
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
Хүснэгт 1 

 Үзүүлэлт 
Нийт  

 2019 он 2020 он 

1 

Мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлсэн  
/дэмжигдсэн/ 

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө  -  

2 Нэгж хорооллын Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө  -  

3 Дагуул хаяа хот, тосгодын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө  -  

4 ТЭЗҮ  -  

5 Барилгажсан хэсэгт барилга байгууламж барих хүсэлт  696/495  

6 Гэр хорооллын газарт барилга байгууламж барих  хүсэлт  404/309  

7 Нийт барилга барих хүсэлт  1100/804  

8 Эх загвар зураг хүчинтэй эсэх  14/12  

9 Инженер дэд бүтцийн төлөвлөлт  90/89  

10 Тохижилт  284/271  

11 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй,  36/29  

12 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт  9/6  

13 Авто замын төлөвлөлт  161/130  

14 Явган хүний гарц, Гүүр  30/24  

15 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгавар 

Барилгажсан хэсэг дэх барилга байгууламж  671/550  

16 Гэр хорооллын газар дахь барилга байгууламж  584/339  

17 Тохижилт  352  

19 
Батлагдсан эх 
загвар зургийн тоо 

Барилгажсан хэсэг дэх барилга байгууламж  550  
20 Гэр хорооллын газар дахь барилга байгууламж  161  
21 Тохижилт  107  
22 Тохижилт бүхий газар доорх гараж    

23 Дулаан хангамж  13  

24 Цахилгаан хангамж  7  



25 
Батлагдсан ажлын 

болон зургийн 
даалгавар 

Усан хангамж ариутгах татуурга  11  

26 Мэдээлэл, холбоо дохиолол  7  

27 Инженерийн  бэлтгэл арга хэмжээ  19  

28 Бусад    
29 

Зөвшөөрөлцсөн 
ажлын зураг  

Дулаан хангамж  281  
30 Цахилгаан хангамж  353  
31 Усан хангамж ариутгах татуурга  339  
32 Мэдээлэл, холбоо дохиолол  190  
33 Инженерийн бэлтгэл арга, хэмжээ  29  

34 

Ашиглалтанд орсон 
нийтийн болон 

амины орон сууц  

Гэр хорооллын дахин төлөвлөх төслийн хүрээнд баригдсан 
орон сууцны тоо, хүчин чадал 

 11/1051 
 

35 
Гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах  төслийн 

хүрээнд баригдсан орон сууцны тоо, хүчин чадал 
 - 

 

36 Түрээсийн орон сууцны тоо, хүчин чадал  -  
37 Орон сууцны барилгын тоо хүчин чадал  113/12087  

38 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг буулгаж 

баригдсан орон сууцны тоо, хүчин чадал 
 11/1051 

 

39 

Ашиглалтанд орсон 
орон сууцны 

барилгаас бусад 
барилга байгууламж  

Сургууль, цэцэрлэг эмнэлгийн барилгын тоо/ хүчин чадал  46  
40 Спорт заал, спорт цогцолборын тоо, хүчин чадал  4  

41 
Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга байгууламжийн тоо, 

хүчин чадал 
 47 

 

42 Инженерийн шугам сүлжээ байгууламж  27  

43 
Газар доорхи авто зогсоол, зогсоолын байгууламжийн тоо, 

хүчин чадал 
 3/182 

 

44 

Барилгын ажил 
эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгосон, 
барилга байгууламж 

Эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлл олгосон  барилга 
байгууламжийн тоо 

 831 

 

45 Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн 
мэдээллээр үйлчлүүлсэн иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын тоо 

Зургийн эх бэлтгэл  680  

46 Тоон мэдээ  476  

47 
Хаяг, дугаар олгосон барилгын тоо 

Шинээр  1500  

48 Дахин  317  



49 
Мэдээллийн санд хүлээн авсан барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн байр зүйн 
зургийн тоо 

 1663 
 

50 Шинээр нэршүүлсэн гудамжны тоо  1  

51 Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг хүлээн авсан тоо  401  

52 Газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийсэн барилгын тоо   
67 

 
53 Мэдээллийн санд бүртгэгдэн паспортжуулсан барилгын тоо   

54 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцыг буулгаж дахин 
барилгажуулах төслийн барилгын тоо, хүчин чадал 

 
1051 

айлын 11 
орн сууц 

360 айлын 
2 орон сууц 

55 Санал өгсөн хуулийн төсөл  13  

56 
Газрын болон салбарын үйл ажиллагааны чиглэлээр шинээр боловсруулсан, санал 
өгсөн дүрэм, журам 

 41 
 

57 Нийт хэрэг, маргааны тоо  62  
58 Хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дуусгавар болсон хэргийн тоо  19  

59 
UBERP өргөдөл гомдлын дэд программаар Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн 
тоо, шийдвэрлэлтийн хувь 

 1237 
 

60 edoc.ub.gov.mn программаар Хүлээн авсан албан бичгийн тоо, шийдвэрлэлтийн хувь  5401  
61 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдээр үзүүлсэн үйлчилгээний тоо  15544  
62 Архивт хүлээн авсан баримтын тоо  1872  
63 Мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан ажилтан, албан хаагчдын тоо  15  
64 Байгууллагын цахим хуудасны хандалтын тоо  664 145  

65 Байгууллагын орлого /мян.төг/  
182556,515

50265,4 
 

66 Зардлын гүйцэтгэл /мян.төг/    



 


