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Энэхүү тайланд Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, Хууль тогтоомжид туссан 
газрын хамаарал бүхий арга хэмжээний хэрэгжилт, Газрын дүрмээр хүлээсэн үүргийн 
хэрэгжилт, үйл ажиллагааны ил тод байдлын үзүүлэлт, хүний нөөцийн ил тод байдлын 
хэрэгжилт, санаачлан хэрэгжүүлсэн болон бусад байгууллагатай хамтран 
хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг тусгав. 
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Тайлант хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэн нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот төлөвлөлт, барилгажилттай холбоотой 
асуудлыг Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль 
болон бусад холбогдох хууль, тогтоол, шийдвэр, норм, дүрэм журмын дагуу шийдвэрлэж 
ажиллав. 

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд: 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг 
батлах тухай” А/241 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн 
газар нэртэйгээр зохион байгуулалтын бүтцийн 9 нэгж, 120 албан хаагчийн орон 
тоотой, 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, 
орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай” А/1000 дугаар захирамжаар зохион 
байгуулалтын бүтцийн 8 нэгж, 100 албан хаагчийн орон тоотой Нийслэлийн Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газар нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. 
 

НЭГ. ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУССАН                                            
АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

1.1 Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт:  

Тус газар нь бодлогын 4 баримт бичгийн зорилтоос хамаарал бүхий 112 арга хэмжээ, 
ажил үйлчилгээ хэрэгжүүлснийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолын 6.2 дэх заалтыг баримтлан хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийн Захиргааны 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, товч танилцуулгын хамт холбогдох дээд байгууллагад 
хугацаанд нь хүргүүлж ажиллав.  

Д/д Бодлогын баримт бичгийн нэр Хамаарал бүхий арга 
хэмжээний тоо 

Хэрэгжилтийн 
хувь 

1 
Монгол Улсын засгийн газрын 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

17 зорилт, 22 арга 
хэмжээ 

91,7% 

2 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

7 зорилт, 8 арга 
хэмжээ 

92,5% 

3 
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 

Хариуцах 28,     
Хамтрах 30 арга 

хэмжээ 

91,2% 

 

4 “Нэг хот - Нэг стандарт” зорилтот 
жилийн төлөвлөгөө 

17 зорилт, 24 арга 
хэмжээ 

99,5% 

         

1.2 Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлын хэрэгжилт:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/378, А/427, А/428 захирамжаар тус газарт эрх 
шилжсэн 14 төсөл арга хэмжээний  /966.275.400 дүн бүхий/ зөвлөх үйлчилгээний  худалдан 
авах ажиллагааг Газрын даргын 2020 оны А/25, А/27, А/29 дүгээр тушаалаар байгуулсан 
Үнэлгээний хороод баталсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажиллав. Үүнээс 10 
төсөл арга хэмжээний худалдан авах үйл ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлэн www.tender.gov.mn 
цахим хуудсанд байршуулан хөтлөлт, мэдээ тайлангийн баяжилтыг хийж ажиллав.    
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Хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тайлан, мэдээг сар бүрийн 25-нд, Нийслэлийн Худалдан 
авах ажиллагааны газарт сар бүрийн 07-ны өдрийн дотор www.shilendans.gov.mn цахим 
хуудсанд тус тус тайлагнаж ажиллав.  

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг авч үзэхэд:  

1. Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
паспортжуулах /200,0 сая төгрөг/ ажил 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/378 дугаар захирамжийн 
хүрээнд  Газрын даргын 2020 оны А/42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан. 
2020 оны 06 дугаар сарын 25-нд нээлттэй тендер зарлаж, 5 багц ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан.  

- Багц 1: Тоосго зуурмагийн дээж авч, лабораторид шинжилгээ хийх ажил”-д нэг ч 
тендер ирүүлээгүй бөгөөд 2 удаа НТШ-ын журмаар зарлаж амжилтгүй болсон тул 
хуулийн 34.1.1 дэх хэсгийг үндэслэн гэрээ шууд байгуулах аргаар Худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж, "Эйч Ар Ви констракшн" ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх,  

- Багц 2: Төрийн өмчийн 33 барилгын багана, дам нуруу, хучилт, дээвэр, тэдгээрийн 
холбоосны угсралт болон ашиглалтын төлөв байдлыг тодорхойлж дүгнэлт гаргуулах 
ажилд "МБ нөхөрлөл" ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх, 

- Багц 3: Туршилт судалгааны дараах сэргээн засварын ажил,   
- Багц 4: 67 барилгын буурь хөрсөнд инженер, геологийн дүгнэлт гаргах ажилд “Таван 

үндэс” ХХК-тай гэрээ байгуулах эрх,  
- Багц 5: Суурийн угсралт болон ашиглалтын төлөв байдлыг тодорхойлох зорилготой 

суурийн хажуугаас хяналтын нүх /шурф/ ухах ажилд "Эйч Ар Ви констракшн" ХХК-
тай  гэрээ байгуулах эрх тус тус олгосон.  

Дээрх 5 багц ажлын гэрээг 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ноос 2021 оны 04 дүгээр 
сарын 05-ны хооронд байгуулан гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. 

2. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн тоног төхөөрөмж худалдан авах /194,575.4 
мянган төгрөг/ ажил 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/428 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Газрын даргын 2020 оны А/25 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан, 
2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх тендерийг нээж, тендерт шалгарсан “Саммит компьютер технологи” 
ХХК-тай гэрээ байгуулж, 28 ш компьютер, 15 ш хэвлэх, хувилах төхөөрөмж, 1ш баримт 
хадгалах сейфийг хүлээн авч, суурилуулав. 

3. Хан-Уул дүүргийн 4, 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Яармаг нэгж хорооллын 
үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах /296,300 
мянган төгрөг/ ажил 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/427 дугаар захирамжийн 
дагуу Газрын даргын 2020 оны А/27 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан, 
2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр тендер нээж, “Гидродизайн инноваци” ХХК-ийн 
материалыг “Хамгийн сайн” шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзсэн боловч Сангийн яамнаас 
дахин тендер зохион байгуулах шийдвэр ирүүлсний дагуу 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-ний 
өдөр тендерийн нээлт хийж, техникийн оноог хүргүүлсэн боловч Сангийн яаманд гомдол 
гарч тендерийг түдгэлзүүлсэн болно. 

4. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгажилтын загвар зураг, төсөл боловсруулах 11 багц /275,400.0 мянган 
төгрөг/ ажил  

Нийт 11 багц ажлаас 8 багцад шалгарсан гүйцэтгэгчидтэй “Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгажилтын загвар зураг, төсөл 
боловсруулах” ажлын зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулан гүйцэтгэлд захиалагчийн 
хяналт тавин санхүүжилтийг олгов.   
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Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/427 дугаар захирамжаар 
3 багц ажил /Цэргийн ажилчдын байр ЦАБ 14 СХД, 4 дүгээр хороо/, /Арьс ширний 19 дүгээр 
байр ХУД, 2 дугаар хороо/, Дэвшил 36 дугаар байр ХУД, 3 дугаар хороо/-ын эрх шилжин 
ирж,  Газрын даргын 2020 оны А/29 дүгээр тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан, 2020 
оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр тендер нээж, “Хамгийн сайн” шаардлагад нийцсэн 
оролцогчид  гэрээ байгуулах санал хүргүүлсэн боловч Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын 
газарт хянагдах шатанд санхүүжилт буцсанаас тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэх боломжгүй 
болсон.  

ХОЁР. ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

2.1 Хууль тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт:  

Тус газар нь 10 төрлийн тогтоол, шийдвэрийн 112 заалтыг хяналтад авч хэрэгжилтийг 
monitoring.ub.gov.mn программаар тайлагнаж ажиллав. Үүнд: 

1. Монгол Улсын Их хурлын байнгын хорооны тогтоол (2 тогтоол, 3 заалт)-100%, 
2. Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл (1 тэмдэглэл, 1 

заалт)-100%, 
3. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол (4 тогтоол, 6 заалт)-100%, 
4. Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл (3 хурал, 6 арга хэмжээ)-

100%, 
5. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол ( 1 тогтоол, 3 заалт)-85%, 
6. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол                                

(1 тогтоол, 2 заалт )-100%, 
7. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл, (1тэмдэглэл, 2 заалт)-

100%, 
8. Нийслэлийн Засаг даргын захирамж (13 захирамж 28 заалт)-85%, 
9. Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл (12 тэмдэглэл, 23 

заалт)-94.7%, 
10. Удирдах ажилтны шуурхайн үүрэг даалгавар (13 тэмдэглэл, 13 заалт)-94.7%. 

Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах төлөвлөгөө, нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 
“Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэх нарийвчилсан тусгай төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган Хан-Уул дүүргийн 9, 
10, 16 дугаар хорооны айл өрхүүдийг хариуцан "Таван толгой түлш" ХХК-ний сайжруулсан 
шахмал түлшний нийлүүлэлт, түгээлт, борлуулалтын цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, 
мэдээ тайланг холбогдох газарт тогтмол хүргүүлж ажиллав. 

2.2 Нэг хот-Нэг стандарт зорилтот жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт:  

Нийслэлийн Засаг  даргын 2020 оны “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгох А/01 
дүгээр захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газрын даргын А/11 дүгээр тушаалаар 
Ажлын хэсэг байгуулагдан “Стандарттай хот” 24 заалт бүхий ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллав.  

“Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоо /ISO9001/” олон улсын 
стандартыг байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх зорилтын хүрээнд: 

Энэ ажлын хүрээнд Хот байгуулалт, хөгжлийн газраас иргэн, аж ахуй нэгж 
байгууллагуудад үзүүлж буй 24 нэр төрлийн үйлчилгээг судалж, мэдээллийг   нэг форматад 
оруулах, холбогдох баримт бичигт тавигдах шаардлагыг стандартын дагуу болгох ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. 2020 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр ISO 9001:2015 удирдлагын тогтолцоо, 
зөвлөгөө, аудитын үйлчилгээний “Эс Эф Си Эс” ХХК-тай хамтран “ISO9001” стандартыг 
байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд 85 албан хаагчийг хамруулсан 
сургалт зохион байгуулав. Сургалтаар ISO 9001- гол үзэл санаа, хэрэгцээ шаардлага, 
Чанар гэж юу вэ?, Чанарын менежментийн-7 чанар, тогтолцооны арга барилын талаар 
ШУТИС-ийн профессор С.Давааням болон “Эс Эф Си Эс”ХХК –ын сургалтын менежер 
Сүлд- Од, Сургагч багш Тунгалаг нар илтгэл тавин мэдээлэл хийв. 
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Хотын стандарт, аюулгүй байдал, техник зохицуулалтын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах гэсэн  зорилтын хүрээнд: 

Барилгын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасны дагуу хот байгуулалтын баримт бичиг, 
газрын чиг үүргийн хүрээнд гарч буй аливаа зөвшөөрлийг барилгын норм ба дүрэм, 
стандарт, аргачлалд нийцүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулав.  

Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын арын мэдээлэл өгөх  хуудсанд: 

- Төлөвлөлтийн талбайд барилга бүрхцийн харьцаа, давхар талбайн харьцааг хэрхэн 
тооцох аргачлал,  

- Загвар зургийн үндсэн шаардлага хүснэгтээр үзүүлсэн тайлбар, 

- Загвар зургийн тоон давхаргын стандарт 2018 оны MNS 6736-2018 таних тэмдгийн 
мэдээлэл, 

-Барилгын түр хашааны ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ UCS0001-01:2019 стандартын 
мэдээлэл зэргийг шинэчлэн тусгав.  

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2019 оны 24/17 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хашаа, хайс барих, ашиглах, буулгах журам”, 
нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Хотын стандартын баримт бичгийг мөрдүүлэх тухай” 
А/456 дугаар захирамж, “Барилгын талбайн түр хашаа MNS 5114:2014”, “Хамгаалах 
хашлага MNS 12.4.007:1981” стандартын дагуу түр хашааг орчны болон хөдөлмөр 
хамгааллын аюулгүй байдлыг хангуулан саравч, тэмдэг тэмдэглэгээг хийлгэн, хяналт тавьж 
ажиллав. 

Хот төлөвлөлт, хот байгуулалт, хот нийтийн аж ахуйн төсөл арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд дундын мэдээллийн сангийн системийг ашиглаж цахим болгох: 

Нийслэлийн Мэдээлэл технологийн газраас зохион байгуулсан “Нийслэлийн хот 
байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг хэрхэн шинэчлэх, ArcGIS online 
ашиглан загвар үүсгэх, мэдээлэл шүүх, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх” анхан шатны 
сургалтад 4 албан хаагч хамрагдаж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлт, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга, зөрчилтэй барилга, гудамж 
талбайн нэршлийн өгөгдлийг шинэчлэн онлайн хэлбэрээр гаргав. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/864 дүгээр захирамжийн дагуу Хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангаас шинэчлэгдсэн орон зайн 47 төрлийн тоон мэдээллийг 
2020/03, 2020/14, 2020/23 дугаартай актуудаар нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газарт 
хүлээлгэн өгч Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг шинэчлэн онлайн 
сургалтыг Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдад, мөн 
нийслэлээс зорилтот жилийн хүрээнд зохион байгуулсан сургалтад оролцож Хот 
байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн хэрэглээ, хэрхэн ашиглах талаарх танилцуулгыг 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын албан хаагчдад хийв 

. 

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

3.1 Хот төлөвлөлт, судалгааны зорилтыг хангахад чиглэсэн төсөл, 
хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд:  

Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа дэд төвүүдийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх “Толгойт” дэд төвийн ажлаар Улаанбаатар хотын  төлөвлөлтийн 
Баруун-1 бүсийн 23 дугаар нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 
ажлын даалгаврын төсөл, зураг төслийн задаргаа, хөрөнгө оруулалтын  тооцоог хийж, 
ажлын даалгаврыг Нийслэлийн Засаг даргаар батлуулав.  

Нийслэлийн авто замын сүлжээний “Баруун бүс-хөгжлийн хөтөлбөр” төсөл 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. 
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Нийслэлийн Хот байгуулалтын салбарт олон улсын зөвлөх үйлчилгээ, техникийн 
туслалцаа авах ажлын даалгаврын төслийг боловсруулж, Нийслэлийн Өмчит Улаанбаатар 
хөрөнгө оруулалт, менежмент  ХХК-д хүлээлгэн өгөв. 

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц”-ыг 
боловсруулж,  НИТХ-ын Аз жаргалтай хороо, НИТХ дахь МАН, АН-ын бүлгийн хурал, НИТХ, 
Барилга, хот байгуулалтын яамны Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хурал,  
Барилга, хот байгуулалтын Сайдын зөвлөлийн хурлаар тус тус хэлэлцүүлж, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2020 оны 35 дугаар хурлаар дэмжигдсэн. 

“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого-2050” баримт бичгийн “Улаанбаатар 
ба дагуул хот” дэд бүлгийн бодлогыг “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний үзэл баримтлал /концепц/”-д тулгуурлан боловсруулж, Монгол 
Улсын Их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдав.  

 

 

 

Барилга, хот байгуулалтын Сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан 2020 оны 
2020/43, ЕТ20-01 дугаартай ажлын даалгавар батлагдсаны дагуу “Улаанбаатар хотын 2040 
оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулах Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, судалгааны 
институт ОНӨААТҮГ-тай ХБХГ/ХТСИ-А/860-1 дугаартай Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ 
байгуулж, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж, дундын тайланг Газар, 
барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээж авав. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/619, А/768 дугаар захирамжийн дагуу 
“Сүхбаатар дүүргийн 9,10,11,12 дугаар хорооны 210,0 га нутаг дэвсгэрт Орон сууцны VII 
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах” ажлын гүйцэтгэгч 
“Эн Эй Пи групп” ХХК-ийн боловсруулсан ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж,  
Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар тайланг хэлэлцүүлэн хүлээн авч, 
Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2020 оны 1020/2020 дугаартай “Магадлалын ерөнхий                   
дүгнэлт”-ээр баталгаажсан.  
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Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/334 дүгээр захирамжийн дагуу Агаар орчны 
бохирдлыг бууруулах, гэр хорооллын “Хөгжлийн үүд” төслийн барилгажилтын төсөл 
боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт тавин Газар, барилгажилтын мэргэжлийн 
зөвлөлийн 31 дүгээр хурлаар хэлэлцэж,  гишүүдийн 92%-ийн саналаар хүлээн авав. 

 

 

 
3.2 Барилга, хот байгуулалтын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн 

арга хэмжээ  

Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит 35 удаагийн хурлаар 1406 
асуудлыг хэлэлцүүлснээс 1155 асуудал дэмжигдэж, 631 архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар, 26 ажлын зургийн даалгавар, 528 загвар зураг батлав. 

            Холбогдох хууль журам, норм ба дүрмийг үндэслэн барилга, байгууламж болон 
нийтийн эдэлбэр газрын тохижилтын ажлын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
боловсруулах, загвар төсөл батлах, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих: 

Тохижилт хийх 273 хүсэлтийг Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн 265 байршилд Тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар болон 
загвар зургийг орчны болон төлөвлөлтийн авто зам талбайтай уялдуулан шийдэл гаргаж, 
явган болон авто зам, дугуйн замын хөдөлгөөний схем, тохижилтын хамт батлагдсан. 

   Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр барих өргөтгөх авто зам, замын 
байгууламжийн хүсэлтийг  хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд үндэслэн авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар боловсруулж, 
загвар зураг зөвшилцөх, баталгаажуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих: 
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 Улс, нийслэл, хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр шинээр барих, өргөтгөх авто зам, замын 
байгууламжийн 103 хүсэлтийг Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, 98 байршилд авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар батлагдав. 
 
          Нийтийн эдэлбэрийн газрыг иргэн, хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр тохижуулах, 
ашиглах, хамгаалах хүсэлтийг Газар барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, холбогдох хууль журмын дагуу шийдвэрлүүлэх. 
 
        2020 онд Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 221 байршил 
дэмжигдсэн. Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2020 оны 75 дугаар тушаалаар “Нийтийн 
эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн байгуулах” журам батлагдсан. Тус журмаар архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар болон загвар зургийг аль үе шатанд зөвшилцөх, батлах талаар 
ойлгомжгүй байдал үүсэн улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тохижилтын 
ажлууд түр зогсоод байна. 
 
         3.3 Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ: 
 

НИТХ-ын 2019 оны 21/06 дугаар тогтоолоор “Мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрөх буюу 
хориглох бүс”-ийн хил хязгаар болон Дагуул хаяа хотын суурьшлын бүсийн хязгаарын 
давхаргыг шинээр нэмж, дүүргийн хил, хаягийн бүсчлэлийн мэдээллийг тус тус шинэчлэв. 

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанаас 9 дүүргийн кадастрын мэдээллийг 
авч, Хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн системийн кадастрын мэдээллийг 
шинэчлэв. 

Хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн системийн төлөвлөгдсөн хэсгээс 
давхардсан болон мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр хүчингүй болсон 
төлөвлөлтийн 65 барилга, 27 тохижилт, баригдаж дууссан хот байгуулалтын мэдээллийн 
санд байр зүйн зургаар хүлээлгэн өгсөн 4 авто зам, 4 шугамын трассыг устган мэдээллийн 
санг шинэчлэв. 

Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийг гурван хэмжээст зураглалаар харуулах 
ажлыг хийж, уг гурван хэмжээст барилгуудыг байгууллагын хэмжээнд ашиглах, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх боломжийг судлан Нийслэлийн Засаг даргад танилцуулсан. 2015 онд Барилга, 
хот байгуулалтын яамны захиалгаар хийгдсэн Улаанбаатар хотын 3-н хэмжээст зураглалыг 
ХБММС-тэй холбон ашиглах талаар судалгаа хийв. 

ГЗБГЗЗГ-ын газартай хамтран хоёр байгууллагын сүлжээг шилэн кабелиар холбож, 
сүлжээний хаягдал болон тохиргоог хийн, серверүүдийг шууд холболттой байнгын 
мэдээлэл солилцох боломжтой дундын серверийг бэлэн болгосон. 
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Уг дундын серверт ArcGIS Server, Arcmap Desktop программыг суулгаж, хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангаас 25 дэд мэдээллийн сангийн өгөгдлийг MSSQL Server 
2016-д оруулан байршуулав. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд гудамж, талбай, хотхон хорооллыг 
нэршүүлэх, нэрэмжит болгох ажлыг зохион байгуулж,  барилга байгууламжид хаяг дугаар 
олгох ажлыг хариуцан гүйцэтгэх ажлын хүрээнд: 

Гудамж, талбайн нэрийн асуудал эрхэлсэн комиссын хурлыг нийт 4 удаа зохион 
байгуулж, 1 гүүр, 1 зам, 2 гудамжийг шинээр, 1 гудамжийг шилжүүлэн нэршүүлэх  асуудлыг 
тус тус хэлэлцүүлэв. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

    Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 27 дугаар 
тогтоолоор "Олимпын гүүр", 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор “Уурхайчдын зам”,  2020 оны 
118 дугаар тогтоолоор “Лодонгийн Түдэвийн гудамж”-г тус тус нэршүүлэв. Дээрх гудамж, 
зам, талбайг нэршүүлсэн тогтоолыг холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлэв. 

   Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар тогтоолоор “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд 
хөрөнгийг хаягжуулах журам” шинэчлэгдэн батлагдсантай холбоотойгоор Гудамж, талбайн 
нэрийн комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1120 
дугаар захирамжаар батлуулж, уг захирамжийг комиссын гишүүдэд албан бичгээр 
хүргүүлэв. 

Барилга байгууламжид хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санг баяжуулах: 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 1009 өргөдлийг хүлээн авч 1114 барилгад шинээр 
хаяг дугаар, 280 барилгад хаягийн тодорхойлолтыг дахин гаргаж өгсөн. /33 063 960 төг/  

Хот байгуулалтын мэдээллийн сан дах барилгын мэдээллийн санг шинээр хаяг дугаар 
авсан 1114 барилгын мэдээллээр баяжуулав.  

Хот байгуулалтын мэдээллийн менежментийн систем болон Нийслэлийн дундын 
мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрдүүлэх, шинэчлэх ажлын хүрээнд: 

 Орон зайн дэд мэдээллийн сангийн өгөгдлийг шинэчлэх, баяжуулах ажлын хүрээнд 
402 дэлгүүр  супермаркет, 35 авто сервис, 15 зах, худалдааны төв, 236 хөшөө 
дурсгал, 153 эмнэлэг, эрүүл мэндийн төв, 24 амралтын газар, 69 үйлдвэр, онцгой 
байдлын 82 түр цугларах байр, 171 хорооны хүн амын, хотхон хорооллын, гудамж 
талбайн нэршлийн, хаягийн бүсчлэлийн, ус түгээх байрны, хяналтын камерын 
мэдээллийг шинэчлэн бүртгэв. Мөн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
хамгаалалтын зурвасыг шинэчлэв. 

 Хот байгуулалтын мэдээллийн санд байр зүйн зургаар хүлээлгэн өгсөн 142,4 км авто 
зам, 65,8 км дулааны шугам, 1 дулааны цахилгаан станцын, 490,2 км цахилгаан 
шугам, 12ш дэд өртөө, 3,1 км далан суваг, 26,9 км холбооны шугамын, 45,4 км ус 
хангамжийн шугам, 307,5 км ариутгах татуургын шугамын шугамын мэдээллээр орон 
зайн дэд мэдээллийн сангуудын өгөгдлийг шинэчлэв. 

 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албатай хийсэн гэрээний дагуу нийслэлийн 
9 дүүргийн кадастрын мэдээллийг авч, ХБММС-ийг өгөгдлийг шинэчлэв. 

 2020 оны Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн 33 удаагийн хурлаар 
дэмжигдсэн 1093 барилга, байгууламжийн мэдээллийг Хот байгуулалтын 
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мэдээллийн менежментийн системд бүртгэгдсэн байдлыг шалгаж, мэдээллийн санд 
бүртгэгдээгүй 71 барилгын жагсаалтыг  нөхөн оруулав. 

Нийслэлийн дундын мэдээллийн сангаар дамжуулан иргэд, байгууллагуудад Хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангийн зургийг түгээх: 

 Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн орон зайн өгөгдлөөр 150 сэдэвчилсэн 
зургийн эх бэлтгэн, 17 иргэн, хуулийн этгээдэд 451ш зургийг хэвлэмэл болон зураг 
хэлбэрээр хүлээлгэн өгөв.  

  Хамтран ажиллах тухай гэрээ болон албан бичгийн дагуу 17 байгууллагад орон зайн 
187 төрлийн мэдээ, мэдээллийг тоон байдлаар хүлээлгэн өгөв.  

 
  Байр зүйн зургийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, шинэчлэн баяжуулах, Хот 

байгуулалтын мэдээллийн санд барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг бүртгэх, 
төлөвлөлт, ашиглалтын үеийн  геодезийн тодруулалтын хэмжилт, зураглал үйлдэх 
ажлын хүрээнд: 

 
Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд 

хүлээлгэн өгөх 503 иргэн, хуулийн этгээдийн 713 блок барилга байгууламжийн актыг хүлээн 
авч ХБММС-д бүртгэн 371 акт үйлдэв. 

Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн зурган болон тоон мэдээ, мэдээллээр 
үйлчлэх, мэдээллийн санг бүрдүүлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл 
солилцох ажлын хүрээнд: 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн барилга байгууламж, инженерийн шугам 
сүлжээний 2267 байр зүйн зураг хүлээн авч хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн суурь 
өгөгдлийг 680.1 га талбайгаар шинэчлэн баяжуулж, 1777 акт үйлдэв. 

           Сервер, дотоод сүлжээний удирдлага зохион байгуулалт, Хот байгуулалтын 
мэдээллийн сангийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах, аюулгүй байдал, найдвартай 
ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 

            Засгийн газрын 2018 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу фортинет галт хана дээр албан 
хаагчдын ажлын байранд төрийн албаны интернэт сүлжээгээр олон нийтийн сүлжээ, 
онлайн тоглоомын болон видео сан бүхий сайтууд (Facebook, Twitter, Youtube, Instgram, 
Steam гэх мэт)-ыг интернэт сүлжээгээр нэвтрэхгүй байх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангаж ажиллав. Хортой кодноос хамгаалах Эсэт вирусийн программыг худалдан авч 109 
компьютерт суулгаж хэвийн ажиллагаанд оруулав.  

3.4 Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын стратегийн зорилтыг хангахад 
чиглэсэн арга хэмжээ:  

Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар тогтоол, “Барилгын тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлд 
заасны дагуу барилгын норм, нормативын баримт бичгийг баримтлан боловсруулж, 
магадлал хийгдсэн зураг төслөөр баригдах барилга байгууламжийн ажлыг гүйцэтгэх 
хуулийн этгээдэд барилгын ажил эхлүүлэх, зөвшөөрөл олгоно гэж заасны дагуу Барилгын 
ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 1100 
хүсэлтийг судалж, нийт 1038 зөвшөөрөл олгов.  

Барилгын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.16 дахь заалтыг зөрчиж  эрх бүхий 
байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр барилгын ажил гүйцэтгэж байгаа 35 иргэн, хуулийн 
этгээдэд зөрчил арилгах шаардах хуудас өгч ажиллав. 

3.5 Барилгын чанар, аюулгүй байдлын стратегийн зорилтыг хангахад 
чиглэсэн арга хэмжээ:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/378 дугаар захирамжаар 
“Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийж, паспортжуулах 
арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар Газрын даргын 2020 оны 
А/42 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулан тус арга хэмжээг 5 багц ажил болгон 
хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тодотгол Барилга, хот 
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байгуулалтын Сайдын 2020 оны 179 дүгээр тушаал, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
А/1179 дүгээр захирамжаар 2020 онд 100 сая төгрөг, 2021 онд 100 сая төгрөг зарцуулахаар 
болж, тус ажил он дамжин хэрэгжихээр болов. 2020-2021 онд паспортжуулахаар 
төлөвлөсөн 89 барилгаас 49 барилгад биет, хэмжилт судалгаа хийв.  

2020 онд иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу нийт 14 барилгад 
хэмжилт, судалгаа явуулж дүгнэлт гаргав.  

3.6 Хот дахин хөгжүүлэх стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга 
хэмжээ  

1. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих ажил 

 
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 онд “Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай” 

хуулийг баталсантай холбогдуулан 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
2016 оны 126 дугаар тушаалаар 
“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих үйл 
ажиллагааны журам” батлагдсан. 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газрын Улсын ахлах байцаагчийн 2014 
оны 01-01/05, 2016 оны 01-01/08, 2017 
оны 02-01/03, 02-01/04, 2019 оны 02-
01/6383  хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй нь тогтоогдсон нийтийн орон сууцны 
зориулалттай 344 барилгын ашиглалтыг хориглосон бөгөөд Нийслэлийн Засаг даргын 16 
удаагийн захирамжаар Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй, Хан-Уул, Сонгинохайрхан, 
Сүхбаатар дүүргийн 170 барилгыг буулган, дахин төлөвлөж, барилгажуулах тухай шийдвэр 
гарсан.  
          

Эдгээр 170 барилгыг 70 багц болгон төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 
нээлттэй урилгыг 2015-2020 онд удаа дараа зарласнаар 30 багцын 81 барилгад төсөл 
хэрэгжүүлэгч шалгарч, журмын дагуу буулган шинээр барих үйл ажиллагаа явагдсаны үр 
дүнд одоогийн байдлаар 533 айлын 27 орон сууцыг буулган 1556 айлын 13 орон сууц 
ашиглалтад оруулж, 215 айлыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангагдсан.  
Үүнд:  

    
2020 онд 97 айлын орон сууцыг буулган 360 айлын 2 орон сууц ашиглалтад орсон. 

               Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо, “Шинэ гэр түншлэл” ХХК 
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97 айлын 2 давхар нийтийн зориулалттай орон сууцны БҮК-53, 54 дүгээр байрыг 2018 
онд буулгаж, 360 айлын 16 давхар үйлчилгээтэй орон сууцны барилгыг 2020 онд 
ашиглалтад оруулсан. 

2. Гэр хорооллын дахин  төлөвлөлтийн ажил 
 

  Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн нийт 35’206 га талбайгаас 6711 га талбай нь 
барилгажсан хэсэг, 9’752 га талбай нь гэр хороолол байна. Үүнээс 1’426 га талбайд гэр 
хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

 
 

 Суурьшлийн бүс 35206 га 
Гэр хороолол 9752 га 
Гэр хорооллын газрыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах 1426 га 

 
Барилгажсан 6711 га 

 
Тус батлагдсан 26 байршил, 78 хэсэгчилсэн талбай нь 15’414 нэгж талбар бүхий 

1’426 га газрыг хамарч байгаа бөгөөд гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн 14.6 хувь, хүм амын 
9 хувийг эзэлж байна.  

 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 7/29, 12/43, 14/02 дугаар 

тогтоол, 2014 оны 19/23 дугаар тогтоол, 2018 оны 12 дугаар тогтоол, 2019 оны 161 тогтоол,  
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 48 дугаар 
тогтоолоор “Яармаг” төслийн байршил батлагдан гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн 
барилгажуулах төслийг хэрэгжүүлэх 27 байршил, 84 хэсэгчилсэн талбай батлагдсан.  

 
Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн гадна инженерийн 

шугам сүлжээний хүчин чадал, хөрөнгө оруулалтаар СХД, БЗД, СБД, БГД, ЧД, ХУД  
дүүргийн 16 байршлын 30 нэгж талбарт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн 
шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн. Тус ажлын хүрээнд улс, нийслэлийн 
171.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 8ш дулааны эх үүсвэр, 26ш дулаан хуваарилах төв, 
2ф80/700мм-ийн 27.2км дулааны шугам, 2.3км хонгилын систем, 281м үл нэвтрэх суваг, 
ф15/350мм-ийн 20км цэвэр усны шугам, 2х1000м3 усан сан, насос станц-2ком, 
ф350/600мм-ийн 17.6км бохир усны шугам, 10кВ кабель 190км, 16ш хуваарилах 
байгууламж, 101ш хаалттай дэд өртөө, 23.4км 4-8 яндантай холбооны сувагчлал, 163ш 
холбооны худаг угсарсан байна. 

 
Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр 

шалгарч батламж авсан 35 төслийн хүрээнд 9229 айлын орон  сууц ашиглалтад оруулсан. 
Үүнд: 1899 нэгж талбарын газрыг чөлөөлсөн бөгөөд 1522 нэгж талбарын газрыг орон 
сууцанд оруулан худалдан авч бүрэн чөлөөлсөн, түр сууцанд 257 нэгж талбарын айлыг 
оруулсан байна. 

 
2020 онд Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах, дахин төлөвлөлтийг 

хэрэгжүүлэх 6 байршил 13 хэсэгчилсэн талбай буюу 288 га газрыг 13 багц болгон төсөл 
хэрэгжүүлэгчийг шалгаруулах сонгон шалгаруулалтыг 4 удаа зарласан бөгөөд байршилд 4 
багцад 4 аж ахуйн нэгж шалгаран “Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 
үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу ажил явагдаж байна. 
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Нийт 26 байршлын 78 хэсэгчилсэн талбай:  

 30 талбайд төсөл хэрэгжүүлэгчтэй, ажил удаашралтай, 
 8 талбайд төсөл хэрэгжүүлэгчтэй, ажил хийгдээгүй, 
 27 талбайд төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрх цуцлагдсан, 
 13 талбайд төсөл хэрэгжүүлэгч шалгараагүй байна. 

 
Төсөл хэрэгжүүлэх явцын ажил удаашралтай байгаа нь газар өмчлөгчтэй 

тохиролцох хүндрэлтэй, хөрөнгө оруулалтын асуудал бүрэн гүйцэд шийдвэрлэгдээгүй, 
дахин төлөвлөлтийн төслийн байршил алслагдсан тул орон сууцны  борлуулалт хангалтгүй 
зэрэг шалтгаан нөлөөлсөн. Мөн төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарснаас хойш бүтээн 
байгуулалт, барилга угсралтын ажил хийгээгүй, эхлүүлсэн боловч зогссон, ажлын явц 
хангалтгүй, гурван талт гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй төсөл хэрэгжүүлэгчдийг 
цуцалсан болно. 

3.7 Хуулийн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ 

Нийслэлийн Засаг дарга болон Газрыг хууль шүүхийн байгууллагад төлөөлөн                             
оролцох үйл ажиллагааны хүрээнд: 

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас Нийслэлийн Засаг дарга болон Нийслэлийн Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газарт холбогдуулан үүсгэсэн 80 хэрэгт холбогдох материалуудыг 
судалж тайлбар, нотлох баримт гаргаж өгөх, хэргийн материалтай танилцах, газрын үзлэг 
хэмжилтэд оролцох, гэрч асуухад байлцах, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон шат 
шатны шүүх хуралд оролцох зэрэг 20 хэрэг, маргааныг эцэслэн шийдвэрлүүлэв. 

 Шүүхээр хянан шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг, маргаан, түүний шийдвэрлэлтийн 
явцын талаарх мэдээллийг газрын дотоод сүлжээнд тухай бүр байршуулан ажиллав.  

Гэрээ эрх зүйтэй холбоотой ажлын хүрээнд: 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ: 

 

Нийт гэрээний тоо 50 

Он дамжсан гэрээ 28 

Тайлант онд хянасан 
гэрээ 

22 

Гэрээ дүгнэсэн протокол 11 

Он дамжсан гэрээ 7 

Тайлант онд хянасан гэрээ 4 

Төсөл 
хэрэгжүүлэгчтэ

й 30
38%

Цуцлагдсан 27
35%

Шалгараагүй 
13

17%

Ажил хийгдээгүй 8
10%

НИЙТ 78 ХЭСЭГЧИЛСЭН ТАЛБАЙ
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ГУРВАН ТАЛТ ГЭРЭЭ: 

 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
барилга байгууламжийг буулган дахин 
барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчтэй 

байгуулсан 

2019 он 2020 он Нийт 

/өссөн дүнгээр/ 

Нийт баталгаажуулсан гэрээ 544 293 837 

Дүгнэсэн гэрээ 151 225 421 

Одоо хэрэгжиж буй гэрээ  416 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нь тогтоогдсон нийтийн зориулалттай орон 
сууцыг дахин барилгажуулах төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх төсөл 
хэрэгжүүлэхээр гурван талт гэрээ байгуулсан 8 компанийн  гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллав 

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд: 

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх 
зүйн хэлтэс болон бусад нийслэлийн харьяа байгууллагуудаас ирүүлсэн 38  хууль, дүрэм, 
журмын төсөлд санал өгч, 24 захирамжийн төсөл боловсруулав.  

 
3.8 Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн стратегийн зорилтыг хангахад 

чиглэсэн арга хэмжээ:  

 Улаанбаатар хотын хэмжээнд баригдаж буй барилга байгууламжийн гадна 
инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, трассыг зөвшилцөх: 

 Дулаан хангамж                                    292 
 Усан хангамж ариутгах татуурга         387 
 Цахилгаан хангамж                              290 
 Харилцаа холбоо                                  250 
 Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ       33  

 
  Нийт 1252 инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төслийг зөвшилцсөн. 

  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн ажлын даалгавар 
боловсруулах хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх. 

     Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээний 33 
байршилд давхардсан тоогоор 74 дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн 
даалгавар боловсруулж, Газар барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд танилцуулан 
баталгаажуулав. Гэр хорооллын дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийн хүрээнд хийгдэж 
буй дараах байршлуудын төлөвлөлтийн шийдлийг боловсруулан ажлын зургийн даалгавар 
баталгаажуулав. Үүнд: 

 Чингэлтэй дүүргийн 9, 10,11 дүгээр хороо, Дэнжийн 1000 орчмын Баянгол дүүргийн 
17 дугаар хороо, 27 дугаар байрны гадна инженерийн хангамжийн системийн ажлын 
зургийн даалгавар, 

 Чингэлтэй дүүргийн 9, 10,11 дүгээр хороо, Дэнжийн 1000 орчмын гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдсан нэгдсэн Ус дулаан дамжуулах төвийн 
холболтын схем өөрчлөх ажлын зургийн даалгавар, 

 Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хороо, 240 хүүхдийн цэцэрлэг, бизнес инкубатаор 
төвийг Сэлбэ дэд төвийн дулаан хангамжийн сүлжээнд холбох ажлын зургийн 
даалгавар,  
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 Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хороо, 35 дугаар сургууль, 51 дүгээр цэцэрлэг, хороо, 
өрхийн эмнэлэг, иргэдийг түр суурьшуулах байрыг Сэлбэ дэд төвийн инженерийн 
хангамжийн системд холбох ажлын зургийн даалгавар,  

 Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хороо, Жижиг гудамж төслийн хүрээнд хийгдэх 
инженерийн хангамжийн шугамын ажлын зураг төслийн даалгавар, 

 Чингэлтэй  дүүргийн 10, 11, 12, 13 дугаар хороо Дамбадаржаа дэд төвийн цахилгаан 
хангамжийн шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг боловсруулах даалгавар 

 Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 3, 26, 35, 36 дугаар хороо Толгойт, Их Нарангийн гэр 
хорооллыг ус хангамжийн шугам сүлжээнд холбох ажлын зураг төслийг 
боловсруулах даалгавар 

 Их Нарангийн гэр хорооллыг ариутгах татуургын төвлөрсөн шугамд холбох ажлын 
зураг төслийг боловсруулах даалгавар 

 Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, 
Дээд бодь хийдийн халаалтын зуухыг зогсоох дулаан хангамжийн ажлын зураг 
төслийн даалгавар 

 Дарь-Эхийн гэр хорооллыг ариутгах татуургын төвлөрсөн шугамд холбох ажлын 
зураг төслийг боловсруулах даалгаврыг тус тус боловсруулан баталгаажуулсан. 

 Нийслэлийн 6 дүүргийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 58 байршлын 32 багц 
төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн шийдэл, дэд бүтэц, 
инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажилд 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоог нягтлан нэгтгэж ажилласан. 

 
ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

Газрын хөгжлийн орчны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ: 

Засгийн газрын болон Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор баталсан хууль 
эрхийн актуудыг үндэслэн албан хаагчдын цалин, зэрэг дэв, төрийн алба хаах хугацааны 
нэмэгдлийг шинэчлэн олгох:  

 
Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон 

үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай журам”, 
2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн 
тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолыг үндэслэн 106 албан хаагчийн цалинг Газрын даргын 
2020 оны Б/03 дугаар тушаалаар, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Төрийн захиргааны 
албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай” А/452 дүгээр захирамжийг 
үндэслэн 35 албан хаагчийн албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл хувийг газрын 
даргын 2020 оны Б/49 дүгээр тушаалаар, Засгийн газрын 2020 оны 151 дүгээр тогтоолыг 
баримтлан 48 албан хаагчийн цалин, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн 
Газрын даргын 2020 оны Б/88 дугаар тушаалаар тус тус батлуулав.     

 
 Газрын албан хаагчдын Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулах, 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх: 
 
 Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны 
албан тушаалын ангилал, зэрэглэл”, 276 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл шинэчлэн тогтоосон жагсаалт”-ыг тус тус 
баримтлан Газрын зохион байгуулалтын нэгж тус бүрийн төрийн албан тушаалын ангилал, 
зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоож Газрын даргын 2020 оны А/44 дүгээр тушаалаар батлуулав. 
 
 Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”, 2019 
оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан 
тушаалд тавигдах тусгай шаардлага”-ыг баримтлан тус газрын төрийн захиргааны албаны 
албан тушаалын 72 тодорхойлолтыг боловсруулан, Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 04 
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дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн 136, 137 дугаар тогтоолоор тус тус 
батлуулав. 
 
         Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах хүрээнд: 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр”, Газрын “Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах сургалтад холбогдох албан 
хаагчдыг хамруулав. Үүнд: 

Газрын албан хаагчдын мэдлэг мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхыг 
сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалт 
судалгааны алба, Удирдах урлаг хөгжил төв ТББ, Удирдлагын академитай хамтран зохион 
байгуулсан "Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоо ISO 9001", “Хөгжлийн бодлого, 
стратеги төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах сургалт”, "Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүй, харагдах гадаад байдал буюу дүр төрх", "Ажлын байр ба баг хамт олны 
хоорондын үр дүнтэй харилцаа", "Хууль, эрх зүй", "Хүн төвтэй төрийн үйлчилгээ", “EXSEL 
программын анхан, дунд шатны  сургалт”, "Манлайлал" /удирдах түвшний 
манлайлал/, ”2020 оноос хэрэгжих хуулиудын онцлог, нийслэлтэй холбоотой заалтууд”,  
“Авлига, ашиг сонирхол, албан тушаалын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх, ХАС ХОМ-ийг үнэн зөв мэдүүлэхийн ач холбогдол, давуу тал” сэдэвт 11 
удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 530 албан хаагчийг хамруулж, 3,687,100 төгрөгийг 
зарцуулав. 

ХАСХОМ “2019” шинэчлэн гаргасан 77, албан тушаалд томилогдсоноос хойш “2019*” 
мэдүүлсэн 39, нийт давхардсан тоогоор 116 албан тушаалтны ХАСХОМ хуулийн хугацаанд 
баталгаажуулав. Шинээр нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн болон байгууллага 
дотор шилжин томилогдсон нийт 36 албан хаагчийн ХАСУМ-ийг холбогдох байгууллагаар 
хянуулав. 

Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал 82, хүний нөөцтэй холбоотой Б тушаал 
168, нийт 250 тушаалыг боловсруулан баталгаажуулж, дотоод сүлжээнд цахимаар 
байршуулан тушаалын бүртгэл хөтлөн, хэрэгжилтийн мэдээг гарган ил тод байршуулж 
ажиллав. Нийт 250 захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудас хөтлөн, хувийн 
хэргийг бүрдүүлж ажиллав. 

 Төрийн алба, албан хаагчтай холбоотой асуудлаар: 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны “Төрийн албаны тусгай шалгалт зохион 
байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 141 дүгээр тогтоолын дагуу тус газрын 
удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын (7), сул орон тооны (9) захиалгыг төрийн 
албаны Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 2020 оны 1/1774 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 

 Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн захиалгын дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний 
өдөр зарлагдсан удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад тус газрын 5 удирдах албан 
тушаалтан оролцож, Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 
19, 20, 21, 22, 23 дугаар тогтоолоор нэр дэвшигдэн, Газрын даргын 2020 оны Б/81, 82, 83, 
84, 85 дугаар тушаалаар төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдов. 

Газрын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Газрын даргын 
2019 оны А/70 дугаар тушаалаар “Албан хаагчдын орон сууц төсөл” хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо, Буянт-Ухаа спорт цогцолборын хойно 
баригдаж байгаа ажилчдын орон сууцанд 80 албан хаагчийг, Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны А/301 дүгээр захирамжаар олгосон Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэр, Ар хөндлөнгийн аманд байрлах зуслангийн зориулалттай 5.0 га газрыг зуслангийн 
зориулалтаар 120 албан хаагчид эзэмшүүлэхээр Газрын даргын 2020 оны Б/90 дүгээр 
тушаалаар батлуулав.  

Төрийн албаны тухай хууль, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу давхардсан 
тоогоор 151 албан хаагчид 97.027.681 төгрөгийн тэтгэмж олгов. 
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Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшнийг үнэлэх журам”, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод 
журмын дагуу давхардсан тоогоор 151 албан хаагчид 97,027,681 төгрөгийн тэтгэмж, 
давхардсан тоогоор 681 албан хаагчид 240,060  төгрөгийн урамшууллыг тус тус олгов. 

Нийслэлээс цаг үеийн чанартай зохион байгуулсан агаарын бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр шахмал түлшний хэрэглээнд хяналт тавих ажил, шинэ төрлийн вирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвх санаачилгатай ажилласан 101 албан 
хаагчид 52.150,000 төгрөг, амралтын өдрүүдэд ажилласан 71 албан хаагчид 2.861,016 
төгрөгийн урамшуулал олгов. 

2020 оны Сар шинийн баяр, Газрын харилцааны ажилтны өдөр, Ардын хувьсгалын 
99 жилийн ой, Улсын их баяр наадам, Барилгачдын баярын 94 жилийн ойг тохиолдуулан 
Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтын ажилд дорвитой хувь нэмэр оруулж, хот 
байгуулалт, газрын харилцааны салбарт тогтвор суурьшилтай, идэвх санаачилгатай 
амжилт гарган ажилласан албан хаагчдыг зохих журмын дагуу шагналд нэр дэвшүүлж, 13 
төрлийн шагналаар 44 албан хаагчийг шагнуулав. 

Төсөв санхүү:  

Байгууллагын урсгал зардлын батлагдсан төсөв болох 2.129.293.7 төгрөгөөс 
1.603.587.5 төгрөг  зарцуулж 525.706.2 төгрөгийг хэмнэж ажиллав. 

Байгууллагын хэмжээнд нийт 21,855,908,645.04 төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй 
бөгөөд тэдгээрийн хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: 

    -   Үндсэн хөрөнгө- 21 827 569 325 

    -   Аж ахуйн материал- 20 828 363 

     -  Бичиг хэргийн материал- 7 510 957 44 

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын даргын А/115 тушаалын дагуу 
хугацаа дууссан дахин ашиглах боломжгүй болсон 52 ширхэг ,нийт 19,104,608.87 төгрөгийн 
үнэ бүхий эргэлтийн хөрөнгө актлуулан хүлээлгэн өгөв. Газрын даргын 2020 оны А/18 
дугаар тушаалаар 2,014,106 төгрөгийн аж ахуйн материал актлуулав. 

Байгууллагын эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад 
хяналт тавьж нийт 10 канон, принтерийн засвар үйлчилгээнд 1,810,000 төгрөгийг зарцуулав. 
2020 оны 1 дүгээр сараас 11, 13 давхар, угтах үйлчилгээнд гар ариутгагч, шингэн саван, 
спирт, зэргийг тогтмол байршуулан халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажиллав. 
Энэ ажилд 1,540,060 төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан. 

Газрын даргын 2019 оны А/89 дүгээр тушаалаар Тооллогын комисс байгуулж, 
байгууллагын үндсэн хөрөнгө, аж ахуйн материалд тооллогын ажил хийж гүйцэтгэв. Тус 
газрын данс бүртгэлд бүртгэлтэй 1144 нэр төрлийн 20,938,651,627,63 төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгө, 271 нэр төрлийн 21,431,869 төгрөгийн аж ахуйн материалыг тоолов. Албан 
хаагчдаас 8 нэр төрлийн 2.319.763.607 төгрөгийн хөрөнгө, аж ахуйн материалаас 3 нэр 
төрлийн 593.900 төгрөгийн хөрөнгө актлах санал гарсныг зохих журмын дагуу шийдвэрлэв. 

       Архив албан хэрэг хөтлөлт, албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт: 

    Газрын архивын ажлын төлөвлөгөө, Газрын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах 
комиссын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан мөрдөж ажиллав. 1 алба, 8 
нэгжээс нийт 2162 баримт хүлээн авч бүртгэл үйлдэв. Үүнд: 

 Байгууллага дээр байнга хадгалах-599 
 Байгууллага дээр байнга хадгалах хувийн хэрэг-1360 
 Нөхөн бүрдүүлэлт-31 
 Түр хадгалах-167 
 70жил хадгалах-5 баримт байна. 



19 

     Газрын даргын 2020 оны А/43 дугаар тушаалаар архивын баримтад тооллого 
явуулах комисс байгуулагдан ажиллаж, 15055 хадгаламжийн нэгж нягтлан шалгаж, тоолов. 
Үүнд: 

 Байгууллага дээр байнга хадгалах хувийн хэрэг 2007-2019 оны 7761 баримт, 
 Байнга хадгалах 2012-2019 оны  5086 баримт, 
 70 жил хадгалах 1999-2019 оны   67 баримт, 
 Түр хадгалах 2002-2018 оны  1294 баримт, 
 Зураг төслийн 2002-2019 оны 429 баримт, 
 Цахим баримт 164 баримт байна. 

     Архивын лавлагаа мэдээллийг 129 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгож, 1371 
архивын баримтыг байгууллагын албан хаагчдад  түр  ашиглуулсан байна. 

        Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал: 

Иргэдээс  өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу “UB ERP” дотоод 
удирдлагын системээр ирсэн 1291 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн. 

- Шийдвэрлэлтийн явц   99%  
- Индекс     0.96 / А /           
- Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц 13 хоног байна. 

    
 Албан хэрэг хөтлөлт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлт: Тайлант хугацаанд нийт 4929 

албан бичиг шийдвэрлэсэн. Үүнээс: 

- Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт  2210 
- Хугацаанд нь хариу өгч шийдвэрлэсэн  2095 

      Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой 4694 албан бичгийг иргэн, хуулийн этгээдэд 
хүргүүлсэн.      

        Газрын үйл ажиллагааг иргэдэд шуурхай хүргэх, мэдээллийн ил тод байдлыг   
            хангаж ажиллах: 

   UB.ERP дотоод удирдлагын системд газрын албан хаагчдын мэдээлэл болон цаг 
бүртгэлийн мэдээллүүдийг өдөр тутам шинэчлэн ажиллаж байна. www.uda.ub.gov.mn 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон сошиал олон нийтийн сүлжээгээр мэдээ 
мэдээллийг тогтмол ил тод, шуурхай хүргэж ажиллав 

   Төрийн байгууллагын веб сайтад тавигдах MNS 6285:2017 стандартын дагуу мэдээ, 
мэдээллийг тогтмол шинэчлэн, байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 11 төрлийн 
1154 мэдээ мэдээлэл байршуулсан. Үүнд: 

 Цаг үеийн мэдээ    339 
 Хүний нөөц     29 
 Тайлан, санхүү, төлөвлөгөө   142 
 Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал                    208 
 Бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ  18 
 Газрын даргын тушаал   65 
 Бусад      125 

      Цахим хуудсанд хандан мэдээлэл авсан нийт 1 110 502 байна. 

 

ШИНЭЭР САНААЧЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/520 дугаар захирамжийн дагуу Жуулчны 
гудамжны хойно Нийслэлийн өмчийн III дугаар байр буюу “Урт цагаан” үйлчилгээний төв 
барилгыг дахин төлөвлөх концепц зураг төслийг шинэ санаа, шилдэг шийдлийг мэргэжлийн 
байгууллага, олон нийтийн оролцоотой боловсруулах уралдааныг нээлттэй зарлан 
Уралдааны зураг төсөл боловсруулах даалгавар, танилцуулга, удирдамжийг боловсруулан 
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батлуулж, www.uda.ub.gov.mn, www.ulaanbaatar.mn болон http://www.umch.ub.gov.mn/  
цахим хуудсанд байршуулж уралдаанд оролцох хүсэлтэй мэргэжлийн байгууллага, 
хүмүүсийг холбогдох мэдээллээр ханган амжилттай зохион байгуулав. Уралдаанд нийт 28 
баг бүтээлээ ирүүлсэн бөгөөд бүтээлүүдийг 2020 оны 05 дугаар сарын 12-17-ны өдрийн 
хооронд газрын  uda.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг 
авсан. Тус үйл ажиллагаанд нийт 55823 иргэд санал өгч, олон нийтийг хамарсан өргөн цар 
хүрээтэй ажил болж өндөрлөсөн. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан 
уралдааныг дүгнэх комисс уралдааны удирдамжид заасан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
уралдааныг дүгнэн: 

Тэргүүн байр – 89.4 оноогоор “MGL E&C” LLC 16 дугаар баг; 2. Шагналт байр -83.7 
оноогоор “Монгол Архитектур Дизайн” ХХК 15-р баг; 3. Шагналт байр- 66.5 оноогоор “Маза 
Эм Эй Зэт Эй” ХХК 27-р багуудыг шалгаруулан  шагнал гардуулав. 

 

  Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 14/Б 
тогтоолоор батлагдсан Чойжин ламын сүм музейн гадна тохижилт, соёлын өвийг хамгаалах 
чиглэлээр санал, дүгнэлт боловсруулан судалгаа, танилцуулга, шийдвэрийн төслийг 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 05 дугаар сарын 
11-ний ээлжит хурлаар хэлэлцүүлж, “Чойжин ламын сүм музейн баруун, зүүн талын авто 
замыг авто машингүй гудамж болгох” асуудал дэмжигдэж, авто зогсоол бүхий орчны 
тохижилтын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. 

 

  Улаанбаатар хотын “Багатойруу, Энхтайваны өргөн чөлөө, Цэрэндоржийн гудамж” 
дагуух хуучны барилгуудын хот байгуулалтын түүхийг орчин үеийн архитектур, орон зайн 
зохиомжтой хослуулж, хотын өргөн чөлөө, гол гудамж дагуу хэсгийн барилгажилт, 
архитектур, уран сайхны шийдлийг дэлхийн улс орнуудын нийслэлийн жишигт дүйцүүлэх, 
хот байгуулалтын түүхэн дурсгалт төрхийг хадгалах төслийн хүрээнд Бага тойруугийн 
дэвсгэр зургийн загвар дизайныг боловсруулж, эхний 1-3 дугаар блокийн барилга, 
байгууламжийн 3D моделийг босгон, фасад болон дээврийн өнгийг өөрчлөх санал 
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боловсруулан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, өдрийн сониноор 
дамжуулан мэдээлэл түгээж, сонгогдсон байршлаас 2 байршилд тухайн ажлыг хийх тал 
дээр хүсэлт уламжлан ажиллав. 

ГАЗРЫН ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

Газрын 2020 оны Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө батлуулан, 
хэрэгжилтийг ханган  ажиллав. Газрын даргын 2020 оны “Хэвлэмэл хуудас устгах тухай” 
А/22 дугаар тушаалаар 2019 оны үйл ажиллагааны явцад албан хаагчдын алдаатай 
үйлдлээс хүчингүй болсон нийт 321 ширхэг хэвлэмэл хуудсыг устгах, үүнээс 120 хэвлэмэл 
хуудасны үнэ болох 16480 төгрөгийг холбогдох албан хаагчдаар төлүүлж, байгууллагын 
орлогод төвлөрүүлэв. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав, Мишээл, Драгон, Оргил 
салбаруудад ирж буй үйлчилгээний хүсэлтийн бүртгэл хөтлөлт, бүрдүүлэлтийн үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах талаар Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төвийн мэргэжилтэн нарт арга зүйн зөвлөгөө өгөв.  
 

Хот төлөвлөлтийн жижүүрийн зураг хөтлөх үйл ажиллагаа, дутуу материалыг нөхөж 
оруулах удирдамжтай шалгалтыг зохион байгуулж, Газар, барилгажилтын  мэргэжлийн 
зөвлөлийн 2019 оны 36 удаагийн хурлаар 1838 асуудлыг хэлэлцүүлснээс 1453 асуудал 
дэмжигдэн, 1453 архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 807 загвар зураг баталгаажуулсан 
байдалд үзлэг хийж, дутуу мэдээллийг нөхөж бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулав. Хот 
байгуулалтын мэдээллийн менежментийн нэгдсэн системд 2020 оны 02 дугаар сарын 
байдлаар бүртгэгдсэн байдал, хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийхэд : 

 Мэдээлэл дутуу орсон болон тодруулах          221 
 Мэдээлэл бүрэн орсон                    1084 
 Мэдээлэл олдоогүй                                108  
 Шалгаагүй                                             39  асуудал байна. 

 Мөн Барилга байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дүрмээр хүлээсэн үүргийн 
биелэлтэд дотоод хяналт шалгалтыг хийж, шалгалтын тайланг Захиргааны зөвлөлийн 17 
дугаар хурлаар танилцуулав. 

         2019 оны санхүүгийн тайланд аудитын шалгалт хийгдэж, зөвлөмжийн биелэлтийг 2020 
оны 1/2030 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 

         Авлигатай тэмцэх газрын 2020 оны 3/5990 дугаар албан бичгээр Авлигатай тэмцэх 
газар, “Онч шийдэл” ТББ-тай хамтран “Хот байгуулалт, хөгжлийн газар”-ын үйл 
ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийв. Эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1/4502 дугаар албан 
бичгээр хүргүүлэв.  

ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ: 

Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвүүдээр дамжуулан нийт 5568 хүсэлтийг зохих 
журмын дагуу бүрдлийг хангуулан хүлээн авч, 3577 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, 
давхардсан тоогоор 9145 иргэнд үйлчилгээ үзүүлэв. Үүнээс: 

Драгон төв 1022  үйлчилгээний материал хүлээн авч, 2014 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл, 
3036 иргэнд үйлчилгээ, 

Мишээл төв 2343  үйлчилгээний материал хүлээн авч, 1971 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл, 
4314 иргэнд үйлчилгээ, 

Оргил төв 550 үйлчилгээний материал хүлээн авч, 485 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл, 
1035 иргэнд үйлчилгээ, 

Дүнжингарав төв 2596 үйлчилгээний материал хүлээн авч, 1540 иргэнд зөвлөгөө 
мэдээлэл, 4136 иргэнд үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 
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ТАВ. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Түүхий нүүрсний тээвэрлэлт, хэрэглээнд 
хяналт тавих тухай” А/1156 дугаар захирамжийн хүрээнд ХУД-ийн 9, 10, 16 дугаар 
хороодыг хариуцан “Таван толгой” ХХК-ийн сайжруулсан түлшний борлуулалт, нөөцлөлт, 
түлш борлуулж буй цэгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих хуваарийг батлан, түлшний зөв 
хэрэглээтэй холбоотой шаардлагатай зөвлөмж, мэдээ мэдээллийг айл өрхүүдэд биечлэн 
хүргэх сайжруулсан түлшний чанар, хүртээмж, түгээлтийн цэгүүдийн байршил, хүчин чадал, 
нөөцийн хэмжээ, бодит байдалд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулан ажиллав. 
Сайжруулсан түлшний татан авалт хэвийн, түлш борлуулалт Ковид-19 цар тахлын улмаас 
тасалдсан зүйлгүй байна. ХУД-ийн 9,10,16 дугаар хороодын 16 борлуулалтын цэгт 2020 
оны 12 дугаар сарын 30-ний байдлаар 1626,5 тн түлш борлуулсан байна. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/108, А/191 дүгээр захирамж, Нийслэлийн 

Онцгой комиссын 2, 3, 4 дүгээр хурлын шийдвэрийн дагуу БЗД-ийн 25 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт “ШИНЭ ТӨРЛИЙН   КОРОНАВИРУСИЙН   ХАЛДВАРААС   УРЬДЧИЛАН   
СЭРГИЙЛЭХ   ЭРГҮҮЛ АЖИЛЛУУЛАХ   УДИРДАМЖ”-ийг   баримтлан 2020 оны  02 дугаар 
сараас 05 дугаар сарыг дуустал хуваарь гарган нийт албан хаагчид эргүүлийн үүрэгт ажлыг 
хийж гүйцэтгэн ард иргэдэд зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллав.  

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй 

холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” А/1242 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангуулан Шинэ төрлийн вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, 
эрсдэлийг  бууруулах, бага насны хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Улсын 
онцгой комиссын шийдвэрийг үндэслэн Газрын даргын 2020 оны А/77 дугаар тушаалаар 
"Зайнаас /онлайн горимоор/ ажиллах түр журам” батлан, албан хаагчид цахимаар ажиллав. 
Ажлын байранд ажиллах хуваарийг тухай бүр гарган Газрын даргаар батлуулан мөрдөн 
ажиллав. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 

байдлын зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 
А/1280 дугаар захирамжийн “Хязгаарлалт тогтоохгүй үйл ажиллагаанд мөрдөх халдвар, 
хамгааллын нийтлэг түр заавар”-ын дагуу Иргэдийн зорчих хөдөлгөөний мэдээллийг 
бүртгэх “Бүртгэлийн цэг”-ийн QR кодыг угтах хэсэг, цахилгаан шатны хажууд иргэний 
харааны түвшинд байршуулан, бүртгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Газрын албан 
хаагчдад 2 цаг тутам солих амны хаалт, дархлаа дэмжих аарцны ундааг тогтмол 
хэрэглүүлэн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 

 
 Нийслэлийн Засаг даргын ОХУ-д хийсэн айлчлалын хүрээнд Оросын хот байгуулалт 

хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн “Гипрогор” хүрээлэнтэй Хот байгуулалтын чиглэлээр 
хамтран авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны жагсаалтыг гаргасан. Санамж бичигт нийт 5 
чиглэлийн үйл ажиллагааг тусгаж НЗДТГ-ын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 
хэлтэст хүргүүлэв.   

 

Бусад байгууллагуудтай хамтран ажилласан ажлын талаар: Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Монголын барилгын үндэсний ассоциаци 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичгийг шинэчлэн боловсруулж байгаатай 
холбогдуулан Хамтын ажиллагааны үндсэн чиглэл болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд санал авахаар албан бичгийг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, 
Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газар, Нийслэлийн орон 
сууцны корпорац ХК, Монголын барилгын үндэсний ассоциаци ХК-д тус тус хүргүүлэв. 
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         Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газартай хамтран 
гудамж, замын чиглэл, нэршил, хаяг бүхий мэдээллийн самбар байршуулах байршлын 
судалгааг хийн мэдээллийн самбарын загвар зургийг боловсруулав. 

Хот байгуулалтын мэдээллийн нэгдсэн сангаас Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Нисэх Яармаг орчмын орон сууцны 
хорооллын ерөнхий төлөвлөгөө”-ний мэдээллийг тоон хэлбэрээр Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын албанд хүргүүлэв. 

Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Дэд төвийг хөгжүүлэх” төслийн 
багтай инженерийн шугам сүлжээг гэр хорооллын айл өрхүүдэд хэрхэн хүргэх, дахин 
төлөвлөлтийн үйл явцыг оновчтой төлөвлөх чиглэлээр харилцан мэдээлэл солилцох 
уулзалтад оролцов. 

 “Яармаг" суурьшлын шинэ төвийн хоёрдугаар ээлжид барих 3,39 км гадна ариутгах 
татуургын шугамын болон гадна бохир усны насос станц-2 (10м3 бохир усны цооногийн 
хамт)-ын ажлыг “Модерн хаус ХХК ” гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тус 
компаниас батлагдсан ажлын зургийн трассын дагууд улаан шугамыг хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд тусгаж, 2019 оны 706/2019 дугаартай ажил эхлэх зөвшөөрлийг олгосон. 
Захирамжийн дагуу захиалагчийн хяналтыг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар хийж 
байна. Мөн Ус сувгийн удирдах газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу шугамын материалын 
өөрчлөлтийн талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан уулзалт хийж шийдвэрлэсэн. 
Шинэ яармаг хорооллын авто замын шинэчлэлт хийгдэж байгаатай холбоотой  ариутгах 
татуургын шугам сүлжээний салбар шугамын төлөвлөлтийн шийдэл гаргав. 

 

ДҮГНЭЛТ, АНХААРАХ АСУУДАЛ: 

 

Хөгжлийн баримт бичиг болон шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийг тухай бүр хяналтад авч, хэрэгжилтийг хангуулан Засгийн газрын 89 дүгээр 
тогтоолыг мөрдлөг болгон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн Захиргааны зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн нягталж, хэрэгжилтийн мэдээг холбогдох дээд газарт тайлант хугацаанд 
хүргүүлэн ажиллаж байгаа нь газрын үйл ажиллагаа, төрөөс баримтлах урт дунд, богино 
хугацааны төсөл хөтөлбөрүүдтэй уялдан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. 

Хэрэгжүүлж буй хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, төсөл хөтөлбөрийг 2020 оны хүрэх 
түвшинд хүртэл хангалттай хийж хэрэгжүүлсэн. 

Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал, инженерийн шугам 
сүлжээний зураг зөвшилцсөн байдал, ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин барилгажуулах төслийн хэрэгжилт, хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангийн баяжилт, барилгын чанар аюулгүй байдалд үнэлгээ 
хийсэн барилгын үзүүлэлт зэрэг тайлан дээр тодорхой харагдаж байна. 

Газрын uda.ub.gov.mn цахим хуудсанд мэдээ мэдээллийг тогтмол шинэчлэн баяжуулж 
MNS6285:2011 стандартыг мөрдлөг болгон ажиллаж байгаа нь иргэн, хуулийн этгээдэд 
байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг ил тод, нээлттэй, шуурхай хүргэсэн 
байна. 

Газрын албан хаагчдын олон нийтийн ажилд оролцсон байдал, ажлын цаг ашиглалт, 
ирцийн бүртгэл, захиргааны чөлөө олголт, эмнэлгийн хуудас эмчийн магадалгаа зэргийг 
сар бүр гарган Захиргааны зөвлөлийн хурлаар танилцуулж ажилласан нь албан хаагчдын 
ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлсэн байна.  
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Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн албан бичиг, өргөдөл хүсэлтийн шийдвэрлэлтэд 
онцгой ач холбогдол өгч, зөрчлийн мэдээг албан хаагч нэг бүрээр гарган Захиргааны 
зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцэн арга хэмжээ авч байгаа нь албан бичиг, өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн чанарт ахиц гарахад нөлөөлж, хугацаа богиноссон байна. 

 

ЦААШИД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТОТ АЖИЛ:  

 

 Газрын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах /2021-2025 он/, 

 Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг эрчимжүүлэх, 

 “Хөгжлийн үүд” төслийн ажлыг эрчимжүүлэх, 

 Хот байгуулалтын салбарын эрх зүйн орчныг илүү оновчтой болгох талаар 
санаачилгатай ажиллах, 

 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэмд өөрчлөлт оруулах, 

 Хүртээмжтэй төлөвлөлтийг үргэлжлүүлэх. 

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГА             Ц.ТУЛГА  

 

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН                                                                                                 
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Ч.БАДАМХАНД  
             

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН            Н.ДҮНЖИЙМАА  


