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Monron YncurH 3acar 3axilpraa, Hyrar,qoBcrgpilf H Horx, TYYHI4t4 yAt4pAnarblH Tyxaft

xyynrafin 20 pyraap syilnrafin 20,1.7,25 pyraap 3yt4nh14H 25.1 Aex xocor, HNlacnenrtan epx

syfin 6afigflbtH ryxafi xyynrafin 8 gyraap syfinraran 8.1.1, Xonxnrtln 6ognoro, roneanonrrlihl

ryxafi xyynrailn 15 4yraap syfinrafin 15.2 paxd xocor, HhfrcnsnililH upregrafrH Teneenervgnftn
Xypnurn 2016 oHur 3/08 Ryraap rorroonbrr ryc ryc yHAocnoH HuficnenrilH Npregrtin
Teneenerq Anhn Xypnaac TOI-TOOX Hu:

1. Hraftcnennfix xyAanAaa yilnvunreeHnil can6apbtH xonxnnfrr A3Mxt4x, xYH aMblr

co6nrofi, xyproeMlcreft, vanaprafi xygangaa, yftnvilnrgor33p xaHrax 30punroop "Xygangaa,

xoon yfingBopnsfl yfinvnnrse -2020".q04 xorefl5epnilr xaBcpanr €coop 6arancyrail.

2. Xeren6epnilr xopgrxYYnex yiln axhnnaraaHbl refleBnereor 6atnaH, xspsrxYYflx
3axupar,t
wprsguha/C.5ar6on4/-4, xoporxrnrog xtlHanr

Teneener.{,qufi H Xypnutn TepryynerqAoA yyper 6o

AAPTA

TaBbx a xurr HnfrcnonuftH
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"XyEArlAAA, XOOJI Yl,lnABePItSn Yl4IqUIlf3e-2020"
Hl,thcIl3nu14H AeA XeTenEeP

Her. EPeHXnta usAgengn
Monron Yncurx 3acrufiH ra3pbtH 2016-2020 oHbt YHn ax nnaraaHbt xeren6epr

rapregufiu opyyn, 6aranraat xyHc xopgmox xexqenutlr 6yp4yynx, xyHcxui
6yrssr4sxyyxrafr 6snrren, 6onoecpyynanr, xa4rananr, rooBspngnr, 6opnyynanrstn
Torronqoor 6ufi 6onrox, xyxcnufi atoynrYfi 6aignutr cafixpyynax, "Yngecuutfi
yiln4eepnsn" xeren6eprafir xoporlrqYnx, yin4espnsn, xyAanAaa, yinvrnrsenrfi
epcenAex qaABapbrr AseuJnYYnox 3aanryyA TycrarAcaH.

Hu cnsnuftx 3acar 4apra 6ereeg Ynaax6aarap xorutx 3axrparquiln 2016-
2020 oxur yfin axunnaraaxut xeren6epr uuticnen4 HoH uJaapAnararai Hoy-Xay,

AgBr.uhnrer rexHonorh, ruroaaqrix 6yresr4sxyyn, ytangaspnenuftr $panvatas
xen6epssp HfraruJyynaxbtr AoMxt4x, xttticngnrtlx xYH aMblH xyricnrta spyyn, arcynryfr
6yresrgexyyarafi xaxrauxufir rorrBopxlyynx, 6o4norutx xeperxrnruir xaHrax,
"Ynaax6aarap 6psxA" /UB brand/ 6ufr 6onrox x<yynv4btH xepgrLlggHA xrtiqcex xorutx
aflnrbrH 6yreer4exyyx, uluHo ytiaqr,lnrss HoBrpYYnox, "Xy4an4aa, yilnuunree'2l2l"
xuficnonuin 4eg xeren6epufir 6arnyynx xgporxqYnox 3ophnrbtr AoBuJyyncen 6onxo.

XyAanAaa, xoon yin4eepnen yinvrnreenrfr can6ap Hb xYH aMblr epreH
xepernsenui 6apaa 6yreergoxYYH, xoon xYHcogp rorreoprotZ xaHraxaA qyxafl

yypsrrsi, AorooAbrH yingespnsnutin ecenrnir xaHraAar, egrtix sacarr onqrot7
yypsrreil, aflnan xyynqnanbtH xerxhtlA ro4opxoi xyBb HsMsp opyynAar can6ap rcru.

"Moxron Yncun rorrsopro, xerx<rlufi H yaen 6aprurnan-2030' -g 6yreeuxcreta,
eoxucrofi axnurx 6aip 6ufi 6onrox, ax axyfi spxnox, 6yrssnv 6a 4nutr xexYYnoH

AoMxr4x, 6u,r n, xux r, 4yx4 6uonecuir 4euxnx, Moxron xyutti spyyn, ypr yAaaH

aMbApax xexqenu r xaHrax, exAep 6yreerr/lxrsti,4eeu:unror rexHoflorurir can6ap
6ypr neerpyynsx, r4HHoBaq uuHrgcsH uJl4Ho Hop repnrix Oyrssr4exyytt, yin4aepnen
yfinvunresr AoMxl4H ypaMLuyynax, rpregurir aMbApax 3pYYn, arcynrytl, roxunor
opqHbrr 6yp4yynex, gsnxufix xtttuuTT xutiqcex HorooH xeDKnr4in vrar 6apuuxaaraap
xor 6afiryynanrbtr rorrBopror,r xenrcyynex, xyAanAaa, yinvunreer xeHroBqnex,
qaHapbrr caixpyynax 3opuarbtr xopoDlqYnox0sp rycrax30.

Monron Yncutn lr'lx Xypnurx 201 5 oxsr 104 AYrssp rorroonoop 6arnarAcan
"Tepeec xyHc, xeAee ax axyfin ranaap 6aprurnax 6opnoro'-utn 6aprarvrr 6uvrrr xyx
aMbrr uJuM Toxggnngr, aroynryri xYHcsSp xrrA xaHrax, H'A rvhH xoon ytin4aspnenufiu
xoonHbr qaHap, TyyHA TaB x xgHanrbtr cal4xpyyflax, anittn a xoonHbl ytan4espnsng

3opornen rorroox, Hufireep xu yfinvnsx xoon yfingeepnen yinvrnresx!4f qaHap, ul4M

roxognufiH aryynauxufir AsouJnYYnsx, HorAcoH xop, rexHonoru[r 6onoecpyynx
MepAyynex, ToHor rexeepeMx frH lut4Hgqnon xr4 x, xYH aMblH xoon xyxcxuti Tanaapx
MgAror, 6onoecponutr AoouJnyYnox, xoon, xYHc3o coHrox, xgpgrnox, xaAlanax
xaHAnarbtr eepqnex, xsHarr raBux AaAar reneBuJYYnox 3ophnrblr 4eeuyyncex 6on
Xyncnri aroynryi 6afignuru yx4ecxufi seenennix 2015 oxut 11 4yreep capstn 12-nut

egpraftx xypanAaaHaap xononqoH 6arancan "XYHcHI4I4 arcynryi 6aignutr xanrax
can6ap AyHAbrH crparerr4"-A Hn rvrz'H xoonHbt qaHap, ut4MT rexegnriu aryynanaxu r
Agounyynex, ToHor rexeepeuxrfir uJt,'tHoqrgx, opcAonA cyypl4flcaH xflHanrbtH
Torronqoor 6onoecponryri 6onrox, xoon, xyncxuti Llurnonoop Moprox rtrsH 6enrregsr
cypranrbrH 6afiryynnarurn rorroflqoor caftxpyynax, Moproxslt4tlH 6onoacon xyvnufir
can6apuu xerxun, crpareruraft ysn.qyynx 6enrrex, MoprouJyyaox, xyncuuti arcynryft



6ai4nurx cypranrbrH AaBraMx, xyprogMx, qaHap, yp 4yxr cataxpyynaxaap 3aacaH
6afixa.

Monron Yncurx r.rufir xyH aMbrH 45.60/o,6uuec spxnsrv4utiri 70 rapyir xyBb Hb

TeBnepAer xuricnon xorbrH xyAanAaa, xoor yrinABopnon ytlnvrnresHrti can6aputn
HufroM, egur n oacarr ryfiqerrax yypor HoH vyxan 6eree4 yyHt4t4r Aapaax rooH
y3yynoaryyAooc xapx 6onxo.

Crarucruxufin MoAoonfloop 2017 outt xunn a oqocr yncbrH xstvrxeex4 6raxec
perucrpuftx caHA 6yprronrsi xrfrr 77,1 unnrat ax axytin nerx 6afiraa 6ereeg 29.9
MFHra 6yrcy (38.7Vo) xs 6eernti 6onox xrxnrnoH xyAanAaaHut can6apr yin
ax flnaraa flByynx 6aina. Hutlcnenr n xyrar AoBcropr 3486 qsr xoon yin4aepnen
yfnqnnrooH fi qurngnggp yifl axuflnaraa seyynx 6afina.

Yr xeren6eprir yHAocnonrgfi bonoacpyynax yyAHooc usprsxnuix gpAgMroH

cyAnaaqAbrH 6arrafi xaurpaH xnficoH xrfrcnsnuix xyAaflAaa, xoon y n4aepnen
yinvrnresnufi can6apbrH exeerufrx nexqen 6atignbtH cyAanraaHbt Yp AYHrssc Y3oxgA
can6apurn gpx 3yfH opquH xaHranrryil, uep4ex 6yi crau4apryyA eHeerntlH Hexqen
uJaapAnaraA xrafiqexryfi 6oncon, ax[flrax xyvxui ue4ner, yp qaABap AyrMar,
ax nnarcAbrr Moprouyyngx, AaBraH cyprax Hexqen xaHrarAaarY , 6apaa raran
aBanr, TgoBgpnsnrrtin HorAcoH cucreuryirssc Yp auJurr 6ailpan xanranrrytix 4eep
aBTo 3aMbtH ryDKpon, araapbrH 6oxup4on rox Mgr s4utix aacar-x viltMnit ortoH ceper
yp AaraBap yycrgAer, opvux yeutin rexuonorutix AoBtlJl4n, uHHoBaLlu, txtlHxnox
yxaaHbl ononr aMx nrbrr HoBrpyynsx Hexqen 6ypgeeryti 6atiHa.

Xygan4aa, xoon ytan4aepnen ytanvunreenri can6ap Hb reBnepceH
TeneBnereer sguha sacrufin ye4 napnttx reneBnenr, xflHanr, 3oxt4qyynanrblH Aop
MgprouJcoH 6onoecox xyqHoop xaHratAax, ytanvunrssxnta vaHap, coen. xypreeuxreta
6afi4nsrr xaHraxaA oxqroti anxaapv e4raiu 3acr fH roMooxoH can6apyy4 6onox
xerxceH 6 nee. l-eeq gax osenuin xap nqaaHA uJhflxcgH Yeoc rspxYY rorronqoo
3aAapq ToAopxofi 6o4noro, 3oxl4qyynanTry 6oncnut ynMaac onoH rynraMAcaH
acyyAan 6raft 6oncox rour. Tyxain6an, tteprex<nuftx 6onoecox xyvxu xorucronro
xon6ooroftroop cyynuilH xilnYYAoA 3eBxeH auJ r onox 3op nro 6yxtl n,teprsx<nuix

6yc xyrr,tyyc nu ruia o3gMUJn rH sau ran6atI4 6onou craHAaprblH tuaapAnara
xanraaryfi, 3opuynanrbrH 6yc 6atapax4 aeerueepenryfi xyAanAaa, ytlnvnnrss spxnex
xaHAnara uxcoH, oprur4H cyyrv, raprs4rfiH raB ryx, aoynryri 6afrgnutr anAarAyynx,

ryucnuil aroynryfi 6ailAanA spc4sn yycrex 6aftra.
Xy4an4aaxur xapunqaar 3oxt4qyyncaH xyynraix recen 1996 oHA

6onoacpyynar4ax, Moxron Yncuu l4x Xypang epren 6apucau 6onoe'l eHeer xYpron
6arnar4aaryfi 6ar7xa. hfirvrsec xyAanAaa, xoon ytlngaspnsn ytlnvunreexufi can6ap xu
Xyxcnui ryxari, Xyxcxui 6yreer4sxyynnti aroynryra 6afignutr xanrax ryxai, Ax axyiH
yin axhnnaraaHbr rycrafi seauteepnu n tyxah, Cran4aprvrnan, rox pnblH

yxenreexufr ryxai, Xepernervufrx spxrair xaMraaflax ryxai, 3epvnrat4H ryxal4 sepsr 57
xyynrailx 100 rapyfi ayin, saanraap xocorqnoH 3oxt4tlyynarAax, Tepoec 6apuurnax
HorAcoH 6ognoro gyrar4anrai 6afi xa.

Aenxrafi r,uituha xeDKnhtiH qr4r xaHAnata, xYH aMbtH xgpgrngo, codnstn
xeDKn frr AaraH xyAanAaa, yinvrnreewh can5apr ul4Hgop HoBropq 6yti ytanvunree,

AoBrx nrsr rexHhK rexHonorrir 4euxcex 6o4noro, xeren6ep xoporxYYnox, spx syilu
3oxr4r.lyynanr, xypaM, craHAaprurr uniqyyneH uJt4Hgertox, cafixpyynax ulaap4nararai
5aitaa.

lAituA xy4an4aa, xoon yin4eepnen yfinrunrssHu can6apstx ranaap repeec
6apuurnax 6o4noro, 3optanrbrr xoporxqyflox, rynraMAax 6yfr xYx4pon 6epxu:eenufir
r-uufr4espnex 3opunroop Xeomurlx 6ognoro reneanenrutln ryxata xyyns, "Xerx<nufin

6o4norurn 6apraur 6uvrr 6onoacpyynax xrafrrnsr xypaM", H ticnsnniH 3acar gaprstn
2016-2020 oxur yfin ax nnaraaHbr xeren6epntln xypooHA "Xy4angaa, xoon
vinAespnsn yrinvranrss-2020" Hu cnsnunx gsg xoron6oprfir 6onoacpyyncan
6onxo.



XoEp. Asg xeren6epuix 3opxflro, 3opunr

2.1. AsA xeren6epufix 3opunro:

lleeuunmem mexHonoeu, uHHoeaqu HeempYYncoH, coEnmo ,

xypmoowKmgi, uanapmai xydandaa, y ntunes3e xeex(YYnsxsd oputuxo.
2.2. Xercn6epni n sopunrutr xeperxcyynsxuti H rynA Aapaax 3opunrblr AsBtlJYYnx
6afixa. Yyn4:
2.2.1. Huiacnsnr x xy4angaa, xoon yftn4espnsn y nvunresxutl can6apulu spx aytin
opvuxr cafixpyynax.

2,2.2. Huilcnen xoroA 6rsxecuix raarafr opvuxr 6yp4yynsx.

2.2.3. Can1aputn xyxufi xeequtax va4aexrir racpanrrytl AssuJnYYnox.

2.2.4. Can6apr ur4Hxnox yxaaH, rexHonorutin 4saulun, rHHoeaqrtln opvuu yeufin
ororrbrr HoBrpyynx, xerx<nufir onoH yncbtH xt4 uJr4 rr xYprox Hexqenutir 6YpAYYnox.

2.2.5. Xspsrnsrvgufin xoon xyxcxrfr ranaapx MoAngr 6onoecponstr AggunYYnx,
opyyn, 3eB goxucroi xeperneexuft AaAnbtr reneBruYYnox.

Fypae. fieg xeren6epuir xeporxYYnox Ye uar, yfin axunnaraa

,{e4 xeren6epuir 2018-2020 ox4 xeperxcyynxe. Xoren6epu r xspen<yynex
3op nrbrH xypooHA Aapaax axnyyAblr xrfix ryfiqerrexe. Yyx4:

3.1 . Hsrtrvreep sopt4nrutH xvpssHa:
3.1.1. Xynaneaanut ryxati xyynraix receflA xyAanAaa, ytinvrnree epxnsrv4rfin
caHanbrr HorrIoH reprafit sax praaHbl ree 6airyynnaraA xYpryYnHe.

3.1 .2. "Huficnsnrafin xy4an4aa, ytinvunreex n auhtner xrypaM", "HutZcnenr n xyrar

AoBcrgpr corryypyynax yHAaa xyAanAax, rYYrgop y nvnex rycrafi seeu:eepen onrox,

xrHanr raBr4x xypau"-utr uJuHgqfloH 6onoecpyynx Huficnenutlx rpre4u x

Teneenerv4u x Xypan4 epren 6aprxa.

3.1.3. "Xy,qanaaaHbt ra3ap, ryynr,ri yrinvrnres. Epexxni uraap4nara MNS 5021:2007"'
"Xy4angaanur ra3pbtH aHrunan, Hop roMb6o MN56506:2015", "Xygan4aaxbl aryynax,
Epeuxrail uraapAnara MNS5364:20"1 't", "Xoonnut ra3pblH aHr nan 33porn0n, YHAcoH

uaapAnaa" MNS4946:2005 craxgaprstr ulr4HoqnoH 6onoacpyynaxaA xon6orAox
6airyynnaryyArafi xaurpax ax nnaHa.

3.1 .4. "YxAso+a il aa ryxtail cYnxoo AonryYp", "Xy4angaanst aBroMar, rYYHA raB rAax

uaap4nara"-utH craHAaprbtr uJrlHoop 6onoscpyynaxa4 xon6or4ox 5ailryynnaryypah
xaMTpaH ax nnaHa.

3.2.Xo6pavraap sopunrutx xvpssua:
3.2.1. XyAanaaa, y nvunrssr xeHreBvflex, HuficnsnutiH xYH aMbrr yiln4aeprfix
apraap 6onoecpyyncaH Max MaxaH byrser4exyyxsgp xaHrax 3opunroop "Iorrcruxutis
cynxgo'-r xerx(yynexoA LuaapAnararafi rooqoonon xufx, oHoeqron wuitgnn a

3yparnan, 3eBneMx 6onoecpyynxa.

3.2.2. Xyganaaa xoon yfinABopnon yfrnvunree epxnervgutir usprex<nutlx xon6oo4,
6usuec reeeep 6ofim/ynax, rapaaHbt 6hsxecuir AoMxt4x cypranr, 3eBflereer Y3YYnx,
MoAoo MeAggnnoop xaHrax axnHr 3oxt4oH 6airyynxa.



3.2.3. 55, Kaileex, ISO:9001, yfinvrnreexrfi qaHapblH ungexcmfir H3BrpYYnox axnbrr
ye urarraft soxuon 6airyynx, uanrapcaH ax axyix xsrxu4 onoH yrlcblH xtttuhr
"Y[nqunrsenui TereaAepuJnn" /Service excellence/ uJarHanblr onroHo.

3.2.4. "Tep-Teprafin 6yc 6afiryynnara-Xyaufirt xeaulun"-utZx xaurutn axunnaraar
cafixpyynx, bugxec opxnorqArfiH raaraft opquHr 6ypgyynHe.

3.2.5. Xy,qangaa, xoon yfrn4sepnen y nvunree epxnervguftr onoH yncblH Sopyru,
cypranr, ceMuHap, Y33cr3n9H xyAanAaaHA oponqyynHa.

3.2.6. XyAanAaa, xoon yfin4aepnen yinvrnree opxnorqA3A 3opuyncaH
xnn6apLuyyncaH rapbrH aBnara, 3eBneMx, 3aaBapqunraa 6onoecpyynx ao6 ca rag
6ailpuyynxa.

3.3.|-vpaeayraap aopunrutx xvpesxa:
3.3.1. Msprexrnrsfi axunrax 6snrrex, MoprouYYnox axflblr 3oxl4oH 5aitryynta.

3.3.2. Can6apblH axhflflarcAbtH Meproxnrtln sepernsn, yp qa4BapblH rYBtlJ Hr

Torroox axnbrr ye urarra soxuox 6afrryynna.

3.3.3. YnAecxufi 6onox Onox yncutl yp qaABapblH roMLlssHA rorooq, xyAanAaa,
yfi nvunree epxnerv4uir oponqyynHa.

3.4.[eoeBavroop 3opunrbt H xvpeeHA:
3.4.1. Xygan4aa, xoon yfin4eepnen yfrnvrnreon4 AoBtuunrsr rexHonor , unuoaaqutlr

Spaxvafis xen6epssp HyraruJyynx, Yx4ecuri cYnxssr xenKyYnHs.

3.4.2. Aanan xyynqnanblH 6pex4 6yresrgsxyyx, yfrnvrnroor xerxYYnHs.

3.4.3. Xyncnufr 6yrssr4exyyauh xasr, uouJro, xoonHbl qocsA tuklM r3x33fll4liH
ueAesnnufir rycraHa.

3.4.4. XyAanAaa, ytinvnnreexuti 1aitryynnaryygaA xYYxAoA ssnrsri, rep 6ynuftr

.qoMxceH y nvunresr HoBTpYYnHo.

3.4.5. Xoon yiln4espnsn y nvunreenu ra3pyyAaA soxucroi AaAan HoBrpYYnHo.

3.4.6. "Horoox xerxun"-utlx yssn 6apuurnanblr xoporxqynx, "Horoox xyAan4aH

asanr"-r xnicnenrfiu xyAan4aa, xoon yrln4aepnsn ytlnvrnreenuti can6apr
HsBrpYYnHs.

3.5.Tagavraap sophnrutx xvpeexa:
3.5.1. Xyyx4rafiH xoonHbt craHAapr xop rexHonor tar 6onoacpyynxa

3.5.2. Xoon xyxcxni epYYn, 3eB ooxrcrotl xsperneeHui AaAflblr reneBuYYnox,
Xyxcxrafi arcynryfi 6afignstr xaHrax 3ophnroop xop3rflorqAoA 3opl4yncaH urlHxnox
yxaaHbr yx4ecnenrefi qyBpan HoBrpYYaor 6snrrsN cypranqnaHa.

3.5.3. "3pWn 3anyyc" atHbt xYpssHA: Oroyrxyy4srn 4yng "Orneexutl xoon" recen,
E6C-rafin cyparqAaA "€er ernee" recnufrr xsporxqYnH3.

3.5.4. Hrficnenu x xoon yfrn4espnsn ytlnvunrseNuft can6apr "flaacnut xopsrnssr
6yypyynax yHAocH ilfi crpareru' -rfi r xopoDt(tYnHo.



flepee. EeA xeren6epnfix Yp Henee, 6yrsergoxYYH, uranryyp Y3YYn3nr

Yp nenee: Huilcnenmfrn xyganAaa, xoon yrangaepnen yilnvnnreeHrti can6aputn
epx syfiH opr{l4H cafixnpv, 6rsHec epxnox raarail opqhH 6ypgen, xynrarl neeqrfir
qaAaBxnxyynx, epcenAex L{a.qBapblr HgMorAYYneH, AOBl.UrnTeT TeXHOnOrn,

HHHoBaLlhilr HearpyyncHgop xeporngrqAnfia corren xaHaMx, yilnvunrseHNil vaHap,

co6n geeulhnHs.
6yrsergexyyH:

1. Xygangaa, xoon yfrngeepnsn yfinvnnrsenrail can6aputH 3px syttn opLlklH

cafixupna.
2. Teeaep, nor[cTt4Kt4tiH oHoel{rofi ruraftgniltiH earaap 6nil 6onHo.

3. Xy4angaa, xoon yfingaepnen yilnvrnrss epxnsrvgrfin rapaaHbl 6usHecnfir

AgMxttx, Lut4Ho AeBuJnnrgT TexHhK TexHonon4, t4HoBalll4fir nserpyYflx, axnblH

6aip HoMorAeHo.
4. OnoH yflcbtH xt4rut4r "Yfinqrnresnril TerenAeplurn" /Service excellence/

luarHan onroHo. Xepernerv Anita corron xaHarraxrilH cyAanraar xuittts.
5. Xepernervrfix xeperLlss UaapArlara, TaB ryxblr xaHracaH opL{Hblr 6ypgyynx,

coTr3n xanaruxrilr Aoo[UnYYnx, 6yreergsxyyu, yilnvrnreeHrfi qaHap, co6n

403|.u14flH3.
6. "Tep-Tepufix 6yc 6ailryynnara-Xyaufin xeBuJiln"-rfiH xaMTblH a>Klnnaraar

caftxpyynx, 6ngnec spxnox raarafi opqrHr 6ypgyynne'
7. Xygangaa, xoon yftngaspnen yrlnvrnrooHA AoBtuilnror rexHonorr, rHHoeaqrtir

$paHvails xsnOepssp Hyrarluyynx, ofloH yncbtH xt4tuilrr nntZqcen "YHgecHuti

cynx33"-r xerx(yYnH3.
8. "HorooH xyAanAaH aBaflT"-btr Hrficnenrran xyAan,qaa, ytlnvnnreenntl can6apr

HsBTpYYnHs.
9. Xyyxgrayrx xoonHbt craHAapr xop rexHonorn 6onoBcpyynx, HoBrpYYnHs'

10.Xyn aMbtH xoon xyncHuil soxilcrofi xopornogHnfi uegner 6onoacpon A33l.lJ14I1x,

xaH4rara, Aagan rereB[ur4H, xyHcnrfi aroynryra 6ailgnutr xaHrax Hexqenufrr

6yp4yynns.
llJanryyp y3yynonr:- 

leren6eprailn xsporxilnrrarar gyrHex4es 2017 onut xnnuhn ellcrfrH ysyynenrufir

cyypb v3yynonr 6onron auinrnax 6ereeg xoporxilnruftH saq 6onoH Yp AYHr Aapaax
uafl yp YJYYJ luJ I I ui' 3nH0.

Ne 3oprnr LUanryyp y3yynonr Xsr\,txlax
HSr}K

Cyypu ryBuJ14H 3oprnror ryBtutlH

Ysvvnsnr Ox Ysvvnenr

1. Hnilcnsnnilr'
xyAanAaa,

xoon
yfingaepnen
yftnvrnreenn
il can6aputx

epx syfin
opqhHr

cafixovvnax

UJhHeqhncoH xypaM TOO 2020 2

UJrxeqrncoH craHAapr TOO 2020 4

IJJr,rxeep 6onoacpyyncan
craHAapr

TOO 2020 2

2

Huficnon
xoToA

6nsnecrfirt
taatah
opt{vlHr

6ypAyynex.

Xygan4aaxur can6aPr
TgoBep, norrctmxrilr
tttttfiAox oxoa.{roli
uurtannha 3arBao

TOO 2020 1

MeprexnrafrH xon6ooA,
Snoxec reBeep cypranr,
3eBnereer YsYYnx, M3493
M3A33nn39p XaHrax

TOO 30 2020 600

5S, Kafisex, ISO-9001,
vfrnqnnrseHtafi qaHapbtH TOO 2020 6



IHAeKCmrr H0BTpYYnCSH'

onoH yncblH Xl4UJhr

"YilnqnnrgeHmfr
TerengepuJnn" ularnanrail
AAH
Cypranr /Teuqeen
voan.aaaH

TOO 5 2020 36/6 y4aa

Onon yflcblH QoPYtt,
Y3OCr3n3H, ceMhHapr
oponucoH AAH, 63

TOO 40 2020 200

3px syfin 6aPraur 6nvnr,
xnn6apuyyncax raPHH

aBnara, 3eBneMx
3aaBapql4nraa

TOO 2020 I

3

Can6aputx
xynnfi

neeqniln
qaAaexrfir
racpanrryil

a33UJnVVn3X.

MeprexnrfrH YP qaABaPblr

ASsUlnYYncsH axhnTaH
TOO 2020 300

Yx4ecnmil 6onox
yncblH TeMqeSH

onoH
TOO 2020 10

3oxncrofi AaMHH 3eBneMx TOO 2020 I

4

Can6apr
uJt4H)l(nSX

yxaaH,
rexxonorufiH

A9Br,lJhn,
uxxoaaqrilx
opt{hH Yeuilx

ononTblr
HeBTpYYnx,
xerxnuilr

onoH yncblH
xkltunrT
xYprsx

xexqennfrr
6ypgyynex.

An ryxrafi cYnxse genryYP/

YHgecnufi cYnxo3 xoonHbl
ra3ap

TOO 5/6 2020 10t12

Annan xyynqflanblH xoon
yiln4aepnen Yfinvrnreenrta
6peng 6yreergexYYx
'UB naadam" "UB green
food" "UB MICE food"
"UB event food"

TOO 2020 4

Xyxcrrrafi 6aPaa

6yreergexyYnnfi xatlr
uJoi!ro, xoonHbl LlScSHA

hnl{nor roAopxoilnor,qcoH

xyBb 2020 100

XyyxRsg oonteil, reP 6Ynrfrr
tteMxcgH vilnqmnrso

TOO 25 2020 750

Horoox xyAanAaH aBanrblr
HeBTpvvncgH ax axyfix xgrx

xyBb 2 2020 20-30

5

Xepernervuil
H

xeperneennfr
M0Arlsr

6onoacponutr
A9sUJnYYnex.

XyyxRrfi n xoonHbl craH,qaPr
xop TexHonor}l

TOO 2020 88

"Orneexnil xoon", "Oer
ernee" TecenA xaMparAcaH
opyTaH, Cyparq

TOO 2020 5000

Xepernerv4ufin MeAner
6onoacponutr AoeunYYngx
I IVBDAN HSBTOVVNST

Too/
AaBTan

T

2020 36172

flaacxu xgPsrnssr
6yypyyncaH xoon
yfingaepnen YfrnvnnreeHril
ra3ap

Xyau 2020 30

Tae. AeA xeren6eprfrr xspeDKYYn3x yin axrnnaraaHA uaapAarAax
caHxYYxl,lnruin 3x YYcB3P

5.1 . Xeren6eprafir xepsDt(yynex yran axnnnaraar Aapaax ox YYcB3p33C CaHxYYxYYnHs'

. Ync, Hnficnen, gyyprrftn opoH HyrrufrH TecgB

o fagaag, AoroogblH 3ggn rycnaMx, Tecen xeren6ep
o 6ycag



3ypraa. fieg xeren6epui x xsperxrntufi x xn Hant'uJl'lHxhnr3e'
yxanrosxui TeneBneree

6.1 Ynaax6aarap xorbtH 3axrparvrtln ax<nutH an6aHst Xyt-tc, xyAanAaa,

yfinsunresnni xsnrec ge4 xeren6epufix xeperxunrurix neq' Yp AYHr xran 6yp

Hraicnsnrafi x 3acar gapruru seenenuiFl xypanA raHunqyyfl aH, xsnsnqYYnHs'

6.2 Hm cnsn fix 3acar 4aprutn Taurutn rasputx XrHanr uJl4Hxunrss'

yxenreetu xenrsc AgA xeren6epra n 3opt'ltlr, apra x3Mx33r 6yxsng Hb xaMpyynaH

xoporxLrnTuHnBqaAxun6ypxnxanr-u.lr4Hxl4flrSS,YHSnr3oxutix,Huticnenrtirt
ff;fi; i;"ener,{gufiH Xypnurx TspryynsrvgrariH xypanAaaHA raH nqyynaH' xoep

xun ryraM 3acruin ra3pblH xopsr epxnox ra3apr xYpryYnHs'

6.3 Ynaax6aarap xorblH 3axuparvu x ax<nutx an6ansr Xyxc' xyAanAaa'

yfinvunreexu[ xgnroc x9Hanr-LlJt4Hxunros, yxenrsenui caHan 3eBneMxufix garyy

qaauJuA aBq xopgrxqYnox reneBneree 6onoacpyynx, xon6or4ox 1aitryynnaryyprau

xaMTpaH x3p3rxryYnH3.

--oOo--



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 
ЗАХИРАМЖ

% оны '- '^ с а р ы н ^ ^ ө д ө р Улаанбаатар хот

г Төлөвлөгөө батлах тухай п

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 
тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3-ын “а”, 29.1.6-гийн “а”, 29,2, Хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15дугаар зүйлийн 15.7, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 15/06 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн 
ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.“Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хавсралт ёсоор баталсугай.

2,Энэ захирамжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажпын алба /Т.Гантөмөр/-нд даалгасугай.

^взимиввяаяямваваиа^а»

1! 1
НИЙСЛЭЛИЙН 31АСАГ ДАРГА 
БӨГӨӨД УЛААНЙААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ С.БАТБОЛД

111020002211



“ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-2020" НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго Дэвшилтэт технологи, инноваци нэвтэрсэн соёлтой, хүртээмжтэй, чанартай худалдаа үйлчилгээг хөгжүүлнэ.

Үр нөлөө (үр нөлөөний 
шалгуур үзүүлэлт)

Нийслэлийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний эрх зүйн орчин сайжирч, бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдэж, хүний 
нөөцийг чадавхжуулж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэн, дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлснээр хэрэглэгчдийн 
сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар соёл дээшилнэ.

Үйл ажиллагааны чиглэл “ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ-2020’’ НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛЁӨР
♦

№ Үйл ажиллагаа Бүтээгдэхүүн Шалгуур үзүүлэлт
Хэрэпжилтийг

хариуцах
байгууллага

Хамтран
хэрэгжүүлэх
байгууллага

Хэрэгжих
хугацаа

Зорилт 1. Нийслэлийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчинг сайжруулна.

1.1

Ни^слэлийн 
худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 
салбарын эрх зүйн 
орчинг сайжруулна.

1. Худалдааны тухай хуулийн төсөлд худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэгчдийн саналыг нэгтгэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.

-Аж ахуйн нэгж, 
бизнесийн эрхлэгчдийн 
санал
-Цахим худалдааны журам, 
худалдааны франчайзингийг 
журамлах санал хүргүүлсэн 
байна.

УБЗАА

ХХААХҮЯ, 
ДЗДТГ, 
МҮХАҮТ, 
ИДС, ТББ 
ААН, БЭ

2018-2020

2. Журам шинэчлэн боловсруулах:
• “Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг 

журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж НИТХ-д 
өргөн барина.

• “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах 
ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх журам”-ыг 
шинэчлэн боловсруулж НИТХ-д өргөн барина.

2 журам батлагдсан байна. УБЗАА ДЗДТГ, 
ААН, БЭ 2018

3 II ̂ !р'
2018 оны 

өдрийн 
хавсралт



ч

3. Стандарт шинэчлэн боловсруулах:
• "Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ, ерөнхий 

шаардлага М№5021:2007",
• "Худалдааны газрын ангилал, нэр томьёо 

МЫ36506:2015",
• "Худалдааны агуулах, Ерөнхий шаардлага 

ММ35364:2011" стандарт,
• “Хоолны газрын ангилал зэрэглэл үндсэн 

шаардлага” ММ54946:2005,

4 стандарт батлагдсан 
байна.

УБЗАА

ХХААХҮЯ,
СХЗГ,
ЛМХГ,
'ДЗДТГ,
МҮХАҮТ,
ЭШБ
ТББ

2018-2020

4. Стандарт шинээр боловсруулах:
• “Үндэсний ая тухтай сүлжээ дэлгүүр" стандарт
• "Худалдааны автомат, түүнд тавигдах 

шаардлага"-ын стандарт

2 стандарт батлагдсан 
байна. 2018-2020

Зорилт 2. Нийслэл хотод бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

2.1

Худалдаа, 
үйлчилгээг 
хөнгөвчлөх, бараа 
татан авалт, 
тээвэрлэлтийн 
асуудлыг 
шийдвэрлэх 
зорилгоор “Логистик 
сүлжээ”-г 
хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай 
тооцоолол хийнэ.

1. Нийслэлийн худалдааны газруудын логистик, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний нөхцөл байдлыг 
судалж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх тооцоолол 
хийж, оновчтой шийдлийг илэрхийлсэн 
зураглал, зөвлөмж боловсруулна.

Нийслэлийн хүн амыг 
үйлдвэрийн аргаар 
боловсруулсан мах махан 
бүтээгдэхүүнээр хайгах 
зорилгоор тээвэр, 
логистикийн оновчтой 
шийдэл гарсан байна.

УБЗАА

ХХААХҮЯ, 
НХХААГ, 
ДЗДТГ, ТББ 
ААН

2018-2020

2.2

Худалдаа, хоол
үйлдвэрлэл
үйлчилгээ
эрхлэгчдийг
чадавхжуулахад
дэмжпэг үзүүлнэ.

1. Худалдаа хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг мэргэжлийн холбоод, бизнес 
төвөөр бойжуулах, гарааны бизнесийг дэмжих 
сургалт, зөвлөгөөг үзүүлж, мэдээ мэдээллээр 
хангах ажлыг зохион байгуулсан байна.

600 бизнес эрхлэгч ба иргэд 
сургалт, зөвлөгөөг авч 
гарааны бизнес болон шинэ 
дэвшилтэт техник технологи 
нэвтэрсэн байна.

УБЗАА

ДЗДТГ,
МҮХАҮТ,
БИТ
ТББ, БЭЭТ

2018-2020

2. 53, Кайзен, 180:9001, Үйлчилгээний чанарын 
индексийг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион 
байгуулж шалгарсан аж ахуйн нэгжид олон 
улсын жишиг “Үйлчилгээний төгөлдөршил” 
/З е т с е  ехсеПепсе/ шагнал бий болгоно.

Хэрэглэгчдийн сэтгэл 
ханамжийн судалгааг 
САР & ЗЕГС\/ОиА1_ загвараар 
хийх.
Жил бүр 2 хүртэл аж ахуйн 
нэгжийг урамшуулсан байна.

УБЗАА

ДЗДТГ, 
МҮХАҮТ, 
МБТ, 
ИДС, МХ, 
ТББ,
ААН

2018-2019



ч

3. “Төр-Төрийн бус байгууллага-Хувийн 
хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, 
бизнес эрхпэгчдийн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

Сургалт- 36 ,
Зөвлөх үйлчилгээ-12, 
“Визтезз РезИуаГ,
“Визтезз !_еадие” гэх мэт 
тэмцээн уралдаан- 6 удаа 
зохион байгуулсан байна.

УБЗАА

НХГ, ДЗДТГ, 
МҮХАҮТ,
МХ, ТББ 
ААН, БЭ 

*

2018-2020

4. Олон улсын форум, сургалт семинар, 
үзэсгэлэн худалдаанд оролцуулна.

Жилд 200-аас доошгүй 
худалдаа үйлчилгээний 
салбарын ажиллагсад 
хамрагдсан байна.

УБЗАА
ХХААХҮЯ, 
МҮХАҮТ, ДБ 
ТББ, ААН

2018-2020

5. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд зориулсан хялбаршуулсан гарын 
авлага, зөвлөмж зааварчилгаа боловсруулж 
вэб сайтад байршуулна.

6 гарын авлага, 2 зөвлөмж 
зааварчилгаа боловсруулж, 
вэб сайтад байршуулсан 
байна.

УБЗАА

НМТГ, 
ДЗДТГ 
МҮХАҮТ, 
ИДС, ТББ, 
ААН, БЭ

2018-2020

Зорилт 3. Салбарын хүний нөөцийн чадавхийг тасралтгүй дээшлүүлнэ.

3.1

Мэргэжилтэй 
ажилтан бэлтгэх, 
салбарт 
ажиллагсдын 
мэргэжил, ур 
чадварын түвшинг 
тогтооно.

1. Мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.

Салбарын ажилчдын 
мэргэжлийн ур чадвар 
дээшилсэн байна. УБЗАА

НХЭГ, 
ДЗД-ТГ, 
МҮХАҮТ, 
МХ, ТББ, 
ИДС, ААН

2018-20202. Салбарын ажиллагсдын мэргэжлийн 
зэрэглэл, ур чадварын түвшинг тогтоох ажлыг 
үе шаттай зохион байгуулна.

3. Үндэсний болон Олон улсын ур чадварын 
тэмцээнд тогооч, худалдаа үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг оролцуулна.

Жилд 2-оос доошгүй 
тэмцээнд оролцуулж, олон 
улсын түвшинд хүрсэн 
мэргэжилтэй ажилтан 
бэлтгэсэн байна.

УБЗАА ДЗДТГ,
нхэг,
МҮХАҮТ,
ТББ
ИДС, ААН

2018-2020

Зорилт 4. Салбарт шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил, инновацийн орчин үеийн ололтыг нэвтрүүлж, хөгжлийг олон улсын жишигт хүргэх нөхцөлийг
бүрдүүлнэ.

4.1

•
Худалдаа хоол
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээнд
дэвшилтэт
технологи иноваци
нэвтрүүлж
үйлчилгээний чанар, 
соёлыг дээшлүүлнэ.

1. Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд 
инновацийгфранчайз хэлбэрээр нутагшуулсан 
“Үндэсний сүлжээ” -г хөгжүүлнэ.

• Ая тухтай сүлжээ дэлгүүр,
• Үндэсний сүлжээ хоолны 

газар
УБЗАА

ХХААХҮЯ, 
НХЭГ, 
ДЗДТГ, 
ТББ, ААН

2019-2020

2. Аялал жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээг хөгжүүлнэ.

Брэнд үйлчилгээ 
“1Ш паайат”
“11В дгееп кюсГ 
“11В М1СЕ {оосГ 
“1Ш еуеп! ТоосГ’ 
загварууд бий болсон байна.

УБЗАА
АЖГ, ДЗДТГ, 
МҮХАҮТ,
ТББ
ЭШБ, ААН

2018-2020



\

3. Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошго, 
хоолны цэсэнд шим тэжээлийн мэдээллийг 
тусгана.

Хүнсний бараа 
бүтээгдэхүүний хаяг шошго, 
хоолны цэсэнд илчлэг 100% 
тодорхойлогдсон байна.

УБЗАА НЭМГ, 
НМХГ, 
ДЗДТГ, ААН

2018-2020

4. Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад 
хүүхдэд ээлтэй, гэр бүлийг дэмжсэн 
үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

Худалдаа, үйлчилгээний 750 
газарт хүүхэд саатуулах 
амрах орчин, хүүхдийн 
хоолны цэсийг нэвтрүүлсэн 
байна.

УБЗАА

':н х г б х д г ,
нмхг,
ДЗДТГ, 
ААН, БЭ

2018-2020

5. Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад 
зохистой дадал нэвтрүүлнэ.

Зохистой дадлын зөвлөмж 
боловсруулагдсан байна. УБЗАА

ХХААХҮЯ,
нмхг,
ДЗДТГ 
ТББ, ААН

2018-2020

4.2

“Ногоон хөгжил”-ийн 
үзэл баримтлалыг 
хэрэгжүүлж, “Ногоон 
худалдан
авалт”-г нийслэлийн 
худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 
салбарт нэвтрүүлнэ.

1. Ногоон хөгжпийн үзэл баримтлал, Засгийн 
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, “Утаагүй Улаанбаатар” ажлын 
хүрээнд:
• Худалдаа үйлчилгээний газарт эрчим хүчний 

хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур ашиглахыг 
дэмжиж агаарын бохирдлыг бууруулна.

• Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана.

Нийслэлийн гэр хорооллын 
худалдаа үйлчилгээний цэг 
салбарын 30-аас доошгүй 
хувийг эрчим хүчний 
хэмнэлттэй цахилгаан 
халаагуурт шилжүүлснээр 
агаарын бохирдол тодорхой 
хэмжээгээр буурсан байна. 
Нийслэлийн хэмжээнд хог 
ангилан ялгах нөхцөл 
бүрдсэн байна.

УБЗАА

АББГ, 
“УБХК” ХК, 
НГХДБГ, 
ДЗДТГ, 
ААН, БЭ

2018-2020

2. Худалдаа үйлчилгээний газрууд нь органик 
бүтээгдэхүүний хаяг шошго бүхий бараа 
бүтээгдэхүүнийг тусгайлсан тасагт 
байршуулсан байна.

Нийт худалдаа үйлчилгээний 
газрын 20 хүртэл хувьд 
тусгайлсан тасаг бий болсон 
байна.

УБЗАА
ДЗДТГ, 
МҮХАҮТ, 
ААН, ТББ

2018-2020

Зорилт 5. Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл, зөв зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлнэ.

5.1

•
Хэрэглэгчийн хоол 
хүнсээ сонгох, 
хэрэглэх хандлагыг 
өөрчлөн эрүүл зөв 
зохистой дадлыг 
төлөвшүүлнэ.

1. Хүүхдийн хоолны стандарт жор технологи 
боловсруулна.

Хүүхдийн хоолны 88 төрлийн 
стандарт жор технологи 
боловсруулсан байна.

УБЗАА НБГ, НӨХГ 
ИДС, ТББ, 
ЕБС, СӨБ

2018-2020

2. Хоол хүнсний эрүүл, зөв зохистой хэрэглээний 
дадлыг төлөвшүүлэх, хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор олон нийтийн 
мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ телевиз, 
радиогоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
цуврал нэвтрүүлэг гаргана.

Хүн амд эрүүл зохистой 
хэрэглээ, дадал төлөвшсөн 
байна.

УБЗАА

ДЗДТГ,
МҮХАҮТ,
идс,
ТББ, ААН

2018-2020



3. “Эрүүл Залуус” аяны хүрээнд:
• Оюутнуудын дунд “Өглөөний хоол” төсөп
• ЕБС-ийн сурагчдад “Өег өглөө” төслийг 

хэрэгжүүлнэ.

Төсөлд оюутан, сурагчид 
хамрагдсан байна.

УБЗАА

НИТХ, НБГ 
МОХ,
ИДС, ЕБС 
ОУТБ, ААН, 
БЭ

2018-2020

ч 4. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт 
“Давсны хэрэглээг бууруулах” үндэсний 
стратегийг хэрэгжүүлнэ.

Нийт хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний газрын 30 
хувьд давсны хэрэглээг 
бууруулсан байна.

УБЗАА
ХХААХҮЯ, 
НЭМХ, 
ДЗДТГ, 
ТББ, ААН

2018-2020



Товчилсон уг:

• ХХААХҮЯ- Хүнс, хедөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
• СХЗҮГ-Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний газар
• МХЕГ- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
• ШӨХТГ-Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар
• НЭМХ-Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн
• НЗДТГ -Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
• УБЗАА- Улаанбаатар хотын захирапиийн ажлын алба
• НХТЕТГ-Нийслэлийн хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газар
• НӨХГ -Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар
• НАЖГ-Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар
• НМХГ-Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар
• НБГ -Нийслэлийн боловсролын газар
• НМТГ-Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар
• НХЭГ -Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар
• НҮИГ-Нийслэлийн үйлдвэрлэл иновацийн газар
• НХГБХДГ-нийслэлийн гэр бүл хөгжлийг дэмжих газар
• АББГ-Агаарын бохирдлыг бууруулах газар



• НГХДБГ-Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар
• НГА-Нийслэлийн газрын алба
• “УБХК” ХК-Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК
• ДЗДТГ -Дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
• ЭШБ -  Эрдэм шинжилгээний байгууллага
• МҮХАҮТ -Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн
• Дэлхийн банк
• ИДС -Их дээд сургууль
• ОУТБ -Олон улсын төслийн байгууллага
• МБТ-Монголын бүтээмжийн төв
• МОХ -  Монголын оюутны холбоо
• ТББ -Төрийн бус байгууллага
• МХ- Мэргэжлийн холбоод
• БЭЭТ-Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв
• ААН-Аж ахуйн нэгж
• БЭ -  Бизнес эрхлэгчид
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