бүтэн жилээр зохион 
байгуулж, бүртгэлгүй болон хөрөнгө 
оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд бий 
болсон хөрөнгийг цаг тухайд нь бүрэн 
бүртгэлжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 

СТСХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын А/78 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг 2019 
оны эд хөрөнгийн хагас жилийн тооллогыг 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 29-
ний өдрийг хүртэл дүүргийн 5, 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах агуулах, Засаг даргын Тамгын 
газар, 31 хорооны албан хаагчдын ашиглаж байгаа эд хөрөнгийг ашиглалтын бүртгэлтэй хөрөнгийг 
тоолов. Нийслэлийн өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн А/134 дүгээр тушаалын дагуу нийт 126 байгууллагын “Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээ”-ний 
2018 оны биелэлтийг дүгнэж ажиллалаа. Тайлант хугацаанд нийслэл, дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар: 
Барилга байгууламж 771.6 сая, Тоног төхөөрөмж 272.4 сая, Нийтийн эзэмшил 823.1 сая, Тавилга 86.8 сая 
Ном 1.9 сая төгрөг нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн эд хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэсэн байна. 

11 Дүүргийн Боловсролын хэлтсийн байрны 
засварын ажлыг хийх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 БХ 100.0 

Боловсролын хэлтсийн байрны засвар 2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 
29-ний өдрийн хооронд батлагдсан төсвийн хүрээнд /20.6 сая төгрөг/ бүрэн хийгдэж дууссан. 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.shd.mn/
http://www.tender.gov.mn/


5 
 

12 1.1.5. Монгол Улсын Төсвийн 
тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган, төрийн сангийн 
төлбөр тооцоог шуурхай 
гүйцэтгэн, төсвийн зарлага 
санхүүжилтэнд тавих 
хяналтыг сайжруулна. 

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны 
найдвартай байдлыг ханган, дотоод 
мэдээллийн санг нэмэгдүүлж, төсвийн  
зарцуулалтад тавих хяналтыг хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
СТСХ, 
ДАА 

100.0 

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Засгийн газрын  2015 оны 1 дүгээр сарын 
26-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төсвийн байгууллагын дансыг нээх, хаах, 
төсөвт байгууллагад мөрдөгдөх мөнгөн кассын үйл ажиллагааны, төрийн сангийн төлбөр тооцооны 
журмуудыг мөрдөн ажиллалаа. Төрийн сангийн нийт 101 байгууллагын 250 дансаар төрийн сангийн 
үйлчилгээг үзүүлж, ямар нэгэн чирэгдэл гаргахгүй байхаар ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. Тайлант 
хугацаанд өдөрт дунджаар 190 төлбөр тооцооны гүйлгээ хийгдэж, хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийт 
гүйлгээний тоо 29891, үнийн дүн 171.1 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Засгийн газрын санхүүгийн удирдлагын 
мэдээллийн шинэчилсэн системд тухайн байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үндэслэн, 1090 
бэлтгэн нийлүүлэгчдийн нэр, улсын бүртгэлийн дугаар, арилжааны банкны дансыг бүртгэж оруулах 
ажлыг зохион байгууллаа. Төсвийн байгууллагаас ирүүлсэн төлбөрийн хүсэлтийг холбогдох баримт, 
батлагдсан төсвийн зарцуулалтын эрх, хөтөлбөр, зориулалт арга хэмжээ, эдийн засгийн ангиллын дагуу 
гаргасан эсэхийг хянаж, төлбөр тооцоог баталгаажууллаа. 

13 1.1.6. Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгийг оновчтой 
төлөвлөн гүйцэтгэж, орон 
нутгийн хөгжлийг дэмжинэ. 

Иргэдийн саналд тулгуурлан дүүргийн 
тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд 2019 
оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгийг зарцуулж, иргэд олон нийтэд ил 
тод мэдээлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ТГХШХ 100.0 

Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тушаалаар батлагдсан заавар, 2018 оны 228 дугаар тушаалаар 
батлагдсан журам болон холбогдох бусад баримт бичиг дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулан 2019 онд дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хороодод хэрэгжүүлэх 56, 
бусад 5 төсөл арга хэмжээний жагсаалт боловсруулан дүүргийн ИТХ-д өргөн барьж 2018 оны 7/07 дугаар 
тогтоолоор батлуулж дүүргийн цахим хуудсанд байршуулсан. ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд оруулах өөрчлөлтийг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
дүүргийн ИТХ-ын 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 8 дугаар хуралдаанд өргөн барьж 63 
/хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ 60/ төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр ИТХ-ын 8/02 дугаар тогтоолоор 
батлуулж өөрчлөлтийг тусган дүүргийн Засаг даргын А/275 дугаар захирамжаар баталгаажуулж 
гүйцэтгэлийг гарган сар бүр дүүргийн цахим хуудсанд байршуулан ажиллалаа. 2019 оны 12 дугаар сарын 
05-ны байдлаар нийт 60 төсөл арга хэмжээнээс: Дууссан 53, ажил гүйцэтгэх шатанд 1, гэрээ байгуулах 
шатанд 2, тендер зарласан 2, бусад 2 төсөл арга хэмжээ байна. Гүйцэтгэл 93.2 хувь. 
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1.1.7. Дүүргийн бүтээн 
байгуулалт, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл арга 
хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэл, олон улсын 
байгууллагатай хамтран 
ажиллах оновчтой хэлбэрт 
түшиглэн зохион байгуулна. 

Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн хөрөнгө 

оруулалтад төсвийн бус эх үүсвэр 

нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ТГХШХ 100.0 

2019 онд дараах ажлууд хийгдэж байна. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 
- “Жишиг эмнэлэг” 
- Баянхошуу дэд төв 
- “Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах 

нь МОН-9189 төсөл”  
- 31 дүгээр хорооны 176 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэхээр дүүргийн 

төсвийн хөрөнгөөр газрыг чөлөөлсөн. 
- БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 25, 26 дугаар хороонд сургуулийн барилга 

- Япон улсын Өвсний үндэс төслийн хүрээнд 117 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл бариулж, 92 дугаар 

цэцэрлэгийн засварыг гүйцэтгэх аж ахуй нэгжийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. 

- Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр зорилтот бүлгийн 15 

иргэнд гэр олгож, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургуулийн спорт заалны шал, цонхны засварыг хийсэн. 

- Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, "Германы хамтын ажиллагаа Швейцарийн хөгжлийн агентлаг"-ийн 

GIZ "Дулааны алдагдлыг бууруулах" төслийн хүрээнд 74 дүгээр сургуульд 712.0 сая төгрөгийн 

санхүүжилтээр хичээлийн болон өргөтгөлийн байрны дээвэр, цонх, гадна фасад, өргөтгөлийн сантехник, 

00-ын өрөө, усны өрөө, өргөтгөлийн цэвэр бохир усны шугам солих, 91 дүгээр цэцэрлэгт 463.1 сая 

төгрөгийн санхүүжилтээр дээвэр, гадна пасад, цонх, цэвэр бохирын шугам солих, 8 ангийн ариун 

цэврийн өрөөний их засвар, ангиудын дотор засал хэсэгчлэн хийх, гадна хаалга солих, 158 дугаар 

цэцэрлэгт 205.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бүх өрөөний цонхыг солих, гадна фасат, усан сан гаргах, 

халуун хүйтэн усны холболт хийх, дулаалга хийх их засварын ажлууд хийгдсэн. 

- Дэзэрт ОУБ-ын санхүүжилтээр 28 дугаар хороонд 43.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ус түгээх байр 

барьсан. 

- Жи Эс Си ТББ-ын хөрөнгөөр “Органик сүүний үйлдвэрийн цех” байгуулах төсөл хэрэгжүүлж байна 

Бүгд найрамдах Австри улсын хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжих “Дэд-бүтэц Сонгинохайрхан дүүрэг” төслийн 

хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрийн 22 хорооны гудамжны гэрэлтүүлэг хийгдэх шаардлагатай гудамж 

талбайн зургийг “google.earth” программ ашиглан хороодоос ирсэн судалгаанд тулгуурлаж боловсруулж 

тендерийн баримт бичигт хавсаргасан. Гүйцэтгэгчээр “Зумпобел–Лайтинг” ХХК шалгарч зураг, төсөв 

хийж байна. НҮБ-ийн хөгжлийн сангийн Монгол дахь төлөөллийн газарт НЗДТГ-ын гадаад харилцааны 

хэлтсээр дамжуулан дүүрэгт хэрэгжүүлэх боломжтой төслүүдийн саналыг хүргэсэн зарим чиглэлээр 

хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсэн байна. 
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1.2. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжих замаар татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

15 1.2.1. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг 
дэмжин, дүүргийн бренд 
бүтээгдэхүүнийг бий болгож 
зах зээлд тэдний оролцоог 
бий болгоно. 

Эх оронч худалдан авалтыг төлөвшүүлэх, 
сурталчлах, жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн борлуулалт, орлогыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор гадаад дотоодын 
үзэсгэлэн худалдаанд хамруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

“Сонгинохайрхан аутлет центр” үйлчилгээний талбайгаа 400м2 болгон 3 дахин өргөжүүлж дүүргийн 210 
иргэн, аж ахуйн нэгжийн 2000, “Дүнжингарав” худалдааны төвд “ЖДҮ нэрийн бараа” салбар нээж, 120 
иргэн, аж ахуйн нэгж 1000 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулсан. Аса циркийн гаднах 
талбайд “Асартай үзэсгэлэн”, “1000 дээлний үзэсгэлэн худалдаа”-нд 200 гаруй үйлдвэрлэл эрхлэгчид 
оролцсон. “Жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ технологи-2019” олон улсын үзэсгэлэн 
худалдаанд 18,  “Улаанбаатарт үйлдвэрлэв-2019” 2 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд 25, “Их хотын 
хямдрал-бизнес фестиваль”-д 20 үйлдвэрлэл эрхлэгчийг оролцуулсан. “Цагаан сар-2019” үзэсгэлэн 
худалдааг “Сонгинохайрхан аутлет”, “Дүнжингарав” худалдааны төвийн “ЖДҮ нэрийн барааны дэлгүүрт 
зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 330 үйлдвэрлэгчдийн 2000 гаруй нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүний борлуулалт хийгдсэн. БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр хотод зохион байгуулагдсан 
үзэсгэлэн худалдаанд 8, Хөх хотын “Монгол Хятадын экспо-2019” үзэсгэлэн худалдаанд 20 иргэн аж 
ахуйн нэгж оролцож, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ худалдан борлуулсан. Жижиглэн, гадаад, дотоодын 
үзэсгэлэн худалдаагаар нийт 200.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн. 

16 Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд 
үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, дэвшилтэт 
техник, технологи, инноваци нэвтрүүлсэн 
үйлдвэрийг шалгаруулах, сурталчлах ажлыг 
аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах 

Үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид, тоо 

50 
ХХҮХэлтэс, 

ХХҮХ 
 

100.0 

Япон улсын Кумамото хотын Оиска ОУБ-ын “Asia Frontier” компаний захирал Сэлли Курихара айлчлалын 
үеэр Япон улсын зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжийн талаар жижиг дунд бизнес эрхлэгчидтэй 
санал солилцож, “Одь тан” эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, “Дука” дэр, “Жамц давс”, “Бөмбөөлэй” саванг 
нийлүүлэхээр тохиролцсон. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хүлээн авах 
ажиллагааг дүүргийн ЖДҮДМСТ-д зохион байгуулахад 128 иргэн, аж ахуйн нэгж төсөл ирүүлсэн. Жижиг 
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, Монгол улсын Их сургууль, Хөгжлийн банктай хамтран 2019 оны 02 
дугаар сард зохион байгуулсан “Экспорт Монголиа 2019” бизнес форумд дүүргийн 4 жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид оролцож, үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчилан борлуулсан. Үйл 
ажиллагаандаа дэвшилтэт техник, технологи, инноваци нэвтрүүлсэн “Содон фүүдс” ХХК, “Шинэ топ хүнс” 
ХХК-ийг шалгаруулан, дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит шагналыг олгосон. 
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17 1.2.2. Дүүргийн баялаг 
бүтээгчдийг бодлогоор 
дэмжин эдийн засаг, 
бизнесийн хамтын 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн салбарт 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
хууль тогтоомж хэрхэн хэрэгжиж байгаатай 
газар дээр нь танилцах, илэрсэн зөрчлийг 
арилгах чиглэлээр зөвлөн туслах ажлыг 
зохион байгуулах 

Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл 

эрхлэгчид, тоо 
50 

ХХҮХэлтэс, 
ХХҮХ 

100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/163 дугаар захирамжийн дагуу 04 дүгээр сарын 01-нээс 07 дугаар 
сарын 30-ны хооронд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдэд хяналт шалгалтыг хийсэн. Шалгалтад мах боловсруулах 8 үйлдвэр, арьс шир, өлөн, ноос 
ноолуурын агуулахын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 35 нийт 43 иргэн, аж ахуйн нэгж хамрагдсан. 
Шалгалтын явцад “Их зам” транс ХХК-д Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн албан шаардлага 
хүргүүлж, 3 байршилд нийт 12000 м2 талбайд цэвэрлэгээ, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлгэсэн ба 
“Монте дассел трейд” ХХК-ий 9, “Норвов” ХХК-ий 2 БНХАУ-ын иргэн визний зөрчилтэй байсныг Гадаадын 
иргэн, харьяатын газар албадан саатуулж зөрчлийг арилгуулсан. Татвар төлөгчөөр 20 иргэн, аж ахуй 
нэгж бүртгэж, 8 иргэнийг сайн дурын даатгалд хамруулсан. 

18 Өрхийн болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийн борлуулалтыг дэмжих 
зорилгоор Цахим худалдаа хийх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 

Үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид, тоо 

50 
ХХҮХэлтэс 

ХХҮХ 
100.0 

“JDU.mn” веб сайтыг нээн ажиллуулж “Монгол төрх” фото студитэй хамтран 150 иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
2000 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг сайтад байршуулсан. Сайтын хэрэглэгчийн хандалт 
4000 байна. Дэлхийн зөн ОУБ болон “ECO” телевизтэй хамтран 7 хоногт 6 удаа өдөрт 45 минутын 
телевизийн шууд худалдааг зохион байгуулсан ба 60 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжийн 130 нэр төрлийн 
бараа, бүтээгдэхүүн хамрагдаж 6.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. 

19 1.2.3. Өрхийн болон бичил 
бизнес, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл, хүнсний ногооны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 
эрхлэгчдийг дэмжиж, бизнес 
инкубатор төв болон 
борлуулалтын нэгдсэн төвийг 
байгуулна. 

Хүнсний ногооны өрхийн тариалан эрхлэх 
сонирхолтой иргэдийг төсөл, хөтөлбөрийн 
хүрээнд сургалтад хамруулах 

Сургалтад 
хамрагдах иргэн,  

тоо 
300 ХХҮХэлтэс 100.0 

НХХААГ, “Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран Төв аймгийн “Атрын шим” ХХК-ийн сургалтын төвд зохион 
байгуулсан “Хүлэмжид ногоо тарихын ач холбогдол, үр ашиг” сэдэвт 2 удаагийн танхимын болон 
дадлагын сургалтад 4, 7, 18, 21, 22, 26, 32 дугаар хороодын 169, аж нэгж, Каритас Монгол бүлгийн 40 
нийт 209 хүлэмжийн тариалан эрхлэгчид хамрагдсан. “Хүлэмжний хөрс боловсруулалт, хагалгаа,  
хөрсний хучлага, дуслын усалгаа сэдвээр багш нар сургалт явуулж, үзүүлэх сургууль хийсэн. МУ-ын 
Ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан “Мах, хүнсний ногооны хангамжийн баталгаат 
байдал”сэдэвт хэлэлцүүлэгт газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 8 аж ахуйн нэгж, 
30 нийт 38 тариаланчийг хамруулсан. “Жишиг гудамж” хөтөлбөрт 22, 24, 25 дугаар хороодын 50 өрх, 
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“Жишиг загвар өрх”-д 5, 7, 20, 24, 26 дугаар хороодын зорилтот бүлгийн 5 өрх, нийт 55 өрхийг хамруулан 
төсөл хэрэгжүүлж, шаталсан сургалтыг зохион байгуулсан. 24 дүгээр хорооны Жишиг гудамжны өрхийн 
тариаланчтай хамтран 15 цуврал “Хүнсний ногоо тарих” теле хичээл, бэлтгэн “МҮОНРТ”-ээр гаргасан. 
“Жишиг гудамж” төслийн ажлын үр дүнг танилцуулах арга хэмжээг 10 дугаар сарын 02-ны өдөр зохион 
байгуулсан. Уг арга хэмжээнд нийслэл, дүүргийн удирдах албан тушаалтнууд болон бусад дүүргийн 
төсөлд хамрагдсан иргэд оролцсон. 

20 Газар тариалан, төмс, хүнсний ногооны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг 
дэмжиж тэдний эцсийн бүтээгдэхүүнийг 
борлуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

Өрхийн тариалалтыг дэмжих зорилгоор шар манжин, лууван, хүрэн манжин, урт сонгино, сармис зэрэг 
хүнсний ногооны үрийг 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 32 дугаар хороодын өрхийн тариалан эрхлэх 
сонирхолтой 330 өрхөд тараасан. Дүүргийн хэмжээнд 10 аж ахуйн нэгж, 507 өрх 543,14 га талбайд төмс, 
хүнсний ногооны тариалалт хийснээс 483.4 га-д төмс, 66.2 га-д хүнсний ногоо, 16.2 га-д хүлэмжийн 
ногооны тариалалт хийсэн. 17 дугаар хорооны асарт дүүргийн 27, орон нутгийн 3 нийт 30 ногоочин, 19, 
22 дугаар хороонд байрлах чингэлэгт 9, Сэлэнгэ захын хашаанд байрлах асарт дүүргийн болон орон 
нутгийн 8 ногоочин, “21 шөнийн зах”-ын төвлөрсөн цэгт 6 нийт 5 цэгт 53 ногоочид, тариаланчид 20 нэр 
төрлийн 429.1 тн төмс, хүнсний ногоо, нөөшилсөн бүтээгдэхүүний 174.1 сая төгрөгийн худалдан 
борлуулалт хийсэн байна. 

21 1.2.4. “Монгол мал” үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, 
ХАА-н хоршоодын үйл 
ажиллагааг дэмжих  

Мал, амьтныг гоц халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ХХҮХэлтэс, 

МХХ 
100.0 

Дүүргийн 20, 21, 32 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт 6 удаагийн тохиолдлоор гахайн Африкийн мялзан 
өвчин гарсантай холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/23, А/38, А/57, А/59, А/214 дүгээр 
захирамжаар хорио цээрийн дэглэм тогтоох, А/55, А/60, А/76, А/102, А/109, А/116, А/162, А/228 дугаар 
захирамжаар хязгаарлалтын дэглэмд шилжүүлэх, цуцлах шийдвэрийн дагуу шаардлагатай арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд: Голомтын болон сэжигтэй бүсийн айл өрхийн хашаа, гудамж, 
гахайн байр, саравч, штабын байр орчим устгалын цэг, гуу жалга, 20, 21, 22, 32 дугаар хороодын 
үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний 33 цэгийн лангуу, тавиур, зоорь, агуулах зэрэг нийт 1.03 сая м2 
талбайг ариутган халдваргүйжүүлсэн. Зориудаар устгасан гахай 437, өвчний шинж тэмдгээр үхсэн 186, 
гуу жалга, хогийн цэгт хаягдсан 136 нийт 759 толгой гахайг ариутгал халдваргүйтгэл хийж, булшилсан. 
Гахайн сонгомол мялзан өвчний эсрэг вакцинжуулалтад 9153 хамрагдахаас 6936 гахай, малын халдварт 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтад 61400 толгой мал хамрагдахаас 75159 толгой мал, цусан 
халдвар, дуут хавдар, боом, шөвөг яр, дотрын халдварт хордлого зэрэг 5 төрлийн вакцинжуулалтад 
31000 толгой мал хамруулахаас 33672 толгой мал хамрагдсан. Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/391 
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дүгээр захирамжийн хүрээнд “Буянхөхий” ХХК, “Бамбуу” ХХК, “РЭЗ” ХХК Санитар төв, “ГПДС” ХХК, “ТБҮ” 
ХХК, “Хашака” ХХК, “Мах импекс” ХХК, “Монгол мах экспо” ХХК, Агро нэгдэл трейд зэрэг аж ахуйн 
нэгжүүд хамтран малын хашаа, саравч, бэлчээрийн талбай, 23 худаг уст цэг, 51 тээврийн хэрэгсэл, 11 
махны үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний 743 цэг, нядалгааны 27 цэгийн 285314м2 талбайг ариутган 
халдваргүйжүүлсэн. Мал амьтны гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/389, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/163 
дугаар захирамжийн дагуу Эмээлт түүхий эдийн зах орчмын 7 аж ахуйн нэгж, түүхий эдийн 5 агуулах, 
мал нядалгааны 4 цэг, өлөнгийн 1 үйлдвэрийн 22500 м2 талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн. 
НМЭГ-ын даргын 2019 оны А/17 дугаар тушаалаар 32 дугаар хорооны Баруунтуруун, Шар хөтөл дахь 
АТШБТовчоодод хяналтын цэгийг ажиллуулан, мал, мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн 
тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийн шалгаж, бүртгэн халдваргүйжүүлэлтэд хамруулсан. НИТХ-ын 
“Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу хориглох бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай” 2019 
оны 21/06 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зөвшөөрөгдсөн байршилд нүүх хүсэлт гаргасан 
43 иргэнд Ногоон толгой, Нарийн хэсэгт газар танилцуулж, 19 иргэнд газар олгосон. Гахай, шувууны аж 
ахуй эрхэлж буй 11 иргэнд Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд байрлах газрыг танилцуулсан. 107 
өрхийн 3243 мал гаргахаас 83 өрхийн 2327 толгой мал гаргасан. Санхүүгийн дэмжлэг хүссэн 30 өрхөд 5.0 
сая төгрөгийн тусламж олгосон. 

22 “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” 
дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах 

Дэд хөтөлбөрийн 
тухайн жилийн 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ХХҮХэлтэс 100.0 

Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан шилдэг малчид, фермерүүдийг дэмжин 
нийслэлийн ЗДТГ-т уламжилснаас 21, 32 дугаар хорооны 4 малчин “Нийслэлийн тэргүүний фермер”-ээр 
шалгарсан. Дүүргийн хэмжээнд 34792 хээлтэгч төллөхөөс 32178 мал төллөн, 32141 төл бойжиж, төллөлт 
92.5 хувьтай. Дүүргийн 21 дүгээр хороонд сүүний чиглэлийн 30-аас дээш үнээтэй 189 иргэн, 11 аж ахуйн 
нэгж, 32 дугаар хороонд 6 иргэн эрчимжсэн мал аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Холбогдох 
материалын бүрдлийг хангасан 5 малчны хүсэлтийг уламжлан, арьс ширний урамшуулалд, 21 дүгээр 
хорооны 3, 32 дугаар хорооны 1 үхрийн аж ахуй эрхлэгч нийт 4 иргэний хөнгөлөлттэй үнээр цахилгаан 
саалтуур авах хүсэлтийг ХХААХҮЯ-д уламжилан шийдвэрлүүлсэн. ХХААХҮЯ, НХХААГ-аас зохион 
байгуулсан “Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн зөвлөлдөх уулзалт”-нд 21 дүгээр хорооны 9, 32 дугаар 
хорооны 2 нийт 11 фермер эрхлэгчид, НХХААГ, Глобал коммунитис ОУБ хамтран зохион байгуулсан 
“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжил” сургалтад дүүргийн фермерийн аж ахуй эрхлэгч 8, мал аж ахуйн 
хоршооны гишүүн 12 нийт 20 иргэний төлөөллийг оролцуулсан. ХХААХҮЯ-наас Төв аймгийн Зуунмод 
хотод зохион байгуулсан “Шилмэл мал-2019” гойд ашиг шимт үржлийн мал, амьтан шалгаруулах 
үзэсгэлэн худалдаанд дүүргийн 21 дүгээр хорооны 3 малчны 3 үхэр, 32 дугаар хорооны 2 иргэний 2 гахай 
шилмэл мал, амьтанд бүртгэгдэж батламж авсан. Үүнд: Сүүний чиглэлийн шилмэл хээлтэгчээр: Тэргүүн 
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байранд 21 дүгээр хорооны иргэн С.Түмэнжаргалын хар тарлан үүлдрийн үнээ 6 настай, 618 кг жинтэй, 
хоногийн саамын гарц 24.2, тослог 4.1 хувь, 3.0 хувь уургийн агууламжтай, дэд байранд 21 дүгээр 
хорооны иргэн Д.Бавуудоржийн хар тарлан үүлдрийн үнээ, 6 настай, 577 кг жинтэй, хоногийн саамын 
гарц 28.5, тослог 4.3 хувь, 3.1 хувь уургийн агууламжтай, гахайны төрөлд тэргүүн байранд 32 дугаар 
хорооны иргэн Ц.Баттулгын дюрок үүлдрийн мэгж, Б.Алтантуяагийн дюрок үүлдрийн бодон шалгарсан. 
Зохиомол хээлтүүлэгт малаа хамруулах хүсэлт гаргасан 30 иргэнд төслийн баг сургалт зохион 
байгуулсан. 21 дүгээр хорооны 8 хүртэлх саалийн үнээтэй 133 өрхийн 184 үхэрт хар тарлан цэвэр 
үүлдрийн хээлтүүлэг хийгдсэн. 

23 Хөдөө аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг 
дэмжих 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

Жи Эс Си ТББ-тай байгуулсан “Органик сүүний үйлдвэрийн цех” байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх хамтын 
ажиллагааны “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд: 21 дүгээр хорооны Ухнын аманд байгуулсан сүүний 
үйлдвэрийн цехийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр холбогдох байгууллагуудад албан хүсэлтээ гаргасан. 
Жи Эс Си ТББ-д 36 өрх мал аж ахуйн хоршоонд нэгдэх хүсэлт гаргаснаас 28 өрхөд мониторинг хийж, 12 
өрхийг шалгаруулсан. 2019 оны 04 дүгээр сард шалгуур хангасан малчдад хоршоо байгуулах анхдугаар 
хурлыг хийж, “Хаан шаргал” хоршоог үүсгэн байгуулсан. Нэмж элсэх хүсэлт гаргасан 8 өрхийн хүсэлтийг 
төслийн баг хүлээн авч, нөхцөл байдалтай танилцан, заавар, зөвлөгөө өгсөн. Хаан шаргал хоршооны 5 
гишүүн тус бүрт өөрсдийн сонгосон үүлдрийн үхэр олгосон. Жи Си Эс ТББ хэрэгжүүлж буй төслийн ач 
холбогдлын талаарх танхимын болон газар дээр нь бүлэг болгон ажиллуулах сургалтыг 21 дүгээр 
хорооны Нарийны хэсэг, Шар хадны хэсгийн малчдад 4 удаа зохион байгуулсан. 

24 “Хариуцлагатай эзэн, эрүүл тэжээвэр нохой” 
дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх 

Дэд хөтөлбөрийн 
тухайн жилийн 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ХХҮХэлтэс ҮБ 

Хөтөлбөрийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй. 

25 1.2.5. Малын захыг мах 
боловсруулах үйлдвэрийн 
хамт байгуулж, мал 
эмнэлгийн ариун цэврийн 
шаардлагад нийцсэн, 
баталгаат бүтээгдэхүүн 
нийлүүлнэ. 

Мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийг 
дэмжиж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

Мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлт гаргасан 11 аж ахуйн нэгжтэй Худалдаа 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн гэрээ байгуулан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. 
Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/163 дугаар захирамжийн хүрээнд хяналт шалгалтад хамрагдсан мах 
боловсруулах 8 үйлдвэрийн удирдлага, ажиллагсдад эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал, 
мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, стандартын чиглэлээр зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн ба гүйцэтгэлийн 
хяналт хийж илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулсан. 
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26 Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж барих 
/32 дугаар хороо/ 

Баригдах 
байгууламж, тоо 

1 

ХХҮХэлтэс 100.0 

Дүүргийн 32 дугаар хороонд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Глобал рост” ХХК хяналт, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж барьж байна. Барилгыг 2019 оны 12 дугаар сарын 20-нд улсын 
комисст хүлээлгэн өгнө. 

27 1.2.6. Худалдаа, нийтийн 
хоол, аялал жуулчлал, ахуйн 
үйлчилгээний стандартыг 
мөрдүүлж ажиллана. 

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж, стандартыг хангуулж, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж 
ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

Гахайн мах, гахайн махан бүтээгдэхүүн худалддаг хоол үйлдвэрлэлийн 95, худалдааны 123, 
үйлдвэрлэлийн 23 нийт 241 аж ахуйн нэгж хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтын явцад 67 аж ахуйн 
нэгжийн 37 тн гахайн мах битүүмжилж, 36 аж ахуйн нэгжийн 369 кг махыг устгалд оруулж, 31 аж ахуйн 
нэгжийн 36994 кг махыг өвчин илрээгүй тул битүүмжлэлийг нээн худалдаанд гаргасан. Согтууруулах 
ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 497 аж 
ахуйн нэгжид аттестатчиллын шалгалтыг 04 дүгээр сарын 08-наас 05 дугаар сарын 22-ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан. Шалгалтад хамрагдсан 30 аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, 413 
аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрлийг сунгах саналыг Улаанбаатар хотын ЗАА-нд хүргүүлсэн. Шалгалтын явцад 
дотоод хяналтын журам мөрдөж ажилладаггүй, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаагүй, хүнсний 
бүтээгдэхүүн бүрт ул мөр мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтлөөгүй, хугацаа дууссан хүнсний бүтээгдэхүүн 
худалдсан, хадгалалтын горим зөрчсөн, стандартын шаардлага хангахгүй зэрэг нийтлэг зөрчил илэрсэн 
бөгөөд улсын байцаагчийн албан даалгавраар хугацаатай үүрэг өгч, зөрчлийг арилгуулж, 4 аж ахуйн 
нэгжид 1.2 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан. 2019 оны 09 дүгээр сарын 19-23-ны өдрүүдэд 15 
дугаар хорооны 19, 20 дугаар байрны өргөтгөл болон нэг давхарт үйл ажиллагаа явуулж буй 5 иргэний 
цайны газар, 7 аж ахуйн нэгжийн ресторан, кафед хяналт шалгалт хийсэн. Нийтийн орон сууцны суурийн 
болон нэг давхарт 2 иргэний малын дотор мах боловсруулах үйл ажиллагааг албадан зогсоож, 7 иргэн, 
ААН-д улсын байцаагчийн албан мэдэгдлийг хүргүүлэн, 6 иргэн, ААН-д 1.5 сая төгрөгийн торгуулийн арга 
хэмжээ авч, зөрчлийг арилгуулсан. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн худалдаа, үйлчилгээний 1896 аж ахуйн 
нэгж байгууллагад Батламж, гэрээ олгосон. 

28 Аялал жуулчлал, ахуйн үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт 
шалгалт хийж, мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ХХҮХэлтэс, 

МХХ 
100.0 
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Зочид буудал, дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах, сунгуулах хүсэлт гаргасан 73 (зочид 
буудал 18, дэн буудал 55) аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд Дэн буудалд тавигдах ерөнхий шаардлага 
MNS5738:2007 стандарт, Зочид буудлын үйлчилгээний зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS4588:2008 
стандартын биелэлтийн шалгалтыг хийж хууль, тогтоомж, стандартын тухай зөвлөгөө өгч ажиллав. 13 
дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дэн буудлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд 
хяналт шалгалтыг хийж, хяналтын камер суурилуулан, цагдаагийн байнгын цэг ажилуулж, 
удирдлагуудтай 2 удаагийн уулзалт зохион байгуулан ажилласнаар 5 дэн буудал үйл ажиллагааны 
чиглэлээ өөрчлөх хүсэлт гаргасан. 

29 Авто засвар болон бусад үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд холбогдох 
байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт 
хийж мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100  ХХҮХэлтэс 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын А/374 дүгээр захирамжийн дагуу авто засвар, авто үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 7 дугаар сарын 03-16-ны өдрүүдэд авто засвар, 
кузов засвар, дугуй засвар, автомашины угаалга, шатах тослох материал, сэлбэгийн худалдааны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 50 иргэн, аж ахуйн нэгжид хяналт, шалгалт хийсэн. 
Шалгалтаар 112 зөрчил илрүүлж шалгалтын явцад 22 зөрчлийг арилгуулж, зөрчил гаргасан иргэн аж 
ахуйн нэгжүүдэд албан шаардлага 21, мэдэгдэл 5 хүргүүлэн 4 аж ахуй нэгжид 7.0 сая төгрөгийн торгууль 
ногдуулсан. “Авто тээврийн тухай” хуульд заасны дагуу “Тухайн үйлчилгээний ангилал, стандартад 
тавигдах шаардлагын дагуу үйл ажиллагаа явуулах”, “Эрх бүхий байгууллагаар ангиллаа тогтоолгох” 
үүргийн дагуу “Авто үйлчилгээний ангилал” тогтоох шалгалтад 11 иргэн, аж ахуй нэгж хамрагдсан. 
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, явган хүний зорчих хэсэг, гарц, чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн 
буудал дээр байрласан ТҮЦ, ил задгай худалдаа эрхэлж байгаа иргэдийн үйл ажиллагаанд 5 дугаар 
сарын 13-наас 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн хооронд 6 удаагийн хяналт шалгалтыг хийсэн. Шалгалтаар 
зөрчил бүхий 70 иргэнд сануулах, 4 иргэнийг 200.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авсан. 
Энхтайваны өргөн чөлөөнд байрлах 50 ТҮЦ-т шаардах хуудас өгч, 7 ТҮЦ-ийг нүүлгэн шилжүүлсэн. 

30 1.2.7. Баянхошуу, Толгойт 
бүсүүдэд стандарт 
шаардлагад нийцсэн хүнсний 
болон барааны худалдаа, 
үйлчилгээний цогцолбор төв 
байгуулах санаачлагыг 
дэмжинэ. 

Стандарт шаардлагад нийцсэн худалдаа, 
үйлчилгээний төв байгуулах иргэн, аж ахуйн 
нэгжийн санал, санаачлагыг дэмжин, 
хамтран ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

20 дугаар хороонд “Улаанбаатар импекс” ХХК авто сэлбэгийн төрөлжсөн худалдааны төв нээж, 150 
иргэнийг ажлын байраар хангасан үйл ажиллагааг дэмжин Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 
Батламж олгосон. “Сонгинохайрхан брэнд” бүтээх, сайжруулах ажлын гэрээг “Дрон дата” ХХК-тай 
байгуулан, үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж иргэн, 
аж ахуй нэгжүүдэд 2 удаа хийсэн. Дүүргийн 5 дугаар хороонд “SHD mart” жишиг дэлгүүр баригдаж байна. 
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31 1.2.8. Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй, баталгаат байдлыг 
хангахад чиглэгдсэн бодлогыг 
хэрэгжүүлнэ. 

Худалдаа үйлчилгээ үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
мэргэжлийн байгууллагууд хамтран 
холбогдох сургалтыг зохион байгуулж, 
мэдээ мэдээллээр хангаж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ХХҮХэлтэс, 

МХХ 
100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/101 дүгээр захирамжийн дагуу худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд салбарын хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, орчин үеийн 
худалдааны байгууллагын чиг хандлагын талаарх сургалтыг 2 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 4 дүгээр 
сарын 03-ны өдрүүдэд 32 хороонд хийж 1200 гаруй иргэн, ААНБ-ыг хамруулсан. Худалдаа үйлчилгээ 
эрхлэгч иргэн, ААНБ-д зориулсан 2000ш гарын авлагыг хэвлүүлэн тараасан. “Худалдаа үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн II зөвлөгөөн”-ийг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу “Сонгинохайрхан амралт цогцолбор”-ын 
газарт 5 дугаар сарын 17-ны өдөр “YES MPP” ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, 250 гаруй иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулсан. Зээлийн батлан даалтын сан, нийслэлийн ЖДҮДТ, дүүргийн 
Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний хэлтэс зэрэг байгууллагуудтай хамтран 4, 9, 11 дүгээр саруудад 
“Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх” сэдэвт сургалт 
зохион байгуулж, 500 гаруй иргэн аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл-2020” дэд 
хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, бизнес эрхлэгчид болон ерөнхий боловсролын сургууль, 
цэцэрлэгийн удирдлага, тогооч нарт “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадал /GMP, GHP/ нэвтрүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, 150 иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн төлөөллийг хамруулсан. Худалдагч, тогооч, зөөгч, бармен мэргэжил олгох сургалтад 25, 
зочлох үйлчилгээний мэргэжил олгох сургалтад 13 хүнийг тус тус хамруулсан. БНСУ-ын KOICA олон 
улсын байгууллага, “WITH” ТББ-ын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй ”Улаанбаатар хотын цэцэрлэгийн 
хүүхдийн хоол шим тэжээл, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний менежментийг сайжруулах” төслийн хүрээнд 
117 дугаар цэцэрлэгийн 2 гал тогоог сайжруулан засварлаж, орчин үеийн техник технологиор 
тохижуулан, мэргэжлийн хоол зүйчийг тогтмол ажиллуулж байна. “Давс багатай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжье” 2 дугаар шатны арга хэмжээнд хоол үйлдвэрлэлийн салбарын 8 байгууллага 
оролцсон бөгөөд 112 дугаар цэцэрлэг тусгай байранд шалгарч, Улаанбаатар хотын Ерөний менежерийн 
“Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар шагнуулсан. 

32 Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн 
өмнөх боловсролын байгууллагуудад 
стандартыг мөрдүүлж, хяналт шалгалт хийж 
мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ХХҮХэлтэс, 

МХХ 
100.0 

Дүүргийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны А/14 дүгээр тогтоолын дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 

ажиллагаа явуулж буй төрийн бус өмчийн 6 сургууль, 29 цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд сургалтын гадаад 

дотоод орчин, бодлого, төлөвлөлт, хүний нөөц чадавх, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, эрүүл ахуй 
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аюулгүй байдал, тулгамдаж байгаа асуудал, хоол хүнсний хангамжид тавигдах стандартын шаардлагад 

нийцүүлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах зорилгоор хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан. 

Шалгалтын хугацаанд илэрсэн зөрчилд үндэслэн 7 цэцэрлэгт хугацаат албан шаардлага хүргүүлж, 9 

цэцэрлэгт 1.5 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч, илэрсэн зарим зөрчлийг газар дээр нь 

арилгуулж ажилласан. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын 25 сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний газарт хяналт шалгалтыг хийсэн. Шалгалтын явцад нийт 84 зөрчил илрүүлж, 24 зөрчлийг 

газар дээр нь арилгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдалд улсын байцаагчийн албан шаардлагыг 19 аж ахуй 

нэгж, байгууллагад хүргүүлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

33 1.2.9. Эрүүл соёлтой 
үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн 
байгууллагыг дэмжинэ. 

Үйлдвэр, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, ахуйн 
үйлчилгээ, авто засварын чиглэлээр 
соёлтой үйлчилгээ үзүүлэн, стандарт хангаж 
үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагыг 
шалгаруулах, тэмцээн уралдаан зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ХХҮХэлтэс 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын А/444 дүгээр захирамжийн хүрээнд “Үйлчилгээний соёл 5S аян”-ыг худалдаа, хоол 

үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад 8 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрүүдэд 

зохион байгууллаа. Тус аянд идэвхтэй оролцсон худалдааны 5, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 8, нийт 

13 ААН-ийн үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 2 /“Гурван мөнх тансаг” 

ХХК, “Акилла роялти” ХХК/ байгууллагыг шалгаруулан, УБЗАА-нд материалыг хүргүүлснээр “Гурван мөнх 

тансаг” ХХК-ий “Brown house” ресторан нь нийслэлийн хэмжээнд “Үйлчилгээний соёл 5S аян”-ыг 

хэрэгжүүлэгч “Шилдэг байгууллага”-ын дэд байранд шалгарч, “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар 

шагнагдсан. Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/360 дугаар захирамжийн дагуу худалдаа, үйлдвэрлэл 

үйлчилгээний байгууллагуудын 26 багийн дунд сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, дартсын төрлүүдээр спортын 

тэмцээнийг зохион байгууллаа. Төрөл тус бүрт 1, 2, 3 дугаар байрыг шалгаруулан, дүүргийн Засаг даргын 

өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. 

34 1.2.10. Мал аж ахуй, газар 
тариалан фермер болон аж 
ахуйн зориулалтаар төсөл 
сонгон шалгаруулалтаар 
газар эзэмших, ашиглах эрх 
олгогдсон газруудын 
ашиглалтад хяналт тавих 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газар эзэмших, 
ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын газар ашиглалтад хяналт 
тавьж, зориулалтын дагуу газраа 2 жил 
дараалан ашиглаагүй иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын судалгааг гаргаж Газрын 
тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авч, эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
Газар зохион 
байгуулалтын 

алба 
70.0 
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Газрын тухай хуулийн 40.1.6 дахь заалтыг зөрчин газраа эзэмшиж, ашиглаагүй 383 иргэн, хуулийн 

этгээдийн судалгааг гаргаж 5 жилээс дээш жил ашиглаагүй 36 иргэн, хуулийн этгээдэд захиргааны акт 

тавиулахаар нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлсэн. Мөн дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хуралд хамтран ажиллах саналаа  2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 17/1335 

албан бичгээр хүргүүлэн хамтарсан ажлын хэсэг Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 43 дугаар тогтоолоор 2 ажлын хэсэг  байгуулагдан 1, 20, 21, 22, 24, 25, 

32 дугаар хороодын 383 байршилд газар дээр нь очиж хяналт шалгалт хийж тайланг  дүүргийн Иргэдийн 

Төлөөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулахаар бэлдээд байна. 

35 1.2.11. Шинээр газар эзэмших, 
ашиглах хүсэлт гаргасан 
иргэд, аж ахуй нэгж 
байгууллагад газар эзэмших, 
ашиглах эрх олгоно. 

Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад газар 
эзэмших, ашиглах эрх олгох 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
Газар зохион 
байгуулалтын 

алба 
100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/04, А/49, А/78, А/95, А/97, А/123, А/243, А/265, А/344, А/412, А/413, 
А/473, А/476, А/425, А/501 дүгээр захирамжуудаар 1983 иргэнд 122.98 га газрыг эзэмших эрх олгосон 
байна. 

ХОЁР. НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ 
2.1. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн амьдралын түвшинг дээшлүүлнэ. 

36 2.1.1. Халамжаас хөдөлмөр 
эрхлэлтрүү шилжиж, зорилтот 
өрх 40-өөс дээш насны 
иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр 
орон нутгийн онцлогт 
тохирсон төсөл 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд хөтөлбөр боловсруулан ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны А/35 дугаар 
тогтоолоор батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хөтөлбөрт 40-өөс дээш насны иргэд, 
зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн 8 зорилт 25 үйл ажиллагааг 
төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 40-өөс дээш насны 24 иргэнийг үсчин, гоо сайханч, цэцэрлэгийн туслах 
багш, тогооч, талх нарийн боов, нярав, хүнд машин механизмын операторч мэргэжил олгох сургалтад, 
“Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” туршилтын төслийн хүрээнд 8 чиглэлийн мэргэжлээр “хөдөлмөр 
эрхлэлтийн цогц сургалт”-д 30 иргэн, бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах арга 
хэмжээнд 141 иргэн, нийтийг хамарсан ажилд 300 гаруй иргэнийг хамруулж түр ажлын байраар хангаж, 
цалин орлогыг нь нэмэгдүүллээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээний хүрээнд 40-өөс дээш насны 
ажил хайж хандсан иргэдэд ажилд зуучлалын үйлчилгээ үзүүлж нийт 670 иргэнийг байнгын ажлын 
байранд зуучиллаа. “Гар урлалын төв”-ийг “Оюунлаг ирээдүй” төвийн 1 давхрын 90 м2 талбайд нээн 
ажиллуулж, оёдол, эсгий, гар урлалын чиглэлээр 16 иргэн ажлын байртай болсон. 

37 Хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа хийж, үйл 
ажиллагаандаа хэрэглэх хялбар 
мэдээллийн бааз үүсгэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 
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“Нэг өрх-нэг ажлын байр” хөтөлбөрийн хүрээнд “Өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлох” 
судалгаанд дүүргийн 54927 өрхийг хамруулан хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлын талаарх судалгааг нэгтгэн 
боловсруулалт хийсэн. Үүнд: Хөдөлмөр эрхэлдэггүй 1-5 гишүүнтэй өрхийн тоо 72 хувь, өрхийн бүх 
гишүүд нь хөдөлмөр эрхэлдэг өрх 28 хувийг эзэлж байна. Нийт хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн 64 хувь нь 
албан хөдөлмөр эрхлэлт 36 хувь нь албан бус хөдөлмөр эрхэлж байна. Зорилтот өрхийн хөгжил 
хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрт хамрагдаж буй 1010 өрхийн хөдөлмөрийн насны 2556 
иргэнээс хөдөлмөр эрхлэлтийн хэрэгцээний судалгааг авч нэгтгэсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг бичил бизнес, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 232 иргэн, 35-аас 
дээш насны өрхийн үйлдвэрлэл, бичил бизнес эрхлэгч 710 иргэдийн судалгааг гаргасан. Судалгаанд 
тулгуурлан иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүд, хөдөлмөрт бэлтгэх, 
ажил мэргэжпийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө мэдээлэл өгөх сургалт болон мэргэжил олгох сургалтад 
хамруулав. 32 хорооноос мэргэжил эзэмшин цаашид ажил хийх хүсэлтэй иргэдийн судалгаа гаргаж нийт 
683 иргэний мэдээллийг нэгтгэн судалгаанд хамрагдсан иргэдээс сонирхлын дагуу 194 иргэнийг 
мэргэжил олгох сургалтад хамрууллаа. Үүнд хөгжпийн бэрхшээлтэй 17 иргэн сургалтад хамрагдаж 
мэргэжил эзэмшсэн. 

38 Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгч иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

Дүүргийн хэмжээнд хэрэгжих хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээг танилцуулах, иргэдэд 

мэдээлэл хүргэх зорилгоор гарын авлага, тараах материал бэлтгэн, 32 хорооны хэсгийн ахлагч нар 

болон иргэдэд танилцуулга мэдээлэл хүргэн, 17 удаагийн нэгдсэн өдөрлөг, уулзалт зохион байгуулан 

ажилласан. Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж санхүүгийн дэмжлэг авах хүсэлтэй иргэдийн 

төсөл хүлээн авах ажпыг 2 удаа зохион байгуулсан. Нийт 342 төсөл хүлээн авч, 148 иргэний төслийг 

дэмжин гэрээ байгуулж, нийт 380.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. “Бат өөдөө” ХХК-ий 

дэргэдэх сургалтын байгууллага, ЖДҮДТөвтэй гэрээ байгуулж, нийт 350 иргэнийг хамруулж, цаашид 

бизнесээ амжилттай авч явах, хөгжүүлэх зөвлөгөө мэдээлэл өгч, чадавхижууллаа. Зохион байгуулалттай 

ажлын байр арга хэмжээнд нийт 8 бүлэг байгуулж, 40 иргэнийг хамруулав. Хөтөлбөрийн хүрээнд хороод 

болон ААНБ-аас нийт 32 төсөл ирүүлснээс 28 байгууллагатай гэрээ байгуулж, ажилгүй 550 иргэнийг түр 

ажлын байраар ханган ажиллалаа. 

39 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг 
хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 137 төсөл хүлээн авч 42 ахмадын төслийг нийт 48.0 сая төгрөгөөр 
дэмжиж, санхүүжилт олгосон. 
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40 2.1.2. Сонгинохайрхан 
дүүргийн амралт цогцолборын 
үйл ажиллагааг өргөжүүлж 
амралт, сувиллын газрыг бий 
болгох 

Дүүргийн амралт цогцолборын үйл 
ажиллагааг дэмжиж, хүчин чадлыг 
сайжруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 70.0 

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн 109.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 4 байшин барих ажлын гүйцэтгэгч 
байгууллага шалгарч ажлын гүйцэтгэл 60.0 хувьтай. 

41 Хүүхдийн зан заншил, ёс суртахууны 
төлөвшил, хөдөлмөрийн дадал олгох 
хөтөлбөр бүхий амралтын үйл ажиллагаа 
судлах, хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

06 дугаар сарын 20-ноос 08 дугаар сарын 15-ны хооронд 5 багштайгаар нийт 8 ээлжээр 320 хүүхэд 
хүлээн авч ёс заншил, хөдөлмөрийн дадал олгох сургалтад хамрууллаа. 

42 2.1.3. Иргэдийн санал 
санаачлагад тулгуурласан 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж 
төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд 
1200 ажлын байр шинээр бий 
болгож, ажил олгогч 
байгууллагуудтай хамтран 
ажилгүй 8000 иргэнийг ажилд 
зуучлан, дүүргийн хүн амын 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 55 
хувьд хүргэнэ 

Иргэдээс санаачилсан төсөл хөтөлбөрийг 
дэмжих замаар шинэ ажлын байр бий 
болгох 

Ажлын байр, тоо 100 
НХХ, ХХҮХ 100.0 

142 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 2010 шинэ ажлын байрны мэдээллийг "Маягт ХЗЗ-1 Ажилтны 
дэлгэрэнгүй бүртгэл"-ээр хөдөлмөр эрхлэлтийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлээ. 2019 оны 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 288 шинэ ажлын байр үүссэн байна. Үүнд: 
ХБИ-ий ажлын байрыг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 82, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн 
хүрээнд 148, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 42, залуучуудын 
хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 16 ажлын шинэ ажлын байр үүссэн. 

43 Ажил олгогч байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж, ажилгүй иргэдийг ажлын байранд 
зуучлах 

Ажлын байраар 
хангагдах иргэн, 

тоо 

2000 
НХХ, ХХҮХ 100.0 

Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор ажил олгогч 280 гаруй байгууллагаас сул чөлөөтэй 2350 гаруй 
ажлын байрны захиалгыг бүртгэн, бүртгэлтэй, идэвхитэй ажил хайж хандсан ажилгүй, ажилгүйдэлд 
өртөж болзошгүй 3480 иргэнийг хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлжүүлж, 
ажилд зуучлалын үйлчилгээ үзүүлснээр 2010 иргэнийг байнгын болон улирлын ажлын байранд зуучлан 
оруулж, хөдөлмөрийн зах зээлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлжүүлсэн. 

44 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын 
байрыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдийг дэмжих, хөгжүүлэх, стандартад нийцсэн байртай болох 
зорилгын хүрээнд “ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛИЙН ТЭГШ ХӨГЖИЛ ТББ”-тай хамтран Нийгмийн даатгалын 
хэлтсийн урд байранд засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулаад байна. Хөтөлбөрийн 
хүрээнд хөдөлмөрт бэлтгэх сургалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй 65, аж ахуй эрхлэлтийн сургалтад 239 
иргэнийг тус тус хамруулсан. Мэргэжил эзэмших хүсэлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй 41 иргэний судалгааг 
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гарган НХЭГ-т хүргүүлж, оёдол, гар урлал, утас засварчин зэрэг мэргэжлийн сургалтад хамруулсан. Аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудаас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажиллуулах ажлын байрны захиалгыг бүртгэн 
авч, 25 иргэнд ажилд зуучлан 8 иргэн байнгын ажлын байртай болсон байна. Санхүүгийн дэмжлэгийн 
арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй 141 иргэн төслийг авч, 82 иргэний төслийг 
нийт 176.0 сая төгрөгөөр дэмжин, гэрээ байгуулж, санхүүжилт олгосон. 

45 2.1.4. Ажил мэргэжилгүй 
4000 иргэнийг мэргэжил 
олгох, 200–аас доошгүй 
иргэнийг мэргэшүүлэх давтан 
сургалтанд хамруулна. 

Ажилгүй иргэдийг мэргэжил олгох болон аж 
ахуй эрхлэлтийн сургалтад хамруулж 
чадавхижуулах, давтан сургалтад хамруулж 
мэргэшүүлэх 

Сургалтад 
хамрагдах иргэн, 

тоо 

500 

НХХ, ХХҮХ 100.0 

Хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах хүсэлт ирүүлсэн байгууллагуудаас ХХҮЕГ-аас гаргасан 
жагсаалтад багтсан “Эх онол”, дүүргийн ЖДҮДТөв, “ХАБЭА” ХХК, Эмэгтэйчүүд хөгжил төв, Хөдөлмөр, 
хүний нөөц судлалын хүрээлэн зэрэг 5 байгууллагыг сонгон, гэрээ байгуулж нийт 415 иргэн хамруулсан. 
Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах хүсэлт ирүүлсэн 3 байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулан 54 иргэнийг хамруулж, байнгын ажпын байраар хангасан. Мэргэжил эзэмших хүсэлтэй 642 
иргэдийн мэдээллийг гарган ажилгүй 177 иргэнийг тогооч, үсчин, гоо сайханч, цэцэрлэгийн багшийн 
туслах, зөөгч, бармен, худалдагч касс, хүнд машин механизмын операторч, цахилгаанчин, гагнуурчин 
зэрэг мэргэжил олгох сургалтад хамруулсан. 

46 2.1.5. Хөдөлмөрийн 
харилцаа, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
орчныг сайжруулахад 
чиглэсэн арга хэмжээ зохион 
байгуулна. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох 

Дэд хөтөлбөрийн 
тухайн жилийн 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, ХХҮХ 100.0 

Иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөрийн харилцаа, ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг сурталчлан, 
зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцох 
зөвлөн туслах үйл ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлж ажилласан. Хөдөлмөрийн харилцаа, цалин хөлс, 
ХАБЭА-н асуудлаар хандсан 272 иргэнд хуулийн дагуу зөвлөгөө мэдээлэл, ХАБЭА-н тухай хууль, 
хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх, үйлдвэрлэлийн осол судлан бүртгэх талаар давхардсан 
тоогоор 378 аж ахуйн нэгж байгууллагад зөвлөн туслах үйлчилгээ тус тус үзүүлсэн. Дүүргийн 17 ЕБС, 50 
цэцэрлэгийн удирдлагуудад ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулж чадавхижуулж, Монголын ХАБЭА-н 
ажилтнуудын холбоотой хамтран сургууль, цэцэрлэгүүдиийн гадна болон дотоод орчинд эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж, зөвлөн туслах үйл ажиллагаа явуулсан. “МС акуа” ХХК, “Милл хаус” ХХК, “Монгол фүүд” 
ХХК, “Их тайга” ХХК зэрэг 12 томоохон аж ахуй нэгж байгууллагын 520 гаруй ажилтныг хамруулан 
хөдөлмөрийн харилцаа, ХАБЭА, хөдөлмөрийн бүтээмжийн талаар сургалт зохион байгуулж, шинэ мэдлэг 
мэдээллээр хангасан. Хороодын Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга, Засаг дарга нар болон 56 ААНБ-ын 
удирдлага, ХАБЭА-н ажилтнуудад зориулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чадавхижуулах 
сургалт”-ыг зохион байгуулсан. “Хөдөлмөр эрхлэлт-2019” бүсчилсэн өдөрлөгийн үеэр 1500 гаруй иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагад ХАБЭА-н хууль, тогтоомжийг тусгасан гарын авлага түгээн, зөвлөгөө 
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мэдээлэл өгч ажилласан. “Ололт амжилт” сургалтын төвтэй хамтран дүүргийн ажил олгогч 
байгууллагуудын удирдлагуудад зориулсан “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх ХАБЭА-н” сургалт зохион байгуулж, нийт 95 аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдах 
ажилтнуудыг хамруулсан. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах улсын 
уралдааны шинэчлэгдсэн журмыг 100 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлж сурталчилсан. 

47 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
дэлхийн өдрийг угтан “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян” 
зохион байгуулж, үр дүнг тооцох 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

1 

НХХ, ХХҮХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/191 дүгээр захирамжаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
сарын аян” зохион байгуулах удирдамж, төлөвлөгөөг батлуулан, 04 дүгээр сарын 01-ээс 05 дугаар сарын 
08-ны хугацаанд хэрэгжилтийг 100 хувь ханган ажиллав. Аяны хүрээнд дүүргийн төрийн болон хувийн 
хэвшлийн нийт 100 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад ХАБЭА-н зурагт плакат, эрсдлийн үнэлгээ хийх 
аргачилсан зөвлөмж, ХАБЭА-н тухай хууль, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон 
тооны бус байнгын комисс байгуулах аргачилсан зөвлөмжүүдийг тус тус хүргүүлж зөвлөгөө мэдээллээр 
хангасан. ЕБС-ийн 6-8 дугаар ангийн сурагчдын дунд “НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 
БАЙДАЛ” сэдэвт гар зургийн уралдаан, дүүргийн “Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв”-ийн 
суралцагчдын дунд “АЮУЛГҮЙ ХӨДӨЛМӨР” сэдэвт илтгэлийн уралдааныг тус тус зохион байгуулсан. 
МСҮТөвийн 160 гаруй суралцагчдад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, журам, 
үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн. 

48 2.1.6. Нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээг ядуурлыг 
бууруулах зорилттой 
уялдуулж нийгмийн халамж 
зайлшгүй шаардлагатай 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн 
нийгмийн хамгааллын дэд 
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнд хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүнд үзүүлэх “Хүнсний 
эрхийн бичиг”-ийн үйлчилгээнд өрхийн амжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны 292.5 болон 
түүнээс доош оноотой нийт 5064 өрхийн 16000 насанд хүрсэн иргэн, 13000 хүүхэд хамруулж 3.9 тэрбум 
төгрөгийн хүнсний дэмжлэг олгов. 

49 Зорилтот бүлгийн өрх, иргэнийг 
нийгэмшүүлэн, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, 
орлогын эх үүсвэртэй болоход чиглүүлэх 
төсөл, хөтөлбөрт хамруулах 

Дэмжлэг үзүүлэх 
өрх, тоо 

6400 НХХ, ХХҮХ 70.0 

2019 онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдэд иргэдийг 
хамруулах, орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааг дээшлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 54 иргэн 
төсөл ирүүлснээс, 27 иргэний төсөлд 48.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, ахмад мэргэжилтний 
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зөвлөх үйлчилгээний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгийг 2 иргэнд, ХБИ-ний 
ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэгийг 9 иргэнд, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн 
санхүүгийн дэмжлэгийг 19 иргэнд тус тус олгосон. ОНОТХҮ-ний хамт олны бүлэг бүрдүүлэх төсөлд 105 
бүлгийн 46 төсөл ирснээс 12 бүлгийн 24 иргэнд 18.0 сая төгрөгийн буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэг олгож, 
113 өрхөд ДЗОУБ-тай хамтран өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэх тоног төхөөрөмж өглөө. 

50 Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, ядуурлыг 
бууруулах зорилттой уялдуулж нийгмийн 
халамж зайлшгүй шаардлагатай иргэдэд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ХХҮХ 100.0 

2019 онд зорилтот бүлгийн 1010 өрхийг сонгож, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 
удирдамж боловсруулан сургалт, мэдээллийг хороодод хүргэн ажилласан. Өрхийн амжиргааны түвшинг 
тодорхойлох судалгааны 292.5 болон түүнээс доош оноотой өрхийн 16000 насанд хүрсэн иргэн, 8000 
хүүхдэд 3.9 тэрбум төгрөгийн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Мэргэжил эзэмших хүсэлтэй, 
ажилгүй 177 иргэнийг тогооч, үсчин, гоо сайханч, цэцэрлэгийн туслах багш, зөөгч, бармен, худалдагч 
касс, хүнд машин механизмын операторч, цахилгаанчин, гагнуурчин зэрэг мэргэжил олгох сургалтад 
хамрууллаа. 

51 Нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөрийг 
батлуулж, хэрэгжүүлэх 

Дэд хөтөлбөрийн 
тухайн жилийн 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, ХХҮХ 00.0 

Нийгмийн хамгааллын дэд хөтөлбөрийг боловсруулахад үндэслэл болгох үндэсний болон нийслэлийн 
хөтөлбөр батлагдаагүй. Улсын хэмжээнд зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа болно. 

52 2.1.7. Хүүхэд залуучууд, 
эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, 
ахмадын талаарх бодлогыг 
дүүргийн түвшинд 
хэрэгжүүлж, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд 
зориулсан дэд бүтцийг бий 
болгоход анхаарч ажиллана 

“Цалинтай ээж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  Дэд хөтөлбөрийн 
тухайн жилийн 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, ХХҮХ 100.0 

Цалинтай ээж хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдээ харж буй 19901 эхэд 9.2 тэрбум төгрөгийг олгууллаа. 

53 Харьяалалгүй зорилтот бүлгийн ахмадуудад 
хүндэтгэл үзүүлэх 

Хүндэтгэл 
үзүүлэх 

ахмадууд, тоо 

7000 НХХ, 
Ахмадын 

хороо 
100.0 

Цагаан сар - Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан дүүргийн Засаг 
даргын А/05 дугаар захирамж гарган ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулж, зорилтот 
бүлгийн 2000 ахмад хамрагдсан. Харьяалалгүй 6000 ахмадад тус бүр 10000 төгрөгийн хүндэтгэл 
үзүүлсэн. Ахмадын баяраар харьяалалгүй 14000 ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж 
140.0 сая төгрөгийг зарцуулсан. 
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54 Ахмадуудыг нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээнд хамруулах 

Үйлчилгээнд 
хамрагдах иргэн, 

тоо 

500 НХХ, 
Ахмадын 

хороо 
100.0 

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Халамжийн тэтгэвэрийг 386 ахмад настанд 624.1 сая төгрөг, 
амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж 2522 ахмадад 1.7 тэрбум төгрөг насны хишигт 11748 ахмадад 1.8 
тэрбум төгрөг, алдар цолтой ахмадын хөнгөлөлт тусламж 136 ахмадад 214.7 сая төгрөг, ахмад настны 
хөнгөлөлт тусламж 26626 ахмадад 2.8 тэрбум төгрөгийг тус тус халамжийн сангаас олгосон байна. 

55 Ахмад үеийн ажил амьдралын туршлагаас 
залуу үед өвлүүлэх ажлыг зохион байгуулах  

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 НХХ, 
Ахмадын 

хороо 
100.0 

“Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ” арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтэй, мэргэжлийн өндөр ур 
чадвартай ахмадуудын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх төсөл хүлээн авч, зөвлөгөө мэдээллээр ханган, 
шаардлага хангасан 18 ахмадуудтай гэрээ байгуулан 15.1 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. 

56 
Ахмадын өргөөний барилгыг барьж 
ашиглалтад оруулах /1 дүгээр хороо/ 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл, хувь 

100 НХХ, 
Ахмадын 

хороо 
40.0 

Барилгын гүйцэтгэгчээр “Ган цаг” ХХК-ийг шалгаруулж гэрээ байгуулсан. /Гэрээний үнэ 745.6 сая төгрөг/ 

57 Ахмад настан, хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийтийн 
биеийн тамир, амралт, соёл үйлчилгээний 
төв байгуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах 
/25 дугаар хороо/ 

Барилгын ажлын 
гүйцэтгэл, хувь 

100 

НХХ ҮБ 

2020 онд дамжин хэрэгжинэ. 

58 2.1.8. Хүн амд нийгмийн 
даатгалын үйлчилгээг хөнгөн, 
шуурхай хүргэж, 
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Төрөөс малчид болон хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч иргэдийн талаар баримтлах 
бодлогыг хэрэгжүүлж, нийгмийн даатгалд 
хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлэх, шинээр ажил 
олгогч, даатгуулагчдыг заавал болон сайн 
дурын хэлбэрээр хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, ЭМНДХ 100.0 

Нийгмийн даатгалын санд 2019 онд 70.2 тэрбум төгрөгийн төлөвлөгөөтэй жилийн эцсийн урьдчилсан 
гүйцэтгэлээр 92.8 тэрбум төгрөг хуримтлуулан нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг 132.2 хувиар  20.4 
тэрбум төгрөг буюу 130.0 хувиар давуулан биелүүлсэн байна. Тайлант хугацаанд шинээр 1.0 тэрбум 
төгрөгийн цалингийн сантай 2222 даатгуулагчтай 463 аж ахуйн нэгжийн нийгмийн даатгалд хамруулж, 
сайн дурын даатгалд 14118 иргэд хөдөлмөрчдөд сайн дурын даатгалын үйлчилгээг үзүүлэн НД-ын 
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шимтгэлд 47.4 тэрбум төгрөг хуримтлуулж, шинээр давхардсан тоогоор 4491 иргэдийн сайн дурын гэрээг 
байгуулж даатгалд хамрагдуулан 8890 иргэдийн  гэрээг  сунгах, мэдээллийн баазад сар бүр ногдуулалт 
хийж төлсөн шимтгэлийн хэмжээгээр нь нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийн баталгаажуулж 
даатгалын үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэн ажилласан байна. Тэтгэврийн даатгалын сангаас 28655 
өндөр насны тэтгэвэр авагчдад 113.3 тэрбум төгрөг, 1632 тахир дутуугийн тэтгэвэр авагчдад 15.3 тэрбум 
төгрөг, 4960 тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчдад 4.9 тэрбум төгрөг, нийт 35798 тэтгэвэр авагчдад 151.0 
тэрбум төгрөгийн тэтгэвэрийг олгууллаа. 

2.2.  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

59 2.2.1. Ургийн эрт 
оношлогоонд жирэмсэн 
эхчүүдийг хамруулж, эх 
нялхсын эндэгдлийг бууруулж 
ажиллана. 

Ургийн гажгийг эрт илрүүлэх, оношлох 
шинжилгээнд жирэмсэн эхчүүдийг 
хамруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Тайлант хугацаанд 6875 жирэмсэн эмэгтэй шинээр хяналтад орж, жирэмсний эрт хяналтын хувь өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулвал 0.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Дүүргийн Эрүүл мэндийн төв 186.0 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий 4D ЭХО аппараттай болсноор ургийн гажгийг эрт илрүүлэх үзлэгийг эрчимжүүлэн 
зохион байгуулж байна. Энэ оны байдлаар нийт 11.174 жирэмсэнд хэт авиан шинжилгээ хийснээс 3500 
ээжид ургийн гажиг оношлох оношлогоог хийж, 1 гажиг илрүүлснийг дараагийн шатны эмнэлэгт 
шилжүүлж, арга хэмжээ авч ажиллалаа. Ургийн гажиг илрүүлэх эмчийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 1 эмчийг ЭНЭШТөвд, дүүргийн дэмжлэгээр Анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд 1 эмчийг 
сургаж байна. 

60 Жирэмсэн болон төрсөн эхчүүд, 0-1 насны 
хүүхдийн гэрийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх 
замаар хяналтыг сайжруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Жирэмсэн болон төрсөн эхчүүд, 0-1 насны хүүхдийн гэрийн эргэлтийг сайжруулах үзлэгийн тулгалт, 
тусгай карт, жирэмсний хяналтын самбар зэргийг шинээр хийж, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарыг 
чадавхжуулан ажилласнаар нийт гэрийн эргэлт давхардсан тоогоор 123.8 мянга ба нийт үзлэгийн 26.7 
хувийг эзэлж байна. 2019 онд гэрийн эргэлтээр 5997 төрсөн эх, 6041 нярайг тогтмол эргэж, зөвлөгөө 
мэдээлэл хүргэн ажилласан. 2019 онд 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл нийт 70 буюу 11.6 промиль байгаа нь 
өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 0.4 промилоор их, 1-5 насны хүүхдийн эндэгдэл нийт 9 буюу 1.5 

промиль байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 1.7 промилоор бага буюу буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Нөхөн үржихүйн насны 56258 эмэгтэйг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, өвчлөл 
илэрсэн 13143 эмэгтэйгээс 10650 буюу 81 хувийг эрүүлжүүлсэн.  

61 2.2.2. Эмнэлгийн оношлогоо 
эмчилгээний тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулна. 

Гематологийн шинжилгээний аппаратаар 
Эрүүл мэндийн төвийг хангах 

Хангагдах 
аппарат, тоо 

1 НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын санхүүжилтээр дүүргийн Эрүүл мэндийн төвд 32.0 сая төгрөгийн үнэ 
бүхий Гематологийн шинжилгээний аппаратыг олгож тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэн 
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ажиллаж байна. Гематологийн шинжилгээнд нийт 44444 хүн хамрагдсанаас цусны эсийн шинжилгээнд 
42899, бүлэгнэлийн шинжилгээнд 912, иммуно-гемотологийн шилжилгээнд 633 хүн хамрагдлаа. 

62 Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдэд дуудлагын 
авто машин худалдан авах 

Худалдан авах 
авто машин, тоо 

4 НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

1, 10, 22, 23, 24, 26, 28 дугаар хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд “Нямбаатар сан”, дүүргийн 
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 8 дуудлагын автомашин хүлээлгэж өгсөн. 

63 Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 
өргөтгөлийн барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Барилгын ажлын 
явц, хувь 

70 НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Хөх бүрдний эх" ХХК 
шалгарсан. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай байна. 

64 Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар 
амбулаторийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Барилгын 
гүйцэтгэл, хувиар 

60 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 3 дугаар амбулаторын өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр 
"Голден лайт" ХХК шалгарсан. Барилгын ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай байна. 

65 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын 
ажлыг хийх /8, 9, 25 дугаар хороо/ 

Засвар хийх 
ӨЭМТ, тоо 

3 НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

9 дүгээр хорооны “Энх-Элбэрэл” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хуучин байранд иж бүрэн засвар, гадна 
хашааны ажил хийгдсэн. Байрны гадна, дотор сангийн засварын ажлыг өөрсдийн хөрөнгөөр хийсэн. 25 
дугаар хорооны “Цэцэгхайрхан” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн их засварын ажлыг “UZ эрдэнэ” ХХК хийж 
дуусган хүлээлгэж өгөөд байна. 8 дугаар хорооны “Ээлтэй” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын 
ажлыг нийслэлийн Засаг даргын А/293 дугаар захирамжаар хүчингүй болгосон. Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтаар 15 хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвд 245.0 сая төгрөгийн засварын ажлыг хийж 
гүйцэтгэлээ. 

66 2.2.3. Улаанбурхан, 
салхинцэцэг болон бусад 
цочмог вируст халдварт 
өвчлөлийг бууруулах талаар 
анхаарч ажиллана. 

Тарилгатай халдварт өвчлөлийг (улаан 
бурхан, улаанууд) бууруулах, 
дархлаажуулалтын хамралтыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор дархлаажуулалтын цэгүүдийг 
өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

 
100.0 

Тарилгатай халдварт өвчлөлийг (улаан бурхан, улаанууд) бууруулах, дархлаажуулалтын хамралтыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор нийт 6 өрхийн эрүүл мэндийн төвд дархлаажуулалтын цэг шинээр нээсэн. 
Халдварт саагийн эсрэг идэвхгүйжүүлсэн вакциныг нэвтрүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, 32 өрхийн 
эрүүл мэндийн төвийн дарга, их эмч, вакцинатор сувилагч, эрүүл мэндийн төвийн болон салбар 
амбулаториудын вакцинатор сувилагч, хүүхдийн эмч, нийгмийн ажилтан, мэргэжилтэн 185 хүнийг 
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хамруулсан ба вакциныг 04 дүгээр сарын 01-нээс нэвтрүүлж эхлээд байна. Улаанбурхан, улаанууд 
өвчний нэмэлт дархлаажуулалтын ажлыг явуулж ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-16 насны 32631 
хүүхэд хамрагдахаас 31963 хүүхдийг хамруулж 97.9 хувьтай дуусгалаа. Дархлаажуулалт бүхий халдварт 
өвчин болох улаан бурхан, менингит, цочмог сул саажилт бүртгэгдээгүй ба вируст хепатит А-ын 1 
тохиолдол, В-ын 11 тохиолдол, гахай хавдарын 6 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6 
тохиолдлоор буурсан үзүүлэлттэй байна. 

67 Элэгний В вирус илрүүлэх шинжилгээнд 
иргэдийг хамруулж, В гепатитийн эсрэг 
дархлаажуулалтад хамруулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

 
100.0 

Элэгний В, С вирус илрүүлэх үзлэгт хамрагдах ёстой зорилтот насны хүн амаас 11 сарын байдлаар 
26979 иргэн буюу 30 хувь хамрагдсан. Нийт 80035 иргэнийг В.С вирусын илрүүлэг шинжилгээнд 
хамруулснаас вирустэй илэрсэн 2879 иргэнийг эмчилгээнд оруулж, 402 иргэн бүрэн эдгэрсэн. В.С 
вирусын илрүүлэг шинжилгээнд албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 380 албан хаагч, ажилтнууд, 1128 
оюутан, сурагчдыг хамруулж, дархлаажуулалтад 1560 хүн хамрагдаад байна. 

68 Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх 
дүүргийн дэд хөтөлбөрийг батлуулж, 
хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөрийг дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2018 оны А/87 дугаар тогтоолоор батлуулж, ажлын хэсэг байгуулан төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үе тэнгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтыг “Сараанбат” олон улсын 
төрийн бус байгууллагатай хамтран 2 удаа зохион байгуулж нийт 43 хүүхдийг, “Гүүднейборс” олон улсын 
төрийн бус байгууллагатай хамтран НҮЭМ-ийн сургагч багшаар 14 нийгмийн ажилтныг тус тус бэлтгэсэн. 
Бэлтгэгдсэн багш нар “БЗДХ-аас сэргийлье”, “Тэмбүүгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээе” сургалтуудыг 
хороодод зохион байгуулж нийт 2066 иргэнийг хамрууллаа. С1 телевизтэй хамтран “БЗДХӨ ба тэмбүү” 
сэдвээр “Харандаан адал явдал” нэвтрүүлгийг бэлтгэж 6 дугаар сарын сүүлээр эфирт цацаж, цахим 
орчинд сурталчиллаа. “Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь”, “Томуу, 
томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” видео хичээлийг бэлтгэн дүүргийн сайт болон фэйсбүүк 
группуудэд байршуулж мэдээллэхээс гадна компакт диск /СD/-нд буулгаж сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргээд байна. Өсвөр насныханд бэлгийн эрүүл мэндийн боловсрол 
олгох кабинетыг “WORLD SHARE” олон улсын байгууллагатай хамтран 107 дугаар сургуульд байгуулсан 
ба 4.0 сая төгрөгийн засварыг хийсэн. 30 гаруй сая төгрөгийн 16000 ширхэг тэмбүү, 4000 ширхэг В, С 
вирусын түргэвчилсэн оношлуурыг 32 өрхийн эрүүл мэндийн төвд хуваарилан өгч 20000 иргэнийг 
шинжилгээнд хамруулж, өвчтэй илэрсэн иргэдийг эмчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. 
Тайлант хугацаанд 6875 жирэмсэн эх хяналтад орсноос 254 эх нь тэмбүүгийн халдвартай байсныг 
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эрүүлжүүллээ. Төрөлхийн тэмбүү 11 гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 7 тохиолдлоор өссөн үзүүлэлттэй 
байгаа ба 9 тохиолдол үндсэн хаягтаа амьдардаггүй, жирэмсний хяналтад хамрагдаагүй тохиолдол 
бүртгэгдсэн байна. Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлыг бууруулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг НЭМГ, ХӨСҮТ, 
Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТөвүүдтэй хамтран зохион байгуулж 60 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
хамрууллаа. Хэлэлцүүлгээс жирэмсний 20-22 долоо хоногтойд тэмбүүгийн шинжилгээг давтан авч 
байхаар шийдвэрлэж нийт 1120 эмэгтэйг хамруулж өвчлөлийг хавьтлын хамт эрүүлжүүлээд байна. 
Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт 30345 иргэнийг хамруулснаас тэмбүү 
559, заг хүйтэн 281, трихоманиаз 180 илэрснийг эмчлэн эрүүлжүүлж хяналтад авсан. Дэд хөтөлбөрийг 
иргэдэд сурталчлах, танилцуулах өдөрлөгийг 4 удаа зохион байгуулж 3600 иргэнийг хамрууллаа. 
Өдөрлөгийн үеэр эрүүл мэндийн даатгалыг нөхөн төлөхгүйгээр 2019 оныг төлж эрүүл мэндийн 
үйлчилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж 300 гаруй иргэнийг хамруулсан. Өдөрлөгийн үеэр 
“Иргэдээ сонсоё” арга хэмжээг зохион байгуулж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар 100 гаруй 
иргэдээс санал аваад байна.  Хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд БЗДХ-ын үзлэгт 30345 иргэн, 86 албан 
байгууллагын 17708 албан хаагч, ажилтнуудыг хамруулсан. 

69 Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

Эрчимжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

“Нийгмийн эрүүл мэндийг дэмжих дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг 
зохион байгуулж байна. 2019 онд давхардсан тоогоор 212650 орчим иргэнд эрүүл мэндийн сургалт, 
сурталчилгааг эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТөв, цахим мэдээллийн суваг, вэб сайтуудыг ашиглан хийгээд 
байна. Нийт хүн амын 66.2 хувийг хамруулсан. Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллагыг олноор бий болгох 
зорилгоор “Сүү” ХХК, дүүргийн ИТХ-ын ажлын алба, Засаг даргын Тамгын газрын нийт 225 албан хаагч, 
ажилтнуудыг хамруулан биеийн жингийн индекс тодорхойлох, ХБӨ-ний урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах ажлыг зохион байгууллаа. Үзлэгээр илэрсэн өвчлөлийг эрүүлжүүлэх, эрүүл зөв хооллолтыг 
дэмжих “Сүүгээр эрүүлжье” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. “Эрүүл мэндийг дэмжигч” байгууллагаар 112, 116 
дугаар цэцэрлэг, Авто тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ шалгарч, 2, 3 дугаар зэргийн өргөмжлөлийг хүртлээ. 
Артерийн гипертензийн эрт илрүүлгийн үзлэгт 75004 зорилтот бүлгийн хүн хамрагдахаас 54806 буюу 73.1 
хувь, чихрийн шижин хэв шинж-2 эрт илрүүлгийн үзлэгт 45577 буюу 60.8 хувь хамрагдаж, өвчтэй илэрсэн 
487 иргэнийг эмчийн хяналтад аваад байна. Умайн хүзүүний эсийн шинжилгээнд 30-60 насны 21317 
эмэгтэй хамрагдахаас 5440 буюу 25.5 хувийг хамруулсан. Энэ нь өмнөх оноос 8.3 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна. Дүүргийн эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг Вьетнам, ОХУ-д туршлага судлах 
ажлыг 3 удаа зохион байгуулж, 100 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг хамруулсан ба нийт 62.9 сая 
төгрөгийг зарцуулаад байна. 

70 Улирлын чанартай томуу, томуу төст өвчний 
үеийн бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөг 
боловсруулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, 

ЭМТ, НЭ 
100.0 
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Улирлын чанартай томуу, томуу төст өвчний үеийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээнд дүүргийн Эрүүл 
мэндийн төвийн дотрын 2 дугаар тасгийг 70 ортой хүүхдийн тасаг болгон ажиллуулж хүчил төрөгчийн 
аппарат 4, судас тодруулагч 3, дуслын шахуурга 1, захын цусны хүчил төрөгч хэмжигч аппарат 5, 
тарианы автомат шахуурга 1, нийт 9.8 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг дүүргийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөөс олголоо. Солонгос улсад ажиллаж, сурч, амьдарч буй залуучууд 5 ширхэг утлагын аппаратыг 
Эрүүл мэндийн төвд, 1-11, 20-26, 28, 30, 31 дүгээр хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд 20 ширхэг 
утлагын аппаратыг хандивласан ба нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын албан хаагчид нэг өдрийн 
цалингаараа 8 ширхэг Хепа шүүлтүүртэй агаар цэвэршүүлэгчийг Эрүүл мэндийн төвд хандивласан. 
Томуугийн дэгдэлтийн үеийн томуугийн эсрэг дархлаажуулалтад дүүргийн 33 цэцэрлэгийн 14093 хүүхэд 
буюу 6 сартайгаас 3 хүртэлх насны 2851, 3-6 настай 11242, нийт 14093 хүүхдийг хамруулсан. 
Дархлаажуулалтад 500 гаруй ахмад настан, 1000 гаруй жирэмсэн эхчүүдийг хамрууллаа. 2019-2020 оны 
өвлийн томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг дүүргийн Засаг 
даргын А/500 дугаар захирамжаар баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Захирамжийн хүрээнд 
“Эко айр фарм” ХХК-тай хамтран төрийн өмчийн 43, төрийн бус өмчийн 20 цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, 
нийт 110 ажилтанд агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөл, томуу, томуу төст өвчиний тухай сургалтыг 
зохион байгууллаа. Мөн 13 цэцэрлэгийн 2125, 9 сургуулийн 1615 эцэг, эхчүүд, сурагчдад томуу өвчний 
талаарх сургалтыг зохион байгуулаад байна. “WORD SHARE” олон улсын байгууллагаас хандивласан 
500 ширхэг хүүхдийн амны хаалтыг 8 цэцэрлэгт олголоо. Хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн орны эргэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 1 дүгээр амбулаторийг бүрэн чөлөөлж, нэмэлт 
тасгийг байгуулаад байна.   

71 2.2.4. Хүн ам, ялангуяа эрсдэл 
ихтэй бүлгийн дунд тандан 
шинжих аргыг нэвтрүүлж, 
дархлалын олдмол хомсдол, 
бэлгийн замын халдварт 
өвчин, сүръеэгийн тархалтыг 
бууруулна. 

Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлыг 
бууруулах, жирэмсний эрт илрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, БЗДХ/ХДХВ-ын шинжилгээний 
хамралтыг нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Тайлант хугацаанд 6875 жирэмсэн эх хяналтад орсноос 254 эх нь тэмбүүгийн халдвартай байсныг 
илрүүлэн, эрүүлжүүллээ. Төрөлхийн тэмбүү 11 гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 7 тохиолдлоор өссөн 
үзүүлэлттэй байгаа ба 9 тохиолдол үндсэн хаягтаа амьдардаггүй, жирэмсний хяналтад хамрагдаагүй 
тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдлыг бууруулах уулзалт, хэлэлцүүлгийг 
НЭМГ, ХӨСҮТ, Эрүүл мэндийн төв, ӨЭМТөвүүдтэй хамтран зохион байгуулж 60 гаруй эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа. Хэлэлцүүлгээс жирэмсний 20-22 долоо хоногтойд тэмбүүгийн шинжилгээг 
давтан авч байхаар шийдвэрлэж нийт 1120 эмэгтэйг хамруулж өвлөлийг хавьтлын хамт эрүүлжүүлээд 
байна. Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний эрт илрүүлгийн үзлэгт 30345 иргэнийг хамруулснаас 
тэмбүү 559, заг хүйтэн 281, трихоманиаз 180 илэрснийг эмчлэн эрүүлжүүлж хяналтад авсан. Өвчлөл 
өмнөх оноос 381 тохиолдлоор өссөн ба илрүүлэлт нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 
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72 Сүрьеэгийн эрт илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
хавьтлыг үзлэгт хамруулах зорилгоор 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, аян зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ 

100.0 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын явуулын дижитал рентген аппаратын үзлэгийг Баянхошуу, Толгойт, 
Төвийн бүсийн 23 ӨЭМТ-д хуваарийн дагуу ажиллууллаа. Үзлэгт хороодын эмзэг, ядуу, ЭМД төлөөгүй 
иргэд, сүрьеэгээр өвдсөн өвчтөний хавьтал, мөн сүрьеэгээр өвдөх эрсдэл өндөртэй хүн амыг 
хамрууллаа. Нийт үзлэгт 2385 иргэн хамрагдсанаас хуучин сүрьеэ 91, шинэ-14 тохиолдол бүртгэгдсэнийг 
хяналтад аваад байна. Сүрьеэгийн онош баталгаажуулах зорилгоор флюр зураг 10841, түрхэцийн 
шинжилгээ 2628 иргэнээс авсанаас шинээр илэрсэн сүрьеэтэй өвчтөн 431, 0-14 насны хүүхэд 69,  
уушигны халдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй 131, давтан сүрьеэгээр өвдсөн 101 хүнийг илрүүлж хяналтад 
авч эмчилж байна. 2019 оны нийт үзлэг 48521 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 5 хувиар өссөн. Шинээр 
илэрсэн сүрьеэгийн тохиолдол 431 буюу өмнөх оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буурч сүрьеэгийн 
эдгэрэлтийн түвшин 63.6 хувьтай буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.4 хувиар буурсан байна. 
Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ӨЭМТ-үүдтэй хамтран 73 удаагийн сургалт явуулж 5670 
иргэн хамруулсан. “Сайн хөрш” ОУТББ-ын хүүхэд хөгжлийн төсөлд хамрагддаг 23 хорооны 410 хүүхэд, 
360 иргэнд “Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалтыг явуулж, гарын авлага тараалаа. 

73 2.2.5. Агаар, орчны 
бохирдлоос иргэдээ 
хамгаалах ажлыг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, бага насны 
хүүхдүүдийг амны хаалт хэрэгжүүлж 
хэвшүүлэх аяныг ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгүүдэд эрчимжүүлэн 
зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
ЭМТ, 
БХ 

100.0 

Агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөл, томуу, томуу төст халдварт өвчний талаар 3 төрлийн 
сурталчилгааны материал боловсруулан сурталчилгааг олон нийтийн сүлжээ буюу байгууллагын вэб 
сайт, фэйсбүүк хуудас, байгууллагын хүлээлгийн заалны лэд ТҮ, урсдаг самбар зэргээр явуулснаас 
гадна ӨЭМТ, ЭМТ-өөр үйлчлүүлэгчид, аж ахуй нэгжүүд, хүнсний дэлгүүрүүдээр зөвлөгөө өгч нийт 2000 
гаруй иргэнд сурталчилгааг хийлээ. Томуу, томуу төст өвчин ихэсч байгаатай холбогдуулан томуу томуу 
төст өвчнөөс сэргийлэх чиглэлээр Вашингтон хотод ажиллаж амьдардаг монгол залуустай нэгдэн 
нийгмийн сайн сайхны төлөө УТААНЫ ЭСРЭГ “МАСК-ХАНДИВЫН АЯН”-г өрнүүлж 1250 ширхэг утааны 
шүүлтүүртэй  маскыг жирэмсэн ээжүүдэд хандивлаж маск зүүхийн ач холбогдол, агаарын бохирдол, 
томуу өвчний талаар жирэмсэн эхчүүдэд сургалт явуулсан. Хүүхдийг агаарын бохирдлоос үүдэлтэй 
өвчлөлөөс сэргийлэх, дархлааг дэмжих зорилгоор дүүргийн Засаг даргын захирамжаар “Эрүүл эх – 
Эрүүл хүүхэд” болзолт уралдааныг зарлаж дүүргийн Улаан Загалмайн хороо, Эрүүл мэндийн төвийн 
хоол, шим тэжээлийн төвтэй хамтран осол гэмтлээс сэргийлэх, анхны тусламж үзүүлэх, бага насны 
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хүүхдүүдийн асаргаа сувилгаа, нэмэгдэл хоол сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж хорооны нийгмийн 
ажилтан, бага насны хүүхэдтэй эхчүүд, нийт 57 хүнийг хамрууллаа. Сургалтын дараа баг болон 
хуваагдан 8 төрлийн нэмэгдэл хоолыг хийж хоолны амталгаат үзэсгэлэн гаргасан. “Эко айр фарм” ХХК-
тай хамтран төрийн өмчийн 43, төрийн бус өмчийн 20 цэцэрлэгийн эрхлэгч, эмч, нийт 110 ажилтанд 
агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөл, томуу, томуу төст өвчиний тухай сургалтыг зохион байгууллаа. 13 
цэцэрлэгийн 2125, 9 сургуулийн 1615 эцэг, эхчүүд, сурагчдад томуу өвчний талаарх сургалтыг зохион 
байгуулаад байна. 

74 Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, төрийн болон төрийн бус олон 
улсын байгууллагуудтай хамтран агаарын 
бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалах 
нөлөөллийн арга хэмжээ, сургалт, 
сурталчилгааг зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, ЭМТ, 
ӨЭМТ, ТББ 

100.0 

“Гэр байшингаа дулаалцгаая” сургалтыг зохион байгуулж, нийт 22 хорооны 1000 иргэнийг хамруулсан. 
Зорилтот бүлгийн 60 жирэмсэн эмэгтэйд “Агаарын бохирдлоос эрүүл мэндээ хамгаалья” сургалтыг 
зохион байгуулж, жирэмсэн эмэгтэй тус бүрт 3 сарын хэрэглээний амны хаалтыг олгосон. Төрийн бус 
олон улсын 7 байгууллагад агаарын бохирдлоос үүдэлтэй өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг хамтран зохион байгуулах, дэмжлэг үзүүлэх талаар албан хүсэлтийг хүргүүлснээр “Гүүд 
пеопле” ОУБ-аас бага насны хүүхдэд зориулсан 1500 ширхэг амны хаалт, “WORD SHARE” ОУБ-аас 500 
ширхэг амны хаалт хандивлаад байна. “Гүүд нейборс” ОУБ-аас хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэгт 3.0 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүллээ. 

75 2.2.6. Оношлогоо эмчилгээний 
орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжөөр хангагдсан 
дүүргийн загвар нэгдсэн 
эмнэлгийг байгуулна. 

“Жишиг нэгдсэн эмнэлэг”-ийн барилгын 
ажлыг үргэлжлүүлэх, товлосон хугацаанд 
ашиглалтад авах 

Барилгын 
гүйцэтгэл, хувиар 

100 НХХ, НЭ 100.0 

2017 онд Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр “Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-4” төслийн 
хүрээнд жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг Австрийн “Вамед Инжинеринг Жи Эм Би Эйч” 
компани эхлүүлсэн. Барилгын гүйцэтгэл 90.9 хувьтай, барилгын гадна талбайн тохижилтийн ажил 95 
хувьтай байна. 2020 оны 03 дугаар сарын 01-нд хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна. 

76 Эмч, эмнэлгийн ажилтныг чадваржуулах, 
мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 НХХ, НЭ 100.0 

“Жишиг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг”-т ажиллах 29 эмчийг үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад 
хамруулснаас 13 эмч төгссөн. Гэмтэл согог судлал, арьсны өвчин судлал, дүрс оношлогоо, чих хамар 
хоолой судлал, мэдрэл судлал, сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлэг, нүд судлал, 
лаборатори чиглэлийн эмч нар төгсөж төрөлжсөн мэргэжлээр үргэлжлүүлэн сургахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Үүнд: 
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- Арьсны өвчин судлал (Бэлгийн замын халдварт өвчин) 
- Мэдээгүйжүүлэг (Өвдөлт намдаалт) 
- Мэдрэл судлал (Тархины цахилгаан бичлэг, Тархины судасны бичлэг) 
- Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ (Диализ) 

Байгууллагаас 3 асрагчийг туслах сувилагчийн 3 сарын сургалтад, 3 сувилагчийг хүүхдийн сувилахуйн 
төрөлжсөн мэргэжлээр, 1 сувилагчийг мэс заслын сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад, 1 
сувилагчийг эрчимт эмчилгээний сувилахуйн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтад, 6 сувилагчийг төрөлжсөн 
нарийн мэргэжил эзэмших сургалтад тус тус хамруулсан. НЭМГ–тай хамтран хүүхэд, дотор, сэргээн 
засах, эрчимт эмчилгээ, хүүхдийн чиглэлээр 6 эмчийг төрийн сангийн зардлаар суралцуулж байна. 
Интермед эмнэлгийн зөвлөх баг Жишиг дүүргийн эмнэлэгт шилжүүлэх, дүрэм, журам боловсруулах, 
зохион байгуулалтын ажилд зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж байна. Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн 
салбарын хөгжил хөтөлбөр 4 төсөлтэй хамтран 376 хүний нөөцийн төлөвлөлтийг ажлын хэсгээр 
хэлэлцүүлээд байна. 

77 2.2.7. Иргэдийн биеийн тамир, 
спортоор хичээллэх нөхцлийг 
бүрдүүлэх, бие бялдрын 
түвшинг дээшлүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллана. 
 
 
 
 
 
 

Сонгинохайрхан дүүргийн биеийн тамир, 
спортыг 2018-2020 онд хөгжүүлэх дэд 
хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 
НХХ, 
БТСХ 

100.0 

Дүүргийн “Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд биеийн тамир, спортын 
уралдаан, тэмцээн нийт 40 арга хэмжээ зохион байгуулж, 1059 байгууллагын 32233 иргэд, албан 
хаагчдийг хамрууллаа. Арга хэмжээ, өдөрлөг /Сонгинохайрхан марафон-2019 гүйлт, Улаанбаатар 
марафон-2019 олон улсын гүйлт, "Эрүүл иргэн - эко хөгжил" өдөрлөг, Ахмадын спортын III наадам, “1000 
залуу - 1000 санаа явган аялал-2019”, “Автомашингүй өдөр”, “Тамирчдын баяр”, “Өглөөний гудамж 2019”/ 
8 зохион байгуулж 227 байгууллагын 5966 иргэдийг хамруулсан. Нийтийн биеийн тамир спортыг 
хөгжүүлэх, иргэдийг биеийн тамир спортоор хичээллэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 5 хороонд 
биеийн тамирын талбай, 4 хороонд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулагдаад байна. Хөтөлбөрийн 
биелэлт 91.2 хувьтай. 

78 Ерөнхий боловсролын сургуулиудтай 
хамтран өсвөр, залуу үеийг биеийн тамир, 
спортод чиглэсэн сургалтуудад хамруулах, 
уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, улс, 
нийслэл, тив, дэлхийн чанартай уралдаан 
тэмцээнүүдэд оролцуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
БТСХ 

100.0 

Өсвөр үеийнхний спортын 27 уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулж, 423 байгууллагын 8028 өсвөрийн 
тамирчин, сурагчдыг хамрууллаа. Монголын хүүхдийн спортын VI их наадам анхан шатны дүүргийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн спортын 17 /Чөлөөт бөх, Буудлага, Жудо бөх, Ширээний теннис, Даам, 
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Шатар, Волейбол, Спорт бүжиг, Самбо бөх, 3х3 сагсан бөмбөг, Сагсан бөмбөг, Таэквондо, Уулын дугуй, 
Футзал, Бокс, Хөнгөн атлетик/ төрлөөр зохион байгуулагдаж давхардсан тоогоор 237 байгууллага 
хамрагдаж, нийт 3857 өсвөрийн тамирчин сурагчид оролцсон ба наадмын шигшээ тэмцээнд нийт 200 
тамирчин сурагч эрхээ авсан. Биеийн тамир, спортын хорооны 25 жилийн ойн нэрэмжит өсвөр үеийн 
аварга шалгаруулах тэмцээн спортын 8 төрлөөр явагдаж, нийт 147 байгууллагын 3344 өсвөрийн 
тамирчид оролцоод шилдгүүдээ тодруулаад байна. 

79 “Хүн амын бие бялдрын чийрэгжилтийн 
түвшин тогтоох сорил” арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
НХХ, 
БТСХ 

100.0 

Дүүргийн Засаг даргын А/161 захирамжийн хүрээнд Хүн амын бие бялдрын чийрэгжилтийн түвшин 
тогтоох сорилын хүрээнд 135 байгууллагын 21828 хүүхэд, иргэд, төрийн албан хаагчдыг хамруулан 

сорилын программд 100 хувь шивж оруулсан болно. 

80 Соёл амралт, биеийн тамирын талбай 
байгуулах /18, 19, 23, 27, 29 дүгээр хороо/ 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ТНААХ 40.0 

“Энх төгс тэмүүлэл” ХХК шалгарч ажил гүйцэтгэх шатанд. 

81 Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /6, 24, 
30, 32 дугаар хороо/ 

Байгуулагдах 
талбай, тоо 

7 
ТНААХ 100.0 

6, 24, 32 дугаар хороонд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажлыг “Зэндмэнэ тулга” ХХК хийж 
гүйцэтгэсэн. /Гэрээний дүн 74.6 сая төгрөг/ 

82 Чийрэгжүүлэлтийн танхимыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангах /10, 14 дүгээр хороо/ 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 ТНААХ 100.0 

10, 14 дүгээр хороодод чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажилд "Эдвэрт энд эдвайс" ХХК, 
"Эбил тек" ХХК нар шалгарч, тоног төхөөрөмжийг  хорооны иргэний танхимд байршуулан үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж байна. 

2.3.  Боловсролын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

83 2.3.1. Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн тоог нэмэгдүүлэн, 
бүх сургуулиудыг 2 ээлжээр 
хичээллэх боломжтой болгон, 
ангидүүргэлтийн стандартыг 
мөрдүүлнэ. 

9, 106, 107, “Ирээдүй” цогцолборын I бага 
сургуулийн өргөтгөлийн барилгуудыг 
ашиглалтад оруулах 

Суудал, тоо 2080 
НХХ, БХ 100.0 

320 хүүхдийн суудалтай 9, 480 хүүхдийн суудалтай ирээдүй цогцолбор 1 дүгээр бага сургуулийн өргөтгөл 
ашиглалтад орж, сургалт хүмүүжлийн ажлыг эхлүүлсэн. 320 хүүхдийн суудалтай 107 дугаар сургуулийн 
өргөтгөл, 106 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэл 100 хувьтай 
улсын комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна. 
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84 23, 25, 26, 32 дугаар хороодод сургуулийн 
барилга шинээр ашиглалтад оруулах 

Суудал, тоо 920 
НХХ, БХ 70.0 

23 дугаар хорооны 640 хүүхдийн суудалтай 143 дугаар сургуулийн барилга ашиглалтад орж сургалт 
хүмүүжлийн ажил эхэлсэн. 25, 26  дугаар хорооны БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалттай сургуулийн барилын 
ажил 70-80 хувийн гүйцэтгэлтэй. 32 дугаар хорооны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтай 640 хүүхдийн 
суудалтай барилгын ажил 65 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

85 4, 7, 20, 28, 31 дүгээр хороодод сургуулийн 
барилга шинээр барих ажлыг эхлүүлэх 

Суудал, тоо 2720 
НХХ, БХ 70.0 

7, 20 дугаар хороодод сургууль барих газар чөлөөлөлтийн ажил хийгдэж байна. 4, 28, 31 дүгээр 
хороодын сургуулийн барилгын ажил эхэлсэн. 

86 “Ирээдүй” цогцолборын III бага, I ахлах, 62, 
122 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн 
барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Суудал, тоо 1920 
НХХ, БХ 40.0 

62 дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай өргөтгөлийн барилгын ажил 60 хувийн гүйцэтгэлтэй. 122 
дугаар сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай өргөтгөл, “Ирээдүй” цогцолборын III бага, I ахлах сургуулийн 
өртгөтгөлийн барилга Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2020 онд баригдахаар шийдвэрлэгдсэн. 

87 2.3.2. Хороо бүрт цэцэрлэгтэй 
байх бодлогыг баримтлан, 
хүүхдийг цэцэрлэгт бүрэн 
хамруулах “Жаргалтай үрс” 
төсөл хэрэгжүүлж, сургуулийн 
өмнөх боловсролд 
хамрагдалтыг 80 хувьд 
хүргэнэ. 

1, 2, 5, 11, 16 /113, 119 дүгээр цэцэрлэгийн 
өргөтгөл/, 19, 22, 23, 24, 26, 28 дугаар 
хороодод нийт 1940 хүүхдийн ортой 
цэцэрлэгийн барилгыг шинээр ашиглалтад 
оруулах 

Ашиглалтад орох 
барилга, тоо 

12 

НХХ, БХ 70.0 

1 дүгээр хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 2 
дугаар хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 5, 22 
дугаар хорооны 100 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 100 хувийн гүйцэтгэлтэй улсын комисс 
ажиллахыг хүлээж байна. 11 дүгээр хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын 50 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байна. 16 дугаар хорооны 113 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд баригдах 200 хүүхдийн ортой 
цэцэрлэгийн барилгын ажил 100 хувь, 119 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд баригдах 200 хүүхдийн ортой 
цэцэрлэгийн барилгын барилгын ажил 70 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 19 дүгээр хорооны 240 хүүхдийн 
ортой цэцэрлэг худалдаж авахаар гэрээ байгуулсан, 23 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилгын ажил 75 
хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 24 дүгээр хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил барилгын 
ажил 75 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 26, 28 дугаар хорооны цэцэрлэгийн барилгын ажил бүрэн дуусаж 
сургалт хүмүүжлийн ажил эхэлсэн. 

88 55, 105, 116, 125 дугаар цэцэрлэгийн 
өргөтгөлийн барилгыг шинээр ашиглалтад 
оруулах 

Хүчин чадал, ор 630 
НХХ, БХ 100.0 
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55, 105, 116 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил бүрэн дуусаж сургалт хүмүүжлийн ажил эхэлсэн. 125 
дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил 75 хувьтай байна. 

89 4 дүгээр хорооны халуун усны барилгыг 
засварлан 226 дугаар цэцэрлэгт 2 бүлэг 
нэмж ажиллуулах 

Хүчин чадал, ор 50 
НХХ, БХ 100.0 

226 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл 3 бүлгийг ашиглалтад оруулж, сургалт хүмүүжлийн ажил хэвийн 
явагдаж байна. 

90 10, 22, 25, 31 дүгээр хороодод цэцэрлэгийн 
барилгыг шинээр барих ажлыг эхлүүлэх 

Хүчин чадал, ор 750 
НХХ, БХ 70.0 

22 дугаар хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил 98 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 10 
дугаар хороонд 2 цэцэрлэгийн барилгын ажлын гүйцэтгэл 10-40 хувь, 31 дүгээр хорооны цэцэрлэгийн 
барилгын ажлын гүйцэтгэл 20 хувь, 25 дугаар хорооны 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга нь 
Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлээр 2020 онд баригдахаар болсон. 

91 84, 104, 107, 110, 158, 176 дугаар 
цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг 
эхлүүлэх 

Хүчин чадал, ор 950 
НХХ, БХ, 40.0 

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих 176 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл барих газрыг дүүргийн 
төсвийн 62.6 сая төгрөгийн нөхөх олговортойгоор чөлөөлсөн. 2020 онд хэрэгжинэ. 

92 2.3.3. “Эко сургууль, цэцэрлэг” 
аян хэрэгжүүлж, сургууль, 
цэцэрлэгт хүүхдэд ээлтэй, 
эрүүл аюулгүй орчин бий 
болгон, сургалтын орчныг 
сайжруулна. 

"Эко сургууль", "Ногоон цэцэрлэг" аяныг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

Эко байгууллага, “Ногоон цэцэрлэг” аяныг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган, төрийн болон төрийн бус  
өмчийн 112 цэцэрлэгүүдийн дунд үе шаттай явууллаа. Ногоон цэцэрлэг аяны шаардлага хангасан 105, 
116, 226, 117 дугаар цэцэрлэгүүдийн тайланг нийслэлийн Боловсролын газарт уламжиллаа. Аяны 
хүрээнд гадна орчиндоо төрийн өмчийн 36 цэцэрлэг, төрийн бус 16 цэцэрлэг, дотоод орчиндоо төрийн 
27, төрийн бус 15 цэцэрлэгүүд нийт 62.6 сая төгрөгийн тохижилтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 04 дүгээр 
сарын 17-ны өдөр 40 цэцэрлэгийн хүүхэд, багачуудад "Усны зохистой хэрэглээ-Ус бидний амьдралд" 
усыг хайрлан хамгаалах, зөв хэрэглэх дадал хэвшлийг олгох жүжигчилсэн тоглолтыг үзүүлэх ажлыг 
зохион байгуулсан. Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүд 11200 ширхэг мод, бут сөөг, 1100 
гаруй цэцгийн үрсэлгээ хийгээд байна. 2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн өмчийн 21 сургууль, 
төрийн бус өмчийн 1 сургуульд эко клуб 603 суралцагч, гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 

93 Сургууль, цэцэрлэгийн бүсийн стандартыг 
хангаж, зам тээврийн ослоос урьдчилан 
сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 
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2019 онд сурагчдыг зам тээврийн болон бусад болзошгүй осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “SCHOOL POLICE” 26 сургуулийн 12480 эцэг эхчүүдийн сургуулиас 
баталсан хуваарийн дагуу эргүүл хийсэн байна. Төрийн болон төрийн бус өмчийн 26 сургууль харьяа 
цагдаагийн хэлтэстэй хамтран урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулж 380 эцэг эх, 2500 
сурагчдыг хамруулсан. Бага насны хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
“ХҮҮХЭД ЗОРЧИЖ БАЙНА” ТББ-тай хамтран KINDER POLICE аяныг 49 цэцэрлэг зохион байгуулан 
явуулж байна. Сургалтад хамрагдсан эцэг эхийн тоо 16450, хүүхдийн тоо 17860, цэцэрлэгт хүүхдээ 
машинаар хүргэж ирж, авдаг эцэг эх, асран хамгаалагч нар судалгааг гарган, тандалт хийж, зөрчил 
дутагдал гаргадаг хүмүүст замын хөдөлгөөний дүрмийг тайлбарлан ойлгуулж, хүүхдийн суудлыг 95 хувьд 
хэрэглүүлэн ажилласан байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын дунд зам тээврийн осол 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх “Ногоон гэрэл-Цагаан шугам 2019” тэмцээнийг 05 дугаар сарын 17-ны 
өдөр зохион байгуулж, төрийн өмчийн 25 цэцэрлэгийн 300 хүүхэд, 100 гаруй багш, ерөнхий боловсролын 
сургуулийн байгууллагын дунд зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх “Ногоон гэрэл-Цагаан 
шугам 2019” тэмцээнийг 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр зохион байгуулж, төрийн өмчийн 19 сургуулийн 228 
хүүхэд, 38 багш, 19 эцэг эх оролцож 6 төрлийн тэмцээнээр тус тус мэдлэг, чадвараа сорин өрсөлдсөн. 

94 Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хийгдэх 
шаардлагатай барилгын болон их засварын 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

12 сургууль, цэцэрлэгт 1.9 тэрбум төгрөгийн их засварын ажлууд хийгдсэн. 

95 Сургууль, цэцэрлэгийн орчны гэрэлтүүлэг, 
хяналтын камерын тоог нэмэгдүүлж, хүүхдэд 
ээлтэй аюулгүй орчин бүрдүүлж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдийг камержуулах ажлыг эрчимжүүлэн 1190 хяналтын камер 
байршуулан хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна. Энэ нь урд оноос 485-аар нэмэгдүүлсэн 
байна. Үүнээс дотор буюу анги танхимд 905, гадна орчинд 285 камер байршуулсан байна. Төрийн болон 
төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн гадна орчинд 403 гэрэлтүүлэг ажиллуулж байна. Төрийн болон төрийн 
бус өмчийн сургуулийн хувьд нийт дотор 667, гадна 164 нийт 831 камер байршуулсан байна. Цаашид 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай 476 буюу хичээлийн анги танхим бүрт камер байршуулах шаардлагатай 
байна. Төрийн болон төрийн бус өмчийн сургуулийн гадна орчинд 284 гэрэлтүүлэг байршуулсан байна. 

96 Гэр хорооллын алслагдсан ерөнхий 
боловсролын сургуулиудыг автобустай 
болгох асуудлыг судалж, шийдвэрлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

67, 74, 122, 124 дүгээр сургууль тус бүр 1 автобустай ба 2019 онд автобусыг хотын төвөөс алслагдсан, 
сурагчид гэр, сургуулийн хооронд олон км алхаж ирдэг 76, 104, 123, 134 дугаар сургуулиудад “Хүүхдийн 
автобус” хөтөлбөр хэрэгжиж байна. 
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97 74 дүгээр сургууль, 91, 158 дугаар 
цэцэрлэгүүдийн дулааны алдагдлыг 
бууруулж, 92 дугаар цэцэрлэгийн гадна 
фасад засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, "Германы хамтын ажиллагаа Швейцарийн хөгжлийн агентлаг"-ын GIZ 
"Дулааны алдагдлыг бууруулах" төслийн хүрээнд 74 дүгээр сургуульд 712.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 
хичээлийн болон өргөтгөлийн байрны дээвэр, цонх, гадна фасад, өргөтгөлийн сантехник, 00-ын өрөө, 
усны өрөө, өргөтгөлийн цэвэр бохир усны шугам солих, 91 дүгээр цэцэрлэгт 463.1 сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр дээвэр, гадна пасад, цонх, цэвэр бохирын шугам солих, 8 ангийн ариун цэврийн өрөөний 
их засвар, ангиудын дотор засал хэсэгчлэн хийх, гадна хаалга солих, 158 дугаар цэцэрлэгт 205.5 сая 
төгрөгийн санхүүжилтээр бүх өрөөний цонхыг солих, гадна фасат, усан сан гаргах, халуун хүйтэн усны 
холболт хийх, дулаалга хийх их засварын ажлууд хийгдсэн. Японы Засгийн газрын “Өвсний үндэс 
хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 92 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажлын тендерт “Ариун билгүүн” ХХК нь шалгарч, 
цаг агаар хүйтэрсэнтэй холбоотойгоор уг ажлын гүйцэтгэлийг 2019 онд хийх боломжгүй болсон тул гэрээг 
дахин 1 жилээр сунгахаар хүсэлтээ өгсөн. 

98 104 дүгээр сургууль, 170 дугаар цэцэрлэгийг 
камержуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 40.0 

Камержуулалт хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Би Си Ти” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. 

99 Сургуулийг цахилгаан автобусаар хангах Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

Сургуулийн 2 автобусыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-нд хүлээн авч, 143 дугаар сургуульд хүлээлгэн 
өгсөн. 

100 2.3.4. Сургуульд “Биеийн 
тамирын талбай”, “Монгол зан 
заншил, соёлын төв”, 
цэцэрлэгт “Эцэг эхэд зөвлөгөө 
өгөх төв”-ийг байгуулна. 

Цэцэрлэгт “Эцэг эхэд зөвлөгөө өгөх төв”-ийг 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

Дүүргийн  50 цэцэрлэг анги, танхимдаа болон тусдаа зан заншлын танхимыг тохижуулан ажиллаж байна. 
Үүнээс төрийн өмчийн 17, төрийн бусын 5 цэцэрлэг нийт 22.6 сая төгрөгөөр “Ёс заншлийн өргөө”-г 
байгуулсан. Ерөнхий боловсролын 21 сургууль Монгол ёс заншлын өргөө байгуулсан. Эцэг, эхэд 
зөвлөгөө өгөх төвтэй 30 цэцэрлэг байгаа нь өмнөх онтой харьцуулвал 7 нэмэгдээд байна. 

101 9 дүгээр сургуулийн спорт заалыг 
ашиглалтад оруулах 

Ашиглалтад орох 
спорт заал, тоо 

1 
НХХ, БХ 100.0 

9 дүгээр сургуулийн спорт заалны барилгын ажил хийгдэж дууссан. Улсын комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлт 
явуулсан. 
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102 2.3.5. Боловсролын чанарын 
шинэчлэлийн хүрээнд 
сургуулийн өмнөх боловсрол, 
бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсролын цөм 
хөтөлбөрийг бүрэн 
хэрэгжүүлнэ 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдын сурлагын ахиц, амжилтыг 
тогтмол дүгнэж, стандартын хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

Нийслэлийн Боловсролын газраас зохион байгуулагдсан “Амжилтын гараа-3,4” уралдаанд төрийн 
өмчийн 18 сургууль хамрагдаж амжилттай оролцлоо. Уралдаанд 10 хичээлээр суралцагчид шалгалт өгч 
3, 4 уралдааны дунджаар дүүрэг дотроо 65, ИЦ 1 дүгээр ахлах, 76, 67, ИЦ 2 дугаар ахлах сургуулиуд 
эхний 5 байрт шалгарч НБГ-ын даргаас БАТЛАМЖ гардан авсан. 23 сургуулиас давхардсан тоогоор 3680 
суралцагч 10 хичээлээр ЭЕШ өгч, өмнөх жилийн дундажаас 11.7 оноогоор өссөн. 

103 Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн 2019 
оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 
НХХ, БХ 100.0 

“Боловсролыг дэмжих” дүүргийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллалаа. 2018 оны 11 дүгээр сарын 20, 21-ний өдрүүдэд Боловсролын 
үнэлгээний төвтэй хамтран дүүргийн төрийн болон төрийн бус өмчийн 23 сургуулийн 1100 суралцагчдаас 
ЭЕШ-ын 10 хичээлээр гарааны шалгалтыг авч давхардсан тоогоор 3898 суралцагч шалгагдсан. Дүүргийн 
дундаж оноо 467 байсан. “UP” төслийн хүрээнд 12 дугаар анги төгсөх сурагчдад нийгмийн ухаан, монгол 
хэл, гадаад хэлний чиглэлээр үнэ төлбөргүй давтлагын ажлыг зохион байгууллаа. Давтлагыг Сант, 1, 11, 
34, 47, 79, Шинэ эхлэл, Шинэ эрин, Номт наран сургуулийн ур чадвараар тэргүүлсэн шилдэг 8 багш 
зохион байгуулсан ба давхардсан тоогоор 600 гаруй хүүхдийг хамруулж, сурагчдаас монгол хэлний 
хичээлээр 67 дугаар сургуулийн сурагч А.Сумъяабэйс, нийгмийн ухааны хэчээлээр 104 дүгээр 
сургуулийн сурагч Т.Намуун нар тус тус 800 оноо авч амжилт үзүүлсэн. 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 
өдрөөс эхлэн 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал 20 удаагийн 60 цагийн давтлага хичээл амжилттай 
зохион байгуулагдсан ба багш нарт 20.5 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо. “Боловсролыг дэмжих” 
дүүргийн дэд хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, үр дүнг эцэг, эх, сурагчдад хүргэх зорилгоор “Сонгинохайрхан 
боловсрол 2019” 2000 ширхэг сонинг бэлтгэн, хэвлүүлж төгсөгчид, эцэг, эхчүүдэд хүргээд байна. 
Дүүргийн “UP” төсөл пэйж хуудсыг ажиллуулж элсэгчдэд элсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаар 
мэдээллийг тухай бүрд нь хүргэсэн. 65, ИЦ 1 дүгээр ахлах сургуулиуд дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан 
тест уншигч машинтай болсон бол 42, 62, 76 дугаар сургуулиудыг 20.1 сая төгрөгийн тест уншигч 
машинаар хангахаар ажиллаж байна. Сургууль, багш, сурагчдын дунд уралдаан зарлаж, уралдааны 
болзол хангасан шилдэгүүдийг 74.6 сая төгрөгөөр урамшуулах ажлыг 2019 оны 12 дугаар сарын 08-нд 
UB паласт зохион байгуулж 1621 төгсөгч, 300 эцэг, эхийн төлөөллийг оролцууллаа. Дүүргийн Засаг дарга 
нийслэлийн “Боловсролд ээлтэй Засаг дарга”-аар шалгарсан. 

104 2.3.6. Хүүхдийг амьдрах 
ухаан, бие даах чадвар, 

Засаг даргын нэрэмжит “Хүн болох 
багаасаа” хүмүүжлийн аяныг сургуулийн 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

1 
НХХ, БХ 100.0 
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харилцааны зөв дадал 
хэвшилд сургаж, үндэсний 
бахархал, өргөн цар хүрээний 
сэтгэлгээтэй иргэн болгон 
төлөвшүүлнэ. 

өмнөх боловсролын байгууллагуудын дунд 
уламжлал болгон зохион байгуулах 

Засаг даргын нэрэмжит “Хүн болох багаасаа” хүмүүжлийн аяныг сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан. 

105 “Эх хэл соёлоо дээдэлье” аяныг ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын дунд уламжлал 
болгон зохион байгуулах 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

1 
НХХ, БХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/179 дүгээр захирамжаар “Эх хэл соёлоо дээдэлье” аяныг 6 чиглэлээр 
бүсчилэн зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд зохион байгуулсан уралдаан, тэмцээнүүдэд суургуулиуд 
идэвхтэй оролцсон ба тэргүүний сургуулиар 65 дугаар сургууль, 106 дугаар сургууль, 76 дугаар сургууль, 
Гэрэлт ирээдүй сургуулиуд шалгарлаа. Аяны үйл ажиллагаанд нийт 6000 гаруй сурагч, 300 гаруй багш 
оролцсон. 

106 “Хүүхдийн үгийг сонсоё” аян, “Би Монгол 
хүүхэд” ёс заншлын наадмыг сурагчдын 
дунд зохион байгуулах 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

2 
НХХ, БХ 100.0 

ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын дунд уламжлал болгон явагддаг “Би Монгол хүүхэд” ёс заншлын 
наадамд 21 сургуулийн нийт 210 сурагч 42 багш оролцсон. “Хүүхдийн үгийг сонсоё” аяны хүрээнд 320 
хүүхдийн чуулга уулзалтыг Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төвд зохион байгуулж, хүүхдийн дуу 
хоолойг төрийн дээд шатны байгууллага, УИХ-ын гишүүдэд хүргэж ажилласан. 

107 2.3.7. Төрийн бус өмчийн 
сургууль, цэцэрлэгүүдийн үйл 
ажиллагааг бүх талаар 
дэмжиж, мэргэжил арга зүйн 
удирдлагаар хангаж, дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

Төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 
багшийн мэргэжлийн ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, боловсон хүчний чанарыг 
дээшлүүлж, үе шаттайгаар сургалтад 
хамруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

ЕБС-ийн багшийг чадавхжуулах зорилгоор дүүрэг, нийслэлээс зохион байгуулсан 12 удаагийн графикт 
сургалтад 726 багшийг сургалтад хамруулсан. Төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгүүдийн багш 
нарт 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 303 багш, эрхлэгч нар ур чадвараа дээшлүүлэх 
сургалтад хамруулж, мэдлэг мэдээлэл өгч ажилласан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн мэргэжлийн 
багш нарыг НБГ-аас гаргасан хуваарийн дагуу мэргэжил бүрээр нь бүрэн хамруулсан. 

108 Төрийн бус цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг 
дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны 
хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

2019-2020 оны хичээлийн жилд төрийн бус өмчийн 62 цэцэрлэг сургалт хүмүүжлийн ажил эрхэлж байгаа 
бөгөөд үйл ажиллагааг дэмжих замаар сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн цэцэрлэгт хамрагдалтыг 
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нэмэгдүүлэхээр “Тэмүка”, “Бөмбүүлэй”, “Номт” 3 цэцэрлэг шинээр нэмэгдэж, нийт 4825 хүүхдэд 
сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байна. Дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 1 төрийн бус өмийн 
цэцэрлэгт 3.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна. 

109 Төрийн бус өмчийн сургуулийн тусгай 
зөвшөөрөл, сургалтын хөтөлбөр, багшлах 
боловсон хүчний байдалд шинжилгээ хийх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
БХ 100.0 

Төрийн бус өмчийн 5 сургуулийн судлагдахуун, сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтаар хийхэд 
багш дутагдалтай, хичээлийн жилийн сэдвийн тогтолцоо нь цаг, агуулга, залгамж холбооны төлөвлөлт 
хангалттай боловч ээлжит хичээлийн төлөвлөлт хангалтгүй, дутуу, ээлжит хичээл сэдвийн тогтолцооны 
дагуу явагдаагүй гэсэн нийтлэг зөрчил илэрсэн. Сургалтын хөтөлбөр боловсруулахдаа суралцахуйн 
удирдамжийн дагуу боловсруулаагүй байгаа нь аргазүйн хувьд зөрчилдөх нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. 
Сургуулиудын тусгай зөвшөөрөлд хяналт шалгалт хийхэд тусгай зөвшөөрөлд заагдсан нөхцөл 
шаардлага зөрчигдөөгүй байна. 

110 2.3.8. Багшийн мэргэжил, 
боловсролоо дээшлүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлж, хүний 
нөөцийг чадваржуулна. 

Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудтай 
хамтран ажиллаж, туршлага судлах ажлыг 
зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, БХ 100.0 

5 удаагийн сургалт, туршлага солилцох ажилд 303 багш, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы Багшийн их сургуулийн 
Эрээн хотын Олон улсын дээд сургуульд хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагын 37 багш, Япон улсад туршлага судлах аялалд 23 цэцэрлэгийн эрхлэгч , ОХУ-
ын Улаан-Үд хот, Сэлэнгэ аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцах, 
туршлага солилцох эко аялалд 3 сургалтын менежер, 12 бага ангийн багш тус тус хамрагдсан. 

111 Багшийн ур чадварыг хөгжүүлэх 
сургалтуудад ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэгийн багш нарыг 
хамруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

ЕБС-ийн багшийг чадавхжуулах зорилгоор дүүрэг, нийслэлээс зохион байгуулсан 12 удаагийн графикт 
сургалтад 1127 бага ангийн багш, дунд ангийн 1187 багшийг сургалтад хамруулсан. Төрийн болон төрийн 
бус өмчийн цэцэрлэгүүдийн багш нарт 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 303 багш, эрхлэгч нар 
ур чадвараа дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан. Ерөнхий боловсролын төрийн болон төрийн бус өмчийн 
сургуулиудын бага ангийн багш нарын "Ур чадвар"-ын уралдаан, "Суралцагчдын ялгаатай байдлыг 
сургалтад харгалзах нь – Үйл ажиллагаа, үр дүн" сэдэвт дүүргийн илтгэлийн уралдааныг тус тус зохион 
байгуулсан. ЕБС-ийн нийт 19 бага ангийн багш оролцлоо. 

112 2.3.9. “Насан туршийн 
боловсролын төв”-өөр олгох 
сургалтын хүртээмжийг 
сайжруулж, онлайн хувилбарт 

Сургууль завсардалтыг бууруулах ажлын 
хүрээнд хүүхэд, залуучууд, иргэдэд ерөнхий 
боловсрол олгох сургалтуудыг танхимаар 
болон цахим хэлбэрээр зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 
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хэлбэрээр хүргэж, сургууль 
завсардалтыг бууруулна. 

Дүүргийн хэмжээнд сургууль завсардалтыг бууруулахад нөлөөлж, суурь судалгааны санг баяжуулах 
зорилгоор 43 хороонд судалгаа хийж, сургууль завсардсан болон огт суугаагүй 37 хүүхэд, 21 иргэн 
илэрсэн. 2018-2019 оны хичээлийн жилд Толгойт, Баянхошуу, Төвийн гэсэн 3 бүсээр 7 танхимд 12 
бүлгээр бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх дүйцсэн хөтөлбөрийн танхимын болон 
онлайн сургалтыг 198 хүүхэд, иргэдийг хамруулан батлагдсан хөтөлбөр, хуваарийн дагуу зохион 
байгуулсан. Үүнээс: 
-Бага боловсролд – 124, Суурь боловсролд – 51, Бүрэн дунд боловсролд - 23 
Бүрэн дунд боловсрол эзэмших хүсэлтэй хөдөлмөрийн насны, хөдөлмөр эрхэлж буй иргэдэд дүйцсэн 
хөтөлбөрөөр бүрэн дунд боловсрол нөхөн эзэмшүүлэх сургалтын онлайн, танхимын хосолсон хэлбэрээр 
зохион байгуулж 23 иргэн сургалтад хамрагдан гэрээний дагуу суралцаж байна. 

113 Хүн амын дунд амьдрах, аж төрөх ухааны 
чадвар, дадлыг эзэмшүүлэх үндсэн 5 
чиглэлийн сургалтыг төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулж, иргэдэд олгох насан туршийн 
боловсролын чанар хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

2019 онд батлагдсан сургалтын хуваарь, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу дараах сургалт үйл ажиллагааг 
зохион байгууллаа. Үүнд: Иргэдийн боловсролын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэх сургалт, компьютерийн 39 
багш, ажилчдад, англи хэлний сургалтад 27 ажилтан албан хаагчдад, монгол бичиг, бичиг үсгийн 
сургалтыг 12 иргэнд, төвийн насанд хүрэгчдийн танхимд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, эсгий 
урлалын сургалтыг 20 иргэнд ажлын байран дээр нь, сүлжмэлийн сургалтыг насанд хүрэгчдийн 
сургалтын танхимд 2 удаа 20 иргэнд зохион байгууллаа. Санхүүгийн боловсролын сургалтыг 300 иргэнд, 
Амьдрах ухааны боловсролын сургалтыг 140 иргэнд, Гэр бүлийн боловсролын сургалтыг 410 иргэнд, 
Хууль эрх зүйн сургалт нөлөөллийн ажлыг 1143 иргэнд, Ёс суртахуун-Төлөвшлийн боловсролын 
сургалтыг 180 ажилтан албан хаагчдад, Гоо зүйн боловсролын сургалтыг 256 иргэнд, 2019 оны 1, 2 
дугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагаар цэрэгт тэнцээгүй 285 иргэнд, “Эрчүүдийн хувцаслалт” 
цахим хичээлээр дамжуулан нөлөөллийн ажил үйлчилгээг тус тус зохион байгуулж нийт давхардсан 
тоогоор 4812 иргэн хамрагдсан. 

114 2.3.10. Албан бус 
боловсролын үйлчилгээг 
сургалтын байртай болгон үйл 
ажиллагааг нь өргөжүүлнэ. 

Насанд хүрэгчдийн сургалтын орчин 
бүрдүүлэх, сайжруулах, техник, тоног 
төхөөрөмжийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 100.0 

Дүүргийн төсвийн 24.5 сая төгрөгөөр Албан бус боловсролын төвийн албан хэрэгцээнд авто машиныг 
нийлүүлсэн. 
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2.4.  Соёл урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

115 2.4.1. Иргэдийн нийтийн 
соёлыг дээшлүүлэх, 
хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна.   

Ерөнхий Боловсролын сургуулийн 
хүүхдүүдийн дунд “Уран жиргээ” уран 
уншлага, “Хүүхдийн найрал” дууны шилдэг 
хамтлаг шалгаруулах уралдаан зохион 
байгуулах 

Зохион байгуулах 
уралдаан, тоо 

2 

НХХ, 
ГБХЗХХ 

100.0 

Дэлхийн болон Монголын хүүхдийн шилдэг зохиол, бүтээлийг хүүхэд багачуудад таниулах, сурталчлах  
уран уншлагын урлагийг хөгжүүлэх зорилгоор дүүргийн цэцэрлэг, сургуулийн хүүхэд багачуудын дунд 
“Уран жиргээ-2019” уран уншлагын наадмыг 2019 оны 03 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулсан. Тус 
уралдаанд 23 цэцэрлэг, 20 сургуулийн нийт 160 хүүхэд цэцэрлэгийн нас, сургуулийн бага, дунд, ахлах 
насны ангилалаар оролцлоо. Ангилал тус бүрээс эхний 3 байр эзэлсэн хүүхэд, багачууд нийслэлийн 
уралдаанд оролцсон. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, төрийн шагналт Д.Лувсаншаравын нэрэмжит 
хүүхдийн найрал дууны уралдааныг 10 дугаар сард зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын 14 
сургуулийн 840 хүүхэд оролцсоноос, тэргүүн байранд 65 дугаар сургууль, дэд байранд 62 дугаар 
сургууль, гутгаар байранд 12 дугаар сургууль, тусгай байранд Ирээдүй цогцолбор сургуулиуд тус тус 
шалгарсан ба шилдэг удирдаач багшаар 65 дугаар сургуулийн дуу хөгжмийн багш П.Наранцэцэг, Шилдэг 
найруулагч багшаар Ирээдүй цогцолбор сургуулийн дуу хөгжмийн багш Б.Батбаатар, Шилдэг сургуулийн 
удирдлагаар 12 дугаар сургуулийн захирал М.Туулсайхан нар шалгарч Засаг даргын өргөмжлөл, мөнгөн 
шагналаар шагнагдсан.  Нийслэлийн тэмцээнд дүүргээс шалгарсан сургуулиуд оролцсоноос дэд байранд 
62 дугаар сургууль, тусгай байранд 65 дугаар сургууль, шилдэг удирдаач багшаар 62 дугаар сургуулийн 
хөгжмийн багш П.Наранцэцэг нар шалгарлаа. 

116 Соёлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж 
ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавьж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ 

 
100.0 

Дүүргийн хэмжээнд соёл урлагийн сургалтын чиглэлээр үйлчилгээ эрхэлдэг 5, кино үзвэрийн 1, цэнгээнт 
үйлчилгээний 4, караоке, диско клубын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 62, нийт 72 байгууллагын 
судалгааг гаргаж, холбогдох байгууллагуудын төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулж 
ажилласан. Шалгалтаар нийтийн орон сууцны суурийн давхарт зөвшөөрөлгүйгээр караокены үйлчилгээ 
явуулж байсныг таслан зогсоож, хаяг рекламыг буулгуулсан. 

117 Ардын авьяастнуудыг тодруулан 
шалгаруулах соёл урлагийн арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ 100.0 

Азийн ардын урлагийн их наадамд “Жангар” хамтлаг, И.Батсайхан найруулагчтай зан үйлийн хамтлагууд 
оролцож Ардын дууны төрөлд Байгалмаа, Ардын хөгжмийн төрөлд Батмөнх, Язгуур урлагийн төрөлд 
Болдбаатар нар  тус тус 2 дугаар байр эзэлсэн байна. Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд багийн дүнгээр 2 
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дугаар байр, үндэсний хэмжээнд 9 дүгээр байрт шалгарсан амжилттай оролцлоо. Тэргүүний ардын 
авьяастан цол тэмдэгээр ардын дууч Ч.Отгонцэрэн шагнагдсан байна. 

118 Дүүргийн хүн амын соёлын түвшинг ахиулах 
зорилгоор “Хотын соёл” аяныг зохион 
байгуулах 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

1 
НХХ 

 
100.0 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны А/66 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Соёл, урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргын А/182 дугаар тушаалаар хотын соёлыг иргэдийн дунд төлөвшүүлэх зорилго бүхий “Эхэлж 
инээ-Эхэлж мэндэл” аяныг дүүргийн төсөвт байгууллагуудын дунд зохион байгууллаа. Аянд төрийн 
байгууллага нэгдэн идэвхтэй оролцож байгууллага бүр өөрийн албан хаагчид болон тус байгууллагаар 
үйлчлүүлж буй иргэдийн дунд  “Эхэлж инээ-Эхэлж мэндэл” самбарыг аялуулж шинэ санал санаачилга 
бүхий арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, нийт 52 байгууллага тайлан мэдээ ирүүлсэн. Үүнд: 17 
цэцэрлэг, 6 сургууль, 22 хороо, 2 өрхийн эрүүл мэндийн төв, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 5 
байгууллагууд тайлан мэдээлэл ирүүлсэн. Соёлыг түгээх ажилд идэвхтэй оролцож 228 дугаар цэцэрлэг,  
9, 12 дугаар сургууль, 17 дугаар хороод, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, 26 дугаар 
хорооны “Эхэн босго” Өрхийн эрүүл мэндийн төв тус тус “Соёлыг түгээгч шилдэг байгууллага”-аар 
шалгарч “Өргөмжлөл”, 1.0 сая төгрөгөөр шагнууллаа. 

119 2.4.2. Аз жаргалтай хот 
хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдэд 
соёл урлагийн үйлчилгээг 
жигд хүртээмжтэй хүргэнэ. 

“Дээлтэй монгол” наадмыг зохион 
байгуулан, оролцох 

Зохион байгуулах 
наадам, тоо 

1 
НХХ,  БХ 100.0 

Монголчуудын уламжлалт соёл түүний дотор үндэстэн ястны дээл хувцас, эд хэрэглэл, ардын урлагийн 
биет бус өвийг гадаад, дотоодод сурталчлан таниулах зорилготой “Дээлтэй Монгол наадам-2019” арга 
хэмжээ 7 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Наадамд дүүргийн төлөөлөл 200 иргэн, ардын 
авьяастнууд оролцож “Шилдэг гэр бүл”, “Шилдэг эмэгтэй оролцогч”, “Шилдэг эрэгтэй хүүхэд” номинацид 
тус тус шалгарсан амжилтыг үзүүллээ. 

120 Дүүргийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний харьяа байгууллагын дунд “Соёл-
Спорт”-ын өдөрлөг зохион байгуулах 

Зохион байгуулах 
өдөрлөг, тоо 

1 
НХХ 

Соёлын ордон 
100.0 

Нийслэлийн 380 жил, Улс тунхагласны 95 жилийн ойн хүрээнд дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/594 
дүгээр захирамжаар Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны байгууллагын албан 
хаагчдын дунд “Соёл-Спортын анхдугаар наадам 2019” урлаг, спортын наадмыг 11, 12 дугаар сард 
зохион байгууллаа. Спортын наадамд 17 байгууллагын 340 гаруй албан хаагчид сагсан бөмбөг, гар 
бөмбөг, дартс, буудлагын 4 төрлөөр өрсөлдсөнөөс байгууллагын нэгдсэн дүнгээр Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс шалгарч Шилжин явах цомын эзэн боллоо. Төр захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын 
дунд урлагийн наадмыг 12 дугаар сарын 6-ны өдөр зохион байгуулж, шилдгүүдээ шалгаруулж 
урамшуулсан. 
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121 Хороодод шинээр байгуулагдах номын 
сантай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйл 
ажиллагааг дэмжин ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын санаачилгаар төрийн бус байгууллагуудын дэмжлэгээр номын санг 8, 15 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт байгуулаад байна. Тус номын сангийн фондын баяжилтыг дүүргийн төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, иргэд, аж ахуйн нэгж, бусад байгууллагуудын дунд 2 сарын хугацаатай 
номын аяныг өрнүүлж 5600 орчим хуучин номоор, хүүхдүүдийн эрэлт хэрэгцээнд суурилсан 2.0 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий шинээр номоор тус тус хийгээд байна. Номын сангийн үйл ажиллагааг иргэдэд 
сурталчлах зорилгоор төрийн байгууллагуудтай хамтран өдөрлөг, сургалтыг 4 удаа зохион байгуулж 150 
гаруй иргэдийг хамрууллаа. 2 дугаар хороонд номын сан байгуулахаар гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Дүүргийн төсөвт 30.0 сая төгрөгөөр номын сангийн фондын баяжилтыг хийхээр 
төсөвлөсөн. 

122 Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах, 
сэргээн засварлах ажлыг зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ 40.0 

Дүүргийн хэмжээнд сэргээн засварлах шаардлагатай соёлын дурсгалт зүйлсийн жагсаалтыг гаргаж 
Нийслэлийн ЗАА-д албан бичгээр хүргүүллээ. Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн хүрээнд дүүргийн 
хэмжээнд бүртгэгдсэн 12 түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах, эзэнжүүлэх ажлыг зохион байгуулж 
байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн соёл улсын 
хяналтын байцаагчид, Соёлын өвийн төвийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдээс дурсгалт зүйлийн хувийн хэрэг бүрдүүлэлтийн чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
авч ажилласан. 

123 Соёлын биет бус өв тээгч иргэдийг 
сурталчлан, улс, нийслэлийн уралдаан 
тэмцээнд амжилттай оролцуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, 

Соёлын ордон 
100.0 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор “Азийн ардын урлагийн их наадам” Улаанбаатар хотноо 
амжилттай зохион байгуулагдлаа. Азийн ардын урлагийн их наадамд дүүргээс 3 баг 40 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй оролцлоо. Анхан шатны шалгаруулалтад Ардын бүжиг- Соёлын төв өргөө, Язгуур 
урлагийн чуулга- Монголын хүүхдийн ордны концертийн танхимд, Зан үйлийн чуулга- Хүүхэлдэй театрын 
концертийн танхимд тус тус зохион байгуулагдсан ба “Өв соёл” хамтлагийн ахлагч МУСТА Б.Батмөнх нь 
ардын бүжгийн гоцлол төрөлд 10 дугаар байр, соёлын ордны морин хуур, хөөмийн багш О.Болдбаатар 
язгуур урлагийн гоцлол төрөлд 8 дугаар байр, МУСТА н.Очирханд ардын дууны гоцлол төрөлд 6-р байр, 
Ардын авъяастан н.Байгальмаа ардын дууны гоцлол төрөл 5 дугаар байр 9 дүүргийн хэмжээнд 2 дугаар 
байр, үндэсний хэмжээнд 9 дүгээр байр эзэлсэн амжилтыг үзүүллээ. Ардын авьяастан Ц.Отгонцэрэн 
Тэргүүний Ардын авьяастан цол тэмдэгээр шагнуулсан. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 
2019 оны А/103 дугаар тушаалаар 1.3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 
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124 2.4.3. “Соёл урлагийг 
хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийг 
боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

Дэд хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 НХХ, 
Соёлын ордон 

100.0 

“Соёл урлагийг хөгжүүлэх” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Соёлын ордны дэргэдэх урлагийн 5 төрлийн 
дугуйланд давхардсан тоогоор 65 хүүхэд хамрагдаж, хүүхдүүдийн дунд гоо зүй, танин мэдэхүйн төрөл 
бүрийн сургалт, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулан, тэдний авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэн 
ажиллаж байна. Мөн тэмдэглэлт ой, баярын өдрүүдийг угтсан нийтийг хамарсан соёлын арга хэмжээг 
уламжлал болгон зохион байгуулж давхардсан тоогоор 1867 иргэнд соёлын үйлчилгээг хүргэсэн. Дэд 
хөтөлбөрийн 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 28 ажлын биелэлтийг тайлагнахад 95 хувьтай 
дүгнэгдсэн. 

125 2.4.4. Соёлын ордон  
байгуулж иргэдэд үзүүлэх 
соёлын үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ 

Дүүргийн соёлын ордны барилгыг барих 
ажлыг эхлүүлэх 

Барилгын ажлын 
явц, хувь 

40 НХХ 
 

100.0 

Соёлын ордоны барилгын гүйцэтгэгчээр “Аглуут” ХХК шалгарч суурийн ажил хийгдсэн.  

126 2.4.5. Сургалтын хөтөлбөрт 
түүх, соёл,  үндэсний зан 
заншил, соёлын үнэт зүйлсийг  
таниулах, хувь хүний соёл, өв 
уламжлал, эх оронч сэтгэлгээг 
хөгжүүлэн төлөвшүүлэх 
ажлуудыг зохион байгуулна. 

Төрийн болон төрийн бус ерөнхий 
боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагын ардын ёс 
заншлын төвүүдийн үйл ажиллагааг 
тогтмолжуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, БХ 
 

100.0 

Ерөнхий боловсролын 21 сургууль, 50 цэцэрлэг Ардын ёс заншлын танхимын үйл ажиллагааг тогтмол 
ажиллуулж давхардсан тоогоор 25000 гаруй сурагчдад “Монгол зан заншил”, “Ахуйн болон уламжлалт 
соёл”-ын  мэдлэгийг хүргэж ажиллалаа. 

2.5. Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлд ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. 

127 2.5.1. Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжил, 
хамгааллын үйлчилгээ 
үзүүлэх гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн 
хэлтсийн байртай болж, хүний 
нөөцийн чадавхийг 
дээшлүүлэн, үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг 
сайжруулна. 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
хэлтсийн үйл ажиллагаа явуулах байрны 
нөхцөлийг сайжруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ, ГБХЗХХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/45 дугаар захирамжаар Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
хэлтсийн дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн төвийг хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллахад 3.9 
сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж түрээсийн байраар хангасан. 

128 Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр 
ажиллаж буй албан хаагчид, хүүхдийн 
эрхийн улсын байцаагчдыг чадваржуулах 
сургалтад хамруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, ГБХЗХХ 100.0 

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын чиглэлээр ажиллаж буй албан хаагчдыг чадваржуулах ажлын хүрээнд 
давхардсан тоогоор 850 орчим албан хаагчдыг сургалтад хамруулах, туршлага судлуулах зэргээр мэдлэг 
ур чадварыг нэмэгдүүлсэн. 
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129 2.5.2. Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, 
иргэдийг хамгаалах төвийг 
байгуулна.  

Хүүхэд хамгаалах байрны өргөтгөл, 
засварын ажлыг “Азийн хөгжлийн банк”-ны 
дэмжлэгтэйгээр  шийдэх /10 дугаар хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
НХХ,      

ГБХЗХХ 
40.0 

Хүүхэд түр хамгаалах байранд өргөтгөл хийх, засварлуулахад шаардлагатай материалуудын тооцоо 
судалгаа, зургийг шинэчлэн гаргаж “Азийн хөгжлийн банк”-нд хүргүүлэн ажилласан. Тус банкинд төслийн 
баг томилогдож, эхний ээлжийн тендер шалгаруулалт зохион байгуулагдсан. 

130 2.5.3. Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр сургалт, 
сурталчилгааг тогтмолжуулан, 
гэр бүлд суурилсан хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийг 
дэмжинэ. 

Дүүргийн “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих” 
болон “Хүүхдийн хөгжил” дэд 
хөтөлбөрүүдийн 2019 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

2 
НХХ, 

ГБХЗХХ  
100.0 

2019 онд дүүргийн “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 13 ажил, “Хүүхдийн 
хөгжил” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 31 ажлыг төлөвлөн дүүргийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Жилийн эцсийн байдлаар “Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих”, “Хүүхдийн хөгжил” дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт 92 хувьтай байна. 

131 Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн 
бус, олон улсын байгууллагуудтай хамтран 
сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулж, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллаж, үр 
дүнг тооцох 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ГБХЗХХ 100.0 

Дэлхий Зөн ОУБ-ын Сонгинохайрхан хөгжлийн хөтөлбөр, бусад олон улсын байгууллагуудтай хамтран 
дараах сургалт арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа. Залуучуудыг бичил төсөл бичиж сургах, төрийн 
болон төрийн бус, олон улсын байгууллагаас зарласан төсөлд амжилттай хамруулж, санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор “1000 залуу-1000 санаа” төслийг хэрэгжүүлж, 1000 иргэнийг сургалтад хамруулсны үр 
дүнд 60 гаруй иргэний хамтран боловсруулсан 18 төсөл төрийн болон ОУБ-аас нийт 100 гаруй сая 
төгрөгөөр санхүүжилт авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн. “Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга” сургалтыг 
10948, “Ахуйн хүрээний осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх” сургалтыг 2862 иргэнд, “Хүүхэд хамгаалал 
ба хууль” сургалтыг 1623 сурагч, 763 эцэг эхчүүдэд, хүүхдийн хөгжил оролцооны сургалтыг 60 сурагч, гэр 
бүлийн боловсрол олгох 17 удаагийн сургалтыг дүүргийн ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдэд, 
43 хорооны 5124 иргэн, нийт 22380 иргэнд сургалт, арга хэмжээг зохион байгууллаа. Мөн Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын үйл ажиллагааг сурталчлан, таниулах 21 төрлийн шторкыг хийж иргэд, олон нийтэд 
хүргээд байна. 

132 2.5.4. Гэр бүлийн үнэт 
зүйлсийг бэхжүүлж, 
хүчирхийллийг бууруулах, 
хүчирхийлэлд өртөгсдийг 

Дүүргийн харьяалалтай асрамж халамжийн 

төвд хүмүүжиж байгаа хүүхдүүдийг эцэг эх, 

асран хамгаалагч нарт нь эргэн нэгтгэж, 

хяналт тавин ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

НХХ, ГБХЗХХ 100.0 
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хамгаалах, гэр бүлийн 
гишүүдийн хариуцлагыг 
нэмэгдүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Дүүргийн Засаг даргын 6 захирамжаар 13 хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэтгэж, хяналт тавин ажиллаж 
байна. Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй 8 хүүхдийн асрамжийн төвд буй дүүргийн харьяалалтай 196 
хүүхдийн нөхцөл байдалтай танилцах ажлыг 5 дугаар сард зохион байгуулж 28 хүүхдийг гэр бүлд нь 
эргэн нэгтгэх боломжийг судалснаар 18 хүүхдийг /12 хүүхдийг урт хугацаагаар, 6 хүүхдийг богино 
хугацаагаар/ гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх ажлыг зохион байгуулсан. Танилцах ажлын хүрээнд 300 хүүхдэд 
гарын бэлэг гардуулах ажлыг зохион байгууллаа. 

133 2.5.5. Хүүхэд, залуучуудыг 
аливаа эрсдэл, хорт зуршил, 
осол гэмтлээс урьдчилан 
сэргийлэх, эцэг эхийн 
хариуцлагыг өндөржүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна. 

Аливаа осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 

нөлөөллийн олон талт арга хэмжээг 

дүүргийн Ерөнхий боловсролын бага, дунд, 

ахлах ангийн сурагчид, цэцэрлэгийн 

хүүхдүүд, эцэг эх, асран хамгаалагч нарын 

дунд зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ГБХЗХХ 100.0 

Хүүхдийг аливаа осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор илрүүлэг, хяналт шалгалтын ажлыг 32 
хорооны нутаг дэвсгэрт зохион байгуулж шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухай бүрт нь авч ажиллаж 
байна. “Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлье” аяныг дүүргийн нийт 50 цэцэрлэг, 26 сургуулийн бага 
ангийн сурагчдын эцэг, эхчүүдийн дунд зохион байгууллаа. Аяны хүрээнд 12 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулж, 2862 иргэдийг хамрууллаа. Хүүхдийг осол гэмтэл, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 
эцэг эх, олон нийтэд анхааруулга өгөх, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Анхаарал хариуцлага-
Эрсдэлгүй орчин” аяныг 07 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан. Аяны хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Эмээлт”, “Баруун туруун”-ы авто замын 
постоор гарч буй автомашинууд, хөдөө, орон нутаг руу зорчиж байгаа иргэдэд хүүхдийг зам тээврийн 
осол, гэмтэл, болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хүүхдийн зориулалтын суудал хэрэглэх 
зөвлөгөө, зөвлөмжүүдийг хүргэж ажилласан. Ажиллах хугацаанд нийт 6278 иргэнд анхааруулах зурагт 
хуудас 9800 ширхэгийг тараалаа. Мөн 22-ын товчоо, Эмээлтийн уулзвар, Хүй долоо худгийн тойргийн 
уулзваруудад анхааруулга, зөвлөмж бүхий 3 самбар байршуулан сурталчиллаа. 

134 Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх 

сургалт, нөлөөллийн ажлыг ерөнхий 

боловсролын сургуулийн сурагчид болон их 

дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зохион 

байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ГБХЗХХ 100.0 

“Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны үйлчилгээ”, “Мансууруулах бодис болон сэтгэцэд нөлөөт эм 
бодисийн хэрэглээ, хор уршиг” сэдвээр дүүргийн нийт 18 сургуулийн 2160 сурагчдын дунд сургалт зохион 
байгуулсан. 11 дүгээр сарын 08-14-ний өдрүүдэд үе тэнгийн хүүхдүүдийн гадуурхалт, хүчирхийллээс 
өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, харилцааны зөв хандлагыг төлөвшүүлэх болон цахим орчны зөв 
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хэрэглээ, аюул эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах чадварт суралцуулах сургалтыг 21 сургуулийн бага, дунд 
ангийн 4278 сурагчийг хамруулан зохион байгууллаа. Мөн сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагаас 
суллагдсан 5, хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн 7, нийт 12 хүүхдэд “Modern career management” 
акедемитай хамтран “Насанд хүрээгүй гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдийн зан үйлийг засах нь”, 
“Бүтээлч сэтгэлгээ-хандлага”, “Хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулаад байна. 

135 Цахим тоглоомын газруудын үйл 

ажиллагаанд улирал тутам хяналт тавьж, 

шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах 

Хяналт тавих, тоо 4 НХХ 
ГБХЗХХ 

МХХ, ОБХ 
100.0 

Интернэт цахим тоглоомын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
цагийн хуваарь хэтрүүлэх, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулах зэрэг зөрчлийг илрүүлэх арга хэмжээг 
зохион байгууллаа. Шалгалтын хүрээнд 64 /давхардсан тоогоор/ РС тоглоомын газраар орж, 11 газар 
торгуулийн арга хэмжээ, 8 газрын үйл ажиллагааг зогсоож, 7 газар сануулах арга хэмжээ авч, 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 2 газрын сүлжээний төв серверийг хураан авч Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2013 оны 410 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах “Шаардлага” хүргүүлэн 
хяналт тавьж ажилласан. 

136 2.5.6 Хөгжлийн бэршээлтэй 
хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран 
хамгаалагч нарт чиглэсэн 
нийгмийг үйлчилгээг 
өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ. 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг 

эхийн зөвлөл”-ийг байгуулан, сэтгэл зүйн 

дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ГБХЗХХ 100.0 

Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийг дэмжих “Хөгжлийн төв”-ийг байгуулан, 05 дугаар сарын 
30-нд ашиглалтад орууллаа. Тус хөгжлийн төв байгуулагдсанаар хороодын хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд багачуудад сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх боломж 
бүрдээд байна. Дүүргийн 43 хороо тус бүрт 186 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй эцэг эхийн зөвлөл”-ийг байгууллаа. “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-
ийг угтаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн зөвлөлийн “Анхдугаар зөвлөгөөн”-ийг 11 дүгээр 
сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж, 90 төлөөллийг хамруулан удирдлага арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, 
санал бодлыг нь сонсон, хэрэгцээ шаардлагыг нь тодорхойлж, цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхдүүдийн эрх болон хөгжил, хамгааллын талаар хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлсон. 

137 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эх, 

асран хамгаалагч нарт чиглэсэн сэтгэл зүйн 

дэмжлэг, зөвлөгөө өгч ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ГБХЗХХ 100.0 

Дүүргийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар 
комиссын хурлаар 676 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асаргаа, амьжиргаа дэмжих мөнгөн тэтгэмж 
олгох, цуцлах, сунгах, боловсролын байгууллагад хамрагдуулах, тусгай хэрэгсэл олгох асуудлыг 
шийдвэрлэсэн. 
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ГУРАВ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖИЛ 
3.1.  Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, шинэ технологи нэвтрүүлнэ. 

138 3.1.1. Баянхошуу дэд төвийн 
үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, 
30-р хорооны Хилчин хотхоны 
дэд бүтцийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Баянхошуу дэд төвийн инженерийн шугам 
сүлжээг барих ажлыг үргэлжлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ, ГА 100.0 

240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлыг дотор, гадна инженерийн шугам сүлжээ, гадна зам 
талбай, тохижилтын ажил 100 хувь, 2.3 км урттай үерийн хамгаалалтын сувгийн барилга угсралт болон 
үерийн хамгаалалтын сувгийн хамгаалалтын хайсны угсралт суурилуулалтын ажил 100 хувь, бизнес 
инкубатор, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн барилга угсралтын ажил 100 хувь, 1000 м3 хүчин 
чадалтай усан сан, доод насос станц ба өргөлтийн насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн 
шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил 100 хувь, Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах 
дулааны 11и магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил 100 хувь, Баянхошуу дэд төвд усан сан, 
насос станцын барилга угсралт болон ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах ажил 95 хувь, 
Баянхошуу дэд төвд авто зам, дулааны шугам сүлжээ болон бусад дэд бүтцийн шугам сүлжээний 
барилга угсралтын ажил 35 хувь, Баянхошуу дэд төвийн үерийн далан дагуух тохижилтын ажил 40 
хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

139 30 дугаар хорооны Хилчин хотхоны дэд 
бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 40.0 

30 дугаар хорооны Хилчин хотхоны инженерийн шугам сүлжээний асуудлыг шийдвэрлэхээр 2020 оны 
улсын төсөвт 2.8 тэрбум төгрөг төлөвлөгдөн батлагдсан. 

140 3.1.2. Орон сууцны хороолол, 
нийтийн үйлчилгээний 
төвүүдийн дэргэд газар 
дээрхи, доорхи автомашины 
давхар зогсоол барина 

Орон сууцны хороолол дунд газар дээрх 
болон доорх автомашины зогсоол барих аж 
ахуй нэгж, байгууллага, иргэдийн санал 
санаачилгыг дэмжин ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ, ГА ҮБ 

Орон сууцны хороолол дунд газар дээрх болон доорх автомашины зогсоол барих газар байгаа боловч 
түүнийг барих аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэдийн санал ирээгүй болно. 

141 Автомашины зогсоол байгуулах /10, 16 
дугаар хороо/ 

Байгуулах 
зогсоолын тоо 

2 
ТНААХ 70.0 

10 дугаар хорооны цогцолбор байрны урд 253 м2 талбай бүхий зогсоолыг "Шагайн жим" ХХК хийж 
гүйцэтгэсэн. 16 дугаар хороо 29 дүгээр байрны хойд талын 800 м2 талбайд авто машины зогсоол 
байгуулах ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. Он дамжин хэрэгжинэ. 

142 3.1.3. Замын хөдөлгөөний 
нэвтрүүлэх чадварыг 
дээшлүүлэх зорилгоор авто 

30, 31 дүгээр хороодын хороолол доторх 
хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтад 
оруулах 

Авто замын урт, 
км 

3.6 
ТНААХ 100.0 
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замуудыг шинээр барих, авто 
замын өргөтгөл хийх ажлыг 
зохион байгуулах, зам 
засварын ажлын чанарыг 
сайжруулна. 

30, 31 дүгээр хороодын хороолол доторх 6 байршлын хатуу хучилттай гэрэлтүүлэг бүхий 3.6 км авто 
замын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгө 2.8 тэрбум төгрөгөөр "Их харгуйн зам" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. 

143 23 дугаар хорооны Овоотоос Улаан худаг 
хүртэл 1.8 км авто замыг ашиглалтад 
оруулах 

Авто замын урт, 
км 

1.8 
ТНААХ 100.0 

23, 39 дүгээр хорооны авто замын ажил улсын төсвийн хөрөнгө 1.7 тэрбум төгрөгөөр "МАЗ" ХХК хийж  
гүйцэтгэж байна. Авто замын ажлын явц 90 хувьтай. 

144 11 дүгээр хорооны 129 дүгээр бага сургууль, 
цэцэрлэгийн цогцолбороос Хувьсгалчдын 
гудамж хүртэлх авто замыг ашиглалтад 
оруулах 

Авто замын урт, 
км 

1.2 

ТНААХ 100.0 

Гэрэлтүүлэг явган зам бүхий 1 км замыг 1.05 тэрбум төгрөгөөр  “Нано экологи” болон “Рингроуд” ХХК-
иудын түншлэл хийж гүйцэтгэсэн. 

145 Хувьсгалчдын гудамжнаас 28 дугаар 
хорооны цогцолбор байр хүртэлх авто 
замыг ашиглалтад оруулах 

Авто замын урт, 
км 

0.9 
ТНААХ 40.0 

Авто замыг 751.6 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр “Экспресс зам” тендерт шалгаран гэрээ байгуулсан ба 
бэлтгэл ажил хангагдан он дамжин хэрэгжихээр болсон. 

146 Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас 
Алтан овоо, Алтан овооноос Буяны замын 
төгсгөл хүртэлх хатуу хучилттай авто замыг 
ашиглалтад оруулах 

Авто замын урт, 
км 

4.0 

ТНААХ 70.0 

4 км авто замыг 4.1 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэхээр “Тэнүүн холдинг” ХХК шалгарч 1.4 км авто замын 
хучилтын ажил, 5 ш ус зайлуулах төмөр бетонон хоолой, 1.6 км авто замын газар шорооны ажил тус тус 
хийгдсэн. 

147 Гэр хорооллын доторхи хатуу хучилттай 
авто замыг ашиглалтад оруулах /1, 2, 22 
дугаар хороо/ 

Авто замын урт, 
км 

1.2 
ТНААХ 40.0 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тендер зарлагдаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Он 
дамжин хэрэгжихээр болсон. 

148 170 дугаар цэцэрлэгээс төв зам хүртэлх 
хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтад 
оруулах /25 дугаар хороо/ 

Авто замын урт, 
км 

0.6 
ТНААХ 

Газрын алба 
70.0 



49 
 

“Энигма” ХХК явган хүний зам гэрэлтүүлэг бүхий 0.6 км авто замыг 700.0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэн оны 
өмнө ашиглалтад өгөхөөр болсон. Гэрэлтүүлэг, явган замыг хийсэн. Суурь чулуун хучилтыг хийсэн. 
Замыг хашлагыг хийсэн. Ажлын явц 80.0 хувьтай байна. 

149 Хөтөл трейд дэлгүүрээс 2-60 дугаар байрны 
зүүн өнцөг хүртэлх авто замыг ашиглалтад 
оруулах /19 дүгээр хороо/ 

Авто замын урт, 
км 

0.2 
ТНААХ 100.0 

0.2 км хатуу хучилттай авто замын ажлыг “Өргөн говь” ХХК 150.0 сая төгрөгийн төсөвт өртгөөр хийж 
гүйцэтгэсэн. 

150 Баянхошууны эцсийн буудлаас 10 дугаар 
хорооны цогцолбор байр хүртэлх авто 
замыг ашиглалтад оруулах 

Авто замын урт, 
км 

0.8 
ТНААХ 100.0 

Баянхошууны эцсийн буудлаас 10 дугаар хорооны цогцолбор байр хүртэлх 0.8 км авто замыг “Зам 
гүүрийн нэгтгэл” ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 

151 Гэр хорооллын доторх авто замыг 
ашиглалтад оруулах /7, 24 дүгээр хороо/ 

Авто замын урт, 
км 

0.5 
ТНААХ 40.0 

“Хайрхан бар” ХХК 500.0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулагдсан. Он дамжин хэрэгжинэ. 

152 Хорооллын доторх зам, тохижилт /24 дүгээр 
хороо, Баруун салаа/ хийж, ашиглалтад 
авах 

Замын ажлын 
гүйцэтгэл, хувь 

100 ТНААХ 70.0 

“Эх Голомтын илч” ХХК ажлыг гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 85.0 хувьтай. 

153 Баян булгийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал 
овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх хатуу 
хучилттай авто замыг ашиглалтад оруулах 

Авто замын урт, 
км 

1.4 ТНААХ 40.0 

Тендерт шалгарсан “Оч наран” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай. 

154 Халуун усны байрнаас Их наран, Буяны зам 
хүртэлх хатуу хучилттай авто замыг 
ашиглалтад оруулах 

Авто замын урт, 
км 

1.2 ТНААХ 100.0 

Халуун усны байрнаас Их наран, Буяны зам хүртэлх хатуу хучилттай 1.2 км авто замыг “Монгол зам” ХХК 
гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. 

155 Ханын материал орчмын орон сууцны 
хорооллын доторх хатуу хучилттай авто 
замын ажлыг гүйцэтгэх 

Авто замын урт, 
км 

0.9 ТНААХ ҮБ 

Хөрөнгө буцаан татагдсан. 
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156 1, 2, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 
29, 32 дугаар хороодод Орон сууц болон гэр 
хороолол доторх авто замын засварын 
ажлыг хийх 

Ажлын гүйцэтгэл, 
хувь 

100 

ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 1, 2, 20, 22, 32 дугаар хороонд нийт 7.5 км авто зам засварын ажлыг “Өргөн 
говь” ХХК, 18, 19, 23, 27 дугаар хороодод 2.7 км авто зам, 1621 м2 явган хүний зам, 612 м замын бродюр 
засварыг “МАЗ” ХХК гүйцэтгэж байна. Улаанбаатар Зам засвар арчлалтын газар ОНӨАААТҮГ 1200 м2 
замын нөхөөсийг 84.0 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. 7, 8, 22, 28 дугаар хороодод гудамж замын нөхцөл 
сайжруулах ажлыг “Мөнх харш” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. 

157 Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто 
зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг, 
төсөв боловсруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 24 дүгээр хороонд шинээр баригдах авто замын ажлын зурагт 
өөрчлөлт оруулах ажлыг дүүргийн төсвийн 10.0 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн “МАЗ” ХХК-иар хийлгэсэн. 
Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр эрх шилжин ирсэн авто замын ажлуудыг түлхүүр гардуулах 
нөхцөлтэйгээр зарласан. 21 дүгээр хороонд төмөр замтай ижил бус түвшинд огтлолцуулан, жижиг оврын 
авто машин болон явган хүн гаргах хонгилон гарцын хөндлөн огтлолын зураг, төсвийг хийлгэсэн. 
Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх дүүргийн соёлын ордны гадна тохижилт /30.0 сая/, манай гудамж 
төсөл /100.0 сая/ ажлуудын зураг төсөв хийгдэж байна. 4 дүгээр хороонд шинээр баригдах Толгойтын 
гудамжнаас Хүнсчдийн гудамжтай холбогдох авто зам /30.0 сая/, Баянхошууны эцсийн буудлаас 
Зүүнбаян уул 14 дүгээр гудамж дагуу Ногоончулуут 11 дүгээр гудамжны 66а тоот хашаа хүртэлх авто зам  
/80.0 сая төгрөг/-ын ажлуудын зураг төсвийг хийлгэхээр тендер зарласан. 

158 Газар чөлөөлөх нөхөн олговор олгох Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 26 дугаар хороонд хийгдэх авто замын трассд орсон иргэн 
С.Шийлэгтөмөрт 70.0 сая төгрөг, 23 дугаар хорооны усан сангийн газарт иргэн Д.Энхмандахад 15.0 сая 
төгрөг, 31 дүгээр хорооны 176 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын газар чөлөөлөхөд иргэн 
П.Бямбаноров, М.Дагийсүрэн нарт 62.6 сая төгрөг, 26 дугаар хорооны Нарны хүүхэд 2 цэцэрлэгийн 
газарт иргэн О.Лхагвасүрэнд 2.4 төгрөгийг тус тус орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлаас 
гаргаж газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөн олговорт зарцуулсан. Газар чөлөөлөх нөхөн олговрын 
зардалд 195.4 сая төгрөг зарцуулсан. Газрын үнэлгээг “Бэсгэ” ХХК-иар 1.0 сая төгрөгөөр хийлгэсэн. 

159 3.1.4. Зуслангийн бүсийн авто 
замын нөхцлийг сайжруулах 
ажлыг хэрэгжүүлнэ. 

24 дүгээр хороо, Баруун салааны автобусны 
эцсийн буудлаас Бумбатын рашаан 
чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын 
ажлыг эхлүүлэх 

Авто замын 
ажлыг гүйцэтгэл, 

хувь 

60 

ТНААХ 100.0 
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“Хомын тал” ХХК гүйцэтгэж байгаа ба ажлын гүйцэтгэл 65 хувьтай. 2.5 км замын асфальтан хучилт 
хийгдсэн. 1.6 км замын суурийн хучилт хийгдсэн. Он дамжин хэрэгжинэ. 

160 25 дугаар хороо, Зүүнсалааны автобусны 
эцсийн буудлаас 2.5 км хатуу хучилттай 
авто замын ажлыг эхлүүлэх 

Авто замын 
ажлыг гүйцэтгэл, 

хувь 

60 
ТНААХ 100.0 

“Тэнүүн холдинг” ХХК 2.5 км авто замын 2 км замын хучилт хийсэн. 0.5 км замын суурийг хучсан. 
Гэрэлтүүлэг бүхий явган замын ажил он дамжин хийгдэнэ. Ажлын гүйцэтгэл 80 хувьтай 

161 3.1.5. Хувиараа таксины 
үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийн 
үйл ажиллагааг дэмжин, 
Баянхошууны тойрог, 
Толгойтын эцсийн буудал,   1-
р хорооллын арын дэнж зэрэг 
байршлуудад таксины зогсоол 
бий болгоно. 

Боломжит байршлуудыг тогтоож 
зөвшөөрөгдсөн цэгт таксины зогсоол 
байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ ҮБ 

Санхүүгийн эх үүсвэр шийдэгдээгүй. 

162 3.1.6. Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний чиглэл болон 
зогсоолын тоог нэмэгдүүлэх 
санал боловсруулан 
хэрэгжүүлж, хяналт тавина 

Хүн амын суурьшлыг харгалзан нийтийн 
тээврийн үйлчилгээний зарим чиглэлд 
иргэдийн эрэлтэд нийцсэн шинэ чиглэл 
нээх, автобусны тоог нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ 100.0 

8, 9, 10 дугаар хорооны иргэдээс удаа дараа ирүүлсэн санал хүсэлтэд үндэслэн Ч:43 “Баянхошуу-Ард 
кино театр-ТЭЦ-3” чиглэлийг 2 чиглэл болгон хүлээлтийн хугацааг багасган, иргэдийн зорчих эрэлтэд 
нийцүүлсэн. Саппоро-Хурган, Саппоро-Мал бордох, Саппоро-Авто худалдааны цогцолбор зэрэг 
алслагдсан сууринуудад дунд оврын автобусны чиглэл нээж үйлчилгээ тогтмолжсон. 21 дүгээр хорооны 
Жаргалант тосгон хүртэлх автобусны тоог нэмэгдүүлэх талаар Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 
оны 11 дүгээр 01-ны өдрийн 03/2709 албан бичгээр нийслэлийн Нийтийн тээврийн удирдах газарт 
уламжилсан. 

163 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
зориулалтын зогсоол 6-н байршилд 
байгуулах 

Байгуулах 
зогсоол, тоо  

6 
ТНААХ 100.0 

Дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр “Их даян бүүвэй” ХХК 141.9 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 7, 8, 11, 
20, 24, 26, 28, 32 дугаар хороодод нийт 18 автобусны буудал шинээр барьсан. 

164 3.1.7.  Инженерийн 
байгууламжийн шугам 
сүлжээний чанар ашиглалтын 

Насжилтын хугацаа дууссан дулаан, цэвэр 
бохир усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих 
ажлыг үргэлжлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 
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түвшинг тогтоож, насжилтын 
хугацаа дууссан шугам 
сүлжээг шинэчлэн хяналт 
тавьж ажиллана. 

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбох /багц-1/ (XVII.1.10) У-18 цэгээс 7И магистраль ДХ-7138 дугаар цэг хүртэл шинээр 
2ф700 мм голчтой дулааны шугам угсрах барилга угсралтын ажлыг “Хасу мегаватт” ХХК гүйцэтгэхээр 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна.Уг ажил нь 2019 онд хэрэгжих бөгөөд дулааны худаг У-18 цэгээс /Москва 
хорооллын замын урд/ 1 дүгээр хорооллын арын авто зам болон орон сууцны хорооллын дундуур 
хийгдэж, дээшээ өгсөн Дилав хутагт Жамсранжавын гудамжийн авто зам доогуур 700 орчим метр /нийт 
трассын урт 3.4 км орчим/ ф700 мм-ийн диаметртэй дулааны шугам шинээр хийгдэх бөгөөд ашиглалтад 
орсноор “ДЦС-3” ХК-ийн дулааны ачааллыг “ДЦС-4” ХК-д шилжүүлж, “ДЦС-3” ХК-ийн өргөтгөлийн ажлыг 
хийх нөхцөлийг бүрдүүлэх онцгой ач холбогдолтой шугам болох юм. Орон сууц нийтийн аж ахуйн 
удирдах газрын инженерийн шугам сүлжээний засвар 20 дугаар хороо Нефтийн УДДТ-130-ын хүйтэн 
усны тоолуурыг УДДТөв дотор суурилуулж 2.30 дугаар байрны дулааны худгаас 2.30 хүртэл шинээр 
хүйтэн усны шугам татах, 15 дугаар хорооны 1 дүгээр хорооллын УДДТ-122-н харьяа 20 дугаар байрны 
дулааны худгаас Баруун түгээх төв хүртэлх гадна халаалт, хэрэгцээний халуун усны 5-н хос шугамыг 
шинээр холбох, 18 дугаар хороо 5-н шарын УДДТ-131-н харьяа 4 дүгээр байрнаас 1 дүгээр байр хүртэлх 
гадна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны 5-н хос шугамыг нэвтрэх сувагт оруулан шинэлэн солих, 
18 дугаар хороо УДД-122-р төвөөс 22 дугаар байрны дулааны худаг хүртэлх гадна халаалтын 2-н хос 
шугамыг хэсэгчилэн завсварлах зэрэг ажлуудыг үе шаттайгаар хийж байна. НЗДТГ-ын захиалгаар 
WSN17B тоот гэрээг бүхий "Улаанбаатар хотын тасганы усан сангаас 3, 4 дүгээр хорооллын усан сан, 
"Талх чихэр" ХХК-ий хойд талын худаг баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 8070 метр урттай Ф600 мм 
цэвэр ус дамжуулах гол шугамын барилга угсралтын ажил"-ыг “Монинжбар” ХХК, “Н Эй Би” ХХК-ий 
түншлэл нь хийж гүйцэтгэж байна. 

165 3.1.8. Мэргэжлийн 
байгууллагын дүгнэлтийг 
үндэслэн Сууц өмчлөгчдийн 
холбоотой хамтран орон 
сууцыг дулаалах ажлыг 
эхлүүлэх 

Угсармал орон сууцны барилгын дулааны 
алдагдлыг бууруулах ажлыг холбогдох 
байгууллагатай хамтран эхлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг 
бууруулах зорилгоор 20 дугаар хорооны 8, 9 дүгээр угсармал орон сууцны фасадын дулаалгын ажлыг 
хийсэн. 

166 3.1.9. Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй орон сууцыг дэс 
дараатай шинэчлэнэ 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцыг дахин төлөвлөн, 
барилгажуулах ажлыг үе шаттай 
хэрэгжүүлэхэд холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТГХШХ, 

МХХ, 
ТНААХ 

70.0 

Дүүргийн хэмжээнд нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын Ахлах байцаагчийн 2014 оны 07 
дугаар сарын 10-ны өдрийн 01-01/05 дугаар шийдвэрээр 20 дугаар хорооны Нефть-1 дүгээр байр, 2016 
оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01-01/08 дугаар шийдвэрээр 27 дугаар хорооны Махын 16, 
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Тээвэрчдийн 12-1, Цэргийн ангийн 20 дугаар байр, 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02-01/03 
дугаар шийдвэрээр 7 дугаар хорооны ХЦ-20, 27 дугаар хорооны 2А дугаар байруудыг газар хөдлөлтөд 
тэсвэргүй болохыг тогтоож, ашиглахыг хориглосон. Иймд оршин суугчидтай уулзалт хийж, “Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл 
ажиллагааны журам”-ын дагуу нийт 131 сууц өмчлөгчдөөс дахин төлөвлөлтийг дэмжих эсэх талаар 
саналыг албан маягтын дагуу авч, Хот байгуулалт, хөгжлийн газарт хүргүүлсэн.Журмын 3.4-т тухайн 
орон сууц өмчлөгчдийн 80-аас дээш хувь нь дахин төлөвлөлтөд оруулахыг дэмжсэн тохиолдолд 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих 
үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжтой гэж заасан байдаг. Дээрх 6 орон сууцны сууц өмчлөгчдийн нийт 
санал 80 хувьд хүрсэн учир нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарч, тендер зарласнаар дахин төлөвлөх 
үйл ажиллагаа үе шаттайгаар явагдана. 

167 3.1.10. Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэн, 
шинэ арга хэлбэрүүдийг 
дэмжин ажиллана. 

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх шинэ арга 
хэлбэр “Сервис центр” байгуулах бэлтгэл 
ажлыг ханган иргэдийг идэвхижүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТГХШХ 70.0 

4 дүгээр хороонд 300-350 нэгж талбар бүхий 12 га хэмжээтэй нийт 5 байршил газарт “Сервис центр” 

байгуулахаар төсөв батлагдсан. Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газартай хамтран хорооны Засаг 

дарга, зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нар болон иргэдтэй 2 удаа уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд 

дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын судалгааны ажил дууссан. Ажлын зураг батлагдсан боловч байршлыг 

өөрчилсөн болно. 

3.2. Амьдралын ая тухтай байдлыг бүрдүүлнэ. 

168 3.2.1. Гэрэл цахилгаангүй айл 
өрхүүдийг цахилгаанаар 
бүрэн хангах, хүчдэл 
сайжруулах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлнэ. 

1, 7, 9, 24, 25 дугаар хороодын гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл 
өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1 дүгээр хороонд цахилгааны 6 шон суурилуулах 
ажлыг "Нью сендикат" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. 7, 9, 24, 25 дугаар хорооны эрчим хүчинд холбогдоогүй айл, 
өрхүүдийг холбох ажлын гүйцэтгэгч шалгарч ажил гүйцэтгэх шатанд. 

169 3.2.2. Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, зам талбай, орон 
сууц, гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж 
нэгдсэн удирдлагын системд 
бүрэн холбохын зэрэгцээ 
хаягжуулалтыг сайжруулж, 
томоохон гудамж, нийтийн 
эзэмшлийн талбайд  тохижилт 

БНАвстри улсын хөнгөлттэй зээлээр гэр 
хороололд гэрэлтүүлэг шинээр тавих 

Гэрэлтүүлэг, тоо 7000 
ТНААХ 40.0 

БНАвстри улсын хөнгөлттэй зээлээр 6000 ширхэг гэрэлтүүлэг хийхээр төлөвлөж тендерийг Барилга хот 
байгуулалтын яам зарлан шалгаруулсан. 1, 2, 3, 4, 11, 22, 28, 31 дүгээр хороодын ажлын зураг хийгдэж 
батлагдсан. Бусад хороодын зургийн судалгаа хийгдэж байна. Угсралтын ажил 2020 оны 4 дүгээр сараас 
эхлэх төлөвлөгөөтэй. 

170 1-4, 6-17, 20-23, 26, 28, 30-32 дугаар 
хороодод орон сууцны болон гэр хорооллын 
гэрэлтүүлэг шинээр тавих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 
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хийх Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 21, 23, 31 дүгээр хороодын нутаг 
дэвсгэрт 471.6 сая төгрөгөөр 314 ширхэг, нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1, 2, 3, 
5, 10, 11, 20, 23, 28 дугаар хороодын гэр хорооллын гудамжинд 1.4 тэрбум төгрөгөөр 1074 ширхэг, улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 1, 2, 8, 11, 12-17, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 32 дугаар хороодын орон сууц болон гэр 
хорооллын гудамж талбайд 2.03 тэрбум төгрөгийн 1255 ширхэг, нийт 4.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт 
өртгөөр 2643 ширхэг гэрэлтүүлэг шинээр тавьж 92505 у/м гудамжийг гэрэлтүүлэгтэй болгосон. 

171 Гэрэлтүүлгийн ашиглалт хариуцсан 
байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулж 
хариуцлагын тогтолцоог шинэ шатанд гаргах 

Асалт, хувь 99-100 
ТНААХ 100.0 

Хотын Ерөнхий менежер, дүүргийн Засаг дарга, Ашиглалт хариуцсан байгууллагуудын гурвалсан гэрээг 
байгуулан ажиллаж байна. Ашиглалт хариуцсан байгууллагуудын өдөр тутмын засвар арчлалтын 
байдалд Захиалагчийн алба ОНӨААТҮГ хяналт тавьж санхүүжилтийн баталгаа гаргаж байна. 2 ашиглагч 
байгууллага энэ онд 668.0 сая төгрөгийн засвар үйлчилгээний ажил гүйцэтгэсэн байна. Гэрэлтүүлгийн 
ашиглалт хариуцсан байгууллагуудын асалтын мэдээг 7 хоног бүр гудамж тус бүрээр гаргуулан авч 
хяналт тавьж ажилласнаар гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг 99.2-99.5 хувь, Орон сууцны дундах 
гэрэлтүүлэг асалт 99.7-99.8 хувьтай байна. 

172 Орон сууц болон гэр хорооллын нийтийн 
эзэмшлийн талбайн тохижилт хийх /6, 12, 
13, 14, 15, 18, 19, 24, 31  дүгээр хороо/ 

Тохижилт хийх 
талбай, тоо 

4 
ТНААХ 70.0 

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 6 дугаар хороонд тохижилтын ажил “Жавхлант богд” ХХК 91.5 сая 
төгрөгөөр, 31 дүгээр хороонд, 18 дугаар хороонд “Воком констракшн” ХХК 99.9 сая төгрөгөөр нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайн тохижилтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

173 26, 30 дугаар хорооны гадна талбайн 
тохижилтын ажлыг хийх 

Тохижилт хийх 
талбай, тоо 

2 
ТНААХ 70.0 

26 дугаар хорооны гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв "Энхийн жаргал" ХХК боловсруулсан. Тендер 
зарласан. 30 дугаар хорооны гадна талбайн тохижилтыг “ЭМНГ" ХХК 11.5 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн 
хүлээлгэн өгсөн. 

174 Гүнжийн нуур орчмын тохижилт хийх /8 
дугаар хороо/ 

Тохижилт хийх 
талбай, тоо 

1 
ТНААХ 70.0 

“Неон гэгээ” ХХК нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 400.0 сая төгрөгөөр тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж 
байна.Явган болон дугуйн зам, сүүдрэвч бүхий амралтын талбайг бий болгон гадна хашааг шинэчлэн 
будах засварлах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Он дамжин хэрэгжинэ. 

175 Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын 
талбай байгуулах /7, 9, 24, 25 дугаар хороо/ 

Байгуулах 
талбай, тоо 

4 
ТНААХ 100.0 
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Улсын төсвийн 685.5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Төрөлх мөрөн” ХХК 7, 9, 24, 25 дугаар хороонд цэцэрлэгт 
хүрээлэн, биеийн тамирын талбай байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

176 10 дугаар хороонд нийтийн эзэмшлийн 
талбайн ногоон байгууламж бүхий бичил 
тохижилт хийх 

Тохижилт хийх 
талбай, тоо 

1 
ТНААХ 100.0 

Зүүн баян-уулын 27 дугаар гудамжинд “Чингисийн отог” ХХК 19.1 сая төгрөгөөр 500 м2 талбайг ногоон 
байгууламж бүхий бичил тохижилтын ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. 

177 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны дэргэд 
номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 

Байгуулагдах 
номын сан, тоо 

1 
ТНААХ 100.0 

15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах номын сангийн ажлыг “Изо хаус” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад 
хүлээлгэж өгсөн. 

178 Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулах 

Байгуулагдах 
номын сан, тоо 

1 
ТНААХ 70.0 

19 дүгээр хороонд баригдах номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсвийг “Энхийн жаргал” ХХК 
хийсэн. 2 дугаар хороонд номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг “Изохаус” ХХК гүйцэтгэхээр 
шалгарч ажил гүйцэтгэх шатандаа. 

179 9, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29 дүгээр 
хороодод хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах, засварлах 

Тоглоомын 
талбай, тоо 

10 
ТНААХ 100.0 

9 дүгээр хороонд 163 дугаар цэцэрлэгийн тоглоомын талбайг тохижуулах ажлыг "Тэнгэрийн модон 
багана" ХХК 10.0 сая, 12, 17 дугаар хороонд тоглоом худалдан авч, тохижуулах ажлыг "Мөнх аригу" ХХК 
34.7 сая, 14 дүгээр хороонд нийтийн эзэмшлийн зам талбайд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж 
худалдан авах ажлыг "Эбил тек" ХХК 10.0 сая, 18 дугаар хороонд чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж 
бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлыг "Лант мон" ХХК 54.5 сая, 19 дүгээр хороонд хүүхдийн 
тоглоомын талбай байгуулах ажлыг "Хянгар констракшн" ХХК 53.2 сая, 14, 27 дугаар хороонд нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайд тохижилт хийх ажлыг "Хянгар констракшн" ХХК 47.1 сая, 29 дүгээр хороонд 
тоглоомын талбайн засвар, тохижилтын ажлыг "Мон хурд" ХХК 39.3, нийт 248.8 сая төгрөгийн хүүхдийн 
тоглоомын талбай байгуулах, засварлах ажлыг дүүргийн орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр хийж 
гүйцэтгэсэн. 20 дугаар хороонд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил "Ай Ти Систем" ХХК дүүргийн 
орон нутгийн хөрөнгө 9.1 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх шатандаа байна. 

180 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24 дүгээр 
хороодод явган хүний зам, гүүр барих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 10, 11 дүгээр хороонд "Зэндмэнэ тулга" ХХК, 13 

дугаар хороонд "Алтайн шар говь" ХХК 20.0 сая төгрөгөөр тус тус явган хүний зам барих ажлыг 
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гүйцэтгэсэн. 24 дүгээр хороонд “Нью сендикат" ХХК  9.0 сая төгрөгөөр явган хүний гүүр барих ажлыг 

гүйцэтгэсэн. 15 дугаар хороонд гэрлэн чимэглэл бүхий явган хүний зам байгуулах ажлыг “Хязгааргүй 

ертөнц” ХХК 29.9 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. 

181 24 дүгээр хороонд гудамжны хаягжуулалт 

хийх 

Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

"Эх хиад" ХХК 7.0 сая төгрөгөөр 262 ширхэг гудамжны, 1500 ширхэг хаалганы хаягжуулалтыг хийж 

дуусгасан. 

182 3.2.3. Гэр хорооллын айл 
өрхүүдийн ундны ус түгээх 
байруудыг нэмэгдүүлж 
ашиглалтыг сайжруулна. 

1, 2, 7, 9/ухаалаг худаг/, 21, 22, 23, 24, 25 
дугаар хороодод ус түгээх байрын барилга 
барьж ашиглалтад оруулах 

Баригдах ус 
түгээх байр, тоо 

26 
ТНААХ 70.0 

1, 2, 22 дугаар хороонд зөөврийн ус түгээх байрыг “Манагал” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Улсын комисс хүлээж 
авах шатанд. 7, 24, 25 дугаар хорооны ус түгээх байрыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам тендер зарлаж, 
“Хайдро прект” ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд. 23 дугаар хороонд баригдах 

зөөврийн ус түгээх худгийн гүйцэтгэгчээр “Манагал” ХХК шалгарсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд. 22-р 

хорооны 12 дугаар гудамж улсын төсвийн 29.6 сая төгрөгийн хөрөнгөөр "Тулга инженеринг" ХХК 
ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 31 дүгээр хороонд хийгдэх усан сангийн 
газрын байршлыг Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний А/607 дугаар захирамжаар шинэчлэн 
олгож ЗАА-нд хүргүүлсэн. Он дамжин хэрэгжинэ. 26, 32, 33 дугаар хороодод 4 усан сан барихаар 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна. 

183 Толгойтын гэр хорооллын тохируулах усан 
сан, ус дамжуулах шугамын ажлыг хийж 
гүйцэтгэх 

Ашиглалтад орох 
шугам, км 

0.5 
ТНААХ 70.0 

Гүйцэтгэгчээр “Эгц шугам” ХХК шалгарсан. Ажил гүйцэтгэх шатанд. Он дамжин хэрэгжинэ. 

184 3.2.4. Дүүргийн хэмжээнд 
үерийн бүсийн хамгаалалтын 
барилга байгууламжийг 
барина. 

Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламжийг барих ажлыг үргэлжлүүлэх 
/1, 2, 3, 20 дугаар хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Гүйцэтгэгчээр “BWT” ХХК шалгарч, ажил гүйцэтгэх шатанд. Он дамжин хэрэгжинэ.  

185 Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур 
арын худаг хүртэлх үерийн далан барих 

Далангийн урт, км 2.5 
ТНААХ 100.0 

“Хангилцаг” ХХК тендерт шалгаран нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газартай гэрээ байгуулан ажлаа 
эхэлсэн. Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай. 

186 Үерийн хамгаалалтын далан барьж 
ашиглалтад оруулах /21 дүгээр хороо, 361-
ийн гарам/ 

Далангийн урт, км 1.5 
ТНААХ 70.0 
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Сонгон шалгаруулалтаар “Хангилцаг” ХХК шалгарч ажлаа гүйцэтгэсэн ба гүйцэтгэл 70 хувьтай он дамжин 
хэрэгжинэ. 

187 Үерийн далан суваг, хөрсний ус зайлуулах 
суваг барих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ ҮБ 

7 дугаар хорооны Хилчин хотхоны намгийн хөрсний ус зайлуулах суваг барих 200.0 сая төгрөгийн ажлын 
тендерийг нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар зарласан. Он дамжин хэрэгжинэ. 

188 3.2.5. Сууц өмчлөгчдийн 
холбоотой хамтран “Тохилог 
орц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
Сууц өмчлөгчдийн холбоодыг 
цахим мэдээллийн сантай 
болгоно. 

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл 
ажиллагааны стандартын хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

МСӨХДЗ-тэй хамтран Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, арга зүйн заавар 
зөвлөгөө өгч хэрэгжилтийг хангуулан СӨХ-дын дээд зөвлөлийн гишүүн 41 СӨХ-дын дотоод үйл 
ажиллагаанд түвшин тогтоох аттестатчилалыг СӨХ-ны дээд зөвлөлтэй хамтран явуулж үнэлэлт өгч 
дүгнэлт гаргуулсан. Дүүргийн хэмжээнд бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 82 СӨХ-ны дэлгэрэнгүй 
судалгаа гарган УБЗАА-нд цахим хаягаар хүргүүлсэн. Сууц өмчлөгчдийн холбоодыг цахим мэдээллийн 
сан программ хангамж боловсруулах шатанд байна. 

189 3.2.6. Орон сууцны 
барилгуудын  дээврийн 
засвар болон цахилгаан 
шатуудын шинэчлэлийг 
үргэлжлүүлнэ.  

Орон сууцны барилгуудын дээврийн 
засварын ажлыг хийх /12-19 дүгээр хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 12 дугаар хорооны 1, 2 дугаар байр,13 дугаар хорооны 8, 9 дүгээр байр,14 
дүгээр хорооны 12, 14 дүгээр байр, 15 дугаар хорооны 19, 20 дугаар байр, 16 дугаар хорооны 24, 26 
дугаар байр, 17 дугаар хорооны 33, 34 дүгээр байр, 18 дугаар хорооны 8, 9, 11, 13-б, 31, 32, 67 дугаар 
байр, 19 дүгээр хорооны 7а, б, 8а, в, ЭХ1 -30 дугаар байрууд зэрэг 25 байрны 15124 м2 дээврийн 
засварыг нийслэлийн төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгөөр, 12 дугаар хорооны 1 дүгээр байрны 4, 5, 6 дугаар 
орц, 6 дугаар байр, 14 дүгээр хорооны 12б байрны 4, 5, 6 дугаар орц, 15 дугаар хорооны 20 дугаар 
байрны 7, 8 дугаар орц, 20 дугаар хорооны Хүнс трейдийн 48 дугаар байр, ШЦХотхоны 9 дүгээр байр, 27 
дугаар хорооны БХН 24, 41, Нисэх 2б 29 дүгээр хорооны 22а, 23в дугаар байрууд зэрэг 13 байрны 9366 
м2 дээврийн засварыг 621.7 сая төгрөгөөр тус тус хийж  гүйцэтгэсэн. 

190 Орон сууцны барилгуудын лифт 
шинэчлэлийн ажлыг хийх /29 дүгээр хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 29 дүгээр хорооны 22а, 22б, 23а дугаар байрны лифтийг 400.0 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр "ОАСК" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 13, 14, 19 
дүгээр хороодын 8, 8в байрны 2 дугаар орц, 12 дугаар байрны 8 дугаар орц, 32 дугаар байрны 6 дугаар 
орц нийт 4 лифтийг 300.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр шинэчлэн сольсон. 

191 3.2.7. Гэр хорооллын утааг 
багасгах шинэлэг арга 

Баянхошуу бүсийн айл өрхийг сайжруулсан 
шахмал түлшээр бүрэн хангах 

Хамрагдах хороо, 
тоо 

8 ТНААХ 
100.0 
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хэлбэрүүдийг авч 
хэрэгжүүлнэ. 
 
 

Баянхошуу бүсийн 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 28, 40, 41, 42 дугаар хороодын 21303 айл өрхөд “Сайн түлш” 

карт олгон сайжруулсан шахмал түлш борлуулах 47 жижиглэнгийн цэг, 1 дундын бөөний төв ажиллаж 

байна. 

192 Төр болон хувийн хэвшлийн халаалтын 

зууханд тоосонцор бууруулах тоног 

төхөөрөмж суурилуулах ажлыг 

үргэлжлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ, МХХ 100.0 

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны 2019 оны 19/15 тоот тогтоолоор 100 кВт-аас дээш хүчин 

чадалтай 72 аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалтын зууханд шүүлтүүр суурилуулах ажил бүрэн 

хийгдсэн. 

193 Гэр хорооллын айл өрхийн түүхий нүүрсний 

хэрэглээг бууруулж, сайжруулсан түлшний 

хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар агаарын 

чанарыг сайжруулах арга хэмжээ авах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ, МХХ 100.0 

Дүүргийн хэмжээнд 35 хорооны 58234 өрхөд “Сайн түлш” карт тарааж, сайжруулсан түлш борлуулах 

жижиглэнгийн 134 цэг, 6 дундын бөөний төв, 2 хангамжийн цэг ажиллаж байна. Засгийн газрын 2018 оны 

62 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016 дугаар захирамж, нийслэлийн, дүүргийн 

Онцгой комиссын хурлын тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд айл өрхүүдийн пийшин, зуух, 

яндангийн аюулгүй байдал, сайжруулсан түлшний зөв хэрэглээтэй холбоотой 120.0 мянган ширхэг 

зөвлөмжийг айл өрхүүдэд тараах ажлыг 10, 11 дүгээр саруудад зохион байгуулсан. Дүүргийн Засаг 

даргын 2019 оны А/556 дугаар захирамжаар хэлтэс, алба, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 

харьяа байгууллагуудад тус бүр нэг хороог хариуцуулан өдөр бүр сайжруулсан түлшний нөөц, “Сайн 

карт” тараалтын мэдээ, түүхий нүүрсний хэрэглээнд байнгын хяналт тавиулж, дүүргийн Шуурхай штабт 

нэгтгэн, 24 цагийн бэлэн байдалд ажиллаж байна. 

194 Түргэн үйлчилгээний цэг, дугуй засвар, 
харуулын байр, автомашины засвар 
угаалгын үйлчилгээ үзүүлж байгаа иргэн, 
хуулийн этгээдийн дулааны эх үүсвэрт 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
хяналт тавьж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ХХҮХ, 
МХХ, 

ТНААХ 
100.0 

Дүүргийн Засаг даргын А/53 тоот захирамж, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 02-01/21 

тоот тушаалаар агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуух, 

иргэн хуулийн этгээдийн дулааны эх үүсвэрт хийх хяналт шалгалтыг 02 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 04 

дүгээр сарын 01-ний хооронд зохион байгуулан ажилласан. 
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195 3.2.8. Гэр хорооллын хөрс, 
агаарын бохирдлыг бууруулах 
зорилгоор жорлон, муу усны 
цооногийг соруулж, ариутгах 
шинэ менежментийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Гэр хорооллын хороодод нүхэн жорлон 
угаадасны нүхний MNS 5924:2015 
стандартын хэрэглээг нэвтрүүлэх ажлыг 
үргэлжлүүлэх 

Үйлажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ 100.0 

Япон улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк, БОАЖЯ-ны хамтарсан санхүүжилтээр “Ариун цэврийн 
байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах” төслийн хүрээнд 6 дугаар хорооны гэр 
хорооллын 6 хэсгийн 150 айл өрхөд 150 ширхэг жорлон, 7 дугаар хорооны гэр хорооллын 9 хэсгийн 225 
айл өрхөд 225 ширхэг жорлон, нийт 2 хорооны гэр хорооллын 15 хэсгийн 375 айл өрхөд 375 ширхэг 
стандартын шаардлага хангасан соруулдаг жорлонг суурилуулсан. Экосан бордоожуулах ариун цэврийн 
байгууламжийг 7, 40 дүгээр хорооны гэр хорооллын 22 хэсгийн 750 айл өрхөд 750 ширхэгийг 
суурилуулсан. 

196 Жорлонгоо ариутгаж хөрсөө хамгаалъя 
аяныг үргэлжлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын А/327 дугаар захирамжаар гэр хорооллын хөрсний бохирдлыг бууруулахад 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой “Эрүүл хөрс – эрүүл орчин” аяныг 06 дугаар сарын 01-ний 
өдрөөс 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарлаж ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг баталсан. Тус аяны хүрээнд дүүргийн хэмжээнд давхардсан тоогоор 43 
хороонд 104 хэсгийн 956 аж ахуйн нэгж байгууллага, 11288 айл өрхийн 10501 жорлон, 10310 бохирын 
цооног, 86233 м2 талбайг бүрэн ариутган халдваргүйжүүлэн, 269 аж ахуйн нэгж байгууллага, 918 иргэдэд 
3 удаа сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулсан. 

197 Нийтийн ариун цэврийн цэг барих /20 дугаар 
хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 40.0 

“Энхийн жаргал” ХХК зураг, төсөв боловсруулж хүлээлгэж өгсөн. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендер зарласан. Он дамжин хэрэгжинэ. 

198 “Захиалагчийн алба” ОНӨААТҮГ-т бохир 
соруулах зориулалттай авто машин 
худалдан авах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Орон нутгийн төсвийн 139.7 сая төгрөгийн хөрөнгөөр бохир соруулах 2 ширхэг автомашин худалдан авч 
“Захиалагчийн алба” ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн. 

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖИЛ 

199 4.1. Орон сууц, гэр хорооллын 
сул шороон хөрс бүхий 
талбайд  ногоон байгууламж, 

Ургамлын бүрхэвчгүй эвдрэлтэй налуу 
газар, даланг эко хавтангаар бүрж, сул 
шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 
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хатуу хучилттай болгож 
хуурайшилтаас үүсэх 
тоосжилтыг бууруулна. 

Нутаг дэвсгэрт сул шороон хөрс бүхий 1630 м2 талбайг Аж ахуйн нэгж байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр 
шинээр зүлэгжүүлэн нийтийн эзэмшлийн 10230 м2 талбайн зүлэгжүүлэлтийг нөхөн сэргээн тордож 
ургуулсан. 

200 Орон сууцны дундах сул шороон хөрс бүхий 
газруудад хатуу хучилт хийх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 12, 13, 14, 17, 29, 30 дугаар хороодод 1670 м2 явган замын 
засварлах ажлын гүйцэтгэгчээр “Марвел хаус” ХХК шалгарч, ажил гүйцэтгэх шатанд. 3, 4, 5, 20, 22, 26 
дугаар хороодын 2845 м2 явган замыг шинээр хийх ажлын гүйцэтгэгчээр “Хөлөг-Од” ХХК шалгарч, ажил 
гүйцэтгэх шатанд байна. 

201 4.2. Олон нийтийн оролцоонд 
тулгуурласан “Манай гудамж” 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Өөрсдийн оршин суугаа гудамжаа үлгэр 
жишээ тохижуулан амьдрах орчноо 
сайжруулах зорилго бүхий “Манай гудамж” 
төслийг гэр хорооллын 6-н байршилд 
хэрэгжүүлэх 

Төсөлд 
хамрагдах 

гудамж, тоо 

6 

ТНААХ 70.0 

Гэр хорооллыг тохижуулах “Манай гудамж” төслийн зураг төсөв хийх бэлтгэл ажлыг хангах, ажлын 
даалгавар боловсруулах ажлын хэсгийг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулан судалгаа 
тооцооны ажлыг хийж 11 дүгээр хорооны Чингэлтэй дүүрэгтэй хиллэдэг зүүн талын хилийн заагаас хар 
зам дагуу 2 дугаар хорооны баруун хойд талын хилийн зааг хүртэлх 2 талын нүүрний хашаа, байшингийн 
29471.6 у/м газрыг тохижуулах ажлын зургийг хийх шатанд. 27 дугаар хорооны Агарын гудамжинд улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын 188.0 сая төгрөгөөр "Цэгц нум" ХХК жишиг гудамж бий болгон явган зам 
шинээр тавьж, хашаа хаалгыг жигдлэн будах, 10 см бетон авто зам, эко хогийн сав, гэрэлтүүлгийн ажлыг 
хийж гүйцэтгэсэн. 

202 4.3. Орон нутгийн тусгай 
хамгаалалтанд авсан 
газруудын орчны бүсийн 
хилийн заагийг тогтоож 
ашиглалтын хяналтыг 
өндөржүүлнэ. 

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 
ашиглалтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа Аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт тавьж 
ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ, 

МХХ 
100.0 

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтын бүс Сонгинохайрхан уулын бэлд үйл ажиллагаа явуулж байсан “Усан 
цэнэгт цахилгаан станц” төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон. 2019 онд үйл ажиллагаа 
явуулаагүй болно. Дүүргийн ИТХ-ын 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 9/03 дугаар тогтоолоор 
тусгай хамгаалалтад авсан Баянхошуу уулын орчмын талбайгаас Баянхошуу дэд төвийн дэд станц барих 
зориулалтаар 1.55 га газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтаас чөлөөлсөн. 

203 4.4. “Ургамлын харшилгүй 
хороо, гудамж” хөдөлгөөн 
өрнүүлэн хөл газрын 
ургамлыг устган ургамлын 
тоосонцорын дэгдэлтийг 

Ургамлын гаралтай харшлын өвчнийг 
үүсгэгч хөл газрын ургамлыг устгах, 
тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах бүх 
нийтийн аяныг 7-10 хоногийн хугацаатай 
зарлан үр дүнг тооцох 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

1 

ТНААХ 100.0 
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бууруулах арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэн үр дүнд хүргэнэ. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 6, 8 дугаар саруудад 2 удаа хөл газрын ургамлыг устгах ажлыг зохион байгуулж 
давхардсан тоогоор 564 байгууллага аж ахуйн нэгж, 3210 иргэн оролцож 722.2 мянган м2 талбайн 
цэвэрлэгээг хийж зайлуулсан.  

204 4.5. Азийн хөгжлийн сан 
болон бусад төсөл арга 
хэмжээний тусламжтайгаар 
хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

Хэрэгжүүлэх дэд 
хөтөлбөр, тоо 

1 
ТНААХ 70.0 

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
2018-2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө гарган батлуулан 7 зорилтын хүрээнд 23 
ажлыг хийж хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Тус ажлын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт Швейцарын хөгжлийн 
агентлагийн хөрөнгө оруулалтаар 4 жилийн хугацаанд хэрэгжих Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх 
менежментийг үр дүнтэй, зардал багатай, бүх оролцогчдод хүртээмжтэй болгох замаар гэр хорооллын 
оршин суугчдын цэвэр, эрүүл орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, хог хаягдлын талаарх боловсрол 
олгох сургалтад ард иргэдийг бүрэн хамруулж, хог хаягдлыг тээвэрлэгч болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран 2, 3 дугаар хорооны айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас судалгааны 
ажлыг эхлүүлсэн. 

205 Хог хаягдал үүсдэг болон үүсч болзошгүй 
газруудыг хяналтад авч камержуулах, 
иргэдийн бүлэг ажиллуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай “Хог хаягдал үүссэн цэгүүдэд иргэдийн бүлэг 
ажиллуулах 19/06-23 дугаар бүхий гэрээ”-г байгуулсан. Дүүргийн 43 хорооны нутаг дэвсгэрт иргэдийн 
бүлгийн 41 ажилтнаар 876.9 мянган м2 талбайн гуу жалганы хог хаягдлыг цэвэрлүүлэн нийслэлийн 
төсвөөс 139.0 сая төгрөгийг зарцуулсан. Жилийн эцсийн байдлаар хог хаягдлыг тээвэрлэгч 
байгууллагуудтай хамтран үүсмэл болон хур хог хаягдлын цэгийг устгах ажлыг зохион байгуулж 116 
үүсмэл, 3 хур нийт 119 хогийн цэгийг цэвэрлүүлсэн. Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
169.6 сая төгрөгөөр нийтийн эзэмшлийн талбайд 115 ширхэг камержуулалт шинээр байрлуулсан. 

206 Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник 
тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулж 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 100.0 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Хот тохижилтын тусгай зориулалтын техник тоног төхөөрөмжийн 
ашиглалтыг сайжруулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр Цас цэвэрлэгээ, усалгаа, химийн бодис, давс 
цацах тусгай тоног төхөөрөмжийн автомашиныг 209.0 сая төгрөгөөр худалдан авахаар гэрээ байгуулсан. 
Хот тохижилтын тусгай тоног төхөөрөмж, хог тээврийн 47 авто машинуудын ашиглалтын урсгал засварт 
сар бүр хуваарийн дагуу тогтмол засвар үйлчилгээ, тос тосолгоог хийж  380.1 сая төгрөгийг зарцуулсан. 

207 4.6. Иргэдийн оролцоотойгоор 
“Эко ногоон гудамж” төсөл 

Дүүргийн хэмжээнд “Ногоон байгууламж” 
болзолт уралдаан зарлах 

Болзолт 
уралдаан, тоо 

1 
ТНААХ 70.0 
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хэрэгжүүлнэ. “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаа сайн зохион байгуулж 
тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн амжилт гаргасан 28 дугаар хороо нийслэлд 3 дугаар байр, 
15 дугаар хороо тусгай байр, 10 дугаар хорооны “Намдол дэчилэн” хийд шилдэг аж ахуйн нэгжээр тус тус 
шалгарсан. Мөн 14, 25 дугаар хороод, Усан спорт сургалтын төвийг дүүргийн Засаг даргын “Хүндэт 
өргөмжлөл”-өөр шагнасан. 

208 Ногоон байгууламж бий болгосон, мод тарих 
хүсэлтэй иргэд байгууллагыг дэмжих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Хаврын “Бүх нийтээр мод тарих” үндэсний өдрөөр 2794 иргэн, 313 аж ахуйн нэгж, байгууллага 10450 
ширхэг мод, 1317 ширхэг бут сөөг буюу нийт 11767 тарьц суулгацыг 56.2 сая төгрөгөөр тарих ажлыг 
зохион байгуулсан. Саппоро үйлчилгээний төвд мод тарьцын үзэсгэлэн худалдаа 3 өдрийн турш зохион 
байгуулан 8 ААНБ-ыг хамруулсан. Намрын “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийн хүрээнд 716 
иргэн, 67 аж ахуйн нэгж, байгууллага 1264 ширхэг мод, 281 ширхэг бут сөөг буюу нийт 1545 тарьц, 
суулгацыг 5.5 сая төгрөгөөр тарих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 26 дугаар хороо, Улаанчулуутын хогийн 
цэгийн зам дагуу 800 ширхэг чацаргана, 400 ширхэг улиас мод тарьж, усалгаа, арчилгаа хамгаалалтын 
ажлыг "ТЦҮ" ОНӨААТҮГ хариуцан ажиллаж байна. 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Инчеоны төгөл ойн 
цэцэрлэгт хүрээлэн” байгуулан 2000 ширхэг улиас мод тарьсан. БОАЖЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Ногоон 
паспорт-ногоон төгөл” модлог ургамлын цуглуулгын цэцэрлэгт хүрээлэн төслийн хүрээнд 21 дүгээр хороо 
Хүй долоон худагт 3500 ширхэг мод тарьсан. Цаашид жишиг ногоон төгөл болгох зорилт тавин ажиллаж 
байна. БНСУ-ын Инчеон хотын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Мөрөөдлийн ой” төслийг эхлүүлж, 100 га 
газарт 18000 ширхэг мод тарьсан. 

209 4.7. Дүүргийн ногоон бүсээс 
мод бэлтгэн түлшинд хэрэглэх 
хууль бус үйл ажиллагааг 
таслан зогсоож, ойн 
цэвэрлэгээг мэргэжлийн 
байгууллагуудаар хийлгэж, 
гэр хороололд “Хямд түлээ” 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Хууль бус мод бэлтгэлийг таслан зогсооход 
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТНААХ, 
МХХ 

100.0 

Нийслэлийн байгаль орчны газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, хамтран 2 удаа ойн сав бүхий газруудад 
үзлэг шалгалт хийсэн. Дүүргийн хэмжээнд хууль бус мод бэлтгэлийн 2 зөрчлийг илрүүлж арга хэмжээ 
авсан. Нутаг дэвсгэрийн ойн сав бүхий газарт хийсэн үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн дагуу 3 иргэнд 
750.0 мянган төгрөгийн торгууль ногдуулсан, Эмээлт, Баруун түрүүний авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх 
товчоонд 24 цагаар 6 удаагийн гараагаар банз 140 м3, дүнз 225 м3 хэрэглээний мод 215 м3 зэрэг мод 
модон материалын гарал үүслийг шалгасан болно. 

210 Хямд түлшээр хангах ажлыг иргэд, аж ахуй 
нэгж, байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ 70.0 

Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газартай хамтран 9 дүгээр хорооны “Тэнгэр” модны захад 800 
м3 модыг бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг эхлүүлсэн боловч чанарын шаардлага хангаагүйн улмаас зогсоосон. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд Баянзүрх дүүрэгт ойн цэвэрлэгээ хийж 205 га газрын талбайг цэвэрлэн 
хэрэглээний мод 2385.3 м3-ийг бэлтгэн дүүргүүдийн модны захад тараан борлуулалт хийсэн ба тус 
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дүүргийн Хангай захад 950 м3 модыг 1800-3500 төгрөгөөр борлуулсан байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
ойн цэвэрлэгээ хийх талбай байхгүй болохыг мэргэжлийн байгууллагаас тогтоосон. 

211 4.8. Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын хууль бус 
олборлолтыг таслан зогсоож 
техникийн болон биологийн 
нөхөн сэргээлт хийх 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй ААНБ-ын ТЭЗҮ-г батлуулахад холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран 
ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТНААХ, 
МХХ 

100.0 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын 11 тусгай зөвшөөрөл, 
хайгуулын 33 аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байна. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй “ЭМНГ” ХХК, “Буман 
намсрай оргил” ХХК, “Тэргүүр” ХХК-иуд ашиглалтын лицензрүү шилжүүлэх хүсэлтийг ирүүлснийг судлан, 
“ЭМНГ” ХХК, “Буман намсрай оргил” ХХК-иудыг дэмжих, “Тэргүүр” ХХК-ийг 2018-2019 оны “Байгаль 
орчны менежментийг төлөвлөгөө”-г батлуулж ажиллаагүй шалтгаанаар татгалзах саналыг нийслэлийн 
Байгаль орчны газарт хүргүүлсэн. 

212 4.9. Байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон 
байгалийн нөөцийн хууль бус 
ашиглалтанд тавих хяналтыг 
сайжруулна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын ашиглалт болон 
хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад хяналт тавих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ, 

МХХ 
70.0 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 11 аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран 7 дугаар 
сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Шалгалтаар Найрамдал шаврын ордод үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаа 5 аж ахуйн нэгжид орчны бохирдлыг цэвэрлэх, замын тоосжилтыг бууруулах, ажилчдын 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг ханган ажиллах шаардлагыг хүргүүлсэн. Мөн тус аж ахуйн нэгжүүдийн 
үйл ажиллагааг дэмжих эсэх хэлэлцүүлгийг 7, 8, 11 дүгээр хороодын иргэдийг хамруулан зохион 
байгуулсан. 

213 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудын байгаль орчныг 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөөг 
батлуулан хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТНААХ, 

МХХ 
100.0 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй 33 аж ахуйн нэгжээс 21 аж ахуйн нэгж байгууллага “Байгаль орчныг 
хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө”-г батлуулан, байгаль орчныг нөхөн сэргээх баталгаа хөрөнгө 
болох 5.1 сая төгрөгийг төрийн сангийн тусгай дансанд төвлөрүүлсэн. 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛЫН ХӨГЖИЛ 
Дүүргийн төрийн захиргаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг сайжруулан чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж,  ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангаж ажиллана. 
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214 5.1. Дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газарт ISO 9001:2015 
стандарт нэвтрүүлнэ. 

ISO 9001:2015 стандартын 
баталгаажуулалтыг хийж, Тамгын газрын нэг 
цэгийн үйлчилгээнд чанарын удирдлагын 
тогтолцоог нэвтрүүлж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 40.0 

Төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, мэдээ, судалгааг Стандарчилал, хэмжил 
зүйн газарт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 04/2983 дугаар албан тоотоор 
хүргүүлж, “Батламж сертификат” авах бэлтгэл ажлыг хангасан. 

215 Засаг даргын Тамгын газрын байрны 
засварын ажлыг хийх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Засаг даргын Тамгын газрын өргөтгөлийн барилгын засвар, 2 давхарын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
ажлын албан өрөөнүүдийн урсгал засвар, 3 давхарын ажлын албан өрөөнүүдийн засварт 327.2 сая 
төгрөг, агааржуулалтын иж бүрэн систем 59.8 сая төгрөг, 2, 3 давхарын коридорт шүүлтүүртэй ус 
буцалгагч 3.8 сая төгрөгийн төсвийг зарцуулсан. 

216 5.2. Дүүргийн захиргааны 
байгууллагуудад ажиллах 
төрийн албан хаагчдыг сонгон 
шалгаруулах тогтолцоо 
шударга, нээлттэй байж, 
мэргэшсэн тогтвортой байх 
зарчмыг баримтлан, 
шаардлага хангасан иргэдээр 
төрийн албыг бүрдүүлж, 
чадварлаг төрийн албыг 
төлөвшүүлнэ. 
 

Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, 
мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх сургалтад 
хамруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн албан хаагчдын “Сургалтын дэд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
2019 онд хэрэгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг 3 бүлэг, 17 заалттай боловсруулан батлуулсан.  Сургалтын 
хэрэгцээг үнэлэх судалгаанд үндэслэн албан хаагчдад зориулсан хууль эрх зүй, төлөвлөлт, удирдлагын 
шийдвэр гаргалт, хандлага, өөрчлөлтийн менежмент, төрийн үйлчилгээний зарчим, хувийн бүтээмж, 
багийн ажиллагаа, архив-албан хэрэг хөтлөлт, гадаад хэл, компьютерийн болон танхимын бус 
сургалтаар туршлага судлах арга хэмжээ, хэлэлцүүлэг зөвлөгөөн, лекц зэрэг сургалтын хөтөлбөрийг 
гаргасан. Байгууллагын үйлчилгээний соёл, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, ур чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор дүүргийн удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтнүүд, хороодын Засаг дарга, зохион 
байгуулагч, нийгмийн ажилтан, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид, хэсгийн ахлагч, тохижилт, хог 
хаягдлын байцаагч зэрэг бүх түвшний албан хаагчдыг хамруулсан сургалт 12, лекц 2, туршлага судлах-
сургалт арга хэмжээ 5 удаа зохион байгуулсан. Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 94%, сургалтад 1594 албан 
хаагч давхардсан тоогоор хамрагдсан. Тамгын газрын мэдээллийн цагийг 2019 онд 14 удаа зохион 
байгуулсан. Мэдээллийн цагт 728 албан хаагч давхардсан тоогоор хамрагдсан байна. Сургалт 
судалгааны ажлын төлөвлөгөөний 4.1-4.4-т тусгагдсан “Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх богино 
хугацааны зорилтод зайн сургалт”-д 4 албан хаагч амжилттай хамрагдаж, гэрчилгээ авсан. Төрийн 
албаны тухай хуулийн 24-р зүйлийн дагуу ахлах түшмэлийн сургалтад 1, ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх 
багц /дунд хугацааны/ сургалтад  шаардлага хангаж буй 2 албан хаагч хамрагдсан. 

217 Засаг даргын Тамгын газраас 2017-2020 онд 
хэрэгжүүлэх “Төрийн албан хаагчдын 

Хамрагдах албан 
хаагчид, тоо 

20 
ТЗУХ 100.0 
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нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн  
хүрээнд төрийн албан хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх 

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг 2019 онд 3 бүлэг, 11 заалттайгаар гаргаж батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Нийгмийн баталгааг хангах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
72 албан хаагчид 298.6 сая төгрөгийн тусламж үзүүлсэн. Тамгын газрын хөдөлмөрийн дотоод журмын 
хүрээнд шинээр гэр бүл болох, шинэ хүүхэдтэй болох ар гэрийн гачигдал зэргээр 43 албан хаагчид 26.5 
сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгосон. Тамгын газрын хэмжээнд тайлант хугацаанд 265 
албан хаагчдад 171.3 сая төгрөгийн хоол, унааны зардлыг олгосон. 

218 Төрийн албан хаагчдыг гадаадад сургалтад 
хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион 
байгуулж, хэрэгжүүлэх 

Хамрагдах албан 
хаагч, тоо 

30 
ТЗУХ 100.0 

Тайвань улсын боловсролын яамны шинэ журмын хүрээнд хэлний тодорхой шаардлага тавигдсаны дагуу 
7 албан хаагч хэлний бэлтгэлд хамрагдаж, дүүргийн Тамгын газраас хэлний бэлтгэлийн сургалтын 
төлбөрийн 50 хувийн хөнгөлөлт үзүүлсэн. БНСУ-ын Сөүл хотын архивын туршлага судлах арга хэмжээнд 
Архивын тасгийн дарга Д.Батхуяг 4 дүгээр сарын 08-15-ны өдрүүдэд хамрагдсан. Сөүл хотын зарим 
дүүргийн удирдлагуудтай уулзаж, Сөүл хотын бүтээн байгуулалт, хотын захиргаа, гадаад харилцаа, 
архивын газрын үйл ажиллагаа, 2018 онд ашиглалтад орсон смарт архивын газрын бүтэц зохион 
байгуулалтын танилцуулга сонсож, уулзалт, хэлэцүүлэгт оролцож, туршлага солилцсон. БНХАУ-ын 
ӨМӨЗО-ны Хөх хотод зохион байгуулагдсан “Залуу сэтгүүлчдийг чадавхижуулах” сургалтад Тамгын 
газрын даргын А/187 дугаар тушаалаар Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах төвийн ажилтан 
М.Санчир 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд хэвлэл, мэдээллийн 
орчин үеийн чиг хандлага, дижиталчлал, мэдээлэл хүлээн авагчийг судлах зэрэг чиглэлээр сургалт, 
дадлага хосолсон арга хэмжээнд хамрагдсан. Агаарын бохирдолтой тэмцэх тасгийн Агаарын бохирдол, 
гэр хорооллын дэд бүтцийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхтөгсмаа Тамгын газрын даргын А/198 
дугаар тушаалаар Шанхай хотод “Дэлхийн 00-ийн өдөр”-ийн 5 жилийн ойг тохиолдуулан зохион 
байгуулсан “Хөрсний бохирдлыг бууруулах Олон Улсын хурал зөвлөгөөн”-д 11 дүгээр сарын 17-24-ний 
өдрийн хооронд амжилттай оролцсон. 

219 5.3. Бүх шатны нутгийн 
захиргааны байгууллагууд 
тогтмол хугацаанд иргэдэд 
ажлаа тайлагнадаг, сонсдог 
“Дүүргийн нээлттэй засаглал” 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
“Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг улирал 
бүр зохион байгуулж хэвшүүлэх, иргэдээс 
гаргасан санал гомдлыг цаг хугацаанд нь 
шийдвэрлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 
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өдөрлөгийг хийж хэвшүүлнэ. Улсын бүртгэлийн хэлтэс “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж үл хөдлөх эд хөрөнгө 
өмчлөх эрхийн бүртгэлээр 153 иргэн, газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн бүртгэлээр 114 иргэнээс 
материал хүлээн авч өдөрт нь шийдвэрлэж, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүллээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих үйлчилгээг иргэдэд танилцуулах “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг төвийн бүсийн 8 
хороонд зохион байгуулсан. “Бичиг баримтын зөрчил арилгах” сарын аяны хүрээнд 32 хорооны 0-16 
насны хаяггүй иргэдийг түүвэрлэн онлайн сүлжээнд тулгалт хийж, байнга оршин суугаа хаягтаа 
амьдардаггүй 984 иргэнтэй холбогдож 75 иргэний зөрчлийг арилгуулсан. Бичиг баримтын зөрчилтэй, 
зорилтот бүлгийн 219 иргэнийг дүүргийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлэн бичиг баримтжуулан 
3.9 сая төгрөг зарцуулсан. ДИТХ-ын Ажлын албатай хамтран газрын тухай хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн талаар олон нийтийн сургалт, хэлэлцүүлгийг 4 байршилд зохион байгуулж 1613 иргэн 
хамрагдсан. Улсын бүртгэлийн хэлтэс 10 дугаар сарын 26-нд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион 
байгуулж, иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл болон иргэний үнэмлэх, гадаад паспортын материал 
хүлээн авч, бичиг баримтын зөрчилтэй 80 иргэнд зөрчлийн тухай хуулиар торгуулийн арга хэмжээ, 603 
иргэнд төрийн үйлчилгээг үзүүлж, 32 иргэнд иргэний үнэмлэхийг өдөрт нь гаргаж өгсөн. Арга хэмжээний 
үеэр 360 ширхэг танилцуулга, гарын авлага, мэдээ мэдээллийг тараасан. 21 хорооны улсын бүртгэгч 256 
иргэнд бүх төрлийн бүртгэл хийж, хуулийн дагуу мэдээ мэдээлэл өгч ажилласан. 

220 Дүүргийн “Өглөөний гудамж” өдөрлөгийг 
тогтмол зохион байгуулж, хэвшүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 0.0 

Хэрэгжээгүй байна. 

221 5.4 Бүртгэлийн мэдээллийн 
санг төгөлдөршүүлнэ. 

Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр 10 төрлийн 
үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүй үзүүлэх 

Үйлчилгээний 
төрөл, тоо 

10 
БХэлтэс 100.0 

Дүүргийн 27 хороог онлайн сүлжээнд холбож иргэний бүртгэлийн төрсний, гэрлэсний, гэрлэлт дуусгавар 
болсны, гэрлэлт сэргээсний, байнга оршин суугаа хаягийн, нас барсны, иргэний үнэмлэхний, гадаад 
паспортын зэрэг 10 төрлийн үйлчилгээг харьяалал харгалзахгүйгээр хүлээн авч 10088 иргэний 
бүртгэлийг хуулийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. 

222 5.5. Дүүргийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
удирдах албан 
тушаалтнуудын иргэдтэй хийх 
уулзалтыг тогтмолжуулж, үр 
дүнг тооцох, хяналт тавих 
тогтолцоог бий болгож, 
иргэдийн өргөдөл, гомдлыг 
хуульд заасан бүхий л 
хэлбэрээр шуурхай хүлээн 

Дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын 
иргэдтэй хийх уулзалтыг тогтмолжуулж, үр 
дүнг тооцон хяналт тавих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1212 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах 
журам”-ын дагуу дүүргийн удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийх хуваарьт болон бусад уулзалтыг 
биечлэн 9 удаа зохион байгуулж 215 иргэнийг хүлээн авч уулзсан. Иргэдийн хүсэлтийг шийдвэрлэх, 
иргэдээс гаргасан санал санаачилга, шүүмжлэлийг бодлого үйл ажиллагаандаа тусгах, шийдвэр гаргахад 
иргэдийн оролцоог хангах зорилгоор Толгойт бүсийн 7 хороонд явуулын хэсэгчилсэн үйлчилгээ 
уулзалтыг зохион байгуулсан. 2019 оныг “Иргэдийн оролцоог дэмжих-боловсролын чанар хүртээмжийг 
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авч, үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлж,  ил тод нээлттэй 
шийдвэрлэнэ. 

сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан “Хамтдаа шийдье” уулзалтыг 05 дугаар сарын 06-ны 
өдрөөс 6 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан. Уулзалт ярилцлагад дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Засаг даргын Тамгын газрын удирдах ажилтнууд, дэргэдэх газар, 
хэлтэс албадын төлөөлөл оролцож, мэдээлэл хийж, гарсан санал хүсэлтийг шийдвэрлэсэн талаар 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд хэлэлцүүлэн хэрэгжилтийг ханган 
ажилласан. Уулзалтад 32 хорооны 3402 хүн оролцсноос 1114 иргэн санал, шүүмжлэл гаргаж үг хэлсэн. 
Төр захиргааны байгууллагуудад гаргасан 582 санал хүсэлтийн хариуг өгч ажилласан. 

223 Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 
ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг 
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
шуурхай хүлээн авч, үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэн ил тод, нээлттэй шийдвэрлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

“UB ERP” системээр бүртгэгдсэн 810 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бүртгэн хүлээн авч, холбогдох 
хэлтэс, албадад шилжүүлж, 794 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэх шатандаа 16 өргөдөл, гомдол 
байна.  Дүүргийн засаг даргын тамгын газарт иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдлын хандалтын тайланг 
улирал бүр гаргаж, холбогдох, хэлтэс албадад хүргэж, шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж 
ажилласан. 810 өргөдөл, гомдол ирсэнээс хамгийн их хандалтай 76 буюу 9.42 хувь нь мөнгөн тусламж, 
61 буюу 7.56 хувь нь байгаль орчны дүгнэлт гаргуулах, 56 буюу 6.94 хувь нь хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт, 
46 буюу 5.70  хувь нь ахмадын орон сууц хөтөлбөрт хамрагдах, тухай байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл 
гомдлыг шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 4 цаг 29 минут, Засаг даргын Тамгын газрын өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн индексийн үзүүлэлтийн дундаж үнэлгээ 0.82 буюу “B” үнэлгээтэй байна. 
Иргэдээс байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх үйл 
ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, өргөдөл, гомдлын системийн ашиглалтыг сайжруулах, 
шийдвэрлэлтийг тайлагнах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хуралдаанаас өгсөн чиглэлийн дагуу Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний харъяа байгууллагууд, 
хороодын Засаг дарга нарт 03/2315 тоот албан бичгээр чиглэл хүргүүлэн биелэлтийг ханган ажилласан. 

Өргөдөл гомдлын мэдээг сар бүр дүүргийн www.Shd.mn цахим хуудсанд байршуулж, иргэдэд ил тод, 

нээлттэй мэдээлсэн. 

224 5.6. Иргэдэд хүргэх төрийн 
анхан шатны үйлчилгээг 
шуурхай хүргэх боломж, 
нөхцөл хангасан хорооны 
цогцолбор байртай болгох, 
алслагдсан хороодын 
хэсгүүдийн байр барих ажлыг 

16 дугаар хороонд "Хороо, өрхийн эмнэлэг, 
цагдаагийн цогцолбор байр" барих ажлыг 
эхлүүлэх 

Барилгын ажлын 
явц, хувь 

70 
ТЗУХ 70.0 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/391  дүгээр захирамжаар 471 м2 газрыг хорооны цогцолбор байр 
барихаар шийдвэрлэж, гүйцэтгэгчээр “Нэг шугам” ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. 

225 15 дугаар хорооны цогцолбор байрны 
өргөтгөл хийх 

Өргөтгөл барих, 
тоо 

1 
ТЗУХ 100.0 

http://www.shd.mn/
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үргэлжлүүлнэ. Хорооны өргөтгөл барихаар “Нэг шугам” ХХК шалгарч барилгын ажлын гүйцэтгэл дуусах шатандаа явж 
байна. 

226 Шаардлагатай хороодын байрны засвар, 
тохижилтыг дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 
хийж гүйцэтгэх 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ТЗУХ 100.0 

1, 4, 10, 13, 17, 20, 24, 26, 28, 30 дугаар хороодын байр, гадна фасад, иргэний танхимын засварын ажил 
бүрэн хийгдэж дууссан. Хороодын засварын ажилд 250.4 сая төгрөг, шинээр байгуулагдсан 11 хороонд 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэлд 110.7 сая төгрөг зарцуулсан. 

227 Иргэний танхимын засвар, тоног төхөөрөмж 
/10, 20 дугаар хороо/ 

Үйл ажиллагааны   
хэрэгжилт,  хувь 

100 
ТЗУХ 100.0 

10 дугаар хорооны Иргэний танхимын засварын ажлаар “Тэнгэрийн долоон од” ХХК, 20 дугаар хорооны 
Иргэний танхимын тоног, төхөөрөмж худалдан авах ажлыг “Топ магнат” ХХК хийж гүйцэтгэж хүлээлгэж 
өгсөн. 

228 5.7. Нутгийн удирдлагын төв 
байрыг барьж, төрийн бүх 
үйлчилгээг нэг цэгт 
төвлөрүүлэн, иргэдэд хүргэх 
ая тухтай орчныг бүрдүүлж 
үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулна. 

Нутгийн удирдлагын ордон барих ажлыг 
эхлүүлэх 

Барилгын ажлын 
явц, хувь 

30 
ТЗУХ 100.0 

Нутгийн удирдлагын ордон барих ажлын гүйцэтгэгчээр “Дарцагт ноёд групп” ХХК шалгарч барилгын 
ажлын гүйцэтгэл 50.0 хувьтай байна. 

229 5.8. Дүүргийн нэг цэгийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
өргөжүүлж, нэг цэгийн 
үйлчилгээний төвийн тоог 
нэмэгдүүлнэ. 

Дүүргийн нэг цонхны үйлчилгээний төвд 
төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний нэр 
төрлийг нэмэгдүүлж, ажлын байрны зай 
талбай багтаамжийг өргөжүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Иргэдэд үйлчлэх заалны талбайг нэмэгдүүлэн, ажиллаж байгаа ажилтнууд болон иргэдийн тав тухтай 
байдлыг сайжруулах зорилгоор “Нэг цонхны үйлчилгээний төвийн заалыг томруулж 4 үйлчилгээний цонх 
нэмэх ажлыг “Баяжих галуут” ХХК тендерт шалгаран 27.0 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр гүйцэтгэсэн. Засвар 
хийж үйлчилгээний зай талбайг нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан ухаалаг дэлгэц, 3 ширхэг хүлээлгийн 
сандал худалдан авч Тамгын газрын төсвөөс 5.8 сая төгрөгийг зарцууллаа. 

230 Дүүргийн нэг цонхны үйлчилгээний төвд 
“Дугаар олгох” үйлчилгээг нэвтрүүлж, ая 
тухтай үйлчлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Нэг цонхны үйлчилгээний төвд Азийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар “Дугаар олгох” 
төхөөрөмжийг 10.0 сая төгрөгийн өртгөөр иргэний бүртгэлийн 3 төрлийн үйлчилгээ, эд хөрөнгийн эрхийн 
бүртгэлийн 3 цонхны үйлчилгээг холбож ашиглалтад оруулсан. 
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231 5.9. Хороодын хүн амын 
ачааллыг тэнцвэржүүлэх, 
иргэдэд үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор 10000-с дээш хүн 
амтай хороодыг хуваах 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Шинээр байгуулагдах хороодын цогцолбор 
байрны газрыг тэмдэгжүүлж, хамгаалалтад 
авах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
 

ТЗУХ 70.0 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 2019 оын 06 дугаар сарын 10-ны 25/21 тоот тогтоолоор 11 хороо 
шинээр байгуулагдсан. 34, 37, 40, 42 дугаар хороодын цогцолбор байр барих газрыг дүүргийн Засаг 
даргын захирамжаар шийдвэрлэсэн. 33, 39, 41, 43 дугаар хороод цогцолбор байр барих газар сонгосон, 
нөхөн олговортой он дамжин хэрэгжих, 35, 36, 38 дугаар хороодын газрын байршил Засаг даргын 
захирамжийн төсөлд тусгагдан хянагдаж байна. 

232 5.10. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд 
иргэд, олон нийтийг татан 
оролцуулж, “Олон нийтийн 
цагдаа”, “Оюутан цагдаа” арга 
хэмжээг үргэлжлүүлж, 
камержуулах ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 
дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, зохион 
байгуулж иргэдэд зориулсан гарын авлага 
бэлтгэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТЗУХ,  

Цагдаагийн 
хэлтсүүд 

100.0 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 50 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн эрх зүйн 
боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн ерөнхий 
боловсролын 21 сургуулийн сурагчдад Үндэсний хөтөлбөр, Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус 
хэрэглээний талаар сургалтыг зохион байгуулж 1025 сурагч хамруулсан. “Сурагчдыг гэмт хэрэг зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх” аяныг зохион байгуулж, “Хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд 
эцэг эхийн оролцоо, цахим тоглоомын хор уршиг” сэдэвт сургалтад 8-12 дугаар ангийн 3100 сурагч, 2500 
эцэг эх, багш ажилтанг хамруулав. 9-11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд “Хууль ба хүүхэд” тэмцээнийг 
зохион байгуулсан. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр иргэд олон нийтэд санамж, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж бэлтгэн 18500 ширхэг гарын авлагыг 
тарааж ажилласан. 

233 Төрийн болон төрийн бус аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын ажилтан албан хаагч 
нарыг нийтийн эргүүлд татан оролцуулах, 
урамшилт эргүүлүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, 
иргэдийн нийтийн эргүүл ажиллуулах арга 
хэмжээг холбогдох байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТЗУХ,  

Цагдаагийн 
хэлтсүүд 

100.0 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 441 аж ахуй нэгж, байгууллагуудтай гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх гурвалсан 
гэрээ байгуулан гудамж талбайд иргэдийн нийтийн эргүүл тогтмол ажиллуулж байна. “Хэв журмын 
урамшилт” эргүүлд 33 иргэнтэй гэрээ байгуулан ажиллуулж байна. Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Явган эргүүлийн баг-2” болзолт уралдааныг зохион 
байгуулахад 1320 аж ахуйн нэгж байгууллагын 4335 албан хаагч, иргэдийг ажиллуулсан. Гэмт хэргээс 
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урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр “Сар шинэ-2019”, “Нийтийн байр” 1, 2, “Нэг хором” “Илрүүлэлт-2019”, 
“Цахим тоглоом”, “Тэнэмэл”, “Явган эргүүлийн баг”, “Зочид буудал, хулгай 1, 2”, “Яараад яахав дээ”, 
“Дураараа биш ээ дүрмээрээ”, “Зөв тусгал” “Ойлгоё хүндэлье”, “Авто машин”, “Хяналт шалгалт” зэрэг 56 
нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцон ажилласан. 

234 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
оюутан залуусыг татан оролцуулж, олон 
нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон 
шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийн 
материалыг холбогдох байгууллагад 
хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТЗУХ, 

Цагдаагийн 
хэлтсүүд 

100.0 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Цагдаагийн 1, 2, 3 дугаар хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Их засаг олон улсын их сургууль, Ач анагаах ухааны дээд сургуулиудтай 
хамтран Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр, Мансууруулах бодисын хор 
хөнөөл, Цахим гэмт хэрэг, Гэр бүлийн хүчирхийлэлийн талаар сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион 
байгуулж 897 оюутан залуусыг хамруулсан. Дүүрэг дэх Цагдаагийн 2, 3 дугаар хэлтэст дадлагын 
сургалтад хамрагдаж олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн 8 иргэний 
материалыг хүлээн авч нийслэлийн Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн. 

235 Нийслэл болон дүүргийн орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр өмнөх 
жилүүдэд суурилуулсан камеруудын 
тооллого хийж, ашиглалтын зардлыг 
шийдвэрлэж, нэмж камер суурилуулах /1, 2, 
5, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 30 
дугаар хороо/ 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 
ТЗУХ, 

Цагдаагийн 
хэлтсүүд 

100.0 

Өмнөх жилүүдэд нийслэл болон дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийтийн эзэмшлийн 
зам, гудамж талбайд суурилуулсан 180 камерын судалгаа гаргасан. 2019 онд нийслэлийн Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 5, 8, 25, 20 дугаар хороодод 160.0 сая төгрөг, дүүргийн Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1, 2, 5, 6, 10, 12, 17, 21, 24, 30 дугаар хороодод 169.2 сая төгрөгийн өртөгтэй 
камеруудыг суурилуулсан. 

236 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр боловсруулан 
хэрэгжүүлэн ажиллах 

Зохион байгуулах 
аян, тоо 

2 ТЗУХ, 
Цагдаагийн 

хэлтсүүд 
100.0 

“Хүүхэд эмэгтэйчүүдийг худалдах, ялангуяа бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах” 
үндэсний хөтөлбөр, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 198 дугаар тогтоол, 
нийслэлийн Засаг даргын А/446 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хүн худалдаалах, биеэ 
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үнэлэхийг зохион байгуулах гэмт хэргийг илрүүлэх, сэжигтэй байр байгууламж, гэмт этгээдийг олж 
тогтоох чиглэлээр 12 зочид буудал, 10 нийтийн байранд хяналт шалгалтыг хийж ажилласан. Хүн 
худалдаах гэмт хэргийн хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хороодын нутаг дэвсгэрт 
байрлах томоохон зах худалдааны төв, аж ахуй нэгж байгууллагын гадна болон дотор талд санамж, 
зурагт хуудас, 500 ширхэг гарын авлагыг тараасан. Эрүүгийн цагдаагийн тасгаас гаргасан хүн 
худалдаалах гэмт хэргийн хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бүтээсэн богино 
хэмжээний видео шторк хийж сурталчилж ажилласан. “Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн” байранд 
тэнэмэл, гэр оронгүй иргэдэд хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулсан. 

237 5.11. Замын хөдөлгөөний 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх  ажлыг зохион 
байгуулж, автын осол, түүнээс 
учрах хохирлыг бууруулна. 

Зам тээврийн гэмт хэрэг ослоос урьдчилан 
сэргийлэх мэдээллийн самбаруудыг шинээр 
байрлуулах 

Байрлуулах 
самбар, тоо 

4 ТЗУХ, 
Замын 

цагдаагийн 
хэлтэс 

100.0 

Зам тээврийн гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Цагдаагийн ерөнхий газраас зохион 
байгуулж байгаа “Орон нутгийн замын хөдөлгөөний соёл-2019” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд “Яараад 
яахав дээ”, “Дураараа биш ээ, Дүрмээрээ”, “1 хором хүлээ” нөлөөлөлийн ажлыг зохион байгуулж, Хүй 
долоон худгийн эргэх уулзварт 5:12 метр хэмжээтэй 1 самбар, баруун аймаг руу зорчих төв замд 6 
ширхэг цацруулагчтай мэдээллийн самбарыг байрлуулсан. Дүүргийн ГХУСЗөвлөлөөс “Яараад яахав дээ” 
арга хэмжээтэй холбогдуулан алслагдсан зам Орбит, Тахилт, Найрамдал, Баруун салаа, Эмээлт зэрэг 9 
байршилд “Яараад яахав дээ” уриатай нөлөөллийн мэдээллийн самбар байршуулсан. Ирээдүй 
цогцолборын сургуулиудад “Хүүхэд зорчиж байна” самбар 4 ширхэгийг шинээр байрлуулсан. “Трансбус” 
ХХК, “СҮҮ”ХК, “Монжүүс” ХХК, “Сутайнбуянт” ХХК,  “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, “Блюбус” ХХК, 
“Гбус” ХХК, “Автобус нэгтгэл” ХХК, “Блюбус” ХХК-иудын тээврийн хэрэгсэлд “Дураараа биш ээ 
Дүрмээрээ” нөлөөллийн цацруулагчтай стикер нааж, автобусны 9-н буудал дээр мэдээ мэдээллийг 
байршуулсан. Баянхошуу бүсэд “Амин бүс” зам, тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх суудлын бүсний 
хэрэглээний чухлыг ойлгуулах 100 ширхэг самбарыг байрлуулсан. 

238 Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага 
ангийн хүүхдүүдэд Замын хөдөлгөөний 
дүрмийн мэдлэг олгох, сургалтын 
материалыг бэлтгэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТЗУХ, 
Замын 

цагдаагийн 
хэлтэс 

100.0 

Бага насны хүүхдүүдийг зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр видео 
танилцуулгаар ерөнхий боловсролын сургуулиудын бага ангийн 610 хүүхдэд сургалт явуулсан. “Бяцхан 
зорчигч” аяны хүрээнд бага насны хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдэгдэхүүн 
олгох 400 ширхэг гарын авлага бэлтгэн тараасан. Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр зохион байгуулагдсан арга хэмжээний хүрээнд 5500 ширхэг гарын авлагыг иргэд аж ахуйн 
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нэгж байгууллагад байршуулан сурталчилж нөлөөллийн ажлыг өрнүүлсэн. Дүүргийн ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын дунд жил бүр зохион байгуулагддаг “Ногоон гэрэл Цагаан шугам 2019“ 
тэмцээнийг зохион байгуулсан. Уг тэмцээнд тэргүүн байрыг Ирээдүй цогцолбор 3 дугаар бага сургууль, 
дэд байрыг 12 дугаар сургууль, гутгаар байрыг 122 дугаар сургууль, тусгай байрыг 123 дугаар сургууль  
эзэлсэн. Нийслэлийн хэмжээний “Ногоон гэрэл Цагаан шугам 2019“ тэмцээн 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 
болоход дүүргийн Ирээдүй цогцолбор 3 дугаар бага сургуулийн баг тамирчид амжилттай оролцож тусгай 
байранд шалгарсан. 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах зөвлөл, “Харилцааны хөгжил” ТББ-тай хамтран Албан бус насан туршийн боловсролын 
төвийн сурагч хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний дүрмийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалтыг явуулан 
сургалтын гарын авлага 50 ширхэгийг тараасан. 

239 Сургуулийн өмнөх болон сургуулийн насны 
хүүхэд багачуудыг зам тээврийн гэмт хэрэг, 
осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор сайн дурын иргэдийг замтай ойр 
байрлах сургууль цэцэрлэгийн орчимд 
эргүүл ажиллуулах, урьдчилан сэргийлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 

ТЗУХ, 
Замын 

цагдаагийн 
хэлтэс 

100.0 

"Замын хөдөлгөөний цагаан толгой-2019" тэмцээнийг зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын 
2019 оны А/178 дугаар захирамжийн дагуу цэцэрлэгийн 216 хүүхэд багачууд, 36 багш, эцэг эхчүүдийг 
хамруулан зохион байгуулсан. Тэргүүн байрыг Улсын тэргүүний 110 дугаар цэцэрлэгийн "Гарц" баг, дэд 
байрыг 119 дүгээр цэцэрлэг, гутгаар байрыг 55 дугаар цэцэрлэгүүд эзэлж өргөмжлөл, цом, мөнгөн 
шагналаар шагнагдсан. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын дунд “School police”, цэцэрлэгүүдэд “Kinder 
police” арга хэмжээний хүрээнд өдөр бүр 2 ээлжээр эцэг эхчүүдийг сургууль, цэцэрлэгүүдийн ойр орчмын 
зам дагуу эргүүлийн үүрэг гүйцэтгүүлэн ажиллуулж байна. Мөн үүрэг гүйцэтгэж байгаа эцэг эхчүүдэд 
зохицуулагч нар зааварчилгаа, зөвлөмжийг өгч ажилласан. Тэтгэвэрт гарсан ахмад 2 ажилтантай гэрээ 
хийж, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах аж ахуй нэгж, сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчимд ажиллаж байгаа 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын ажилтнуудад зааварчилгаа зөвлөмж өгч эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байна. 
УИХ-ын гишүүн Х.Нямбаатар, Улаан загалмайн хороотой хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн бага 
ангийн сурагчдад 2000 ширхэг цацруулагчтай цүнхний уут, ханцуйвчийг тарааж өгсөн. Дүүргийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны А/63 дугаар тогтоолоор 8 бүлэг 13 заалттай “Баруун 
гарын дүрэм” дэд хөтөлбөрийг батлуулан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан ерөнхий 
боловсролын сурагчдыг сургалт, сурталчилгаанд хамруулан ажиллаж байна. 

240 5.12. Батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийг орон нутагт 
сурталчлах, хэрэгжилтийг 
хангуулах ажлыг зохион 

Дүүргийн хэмжээнд цэргийн бүртгэл, 
хугацаат цэргийн албанд татах, халах, 
цэргийн дүйцүүлэх албанд элсүүлэх ажлыг 
хуулийн дагуу зохион байгуулж, “Оюутан 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 Цэргийн штаб 100.0 
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байгуулж биелэлтэнд хяналт 
тавин иргэдэд төрийн батлан 
хамгаалах үйлчилгээг 
хүртээмжтэй, чирэгдэлгүй 
хүргэнэ. 

цэрэг” сургалтад хууль, тогтоомжийн дагуу 
их дээд сургуулиудын оюутнуудыг 
хамруулах ажлыг зохион байгуулах 

Цэргийн бүртгэлийг 01 дүгээр сарын 04-нөөс 21-ний өдрүүдэд 95.3 хувьтай зохион байгуулав. I, II 
ээлжийн цэрэг халах, татах ажлыг тогтоосон хугацаанд зохион байгуулж хяналтын тоог 100 хувь 
биелүүлж ажиллаа. 2019 онд  халагдаж ирсэн цэргүүдийг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэн Хөдөлмөр 
халамж үйлчилгээний хэлтсээс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар АМҮБО зөвлөгөө өгч ажилд зуучлах 
үйлчилгээг зохион байгуулж 362 ажил олгогч байгууллагуудаас ирүүлсэн 2000 гаруй нээлттэй ажлын 
байранд зуучлах үйлчилгээг үзүүлж 120 иргэнд мэдээлэл өгч бүртгэлжүүлсэн байна. Ажил олгогч аж ахуй 
нэгжүүдийг төлөөлж “Хайрхан бар” ХХК, ”Эко констракшн” ХХК, “Милл хаус” ХХК болон “Майн Тех” МСҮТ, 
“Орхон” их сургуулийн төлөөлөл мэдээлэл хийлээ. Цэргийн алба хаах насны залуучуудын эрүүл мэндийн 
үзлэгийг 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж нийт 373 иргэн хамрагдсан. “Оюутан цэрэг сургалт”-
ын журмыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг их дээд сургуулиудад сурталчлах, элсүүлэх ажлыг зохион 
байгуулж, 32 эрэгтэй оюутан хамрагдсан. 

241 Дайчилгааны бэлэн байдлыг хангаж, 
төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсронгуй 
болгох, цэргийн бэлтгэл үүрэгтний чадавх, 
мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 Цэргийн штаб 100.0 

Дайчилгааны бэлтгэл нөөц, цэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд “Мэргэн буудагч” цэргийн бага мэргэжил олгох 
сургалтыг зохион байгуулж  дотоодын цэрэгт алба хаасан 15 иргэнийг сургалтад хамруулсан. 
Нийслэлээс өгөгдсөн зарлан мэдээллийн дохиогоор 03 дугаар сарын 30, дотоодын зарлан мэдээллийн 
дохиогоор 02 дугаар сарын 13-нд тус тус ажиллаж, дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлэг, хороод цугларах, 
шилжүүлэх байруудад зарлан мэдээлэл явуулан, үүрэг гүйцэтгэлт, бэлэн байдлыг шалган, зарлан 
мэдээллийн дохиогоор ажилласан. Дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлгийн томилгоот бүрэлдэхүүнд батлан 
хамгаалах болон дайчилгааны тухай хууль, эрх зүйн мэдлэг олгож, гүйцэтгэх үүрэгт нь сургаж, 
шаардлагатай дадлага явуулах цэргийн бэлтгэл сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж сургалтыг дүүргүүдийн Засаг дарга, Тамгын газрын дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалттай 
хамтруулан зохион байгуулсан. Мөн бэлтгэл офицерын сургалтад сэтгэл зүйч, цэргийн инженер 
мэргэжлээр 4 иргэнийг сурган нөхөн хангалт хийж, оногдуулан данслаад байна. Цэргийн дүйцүүлэх 
албаны бэлтгэл шатны сургалтыг 05 дугаар сарын 15-25-ны өдрүүдэд, “Тусгай үүргийн бэлтгэл шат”-ны 
сургалтыг 09 дүгээр сарын 16-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулж сургалтад дүүргээс 8 цэргийн ДАХ 
үүрэгтэн хамрагдсан. Хорооны Засаг дарга нарын “Цэргийн бэлтгэл” сургалт 02 дугаар сарын 13, 14-ний 
өдрүүдэд шинээр байгуулагдсан хороодын Засаг дарга, Зохион байгуулагч нарт “Цэргийн бэлтгэл” 
сургалтыг зохион байгуулан явууллаа. 
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242 Орон нутагт батлан хамгаалах хууль 
тогтоомжийг сурталчилж, сургалтын 
төлөвлөлт, материаллаг баазыг сайжруулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 Цэргийн штаб 100.0 

Батлан хамгаалах багц хуулиудыг сурталчлах, 18-50 насны эрэгтэйчүүдийн цэргийн үүргийн биелэлтийг 
шалган туслах ажлыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 12 аж ахуй нэгж, байгууллагад 
зохион байгуулж нийт 441 цэргийн үүрэгтэн хамрагдлаа. Төрийн батлан хамгаалах үйлчилгээг иргэдэд 
хүргэх өдөрлөгийн арга хэмжээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын үйл ажиллагаа, 
Батлан хамгаалахын багц хуулиудыг сурталчилсан хулдаасан хэвлэл, зурагт слайд 8 ширхэг, батлан 
хамгаалах хууль тогтоомжийн танилцуулга нугалбар 350 ширхэгийг тус тус шинээр хэвлүүлэн бэлтгэж 
оролцов. 62, 105 дугаар сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд “Бидний бахархал Монгол цэрэг” 
сэдэвт уулзалт өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж “Эх оронч үзэл, зөв төлөвшил хүмүүжил” 
сэдэвт харилцан ярилцлага, лекцийн арга хэмжээг явууллаа. Мөн “Цэргийн алба - Эх орны алба” аяны 
хүрээнд хугацаат цэргийн албанд татагдан алба хааж байгаа цэрэг дайчдыг эргэх хуваарийн дагуу 
Зэвсэгт хүчний 186, 110 дугаар ангиудад алба хааж байгаа цэрэг дайчдыг эргэх, уулзалт арга хэмжээг 
зохион байгууллаа. Зэвсэгт хүчний 032 дугаар ангийн ойн арга хэмжээний хүрээнд тус ангид алба хааж 
байгаа цэрэг дайчдыг эргэн гарын бэлэг гардууллаа. Халхын голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойн 
ажлын хүрээнд байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын судалгааг гарган 15 хүний ар гэрийнхэнд хүндэтгэл 
үзүүллээ. Нийслэлийн 380 жилийн ойн өдрийг тохиолдуулан цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын үүрэг 
гүйцэтгэх бэлэн байдлын бэлтгэлийг хангах зорилгоор зохион байгуулсан “Цэрэг спортын цогцолбор 
тэмцээнд “Дуулга” баг 9 дүйцүүлэх алба хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй оролцон дэд байр эзлэн өргөмжлөл, 
мөнгөн шагналаар шагнагдлаа. Сургалтын төлөвлөлт, материаллаг баазыг сайжруулах ажлын хүрээнд 
цэргийн штабт 2 ширхэг иж бүрэн комьпютер, сурталчилгааны 8 самбар, дайчилгааны бэлэн байдлыг 
дээшлүүлэх зорилгоор 16 хороонд процессор худалдан авч өгсөн. 

243 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль 
тогтоомж, төрийн нууцыг хамгаалах журмыг 
хэрэгжүүлэх, архив, албан хэргийг журмын 
дагуу хөтлөх, нөхөн бүрдүүлэх, хадгалалт 
хамгаалалтыг хариуцан зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 Цэргийн штаб 100.0 

Цэргийн штабын дарга, офицерууд, дүүргийн дайчилгаа удирдах бүлэг, 32 хорооны Засаг дарга, зохион 
байгуулагч нарт холбогдох хуулийн заалт танилцуулан зааварчилгаа өгч хүн нэг бүрээр баталгаа 
гаргуулсан. Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журмын дагуу төрийн болон албаны нууцад 
тооллого шалгалтыг явуулж, нотломжийг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт 
хүргүүлсэн. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар байдлаар нууц баримт бичгийн хадгалалт хамгаалалтын  
талаар зөрчил дутагдалгүй ажилласан. 
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244 5.13. Байгалийн болон 
гэнэтийн гамшиг, ослоос 
хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх, хор хөнөөлийг 
арилгах, нөхөн сэргээх 
чадавхийг нэмэгдүүлэх 
талаар шаардлагатай арга 
хэмжээ авч ажиллана. 

Дүүргийн иргэд болон аж ахуйн нэгж 
байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад 
аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой 
ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион 
байгуулах, богино хэмжээний шторк, видео 
хийх, болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан 
сэргийлэх гарын авлага, санамж 
сэрэмжлүүлэг бэлтгэн иргэдэд тараах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ОБХ 100.0 

Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг 157 төрийн болон төрийн бус байгууллагын 6685 ажилтан албан хаагчдад 91 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулсан. Нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 4 байгууллагын лед дэлгэцээр 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх бичлэг /шторк/-ийг 85 удаа, хэлтсийн www.shd.nema.mn сайтад 115 мэдээ 
мэдээллийг байршуулсан. Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх 21 төрлийн 26714 гаруй 
санамж, сэрэмжлүүлэг, тараах материалийн эх бэлтгэн хэвлүүлж өдөрлөг, нэгдсэн арга хэмжээ, 
сургалтын үеэр иргэд, олон нийт, аж ахуй нэгж байгууллагуудад тараасан 

245 Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
барилга байгууламж, гэр хороолол, авто 
зам, нийтийн эзэмшлийн зам талбай, гэр 
хорооллын айл, өрхүүдэд шуурхай албаны 
автомашин хүрэлцэн очих зам гарц, мухар 
гудамжны судалгааг гаргаж, авралтын 
гарцыг чөлөөлүүлэх асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ОБХ 100.0 

Онцгой байдлын хэлтсийн 68 алба хаагч 5 автомашин 16 удаа дүүргийн гэр хороолол бүхий 35 хорооны 
айл өрхүүдэд шуурхай албаны автомашин хүрэлцэн очих боломжгүй замц гарц хаасан 55, мухар гудамж 
бүхий 62 айл өрхийн 351 иргэнд 6 төрлийн 2106 ширхэг санамж сэрэмжлүүлэг тарааж, заавар зөвлөмж 
өгч, орц гарц гаргуулах 28, зөвшөөрөлгүй хашаа барьсан, сунгасан чөлөөлөх 31, хүчингүй болгуулах 12, 
бусад 49 зөрчлийг арилгасан. 

246 Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
өдрийг угтаж дүүргийн Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн ахлах ангийн 
сурагчдын дунд “Өсвөрийн аврагч” тэмцээн 
зохион байгуулах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ОБХ 100.0 

ДЗМОУБ-тай хамтран Олон улсын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах өдрийг угтаж дүүргийн Засаг даргын 
2019 оны “Өсвөрийн аврагч-2019 тэмцээн зохион байгуулах тухай” А/461 дүгээр захирамжаар ерөнхий 

http://www.shd.nema.mn/
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боловсролын 16 сургуулийн ахлах ангийн 128 сурагчдын дунд тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. 

247 5.14. Төрийн үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт шилжүүлж, 
ухаалаг технологийг 
нэвтрүүлэн ажиллана. 

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагуудын 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаанд мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, төрийн 
архивын нэгдсэн мэдээллийн санг тогтмол 
баяжуулах, шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжөөр хангах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

1997-2018 оны нийт 7704 хуудас цаасан суурьтай баримтыг цахим, тоон хэлбэрт шилжүүлж, төрийн 
архивын мэдээллийн нэгдсэн санг баяжуулсан. Энэ ажлыг 2 гэрээт ажилтан гүйцэтгэж байна. Тамгын 
газрын архивын тасагт болон хороодын архивын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгсэлд 31.2 сая төгрөгийн хөрөнгийг зарцуулсан. 

248 Нутгийн Захиргааны байгууллагын дотоод 
удирдлагын систем/ERP/-ийг нэвтрүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Дүүргийн төр захиргааны 154 байгууллага дотоод сүлжээний ERP системд хамрагдсан. Дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газар болон 32 хороо, Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллага, сургууль, 
цэцэрлэгүүдийн архив, бичиг хэрэг хариуцсан ажилтнуудад 8 удаагийн сургалтад 1000 гаруй хүнийг 
хамруулж, 335 хэсгийн ахлагч нарт 1 удаагийн сургалт зохион байгуулсан. Нутгийн захиргааны 
байгууллагын дотоод удирдлагын систем /ERP/-ийн модуль тус бүрээр нь хариуцсан мэргэжилтнийг 
томилгоожуулж үүрэгжүүлэн ажилласан. 32 хороонд цаг бүртгэлийн төхөөрөмж суурилуулан ажиллаж 
байна. 

249 Иргэн, хуулийн этгээдэд архивын лавлагаа, 
мэдээллээр хөнгөн шуурхай, хүртээмжтэй 
үйлчлэх зорилгоор хороодод нэг цонхны  
үйлчилгээг өргөжүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

22 дугаар хороонд төрийн архивын нэг цонхны үйлчилгээ нээснээр төрийн архивын 22 төрлийн лавлагааг 
иргэд цаг, зав зардал хэмнэн авах боломжийг бүрдүүлсэн. Төрийн архивын нэг цонхоор 301 хүнд 
лавлагаа, мэдээллээр үйлчилсэн байна. 
Иргэдэд архивын лавлагаа мэдээллээр шуурхай, хүртээмжтэй үйлчлэх зорилгоор 12 дугаар сард 22 
дугаар хороонд төрийн архивын нэг цонхны үйлчилгээ нээхээр бэлтгэж байна. Нэг цонх нээгдсэнээр 
төрийн архивын 22 төрлийн лавлагааг цаг, зав зардал хэмнэн авах боломж бүрдэнэ. Дүүргийн Тамгын 
газрын байранд байрлаж буй Төрийн архивын нэг цонхоор 193 хүнд лавлагаа мэдээлэл өгсөн. 

250 “Дүүргийн Архивын үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлын 
явц, цаашдын зорилт” сэдэвт нэгдсэн 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 
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сургалт хэлэлцүүлгийг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулах 

“Дүүргийн архивын өнөөгийн байдал тулгамдсан асуудал, шийдэл” сэдэвт нэгдсэн сургалтыг Найрамдал 
олон улсын хүүхдийн цогцолборт зохион байгуулсан. Энэ арга хэмжээнд нийслэлийн 9 дүүрэг, 
нийслэлийн Архивын газар, Архивын ерөнхий газрын төлөөлөл 130 хүн оролцсон. Дүүргийн архивын 
өнөөгийн байдал тулгамдсан асуудал, шийдэл сэдэвт үндсэн илтгэлийг дүүргийн Архивын тасгийн дарга 
Д.Батхуяг, нийслэлийн Архивын газрын дарга С.Гаваа, хэлтсийн дарга Н.Оргилболд, Архивын ерөнхий 
газрын ахлах мэргэжилтэн А.Болд нар тавьсан. Сургалтын үеэр дүүргүүдийн архивчдын дунд 3 төрлийн 
спортын тэмцээн зохион байгуулж Чингэлтэй дүүрэг тэргүүн байрыг эзэлсэн. 

251 5.15. Дүүргийн Засаг даргын 
дэргэд “Хэвлэл мэдээллийн 
төв” байгуулж, иргэд, олон 
нийт, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай 
хамтран дүүргийн төр, захиргааны 
байгууллагуудаас зохион байгуулсан үйл 
ажиллагааны мэдээллийг иргэд, олон 
нийтэд шуурхай хүргэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

NTV, SBN, TV8, Royal TV, MNB, TV5, Eagle TV, C1 TV зэрэг телевиз, Үндэсний шуудан, Засгийн газрын 
мэдээ, Монголын мэдээ сонин, medee.mn, news.mn, zindaa.mn, dardas.mn, shuurhai.mn, n24.mn зэрэг 
цахим сайтуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 1500 орчим мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн. 
Дүүргийн цахим сайт www.shd.mn болон сошиал сувгаар дүүргийн төр, захиргааны байгууллагуудаас 
зохион байгуулсан үйл ажиллагааны мэдээллийг иргэд, олон нийтэд тогтмол хүргэж байна. Дүүргийн 
www.shd.mn веб сайтын шинэчлэлтийг 2 удаа хийж нийт 2800 гаруй мэдээ мэдээллийг байршуулсан. 35 
хороонд зам, сургууль, цэцэрлэгийн нээлт, мод тарих өдөрлөг, утааны эсрэг авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ зэрэг сэдвүүдээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдтэй хамтарч ажилласан. Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа 14 хэлтсийн дарга болон албан хаагчдын төлөөллийг тодруулга болон 
цаг үеийн чанартай ярилцлагын нэвтрүүлгүүдэд оруулсан. Нийслэлийн 380 жилийн тохиолдуулан “С1” 
телевизтэй хамтран дүүрэгт хийгдэж буй бүтээн байгуулалтын талаар 30 минутын нэвтрүүлэг, Тэмбүү 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор C1 телевизийн “Харандааны аялал” нэвтрүүлэг, сайжруулсан 
түлшний зөв хэрэглээний талаар NTV, SBN, МҮОНТ-ээр цуврал сурвалжлага, томуу, томуу төст өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх талаарх цуврал ярилцлагыг бэлтгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилан 
ажиллаж байна. Номын сантай цэцэрлэгт хүрээлэн төслийн хүрээнд 8, 15 дугаар хороонд байгуулсан 
номын сангийн талаарх мэдээллийг хамтарч ажилладаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр сурталчилсан.  
Дүүргийн 25 жилийн ойн баримтат кино, “Өнөөдрийн шийдэл-Ирээдүйн хөгжил” хөгжлийн форум, 
Цэцэрлэгт хүрээлэнтэй номын сан төслийн нээлтийн шторк, ЕБСургууль төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноог 
дээшлүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа “UP” хөтөлбөрийн 2 төрлийн шторк, сайжруулсан түлшний зөв 
хэрэглээг сурталчлах шторкыг бэлтгэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан байна. 

http://www.shd.mn/
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252 Харилцаа, хамтын ажиллагаатай улс, 
орнуудын хотуудтай аялал жуулчлал, 
худалдаа үйлчилгээ болон бусад чиглэлээр 
санамж бичиг болон хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж ажиллах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Япон улсын “Asia Frontier” байгууллагын гүйцэтгэх захирал Курихара Салли 28 дугаар хороонд байрлах 
хүүхдийн Шүдний эмнэлэг болон Ерөнхий боловсролын 65 дугаар сургуулийн үйл ажиллагаатай 
танилцан, 123 дугаар сургуульд шүдний эмнэлгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр болсон. Жижиг дунд 
бизнес эрхлэчидтэй уулзалт хийж, “Одь Тан” ХХК, “Их Монгол урлаач” ХХК, “Канаанланд” ХХК, “Монгол 
анагаагч давс” ХХК-иуд бүтээгдэхүүнээ танилцуулан Япон улсын зах зээлд нийлүүлэх боломжтой 
боллоо. Япон улсын Шизүока мужийн Изүнокүни хотын Захирагчийн албаны зочид төлөөлөгчид айлчилж 
түншлэлийн харилцаагаа бататган, сурагч солилцооны хөтөлбөрийн хугацааг сунгах санамж бичигт 
гарын үсэг зурлаа. Хороодын Засаг дарга нарыг туршлага судлуулах зорилгоор Бүгд Найрамдах Турк 
улсад айлчлах айлчлалыг зохион байгуулсан. Тайпэйн худалдаа, эдийн засгийн Улаанбаатар хот дахь 
төлөөлөгчийн газрын дэд төлөөлөгч Жой Яньтай албан ёсны уулзалт зохион байгуулж, төрийн албан 
хаагчид болон ЕБС төгсөгчдийг Тайванийн их, дээд сургуулиудад сургах талаар хэлэлцээр хийсэн. 
БНХАУ, Монгол Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойн хүрээнд 02 дугаар сарын 
12-18-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Хөлөнбуйр хотын Хайлаар дүүрэгт найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, нөхөрсөг 
хотын харилцааны хөгжлийг эрчимжүүлэх зорилгоор олон улсын хоккейн нөхөрсөг тэмцээнийг анх удаа 
зохион байгуулж, 3 орны 6 багийн 144 тамирчид хамрагдсан. Хайлаар дүүргээс ирсэн зочдыг хүлээн авах 
ажлыг зохион байгуулж цаашид боловсролын салбарт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн, Ерөнхий 
боловсролын 129, 67, 76 дугаар сургуулиудтай хамтарч ажиллахаар боллоо. БНСУ-ын Ганбуг дүүрэгтэй 
шинээр харилцаа тогтоох талаар санал солилцож боловсрол, эрүүл мэнд, спорт, аялал жуулчлалын 
салбарт хамтран ажиллах хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулахаар боллоо. “Улаанбаатар 
хотын гэр хороололд дулааны алдагдал багатай байшин барихад дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгөх, 
санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудыг төлөөлж “Жэрэс” олон 
улсын төрийн бус байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга Веатриз Марото Изкүэрдотой 
хамтарч ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Тус ТББ нь дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 31 дүгээр хороодын 
1000 орчим айл, өрхүүдийн дунд судалгаа хийж, гэр, байшингаа зөв дулаалах, дулаан алдагдлыг хэрхэн 
бууруулах талаар сургалт хийж заавар зөвлөгөө өгөх юм. Япон улсын Изүнокүни хотын Захирагчийн 
ажлын албаны дарга Иноүэ Масарү тэргүүтэй төлөөлөгчид 2019 оны 05 дугаар сарын 22-нд дүүрэгт 
айлчилж жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг сурагч солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
саналд гарын үсэг зурлаа. 2019 оны 07 дугаар сард БНХАУ-ын Хөлөнбуйр хотын Хайлаар дүүргийн 
“Монгол” эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурж эрүүл мэндийн салбарт 2 талын 
эмнэлгүүдийн яаралтай тусламж, нөхөн сэргээх эмчилгээ, шилдэг эмч нарын солилцоо, харилцан 
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туршлага судлах боломж нээгдлээ. БНСУ-ын Кангбук дүүргийн Засаг дарга Пак Кём Сү тэргүүтэй 
төлөөлөгчид дүүрэгт айлчилж, Засаг дарга Ж.Сандагсүрэн, Кангбук дүүргийн Засаг дарга ноён Пак Кём 
Сү нар хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Ингэснээр дүүргүүд ирэх жилүүдэд эдийн 
засаг, байгаль орчин, боловсрол, соёл аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах таатай нөхцөл 
бүрдэж байна. 

253 Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх “Хэвлэл 
мэдээллийн төв”-өөр иргэд, олон нийт, 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн ажиллахад 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 100.0 

Видео бичлэг хийх камер, иж бүрэн комьютер, нисдэг камер, өнгөт принтер, дуу хураагуур, хөдөлгөөн 
мэдрэгч камер зэрэг 16 нэр төрлийн тоног төхөөрөмж худалдан авсан. 

254 “Дүүргийн хөгжилд иргэдийн оролцоо” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 

100 ТЗУХ 40.0 

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны А/39 дүгээр тогтоолоор “Иргэдийн 
оролцоог дэмжих” дэд хөтөлбөрийн 5 зорилтын хүрээнд 40 ажлын төлөвлөгөөг 2019-2020 онд 
хэрэгжүүлэхээр батлуулан 32 хорооны ИНХ, Засаг дарга нарт албан бичгээр хүргүүлсэн. Дүүргийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч, хороодын Иргэдийн Нийтийн Хурлын дарга нар ахлан 
ажиллаж байна. 2019 оны 09 сард хөтөлбөрийг сурталчлах, иргэний оролцооны хэсгийн ахлагч нарт 
мэдээлэл өгөх, санал, хүсэлтийг сонсох таниулах сургалтыг дүүргийн Амралт цогцолборын газарт зохион 
байгуулж 238 иргэн, хэсгийн ахлагч нар оролцсон. Хөтөлбөрийн хүрээнд “Сонгино иргэдийн оролцоо” 
ТББ-тай хамтран www.songino.mn цахим хуудсыг нээж, гэрээ байгуулан, шаардлагатай тоног, 
төхөөрөмжөөр хангасан. 
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