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1

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс

үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний нэр

төрлийг нэмэгдүүлэх 

Иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дороос

түргэн шуурхай авах боломж бүрдсэн

байна. 

Нийслэлийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн төв 

НЗДТГ ТЗУХ

2

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн

төвүүдэд Татварын албаны үндсэн

“ТаксАкт” програм дээр нийслэлийн

хэмжээнд харьяалал харгалзахгүй иргэн,

аж ахуйн нэгжийг бүртгэх үйлчилгээг

нэвтрүүлэх 

Нийслэлийн хэмжээнд харьяалал

харгалзахгүй иргэн бүртгэх боломжтой

болно. 

Нийслэлийн 

Татварын газар
НҮНТ

3

Дүүргүүдийн "Нэг цэгийн үйлчилгээний

төв"-ийн үйлчилгээний нэр, төрлийг шат 

дараатай  нэмэгдүүлэх

Иргэд төрийн үйлчилгээг нэг дор

хамгийн ойроос авах
Дүүргүүд

Дүүргийн нутгийн 

захиргааны 

байгууллагууд

4
Төрийн үйлчилгээний үйл явцын судалгааг

хийх 

5
Төрөөс үзүүлэх 4 хүртэлх үйлчилгээг

хороодод туршилтаар нэвтрүүлэх

6

Нийслэлийн цахим үйлчилгээний ухаалаг

нэгдсэн системийн дэд бүтцийг үүсгэж,

төрийн мэдээллийн системтэй холбон

нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Үйлчилгээний шат дамжлага багасан,

игэдийн бүрдүүлэх материалын тоо

багассан байна.

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгуул-

лагууд

7

Орон зайн мэдээллийн системд суурилсан

нийслэлийн дундын мэдээллийн санг

өргөжүүлж дэд сангууд үүсгэх, хяналт

удирдлага, дүн шинжилгээ хийж нийтийн

хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Газар зүйн мэдээллийн системд

суурилсан Нийслэлийн дундын

мэдээллийн санг өргөжүүлж, дулаан,

цахилгаан, зам, барилгын мэдээллийг

бий болгож иргэд, олон нийтэд нээлттэй

болгоно.

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгуул-

лагууд

8

Цэцэрлэгийн бүртгэлийн системийн

нэмэлт хөгжүүлэлт хийн мэдээллийн сан

бий болгох

Сургуулийн өмнөх боловсролын төрийн

болон хувийн цэцэрлэгийн элсэлт

хөдөлгөөний цахим системтэй болно.

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

Нийслэлийн 

Боловсролын газар, 

Нийслэлийн Улсын 

бүртгэлийн газар 

9
Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим

үйлчилгээний системийн хөгжүүлэлт хийх

Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн систем

болох www.smartcar.mn системд

тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой нэмэлт

үйлчилгээ, хяналтыг бий болгоно.

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

Нийслэлийн Тээврийн 

газар 

10

Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем

/http://edoc.ub.gov.mn/-д иргэд, аж ахуйн

нэгж албан бичиг шийдвэрлэлтийг хянах

боломжийг бүрдүүлэх 

Иргэд байгууллагын сэтгэл ханамж

дээшилнэ.

Нийслэлийн 

Архивын газар 

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

11

Барилга, хот байгуулалтын үйлчилгээний

төлбөрийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах

үйл ажиллагааг зохион байгуулах,

хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Төлбөрийн шилжүүлгийг цахим

болгосноор иргэд, аж ахуй нэгж

байгууллагуудын цаг хугацааг хэмнэх,

үйлчилгээг тургэн шуурхай авах

нөхцлийг бүрдүүлнэ

НЗДТГ-ын СТСХ

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт ерөнхий 

төлөвлгөөний газар

12

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний

хураамжийг цахим төлбөрийн систем

болон POS машиныг суурилуулан,

үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 

Үйлчилгээнд шинэ технологи нэвтэрч,

чирэгдэлгүй төрийн үйлчилгээ бий

болно.

Нийслэлийн Улсын 

бүртгэлийн газар 

Голомт болон бусад 

банкууд

13

Усны төлбөрийг шалгах программыг

нэвтрүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж

ажиллах 

Иргэд аж ахуйн үйлчилгээг шинэ шатанд 

гаргана

Ус сувгийн удирдах 

газар

14

Онлайн лавлагааны систем

/http://lavlagaa.ub.gov.mn/-д цахим төлбөр,

тооцооны систем нэвтрүүлэх 

Иргэд, байгууллагын цаг, зардал

хэмнэгдэнэ.

Нийслэлийн 

Архивын газар 

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

15

Улаанбаатар Сити апплейкшнээр

Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллагуудын үйл ажиллагааг

сурталчилах

Иргэдэд мэдээлэл хүргэх арга хэлбэрийг

нэмэгдүүлсэн байна. 
НЗДТГ-ын ХМОНХХ

Нийслэлийн 

Мэдээллийн 

технологийн газар 

16

Иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээний төвийн

хаяг байршил, үзүүлж буй үйлчилгээ,

үйлчилгээ авахад бүрдүүлэх материал

зэргийг харуулсан вэб апплейкейшныг

нэвтрүүлэх 

Үйлчилгээнд шинэ технологи нэвтэрч,

иргэдэд төрийн үйлчилгээ шуурхай,

чирэгдэлгүй хүрсэн байна.

Нийслэлийн Улсын 

бүртгэлийн газар 
-

17

“Нийслэлийн гэр хорооллыг хөгжүүлэх

зорилгоор Орон сууцны ипотекийн зээлийн

урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилт олгох”

журмыг сурталчилан иргэдийг хамруулах.

Орон сууцны ипотекийн зээлийн

урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилт

олгох” журмын хөнгөлөлтөд хамрагдах

иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. 

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар 

НЗДТГ

Д/д 2018 онд хийж, хэрэгжүүлэх ажил Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

I  УЛИРАЛ II  УЛИРАЛ

3 сар 4 сар 5 сар

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 

01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн 

А/86 дугаар захирамжийн хавсралт  

 “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ-АМЬДРАХ ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ЖИЛ” 2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

III  УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ

Хүрэх үр дүн
Хэрэгжүүлэх  

байгууллага

Хамтран хэрэгжүүлэх  

байгууллага
12 сар

1. НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ШИНЭ ШАТАНД ГАРГАХ

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв,

дүүргүүдийн "Нэг цэгийн үйлчилгээний төв"-

өөс үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний нэр

төрлийг нэмэгдүүлнэ.

Иргэдэд хороодоос үзүүлэх төрийн

үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ 

Иргэд төрийн үйлчилгээг ойроос авах

боломж бүрдэнэ.

НЗДТГ-ын 

ТЗУХ
Дүүргүүд

6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар1 сар 2 сар

Төрийн байгууллага хоорондын мэдээлэл

солилцоог нэмэгдүүлж, иргэдэд

чирэгдэлгүй үйлчилнэ. 

Цахимаар үзүүлэх төрийн үйлчилгээний 

тоог нэмэгдүүлнэ. 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй

дэвшилтэд шинэ үйлчилгээ, хөрөнгө

оруулалтын ажлын явцын мэдээ

мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэнэ. 
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Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, хувиараа

хөдөлмөр эрхлэгчид иргэдийн

бүтээгдэхүүнийг цахим хуудсаар болон

сонин сэтгүүл каталогоор дамжуулан

иргэдэд сурталчлах

Өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч, хувтараа

хөдөлмөр эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн

бараа, бүтээгдэхүүнийг сурталчилах

суваг бий болсон байна. 

Дүүргүүд ЖДҮЖТ

19

Иргэдийн ирүүлсэн санал, хүсэлт,

гомдлын дагуу хойшлуулшгүй ажиллагаа

явуулах шаардлагатай, нийтийн эрх ашгийг

хөндөгдсөн гомдол мэдээллийн дагуу арга

хэмжээг цаг тухайд авч ажиллана. 

Улаанбаатар сонсож байна лавлагаа

мэдээллийн төв 1800-1200 тусгай дугаарт

ирүүлсэн иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлын

дагуу нийтийн эрх ашгийг хөндсөн

хойшлуулшгүй асуудлыг "Шуурхай

ажиллагааны баг" зохион байгуулж

шийдвэрлэх 

Төрийн үйлчилгээний талаарх зөвлөгөө,

мэдээ мэдээллийг авах хурд нэмэгдсэн

байна.

Нийслэлийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн төв 

Нутгийн захиргааны 

байгууллага

20

Замын хөдөлгөөний дүрмийг зөрчлийг

иргэдийн зүгээс хянаж мэдээлэх E-Police

програмыг нэвтрүүлэх

Иргэдийн санал, хүсэлт, гомдлыг

шуурхай хүлээн авах, хариу шийдвэрийг

тухай бүр гарган иргэдийн оролцоонд

тулгуурласан хяналт, хариуцлагыг

дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.

Улаанбаатар хотын 

Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв 

Замын цагдаагийн алба

21

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал,

хөдөлгөөнд оролцох соёлыг сурталчилах

зөвлөмж, мэдээллийг КОМИКС ном

хэлбэрээр гаргаж иргэдэд хүргэх

Замын хөдөлгөөнд оролцогчдын насны

ангилалыг харгалзан Замын

хөдөлгөөний аюулгүй байдал,

хөдөлгөөнд оролцох соёлыг сурталчилах

зөвлөмж, мэдээллийг боловсруулж  

КОМИКС ном хэлбэрээр гаргаж хэвлэл,

мэдээлэлийн хэрэгслээр иргэдэд

хүргэснээр иргэдийн хөдөлгөөний соёл

дээшилж, хөдөлгөөний аюулгүй байдал

дээшлэнэ.

Улаанбаатар хотын 

Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв 

Төрийн бус 

байгууллагууд 

22
Явган зорчигчид зориулсан гэрлэн

дохионы хугацааг мэдээлэгч суурилуулах

Явган зорчигчийн ногоон гэрлийн асах

хугацааг мэдээлэх LED гэрлийг

суурилуулснаар зорчигч зам хөндлөн

гарахдаа хугацаагаа тооцож гарах

боломжийг бүрдүүлж, зам тээврийн

ослыг бууруулахад нөлөөлнө.

Улаанбаатар хотын 

Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв 

Нийслэлийн Авто 

замын хөгжлийн газар 

Замын цагдаагийн алба

23
Зүүн гар тийш эргэх хөдөлгөөнд

хүлээлтийн эгнээ хийх

Уулзварын орон зайг бүрэн ашиглах,

уулзварын нэвтрүүлэх чадвар 10-20%

дээшилнэ, иргэдийн зорчилтын хугацааг

багасгаж эдийн засгийн хэмнэлт гарна.

Улаанбаатар хотын 

Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв 

Нийслэлийн Авто 

замын хөгжлийн газар 

Замын цагдаагийн алба

24

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах

газрын үйл ажиллагааг оновчтой болгох,

иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад

үзүүлж буй үйлчилгээг сайжруулах арга

хэмжээ авах 

Иргэд, ААНБ -аас ирэх орон сууц

нийтийн аж ахуйтай холбоотой гомдол

буурч, үйл ажиллагааны үр ашигтай

байдал хангагдана

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Орон сууц нийтийн аж 

ахуйн удирдах газар 

25

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах

газрын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын

төвийн үйл ажиллагаанд шинэчлэл хийх 

Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв

/7000-5454/-ийг шинэ программ

хангамж,техник технологиор

шинэчилснээр оршин суугч иргэдийн

мэдээлэл санал гомдлыг үнэн зөв

богино хугацаанд авч, барагдуулах

нөхцөл бүрдэнэ

Орон сууц нийтийн 

аж ахуйн удирдах 

газар 

-

26

Иргэдээ сонсъё аяныг тогтмол зохион

байгуулж, сонсох ажиллагаа явуулж

хэвшинэ. 

Нийслэлийн иргэдийн нийтлэг эрх ашгийг

хөндсөн асуудлаар шийдвэр гаргахын

өмнө сонсох ажиллагааг улиралд нэгээс

доошгүй явуулах  

Сонсох ажиллагаа хуулийн дагуу

явагдаж хэвшсэн байна. 
НЗДТГ-ын ТЗУХ НЗДТГ-ын ХЭЗХ
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Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллага, албан тушаалтанд хандаж

иргэдээс гаргасан өргөдлийг хороодоор

хүлээж авах 

Иргэдээс өргөдөл, гомдлыг хороодоор

хүлээн авах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх  

Иргэд өргөдөл, гомдол саналыг богино

хугацаанд шийдвэрлүүлэх боломж

бүрдсэн байна. 

Нийслэлийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн төв 

НЗДТГ-ын ТЗУХ

28

Чингэлтэй дүүргийн http//:chingeltei.gov.mn

сайтад иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй

хүлээн авах цэс байрлуулж, улирал тутамд

мониторинг хийж ажиллах 

Чингэлтэй дүүрэг -

29

Баянгол дүүргийн гар утасны ухаалаг

аппликэйшнийг нэвтрүүлж, иргэд аж, ахуйн

нэгж байгууллагыг төрийн үйлчилгээ,

мэдээ, мэдээллээр хангах 

Баянгол дүүрэг -

30

СӨХ-ийн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн өмнө

тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлын талаар

иргэдийн оролцоотой судалгаа, дүн

шинжилгээ хийх

31

Судалгааны дүгнэлтэд үндэслэн СӨХ-ны

үйл ажиллагааг оновчтой болгох,

хөгжүүлэх бодлогын саналуудыг холбогдох

хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдэд тусгуулж

ажиллах

Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйл

ажиллагаатай холбоотой иргэдийн санал,

хүсэлтийг хүлээн авч, үйл ажиллагааны

хэвийн найдвартай ажиллагааны хяналтыг

шинэ шатанд гаргана. 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллагуудаас хэрэгжүүлж буй

дэвшилтэд шинэ үйлчилгээ, хөрөнгө

оруулалтын ажлын явцын мэдээ

мэдээллийг иргэдэд тогтмол хүргэнэ. 

Замын хөдөлгөөний бодит нөхцөл байдлыг

хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд

түргэн шуурхай хүргэх, соён гэгээрүүлэх,

сургалт зохион байгуулна.

Гэрлэн дохио, замын хөдөлгөөний

хяналтын камерын засвар, арчлалт

хамгаалалтыг хийх, бүрэн бүтэн байдалд

хяналт тавих  

2. ШИЙДВЭР ГАРГАХ ТҮВШИНД ИРГЭД, ОРШИН СУУГЧДЫН САНАЛЫГ ТУСГАХ

Иргэдийн санал, хүсэлт цахим хуудас,

ухаалаг утасны аппликешнаар дамжуулан

хүлээн авна. 

Иргэдээ мэдээ, мэдээллээр хангах,

төрийн үйлчилгээг ойртуулах, хялбар

болгох, иргэдэд дүүрэг, хороодын үйл

ажиллагааг тогтмол тайлагнах

боломжийг бүрдүүлсэн байна.

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл

ажиллагаанд хяналт тавьж, үүсч буй

бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга хэмжээ

авна.

СӨХ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах

талаар холбогдох , хууль эрх зүйн

баримт бичигт саналыг тусгуулна.

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 
Сууц өмчлөгчдийн 

холбоо 
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Д/д 2018 онд хийж, хэрэгжүүлэх ажил Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

I  УЛИРАЛ II  УЛИРАЛ

3 сар 4 сар 5 сар

III  УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ

Хүрэх үр дүн
Хэрэгжүүлэх  

байгууллага

Хамтран хэрэгжүүлэх  

байгууллага
12 сар6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар1 сар 2 сар
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Орон сууцны орчны газрын хил заагийг

тогтоож баталгаажуулах, газар

ашиглалтын зөрчлийг арилгах, тохижилт

хийх нөхцөлийг хангах

Сууц өмчлөгчдийн холбоодод орон

сууцны орчны газрыг ашиглуулах ажлыг

нэгдсэн журмаар зохион байгуулна. 

Нийслэлийн Газрын 

алба 

33

Нийслэлийн нутгийн захиргааны

байгууллагуудын удирдах албан

тушаалтнууд хороодыг хариуцан ажиллан,

нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого,

шийдвэр, бүтээн байгуулалтын төсөл, арга

хэмжээний явцын талаар мэдээлэх 

Нийслэлээс хэрэгжүүлж буй бодлого,

шийдвэр, хөрөнгө оруулалтын төсөл,

арга хэмжээний талаарх иргэд мэдээлэл

авсан байна. 

НЗДТГ-ын Төрийн 

Захиргааны 

удирдлагын хэлтэс

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгуул-

лагууд

34

Нийслэлийн удирдах албан

тушаалтнуудын иргэдтэй хийх уулзалтыг

шуурхай зохион байгуулж,

шийдвэрлэлтийн шуурхай байдлын дундаж

хугацааг богиносгох

Уулзалтын шуурхай байдлын дундаж

хугацаа 30 хоног, шийдвэрлэлтийн

шуурхай байдлын дундаж хугацаа 15

хоног болно

Нийслэлийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн төв 

НЗДТГ-ын ТЗУХ

35

Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний

хороонд орж ажиллах Иргэдийн төлөөлөл,

төрийн бус байгууллагын тоог

нэмэгдүүлэх; 

Худалдан авах ажиллагаанд иргэдийн

оролцоо хангагдсан байна. 

Нийслэлийн 

Худалдан авах 

ажиллагааны газар 

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 

байгууллагууд

36

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

төлөвлөлтөд иргэдийн саналыг ухаалаг

утасны аппликейшн ашиглан авах 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

төлөвлөлтөд санал өгөх иргэдийн тоо

ихэссэн байна. 

НЗДТГ-ын БТХ, 

Дүүргүүд  
Азийн сан

37

Хотын дэд төвийн хөгжлийн төлөвлөгөө

боловсруулахад иргэд, оршин суугчдаас

санал авах, зөвлөлдөх бүлгийн уулзалтыг

тогтмол хугацаанд хийх

Хотын дэд төвийн төлөвлөлтөд оршин

суугчдын оролцоо хангагдсан байна.

"Улаанбаатар 

хотын гэр 

хорооллыг 

хөгжүүлэх, хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжих 

хөтөлбөр" төсөл

Нийслэл, дүүргийн 

ЗДТГ

38

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд

бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажлын

байршлыг тодорхойлохдоо орон нутгийн

иргэдийн саналыг тусгах 

Газар зохион байгуулалтын

төлөвлөгөөнд оршин суугчдын оролцоо

хангагдсан байна.

Нийслэлийн Газрын 

алба

39

"Дэд бүтцийн төв" төслийн хүрээнд хийгдэх

газар шинэчлэн зохион байгуулах

төлөвлөлтөд иргэдийн саналыг авч

тусгана. 

Дэд бүтцийн төв төслийн хэсэгчилсэн

ерөнхий төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг

тусгасан байна.

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар 

40

Аян зохион байгуулах ажлын хэсэг

байгуулж, нэгдсэн төлөвлөгөө

боловсруулж, батлуулах

41

Нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу "Манай

хороо-Миний гудамж" аяныг зохион

байгуулж, хяналт тавих

42
Аяныг дүгнэж, шилдэг байгууллагыг

шалгаруулах

43
Иргэдийн бүлэг ажиллуулах менежмент,

удирдамжийг боловсруулж, батлуулах

44
Удирдамжийн дагуу иргэдийн бүлгийг

байгуулах ажлыг зохион байгуулах

45
Иргэдийн бүлэг ажиллуулж, гүйцэтгэлд

хяналт тавьж ажиллах

46

"Дэд бүтцийн төв" төслийг хэрэгжүүлэх

байршилд оршин сууж буй иргэдтэй уулзаж

мэдээлэл өгөх, иргэдийн бүлэг байгуулах

47

Байгуулагдсан иргэдийн бүлгийг төсөл

хэрэгжүүлэх үйл явцад оролцуулах

48

Хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний

талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн

судалгаа хийнэ. 

Хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний 

биелэлтийг иргэдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгаагаар дүгнэдэг болно.

Нийслэлийн Авто 

замын хөгжлийн 

газар, Нийслэлийн 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 

байгууллагууд

49

"Шилэн тендер" журмыг хэрэгжүүлж, улс,

нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн

хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл, арга

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа,

гүйцэтгэлийн хяналтыг мэдээллэх

системийг нэвтрүүлэх 

Тендерийн үйл ажиллагааг иргэд, олон

нийтэд ил тод, нээлттэй болгоно. 

НЗДТГ, 

Нийслэлийн 

Худалдан авах 

ажиллагааны газар 

Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 

байгууллагууд

50

Иргэд, аж ахуйн нэгжийг гудамж, талбайн

арчлалт, нөхөн сэргээлт, бүтээн

байгуулалтын ажилд татан оролцуулах 

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд

амьдрах нөхцөл боломж сайжирна.
Хот тохижилтын 

газар

Нийслэлийн Газрын 

алба

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл

ажиллагаанд хяналт тавьж, үүсч буй

бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга хэмжээ

авна.

Сууц өмчлөгчдийн 

холбоо 

Нийслэлээс хэрэгжүүлж байгаа бүтээн 

байгуулалтын талаар иргэд, олон нийтэд 

мэдээлэл өгч, иргэдээс ирүүлсэн санал 

хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэнэ. 

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг

төлөвлөж, зохион байгуулахад иргэдийн

оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

Хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг

боловсруулахад иргэдийн оролцуулан,

саналыг тусгана.  

3. ХОТЫН ХӨГЖИЛ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

Нийслэлийн тохижилт, бүтээн байгуулалт,

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд

иргэдийн оролцоог хангах зорилго бүхий

"Манай хороо-Миний гудамж" аяныг зохион

байгуулна.

Нийслэлийн тохижилт, бүтээн

байгуулалт байгуулалт, ногоон

байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд иргэдийн

оролцоо нэмэгдэнэ

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Дүүргүүд

Хог хаягдлын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд

ажилгүй иргэдийг татан оролцуулж,

иргэдийн бүлэг байгуулж ажиллуулна.

Гэр хорооллын ажилгүй 40 иргэд ажлын

байртай болж, гэр хорооллын ил задгай

хог буурна.

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Дүүргүүд

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн

барилгажуулах, "Дэд бүтцийн төв" төслийг

хэрэгжүүлэхэд иргэдийн бүлгийг зохион

байгуулалтад оруулж идэвхижүүлнэ.

Иргэдийн бүлэг байгуулагдаж дэд

бүтцийн төв байгуулагдах газрын

асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг

үзүүлсэн байна.

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар 

Дүүргүүд

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлын

гүйцэтгэлд иргэдийн хяналтыг

нэмэгдүүлнэ.

Нийслэлийн ногоон бүс, гудамж, зам

талбайн арчлалт, хамгаалалт, бүтээн

байгуулалтын ажилд иргэд, аж ахуйн

нэгжийг оролцуулна. 
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Зуслангийн бүсийн тохижилт, хамгаалалт,

гэрэлтүүлэг, орц, гарц зэргийг бие даан

шийдвэрлэдэг "Зуслангийн иргэдийн

зөвлөл"-ийг байгуулах

Зуслангийн бүсэд амьдрах иргэдийг

зохион байгуулалтад оруулж, амьдрах

орчныг сайжруулна.

Нийслэлийн 

Байгаль орчны 

газар

52

Байгаль хамгааллын ажилд иргэдийг татан

оролцуулж, идэвхтэн байгаль

хамгаалагчаар ажиллуулах

Иргэдийн оролцоотой хяналтын

тогтолцоо бүрдэнэ.

Нийслэлийн 

Байгаль орчны 

газар

53
Нийслэлийн залуучуудын "Зүрхэн навчис

төгөл" байгуулах 

Төгөлийг нийслэлийн Сүхбаатар

дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг

дэвсгэр Сэлбэ голын хөндийд

байгуулснаар гэр хороолол төвлөрсөн

бүсэд тохижилтын ажлыг нэмэгдүүлэх,

иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах

нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

Нийслэлийн 

Залуучуудын 

хөгжлийн газар

"Долоон буудал бизнес 

зөвлөл" ТББ, "Мая 

клаб"  ТББ

54

Олон нийтийн оролцоотойгоор гэмт

хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл

ажиллагааг идэвхижүүлнэ.

Ахуйн хүрээнд үйлдэгддэг гэмт хэргээс

урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх чиглэлээр

"Нэг хөрш-нэг айл" аяныг зохион байгуулах

Хөршийн хяналтын үйл ажиллагаа

сайжирна 

Нийслэлийн 

Цагдаагийн газар 

55

Эзэмшил газраасаа хэтрүүлэн хашаа

барьж, гудамж талбай, орц гарц хаасан,

нарийн болон мухар гудамжны судалгааг

гарган, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага,

хуулийн этгээдийг оролцуулан газрын

зөрчлийг арилгана.

Газрын зөрчил арилна. 
Нийслэлийн Газрын 

алба 

56

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэг,

эмнэлгийн газрын ашиглалтыг сайжруулах,

ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх,

төлөвлөлт хийх, газар эзэмшүүлэх

гэрээний үүргийн биелэлтийг хангуулж

ажиллах

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах

нөхцөл сайжирна. Газар эзэмших ,

ашиглах эрхийн гэрээний үүрэг

хангагдана.

Нийслэлийн Газрын 

алба 

57

Нийслэлийн 152 хороодын нутаг

дэвсгэрийн газар ашиглалтын зургийг

бэлтгэн хэвлэж, хороодод хүлээлгэж өгөх 

Иргэдийг тухайн хорооны газар

ашиглалтын талаар мэдээ, мэдээллээр

хангана. 

Нийслэлийн Газрын 

алба 

58
Болзолт уралдааны удирдамжийг

боловсруулж батлуулах

59
Болзлын дагуу сар бүр хяналт тавьж

ажиллах

60 Болзолт уралдааны дүгнэн урамшуулах

61

Нийтийн орон сууц, ерөнхий боловсролын

сургууль, цэцэрлэгийн ойр байрлаж,

иргэдийн ая тух, аюулгүй байдлыг

алдагдуулж байгаа ресторан, баар,

цэнгээний газруудтай холбоотой асуудлыг

шийдвэрлэх чиглэлээр судалгаа хийнэ. 

62

Холбогдох журамд нэмэлт өөрчлөлт

оруулан, хэрэгжүүлэх ажилд иргэдийн

оролцоог нэмэгдүүлнэ. 

63

"Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн

үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам"-ыг

хэрэгжүүлнэ

Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд

зөвшөөрөлгүй байршсан ТҮЦ-үүдийг

нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион

байгуулах 

Зөвшөөрөлгүй байршсан 400 ТҮЦ-ийг

нүүлгэн шилжүүлсэн байна. 

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын 

газар, 

Дүүргүүд,

64

"Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хашаа,

хайс барих, ашиглах буулгах журам"-ыг

батлуулж мөрдүүлэх

Хашаа хайсанд тавих нэгдсэн

стандарттай болно. 

65

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдаж

дуусаагүй удаан хугацаагаар зогссон

барилгын судалгааг гаргаж холбогдох

хуулийн хүрээнд орчны хамгаалалтыг

сайжруулах

Хотын өнгө үзэмжийг дээшлүүлэх,

дуусаагүй барилгуудыг нэгдсэн зохион

байгуулалтаар шийдвэрлэнэ.

Нийслэлийн ногоон бүс, гудамж, зам

талбайн арчлалт, хамгаалалт, бүтээн

байгуулалтын ажилд иргэд, аж ахуйн

нэгжийг оролцуулна. 

Газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж,

байгууллага, иргэдийн газар ашиглалтын

байдлыг сайжруулахад мэргэжил

аргазүйгээр дэмжлэг үзүүлж, тэдгээрийн

оролцоог нэмэгдүүлнэ.

4. ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ ХАНГАХ

Хоггүй хороо-хоггүй гудамж болзолт

уралдааныг зохион байгуулах
ТҮК-уудын ажлын үр бүтээмж дээшилнэ

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Дүүргүүд

Нийтийн орон сууц, ерөнхий боловсролын

сургууль, цэцэрлэгийн ойр байрлаж,

иргэдийн ая тух, аюулгүй байдлыг

алдагдуулж байгаа ресторан, баар,

цэнгээний газруудтай холбоотой асуудлыг

шийдвэрлэх чиглэлээр судалгаа хийж,

холбогдох журамд нэмэлт өөрчлөлт

оруулан, хэрэгжүүлэх ажилд иргэдийн

оролцоог нэмэгдүүлэх

Иргэдийн ая тухтай аюулгүй орчинд

амьдрах орчин бүрдэнэ. 

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын 

газар, 

Нийслэлийн 

Цагдаагийн газар, 

Дүүргүүд, 

Төрийн бус 

байгууллагууд

Хотын өнгө үзэмжид сөргөөр нөлөөлж буй

хашаа хайс, дутуу гүйцэтгэлтэй барилга

байгууламжийг цэгцэлнэ.

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт ерөнхий 

төлөвлгөөний газар

Дүүргүүд



I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Д/д 2018 онд хийж, хэрэгжүүлэх ажил Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

I  УЛИРАЛ II  УЛИРАЛ

3 сар 4 сар 5 сар

III  УЛИРАЛ IV УЛИРАЛ

Хүрэх үр дүн
Хэрэгжүүлэх  

байгууллага

Хамтран хэрэгжүүлэх  

байгууллага
12 сар6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар1 сар 2 сар

66

Иргэдийн оролцоонд тулгуурласан дулаан

алдагдлыг бууруулах, дулаалгын аян

өрнүүлэх

Иргэд ая тухтай дулаан орчинд амьдрах,

агаарын бохирдол тодорхой хэмжээнд

буурна

Дүүргүүд Иргэд, ААНБ

67

Суурьшлын бүсэд оршиж буй гэр

хорооллын гудамж зам талбайн газар

зохион байгуулалтыг сайжруулж

өмчлөгдсөн газрын зөрчлийн судалгааг

гаргаж, иргэдийн оролцоотойгоор зөрчлийг

арилгуулах ажлыг зохион байгуулах

Гэр хорооллын гудамж, талбайн газар 

зохион байгуулалтыг сайжирсан байна.

Нийслэлийн Газрын 

алба
Дүүргүүд

68

Чингэлтэй, Сүхбаатар, Багануур дүүргийн

гэр хорооллын иргэдэд ариун цэврийн

байгууламжаа сайжруулах дадлага

сургалтыг хийж, зөв дадал хэвшлийг

эзэмшүүлэх ажлыг үе шаттай зохион

байгуулах 

Иргэд ил задгай хог хаяхгүй, бохир ус

асгахгүй байх, ариун цэврийн

байгууламж, бохирын цооногийг

ариутгах, халдваргүйтгэх мэдлэг,

хандлага дээшилнэ

Нийслэлийн Эрүүл 

мэндийн газар

Улаанбаатар хотын 

захирагчийн ажлын 

алба, 

Дэлхийн зөн олон 

улсын байгууллага

69

Хотын захын гэр хороололд ахуйн

үйлчилгээний чиглэлээр бизнес эрхлэх аж

ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжинэ. 

Хотын захын гэр хорооллын иргэдийн

хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн ахуйн

үйлчилгээний нэр төрөл, хүртээмж

нэмэгдэнэ.

Улаанбаатар хотын 

Хөгжлийн 

корпораци

Улаанбаатар хотын 

захирагчийн ажлын 

алба

70

Гэр хорооллын дахин төлөвлөн

барилгажуулах төвийн бүсийг инженерийн

шугам сүлжээ, барилга угсралтын ажлыг

эрчимжүүлэх

Гэр хорооллыг дахин төлөвлөн

барилгажуулах ажлыг үргэлжлүүлэх,

орон сууцны хороолол бий болоход

шаардлагатай инженерийн шугам

сүлжээг бий болгоно. 

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар

Нийслэлийн 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газар 

71

Гэр хорооллын дундын бүсийн айл өрхийг

инженерийн дэд бүтцээр хангах шийдэл

бүхий дэд бүтцийн төв байгуулах

Гэр хорооллын 250 айл өрх инженерийн

шугам сүлжээгээр хангагдах нөхцөл

бүрдэнэ. 

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар

Нийслэлийн 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газар 

72

Гандантэгчилэн хийд орчмын гэр

хорооллыг инженерийн шугам сүлжээний

барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх 

Гандантэгчилэн хийд орчмын гэр

хорооллыг хамарсан түүх, аялал

жуулчлалын цогцолбор гудамж бий

болох, барилгажуулах нөхцлийг

бүрдүүлнэ. 

Нийслэлийн Гэр 

хорооллын дэд 

бүтцийн газар

Нийслэлийн 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газар 

73
Гэр хороололд иж бүрэн тохижилттой

жишиг гудамжуудыг байгуулах

Гэр хорооллын иргэдийн амьдрах орчин

сайжирч, орчны бохирдол буурна. 
НЗДТГ-БТХ

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар

74

Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн инженерийн

шугам сүлжээ, авто зам, нийгмийн дэд

бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж

гүйцэтгэх 

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг

сааруулж, хотын чанартай дэд төвүүдийг

байгуулна. 

Улаанбаатар хотын 

Гэр хорооллыг 

хөгжүүлэх, хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжих 

хөтөлбөр төслийн 

нэгж 

Нийслэлийн Хөрөнгө 

оруулалтын газар

75

Шинэ суурьшлын бүсэд бага, дунд

орлоготой иргэдэд зориулсан орлогод

нийцсэн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийг

эхлүүлэх

Яармагийн спорт цогцолборын орчимд

баригдах 960 айлын орон сууцны

цогцолборыг хангах инженерийн шугам

сүлжээний барилга угсралтын ажил

хийгдсэн байна. 

Нийслэлийн Орон 

сууцны корпораци, 

Нийслэлийн 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 

Нийслэлийн Хот 

төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газар 

76

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн

тохижилт, цэцэрлэгжилт, ногоон

байгууламжийг нэмэгдүүлнэ.

Иргэдийн санал хүсэлтэд үндэслэн,

нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн

тохижилт, цэцэрлэгжилт, ногоон

байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг хийх

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам

талбайн тохижилт, ногоон байгууламж,

ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд

залуучуудын спорт тоглоомын талбай

42, бичил цэцэрлэгт хүрээлэн 5

байгуулна.

Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын 

алба 

Дүүргүүд

77

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар,

соёлыг сайжруулах болзолт уралдааныг

зохион байгуулах

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар,

соёл сайжирсан байна.

Нийслэлийн 

Тээврийн газар 

78

Нийслэлд харьяалагдах авто үйлчилгээний

байгууллагуудад “Тохирлын үнэлгээ” хийх

хөндлөнгийн байгууллагатай гэрээ

байгуулан хяналт тавьж ажиллах

Авто үйлчилгээний байгууллагуудын

стандартын шаардлага хангагдан,

үйлчилгээний чанар сайжирч иргэдийн

сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ.

Нийслэлийн 

Тээврийн газар 

Нийслэлийн 

Мэргэжлийн хяналтын 

газар

79

Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрс

олборлогч аж ахуйн нэгж, нөхөрлөл,

иргэдийн үйл ажиллагааг хуульд нийцүүлэх 

Хүний амь нас эрсдэх аюул, ослоос

урьдчилан сэргийлж, байгаль орчин

нөхөн сэргээгдэнэ.

Нийслэлийн 

Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

Нийслэлийн Байгаль 

орчны газар

80

Агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөнөөс

эрүүл мэндээ хамгаалах мэдээл, сургалт,

сурталчилгаа хийх 

Иргэдийн мэдлэг, хандлага дээшилнэ
Нийслэлийн Эрүүл 

мэндийн газар 
Дүүргүүд 

81
Иргэд, олон нийтийн оролцоотой агаар,

орчны бохирдлыг бууруулах 
Агаар, орчны бохирдол буурна. 

Нийслэлийн 

Мэргэжлийн 

хяналтын газар 

Нийслэлийн Агаарын 

бохирдлыг бууруулах 

газар 

Нийслэлийн Байгаль 

орчны газар

Гэр хорооллын орчин нөхцөлийг 

сайжруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ

Гэр хорооллыг хөгжүүлж, иргэдийн 

амьдрах орчныг сайжруулна. 

Төвлөрлийг сааруулах хотын дэд төв

болон шинэ суурьшлын бүсүүдийг

хөгжүүлнэ. 

Нийтийн тээврийн болон авто

үйлчилгээний байгууллагуудад тохирлын

үнэлгээ хийж үйлчилгээний чанар соёлыг

сайжруулна

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 


