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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 
ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

7 10 

2. ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 
ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

44 65 

3. ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 

1 6 

4. ДӨРӨВ. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 

1 9 

Нийт 53 90 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Стратеги төлөвлөгөө 6 6 

2. Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 75 75 

Нийт   

 

 

 

 

 

 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.  ЗГҮАХ-ийн 4.1.2 дахь заалт: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.11. 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг Улаанбаатар хотын суурин газарт барьж, зохистой 

харьцаагаар хөгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: Газрын гүний дулаан ашиглах 
төслийг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-53. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: ЗГҮАХ-ийн 4.1.2 дахь заалт: Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.4.11. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг Улаанбаатар хотын суурин газарт барьж, 
зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. БЗД-ийн 79 сургуулийн газрын 
гүний дулаан ашиглах төслийг 
үргэлжлүүлэх чиглэлээр 
холбогдох нутгийн захиргааны 
байгууллагуудтай хамтран 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.  ЗГҮАХ-ийн 4.2.3 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.19. 

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэлт хийн 250 мян 

мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон шинэ суурьшлын бүс, гэр 

хороололд бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ: Төв цэвэрлэх байгууламжид 
технологийн шинэчлэлт хийн 250.0 мян.мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг 
шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-68. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

БНХАУ Хөнгөлөлттэй зээл 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2-р арга хэмжээ: Төв цэвэрлэх байгууламжийн 
лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» , ЭЗНХҮЧ-ийн 2-69. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

8,000.0 УТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.3-р арга хэмжээ: Урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн технологийн шинэчлэлт хийх ажпыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» , ЭЗНХҮЧ-ийн 2-70. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.4-р арга хэмжээ: Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон хөрсний усыг ногоон байгууламжийн усалгаа, авто замын зорчих 
хэсгийг угаахад ашиглах ажлын зураг төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-73. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: ЗГҮАХ-ийн 4.2.3 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 2.4.19. Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн 
шинэчлэлт хийн 250 мян мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон шинэ 
суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж буй Барилга хот 
байгуулалтын яамтай хамтран 
ажиллаж, шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

2 Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон хөрсний 
усыг ногоон байгууламжийн 
усалгаа, авто замын зорчих 
хэсгийг угаахад ашиглах ажлын 
зураг төслийг боловсруулахад 
санал өгнө. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

3. Захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж буй Барилга хот 
байгуулалтын яамтай хамтран 
ажиллаж, шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.  ЗГҮАХ-ийн 2.83 дахь заалт: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.5.11. 

Явган явах, дугуйгаар зорчих орон зайг нэмэгдүүлэх үүднээс “Гудамж”, “Дугуйн зам” дэд 

хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.», ЭЗНХҮЧ-
ийн 2-96. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

4,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр тавьсан замын урт,  Засварласан замын хэмжээ, м2 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: урт 20 км,  хэмжээ 14000м2 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ийн үр дүн: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд явган 
хүний зам шинээр тавигдана.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Дүүргүүдэд нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, зам талбайд явган хүний 
зам шинээр тавих, засварлах 
ажлын хөрөнгийг шийдвэрлүүлж, 
явган замын ажил хийгдэнэ. 

Урт, м2 - Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

урт 20 км,  
хэмжээ 14000м2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.  ЗГҮАХ-ийн 4.2.4 дэх заалт: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.3. 

“Ногоон Улаанбаатар 2030” төсөл боловсруулан батлуулж, Улаанбаатар хотыг дэлхийн 

ногоон хотуудын жишгээр хөгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1-р арга хэмжээ: Хөрсний болон гадаргын усыг 
цуглуулан хөв цөөрөм, гүний худаг байгуулан усан сан байгуулах замаар ногоон 
байгууламжийн усалгааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-5. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хотын Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Худгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 1 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2-р арга хэмжээ: Нийслэлийн ногоон байгууламжийг 
нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-6, БХБС-тай НЗД-ын 
байгуулсан ХАГ 4 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хотын Тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Мод, сөөгөнд хэлбэржүүлэлт хийсэн гудамжийн тоо, Мод үржүүлгийн 
газрын суулгац, төрлийг нэмэгдүүлсэн ажлын хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 98 гудамж, 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.-ийн үр дүн: Нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 
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№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 
Турк Монголын цэцэрлэгт гүний 
худаг барьж, услалтын систем 
байгуулна. 

Худгийн тоо - Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

1 худаг 

2. 
Сэлбэ, Туул голын усыг ногоон 
байгууламжийн усалгаанд 
ашиглана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

100 хувь 

3. 
Төмөр зам дагууд тарьсан  улиас, 
хайлаасыг  арчилна. 

Ойн 
зурвасын 
хэмжээ 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

13 км 

4. Мод, сөөгийг  засч хэлбэржүүлэх  
шинэ арга, технологи 
нэвтрүүлэх, хэлбэржүүлэлтийн 
бригад гаргаж ажиллуулах, 
гудамж, цэцэрлэг болон 
байгууллага, аж ахуйн нэгж 
орчмын мод, сөөгөнд 
хэлбэржүүлэлт хийнэ. 

Гудамжийн 
тоо 

- 45 98 гудамж 

5. Мод үржүүлгийн газрын суулгац, 
төрлийг нэмэгдүүлсэн байна. 

Хэрэгжилт 
хувь 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.  ЗГҮАХ-ийн 4.1.6 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.7. Хог 

хаягдлыг тээвэрлэх, ангилах, боловсруулах, худалдан авах цогц менежментийг дүүрэг  

бүрд бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ: Айл өрх, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах систем нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-45. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Ангилан ялгах систем нэвтрүүлж эхлүүлсэн..  

Шалгуур үзүүлэлт Ангилан ялгалт нэвтрүүлсэн хорооны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 5 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ийн үр дүн: Айл өрх, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хог 
хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах систем нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Ангилан ялгалтыг хороодод 
нэвтрүүлсэн байна.   

Хороо тоо - Бэлтгэл ажил 
хангагдсан байна. 

5 

2 Хэрэгтэй нэгэнд нь хэрэглэхгүй эд 
зүйлсээ өгцгөөе уриатай 
"Өгөөмөр өдөр" арга хэмжээг 
зохион байгуулна. 

Зохион 
байгуулсан 
өдөрлөгийн 

тоо 

- 1 - 
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3 "Хогоо ангилъя" дууг олон 
нийтийн сүлжээ, ТВ, радиогоор 
явуулж, хог ангилах үйл 
ажиллагааг сурталчилна. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 100 хувь - 

4 Үндэсний их баяр наадмаар төв 
цэнгэлдэх хүрээлэнд хог ангилах 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 100 хувь - 

5 Томоохон үйлдвэр, худалдаа 
үйлчилгээний сүлжээ 
дэлгүүрүүдийн хог хаягдлыг 
ангилж, хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

6 Идэвхтэй СӨХ-дод хог ангилах 
зориулалттай сав, цэг 
байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, эх 
үүсвэр дээр ангилах үйл 
ажиллагаанд хэвшүүлнэ. 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

7 ЕБС, цэцэрлэгт хог ангилах 
чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулна. 

Зохион 
байгуулсан 
сургалтын 

тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдсан байна. 

3-аас 
доошгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.  ЗГҮАХ-ийн 4.1.6 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.8. Хог 

хаягдлыг дахин боловсруулах Эко-Паркийн дэд бүтцийг байгуулж, хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ: Хог хаягдал сэргээн ашиглах /хог 
шатааж, эрчим хүч гаргах/ үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-46. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Ажлын хэсэг байгуулагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.-ийн үр дүн: Хог хаягдал сэргээн ашиглах /хог шатааж, эрчим 
хүч гаргах/ үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Үндэсний хөгжлийн газартай 
хамтран ажиллаж, холбогдох 
ажлын хэсэгт орж ажилласан 
байна. 

Хэрэгжилт 
хувь 

Ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.  ЗГҮАХ-ийн  2.94 дэх заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.9. Туул, 
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Сэлбэ, Дунд голын урсацыг нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон нийтийн эрүүл мэнд, соёл, 

амралтын тохилог орчин бүрдүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ: Туул, Сэлбэ голын орчныг 
сайжруулах дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-47. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.-ийн үр дүн: Туул, Сэлбэ голын орчныг сайжруулах дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1 Сэлбэ, Дунд голын тохижилтын 
ажилд шаардагдах хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх чиглэлээр арга 
хэмжээ авна. 

Хэрэгжилт 
хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

2 Сэлбэ, Дунд голын урсцыг 
нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон 
нийтийн эрүүл мэнд, соёл, амралтын 
тохилог орчин бүрдүүлнэ. 

Хэрэгжилт 
хувь 

- 50 хувь 100 хувь 
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ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.  “1.3.1 Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй  

бүтээгдэхүүний хангамжийг тогтворжуулж, бодлогын хэрэгжилтийг хангана” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: Хүн амын хүнсний хангамж, 
хүртээмжийг тогтвортой байлгах зорилгоор стратегийн хүнсний улирлын хамаарлыг 
бууруулан, стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.»,  
ЭЗНХҮЧ-ийн 1-22. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: Мал, амьтны сэг зэм устгах 
беккарын нүх, зориулалтын төв бий болгоно. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.», ЭЗНХҮЧ-ийн 1-25. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Махны борлуулалтад хяналт тавьж, 
удирдлагыг мэдээллээр хангана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

2. Эмээлтийн мал нядалгааны 
газраас гарч байгаа малын 
гаралтай хог хаягдлын төвлөрсөн 
цэгийн газрын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.  “1.3.3. Мал аж ахуйг эрчимжсэн цогц байдлаар хөгжүүлэн, 

сүү, махны фермерийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх замаар нийслэлийн хүн амын сүү, махны 

хэрэгцээг дотоодын бүтээгдэхүүнээр хангана.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн хил хязгаарыг шинэчлэн журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 
хориглосон бүс дэх мал амьтныг нүүлгэн, зөвшөөрсөн бүсэд шилжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.»,  
ЭЗНХҮЧ-ийн 1-31. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин Хориглосон бүс дэх мал амьтныг нүүлгэн шилжүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Нүүлгэн шилжүүлсэн мал, тэжээвэр амьтан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 7280 мал, 306 гахай,2814 шувуу,  314 нохой 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж 
ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн 
хил хязгаарт өөрчлөлт оруулж, 
НИТХ-д өргөн барьж, батлуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

2. Мал аж ахуй эрхлэхийг  хориглосон 
бүс дэх мал амьтныг зөвшөөрсөн 
бүсэд нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3.  “Улаанбаатар брэнд” /UB brand/ бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1-р арга хэмжээ: Наадамчдын зам, Шалган 
нэвтрүүлэх товчоо, Үндэсний телевизийн цамхаг зэрэг газруудад үндэсний бичиглэл бүхий 
байгууламж байрлуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 1-49. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үндэсний бичиг бүхий байгууламжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Жилийн эцэст: 5 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Холбогдох судалгааг хийж, 
шаардагдах хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.  “Аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар 

хотод соёл урлаг, спорт, олон нийтийн арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1-р арга хэмжээ: Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулна.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-51. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. "Хөхүүрийн айраг” бэсрэг наадам 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.  “1.5.3 Хотын хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрийг гадаад, 

дотоодын санхүүгийн зах зээл болон олон улсын санхүүгийн байгууллагаас урт хугацаатай, 

хүү багатай эх үүсвэрүүдийг босгож, хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын хөгжлийн төсөл 
хөтөлбөрүүдийг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх, санхүүгийн эх үүсвэр 
бий болгох ажил зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 1-64. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

АХБ-ны санхүүжилт 
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Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс 
хэрэгжүүлж байгаа "Хог хаягдал ба 
уур амьсгалын өөрчлөлт" төслийг 
үргэлжлүүлнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Төслийг 
эхлүүлсэн. 

30 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.  “2.1.2 Хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин. норм 

нормативын баримт бичгийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.1-р арга хэмжээ: Хотын дэд бүтцийн норм, 
нормативын баримт бичгийн төсөлд холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад 
саналаа хүргүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» ЭЗНХҮЧ-ийн 2-4. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хотын дэд бүтцийн норм, 
нормативын баримт бичигт тус 
албатай холбоотой норм 
нормативын төсөлд санал өгч 
оролцоно. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Төсөлд 
санал авч 

байгаа. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.  “2.1.4 Орлогод нийцсэн орон сууцыг дэмжих хууль, эрх зүйн 

зохистой орчин бүрдүүлж, институцийг бэхжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1-р арга хэмжээ: Орлогод нийцсэн орон сууц, 
түрээсийн орон сууцтай холбоотой дүрэм, журмын төслүүдэд холбогдох саналаа хүргүүлнэ.  
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 5. ЭЗНХҮЧ-ийн 2-7, БХБС-тай НЗД-ын байгуулсан 
ХАГ 38 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны удирдлага санхүүгийн хэлтэс 

Суурь түвшин Журам батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Түрээсийн болон түр суурьшуулах 
орон сууцанд хамруулах журам"-
ын хэрэгжилтийн хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Журам 
батлагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8.  “2.1.5. Эрчим хүчний хэмнэлттэй болон эко орон сууц барих 

шийдлүүдийг дэмжих эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.8.1-р арга хэмжээ: Эрчим хүчний хэмнэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төрийн захиргааны төв байгууллага болон инженер хангамжийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,, ЭЗНХҮЧ-ийн 2-8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 2019 онд эрчим хүч хэмнэх 
төлөвлөгөөг Эрчим хүчний 
зохицуулах хороотой    хамтран 
хэрэгжүүлнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Ажлын хэсэг 

байгуулагдсан. 

50 хувь 100 хувь 

2. Улаанбаатар хотын нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлэгт орчин үеийн 
дэвшилтэт шинэ технологийг 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 
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нэвтрүүлж, эрчим хүчний хэмнэлт 
бий болгоно. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9.  “2.3.4 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн 

зориулалттай орон сууцнуудыг шинэчилнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.9.1-р арга хэмжээ: Нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан шатыг шинэчлэх ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,, ЭЗНХҮЧ-ийн 2-32 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,125.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин 6 цахилгаан шат шинэчилсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Шинэчилсэн цахилгаан шатны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангана. 

Жилийн эцэст: 15 цахилгаан шат шинэчилнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй цахилгаан шатыг 
шинэчлэх ажилд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч, хяналт, 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

6 цахилгаан 
шат 

шинэчилсэн. 

50 хувь 15 цахилгаан 
шат шинэчилнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.10.  “2.3.8. Угсармал орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг 

бууруулах төсөл хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.10.1-р арга хэмжээ: Угсармал орон сууцны барилгын 
дулааны алдагдлыг бууруулж, дээвэр, фасадыг засварлана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-37 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,600.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Засварласан дээврийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангана. 

Жилийн эцэст: 76 барилгын дээвэр засварлана.. 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №2.10.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Угсармал орон сууцны барилгын 
дээвэр засварлах ажилд 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, 
хяналт, нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл ажил 
хангагдсан. 

50 хувь 76 барилгын 
дээвэр 

засварлана. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.11.  “2.3.9. Сууц өмчлөгчдийн холбоотой холбогдох асуудлыг 

судалж, түүний үйл ажиллагааг тодорхой болгон, норматив стандартыг бий болгоно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.11.1-р арга хэмжээ: Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд 
зөвлөлтэй хамтран дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг нэгтгэн бүртгэлжүүлэх програм 
хангамжийг хөгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-38 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Судалгааг нэгтгэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.11.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн тооллого явуулах, 
мэдээллийн сан үүсгэх ажлын 
бэлтгэл ажлыг хангана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Судалгааг 
нэгтгэсэн. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.12.  “2.4.2 Улаанбаатар хотын гэр хороолол, дагуул хотууд, 

шинэ бүтээн байгуулалтын бүсүүдэд эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барьж байгуулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.12.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний дамжуулах, түгээх шугам сүлжээг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,  ЭЗНХҮЧ-ийн 2-40 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 
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Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.12.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 

Гэр хорооллын айл өрхийг 0.4кВ-
ын цахилгаан халаагуураар 
халаах 2 дахь ээлжийн барилга 
угсралтын ажлыг дуусгаж, 
хүчдэлд залгана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

2. Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын айл өрхийг цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн 
уналтыг сайжруулах ажлын зураг 
төсөв боловсруулж, НЗД-ын 
захирамж батлуулна.   

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.13.  “2.4.4 Дулааны гол шугамууд, насос станцууд болон эрчим 

хүчний доголдолтой орон сууцны хорооллуудын гол шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.13.1-р арга хэмжээ: Дулааны төв магистраль шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажпыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-42 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

6,400.0 УТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Судалгааг нэгтгэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.13.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Дулааны төв магистраль 
шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
барилга угсралтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэхэд бусад инженерийн 
шугам сүлжээ болон тохижилт 
ногоон байгууламжийн ажлуудтай 
уялдуулж орц гарц сэтлэх сүвлэх 
зөвшөөрлийн хурлаар 
хэлэлцүүлнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.13.2-р арга хэмжээ: Орон сууцны хорооллуудын 
доголдолтой шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» ЭЗНХҮЧ-ийн 2-43 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин 8064 у.м шугамыг шинэчилсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.13.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын их 
болон урсгал засвараар 
шинэчлэн солих шугам тоноглол, 
засварын графикийг Ерөнхий 
менежерээр батлуулж, явц, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

8064 у.м 
шугамыг 

шинэчилсэн. 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.14.  “2.4.6. Халаалтын зуухнуудад дэвшилтэт техник, 

технологийг нэвтрүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.14.1-р арга хэмжээ: Усан халаалтын зуухны 
сүлжээний насосуудад давтамж хувьсгуур суурилуулан цахилгаан эрчим хүч хэмнэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-45 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.14.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

1. ХИХУГ ОНӨААТҮГ-тай хамтран 
давтамж хувьсгуур суурилуулах 
боломжтой зуухнуудын судалгааг 
гаргана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.15.  “2.4.8 Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай өрхийг 

цахилгаан эрчим хүчээр үе шаттай хангана. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.15.1-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,, ЭЗНХҮЧ-ийн 2-48 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,500.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин 200 өрх цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан 

Шалгуур үзүүлэлт Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан өрхийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 849 гэрэлтүүлэг  

Жилийн эцэст: - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.15.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Гэр хорооллын гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн 
уналттай айл өрхийг цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах ажлын 
угсралт бүрэн хийгдэж дууссаны 
дараа айл өрхийг хүчдэлд залгах 
ажлыг УБЦТС ТӨХК-тай хамтран 
зохион байгуулна. 

Цахилгаан 
эрчим 
хүчээр 

хангагдсан 
өрхийн 

тоо 

- 849  

гэрэлтүүлэг 

- 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.16.  “2.4.9. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, 

гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг сайжруулж, нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбоно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.16.1-р арга хэмжээ: Гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын системд холбож, хотын гэрэлтүүлгийн удирдлагыг бүрэн 
автомат системд шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-49 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Нийслэлийн хэмжээнд байгаа нийт 1090 шитний 70 хувь холбогдсон 

Шалгуур үзүүлэлт Нэгдсэн удирдлагын системд холбогдсон хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 80 хувийг холбох 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.16.2-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайн гэрэлтүүлгийг үе шаттай нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-50 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Нийт 900 гэрэлтүүлэг шинээр хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 1600 гэрэлтүүлэг шинээр хийнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.16.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хотын гэрэлтүүлэгт дэвшилтэт 
шинэ техник технологи 
нэвтрүүлэх ажлын угсралт 
суурилуулалтын ажлыг зохион 
байгуулж, үр дүнг Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлийн хурал 
болон НЗД-ын зөвлөлийн 
хуралд танилцуулна. 

Нэгдсэн 
удирдлагын 

системд 
холбогдсон 

хувь 

Нийслэлийн 
хэмжээнд 

байгаа нийт 
1090 

шитний 70 
хувь 

холбогдсон 

Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна 

80 хувьд хүргэх 

2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбайн гэрэлтүүлгийг  
нэмэгдүүлэх ажлын тоо 
хэмжээг дүүрэг тус бүрээр  
гаргаж, зургийн даалгавар 
боловсруулан, хяналт тавьж 
ажиллана. 

Нэмэгдсэн 
гэрэлтүүлгийн 

тоо 

Нийт 900 
гэрэлтүүлэг 

шинээр 
хийсэн. 

Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна 

1600 
гэрэлтүүлэг 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.17.  “2.4.15. Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны аюулгүй 

байдлыг хангах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.17.1-р арга хэмжээ: Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан 
сан, гуний худаг, насос станцын аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж, 
теле хяналт, холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглоно. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-58 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.17.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан 
сан, гуний худаг, насос станцын 
аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн 
хяналтын төвийг байгуулж, теле 
хяналт, холбоо дохиоллын техник 
хэрэгслээр тоноглох ажилд 
хяналт тавьж удирдлагаар хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.18.  “2.4.16 Хотын ус хангамжийн нөөцийг нэмэгдүүлэх “Туул 

усан цогцолбор” төсөл хэрэгжүүлж, цэвэр усны доод эх үусвэрийн нөөцийг шинэчлэн 

тогтооно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.18.1-р арга хэмжээ: Усны доод эх үүсвэрийн нөөц, 
чанарыг шинэчлэн тогтоох ажлыг хийнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,, ЭЗНХҮЧ-ийн 2-60 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.18.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Усны доод эх үүсвэрийн нөөц, 
чанарыг шинэчлэн тогтоох ажилд 
хяналт тавьж удирдлагаар хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.19.  “2.4.17. Улаанбаатар хотын цэвэр усны сангуудыг шугамаар 

холбож, цэвэр усны түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.1-р арга хэмжээ: Зүүн хойд бүс, Тасган, III, IV дүгээр 
хорооллын усан сангуудыг Баруун дүүргийн насос станцтай холбох ус хангамжийн гол 
дамжуулах шугам сүлжээний ажлыг дуусгаж ашиглалтад оруулна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-61 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

13,098.0 АХБ-ны хөрөнгө оруулалт 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр баригдсан гол шугамын урт,  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангана. 

Жилийн эцэст: 11 км 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.2-р арга хэмжээ: Баянхошуу дэд төвийн усан сан, 
2 ширхэг насос станц, дамжуулах, түгээх шугамын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-62 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

4,843.0 АХБ-ны Хөрөнгө оруулалт 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.3-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын айл өрхийн ус 
хангамжийг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-63 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,015.0 УТХО, НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр барьсан ус түгээх байрны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл хангана. 

Жилийн эцэст: 21  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.4-р арга хэмжээ: Толгойтын гэр хороололд 
тохируулах 2х500мЗ усан сан, Ф160мм-ийн голчтой цэвэр усны хос 500м шугамын барилга 
угсралтын ажлыг барьж ашиглалтад оруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-64 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

780.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.19.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Зүүн хойд бүс, Тасган, III, IV 
дүгээр хорооллын усан сангуудыг 
баруун дүүргийн насос станцтай 
холбох ус хангамжийн гол 
дамжуулах шугам сүлжээний 
угсралтын ажилд шаардагдах 
орц гарц гаргах, зам талбай 
сэтлэх сүвлэх ажлыг хурлаар 
хэлэлцүүлж журмын дагуу 
шийдвэрлэж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

2. Баянхошуу дэд төвийн усан сан, 
2 ширхэг насос станц, 
дамжуулах, түгээх шугамын 
ажилд хяналт тавьж удирдлагаар 
хангаж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

3. Гэр хорооллын айл өрхийн ус 
хангамжийг сайжруулах ажлын 
хүрээнд НОНХСХО-аар зөөврийн 
худаг барих ажилд хяналт тавьж 
удирдлагаар хангаж ажиллана. 

Шинээр 
барьсан 
ус түгээх 
байрны 

тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана.  

21 ус түгээх 
байр 

4. Толгойтын гэр хороололд 
тохируулах 2х500мЗ усан сан, 
Ф160мм-ийн голчтой цэвэр усны 
хос 500м шугамын барилга 
угсралтын ажлын угсралтын 
явцад хяналт тавьж, хяналт 
тавьж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.20.  “2.4.18. “Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны хоолойг 

шуудуу ухалгүйгээр доторлох” төсөл хэрэгжүүлж, ус хангамж, ариутгах татуургын гол болон 

салбар шугамыг шинэчилнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.20.1-р арга хэмжээ: Ус хангамжийн гол шугам сүлжээг 
шуудуу ухахгүйгээр шинэчилж, доторлох төслийг үе шаттай хэрэгжүүлж, насжилт өндөртэй 
шугам сүлжээг доторлоно. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-65 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

7.0 сая евро Австри Улсын ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээл 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.20.2-р арга хэмжээ: Хүчин чадал хүрэхгүй ариутгах 
татуургын гол шугамуудыг өргөтгөнө. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-66 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Жилийн эцэст: - 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.20.3-р арга хэмжээ: Буянт-Ухаа, Шинэ яармаг 
хорооллын ариутгах татуургын гол шугам, насос станцыг барьж ашиглалтад оруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-67 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2,509.1 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.20.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

1. Ус хангамжийн гол шугам 
сүлжээг шуудуу ухахгүйгээр 
шинэчилж, доторлох төслийг 
угсралтын ажилд шаардлагатай 
зам сэтлэх сүвлэх асуудлыг 
хурлаар хэлэлцүүлж журмын 
дагуу шийдвэрлэнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

2. Хүчин чадал хүрэхгүй ариутгах 
татуургын гол шугамуудыг 
өргөтгөх саналыг БХБЯ болон 
НЗДТГ-т хүргүүлнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

3. Буянт-Ухаа, Шинэ яармаг 
хорооллын ариутгах татуургын 
гол шугам, насос станцыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

Барилга 
угсралтын 

ажлын 
гүйцэтгэлийн 

хувь, 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.21.  “2.4.21. Шинэ орон сууцны хорооллын ундны болон ахуйн 

хэрэглээний цэвэр усыг тусад нь төлөвлөж, бохир усыг саарал усны стандартад нийцүүлэн, 

дахин боловсруулж, зохих зориулалтаар ашиглана.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.21.1-р арга хэмжээ: Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон хөрсний усыг ногоон байгууламжийн усалгаа, авто замын зорчих 
хэсгийг угаахад ашиглах ажлын зураг төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-73 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Жилийн эцэст: - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.21.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон хөрсний 
усыг ногоон байгууламжийн 
усалгаа, авто замын зорчих 
хэсгийг угаахад ашиглах ажлын 
зураг төслийг боловсруулахад 
санал өгнө. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.22.  “2.4.25. Улаанбаатар хотын хөрсний ус зайлуулах 

байгууламж, борооны ус зайлуулах шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилж, Ганц худаг, 

Баянхошуу, Баянголын ам, Сүхбаатар дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 

үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж шинээр барина.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.22.1-р арга хэмжээ: Ганц худаг, Сүхбаатар дүүрэг 13, 
14 дүгээр хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Жаргалант тосгон орчим үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барьж, Наран, Баруун уулын үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-79 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

6,948.0 УТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.22.2-р арга хэмжээ: Сонгинохайрхан дүүргийн 7 
дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт үерийн хамгаалалтын 
барилга байгууламжийг барина. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-80 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

7.2 сая ам.доллар Гадаад эх үүсвэр /НҮБ-ын Хабитат/ 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн урт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 15 км 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.22.3-р арга хэмжээ: Үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээний техник, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-81 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.22.4-р арга хэмжээ: Авто замын борооны ус зайлуулах 
шугам сүлжээний засвар шинэчлэлтийн ажлыг ус их хэмжээгээр тогтдог байршилд хийнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-82 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.22.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Барилга угсралтын ажлын 
явцад хяналт тавьж, 
удирдлагыг мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

2. Сонгинохайрхан дүүргийн 7 
дугаар хороо, Баянзүрх 
дүүргийн 9 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэрт үерийн 
хамгаалалтын барилга 
байгууламжийн зураг төсвийг 
батлуулж, угсралтын ажлыг 
эхлүүлнэ. 

Үерийн 
хамгаалалтын 

барилга 
байгууламжийн 

урт 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

15км 

3. Ажлын явцад хяналт тавьж, 
тайлагнаж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

4. Авто замын борооны ус 
зайлуулах шугам сүлжээний 
засвар шинэчлэлтийн ажлыг ус 
их хэмжээгээр тогтдог 
байршилд хийж, хяналт тавьж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.23.  “3.1.1. Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон 

хөгжлийн үзүүлэлтээр зүүн хойд Азийн бүс нутагт жишиг хот болно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.23.1-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайн ногоон байгууламжийг шинээр болон нөхөн нягтруулан тарих, услах, арчлалт, 
хамгаалалтын ажлын менежментийг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-1 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

7,500.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Гудамж талбайн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 128 гудамж талбайд арчилгаа хийнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.23.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 
болон хувийн хэвшлийн 
мэргэжлийн байгууллагуудтай 
гэрээ байгуулж хотын бүх гудамж, 
цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийн арчилгааны 
ажлыг гүйцэтгүүлнэ. 

Гудамж 
талбайн 

тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

128 гудамж 
талбайд 

арчилгаа хийнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.24.  “Ногоон хөгжлийн төсөл хөтөлбөрийг олон улсын ногоон 

хөгжлийн сангуудтай хамтран буцалтгүй тусламж, хөнгөлттэй зээл, техникийн 

туслалцаагаар Парисын хэлэлцээр /COP 21/2-г хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.24.1-р арга хэмжээ: Хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах "Барилгын хэмнэлтийн хурдасгуур" төсөлд хамрагдана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 3-3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 1 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.24.2-р арга хэмжээ: Нийслэлийн өмчийн барилга 
байгууламжид ашиглагдаж байгаа улайсах гэрлийг эрчим хүчний хэмнэлтэй гэрлээр солих 
туршилтын төслийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..»,, ЭЗНХҮЧ-ийн 3-4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.24.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. НБОГ-тай хамтарч төсөлд 
хамрагдах боломжтой барилга 
байгууламжийн судалгааг 
гаргана. 

Судалгааны 
тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

1 

2. Нийслэлийн өмчийн барилга 
байгууламжуудад суурилуулах 
эрчим хүчний хэмнэлтэй 
гэрэлтүүлгийн техникийн 
даалгаврыг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх байгууллагад нь 
хүргүүлж хяналт тавьж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.25.  “3.1.4 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 

"Утаагүй хот 2030" төсөл хэрэгжүүлж, хүрэх үр дүнг тодорхойлно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.25.1-р арга хэмжээ: Сайжруулсан түлш нөөцлөх, 
түгээх, борлуулалтын цэгүүд бий болгож, үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 3-9 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Борлуулалтын цэгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 2 цэгээр худалдаалж эхэлнэ.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.25.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Сайжруулсан түлшний 
борлуулалтын цэгүүдийг бий 
болгож, үйл ажиллагаанд 
хяналт тавина. 

Борлуулалтын 
цэгийн тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

2 цэгээр 
худалдаалж 

эхэлнэ. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.26.  “3.1.6. Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг 

нөлөөгүй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах 

тогтолцоог бий болгоно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.26.1-р арга хэмжээ: Байгальд ээлтэй хаягдалгүй 
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг урамшуулах журмыг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-11 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Урамшуулалд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажил хангагдана. 

Жилийн эцэст: 5 аж ахуйн нэгж.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.26.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Байгальд ээлтэй хаягдалгүй 
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, 
аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
урамшуулах журмын төслийг 
боловсруулж, батлуулах, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Урамшуулалд 
хамрагдсан 

аж ахуйн 
нэгжийн тоо 

- Бэлтгэл ажил 
хангагдана. 

5 аж ахуйн 
нэгж. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.27.  “3.1.7. Байгальд ээлтэй технологи, сэргээгдэх эрчим хүчээр 

хангах замаар төрийн байгууллагуудын эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэх бодлого 

хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.27.1-р арга хэмжээ: Халаалтын зуухыг буулгаж 
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-12 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.27.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. 2019 онд хийгдэх инженерийн 
шугам сүлжээ, авто зам, 
тохижилтын ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөөтэй уялдуулж, 
гүйцэтгэлийн явцад авто замын 
орц гарц гаргах, сэтлэх сүвлэх 
зөвшөөрлийг журмын дагуу 
олгож ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.28.  “3.2.1. Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, 

бохирдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж олон нийтэд 

хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх ажлыг зохион байгуулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.1-р арга хэмжээ: Олон нийтэд орчны бохирдлын 
талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэх, хөрсний бохирдлыг бууруулах  арга хэмжээ авна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-22, БХБС-тай НЗД-ын 
байгуулсан ХАГ 39 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Жилийн эцэст: - 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.2-р арга хэмжээ: Зуслангийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлж, иргэдийн оролцоо бүхий хог хаягдлын менежментийг нэвтрүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-23 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100 хувь 

Жилийн эцэст: - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.28.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

1. Хог хаягдлын тухай хуулийг 
ААНБ, иргэнд таниулах,  
сурталчлах чиглэлээр видео 
шторк бэлтгүүлж, олон нийтэд 
хүргэнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

2. Нийслэлийн Байгаль орчны 
газраас хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 
хамтран ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.29.  “3.2.5. Хөрсний бохирдлыг бууруулах бодлого, эрх зүйн 

орчинг сайжруулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.29.1-р арга хэмжээ: Иргэд олон нийтийг хамарсан 
"Хөрс хамгаалах өдөр"-ийг зохион байгуулна 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-28 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.29.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хөрсөө хамгаалах өдөрлөгийг 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.30.  “3.3.1. Хот тохижилтын ажил, үйлчилгээнд Олон улсын ISO 

9001:2015 стандарт нэвтрүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.1-р арга хэмжээ: Ногоон байгууламжийн 
менежментийг сайжруулах олон улсын стандартыг мөрдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-35 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.2-р арга хэмжээ: Хот тохижилтын мастер 
төлөвлөгөө боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» ЭЗНХҮЧ-
ийн 3-36 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.30.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Олон улсын стандартыг  
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
шинжлэх ухаан, эрдэм 
шинжилгээний  
байгууллагуудтай  хамтран 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 
- 50 хувь 100 хувь 

26 Тохижилтын ажлыг иргэдийн 
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн 
төлөвлөх, мэргэжлийн 
байгууллагуудын уялдаа 
холбоог хангах тохижилтын 
ажлыг арчлах хамгаалах 
менежментийг сайжруулах, 
тохижилтын ажилд иргэн 
хуулийн этгээдийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх хот тохижилтын 
мастер төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулж, батлуулахаар 
холбогдох газарт өргөн барина. 

Хэрэгжилт 

хувь 
- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.31.  “3.3.2. Харшлын өвчин үүсгэгч ургамлыг устгах, 

тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээ авна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.31.1-р арга хэмжээ: "Шарилжгүй Улаанбаатар аян 4"-
ыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-37 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Шалгуур үзүүлэлт Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 150 га 

Жилийн эцэст: - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.31.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. "Шарилжгүй Улаанбаатар-4" 
аяны 1, 2-р үе шатны ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.32.  “3.3.2. Харшлын өвчин үүсгэгч ургамлыг устгах, 

тоосонцорын дэгдэлтийг бууруулах арга хэмжээ авна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.32.1-р арга хэмжээ: "Шарилжгүй Улаанбаатар аян 4"-
ыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-37 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ, га 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 150 га 

Жилийн эцэст: - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.32.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. "Шарилжгүй Улаанбаатар-4" 
аяны 1, 2-р үе шатны ажлыг 
зохион байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 100 хувь - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.33.  “3.3.3. Дүүрэг, хороололд бичил цэцэрлэг байгуулж нэг хүнд 

ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.1-р арга хэмжээ: Бичил тохижилт, бичил цэцэрлэг, 
ахмад настны чийрэгжүүлэлт, спорт тоглоомын талбайн тохижилтыг хийнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» ЭЗНХҮЧ-
ийн 3-38 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижилт хийсэн талбайн тоо, ажлын гүйцэтгэл хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 70 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.2-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамжийг 
тохижуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.», ЭЗНХҮЧ-
ийн 3-39 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,079.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижилт хийсэн гудамжны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 2 гудамж 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.3-р арга хэмжээ: Эмнэлгүүдийн гадна талбайг иж 
бүрэн тохижуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.», ЭЗНХҮЧ-
ийн 3-40 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижилт хийсэн эмнэлгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 6 эмнэлэг 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.4-р арга хэмжээ: Богд хааны  музей орчим 
цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгож, тохижуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.»,  

ЭЗНХҮЧ-ийн 3-41 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

900.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Байгуулсан цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 1 цэцэрлэгт хүрээлэн 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.33.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Бичил тохижилт, бичил 
цэцэрлэг, ахмад настны 
чийрэгжүүлэлт, спорт 
тоглоомын талбайн тохижилтыг 
хийнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- 70 хувь 100 хувь 

2.  Батлагдсан зураг төслийн дагуу 
нийтийн эзэмшлийн гудамжийг 
тохижуулна. 

Тохижилт 
хийсэн 

гудамжны 
тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

2 гудамж 

3.  Улсын төв нэгдүгээр эмнэлэг, 
Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний төв, Сэтгэцийн эрүүл 
мэндийн үндэсний төв, 
Багахангай, Налайх, Багануур 
дүүргийн эмнэлгийн гадна зам 
талбайг иж бүрэн тохижуулна. 

Тохижилт 
хийсэн 

эмнэлгийн 
тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

6 эмнэлэг 

4.  Богдын өвлийн ордны дэргэд 
батлагдсан зураг төсвийн дагуу 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. 

Байгуулсан 
цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн 
тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

1 цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.34.  “3.3.4. Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж 

талбайг зүлэгжүүлж, хатуу хучилттай болгоно.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.34.1-р арга хэмжээ: " Нийтийн эзэмшлийн сул шороон 
хөрс бүхий  зам талбайг хатуу хучилттай болгоно.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-42 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

200.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тоосжилтыг бууруулсан талбайн хэмжээ, м2 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 5000 м2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.34.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийслэлийн хэмжээнд 
тохижуулах шаардлагатай  
газруудын байршлыг тогтоож 
сул шороон хөрс бүхий газрыг 
хатуу хучилттай болгож 
тохижуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

5000 м2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.35.  “3.3.5. Хот тохижилтын байгууллагуудад цагаар  ажиллах 

журам нэвтрүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.35.1-р арга хэмжээ: " Журам боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.»,  ЭЗНХҮЧ-
ийн 3-43 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тоосжилтыг бууруулсан талбайн хэмжээ, м2 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 5000 м2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.35.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Батлагдсан журмыг хот 
тохижилтын байгууллагуудад 
мөрдүүлж ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

5000 м2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.36.  “3.3.6.  Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, 

байгууллагыг урамшуулах тогтолцоог оновчтой зохион байгуулах  эрх зүйн орчин 

бүрдүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.36.1-р арга хэмжээ: "Иргэд, байгууллагыг 
урамшуулах ажлыг зохион байгуулна” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-44 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

50.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Урамшуулалд хамрагдсан иргэн, ААН-ийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Жилийн эцэст: 18 иргэн, аанб 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.36.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хашаандаа үлгэр жишээ мод 
сөөг тарьж, үржүүлсэн айл өрх, 
орчноо цэцэрлэгжүүлсэн 
байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүдийг  урамшуулах, 
сурталчлах ажлыг зохион 
байгуулж,  мод сөөг тарих, 
арчлах тухай теле хичээл 
бэлтгэж, олон нийтэд хүргэнэ. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

18 иргэн, аанб 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.37.  “3.3.10. Орчны бохирдол, гуу жалга, далан сувгийн 

цэвэрлэгээг иргэдийн оролцоотой сайжруулж, хог хаягдлыг бууруулах арга хэмжээг үе 

шаттай хэрэгжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.1-р арга хэмжээ: " Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
үүссэн хур хог хаягдлыг цэвэрлэж, дахин үүсгэхгүй байх арга хэмжээг авна.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-51 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

204.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Цэвэрлэсэн хог хаягдлын хэмжээ, м3 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 14.000м3 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.2-р арга хэмжээ: " Иргэдийн бүлгээр гэр 
хорооллын гуу жалга, далан сувагт үүссэн хог хаягдал, хөл газрын ургамлыг цэвэрлэх 
ажлыг үргэлжлүүлнэ.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-52 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

803.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Ажиллуулсан иргэдийн тоо, 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: Нийслэлийн 100, гэр хороодын 300 иргэн 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.3-р арга хэмжээ: " Нийслэлийн гэр хорооллын айл 
өрхийн нохойг бүртгэлжүүлж, үржлийг хязгаарлах,  золбин нохой муурны тоог бууруулах 
цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-53 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

300.0 ХНААТҮЗ 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Бүртгэлжүүлсэн нохойн тоо, үржлийг хязгаарласан нохойн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: Бүртгэлжүүлсэн нохойн тоо, 10000-аас доошгүй,  

үржлийг хязгаарласан нохойн тоо, 2500-аас доошгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.37.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хур хог цэвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

14.000м3 

2. Иргэдийн бүлгийг 2019 онд 
ажиллуулах ажлын цагийн 
тооцоог гаргаж, ажилд тогтмол 
үнэлгээ өгч, хяналт тавьж 
ажиллана. 

Ажиллуулсан 
иргэдийн тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

Нийслэлийн 100, 
гэр хороодын 

300 иргэн 

3. Гэр хорооллын айл өрхийн 
нохойн судалгааг хийлгэж, 
НМЭГ-тай гэрээ байгуулан 
хамтран ажиллах, нохой 
муурны бүртгэлжүүлэлтийн 
ажлыг зохион байгуулж, 
хяналт тавьж ажиллана. 

Бүртгэлжүүлсэн 
нохойн тоо  

үржлийг 
хязгаарласан 

нохойн тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

Бүртгэлжүүлсэн 
нохойн тоо, 
10000-аас 
доошгүй, 

үржлийг 
хязгаарласан 
нохойн тоо, 

2500-аас 
доошгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.38.  “3.3.11. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 

цэвэрлэгээ, төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагааны чадавхыг сайжруулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.38.1-р арга хэмжээ: “Цагаан давааны хогийн цэгийн 

үйл ажиллагааны нөхцөлийг сайжруулна.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-54 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.38.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шаардлагатай хөрөнгө, төсвийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
чиглэлээр зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.39.  “3.3.11. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн 

цэвэрлэгээ, төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагааны чадавхыг сайжруулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.39.1-р арга хэмжээ: “Цагаан давааны хогийн цэгийн 

үйл ажиллагааны нөхцөлийг сайжруулна.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-54 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.39.2-р арга хэмжээ: “Хот тохижилтын машин 

механизм, тоног, төхөөрөмж, хог хаягдлын цэгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-54 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1,074.4 НТХО 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт 60 автомашины багтаамжтай гараашийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 1 гарааш 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.39.3-р арга хэмжээ: “Хот тохижилтын машин 

механизм, тоног, төхөөрөмж, хог хаягдлын цэгийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» ЭЗНХҮЧ-ийн 3-54 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.39.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Шаардлагатай хөрөнгө, төсвийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
чиглэлээр зохион байгуулалтын 
арга хэмжээ авч ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

2. Хот тохижилтын газрын авто 
баазад авто граж барьж 
байгуулна. 

Гараашийн 
тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

1 

3. Ногоон байгууламжийн 
арчилгаа, хог хаягдлын 
үйлчилгээ, нийтийн бие засах 
газрын бохир соруулах 
үйлчилгээ, төвлөрсөн хогийн 
цэгийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай машин механизм, 
тоног төхөөрөмжийг худалдан 
авна. 

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.40.  “4.1.7. "Гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай, 

чийрэгжүүлэлтийн төвийг барьж байгуулна.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.1-р арга хэмжээ: " Дүүрэг бүрт спорт, тоглоомын 
талбай барьж байгуулна.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» ЭЗНХҮЧ-
ийн 4-16 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,000.0 НТХО 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижуулсан спорт тоглоомын талбай, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 18 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.40.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Тохижилт хийх газрын байршлыг 
тогтоож,  дүүрэг бүрт спорт, 
тоглоомын талбай барьж 
байгуулна.   

Хэрэгжилт 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

18 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.41.  “4.3.6. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудыг дэмжин 

"Урлагийн хот-Улаанбаатар" төсөл хэрэгжүүлнэ.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.41.1-р арга хэмжээ: " Нийслэлийн төв гудамж, талбайг 
сонгон урлаг, соёлын алдар, суутнуудын гарын хээ бүхий хүндэтгэлийн  самбарыг 
байгуулна.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 4-77 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн  хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижуулсан гудамжны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.41.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Мэргэжлийн байгууллагуудтай 
хамтран сонгогдсон байршилд 
урлаг, соёлын алдарт, 
суутнуудын гарын хээ бүхий 
хүндэтгэлийн  самбарыг 
байрлуулна. 

Тохижуулсан 
гудамжны 

тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.42.  “4.3.6. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудыг дэмжин 

"Урлагийн хот-Улаанбаатар" төсөл хэрэгжүүлнэ.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.42.1-р арга хэмжээ: "Үйлчилгээний байгууллагууд 
/худалдааны төв, зоогийн газар, галт тэрэг, онгоцны буудал, банк, үзвэр үйлчилгээний 
газрууд/-д хүүхдэд ээлтэй, гэр бүлийг дэмжсэн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. Хүүхэд, гэр бүлд 
чиглэсэн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх санал санаачлагыг өрнүүлж, “Хүүхэд, гэр 
бүлд ээлтэй” байгууллага, үйлчилгээ, орчныг шалгаруулан, олон нийтэд сурталчилна..” 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 4-104 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.42.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний газрыг 
шалгаруулж, сурталчилна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.43.  “5.3.12. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг 

дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн шилжүүлнэ.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.43.1-р арга хэмжээ: " Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн 
газруудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 5. <<“Албаны хэлтэс, харьяа газруудын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, эрсдлийн удирдлагаар 
хангах замаар үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж, төрийн албаны 
стандартыг мөрдлөг болгох, ажлын чанар, бүтээмжийг 
сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх>> 

ЭЗНХҮЧ-ийн 4-104 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.43.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Харьяа газруудын дүрмээр 
хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд 

Үйл  
ажиллагааны 

- 50 хувь 100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

тодорхой арга аргачлалаар хяналт 
хэрэгжүүлж, ажлын мөрөөр илтгэх 
хуудас, зөвлөмж үйлдэж, ажлын 
гүйцэтгэл үр дүнг ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлнэ. 

хэрэгжилтийн 
хувь 

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
харьяа газруудын 2019 оны 
“Дотоод хяналт шалгалтын ажлын 
төлөвлөгөө” боловсруулах ажлыг 
нэгдсэн удирдлага, зохион 
байгуулалтаар хангаж, хэрэгжилт, 
үр дүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн 
хуралд танилцуулна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.44.  “5.4.8. "Худалдаа, үйлчилгээ-2020", “Хүн амын ахуйн 

үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрүүдийг батлуулж  хэрэгжүүлнэ.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.42.1-р арга хэмжээ: "Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг  хэрэгжүүлэх” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 5-58 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.42.1-р арга хэмжээ: "Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” 
нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 4. « Хотын хүнс, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэн, худалдаа, үйлчилгээний салбарт олон улсын жишигт 
нийцсэн стандартыг мөрдүүлж, дэвшилтэт технологи инноваци 
үйлчилгээний соёлыг  нэвтрүүлэн, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 
экологийн цэвэр хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлнэ.» 

ЭЗНХҮЧ-ийн 5-59 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Бэлтгэл ажлыг хангуулна. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.44.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. "Тээвэр логистикийн оновчтой 
шийдэл" сэдэвт зөвлөгөөн 
зохион байгуулна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

2. Нийслэлийн 380 жилийн ойг 
угтан "Үйлчилгээний 
төгөлдөршил" нэвтрүүлсэн  
ААН-ийг шалгаруулж 
сурталчилна. 

Шалгарсан 
ААН-ийн тоо 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

6 

3. Салбарын ажиллагсдыг 
мэргэшүүлэх, мэргэжлийн 
зэрэглэл, ур чадварыг 
дээшлүүлэх,  үндэсний болон 
олон улсын ур чадварын 
тэмцээнд оролцуулна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

4. Худалдаа, үйлчилгээнд 
дэвшилтэт технологи, 
инновацийг франчайз 
хэлбэрээр нутагшуулж,  
"Үндэсний сүлжээ"-г хөгжүүлнэ. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

5. Худалдаа, үйлчилгээнд 
"Ногоон хөгжил"-ийн үзэл 
баримтлалыг хэрэгжүүлнэ. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

6. Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
салбарт "Давсны хэрэглээг 
бууруулах үндэсний стратеги"-
ийг хэрэгжүүлнэ. 

Давсны 
хэрэглээний 
бууруулсан 

хувь,  

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

10 хувь 

7. Ахуйн үйлчилгээний салбарын      
технологийн түвшний үнэлгээг 
мэргэжлийн багаар хийлгэж, 
дүгнэлт гаргуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

8. Төлөвлөгдсөн суурьшлын бүс, 
хотын захын гэр хороололд 
ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр 
бизнес эрхлэгч иргэд, ААН-д 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгнө. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

9. Газарзүйн мэдээллийн 
системийг ашиглан ахуйн 
үйлчилгээний салбарын 
мэдээллийн сан үүсгэнэ. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.  “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 

ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: " Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. « Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь. 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.  ““Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 

ажиллах..”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ: " “Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.3 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1-3 дугаар бүлэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс, Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.  “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1-р арга хэмжээ: " Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1-3 дугаар бүлэг.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс, Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.  “Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах..”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1-р арга хэмжээ: " Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс, 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.  “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний 

хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1-р арга хэмжээ: " “Хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс, 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. “Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга 

байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: “Улаанбаатар хотын үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 
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Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

ДӨРӨВ. “ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛ”-ИЙН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1-р арга хэмжээ: “НЗД-ын 2014 оны А/926 дугаар 

захирамжаар батлагдсан "Авто зам сэтлэх сүвлэх, орц гарц гаргах журам"-ыг шинэчлэн 
боловсруулж, батлуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Дотоод хяналтын 
хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Журам шинэчлэн батлагдана. Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1-р арга хэмжээ: “Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 

талбайн гэрэлтүүлгийн чиглэлээр иргэдтэй хамтарч ажиллана. 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 
талбайн гэрэлтүүлгийн 
чиглэлээр иргэдтэй хамтарч 
ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.3.1-р арга хэмжээ: “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 

талбай, байгууллагын гадна фасад, ногоон байгууламжийн гэрэлтүүлэг чимэглэлийг 
нэмэгдүүлнэ.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбай, байгууллагын 
гадна фасад, ногоон 
байгууламжийн гэрэлтүүлэг 
чимэглэлийг нэмэгдүүлсэн 
байна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1-р арга хэмжээ: “Өвөрмөц шийдэл бүхий “Жишиг 

гэрэлт гудамж”-тай болно..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Яармагийн гүүрэнд өвөрмөц 
шийдэлтэй гэрэлтүүлэг хийсэн 
байна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1-р арга хэмжээ: “Хувийн хэвшлийн орон сууц, 

нийтийн аж ахуйн компаниудын үйл ажиллагааг сайжруулах дуудлага мэдээллийн нэгдсэн 
төвийн үйл ажиллагааг жигдрүүлнэ..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 
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2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Хувийн хэвшлийн орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн компаниудын 
үйл ажиллагааг сайжруулах 
дуудлага мэдээллийн нэгдсэн 
төвийн үйл ажиллагааг 
жигдрүүлж, иргэдэд хүрч 
үйлчилдэг болсон байна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1-р арга хэмжээ: “Инженерийн бэлтгэл арга 

хэмжээний барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг хийнэ.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Иргэдийг үер, шар усны 
аюулаас сэргийлж ажилласан 
байна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.7.1-р арга хэмжээ: “Манай хороо-Миний гудамж аян 

зохион байгуулна..” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.7.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Иргэд, ААНБ өөрийн хөрөнгөөр 
тохижилт бүтээн байгуулалт хийж, 
шилдэг дүүрэг, хороо, өрх, 
тохижилт үйлчилгээний компани, 
аанб-ыг шалгаруулна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.8.1-р арга хэмжээ: “Ойн төгөл бүхий хороололтой 

болно.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. « Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон байгууламжийн 
чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн Нийслэл Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон хөгжүүлнэ.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.8.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Ойн төгөл бүхий хорооллыг 
байгуулж, иргэд тав тухтай 
амьдрах орчныг бүрдүүлнэ. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.9. “Зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллах.” 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.9.1-р арга хэмжээ: “Ногоон байгууламжийн 

хэлбэржүүлэлтийг шинэ шатанд гаргана.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.9.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Ногоон байгууламжид 
хэлбэржүүлэлт хийснээр иргэд 
тав тухтай амьдрах орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

 


