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НИЙСЛЭЛИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ 

ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 

 

НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ 

Зорилго 1. Хүмүүнлэг, оюунлаг хотын иргэдийг бэлтгэн, хотын соёлыг түгээн 
дэлгэрүүлнэ.  

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Зорилт 1.1. Үндэсний эв нэгдэл, Монгол өв соёлыг сурталчилсан соёлын олон 
талт ажил зохион байгуулна. 

1.1.1. Урлагийн төрөл зүйлийг хөгжүүлэх замаар, иргэд, олон нийт болон гадаадын 
жуулчдад сурталчлан таниулах ажлыг эрчимжүүлж, үндэсний агуулга шингэсэн 
бүтээлийн тоог нэмэгдүүлсэн байна. 

1.1.2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг 
хамгаалалтад авч, сэргээн засварласан байна.  

1.1.3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалуудыг QR 
кодоор танилцуулах аппликэйшн бүтээж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.  

1.1.4. Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын сангуудын 
хүртээмж нэмэгдсэн байна. 

Зорилт 1.2. Хүмүүнлэг, оюунлаг хотын иргэдийг бэлтгэхэд боловсрол, соёлын 
байгууллагын хамтын ажиллагааг өрнүүлж, “Хотын соёл”-ыг төлөвшүүлнэ.  

1.2.1. Хотын соёлыг төлөвшүүлэх нөлөөллийн ажлуудыг зохион байгуулсан байна. 

 

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ 

Зорилго 2. Хүн амыг эрүүл, сайхан амьдрах нөхцөлөөр ханган, чанартай 
боловсролыг тэгш хүртээмжтэй хүргэж, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжин, өндөр мэдлэг чадвартай, ёс суртахуунтай хариуцлагатай, тогтмол 
орлоготой, бүтээлч нийслэлийн иргэнийг төлөвшүүлнэ. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Боловсрол 

Зорилт 2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагыг мэргэжлийн багшаар бүрэн хангана. 

2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 
байгууллагын багшлах боловсон хүчний нөөцийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, 
багшийг мэргэшүүлэх, давтан сургах замаар ур чадварыг дээшлүүлсэн байна. 

2.1.2. Багшийн хөгжлийг дэмжин ажлын үр дүнгээр индексийн урамшуулал олгоно. 

2.1.3. Боловсролын байгууллагын өөрийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, дэмжих, 
багш, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бодлого 
баримтална. 
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Зорилт 2.2. Хүүхэд бүрийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах, бага 
боловсрол эзэмшихэд бэлтгэх нөхцөлөөр хангана. 

2.2.1.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга, байгууламжийг үе 
шаттай нэмэгдүүлэх замаар бүлэг дүүргэлтийг стандарт хэмжээнд хүргэсэн байна. 

Зорилт 2.3. Хүүхэд бүрийг төлбөргүй, тэгш, чанартай бага болон суурь боловсрол 
эзэмших нөхцөлөөр хангана. 

2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга, байгууламжийг үе шаттай 
нэмэгдүүлж, бүлэг дүүргэлтийг стандарт түвшинд хүргэсэн байна. 

2.3.2. Сургууль дээрх болон хичээлээс гадуурх сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих 
замаар хүүхдийн авьяас, чадварыг хөгжүүлсэн байна.  

2.3.3. Ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд цахим 
хичээлийн иж бүрэн сан бүрдүүлж, зайн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжинэ.   

Зорилт 2.4. Боловсролын байгууллагуудыг хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэнд ээлтэй, жендэрийн мэдрэмжтэй болгон хөгжүүлж, хүн бүрийг аюулгүй, 
хүртээмжтэй, үр дүнтэй суралцах орчин нөхцөлөөр хангана. 

2.4.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдын харилцан адилгүй байдал, ялгаатай 
хэрэгцээг тодорхойлж, сурагчдад зориулсан түгээмэл загвар, тохирох 
хэрэглэгдэхүүн бүхий орчин нөхцөл бүрдүүлсэн байна. 

2.4.2. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийг эрүүл баталгаат хоол, хүнсээр 
хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

2.4.3. Мэргэжлийн байгууллагатай хамтран суралцагчдыг зам тээврийн осол, 
гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. 

Эрүүл мэнд 

Зорилт 2.5. Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, эмчлэх 
замаар халдварт бус өвчнөөс үүдэлтэй нас баралтын хувийг бууруулна.  

2.5.1. Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээ сайжирсан байна.  

2.5.2. Дүүрэг бүрд эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулагдсан байна.  

2.5.3. Эрүүл мэндийг дэмжих төвийг 8 дүүрэгт байгуулсан байна.  

Зорилт 2.6. Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, илрүүлэх, хянах, тандах, эмчлэх үйл 
ажиллагааг сайжруулан, өвчлөлийг бууруулна. 

2.6.1. БЗДХ/ДОХ, сүрьеэ, халдварт гепатит болон бусад халдварт өвчний 
илрүүлэлтийг нэмэгдүүлж, эмчилгээнд бүрэн хамруулсан байна. 

2.6.2. Товлолт дархлаажуулалтын хувийг нэмэгдүүлэх замаар тарилгаар 
сэргийлэгдэх халдварт өвчний тохиолдол буурсан байна. 

Зорилт 2.7. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тогтолцоог бий 
болгоно. 

2.7.1. Дүүрэг бүрд “Нийгмийн эрүүл мэндийн төв”-ийг байгуулсан байна. 

Зорилт 2.8. Эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна. 

2.8.1. Эх, хүүхдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, 
эндэгдлийг бууруулна. 
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Зорилт 2.9. Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг хүн бүрд хүргэнэ. 

2.9.1. Өсвөр насны хүүхдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг сайжруулж, 
эрүүлжүүлнэ. 

2.9.2. Нөхөн үржихүйн насны зорилтот бүлгийн эмэгтэйчүүдийн жирэмснээс 
сэргийлэх арга хэрэглээг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн боловсрол олгох ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

Зорилт 2.10. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын бэлэн байдал, хариу арга 
хэмжээний тогтолцоог бэхжүүлнэ. 

2.10.1. Шаардлагатай хүний болон эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн 
нөөц, бэлэн байдал хангагдсан байна. 

Зорилт 2.11. Хотын хүн амыг эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ, тэр дундаа нэн 
шаардлагатай эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг чанартай хүргэж, аюулгүй, үр 
дүнтэй, нэн хэрэгцээтэй эм, вакцинаар ханган, эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн 
хамруулна. 

2.11.1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

2.11.2. Стандартын шаардлага хангасан байртай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 
тоог нэмэгдүүлж, үйлчилгээний хүртээмж, хүчин чадлыг сайжруулна. 

Гэр бүл 

Зорилт 2.12. Гэр бүлийн боловсрол, хөгжил, төлөвлөлтийг хийж, гэр бүлийн 
тогтвортой байдлыг хангана. 

2.12.1. Гэр бүлийн боловсрол, хөгжлийг дэмжих замаар эцэг эхийн үүрэг 
хариуцлагыг нэмэгдүүлж, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангасан байна. 

Зорилт 2.13. Эмэгтэйчүүд, охидыг ялгаварлан гадуурхах болон хууль бус наймаа, 
бэлгийн мөлжлөг зэрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг устгана. 

2.13.1. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх олон талт хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлж, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулсан байна. 

Зорилт 2.14. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийг зогсооно. 

2.14.1. Хүүхдийн эрхийг хангахад эцэг, эх, олон нийтийн үүрэг хариуцлагыг 
нэмэгдүүлж, хяналтыг сайжруулсан байна. 

2.14.2. Хүүхэд ажиллуулахыг хориглосон ажлын байранд хүүхэд ажиллуулахыг 
таслан зогсооно. 

2.14.3. Эцэг, эхийн хараа хяналт сул, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг эрт 
илрүүлэх, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний хяналтыг сайжруулсан байна. 

2.14.4. Урьдчилан сэргийлэх замаар хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулсан 
байна. 

2.14.5. Улаанбаатар хотын хүүхдэд ээлтэй байдлын индексийг тогтоож, индексийн 
үзүүлэлтийг сайжруулсан байна. 

Хөдөлмөрийн зах зээл 
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Зорилт 2.15. Хотын хүн амыг зохистой ажлын байраар ханган бүрэн хөдөлмөр 
эрхлэлтэд хамруулж, адил үнэлэмжтэй ажилд адил цалин хөлс олгох, хөдөлмөр, 
боловсрол, сургалтад хамрагдах залуучуудын хувийг нэмэгдүүлнэ. 

2.15.1. Шинээр ажлын байр бий болгосон ажил олгогчдыг дэмжин, иргэдийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлсэн байна. 

2.15.2. "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв"-ийг олон улсын жишигт нийцүүлж, 
бүсчилсэн байдлаар хөгжүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн цогц үйлчилгээг хүргэсэн 
байна. 

2.15.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт, мэргэжлийн болон давтан сургалтыг бүрэн 
дунд, түүнээс доош боловсролтой, мэргэжилгүй, ажлын туршлагагүй залуу 
ажиллах хүчинд чиглүүлэн зохион байгуулсан байна. 

Угийн бичиг 

Зорилт 2.16. Угийн бичиг хөтлөлтийг дэлгэрүүлэн таниулна. 

2.16.1. Нийслэлийн айл өрхүүдийн угийн бичиг хөтлөлтийг нэмэгдүүлсэн байна. 

 

ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА 

Зорилго 3. Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлж, 
албан бус салбарт ажиллагсдыг албан салбарт шилжүүлж, нийгмийн 
даатгалын тогтолцооны шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Нийгмийн хамгаалал 

Зорилт 3.1. Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох шинэчилсэн аргачлалын дагуу 
өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, үр дүнд тулгуурлан нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлнэ. 

3.1.1. Зорилтот өрхийг оновчтой тодорхойлж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулсан 
байна. 

Зорилт 3.2. Нийгмийн харилцаанаас тусгаарлагдаж болзошгүй иргэдийг нийгмийн 
хамгааллын суурь үйлчилгээнд хамруулан, орлогын эх үүсвэртэй болох нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ.  

3.2.1. Нийгмийн харилцаанаас тусгаарлагдаж болзошгүй иргэдийг амьдралын зөв 
дадал хэвшилд сургаж, нийгмийн суурь үйлчилгээнд хамруулсан байна. 

Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес 

Зорилт 3.3. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжин цагийн 
ажлын тогтолцоог бий болгоно. 

3.3.1. Оюутан, залуучуудын цагийн ажил хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

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

3.3.3. Залуучуудын хөгжлийн төвөөр дамжуулан хувь хүний хөгжлийг дэмжиж, 
амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлнэ. 
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Зорилт 3.4. Бүтээмжтэй үйл ажиллагаа, зохистой ажлын байр, инновацийг дэмжин 
санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар аж ахуй, бичил, жижиг, 
дунд бизнесүүдийг албан хэвшилд шилжүүлж, өсөлтийг дэмжинэ. 

3.4.1. Бичил бизнес эрхлэгчдийг жижиг бизнес эрхлэгч болгох суурь нөхцөл 
бүрдсэн байна.  

3.4.2. Албан бус эдийн засгийн салбарт ажиллагсдыг албан салбарт шилжүүлж 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн байна.  

3.4.3. Тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлж, ажлын байраа хадгалсан, шинэ ажлын 
байр бий болгосон бичил, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч, ажил олгогчдыг дэмжин, 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэн ажилласан байна.   

3.4.4. Бичил, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг гадаад, дотоодын зах зээлд 
гаргахад дэмжлэг үзүүлэн, борлуулалтын зах зээлийг өргөтгөх, нэмэгдүүлэхэд 
хамтран ажилласан байна. 

Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг 

Зорилт 3.5. Биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцөлийг сайжруулж, 
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

3.5.1. Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх биеийн тамир, спортын үйлчилгээний чанар 
сайжирсан байна. 

3.5.2. Дүүрэг, хороод болон шинэ дагуул хот, шинэ дэд төвүүдэд биеийн тамир, 
спортын барилга байгууламжийг норм, стандартын дагуу барьж байгуулсан байна. 

3.5.3. Нийслэлийн иргэдийн дунд биеийн тамир, спортын арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулснаар оролцоог нэмэгдүүлсэн байна.   

3.5.4. Нийслэлд спортын төрлүүдийг хөгжүүлж, тамирчдын залгамж халааг 
тасралтгүй бэлтгэдэг болсон байна. 

3.5.5. Нийслэл Улаанбаатар хотноо олон улсын спортын наадмыг зохион байгуулж 
дэлхийд сурталчлан, таниулах ажлыг шат дараатай зохион байгуулсан байна. 

 

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ 

Зорилго 4. Инновацад тулгуурласан, өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, оюуны бөөгнөрлийг дэмжиж, бүтээлч, бие 
даасан, тогтвортой эдийн засагтай хот болох суурийг бүрдүүлнэ.  

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Олон тулгуурт, бие даасан эдийн засаг  

Зорилт 4.1. Нийслэлийн орлогын эх үүсвэрүүдийг нэмэгдүүлж, эрсдэл даах 
чадвартай бие даасан эдийн засгийг бүрдүүлнэ. 

4.1.1. Нийслэлийн өмчийн хөрөнгийг эргэлтэд оруулж, өмч ашиглалтын үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлсэн байна. 

4.1.2. Хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах, үнэт цаас гаргах ажлыг хэрэгжүүлсэн 
байна.  
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4.1.3. Төсвийн хөрөнгийг эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд чиглүүлсэн, үр ашигтай, 
хариуцлагатай төлөвлөж, сахилга батыг сайжруулсан байна. 

4.1.4. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оновчтой хэлбэрт тулгуурлан, эрх ашгийг 
хамгаалж, хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжиж ажилласан байна.  

4.1.5. Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжсэн байна.  

4.1.6. Татвар ногдуулах, хураах үйл ажиллагаанд технологийн дэвшил нэвтрүүлэн, 
хялбаршуулсан байна. 

4.1.7. Олон улсын байгууллага, хөгжлийн түншлэгч орон, олон улсын банк 
санхүүгийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй хотын хөгжлийн томоохон 
төсөл, хөтөлбөрүүдийн ил тод, үр ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна.  

Инновац, энтрепренёршип  

Зорилт 4.2. Инновацыг хотын тогтвортой хөгжлийн үндсэн хүчин зүйлсийн нэг 
болгон хөгжүүлнэ. 

4.2.1. Инновац, энтрепренёршипд оролцох боломжийг нэмэгдүүлсэн байна.  

4.2.2. Салбар дундын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, инновацыг дэмжих дэд 
бүтцийг хөгжүүлсэн байна. 

4.2.3. Инновацын судалгаа, хөгжүүлэлтийг эдийн засгийн хөшүүргээр дэмжихэд 
санаачилга гарган ажилласан байна. 

4.2.4. Нийслэлийн тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд иргэдийн дэвшүүлсэн 
инновацлаг санааг дэмжиж, оролцоог нэмэгдүүлсэн байна. 

Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл 

Зорилт 4.3. Эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлж, бүтээлч эдийн засгийг хөгжүүлнэ. 

4.3.1. Үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, олон улсын аялал 
жуулчлалын зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлсэн байна. 

4.3.2. Мэдээллийн технологийн салбарыг дэмжиж, эдийн засагт оруулах хувь 
нэмрийг нэмэгдүүлсэн байна. 

4.3.3. Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэн, 
дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг байгуулж, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлсэн байна. 

Эдийн засгийн орон зай  

Зорилт 4.4. Бизнес, үйлчилгээ эрхлэхэд таатай орон зайг хөгжүүлнэ. 

4.4.1. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах "Эдийн засгийн чөлөөт бүс" 
байгуулах ажлыг шат дараалалтай хэрэгжүүлсэн байна.  

4.4.2. Цахим зайн ажлын байр, ажлын уян хатан цагийг дэмжих замаар ажиллах 
хүчний нөөцийг татсан байна. 

Хариуцлагатай, эрсдэл даах үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

Зорилт 4.5. Хариуцлагатай, тогтвортой хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 
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4.5.1. Технологи нутагшуулах, лаборатори, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийх 
замаар стандартын шаардлага хангасан хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

4.5.2. Дагуул, хаяа хот, тосгодод хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл 
ажиллагааг бодлогоор дэмжиж, эрчимжсэн мал аж ахуйг төрөлжүүлэн хөгжүүлсэн 
байна.  

4.5.3. Хотын стратегийн хүнсний улирлын нөөцийг эрэлт, нийлүүлэлттэй 
уялдуулан хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор бүрдүүлсэн байна. 

4.5.4. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний менежментийг сайжруулж стандартад нийцүүлсэн 
байна. 

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа 

Зорилт 4.6. Олон улсын хотуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, 
хөрөнгө оруулалт, худалдаа, эдийн засгийн харилцааг нэмэгдүүлнэ. 

4.6.1. Бүс нутгийн хотуудтай харилцан ашигтай худалдаа, эдийн засаг болон олон 
талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлсэн байна. 

 

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ 

Зорилго 5. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлж, иргэдийн оролцоог 
хангасан, авлигаас ангид, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, мэргэшсэн 
тогтвортой засаглалыг төлөвшүүлнэ. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Ухаалаг засаглал 

Зорилт 5.1. Нийслэлийн эрх зүйн орчныг эрх мэдэл захиргааны төвлөрлийг 
сааруулж, тогтвортой, хяналттай засаглалыг төлөвшүүлэх замаар сайжруулна. 

5.1.1. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Нийслэл хотын албан татварын 
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байна. 

5.1.2. Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шат дарааллыг бууруулах, 
зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг цахимжуулсан байна.  

Цахим монгол (иргэн, төр, хувийн хэвшлийн нэгдсэн систем) 

Зорилт 5.2. Нийслэл хотын хяналт удирдлагын цогц систем бий болгож, 
нийслэлийн мэдээллийн сан, өгөгдлийн бүрэн байдал, аюулгүй байдлыг хангаж, 
нэг эх сурвалж бүхий мэдээлэл, нээлттэй өгөгдлийг бий болгосон байна. 

5.2.1. Нийслэлийн алслагдсан 3 дүүргийг цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээнд 
холбож, дэд бүтэц сайжирсан байна. 

5.2.2. "Нэг иргэн-Нэг бүртгэл" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байна.  

5.2.3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангасан байна. 

5.2.4. Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр хороолол болон хүн ам ихээр цуглардаг 
тодорхой бүсүүдийг үе шаттайгаар утасгүй интернетжүүлэх төсөл, арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ.  
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Чадварлаг, ёс зүйтэй төрийн алба 

Зорилт 5.3. Мэргэшсэн, чадварлаг, иргэндээ үйлчилдэг, тогтвортой төрийн албыг 
бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээний үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлнэ. 

5.3.1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад болон олон улсын 
чанарын менежментийн тогтолцоо, стандартыг нэвтрүүлсэн байна. 

5.3.2. Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

5.3.3. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаанд үйлчилгээний 
стандартыг нэвтрүүлж, иргэдийн итгэлийг хүлээсэн үйлчилгээний соёлыг 
төлөвшүүлнэ. 

Хүний эрхийг дээдэлсэн нийгэм 

Зорилт 5.4. Хүнийг эрхийг хамгаалах чиглэлд иргэн, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг бэхжүүлж, оролцоог хангана. 

5.4.1. Бүх нийтийн оролцоог хангасан, үр нөлөөтэй, хариуцлагатай, чадварлаг, 
институцийг бүх шатанд бий болгож, иргэдийг аюулгүй, амар тайван амьдрах 
нөхцөлөөр хангана. 

Авлигагүй засаглал    

Зорилт 5.5. Шударга ёсыг эрхэмлэн бэхжүүлэх замаар авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн гэмт хэргийг бууруулна. 

5.5.1. Шударга, хариуцлагатай, ил тод, нийтийн албыг бэхжүүлж, авлигын бүх 
хэлбэрийг таслан зогсоож, хяналтыг нэмэгдүүлнэ. 

5.5.2. Төрийн байгууллага, албан тушаалтныг авлигын эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангана. 

 

ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ 

Зорилго 6. Байгалийн нөөцийг хамгаалж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах 
замаар хүрээлэн буй орчны доройтлыг бууруулж, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицно. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Экосистем 

Зорилт 6.1. Байгалийн нөөцийг хадгалж, хамгаалан, нөхөн сэргээнэ.   

6.1.1. Орон нутгийн хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн байна.  

6.1.2. Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сангийн хомсдол, доройтлыг бууруулна. 

6.1.3. Амьтан, ургамлын төрөл зүйлийг нутагшуулан хамгаалж, нөхөн сэргээсэн 
байна. 

6.1.4. Байгаль хамгааллын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоо нэмэгдсэн байна. 

Хүрээлэн буй орчин 
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Зорилт 6.2. Орчны бохирдлыг багасгаж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 
бууруулна. 

6.2.1. Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийг сайжруулсан түлшээр бүрэн хангаж, 
агаарын бохирдлыг бууруулсан байна. 

6.2.2. Агаарын чанарын хяналтыг сайжруулсан байна. 

6.2.3. Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг ангилан ялгаж, цуглуулж тээвэрлэх 
дэвшилтэт цогц арга, технологийг нэвтрүүлж, дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг 
дэмжих замаар төвлөрсөн цэгт дарж булагдах хог хаягдлын хэмжээг бууруулна. 

6.2.4. Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдийн нөхцөлийг сайжруулж, олон жил хог дарж 
булсан ландфилын талбайг үе шаттайгаар хэсэгчлэн хааж, нөхөн сэргээлт хийнэ. 

6.2.5. Хог хаягдлын үйлчилгээний төлбөр, хураамж төлөх нээлттэй ил тод 
хялбаршуулсан цахим системийг нэвтрүүлнэ. 

6.2.6. Аюултай хог хаягдлыг бүртгэлжүүлж, ангилан ялгаж, тээвэрлэх, түр 
хадгалах, саармагжуулан устгах тогтолцоог бий болгоно. 

6.2.7. Хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулж, өдөрт 2,000 кг бордоо үйлдвэрлэх 
хүчин чадал бүхий үйлдвэрийг ашиглалтад оруулсан байна.  

6.2.8. “Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 
боловсруулж, хэрэгжүүлсэн байна.  

6.2.9. Гэр хорооллын айл өрхүүдэд эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэх замаар 
стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламжийг үе шаттайгаар 
нэмэгдүүлж, бохир цуглуулж, тээвэрлэх, байгальд ээлтэй аргаар устгах арга 
технологийг нэвтрүүлнэ. 

6.2.10. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх оршуулгын үйлчилгээний зохистой 
менежментийг бий болгож, оршуулгын газруудыг нөхөн сэргээж, ойжуулна. 

6.2.11. Байгалийн баялгийн олборлолтоос эвдэрсэн талбайд нөхөн сэргээлт 
хийсэн байна. 

Усан орчин 

Зорилт 6.3. Усны нөөцийг хамгаална.  

6.3.1. Ундны усны нөөцийг судалж, усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хязгаарлалтын 
бүс, тэжээгдлийн мужийг тогтоож, хамгаалалтад авна. 

6.3.2. Гадаргын усыг хуримтлуулж, ашиглалтыг нэмэгдүүлсэн байна. 

Тохижилт, ногоон байгууламж 

Зорилт 6.4. Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлнэ. 

6.4.1. Дүүрэг бүрд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн 
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нягтруулах замаар нэг хүнд ногдох ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байна.  

6.4.2. Сэлбэ, Дунд гол, Туул голын эрэг орчмын газрыг нийтийн зориулалттай 
ногоон байгууламж, спортын төрөлжсөн талбай бүхий байгалийн төрхийг 
хадгалсан, амралт зугаалгын бүс болгон тохижуулсан байна. 
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ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Зорилго 7. Иргэдийг аюулгүй, амар тайван, гамшгийн эрсдэлгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Зорилт 7.1. Цагдаагийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажиллагаа, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна. 

7.1.1. Цагдаагийн байгууллагын хэлтэс, хэсгийн байруудыг шинээр барьж, төрийн 
үйлчилгээг хүртээмжтэй болгоно. 

7.1.2. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангахад 
шаардлагатай автомашин, техник хэрэгслийн хангамжийг нэмэгдүүлсэн байна.  

7.1.3. Эрүүлжүүлэх, саатуулах төвийн барилгыг шинэчлэн барьж, үйлчилгээ 
үзүүлэх нөхцөлийг сайжруулсан байна. 

Зорилт 7.2. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, гэмт хэргийн гаралтын түвшинг бууруулна.  

7.2.1. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, цагийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, хамтран ажилласан 
байна. 

7.2.2. Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлд өртөхөөс хамгаалах 
“Хүүхэд хамгаалагч” төслийг хэрэгжүүлж, хүүхдийг гэмт хэрэгт өртөх, хохирогч 
болох эрсдэл бууруулсан байна. 

7.2.3. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж, 
хохирогчийг хамгаалалтад авах, аюулгүй байдлыг хангах түр хамгаалах байрыг 
шинэчилж, барьсан байна.  

Зорилт 7.3. Гудамж, зам талбайг хянах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор камерын нэгдсэн хяналтын системийг бий болгоно.  

7.3.1. Нийслэлийн удирдлага, хяналтын цогц системийг байгуулж хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн байна.  

7.3.2. Бичлэг болон зурган мэдээллээс үл давтагдах өгөгдлөөр программ 
хангамжийг нэвтрүүлэх, гэмт хэргийн цахим зураглал /Griemmap, Compstat/-ыг 
цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлуудыг хийж, 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд ашиглагдаж буй хяналтын камерыг “Камерын 
удирдлагын нэгдсэн төв”-тэй холбож, гудамж, зам талбайн хяналт, гэмт хэрэг 
илрүүлэлт сайжруулж, гэмт хэргийн гаралт бууруулсан байна. 

Зорилт 7.4. Гамшгаас авран хамгаалах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулна. 

7.4.1. Онцгой байдлын байгууллагын гамшигтай тэмцэх техник, хэрэгслийн 
хангамжийг нэмэгдүүлж, хүн амын нягтрал ихтэй байршлуудад гал түймэр унтраах, 
аврах анги байгуулж, иргэдийг аюул, ослоос авран, хамгаалах чадавхыг 
сайжруулсан байна. 
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НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ 

Зорилго 8. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлж 
бүс, орон нутгийн хөгжлийн уялдааг хангуулна. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Зорилт 8.1. Монгол Улсын үндэсний түвшний хөгжлийн бодлоготой нийслэлийн 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг уялдуулж, дагуул, хаяа хот, тосгодын хөгжлийг 
эрчимжүүлж хотын төвлөрлийг сааруулах бодлогыг боловсруулна. 

8.1.1."Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл", 
"Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн төсөлд нийслэлийн хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийг уялдуулсан байна. 

8.1.2. “Шинэ Зуунмод”, “Майдар” шинэ дагуул хотын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн хилийн цэсийг өөрчлөх ажлыг холбогдох төрийн захиргааны төв 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан байна. 

8.1.3. Төв аймагтай хамтран ажиллах эдийн засгийн болон нийгмийн хөгжлийн 
чиглэлийг тодорхойлж, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлсэн байна.  

8.1.4. Богд уулыг тойрсон “Хөгжлийн алтан тойрог” төсөл, Улаанбаатар хотын 
дагуул хотуудыг түшиглэн ачаа тээврийн логистик төв байгуулах техник, эдийн 
засгийн үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. 

8.1.5. Улаанбаатар хотын дагуул, хаяа хот, тосгодын хөгжлийн төлөвлөлтийн 
баримт бичгүүдийг боловсруулж дуусгана. 

8.1.6. “Барилгын материалын бөөний худалдааны төв”-ийн техник, эдийн засгийн 
үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулж, ажлыг эхлүүлсэн байна.  

8.1.7. Улаанбаатар хотод сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийг 
хотоос шилжүүлэх бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

8.1.8. Зарим их, дээд сургуулиудыг мэргэжлийн чиглэл, салбараар төрөлжүүлж, 
дагуул хотууд болон бусад аймгуудад шилжүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлсэн байна. 

 

ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ 

Зорилго 9. Орон зайн оновчтой төлөвлөлтийн хүрээнд хотын төвлөрлийг 
задалж орон сууц, дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн, хот байгуулалтын 
үйл ажиллагаанд ухаалаг технологийн шинэчлэл хийнэ. 

Зорилгын хүрээнд дэвшүүлсэн зорилт, хүрэх үр дүн: 

Хотын орон зайн оновчтой төлөвлөлт 

Зорилт 9.1. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх 
ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. 

9.1.1. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагалдан гарах зураг төсөл, баримт бичгийг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлсэн 
байна. 

9.1.2. Хүн амын тооцоот нягтралаас хэтэрсэн байршлын судалгааг гаргаж, хүн ам, 
барилгажилтын нягтралыг хориглох бүсийг тогтооно.   
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9.1.3. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлсэн 
байна.  

Зорилт 9.2. Төр захиргаа, мэдээлэл технологи, бизнес санхүү, соёл, боловсрол, 
худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн хангамж 
бүхий хотын шинэ төв, дэд төв, олон нийтийн төвүүдийг байгуулж, хотын хэт 
төвлөрлийг бууруулна. 

9.2.1. "Яармаг" хотын шинэ төвийн ерөнхий төлөвлөгөө /Нисэх, Яармаг орчмын 
орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол/ шинэчлэн 
боловсруулагдаж, төлөвлөлтийн дагуу бүтээн байгуулалт хэрэгжих боломжийг 
бүрдүүлсэн байна.  

9.2.2. "Баянхошуу", "Сэлбэ", "Дамбадаржаа", "Дэнжийн 1000", "Толгойт", "Шархад" 
дэд төвүүдийг байгуулна. 

Ухаалаг технологи 

Зорилт 9.3. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагаанд 
ухаалаг технологийг нэвтрүүлж, нийслэлийн хот байгуулалтын дундын мэдээллийн 
санг өргөжүүлэн, иргэд, олон нийтэд нээлттэй болгоно. 

9.3.1. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан газар олгох, 
барилга барих зөвшөөрлийг иргэд, олон нийтэд нээлттэй болгосон байна. 

9.3.2. Улсын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системд холбогдож, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэн, гудамж, зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг шинэчлэн, 
хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. 

9.3.3. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг том масштабын байр зүйн тоон зургаар бүрэн 
зурагжуулсан байна. 

9.3.4. Замын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. 

Газрын харилцаа 

Зорилт 9.4. Нийслэлийн газрын харилцааны бодлогыг шинэчлэн, цахим системийг 
нэвтрүүлж, стандартыг хангуулна.  

9.4.1. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлнэ. 

9.4.2. Гэр хорооллын мухар гудамж, зуслангийн бүсийн орц, гарц, орон сууцны 
хороолол дундах газар, нийтийн эзэмшлийн зам, талбайн газрын зөрчлийн 
асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, түргэн тусламж, гал унтраах, аврах ажиллагааг 
шуурхай хүргэх, нэвтрэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. 

9.4.3. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй бүтээн 
байгуулалтын ажлын нөлөөлөлд өртсөн иргэн, хуулийн этгээдэд хуулийн дагуу 
нөхөн олговрыг олгох, газар чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

9.4.4. Ойн, голын, усан сан бүхий газрын, үер, цэвэрлэх байгууламж, өндөр хүчдэл, 
түүх соёл, дурсгалт зүйлийн хамгаалалтын бүс болон төлөвлөж буй экологийн 
коридор, хотын суурьшлын бүс /тиг гортиг/-ийн гадна байгаа суурьшлыг чөлөөлж, 
нүүлгэн шилжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. 

9.4.5. Газрын мониторингийн цахим системээр дамжуулан газрын төлөв байдал, 
чанарын захиалгат хянан баталгаа хийгдэнэ. 
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9.4.6. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нийтийн эзэмшлийн амралт, зугаалга, биеийн 
тамирын зориулалттай газар, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх, нийтээр зүй зохистой ашиглах, хамгаалах зорилгоор нийтийн 
эдэлбэр газрын байршлыг тогтоож, холбогдох шийдвэрийг гаргуулан, 
бүртгэлжүүлэх, хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.  

Хотын стандарт 

Зорилт 9.5. Нийслэлийн хэмжээнд иргэдийн эрүүл, ая тухтай амьдрах орчны 
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хотын стандарт, норм, дүрмийг олон улсын 
жишигт нийцүүлэн боловсруулж, мөрдүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

9.5.1. Хот төлөвлөх, байгуулах үйл ажиллагаанд болон нийгмийн үйлчилгээний 
барилгуудад стандартыг мөрдүүлдэг тогтолцоог бий болгоно. 

9.5.2. Ногоон барилгын стандарт боловсруулж, нэвтрүүлсэн байна. 

9.5.3. Хотын стандартын дагуу орчны аюулгүй байдлын хяналт, шалгалтыг 
сайжруулж, иргэдийн амьдрах орчны эрсдэлийг бууруулсан байна.  

Дахин төлөвлөлт 

Зорилт 9.6. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах, гэр хорооллын 
газрыг дахин зохион байгуулах төслүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, инженерийн 
болон нийгмийн дэд бүтцээр хангагдсан, орчны бохирдлыг бууруулсан нийтийн 
болон амины орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ. 

9.6.1. Төвийн бүсийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөн барилгажуулж, инженерийн 
болон нийгмийн дэд бүтцээр хангагдсан орон сууцыг ашиглалтад оруулсан байна.  

9.6.2. Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг 
нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" төслийг хэрэгжүүлнэ. 

9.6.3. Захын бүсийн алслагдмал гэр хорооллын бүсэд бие даасан сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсвэр бүхий технологийг нэвтрүүлсэн байна. 

9.6.4. Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой гэр хорооллын бүсэд 
иргэдийн газрыг орон сууцаар солино. 

Орон сууцны бодлого 

Зорилт 9.7. Түрээсийн олон төрөлт болон орлогод нийцсэн орон сууц төслүүдийг 
хэрэгжүүлж, нийслэлийн зорилтот өрхүүдийг орон сууцаар хангана. 

9.7.1. Түрээсийн олон төрөлт орон сууцыг нэмэгдүүлсэн байна.   

9.7.2. Улаанбаатар хотын дэд төвүүдэд орлогод нийцсэн ногоон орон сууцны 
төсөл, Баянголын амны орон сууцны төсөл, төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагааны орон сууцны төслүүдийг тус тус хэрэгжүүлсэн байна. 

9.7.3. Шинэ суурьшлын бүсэд инженерийн болон нийгмийн дэд бүтэц бүхий орон 
сууцны хорооллын бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлсэн байна. 

Зорилт 9.8. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барилгажуулж, нийтийн зориулалттай орон сууцыг 
засварлан иргэдийн эрүүл, аюулгүй таатай орчинд амьдрах эрхийг хангана. 

9.8.1. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барилгажуулсан байна. 

9.8.2. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийг засварласан байна. 
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9.8.3. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй цахилгаан шатыг шинэчилсэн байна. 

9.8.4. Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалсан байна. 

9.8.5. Ашиглалтын хугацаа дууссан шугамыг шинэчилж, ус, дулаан дамжуулах 
төвүүдийг нэгдсэн теле хяналтын системд холбох болон зэв шүүх төхөөрөмж 
суурилуулан ашиглалтын зардлыг бууруулсан байна. 

Зорилт 9.9. Хотын барилга байгууламжийг паспортжуулан, газар хөдлөлтөд 
тэсвэрлэх чадварт хянан баталгаажуулалт хийнэ. 

9.9.1. 2002 оноос өмнө баригдсан орон сууц болон олон нийтийн зориулалттай 
барилга, байгууламжийн бат бэх, найдваржилтын төлөв байдалд мэргэжлийн 
дүгнэлт гарган, паспортжуулах ажлыг хийж дууссан байна.  

9.9.2. Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, олон нийтийн 
барилгын хүчитгэлийн зураг, гамшгийн эрсдэлд тэсвэртэй амины сууцны загвар 
зургийг боловсруулсан байна. 

Цахилгаан хангамж 

Зорилт 9.10. Эрчим хүчний ашиглалтын үр ашгийг өсгөж, дэд бүтцийг өргөжүүлэн, 
технологийн шинэчлэл хийж, хүн амыг тогтвортой эрчим хүчээр хангана.  

9.10.1. Цахилгааны шугам сүлжээг шинэчлэн, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр бүрэн 
хангана.  

9.10.2. Эрчим хүчний цэнэг хураагуурын станц шинээр ашиглалтад оруулсан 
байна.  

Зорилт 9.11. Гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлнэ. 

9.11.1. Гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийг үе шаттай нэмэгдүүлж, нэгдсэн 
удирдлагын автомат системд холбосон байна.  

Дулаан хангамж 

Зорилт 9.12. Дулааны эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах эх 
үүсвэрийн чадлын нөөцийг бий болгоно. 

9.12.1. Дулааны станцын хүчин чадал, гол магистраль шугамын дулаан нэвтрүүлэх 
чадвар нэмэгдсэн байна.   

9.12.2. Амгалан дулааны станц болон 3 дугаар цахилгаан станцын өргөтгөл 
шинэчлэлтийн ажилтай уялдуулан, төрийн өмчийн халаалтын зуухнуудыг үе 
шаттайгаар төвлөрсөн дулаанд холбосон байна.  

9.12.3. Хийн түлшний дулааны эх үүсвэрүүдийг барьж байгуулна.  

9.12.4. Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хатуу түлшний халаалтын зуухнуудыг хийн түлшинд шилжүүлсэн 
байна.  

Мэдээлэл холбоо 

Зорилт 9.13. Мэдээлэл, холбооны электрон автомат телефон станц, мэдээлэл 
холбооны нэгдсэн төвийн барилгуудыг холбож, нэгдсэн том сүлжээ үүсгэн, зохион 
байгуулалтыг сайжруулна. 
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9.13.1. Мэдээлэл, холбооны нэгдсэн төвийн барилга, худаг сувагчлалын 
байгууламж шинээр барьж, мэдээлэл холбооны нэгдсэн сүлжээ бий болгосон 
байна. 

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ 

Зорилт 9.14. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний барилга байгууламжийг барьж, 
иргэдийг үер, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэн, амьдрах орчныг сайжруулна. 

9.14.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний баримт бичиг, зураг төсөл 
боловсруулсан байна.  

9.14.2. Үерийн хамгаалалтын далан, суваг, шугам сүлжээг шинээр барих болон 
өргөтгөн, шинэчилсэн байна. 

9.14.3. Далан суваг, шугам сүлжээний цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, засварт 
шаардлагатай машин, механизмаар хангана.  

Ус хангамж, ариутгах татуурга 

Зорилт 9.15. Ус хангамжийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх болон усны алдагдлыг 
бууруулж, шугам доторлох төслийг үргэлжлүүлж дуусгана.   

9.15.1. Хотын баруун хэсэгт ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр барьж, төв цэвэрлэх 
байгууламжийн хаягдал усыг гүн цэвэршүүлэн, дулаан, цахилгааны станцуудад 
техникийн усны зориулалтаар дахин ашиглана 

9.15.2. Туул усан цогцолборын техник, эдийн засгийн үндэслэлийг эцэслэн 
дуусгаж, барилга угсралтын ажлын зураг төслийг боловсруулсан байна. 

9.15.3. Ундны усны эх үүсвэрийн гүний худаг, тоолуургүй айл өрхийг тоолууржуулж 
усны бодит хэрэглээг тооцож, усны лабораторийн хүчин чадлыг өргөтгөн 
шинэчилсэн байна. 

Зорилт 9.16. Улаанбаатар хотод ус хангамжийн усан сан, шугам сүлжээг шинээр 
болон өргөтгөн барьж, цэвэр усны түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна. 

9.16.1. Ус хангамжийн усан сан, шугам сүлжээг шинээр барьж, байгуулсан байна. 

9.16.2. Одоо байгаа ус хангамжийн усан сан, шугам сүлжээг өргөтгөн, шинэчилсэн 
байна. 

9.16.3. Ус хангамжийн шугамыг шуудуу ухалгүй доторлох төслийг хэрэгжүүлж, 
зөөврийн ус түгээх байруудыг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбож, ухаалаг 
төхөөрөмж суурилуулсан байна. 

Зорилт 9.17. Шинээр цэвэрлэх байгууламж барьж, хуучин байгууламжуудад 
техник технологийн шинэчлэлт хийж, эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийг 
баталгаажуулна.  

9.17.1. Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламж болон лаг хатаах 
байгууламжийг ашиглалтад оруулсан байна.   

9.17.2. Буянт-Ухаа орон сууцны хорооллын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 
гадна дулааны шугамын нэмэлт ажлуудыг ашиглалтад оруулсан байна. 

Зорилт 9.18. Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудад 
шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмжөөр хангана. 

9.18.1. Цэвэр, бохир усны зөөврийн болон шугам сүлжээний засвар үйлчилгээний 
машин механизмаар хангалт хийж, шугам сүлжээний засвар үйлчилгээнд 
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зарцуулах хугацааг багасаж, ус түгээх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулсан 
байна. 

Авто зам, нийтийн тээвэр  

Зорилт 9.19. Авто зам, дугуйн зам, явган замын нөхцөлийг сайжруулан, гол, 
туслах гудамж болон хорооллын доторх замыг өргөтгөн, шинэчилж, авто замыг 
шинээр барьж, үндсэн сүлжээг нэмэгдүүлэн, хөгжүүлнэ. 

9.19.1. Авто замын сүлжээний уртыг нэмэгдүүлсэн байна.  

9.19.2. Гол болон туслах гудамж замын техник ашиглалтын түвшинг сайжруулж, 
өргөтгөн, шинэчилсэн байна.  

9.19.3. Дугуйн замын сүлжээг нэмэгдүүлсэн байна.  

9.19.4. Сул шороон хөрсийг явган зам, талбай болгон тохижуулна. 

Зорилт 9.20. Авто замын хөдөлгөөний төлөвлөлтийг оновчтой түвшинд төлөвлөж, 
авто замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулна.  

9.20.1. Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах цогц арга хэмжээ авч хотын 
хэсгийн тээврийн хэрэгслийн дундаж хурдыг нэмэгдүүлнэ. 

9.20.2. “Нийслэл хотын замын хөдөлгөөн, тээврийн ухаалаг систем” төслийг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байна. 

Зорилт 9.21. Улаанбаатар хотод олон төрөлт тээврийн оновчтой сүлжээг 
төлөвлөн, хөгжүүлнэ. 

9.21.1. Нийтийн тээврийн мастер төлөвлөгөө боловсруулж, нийтийн тээврийн 
төлөвлөлт оновчтой төлөвлөгдсөн байна. 

9.21.2. Зорчигч тээврийн урсгалаас хамаарч дагуул, хаяа хот, тосгод нийтийн 
тээврийн сүлжээнд холбогдсон байна. 

9.21.3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд олон төрөлт, ухаалаг зорчигч тээврийн 
төрөл нэмэгдсэн байна. 

Зорилт 9.22. Зорчигчдын ариун цэвэр, аюулгүй байдлыг хангасан, ая тухтай 
зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн, нийтийн тээврийн хэрэгсэл, зогсоолтой болно. 

9.22.1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй автобусаар парк 
шинэчлэлт хийсэн байна. 

9.22.2. Цахилгаан тээврийн хэрэгслийг цахилгаан эх үүсвэрээр цэнэглэх цэгийг 
байгуулсан байна.  

9.22.3. Зорчигч тээврийн үйлчилгээний зогсоолыг сайжруулж, стандартын дагуу 
байгуулна. 

Зорилт 9.23. Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн логистик, зорчигчдын ая тухтай 
зорчих нөхцөлийг хангасан зорчигч тээврийн нэгдсэн терминал байгуулна.  

9.23.1. Улаанбаатар хотын зүүн, баруун хэсэгт ачаа тээврийн логистик, зорчигч 
тээврийн нэгдсэн терминал байгуулсан байна.  
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