БАТЛАВ: "НБМҮТПарк" ОНӨТҮГазрын Дарга
Үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн
заалт
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Нийгэм, эдийн
засгийн 2016
оны зорилтын
заалт
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Хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа

Хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
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1.1 Паркийн талбайд 2-оос доошгүй
гүний худаг барих.
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Паркийн оффис, эхний ээлжинд
ашиглалтад орох үйлдвэрүүдэд
хэрэглээний цэвэр усаар хангах.

1.3 Үндсэн цахилгаан хангамжийн
системийг байгуулах.

2х16 мВА суурилагдсан хүчин чадал
бүхий 110/10 кВ-ын дэд станц барьж
тэжээлд холбоно.
Паркийн талбай дахь автозамын замын
сүлжээний зураг төсөв боловсруулах,
ажил гүйцэтгэх хөрөнгийг нийслэлийн
2016 оны төсвийн тодотголд тусгуулах
саналтай.

1.5 Паркийн талбайд цэвэр усны
шугам татах ажлыг эхлүүлэх.

Төсвийг нийслэлийн 2016 оны төсвийн
тодотголд тусгуулах саналтай.

2.1 Нийслэлээс барилгын материалын
үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэхэд
баримтлах журмын төслийг
боловсруулан батлуулах.
2.2 Паркийн талбайд энэ онд байрших
нэгжүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх
нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэх.

Журам батлагдсан байна.

Үйлдвэрүүдийн сонгон шалгаруулалтын
ажлыг зохион байгуулж, эхний ээлжний 5
үйлдвэрийг сонгосон байна.
Эхний ээлжний 5 үйлдвэртэй гэрээ
байгуулсан байна.

3.1 ҮТП-ийн талаар бүрэн хэмжээний
нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд
хүргэх.

ҮТП-ийн талаар 15-20 минутын бүрэн
хэмжээний нэвтрүүлэг хийлгэн, 2 удаа
бүрэн эхээр нь ТВ-гээр цацуулсан байна.

3,2 Налайх дүүрэг болон Улаанбаатар
хотын иргэд олон нийттэй уулзалт,
өдөрлөг, хурал, семинар зохион
байгуулах

Нийт 4 удаагийн уулзалт, өдөрлөг, 2
удаагийн хурал, семинар зохион
байгуулсан байна.

3.3 Салбарын үзэсгэлэн, яармаг,
хурал зөвлөгөөнүүдэд оролцон
Паркийн үйл ажиллагааг танилцуулах

Нийт 2-с доошгүй удаагийн арга хэмжээнд
оролцсон байна.

3.4 Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн
хэрэгслээр паркийн үйл ажиллагааг
таниулах, мэдээлэл, сурталчилгаа
явуулах
3.5 Гадаад, дотоодын хөрөнгө
оруулагч хувь хүн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудтай уулзан, хөрөнгө
босгоход чиглэсэн арга
хэмжээнүүдийг зохион байгуулах

Олон нийт паркийн тухай мэдээлэлээр
байнга хангагдана.

Харуул хамгаалалтын зардал
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээ
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг
удаагийн урамшуулал
Урсгал зардлын нийт дүн
Хөрөнгө оруулалтын зардал
НИЙТ ДҮН

Хариуцах нэгж
эсвэл менежерийн
нэр
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Журам батлагдсан байна.

Гэрээнд заасан хугацааны дагуу
үйлдвэрүүд ашиглалтад орж, үйл
ажиллагаагаа эхлүүлэх.

2015 оны үйл
ажиллагааны урсгал
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
зардал
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Байгаль орчинд нөлөөлөх нарийвчилсан
үнэлгээ хийгдсэн байна.

2.6 Гэрээ байгуулсан үйлдвэрүүдийг
заасан хугацаанд нь ашиглалтад
оруулахад хяналт тавьж,
шаардлагатай дэмжлэг үзүүлнэ.

Цалин, хөлс болон нэмэдэл
урамшуулал
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд
төлөх шимтгэл
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
Эд хогшил, техник хэрэгсэл худалдан
авах
Урсгал засвар
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

Төсөв, төгрөг

IV

Хоногт 1000 м.куб бохир ус цэвэрлэх
байгууламж барих.

2.3 Паркийн нэгжүүдэд газар
эзэмшүүлэх, ашиглуулах журмын
төслийг боловсруулж батлуулах.
2. Паркт байрших 2.4 Үйлдвэрүүдийн сонгон
үйлдвэрүүдийн үйл шалгаруулалтын ажлыг зохион
ажиллагааг эхлүүлэх. байгуулах
2.5 Шалгарсан үйлдвэрүүдтэй
байгуулах гэрээний төслийг
боловсруулж, эхний ээлжний
үйлдвэрүүдтэй гэрээ байгуулах

3. Паркийг олон
нийтэд таниулан
сурталчилах
зорилгоор
үйлдвэрүүд болон
иргэд олон нийттэй 4
удаагийн уулзалт
өдөрлөг зохион
байгуулж, бүрэн
хэмжээний
нэвтрүүлэг хийлгэнэ.

НБМҮТПаркийн 2016-оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
II улирал

1.2 Паркийн цэвэрлэх байгууламжийг
барих.
1. Паркийн эхний
ээлжний зарим дэд
бүтцийн зураг төсвийг
1.4 Паркийн талбай доторх 1 эгнээ, 2
хийлгэн, барьж
урсгал бүхий 9 км, 2 эгнээ, 2 урсгал
байгуулна.
бүхий 1,6 км асфальтан хучилттай
автозам барих ажлыг эхлүүлэх.

3.7.1 Орон нутгийн
нүүрс, барилгын
материалын
түүхий эдийн
нөөцийг түшиглэн
бүх төрлийн
барилгын
материал, утаагүй
түлшний
үйлдвэрүүдийг
цогцолбороор
байгуулна.
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Хөрөнгө босгох хувилбар, хэрэгжүүлэх
арга замууд тодорхой болсон байна.
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