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НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН2017-2020  ОНЫ 
СТРАТЕГИ ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

 
2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр 

Стратегийн 
зорилт 

Хэрэгжүү-лэх үйл 
ажиллагаа 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Биелэлт 

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он 
Хэрэгжилтийн 

хувь 
Стратеги 
зорилт 1 
Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
хангуулж, 
шинэчлэн 
боловсруулах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

 

1.1 Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
дагуу төлөвлөлтийн 
47 нэгж хороолол, 
дагуул, хаяа хот 
тосгодын 
хэсэгчилсэн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах 
ажилд 
захиалагчийн 
хяналт тавьж 
батлуулах, 
хэрэгжилтийг 
хангуулан ажиллах 

47 ЕТ 
батлагдса

н байх 

НИТХТ-ын 2017 
оны 63, 167 
тогтоолоор 

23 ХЕТ 
 

НИТХТ-ын 2018 
оны 159 тогтоол 

3 ХЕТ 

МУ-ын ЗГ-ы 29 
тогтоол, 

1 ЕТ 
НИТХТ-ын 2019 
оны 130 тогтоол 

1 ХЕТ 

Хүлээгдэж 
буй 

 
3 

Нийт нэгж 
хороолол 28 нэгж 
хорооллын ХЕТ 

хийгдсэн 
 

 Хэрэгжилтийн 
дундаж 59.5 % 

1.2 Улаанбаатар 
хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
тодотголын 
хэрэгжилтийг 
дүгнэх   

Улаанбаа
тар хотыг 
2020 он 
хүртэл 

хөгжүүлэх 
ерөнхий 
төлөвлөг

өөг 
дүгнэсэн 

байх 

НЗД-ын 2017 оны А/226 дугаар захирамжаар батлагдсан 
хөрөнгө оруулалтаар боловсруулж хэрэгжилтийг 29.6 %  
гэж дүгнэсэн. 
 
БХБСайдын 2019 оны 186 дугаар тушаал БХТ-ын 
2019.12.09-ны 2133/2019 дугаар магадлалын дүгнэлт 

- Хэрэгжилт 100% 
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1.3 Улаанбаатар 
хотын 2040 оны 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө 
боловсруулах 
ажлын хүчин 
чадлыг тодорхойлж 
зургийн даалгаврыг 
боловсруулах, 
захиалагчийн 
хяналт тавьж 
эцэслэн батлуулах 
ажлыг хамтран 
зохион байгуулах 

Улаанбаа
тар хотын 
2040 оны 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөг

өөг 
батлуулс
ан байх 

  

МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 35 
дугаар хурлын тэмдэглэлээр 
концепци батлагдсан, 
 
БХБСайд, НЗД-ын хамтарсан 
2020.10.01-ний 2020/43, ЕТ20-
01 дугаар даалгавар 
 
2020.10.12-ны ХБХГ/ХТСИ-
А/860-1 гэрээ байгуулж 
эхлэлийн тайлан хүлээн авсан. 

Хэрэгжилт 40% 

1.4 Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө 
болон хэсэгчилсэн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд санал 
өгөх 
 

Санал 
өгсөн 
байх 

 
Жил бүрийн 11 сард санал өгч ажилласан. Газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд өгсөн саналын дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга, байгууламж, инженерийн 
шугам сүлжээний байршлын саналыг “shp” өргөтгөлөөр хөрвүүлэн 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд хүргүүлсэн. 
 

 Хэрэгжилт 100% 

Стратеги 
зорилт 2 
Хот 
байгуулалт, 
төлөвлөлтийн 
эрх зүйн орчин, 
норм ба 
дүрмийг хотын 
хөгжлийн 
өнөөгийн болон 
хэтийн эрэлт, 

2.1 Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
хуульчлан 
батлуулах 

Хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөг

өөг 
хуульчла

н 
батлуулс
ан байх 

МУ-ын ЗГ-ын 2020 оны 35 дугаар хурлын тэмдэглэлээр концепци 
батлагдсан, Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулсан байдалд захиалагчийн хяналт тавин 
эхлэлийн тайланг хүлээн аваад байна. 
 

Хэрэгжилт 40% 

2.2 Салбарын хууль 
тогтоомжийн төсөл, 
бодлого, 

Санал 
өгсөн 
байх 

Тайлант 
хугацаанд газрын 
чиг үүрэгтэй 

Тайлант 
хугацаанд газрын 
чиг үүрэгтэй 

Тайлант 
хугацаанд 
газрын чиг 

Тайлант 
хугацаанд 
газрын чиг 

Хэрэгжилт 100% 
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шаардлагад 
нийцүүлэн 
сайжруулах 
 

хөтөлбөрийн 
хувилбар, төсөл 
боловсруулах, 
бодлогын 
удирдамжаар 
хангах, салбарын 
норм, нормативт 
санал өгөх 

холбоотой 6 
хуулийн төсөл, 
БНбД 4 төсөл, 
бусад 19 дүрэм 
журмын төсөлд 
санал хүргүүлэв. 

 

холбоотой 11 
хуулийн төсөл, 
БНбД 1 төсөл, 
бусад 37 дүрэм 
журмын төсөлд 
санал хүргүүлэв. 
 

үүрэгтэй 
холбоотой 13 
хуулийн төсөл, 
БНбД 3 төсөл, 
бусад 38 дүрэм 
журмын төсөлд 
санал хүргүүлэв. 
 

үүрэгтэй 
холбоотой 6 
хуулийн 
төсөл, БНбД 
3 төсөл, 
бусад 22 
дүрэм 
журмын 
төсөлд 
санал 
хүргүүлэв 
 
Хотын 
стандарт, 
орчны 
аюулгүй 
байдлын 
чиглэлээр 
боловсруул
сан нэр 
бүхий 11 
ерөнхий 
шаардлага, 
зөвлөмж, 
гарын 
авлага 
батлагдав. 

2.3 Хуулийн үзэл 
баримтлал, төсөл 
боловсруулах, 
хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг 
арилгах, эрх зүйн 
зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлэх, хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барилга, хот байгуулалтын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 
хамтарсан шийдвэрээр Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын үзэл баримтлалыг баталсан.  
Хуулийн төсөлд холбогдох байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн, эцсийн 
хэлэлцүүлгийг  зохион байгуулсан. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төсөл нь батлагдсан үзэл баримтлалд 
нийцүүлэн 10 бүлэг, 59 зүйл заалттай  байхаар боловсруулагдсан 
төсөлд тус газраас тусгах саналаа бүрэн тусгуулсан бөгөөд Барилга, хот 
байгуулалтын яам Засгийн газрын хурлаар хэлэлцүүж, улмаар Засгийн 
газраас Улсын Их Хуралд батлуулахаар өргөн барьж, Улаанбаатар 

Хэрэгжилт 100% 
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арга хэмжээ авч 
тайлагнах 

Санал 
өгч, 

хамтран 
ажилласа

н байх 

хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн тухай хуулийн төслийг Барилга, хот 
байгуулалтын Сайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн Хот 
байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлтэй 
нэгтгэхээр шийдвэрлэсэн. Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 2020 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр УИХ дахь 
Ардчилсан намын бүлэг, 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр Эдийн засгийн 
байнгын хороо, 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-нд нэгдсэн чуулганаар тус 
тус хэлэлцүүлж, Газрын тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан 
боловсруулж, дахин хэлэлцүүлэхээр буцаав. 

Стратеги 
зорилт 3 
Чанарын 
менежментийн 
тогтолцоо MNS 
ISO9001:2015 
олон улсын 
стандартыг 
байгууллагын 
үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх 

3.1 Хуулиар 
хүлээсэн эрх, 
үүргийг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
үзүүлэх 
үйлчилгээний 
стандартыг олон 
улсын жишигт 
нийцүүлэх  
 

MNS 
ISO9001:

2015 
олон 

улсын 
стандарт

ыг 
байгуулл

агын 
үйлчилгээ

нд 
нэвтрүүлс

эн байх 

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 нийт 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 мэдээлэл авав. 

Хэрэгжилт 40% 

3.2 Хот 
байгуулалтын 
баримт бичгийн 
зургийн даалгавар 
боловсруулах 

Хөгжлийн 
ерөнхий 
төлөвлөг

өөтэй 
уялдуула

н 
боловсру

улах 

6 6 5 7 Хэрэгжилт 100% 

Стратеги 
зорилт 3 
Чанарын 
менежментийн 
тогтолцоо MNS 
ISO9001:2015 
олон улсын 

3.3 Хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлө-
гөө, хэсэгчил-сэн 
ерөнхий төлөвлө-
гөөний зурган 
мэдээлэл олгох 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ
н 

шийдвэрл
эх 

Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
сангийн орон 
зайн өгөгдлөөр 
209ш 
сэдэвчилсэн 

Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
сангийн орон 
зайн өгөгдлөөр 
78ш сэдэвчилсэн 
зургийн эх 

Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
сангийн орон 
зайн өгөгдлөөр 
680ш 
сэдэвчилсэн 

Хот 
байгуулалт
ын 
мэдээллийн 
сангийн 
орон зайн 
өгөгдлөөр 

Хот байгуулалтын 
мэдээллийн 
сангийн орон зайн 
өгөгдлөөр 1117ш 
сэдэвчилсэн 
зургийн эх 
бэлтгэн, 188 



 

5 | Хуудас 

 

стандартыг 
байгууллагын 
үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх 

зургийн эх 
бэлтгэн, 51 иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
237ш зургийг 
хэвлэмэл болон 
зураг хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгсөн. 

бэлтгэн, 92 иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
201ш зургийг 
хэвлэмэл болон 
зураг хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгсөн. 

зургийн эх 
бэлтгэн, 28 
иргэн, хуулийн 
этгээдэд 476ш 
зургийг хэвлэмэл 
болон зураг 
хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгсөн. 

150ш 
сэдэвчилсэн 
зургийн эх 
бэлтгэн, 17 
иргэн, 
хуулийн 
этгээдэд 
451ш 
зургийг 
хэвлэмэл 
болон зураг 
хэлбэрээр 
хүлээлгэн 
өгсөн. 

иргэн, хуулийн 
этгээдэд 1365ш 
зургийг хэвлэмэл 
болон зураг 
хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгсөн. 

3.4  Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт 
барилга, 
байгууламж барих 
хүсэлтийг хүлээн 
авч шийдвэрлэх 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 
нийцүү-

лэн 
шийдвэр-

лэх 

356 838 946   

3.5  Барилга, 
байгууламжийн 
загвар зураг /эскиз/ 
батлах, хүчинтэй 
хугацааг сунгах 

256 516 550 557 Хэрэгжилт 100% 

3.6  Тохижилтын 
ажлын загвар зураг 
/эскиз/ батлах 

 
96 

298 291 221 Хэрэгжилт 100% 

3.7 Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох, 
зөвшөөрлийн 
хугацааг сунгах 

385 674 855 979 Хэрэгжилт 100% 

3.8  Барилга, 
байгууламжийг 755 840 979 383 Нийт 2957 100% 
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ашиглалтад 
оруулах   

3.9 Хот, суурин 
газрын 
барилгажсан хэсэг, 
нийтийн 
эдэлбэрийн газрыг 
дахин төлөвлөх, 
ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй барилга 
байгууламжийг 
буулган шинээр 
барих, гэр 
хорооллын газрыг 
дахин зохион 
байгуулах, дахин 
төлөвлөн 
барилгажуулах 
асуудлыг 
зохицуулах 

- 

Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
барилгын 
хүрээнд: 5 блок 
518 өрхийн орон 
сууц ашиглалтад 
оруулсан.  Гэр 
хороолол газрыг 
дахин зохион 
байгуулах, дахин 
төлөвлөн 
барилгажуулах 
төслийн хүрээнд 
2030 өрхийн 
орон сууцад 
оруулсан. 

Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
барилгын 
хүрээнд: 6 блок 
678 өрхийн орон 
сууц ашиглалтад 
оруулсан.  Гэр 
хороолол газрыг 
дахин зохион 
байгуулах, дахин 
төлөвлөн 
барилгажуулах 
төслийн хүрээнд 
2002 өрхийн 
орон сууцад 
оруулсан. 

Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
барилгын 
хүрээнд: 2 
блок 360 
өрхийн орон 
сууц 
ашиглалтад 
оруулсан.  
Гэр 
хороолол 
газрыг 
дахин 
зохион 
байгуулах, 
дахин 
төлөвлөн 
барилгажуу
лах төслийн 
хүрээнд 492 
өрхийн орон 
сууцад 
оруулсан. 

Хэрэгжилт 100% 

3.10 Барилга 
байгуулам-жийг хот 
байгуулал-тын 
мэдээлл-ийн санд 
бүртгэх, хаяг дугаар 
олгох 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 
нийцүү-

лэн 
шийдвэр-

лэх 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин иргэн, 
хуулийн 
этгээдээс 
барилгад хаяг 
дугаар, дахин 
тодорхойлолт 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин иргэн, 
хуулийн 
этгээдээс 
барилгад хаяг 
дугаар, дахин 
тодорхойлолт 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин иргэн, 
хуулийн 
этгээдээс 
барилгад хаяг 
дугаар, дахин 
тодорхойлолт 

Нийслэлийн 
үйлчилгээни
й нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин 
иргэн, 
хуулийн 
этгээдээс 
барилгад 
хаяг дугаар, 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдээр 
дамжин иргэн, 
хуулийн этгээдээс 
барилгад хаяг 
дугаар, дахин 
тодорхойлолт 
хүссэн 4836 
өргөдлийг хүлээн 
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хүссэн 1377 
өргөдлийг хүлээн 
авч 1213 
барилгад шинээр 
хаяг дугаар, 164 
барилгад хаягийн 
тодорхойлолтыг 
дахин гаргаж 
өгсөн.  
/33 235 050 төг/ 

хүссэн 1230 
өргөдлийг хүлээн 
авч 1554 
барилгад шинээр 
хаяг дугаар, 207 
барилгад хаягийн 
тодорхойлолтыг 
дахин гаргаж 
өгсөн.  
/38 459 390 төг/ 

хүссэн 1220 
өргөдлийг 
хүлээн авч 1500 
барилгад шинээр 
хаяг дугаар, 317 
барилгад 
хаягийн 
тодорхойлолтыг 
дахин гаргаж 
өгсөн.  
/42 711 040  төг/ 

дахин 
тодорхойло
лт хүссэн 
1009 
өргөдлийг 
хүлээн авч 
1114 
барилгад 
шинээр хаяг 
дугаар, 280 
барилгад 
хаягийн 
тодорхойло
лтыг дахин 
гаргаж 
өгсөн.  
/33 063 960 
төг/ 

авч 5381 барилгад 
шинээр хаяг 
дугаар, 968 
барилгад хаягийн 
тодорхойлолтыг 
дахин гаргаж 
өгсөн.  
/117 469 440 төг/ 

3.11 Барилга, 
байгуулам-жийн тэг 
тэнхлэгийн акт 
болон тоон 
мэдээлл-ийг хот 
байгуулалт-ын 
мэдээлл-ийн санд 
хүлээн авах 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 
нийцүү-

лэн 
шийдвэр-

лэх 

Иргэн, хуулийн 
этгээдээс 
барилга, 
байгууламжийн 
тэг тэнхлэгийг 
газар дээр 
байгуулсан тухай 
актын 293 
хүсэлтийг хүлээн 
авч, батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу хийгдсэн 
эсэхийг шалган 
476 блок барилга, 
байгууламжийн 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
менежментийн 

Иргэн, хуулийн 
этгээдээс 
барилга, 
байгууламжийн 
тэг тэнхлэгийг 
газар дээр 
байгуулсан тухай 
актын 380 
хүсэлтийг хүлээн 
авч, батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу хийгдсэн 
эсэхийг шалган 
711 блок 
барилга, 
байгууламжийн 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 

Иргэн, хуулийн 
этгээдээс 
барилга, 
байгууламжийн 
тэг тэнхлэгийг 
газар дээр 
байгуулсан тухай 
актын 580 
хүсэлтийг хүлээн 
авч, батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу хийгдсэн 
эсэхийг шалган 
953 блок 
барилга, 
байгууламжийн 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 

Иргэн, 
хуулийн 
этгээдээс 
барилга, 
байгууламж
ийн тэг 
тэнхлэгийг 
газар дээр 
байгуулсан 
тухай актын 
503 
хүсэлтийг 
хүлээн авч, 
батлагдсан 
зураг 
төслийн 
дагуу 
хийгдсэн 
эсэхийг 

Иргэн, хуулийн 
этгээдээс 
барилга, 
байгууламжийн 
тэг тэнхлэгийг 
газар дээр 
байгуулсан тухай 
актын 1756 
хүсэлтийг хүлээн 
авч, батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу хийгдсэн 
эсэхийг шалган 
2853 блок 
барилга, 
байгууламжийн 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн 
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системд бүртгэж, 
293 акт үйлдэж 
өгсөн. 

менежментийн 
системд бүртгэж, 
357 акт үйлдэж 
өгсөн. 

менежментийн 
системд бүртгэж, 
401 акт үйлдэж 
өгсөн. 

шалган 713 
блок 
барилга, 
байгууламж
ийн 
мэдээллийг 
хот 
байгуулалт
ын 
мэдээллийн 
менежменти
йн системд 
бүртгэж, 371 
акт үйлдэж 
өгсөн. 

менежментийн 
системд бүртгэж, 
1422 акт үйлдэж 
өгсөн. 

3.12 Инженер-ийн 
шугам сүлжээний 
зурган мэдээлл-ийг 
хэсэгчлэн олгох 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 
нийцүү-

лэн 
шийдвэр-

лэх 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин ирсэн 
хүсэлтийн дагуу 
166  иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
байр зүйн дэвсгэр 
зургийг тоон 
болон А4-А3 
хэмжээгээр 
хэвлэж  өгсөн.  
/4 702 986 төг/ 
 
 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин ирсэн 
хүсэлтийн дагуу 
201  иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
байр зүйн 
дэвсгэр зургийг 
тоон болон А4-А3 
хэмжээгээр 
хэвлэж  өгсөн.  
/3 719 338 төг/ 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин ирсэн 
хүсэлтийн дагуу 
180  иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
байр зүйн 
дэвсгэр зургийг 
тоон болон А4-
А3 хэмжээгээр 
хэвлэж  өгсөн.  
/16 684 484 төг/ 

Нийслэлийн 
үйлчилгээни
й нэгдсэн 
төвүүдээр 
дамжин 
ирсэн 
хүсэлтийн 
дагуу 209  
иргэн, 
хуулийн 
этгээдэд 
байр зүйн 
дэвсгэр 
зургийг тоон 
болон А4-А3 
хэмжээгээр 
хэвлэж  
өгсөн.  
/21 270 997 
төг/ 

Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдээр 
дамжин ирсэн 
хүсэлтийн дагуу 
756  иргэн, 
хуулийн этгээдэд 
байр зүйн дэвсгэр 
зургийг тоон 
болон А4-А3 
хэмжээгээр 
хэвлэж  өгсөн.  
/46 377 805 төг/ 

3.13 Байгууллагын 
үйлчилгээтэй 

 Цахимаар нийт 
158 иргэн, аж 

Архивын 
лавлагаа 

Архивын 
лавлагаа 

Нийслэлийн 
Үйлчилгээни

Хэрэгжилт 100% 
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холбоотой архивын 
лавлагаа олгох 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ
н 

шийдвэрл
эх 

ахуйн нэгж 
байгууллагад 
архивын 
лавлагаа 
мэдээллээр 
үйлчилсэн. Үүнд: 
Smart.city.mn-р 
/өргөдөл, гомдол/ 
15, төрийн 
үйлчилгээний 
хүсэлт 96, edoc 
програмааp 47 
албан бичгийн 
хариуг хүргүүлж 
шийдвэрлэсэн.  
Албан хаагчдад 
архивт 
хадгалагдаж буй 
баримтуудыг түр 
хугацаагаар 
ашиглуулж, түр 
олгосон болон 
ашиглуулсан 
баримтын 
бүртгэл хөтлөн 
ажиллаж байна. 
Нийт 557 
архивын 
баримтыг түр 
ашиглуулсан.  
 

мэдээллийг 100 
иргэн, аж ахуйн 
нэгж 
байгууллагад 
олгосон. 
585 архивын 
баримтыг албан 
хаагчдад түр 
хугацаагаар 
ашиглуулж 
байна. 
Үүнд: 
Байгууллагын 
албан хаагч 576 
баримт 
Нийслэлийн 
харьяа 
байгууллагаас 9 
албан хаагч 
 

мэдээллийг 90 
иргэн, аж ахуйн 
нэгж 
байгууллагад 
олгосон. Албан 
хаагчдад архивт 
хадгалагдаж 
буй 
баримтуудыг 
түр хугацаагаар 
ашиглуулж,  түр 
олгосон болон 
ашиглуулсан 
баримтын 
бүртгэл хөтлөн 
ажиллаж байна. 
Нийт 512 
архивын 
баримтыг түр 
ашиглуулснаас 
Байгууллагын 
албан хаагч 509 
баримт, 
Нийслэлийн 
харьяа 
байгууллагаас 3 
албан хаагч 
байна. 

 

й нэгдсэн 
төвөөр 
иргэн, аж 
ахуйн 
нэгжээс 
ирүүлсэн 
нийт 96 
хүсэлтийг 
зохих 
журмын 
дагуу 3 
хоногийн 
хугацаанд 
шийдвэрлэн 
ажиллав. 
Нийслэлийн 
байгууллагу
удын 
нэгдсэн 
удирдлагын 
системээр 
/erp.ulaanba
atar.mn/- ээр 
иргэн, аж 
ахуйн 
нэгжээс 
ирүүлсэн 
архивын 
лавлагаа 
хүссэн 29 
өргөдөл, 
албан 
бичгийг 
зохих 
журмын 
дагуу 3 
хоногийн 
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хугацаанд 
шийдвэрлэн 
ажиллав. 

3.14 Инженерийн 
дэд бүтцийн шугам 
сүлжээний трасс 
зөвшилцөх, 
зөвшөөрөлцөх 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ
н 

шийдвэрл
эх 

Дулаан-144 
Цахилгаан-410 
Ус хангамж, 
ариутгах 
татуурга-134 
Холбоо-114 
ИБАХ-15 

ДҮН-683 

Дулаан-321 
Цахилгаан-447 
Ус хангамж, 
ариутгах 
татуурга-292 
Холбоо-176 
ИБАХ-30 

ДҮН-1296 

Дулаан-284 
Цахилгаан-353 
Ус хангамж, 
ариутгах 
татуурга-339 
Холбоо-190 
ИБАХ-29 

ДҮН-1195 

Дулаан-292 
Цахилгаан-
290 
Ус хангамж, 
ариутгах 
татуурга-
387 
Холбоо-250 
ИБАХ-33 

ДҮН-1252 

100% 
НИЙТ 4426 ЗУРАГ 

ТӨСӨЛ 
ЗӨВШИЛЦСӨН 

3.15 Өмчийн 
хэлбэрийг үл 
харгалзан бүх 
барилга 
байгууламжийг 
паспортжуулах,   
тэдгээрийн чанар, 
насжилтыг 
тодорхойлох, газар 
хөдлөлтөд 
тэсвэрлэх чадварт 
хянан 
баталгаажуулалт 
хийх, эрсдэлтэй 
барилга, 
байгууламжийн 
зориулалтыг 
өөрчлөх, хүчитгэх, 
эсхүл буулгах санал 
гаргах 

Жил бүр  
барилга 
байгуула

мжийг 
паспортж

уулах, 
тэдгээрий
н чанар, 

насжилты
г 

тодорхой
лох 

ажлыг 
хийсэн 
байх 

НЗД-ын 2017 оны  
А/265 дугаар 
захирамжаар 
нийт 63 барилгын  
бат бэх, 
найдваржилтын 
төлөв байдалд 
мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргаж,  
паспортжуулах 
ажил хийсэн. 

НЗД-ын 2018 оны  
А/206 дугаар 
захирамжаар 
нийт 19 барилгын  
бат бэх, 
найдваржилтын 
төлөв байдалд 
мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргаж,  
паспортжуулах 
ажил хийсэн. 

НЗД-ын 2019 
оны  А/146 
дугаар 
захирамжаар 
нийт 76 
барилгын  бат 
бэх, 
найдваржилтын 
төлөв байдалд 
мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргаж,  
паспортжуулах 
ажил хийсэн. 

НЗД-ын 
2020 оны  
А/378 
дугаар 
захирамжаа
р нийт 49 
барилгын  
бат бэх, 
найдваржил
тын төлөв 
байдалд 
мэргэжлийн 
дүгнэлт 
гаргаж,  
паспортжуу
лах ажил 
хийсэн. 

Нийт 247 барилга 
Хэрэгжилт 70% 

 Нийтийн эдэлбэрт 
газрыг  төлөвлөж 
тохижуулах, авто 
зогсоол төлөвлөх, 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ

Улс нийслэл, 
хуулийн 
этгээдийн 
хөрөнгөөр 

5 4 - - 
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байгуулах хүсэлтийг 
шийдвэрлэх 

н 
шийдвэрл

эх 

шинээр барих, 
өргөтгөх авто 
зам, замын 
байгууламжийн 
166 хүсэлтийг 19 
удаагийн хуралд 
хэлэлцүүлж, 129 
байршилд авто 
зам, замын 
байгууламж 
төлөвлөх 
даалгавар 
батлагдав.17 
байршилд авто 
зам, замын 
байгууламжийн 
зураг төсөл хянаж 
зөвшилцсөн. 
Үүнээс 1 
байршилд 6.8 км 
унадаг дугуйн 
зам, 4  байршилд 
туслах гудамж 
зам, 11 байршилд 
нутаг дэвсгэрийн 
зам, 2 байршилд 
орон сууцны 
хорооллын 
гудамж замын 
зэрэглэлтэй 
байна. Нийт 27.01 
км урт авто зам, 
замын 
байгууламжийн 
зураг төсөл 
батлагдсан  
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 Гудамж талбайд 
хөшөө, дурсгалын 
самбар байршуулах 
үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ
н 

шийдвэрл
эх 

 

    

 Барилга, 
байгууламжийн 
архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгаврын схем 
зургийн эргэлтийн 
цэгийн солбицол 
өөрчлүүлэх 
хүсэлтийг 
шийдвэрлэх 

Хууль, 
норм ба 
дүрэмд 

нийцүүлэ
н 

шийдвэрл
эх 

Барилгажсан 
хэсэгт болон гэр 
хорооллын дахин 

төлөвлөлтийн 
байршилд 
барилга, 

байгууламжийн 
архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын схем 

зургийн 
эргэлтийн цэгийн 

солбицол 
өөрчлүүлэх 95 

хүсэлтийг 
шийдвэрлэв. 

68 - 8 Хэрэгжилт 100% 

Стратеги 
зорилт 4   
Газрын үндсэн 
үйл 
ажиллагааны 
хүрээнд хот 
байгуулалтын 
суурь судалгаа, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
тооцоо, төсөл, 
хөтөлбөр 
боловсруулах 

4.1 Хот 
байгуулалтын 
баримт бичигт 
тусгагдсан төсөл, 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай 
хөрөнгийн тооцоо, 
хот байгуулалт, 
газрын харилцааны 
суурь судалгаа, 
төсөл, хөтөлбөр 
боловсруулах 

Улиралд 
нэг 

судалгаа, 
төсөл 

хөтөлбөр 
боловсру

улсан 
байх 

7 төслийн санал 
+27 Төсөл арга 

ИДБТХ 

18 төсөл арга 
хэмжээний 

хөрөнгө 
оруулалт, тооцоо 

ЕААА, 
30 Төсөл арга 

ИДБТХ 
 

 
 

7 төслийн санал 
ЕААА,  23 Төсөл 

арга ИДБТХ 

2 төсөл арга 
хэмжээий 
хөрөнгө 

оруулалт, 
тооцоо 

ЕААА, 68 
Төсөл арга 

ИДБТХ 

 
 

 Хэрэгжилт 70% 
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4.2 Улаанбаатар 
хотын инженерийн 
шугам сүлжээний 
хүрэлцээ, хангамж, 
ашиглалт, чанар 
байдлын судалгаа 
гаргах, төлөвлөлт 
хийх, инженерийн 
бэлтгэл ажилд 
хяналт тавих 

Инженери
йн дэд 

бүтцийн 
хангамжи

йн 
судалгааг 
тогтмол 
гаргаж 
байх 

Дулаан-17 
Цахилгаан-12 
Ус хангамж, 
ариутгах 
татуурга-23 
Холбоо-13 
ИБАХ-3 
ДҮН-69 ажлын 
даалгавар 
боловсруулсан. 

Дулаан        - 5       
Цахилгаан    - 3 
Ус хангамж 
ариутгах 
татуурга      - 5 
Холбоо       - 3 
Инженерийн 
бэлтгэл арга 
хэмжээ      -9 
ДҮН-25  

 

Дулаан     - 13       
Цахилгаан  -  7 
Ус хангамж 
ариутгах 
татуурга  - 11 
Холбоо     - 7 
ИБАХ       - 19 
ДҮН-57 
 
 
 

Улс, 
нийслэлийн 
төсвийн 
хөрөнгөөр 
хийгдэж 
байгаа 
төсөл арга 
хэмжээний 
33 
байршилд 
давхардсан 
тоогоор 74 
дэд бүтэц, 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
ажлын 
зургийн 
даалгавар 
боловсруул
сан. 

100% 
 

Нийт 225 
ДААЛГАВАР 

 

4.3 Хот 
байгуулалтын 
баримт бичиг, бусад 
үе шатны 
төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхдээ  
хотын  хөгжилд 
шийдвэрлэх үүрэг 
бүхий зам, тээврийн 
болон инженерийн   
шугам    сүлжээ,   
түүнчлэн   ус,   
дулаан,   цахилгаан,   
холбооны 
найдвартай    эх   
үүсвэрүүдийг  эхний  

Инженери
йн дэд 

бүтцийн 
хангамжи

йн 
хүртээмж

ийг 
нэмэгдүү
лсэн байх 

Морингийн 
давааны 
цэвэрлэх 
байгууламж 
20,000м3/хон, 
Баянхошууны 
бохир усны 
шугам 
300/600мм-3,2км, 
7 буудал бохир 
усны коллектор 
500мм-ийн 2,3км, 
Гэр хорооллын 
эхний ээлжийн 21 
362 айл өрхийг 
4.0 кВт чадалтай 

Телевиз 
Радиогийн усан 
сан 
2х1000м3/хон 
усан сан, цэвэр 
усны ф300мм-
ийн 5.4км шугам, 
Дэд бүтцийн 
төвийн 
5000м3/хон-ийн 
цэвэрлэх 
байгууламж, 
Усан сангуудыг 
холбох 
дамжуулах 
сүлжээний шугам 

Сэлбэ дэд 
төвийн усан сан-
2х500мм3/хон, 
Толгойт усан 
сан-2х500м3/хон 
цэвэр усны 
цагираг 
сүлжээтэй,  
цэвэр усны 
шугам доторлох 
26.5км шугамын 
төсөл /2018-2022 
он/, 110/10кВт 
2х40МВА 
чадалтай Хүчит 
чадал дэд станц, 

-Дулааны эх 
үүсвэр-3ш 
/Сэлбэ 
,Дамбадарж
аа, Дэнжийн 
1000/-нийт 
142мВт/ 
Төв 
цэвэрлэх 
байгууламж
ийн лаг 
усгуужуулах 
байгууламж, 
УБ хотын 
ундны усны 
хүртээмжийг 

Хэрэгжилт100% 
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ээлжид   барьж   
байгуулах,   
өргөтгөх, шинэчлэх 
чиглэл баримтлах 

цахилгаанаар 
халаахад 2 ком 
хуваарилах 
байгууламж 
шинээр барих, 12 
шугамын 
ачааллыг 
хөнгөлөх, 128 ком 
дэд өртөө шинээр 
барих - 34.27 км 
ЦДАШ, 46.182 км 
ЦДКШ, 9 
шугамын утасны 
нэвтрүүлэх 
чадварыг 
дээшлүүлэх 26.74 
км, 81 ком дэд 
өртөө, хотын 6 
дүүргийн 
хэмжээнд нийт 
12.29 МВА 
чадалтай 63 
агаарын дэд 
станц 
Дулаан 
хангамжийн 6,0км 
шугамын 
өргөтгөл 
шинэчлэлтийн 
ажил 

угсарлт ф600-
900мм голчтой 
10.3км /2018-
2021/, 
Гэр хорооллын  
20 602 айл өрхийг 
4.0 кВт чадалтай 
цахилгаанаар 
халаахад 35/10 
кВ-ын 2*10 МВА 
чадалтай дэд 
станц 1 ком, 35 
кВ-ын 2,2 км 
ЦДАШ, 16 
шугамын 
ачааллыг 
хөнгөлөх, 120 ком 
дэд өртөө, одоо 
байгаа 135 ком 
дэд өртөөний 239 
км 0.4 кВ-ын 
ЦДАШ-ыг 
шинэчлэх, 6-10 
кВ-ын 33 км 
ЦДКШ, 15 км 
ЦДАШ, 72 ком 
дэд өртөө, 
дулаан 
хангамжийн 
10,6км шугамын 
өргөтгөл 
шинэчлэлтийн 
ажил 

110/35/10 кВ-ын 
2х40 МВА 
чадалтай “Шинэ 
яармаг” дэд 
станц, дулаан 
хангамжийн 
13,6км шугамын 
өргөтгөл 
шинэчлэлтийн 
ажил 

сайжруулах, 
доод эх 
үүсвэрийг 
цэвэршүүлэ
н ашиглах 
140,000м3/х
он, Төв 
цэвэрлэх 
байгууламж
ийг шинээр 
барих 
250,000м3/х
он /барилга 
угсралт 
эхэлсэн/ 
-
220/110/35к
Вт-ын 
2х125МВА 
хүчин 
чадалтай 
Сонгино дэд 
станц,  
Сонгино” 
дэд 
станцаас 
“Зайсан” дэд 
станц 
хүртэлх 110 
кВ-ын 44 км 
ЦДАШ, 
“Сонгино” 
дэд станц 
хүртэлх 220 
кВ-ын 5,8 км 
ЦДАШ, 
дулаан 
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хангамжийн 
27,9км 
шугамын 
өргөтгөл 
шинэчлэлти
йн ажил 

  
4.4 Мэргэжлийн 
чиглэлийн 
судалгаа, 
шинжилгээний 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 

Судалгаа 
шинжилгэ

эний 
байгуулл
агууд тай 
хамтран 

ажилласа
н байх 

     

Стратеги 
зорилт 5 
Төрийн 
захиргааны 
удирдлагын 
манлайллыг 
хангах, төрийн 
албан 
хаагчдын 
ажлын үр 
нөлөө, ур 
чадвар, 
чадавхийг 
бэхжүүлэх 
зарчмыг 
баримтлан, 
байгууллагын 
өмнө тавигдсан 
зорилго, 
зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэх 

5.1Төрийн 
захиргааны болон 
хүний нөөцийн 
удирдлагын 
манлайллыг 
хангах, 
байгууллагын 
ажиллах хүч, 
мэргэжилтний 
хэрэгцээг 
тодорхойлох  

Хүний 
нөөцийн 
судалгаа 
хийсэн 
байх 

Газрын албан 
хаагчдаас 
гадаадын 14 
удаагийн сургалт, 
ажлын 
уулзалтанд 21 
албан хаагч, 
дотоодын 77 
удаагийн 
сургалтанд 249 
албан хаагч 
суралцсанаас 
гадна давхардсан 
тоогоор нийт 
албан хаагчдыг 
хамрагдсан 8 
удаагийн 
сургалтыг 
байгууллага 
дээрээ зохион 
байгуулж, 

Төрийн албаны 
зөвлөлд хүний 
нөөцийн 
бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөний 
2017 оны тайлан 
мэдээг 
шинэчилсэн 
программд шивж 
оруулав. 
Нийслэл дэх 
Төрийн албаны 
салбар зөвлөлд 
түр болон бүр 
чөлөөлөгдсөн 
нийт 121 албан 
хаагчийн 
мэдээлэл, газрын 
сул орон тооны 
мэдээг хүргүүлж 
ажиллав. 

Хүний нөөцийн 
асуудлаар 
судалгаа гаргах, 
шинэчлэх ажлыг 
хийж гүйцэтгэв. 
Үүнд: 
Газрын 103 
албан хаагчийн 
ажилдаа авто 
машин, нийтийн 
тээвэр, такси, 
явганаар болон 
бусад тээврээр 
ирж, буцах 
судалгааг төрөл 
тус бүрт 
амьдардаг 
дүүргээр нь 
гаргаж 
Статистикийн 
газарт хүргүүлэв. 

Тайлант 
хугацаанд 
нийт 30 
удаагийн 
онлайн 
болон 
танхимын 
сургалтад 
давхардсан 
тоогоор 530 
албан хаагч 
хамрагдсан. 
Газрын 
“Хүний 
нөөцийн 
хөгжил 
хөтөлбөр”-
ийг 
хэрэгжүүлэх 
2020 оны 
төлөвлөгөө, 

Хэрэгжилт 100% 
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мэргэшсэн, 
чадварлаг 
аппарат 
бүрдүүлэх  
 

сургалтын мэдээ 
гарган, тайланг 
дотоод сүлжээнд 
байршуулав.  
Газрын даргын 
2017 оны А/59, 
А/60, А/61 дүгээр 
тушаалаар 3 
албан хаагч 
мэргэжлийн 
чиглэлээр 
Магистрантурт 
суралцахаар 
ажлаас 
чөлөөлөгдөв. 
Худалдан авах 
ажиллагааны 
сургалтыг 
байгууллага 
дээрээ зохион 
байгуулж, 19 
албан хаагчийг 
сургалтанд 
хамруулж, 11 
албан хаагч А3 
сертификат авах 
шалгалтанд 
тэнцэв. 

Авлигатай 
тэмцэх газар, 
НЗДТГ-аас 
зохион 
байгуулсан 
Худалдан авах 
ажиллагааны 
мэргэшүүлэх 
сургалтанд 10 
албан хаагчийг 
сурган, 1 албан 
хаагч гэрчилгээ 
авав.  
Нийт албан 
хаагчдын 7 
төрлийн 
судалгааг гарган 
Авлигатай 
тэмцэх газарт 
хүргүүлэв. 

Газрын 92 албан 
хаагчдын 0-16 
насны 181 
хүүхдүүдийн 
судалгааг 
шинэчлэн гаргав.  
А3 
сертификаттай 
албан хаагчдын 
судалгааг 
шинэчлэн гаргав 
Газрын эрэгтэй 
60 албан 
хаагчдын 
цэргийн алба 
хаасан байдлын 
судалгааг 
шинэчлэн гаргав. 
Албан хаагчдын 
мэргэшсэн 
байдлын 
судалгааг 
шинэчлэв 
Эрхэлсэн болон 
ахлах 
түшмэлийн 
албан тушаалын 
ангилалд 
ажиллаж байгаа 
албан 
тушаалтны 
судалгаа, 
Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн 
судалгаа, 
Байгууллагаас 

”Нэг хот – 
Нэг 
стандарт” 
зорилтот 
жилийн 
хүрээнд 11 
удаагийн 
сургалтыг 
зохион 
байгуулж 
3,687,100 
төгрөгийг 
зарцуулсан 
байна.  
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тэтгэвэрт гарсан 
ахмад ажилтан 
нарын судалгаа, 
Байгууллагагаас 
2019 онд албан 
хаагчдад 
үзүүлсэн тэтгэмж 
урамшууллын 
судалгаа,  
Албан хаагчдын 
орон сууцны 
судалгаа, 
Албан хаагчдын 
бүтэц орон 
тооны нэгдсэн 
судалгаа 
Албан хаагчдын 
мэргэшсэн 
байдлын 
судалгаа 
Хүн амын өрхийн 
мэдээллийг 
хянаж 
баталгаажуулса
н  албан 
хаагчдын 
судалгаа зэрэг 
18 нэр төрлийн 
судалгааг гаргаж 
холбогдох 
байгуулагад 
хүргүүлэх болон 
албан ажилд 
хэрэглэж 
ажиллав. 
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5.2 Хүний нөөцийн 
хөтөлбөр 
боловсруулж 
хэрэгжүүлэх, 

Хүний 
нөөцийн 
хөтөлбөр 
боловсру

улж 
хэрэгжүүл
сэн байх 

Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр /2017-2020/-ийг боловсруулан Газрын 
даргаар батлуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг ханган 
хагас, бүтэн жилээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнаж ажиллав. 

 

5.3 Ажилчдын 
нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх, 
дэмжлэг үзүүлэх 
үйл ажиллагааг 
тогтмол зохион 
байгуулах 

Ажилчды
н 

нийгмийн 
асуудлыг 

шат 
дараатай 
шийдвэрл
эсэн байх 

Газрын дотоод 
журмын дагуу 17 
албан хаагчид 
тэтгэмж 6700000 
/зургаан сая 
долоон зуун 
мянга/, 
сургалтанд 
1870000 /нэг сая 
найман зуун 
далан мянга/, сар 
шинийн баяр, 
ахмадын баярыг 
тохиолдуулан 
хүндэтгэлийн 
арга хэмжээнд 
1932000 /нэг сая 
есөн зуун гучин 
хоёр мянга/, 
шагналд 830000 
/найман зуун 
гучин мянга/, 
хүүхдийн баярыг 
тохиолдуулан 
нийт албан 
хаагчдын 185 
хүүхдэд бэлэг 
авахад 3600000 
/гурван сая 
зургаан зуун 

Газрын дотоод 
журмын дагуу 38 
албан хаагчид 
тэтгэмж 
7.170.000 
/долоон сая нэг 
зуун далан 
мянга/ төгрөгийг 
Газрын даргын 
тушаалаар олгов. 
Газрын даргын 
тушаалаар Сар 
шинийн баяр, 
Ахмадын баярыг 
тохиолдуулан 9 
ахмад ажилтанд 
2 удаа 1800000 
/нэг сая найман 
зуун мянга/ 
төгрөгийн 
тэтгэмжийг тус 
тус олгов.2018 
оны байдлаар 
ажлын 
үзүүлэлтээр 
төлөвлөсөн 
ажлаа бүрэн 
биелүүлсэн 23 
албан хаагч 
Төрийн одон, 

Байгууллагын 
дотоод журмын 
дагуу 16 албан 
хаагчид 
5’200’000 
төгрөгийн 
тэтгэмжийг 
Газрын даргын 
тушаалаар 
олгов.  
-Сар шинийн 
баяр, ахмадын 
баярыг 
тохиолдуулан 11 
ахмад ажилтанд 
2 удаа 2’000‘000 
төгрөгийн 
тэтгэмжийг 
Газрын даргын 
А/10, А/66 дугаар 
тушаалаар 
олгов. 
-Эх үрсийн 
баярыг 
тохиолдуулан 
газрын 95 албан 
хаагчдын 16 
хүртэлх насны 
185 хүүхдэд баяр 
хүргэж 3’700’000 

-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 
цогцолборы
н хойно 
баригдаж 
байгаа 
ажилчдын 
орон сууцны 
угсралтын 
ажилд  
захиалагчий
н хяналт 
ажиллаж 
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мянга/ төгрөгийг 
тус тус 
тушаалаар олгов.  
1 албан хаагч 
төрийн албанаас 
чөлөөлөгдөж, 1 
удаагийн 
буцалтгүй 
тусламж 
16336944 
төгрөгийн 
тэтгэмж олгогдов. 

НИТХ, 
Нийслэлийн 
Засаг дарга, 
БХБЯ болон 
Төрийн албаны 
зөвлөл, 
Улаанбаатар 
хотын ерөнхий 
менежерийн 
шагналаар 
шагнагдав. 

төгрөгийн бэлэг 
гардуулж үдийн 
зоог, урлагийн 
тоглолтоор 
үйлчлэв, . 
-Байгууллагын 
ажилчдын 
хөнгөлөлттэй 
үнээр олгох орон 
сууцанд 1 ахмад 
ажилтанг 
хамруулав. 
-Газрын 108 
албан хаагч 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд 
заасны дагуу 
эмнэлэгийн 
нарийн 
мэргэжлийн 
үзлэг 
шинжилгээнд 
хамрагдсан. 
Үзлэгт 
шаардагдах 
17’496’000 
төгрөгийг 
холбогдох 
зардлаас гаргав. 

байна. 
(Хамрагдса
н албан 
хаагчийн 
тоо 80)  
 
-
Нийслэлийн 
Засаг 
даргын 2020 
оны А/301 
дүгээр 
захирамжаа
р олгосон 
Хан-Уул 
дүүргийн 14 
дүгээр 
хорооны 
нутаг 
дэвсгэр, Ар 
хөндлөнгий
н аманд 
байрлах 
зуслангийн 
зориулалтта
й 5.0 га 
газрыг 
албан 
хаагчдад 
зуслангийн 
зориулалта
ар 
эзэмшүүлэх
ээр Газрын 
даргын 2020 
оны Б/90 
дүгээр 
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тушаалаар 
батлуулав. 
(Хамрагдса
н албан 
хаагчийн 
тоо 120) 

5.4 Хувь хүний 
хөгжлийг дэмжих, 
албан хаагчдын 
мэдлэг, мэргэшил, 
ур чадварыг 
дээшлүүлэх, 
харилцан туслах, 
хамтын ажиллагааг 
үр дүнтэй зохион 
байгуулах  

Мэргэшсэ
н 

зэрэгтэй 
албан 

хаагчдын 
тоог 50 
хувьд 
хүргэх 

Магисртын 
сургалтанд 6 
албан хаагч, 
Удирдлагын 
академид 3 албан 
хаагч,   
мэргэшсэн болон 
зэрэг сунгах 
сургалтанд 7 
албан хаагч 
суралцан 
мэргэшиж, 11 
албан хаагч 
Худалдан авах 
ажиллагааны А3 
гэрчилгээ авч, 
мэргэжлээ 
дээшлүүлэв. Тус 
газарт одоогийн 
байдлаар Зөвлөх 
архитектор 5, 
Зөвлөх инженер 
5, Мэргэшсэн 
архитектор 8, 
мэргэшсэн 
инжнер 12, 
мэргэшсэн эдийн 
засагч 2, 
мэргэшсэн хуульч 
2, нийт 
мэргэшсэн 

 

Хүний нөөцийн 
хөгжлийн 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх 
2019 оны 
төлөвлөгөөг 
Газрын даргын 
А/16 дугаар 
тушаалаар 
батлуулан 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажиллав. Үүнд: 
Дотоодын 55 
удаагийн 
сургалтанд 
давхардсан 
тоогоор 590 
албан хаагч, 
гадаадын 13 
удаагийн 
сургалтанд 12 
албан хаагч, 
мэргэжил 
дээшлүүлэх 
сургалтад 34 
албан хаагч 
суралцсан. 
Үүнээс 12 албан 
хаагч 
мэргэшүүлэх 

Тайлант 
хугацаанд 
нийт 30 
удаагийн 
онлайн 
болон 
танхимын 
сургалтад 
давхардсан 
тоогоор 530 
албан хаагч 
хамрагдсан. 
Газрын 
“Хүний 
нөөцийн 
хөгжил 
хөтөлбөр”-
ийг 
хэрэгжүүлэх 
2020 оны 
төлөвлөгөө, 
”Нэг хот – 
Нэг 
стандарт” 
зорилтот 
жилийн 
хүрээнд 11 
удаагийн 
сургалтыг 
зохион 
байгуулж 
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зэрэгтэй 34 албан 
хаагч ажиллаж 
байна. 

сургалтанд 
суралцаж 2019 
онд төгссөн 
байна. Албан 
хаагчдын 
сургалтын мэдээ 
бүртгэлийг тухай 
бүрт нь 
баяжуулж, 
дотоод сүлжээнд 
байршуулахын 
зэрэгцээ 
гадаадад 
суралцсан албан 
хаагчдын 
тайланг 
хэлэлцэн үр дүнг 
мэдээлж 
ажиллав. 

3,687,100 
төгрөгийг 
зарцуулсан 
байна. 

5.5 Гадаад орны хот 
байгуулалтын 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах 
замаар сургалт 
зохион байгуулах, 
ажилтны чадавхийг 
бэхжүүлэх, 
хөгжүүлэх 

Гадаад 
хамтын 

ажиллага
аг 

өргөжүүл
эх 

Газрын албан 
хаагчдаас 
гадаадын 14 
удаагийн сургалт, 
ажлын 
уулзалтанд 21 
албан хаагч 
хамрагдаж 
туршлага судлан 
үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэн 
ажиллав. Гадаад 
хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлэх 
чиглэлээр 9 
удаагийн 

 

Тайлант 
хугацаанд 
газрын 18 албан 
хаагч гадаад 
улсад 5-45 
хоногийн 
сургалт, 
танилцах аялал, 
зөвлөгөөнд 
хамрагдсан. 
Албан хаагчид 
Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 
дагуу сургалтын 
тайланг газрын 
дотоод сүлжээнд 
байршуулан 
тайлагнаж 
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уулзалтыг зохион 
байгуулав 

ажиллав. Мөн 
хот байгуулалт, 
төлөвлөлт, 
сансрын 
геодези, авто 
зам, инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
чиглэлээр 13 
албан хаагч 5-45 
хоногийн 
сургалтад 
хамрагдсан. 
Тайлант 
хугацаанд 5 
албан хаагч 
Солонгос, 
Энэтхэг, Белги, 
Тайвань, 
БНХАУ-д 
суралцаж байна. 

5.6 Албан хаагчийн 
жилийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлах, 
үр дүнгийн гэрээ 
байгуулж, гэрээний 
биелэлтийг хагас, 
бүтэн жилээр 
дүгнэж үнэлэх 

Төлөвлөг
өөний 

хэрэгжилт
ийг 

тогтмол 
сайжруул

ж байх 

Газрын хэмжээнд 
оны эхэнд 88 
албан хаагч Үр 
дүнгийн гэрээ, 11 
албан хаагч 
Хөдөлмөрийн 
гэрээ, 9 албан 
хаагч 
Хөдөлмөрийн түр 
гэрээ тус тус 
байгуулав. 5-р 
сард 
Хөдөлмөрийн түр 
гэрээтэй 
ажиллаж байсан 
5 албан хаагчтай 

Газрын хэмжээнд 
11 ахлах түшмэл, 
81 дэс түшмэл Үр 
дүнгийн гэрээ, 17 
албан хаагч 
Хөдөлмөрийн 
гэрээ 
байгуулалж, 
тайлант 
хугацаанд 110 
албан хаагчийн 
гэрээг дүгнэв. 
Хагас жилийн 
байдлаар 58 
албан хаагч А 
үнэлгээтэй, 48 

Газрын албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагааны 
эхний хагас 
жилийн үр дүнг 
үнэлүүлэх 
зорилгоор албан 
хаагчдын цаг 
ашиглалтын 
тайлан, албан 
бичиг, өргөдөл 
гомдлын 
шийдвэрлэлт, ёс 
зүй, олон 
нийтийн ажилд 
оролцсон 
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Үр дүнгийн гэрээ, 
5 албан хаагчтай 
Хөдөлмөрийн 
гэрээ, бүтцээр 
нэмж Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвд 
ажиллах 7 албан 
хаагчтай 
Хөдөлмөрийн 
гэрээг тус тус 
байгуулав. 2017 
оны жилийн 
эцсийн байдлаар 
газрын хэмжээнд 
102 албан хаагч 
гэрээгээ 
дүгнүүлж, 9 албан 
хаагч задгай 
тайлан бичиж, 
нийт 111 албан 
хаагч ажлаа 
тайлагнав. 
2017 оны А/31 
дугаар 
тушаалаар 
Газрын 2016 оны 
үйл ажиллагаанд 
шалган 
зааварласан 
зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөний 
дагуу ажлын 
байрны 
тодорхойлолтыг 
шинэчлэн, 

албан хаагч Б 
үнэлгээтэй, 4 
албан хаагч С 
үнэлгээтэй ажлаа 
дүгнүүлэв. Нийт 
111 албан 
хаагчийн хувийн 
хэрэгт баяжилт 
хийв 
2018 оны үр 
дүнгийн гэрээг 
дүгнэхэд Монгол 
Улсын Засгийн 
газрын 2017 оны 
01 дүгээр албан 
даалгавар, НЗД-
ын 2017 оны 02 
дугаар албан 
даалгаврыг 
хэрэгжүүлсэн 
байдал, албан 
хаагчдын ажлын 
цаг ашиглалт, 
олон нийтийн 
ажилд оролцсон 
оролцоо зэргийг 
харгалзан 
үнэлэв. 

байдлаар гаргаж 
МУ-ын Засгийн 
газрын 2019 оны 
38 дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан 
Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлах, ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүн 
мэргэшлийн 
түвшинг үнэлэх 
журмын дагуу 
дүгнэх нөхцлийг 
бүрдүүлж 
ажиллав. Газрын 
хэмжээнд хагас 
жилийн 
байдлаар 11 
ахлах түшмэл, 84 
дэс түшмэл 
Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулан 
батлуулж, 9 
албан хаагч 
Хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулав. 
Нийт 104 албан 
хаагч 
ажилласнаас 94 
албан хаагч 
байгууллагын 
удирдлагад 
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нэмэлт оруулж 
батлуулах тухай 
Ажлын хэсгийг 
байгуулж, 98 
Ажлын байрны 
тодорхойлолтод 
нэмэлт өөрчлөлт 
оруулан Ажлын 
хэсгийн дарга 
болон Газрын 
даргаар 
батлуулав.  
 

гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
биелэлт, ажлын 
тайлан хамгаалж 
ажлаа дүгнүүлэв. 
Төрийн албаны 
тухай хууль, 
Төрийн албан 
хаагчид мөнгөн 
урамшуулал 
олгох журмын 
дагуу 2019 оны 1, 
2 дугаар 
улирлын ажлын 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээний дагуу 
газрын 93 төрийн 
албан хаагчид 
42.5 сая 
төгрөгийн 
урамшууллыг 
олго 

Стратеги 
зорилт 6 
Газрын чиг 
үүрэгтэй 
холбоотой 
гарсан хууль 
тогтоомж, 
бодлогын 
зорилт, тусгай 
захиалгат 
ажлын 
биелэлтийг 
хангуулж 
тайлагнах, 
дотоод үйл 

6.1 Улсын Их 
Хурлын болон 
Засгийн газрын 
тогтоол, шийдвэр, 
Нийслэлийн 
иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг 
даргын үйл  
ажиллагааны 
хөтөлбөр, тухайн 
жилийн эдийн засаг, 
нийгмийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд үйл 

Дээд 
газартай 

байгуулса
н ажлын 
төлөвлөг

өөний 
биелэлти

йг А 
үнэлгээтэ

й 
гүйцэтгэж 
дүгнүүлэх 

Бодлогын 4 
баримт бичгийн 
39 зорилтоос 
хамаарал бүхий 
47 арга хэмжээ, 
ажил үйлчилгээг 
95%тай 
хэрэгжүүлсэн. 
 

 1. Монгол 
Улсын Засгийн 
газрын 2016-2020 
оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 17 
зорилт 21 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 100% 
2. Засгийн 
газрын 157 
дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан 
Гамшгийн 

Тус газар нь 
бодлогын 4 
баримт бичгийн 
зорилтоос 
хамаарал бүхий 
61 арга хэмжээ, 
ажил үйлчилгээ 
хэрэгжүүлсэн.  
-Монгол Улсын 
үндсэн чиглэл 
2019 - 4 зорилт 5 
арга хэмжээний 
хэрэгжилт 94.0% 
хувь, 

Тус газар нь 
бодлогын 4 
баримт 
бичгийн 
зорилтоос 
хамаарал 
бүхий 112 
арга хэмжээ, 
10 төрлийн 
хууль 
тогтоомжийн 
112 зүйл 
заалт 
хэрэгжүүлсни
йг Монгол 
Улсын 
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ажиллагааны 
хяналт 
шалгалт, үйл 
ажиллагааг 
сайжруулах 
 

ажиллагаагаа 
чиглүүлэн ажиллаж, 
биелэлтийг улирал, 
хагас, бүтэн жилээр 
гаргах 

эрсдлийг 
бууруулах 
үндэсний 
хөтөлбөрийн 5 
зорилт, 5 заалт 
хэрэгжилт 100% 
3.
 Нийслэли
йн Засаг дарга 
бөгөөд 
Улаанбаатар 
хотын 
Захирагчийн 
2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт туссан 
9 зорилтын 6 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 95% 
4.
 Нийслэли
йн эдийн засаг 
нийгмийг 2018 
онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд 
туссан 13 зорилт, 
14 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 97.2% 
тус тус болно. 
 
5 төрлийн 
тогтоол, 
захирамжийн 
заалтыг 
хяналтанд авч  

- Монгол 
Улсын Засгийн 
газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 17 
зорилт 24 арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 82.5 
хувь, 
- Засгийн 
газрын 157 
дугаар 
тогтоолоор 
батлагдсан 
Гамшгийн 
эрсдлийг 
бууруулах 
үндэсний 
хөтөлбөрийн 5 
зорилт, 5 заалт 
хэрэгжилт 100 
хувь, 

Засгийн 
газрын 2017 
оны 89 дүгээр 
тогтоолын 6.2 
дэх заалтыг 
баримтлан 
хяналт-
шинжилгээ 
үнэлгээ хийн 
Захиргааны 
зөвлөлийн 
хурлаар 
хэлэлцэн, 
товч 
танилцуулгы
н хамт 
холбогдох 
дээд 
байгууллагад 
хугацаанд нь 
хүргүүлж 
ажиллав. 
Үүнд: 
 Монгол 
Улсын 
Засгийн 
газрын 2016-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөр (17 
зорилт 22 
арга хэмжээ)-
91,7%, 
Нийслэлийн 
Засаг дарга 
бөгөөд 
Улаанбаатар 
хотын 
Захирагчийн 
2016-2020 
оны үйл 
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 98.5-тай тус тус 
хэрэгжүүлсэн. 

ажиллагааны 
хөтөлбөр (7 
зорилт 8 арга 
хэмжээ)-
92,5%, 
Нийслэлийн 
эдийн засаг, 
нийгмийг 
2020 онд 
хөгжүүлэх 
үндсэн 
чиглэл (58 
арга хэмжээ)-
91,2%, 
“Нэг хот - Нэг 
стандарт” 
зорилтот 
жилийн 
төлөвлөгөө 
(17 зорилт 24 
арга хэмжээ)-
99,5%, 



 

 

 


