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Д/Д ДЭД САЛБАР ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ 

1. Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ  26 38 

2. Хуулиар  тусгайлан олгосон чиг үүрэг 8 27 

3. Хуулиар  нийтлэг олгосон чиг үүрэг 1 17 

4. Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах хүрээнд 1 9 

 НИЙТ 36 91 



д/д 
Бодлогын баримт 

бичиг хууль, тогтоомж 
Төсөв 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
Зорилтот 
түвшин 

 
Хүрсэн түвшин 
буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гү
й

ц
эт

гэ
л

 
ху

вь
 

НЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

1 ЗГҮАХ-ийн 2.1.3, НЗДҮАХ –ийн 2.1.4, 2.1.5. Эрүүл мэндийг дэмжих төвийг 8 дүүрэгт байгуулна. 

1.1 

Дүүрэг бүрд барих 
эрүүл мэндийн төвийн 
барилга 
байгууламжийн 
хүсэлтийг шийдвэрлэх 

- 

Батлагдсан 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын тоо  

- 4 

- 2021 оны хагас жилийн байдлаар 
Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн 
дагуу 3 байршилд Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар, загвар зураг батлагдсан. Үүнд:  

 Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороо, 
Өрхийн эрүүл мэндийн барилга, 

 Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 

 Эрүүл мэндийн яам, Халдварт өвчин 
судлалын үндэсний төвөөс Баянзүрх 
дүүргийн 14 дүгээр хороо, 
хүчилтөрөгчийн станцын барилга.  

- Бусад дүүрэгт  эрүүл мэндийн төвийн 
барилга барих хүсэлт ирүүлээгүй тул Эрүүл 
мэндийн яам, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газарт Эрүүл мэндийг дэмжих нийгмийн дэд 
бүтцийг нэмэгдүүлэх дээрх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангуулахад хот төлөвлөлт, хот 
байгуулалтын чиглэлээр тулгамдаж байгаа 
асуудлаар санал ирүүлэн хамтран ажиллах 
тухай 2021 оны 03/1631 дугаартай албан бичиг 
хүргүүлэв. 
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2 ЗГҮАХ-ийн 2.1.12, НЗДҮАХ-ийн 2.1.6.5. Нийслэлийн Наркологийн эмнэлгийн барилгыг барьж, ашиглалтад оруулна. 

2.1 
Барилга барих 
хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх 

- 

Батлагдсан 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын тоо 

- 1 

Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Эрүүл 
мэндийн газарт Эрүүл мэндийг дэмжих 
нийгмийн дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх дээрх 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулахад Хот 
төлөвлөлт, Хот байгуулалтын чиглэлээр 
тулгамдаж байгаа асуудлаар санал ирүүлэн 
хамтран ажиллах тухай 2021 оны 03/1631 

 
- 



дугаартай албан бичиг хүргүүлэв.  Одоогоор 
хүсэлт ирээгүй байна.  

3 НЗДҮАХ-ийн 2.1.6.8. Жишиг нэгдсэн эмнэлгийн загвараар Хан-Уул, Чингэлтэй дүүрэгт нэгдсэн эмнэлэг байгуулна. 

3.1 
Барилга барих 
хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх 

- 

Батлагдсан 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын тоо 

- 1 

Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн барилга 
байгууламж барих хөрөнгө Улс, Нийслэлийн 
төсөвт тусгагдсан эсэх талаар тодруулга авах 
тухай 2021 оны 07/1159 дугаартай албан 
бичгийг Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт 
хүргүүлсэн. Одоогоор хариу ирүүлээгүй байна. 

 
90 

4 НЗДҮАХ-ийн 2.1.6.8. 2.1.6.9. Баянзүрх дүүрэгт төрийн өмчийн нэгдсэн эмнэлэг байгуулна. 

4.1 
Барилга барих 
хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх 

- 

Батлагдсан 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын тоо 

- 1 

Тус дүүрэгт Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын 
шийдвэрийн дагуу 2 байршилд Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, загвар зураг 
батлагдсан. Үүнд:  

 Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 

 Эрүүл мэндийн яам, Халдварт өвчин 
судлалын үндэсний төвөөс Баянзүрх 
дүүргийн 14 дүгээр хороо, 
хүчилтөрөгчийн станцын барилга. 

90 

5 ЗГҮАХ-ийн 2.3.9, НЗДҮАХ-ийн 2.3.2.1.Цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих, өргөтгөх хүсэлтийг шийдвэрлэх 

5.1 
Барилга барих 
хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх 

- 
Батлагдсан 

загвар зургийн 
тоо  

18 9 

2021 оны хагас жилийн байдлаар 16 
байршилд цэцэрлэгийн барилгын архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, загвар зураг 
батлагдсан.  

90 

6 НЗДҮАХ-ийн 2.3.2.2. Сургуулийн барилгыг шинээр барих, өргөтгөх хүсэлтийг шийдвэрлэх 

6.1 
Барилга барих 
хүсэлтийг журмын 
дагуу шийдвэрлэх 

- 
Батлагдсан 

загвар зургийн 
тоо 

17 9 

2021 оны хагас жилийн байдлаар 14 
байршилд сургуулийн барилгын архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар, загвар зураг 
батлагдсан.  

90 

7 
ЗГҮАХ-ийн 2.6.1.Барилга байгууламжийг хүчитгэх эрх зүйн орчныг шинэчлэн сайжруулж, улсын хэмжээнд байгаа түүх соёлын дурсгалт барилга 
байгууламжийг үе шаттайгаар бэхэлж, хүчитгэх, шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

7.1 

Нийслэлийн хэмжээнд 
байгаа түүх соёлын 
дурсгалт барилга 
байгууламжийг үе 
шаттайгаар бэхэлж, 
хүчитгэх, ажлыг 
эхлүүлэх 

 
 
- 
 

Паспортжуулан 
мэргэжлийн 

дүгнэлт гаргасан 
барилгын тоо 

- 
 

1 
 

Түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламжийг 
хүчитгэх замаар ашиглалтын хугацааг 
уртасгах туршилтын төсөл”-ийн нэгжид 
хүчитгэх, шинэчлэх шаардлагатай түүх 
соёлын дурсгалт 5 барилгын тайлан, 
дүгнэлтийг 2021 оны 05/324 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлэв. Үүнд: 

90 



 Улсын Драмын эрдмийн театрын 
барилга, 

  Монгол Улсын багшийн их сургуулийн 
анхны “А” байр, 

  Нийслэлийн 1 дүгээр дунд сургуулийн  
барилга, 

  Чойжин ламын сүм, музейн 
цогцолборын барилга, 

 Богд хааны ордон музейн цогцолбор 
барилга. 

7.2 

Түүх соёлын дурсгалт 
барилга 
байгууламжийг 
шинэчлэх ажлыг 
эхлүүлнэ. /Фасад, 
тохижилт шинэчлэх 
хүсэлтийг шийдвэрлэх/ 

- 

Батлагдсан 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгаврын тоо 

1 1 

Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн 
дагуу 2 байршилд Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар, загвар зураг батлагдсан. Үүнд: 

 Налайх дүүргийн 03 дугаар хороо, 
Мэргэн Тоньюкукийн гэрэлт хөшөө 
орчимд "Мэргэн тоньюкукын музей" 
Соёл, аялал жуулчлалын 
цогцолборын барилга 

 Чингэлтэй дүүргийн 05 дугаар хороо, 
Тасганы овооны орой орчимд Шашин 
соёл, аялал жуулчлалын цогцолборын 
барилга  

90 

8 
НХТЖҮЧ-ийн 9. НЗДҮАХ-ийн 6.1.1. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

8.1 

Улаанбаатар хотын 
2040 он хүртэлх 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө,  
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулах. 

669.0 сая 
Магадлалын 

нэгдсэн дүгнэлт 
- 1 

 “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” 
ОНӨААТҮГ-аас ирүүлсэн зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай 
хүсэлтийг Барилга, хот байгуулалтын Сайд, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2020 оны 141, А/1015 
дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар 
байгуулагдсан “Улаанбаатар хотын 2040 он 
хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” 
боловсруулах Ажлын хэсэг 2021 оны 06 
дугаар сарын 02-ны өдрийн 04 дүгээр хурлаар 
хэлэлцүүлж гэрээнд өөрчлөлт оруулах 
асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн. Тус ажлын хэсгийн шийдвэр, 
зөвлөх үйлчилгээний гэрээ дүгнэсэн протокол 

50 



болон холбогдох материалыг бүрдүүлэн 2021 
оны 02/1565 дугаартай албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 
хүргүүлэв. 

9 НЗДҮАХ-ийн 6.1.1.1. 2 Хот байгуулалтын баримт бичиг, зураг төсөл, ТЭЗҮ, мастер төлөвлөгөөг боловсруулж үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

9.1 

Агаар орчны 
бохирдлыг бууруулах 
гэр хорооллын 
“Хөгжлийн Үүд” 
төслийн ТЭЗҮ, 
барилгажилтын 
төслийг батлуулна. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

70 100 

Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2021 
оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
хуралдаанаар “Хөгжлийн үүд” төслийн техник 
эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын 
төслийн эцсийн тайланг хэлэлцүүлсэн. Тус 
төслийг хэрэгжүүлэгчийг тодорхойлох 
чиглэлээр Нийслэлийн Орон сууцны 
корпорацад хурлын тэмдэглэлээр үүрэг өгч 
дахин  Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсний дараа 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулахаар болов. 

90 

9.2 

“Барилгын материалын 
бөөний худалдааны 
төв”-ийн ТЭЗҮ, ХЕТ 
боловсруулахад 
шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтыг 
шийдвэрлүүлэх 

201.0 
сая/төг 

Төсөвт тусгуулах 
санал,               

тоо 
1 1 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 
“Барилгын материалын бөөний худалдааны 
төв”-ийн ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулах зураг төслийн 
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэхээр 2021 оны 02/394 
дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн. Мөн 
Нийслэлийн 2021 оны төсөвт тус зураг төслийг 
боловсруулах хөрөнгө тусгагдаагүй тул 
Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөнд 
тусгуулахаар саналаа өгсөн.  
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10 НЗДҮАХ-ийн 6.1.1.3. Нийслэлийн ногоон бүс /зуслан/-ийн 22 амны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчилнэ. 

10.1 

Нийслэлийн ногоон бүс 
/зуслан/-ийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг шинэчлэх 

- 
Шинэчлэх ногоон 
бүсийн ХЕТ, тоо 

- 2 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчаар Сүхбаатар, Чингэлтэй 
дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх Нийслэлийн 
ногоон бүс /зуслан/-ийн 4 амны хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах 
зургийн даалгаврыг батлуулан Нийслэлийн 
Газар зохион байгуулалтын албанд хүлээлгэн 
өгсөн. Тус ажлын худалдан авах ажиллагааг 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба 
зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр “Ланд овнер” 
ХХК шалгарсан бөгөөд Зөвлөх үйлчилгээний 

- 



гэрээг батлуулахаар Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн боловч 
“Ковид-19” цар тахлын халдвартай 
холбоотойгоор төсөв татагдсан. Нийслэлийн 
2021 оны төсөвт тус ажлыг гүйцэтгэх хөрөнгө 
тусгагдаагүй  болно. 

11 НЗДҮАХ-ийн 6.1.1.4. Хүн ам, барилгажилтын нягтралыг хориглох бүсийг шинэчлэн тогтооно. 

11.1 

Хүн ам, барилгажилтын 
нягтралыг хориглох 
судалгаа хийж 
шийдвэр гаргуулах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 
100  

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1148 
дугаар “Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах эрхийг хангах зарим арга хэмжээний 
тухай” захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар 
хотын төвийн 6 дүүргийн газар нутгийг 1181 
блок болгон хуваасныг шинэчлэн 
Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн 24,778 
га газар нутгийг 1198 блок болгон хувааж 
өөрчилсөн, хуваалт тус бүр одоогийн 
барилгажилтын нягтрал, хүн амын нягтралыг 
нарийвчлан боловсруулах судалгааны ажил 
хийгдэж байна. Газрын удирдлага, дүүрэг 
хариуцсан архитекторуудад тус ажлын явцыг 
2021 оны 02 дугаар сарын 22, 04 дүгээр сарын 
14-ний өдрүүдэд танилцуулж санал, зөвлөмж 
авч судалгааны ажилд тусгав. 

30 

12 
НЗДҮАХ-ийн 6.1.2.1. "Яармаг" хотын шинэ төвийн ерөнхий төлөвлөгөөг /Нисэх, Яармаг орчмын орон сууцны хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол/ шинэчлэн боловсруулж, төлөвлөлтийн дагуу бүтээн байгуулалт хэрэгжих боломжийг бүрдүүлнэ. 

12.1 

Нисэх, Яармаг орчмын 
орон сууцны 
хорооллын ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
тодотгол 
боловсруулахад 
шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтыг 
шийдвэрлүүлэх 

358.5 
сая/төг 

Төсөвт тусгуулах 
санал,               

тоо 
1 1 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/427 
дугаар захирамжаар Нисэх, Яармаг орчмын 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 
боловсруулах ажлыг Хот байгуулалтын тухай 
хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсгийг 
үндэслэн хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 
Захирамжийн дагуу ажлын даалгаврын 
төслийг боловсруулав. 

30 

13 
ЗГҮАХ-ийн 3.7.2 НЗДҮАХ-ийн 6.1.3.1. НХТЖҮЧ-ийн 9.3.2. Улсын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системд холбогдож, хэрэглээнд нэвтрүүлэн, гудамж, 
зам талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийг шинэчлэн, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. 

13.1 

Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн 
санг Улсын хот 
байгуулалтын 

         - 
 

Үйл 
ажиллагааны 

50 100 

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн 
газрын даргын 2020 оны А/29 дүгээр 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
хүрээнд:  

90 



кадастрын нэгдсэн 
системтэй холбож, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

хэрэгжилтийн 
хувь 

Улсын хот байгуулалтын кадастрын системтэй 
мэдээлэл солилцох дундын серверийг Газар 
зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын 
албан хаагчидтай хамтран сүлжээний 
холболтын бүтцийг шинэчлэн, дундын 
сүлжээний холболтыг дахин хийж бэлэн 
болгосон. Уг дундын серверт Хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангийн суурь 
өгөгдлүүд болон хаяг дугаартай барилгын 
мэдээллийг шинэчлэн байршуулав. 

13.2 

Нийслэл, дүүргийн 
хаягийн зургийг 
засварлах, 
зэрэгцүүлсэн хаягийн 
мэдээлэл үүсгэх, 
холбогдох саналыг 
хүргүүлэх 

 
- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

10 30 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1048 
захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
хурлаар батлагдсан шинэчлэгдсэн ажлын 
төлөвлөгөөг дүүргүүдийн Засаг дарга нар 
болон Хотын стандарт, орчны аюулгүй 
байдлын хяналт зохицуулалтын газарт албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
- Газар зохион байгуулалт, геодези зураг 
зүйн газар, Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын албаны удирдлагууд, албан 
хаагчидтай хийсэн уулзалтаар Газар зохион 
байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас 
Засгийн газрын 2019 оны 325 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан "Гудамж, зам, талбай, 
үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам"-д 
өөрчлөлт оруулж, нийслэл, дүүргийн хаягийн 
зургийг шинэчлэх болсон тухай мэдэгдсэн тул 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1048 
дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын 
хэсгийн гүйцэтгэх ажил дууссан. 

90 

13.3 

Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөн 
барилгажуулах 
төслийн хүрээнд 
шаардлагатай гадна 
инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын 
зургийн даалгавар 
батлах, зураг төсөл, 
трассыг зөвшилцөх 

- 

 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- 100 Хөрөнгө шийдэгдээгүй. - 



14 ЗГҮАХ-ийн 6.1.3, НЗДҮАХ-ийн 6.1.9.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барилгажуулна. 

14.1 

Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай  
орон сууцны барилгын 
судалгаа, загвар зураг 
төслийг боловсруулах 
ажлыг эрчимжүүлэх 
талаар санал өгч 
ажиллах 

398.0 
сая/төг 

Өгсөн саналын               
тоо 

- 1 

Нийслэлийн 2022 оны хөгжлийн 
төлөвлөгөөний төсөлд Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгын судалгаа, загвар зураг 
төслийг боловсруулах хөрөнгийн саналаа 
хүргүүлэв.  

90 

14.2 

Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгын 
төсөл хэрэгжүүлэгчийг 
сонгон шалгаруулах 
ажлыг шат дараатай 
зохион байгуулж, төсөл 
хэрэгжүүлэх эрх олгох 

- 

Төсөл 
хэрэгжүүлэлтийн 

сонгон 
шалгаруулалтын 

тоо 

5 2 

2021 оны хагас жилийн байдлаар  
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган 
дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл 
хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй 
урилгыг 2 удаа зарласнаар 20 барилгад төсөл 
хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан 9 аж ахуй 
нэгжүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж, төсөл хэрэгжүүлэх батламжийг 
гардуулж газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч, 
эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах эрх олгосон. 

90 

 
14.3 

Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгыг 
дахин төлөвлөн 
барилгажуулж орон 
сууцыг ашиглалтад 
оруулах 

 
Хувийн 

хэвшлийн 
хөрөнгө 

оруулалтаар 

 
Ашиглалтад 

оруулах барилга,  
өрхийн тоо 

 
 
 

1556 

 
 
 

60 

Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Нэхмэлийн 6 дугаар байрыг 
буулган шинээр барих төсөл хэрэгжүүлэгчээр 
“Фүжи девелопмент” ХХК шалгарч, шинээр 
126 айлын үйлчилгээтэй орон сууц 
ашиглалтад орсон. 

 
90 

 

14.4 

Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө болон 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан 2021 оны 
газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөнд санал 
өгөх 

- 
Өгсөн саналын               

тоо 
1 1 

- “Алсын хараа-2050” урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан Улс, 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийслэлд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн байршлыг “Нийслэлийн 2021 
оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-
ний нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд тусгуулах 
санал, зурган мэдээллийг Нийслэлийн Газар 

90 



Зохион байгуулалтын албанд 2021 оны 
02/1709 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.  
- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 
албанд Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 63 
байршлын саналыг 2021 оны 07/1002 
дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.  

14.5 

Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгын 
гадна инженерийн 
шугам сүлжээний 
ажлын зургийн 
даалгаврыг 
боловсруулан баталж, 
төлөвлөлтийн шийдэл, 
зураг төсөлд хяналт 
тавьж, зөвшилцөж 
ажиллах 

- 

 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 

хувь 

- 100 

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст  
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгыг 
буулган дахин барилгажуулах төслүүдийн 
ажлын явцын судалгаа, гадна инженерийн 
шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл 
угсралтад  шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын 
тооцоог боловсруулан, 2021 оны 06/826, 
06/1141, 06/1477 дугаар албан бичгээр тус тус 
хүргүүлсэн. 
- Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд 
байрлах Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн орон сууцны зориулалттай СОТ-ын 3, 
8, 9, 10, 11 дүгээр байрны төсөл 
хэрэгжүүлэгчээр “Эх газрын жигүүр” ХХК 
шалгарсан. Тус байршилд төлөвлөж буй 
барилгад шаардлагатай гадна ус хангамж, 
ариутгах татуургын шугам сүлжээний 
техникийн нөхцөл  олгогдсон. Дулаан хангамж, 
цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 
олгох асуудлыг ЭХЯ болон УБДС ТӨХК, 
УБЦТС ТӨХК-д 2021 оны 06/1686 дугаартай 
албан бичиг хүргүүлсэн.  
- ХУД-ийн 2,3 дугаар хороо Нэхмэлийн 
шарын барилгуудын гадна бохир усны 
шугамын угсралтын ажлын явцад үүссэн 
асуудлыг судлан холболтын цэг өөрчлөв. 

90 

15 
ЗГҮАХ-ийн 3.7.3, НЗДҮАХ-ийн 6.1.11. Барилга байгууламжийг паспортжуулан, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт  хянан  баталгаажуулалт хийж, 
хүчитгэлийн зураг боловсруулж, лаборатори байгуулна.  



15.1 

2002 оноос өмнө 
баригдсан орон сууц 
болон олон нийтийн 
зориулалттай барилга, 
байгууламжийн бат 
бэх, найдваржилтын 
төлөв байдалд 
мэргэжлийн дүгнэлт 
гарган, паспортжуулах 
ажлыг үргэлжлүүлэх, 

100.0 
сая/төг 

Барилгын 
дүгнэлтийн тоо 

751 840 

- Тус ажлын хүрээнд 12 барилгын зураг 
төслийг бэлдэж, 18 барилгад биет, хэмжилт 
судалгаа хийв.  

- 2002 он хүртэл баригдсан орон сууц болон 
олон нийтийн барилгын судалгааг тодотгон, 
жагсаалтыг шинэчлэв. Угсармал барилгыг 
дулаалах төсөлтэй холбоотойгоор 77 
барилгын жагсаалтыг гарган газар хөдлөлтийн 
тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийлгэх хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэж өгөх саналаа 2021 оны 
06/1525 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 

50 

15.2 

2002 оноос өмнө 
баригдсан орон сууц 
болон олон нийтийн 
зориулалттай барилга, 
байгууламжийн бат 
бэх, найдваржилтын 
төлөв байдалд 
мэргэжлийн дүгнэлт 
гарган, 
паспортжуулахад 
шаардлагатай 
хэмжилтийн иж бүрэн 
багаж хэрэгслээр 
хангах 

- 
Багажны 

төрлийн тоо 
15 9 

“Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн нэгжид  шаардлагатай 
багаж тоног төхөөрөмжийн судалгаа 
танилцуулга, жагсаалт 2021 оны 04/4626 
дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 

90 

15.3 

Төрийн өмчийн 
ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг, 
олон нийтийн барилгын 
хүчитгэлийн зураг, 
стандартын шаардлага 
хангасан амины орон 
сууцны нэг маягийн 
загвар зураг 
боловсруулахад 
шаардлагатай 
хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэх санал 
хүргүүлэх 

- 
 

Өгсөн саналын    
тоо 

2 2 

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Нийслэлийн 
Зөвлөлийн 2021 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналаа 2021 
оны 05/402, Нийслэлийн Газар хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх байнгын 
ажиллагаатай зөвлөлийн 2021 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлд  тусгах 
саналаа 2021 оны 05/271 дугаартай албан 
бичгээр тус тус хүргүүлэв.  

90 



16 
ЗГҮАХ-ийн 3.7.4, НЗДҮАХ-ийн 6.2.1.1. "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг боловсруулахад санал өгч 
ажиллана. 

16.1 

“Монгол Улсын хүн 
амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төсөл”-д санал 
өгч ажиллах 

- 
 

Өгсөн саналын               
тоо 

1 1 

- Нийслэл хотын хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийг “Монгол Улсын хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл”-тэй уялдуулах зорилгоор “Улаанбаатар 
хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний үзэл баримтлал /концепц/”-ын 
судалгаа, тайлан, мэдээллийг /тоон 
хэлбэрээр/, Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн.  
- Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийн 
судалгааны багтай 3 удаагийн уулзалт зохион 
байгуулж, уулзалтаас гарсан шийдвэрийн 
дагуу Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийгдсэн 
хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлтийн 
тооцоо, таамаглалыг Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлж, тус газраас Хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл 
боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдсэн 2040 
он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй уул 
уурхай, зам тээвэр, үйлдвэр, эрчим хүчний 
мега төслүүдийн хүрээнд шууд болон шууд 
бусаар нэмэгдэж болох ажлын байр, түүнийг 
даган нэмэгдэх хүн амын тоо зэрэг хэтийн 
тооцоололтой холбоотой мэдээллийг авч 
ажлын уялдааг хангуулан ажиллаж байна.  
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16.2 
"Бүсийн хөгжлийн 
хөтөлбөр"-т  санал 
тусгуулан ажиллах 

-  
Өгсөн саналын               

тоо 
1 1 

Монгол Улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа Хүн 
амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төсөл, Монгол Улсын бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлал, Улаанбаатар хотын 
2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлуудын хоорондын уялдааг 
хангах, нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулах 
үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулахаар 
Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний 
хөгжлийн газрын дарга, Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
хамтарсан тушаал, захирамжийн төслийг 

90 



бэлтгэн санал авахаар Үндэсний хөгжлийн 
газарт 2021 оны 01/2266 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
      Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг “Монгол Улсын 
бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-тэй 
уялдуулах үүднээс тус ажлын явцын тайлан, 
холбогдох мэдээллийг ирүүлэх хүсэлтийг 2021 
оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/2266 
дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн ч 
тодорхой хариу ирүүлээгүй байна. 

17 
НЗДҮАХ-ийн 6.3.20.2. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө болон Өндөржилтийн зураг төсөл хийгдээгүй 3 дүүргийн зураг төслийг 
боловсруулна. 

17.1 

Хотын инженерийн 
бэлтгэл арга 
хэмжээний мастер 
төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлын 
дундын тайланг хүлээн 
авч, төлөвлөлтийн 
шийдэл хянаж 
зөвшилцөх 

- 

 
Мастер 

төлөвлөгөөг 
боловсруулах 

ажлын явц,  
хувь 

- 70 

Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний 
мастер төлөвлөгөө боловсруулах Зөвлөх 
үйлчилгээний гүйцэтгэгчээр “Пристиж 
инженеринг” ХХК шалгарч, 2021 оны 05 дугаар 
сарын 06-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын 
яамтай гэрээ байгуулсан. Пристиж 
инженеринг” ХХК–аас ирүүлсэн хүсэлтийн 
дагуу батлагдсан ХЕТ, төсөл хөтөлбөр, зураг 
төслийн мэдээллийг хүргүүлсэн.   

 
 
 
 

30 

17.2 

Өндөржилтийн зураг 
төсөл хийгдээгүй 3 
дүүргийн зураг төслийн 
ажлын шатанд 
төлөвлөлтийн шийдэл 
хянаж зөвшилцөх 

300,0 
сая/төг 

 
Зураг төслийн 

ажлын явц, 
 хувь 

- 100 

Өндөржилтийн нэгдсэн зураг төсөл 
боловсруулах Зөвлөх үйлчилгээний 
гүйцэтгэгчээр “Инженер геодези” ХХК 
шалгарч, Барилга, хот байгуулалтын яамтай 
гэрээ байгуулсан. Ажлын дундын тайлантай 
танилцан төлөвлөлтөд тусгуулах саналаа 
өгсөн. Барилга, хот байгуулалтын яам 
Захиалагчийн хяналтыг тавьж байна. 

 
 
 
 

50 

18 НЗДҮАХ-ийн 6.3.21.2. Голуудын эрэг болон үерийн хамгаалалтын  далан, суваг, шугам сүлжээг шинээр барих болон өргөтгөн шинэчлэнэ. 

18.1 

Доод Өлзийтийн ам, 
Сонгино амралт, 
суурьшлын бүсийн 
Туул голын орчмын 
үерийн хамгаалалтын 
далангийн зураг төсөл, 
Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн бохир 
ус Туулд голд нийлдэг 

217,1 
сая/төг 

 
 

Зураг төслийн 
ажлыг хянан 
зөвшилцсөн 
ажлын явц,  

хувь 

- 100 

Доод Өлзийтийн ам, Сонгино амралт, 
суурьшлын бүсийн Туул голын орчмын үерийн 
хамгаалалтын далангийн зураг төсөл, Төв 
цэвэрлэх байгууламжийн бохир ус Туул голд 
нийлдэг хэсгийн эргийн хамгаалалтын 
далангийн 4 байршилд 18.6 км үерийн 
хамгаалалтын сувгийн төлөвлөлтийн шийдэл 
зураг төслийг хянан зөвшилцөж, мэдээллийн 
санд оруулав. 

90 



хэсгийн эргийн 
хамгаалалтын 
далангийн зураг 
төслийг хянан 
зөвшилцөх 

 

19 
НЗДҮАХ-ийн 6.3.24.1. Хужирбулан, Толгойт Их наран, Буянт-Ухаа 2 хороололд шинээр усан сан, шугам сүлжээ барьж ашиглалтад оруулна. Их 
нарангийн зураг төслийн ажлын хянан зөвшилцөнө.  

19.1 

Толгойт Их наран, 
Буянт-Ухаа 2 
хорооллын шугам 
сүлжээний ажлын зураг 
төслийг хянан 
зөвшилцөх 

- 

 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

- 100 

- Улсын төсвийн хөрөнгөөр Сонгинохайрхан 
дүүргийн 4 дүгээр хороо, Их Нарангийн авто 
зам дагуу Баянхошуу коллектор хүртэл 
хийгдэх ариутгах татуургын  ф400мм ийн 2,8 
км шугамын ажлын зураг төслийг хянан 
зөвшилцсөн. 
- Буянт-Ухаа хорооллын 2 дугаар ээлжийн 
барилгажилтын төслийн Ариутгах татуургын 
шугамын 1, 3 дугаар ээлжийн ажлын зураг 
төсөл, ф500/ф600 мм-ийн 2.1 км шугам 
сүлжээний ажлын зураг төслийн гүйцэтгэгчээр 
“Хайдродизайн инноваци” ХХК шалгарч, зураг 
төсөл хийгдэж байна. Төлөвлөлтийн трассыг 
урьдчилсан байдлаар зөвшилцсөн.  

90 

20 НЗДҮАХ-ийн 6.3.24.2.Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг шинээр барьж ашиглалтад оруулна. 

20.1 

Шинээр баригдах ус 
хангамж, ариутгах 
татуургын шугам 
сүлжээний ажлын зураг 
төслийг хянан 
зөвшилцөх 

- 

 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Барилга, хот байгуулалтын яаманд Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх Ус 
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний 
ажлын зургийн даалгавар баталж хүргүүлсэн.  
Үүнд: 

 Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд 
байрлах Солонго-1, Солонго-2 орон 
сууцны хороолол  

 Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, 
Залуус-1 орон сууцны хороолол  

 Баянгол дүүргийн 9, 10, 11, 21 ,22, 23, 
дугаар хорооны гэр хорооллын хэсэгт 
хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ 

- Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа 
Ус хангамж, ариутгах татуургын дараах шугам 
сүлжээний ажлын зураг төслийг хянан 
баталгаажуулсан . Үүнд: 
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 Толгойт орчмын цэвэр усны цагариг 
шугам, усан сангийн ажлын зураг төсөл 

 Дэлгэрэх хотхоны цэвэр усны холбоос 
шугамын ажлын зураг төсөл хянаж 
байна. 

 Гэмтлийн эмнэлгийн бохир усны салбар 
шугамын өргөтгөлийн ажлын зураг 
төсөл 31б дүгээр коллекторын ажил  

 Дарь эхийн  ариутгах татуургын ф300-
ф400 мм- ийн 4,8 км шугам  

21 НЗДҮАХ-ийн 6.3.29.6.  50 МВт.ц багтаамжтай цахилгаан цэнэг хураагуурын станц барина. 

21.1 
Ажлын зураг төслийг 
хянан зөвшилцөх 

- 

 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Эрчим хүчний яамны Цахилгааны 
техникийн нөхцөл олгох цахим хурлаар 
Улаанбаатар хотын баруун хэсэгт барих 50 
МВт.ц багтаамжтай цахилгаан цэнэг 
хураагуурын станцын асуудлыг хэлэлцэж, 
“Сонгино 2020/110/35кВт-ын дэд станц”-ын 
дэргэд суурилуулан байгуулахаар дэмжиж 
баталсан. Одоо тендер шалгаруулалт явагдаж 
байна. 

- “Налайх-110/10кВ-ын дэд станц”-ын 
дэргэд баригдах цахилгаан цэнэг хураагуурын 
станцын Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
батлагдсан. Нарийвчилсан ажлын зураг 
хийгдээгүй байна. 
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22 НЗДҮАХ-ийн 6.3.31.1. Налайх дүүрэг, Дамбадаржаа, Сэлбэ дэд төвийн дулааны станц шинээр барьж, ашиглалтад оруулна. 

22.1 

Дамбадаржаа, 
Дэнжийн мянга дэд 
төвийн дулаан 
хангамжийн эх 
үүсвэрийн ТЭЗҮ, 
ажлын зураг төслийн 
хянан зөвшилцөх 

- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

хувь 

- 100 

- Эрчим хүчний яамны Шинжлэх ухаан 
технологийн зөвлөлийн хурлаар 2020 оны 06 
дугаар хурлын 06 дугаар тэмдэглэлээр 
Дамбадаржаа дэд төвийн дулааны эх 
үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл  
батлагдсан. Тус дулааны эх үүсвэрийн 
барилгад Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 
олгосон. Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж 
байна.  

- Дэнжийн 1000 дэд төвийн дулааны эх 
үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн 
эцсийн тайланд санал өгөв. 

90 

23 НЗДҮАХ-ийн 6.3.32.1. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн төв магистраль шугамуудыг өргөтгөх шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэнэ. 



23.1 

Өргөтгөн шинэчлэх 
дулааны шугам 
сүлжээний 
төлөвлөлтийн шийдэл 
боловсруулж, ажлын 
зураг төслийг хянан 
зөвшилцөх 

- 

 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн гол шугам сүлжээний ашиглалтын 
хугацаа дууссан санхүүжилт 
шийдвэрлэгдээгүй 10 байршилд нийт 2241 
хос.км гадна дулааны өргөтгөл, шинэчлэлтийн 
ажлын зураг төсөл зөвшилцөв. 

- Өргөтгөн шинэчлэх шугамын ажлын зураг 
төслийг тус тус зөвшилцөв. Үүнд: 

 Европын сэргээн босголтын банкны 
санхүүжилтээр хийгдэх 2 байршилд 
3.7 хос.км, 

 Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 
хийгдэх 2 байршилд 4.1 хос.км 

- Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системийн төв шугамын ажлын зургийн 
даалгаврыг 5 байршилд баталж, холбогдох 
газруудад хүргүүлэв. Үүнд: 

  ХУД-ийн 5 дугаар хороо 41 сургууль, 
29,71-р цэцэрлэг,  

 НД-ийн 5-р хороо Гордок тосгоны эх 
үүсвэр,  

 НД-ийн 5-р хороо дулааны шугам 
сүлжээ, 

  ХУД-ийн 13-р хороо Солонго-2 нэгж 
хороолол,  

 ХУД-ийн 13 дугаар хороо Залуус-1 
орон сууцны хорооллын гадна дулаан 
хангамж 

90 

24 НЗДҮАХ-ийн 6.3.32.2. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системийн шугам сүлжээг шинээр барьж, нэмэгдүүлнэ.  

24.1 

Шинээр баригдах 
дулааны шугам 
сүлжээний 
төлөвлөлтийн шийдэл 
боловсруулж, ажлын 
зураг төслийг хянан 
зөвшилцөх 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- 2021-2023 онд Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2 чиглэлд 5.4 
хос.км гол шугам хийгдэхээр төлөвлөгдсөний 
дагуу дулааны шугамын ажлын зураг төслийг 
урьдчилсан байдлаар зөвшилцөв.  

- Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системийн төв шугамын ажлын зургийн 
даалгаврыг 5 байршилд баталж, холбогдох 
газруудад хүргүүлэв. Үүнд: 

  ХУД-ийн 5 дугаар хороо 41 сургууль, 
29,71-р цэцэрлэг,  
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 НД-ийн 5-р хороо Гордок тосгоны эх 
үүсвэр,  

 НД-ийн 5-р хороо дулааны шугам 
сүлжээ, 

  ХУД-ийн 13-р хороо Солонго-2 нэгж 
хороолол, 

  ХУД-ийн 13 дугаар хороо Залуус-1 
орон сууцны хорооллын гадна дулаан 
хангамж 

25 НЗДҮАХ-ийн 6.3.33.1, 6.3.33.2. Хийн түлшний дулааны эх үүсвэрүүдийг барьж байгуулна.  

25.1 

Хийн түлшний дулааны 
эх үүсвэр барих ТЭЗҮ 
боловсруулах хөрөнгө 
 оруулалтын саналыг 
холбогдох газарт 
хүргүүлнэ, ТЭЗҮ 
боловсруулах ажлын 
даалгаврыг ЭХЯ болон 
холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран боловсруулах 

- Санал - 2 

- Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12, 13 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт нийт 617.5 га талбайд 
Дэнжийн 1000 дэд төв төлөвлөгдсөн. Тус 
ажлын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт 80Гкал/цаг-ийн Хий 
хангамжийн эх үүсвэрийн техник эдийн 
засгийн үндэслэлийг зөвшилцсөн. 

- Эрчим хүчний яамаар Хан-Уул дүүргийн 
21 дүгээр хороо Залуус-1 нэгж хорооллын 
80Гкал/цагийн дулаан хангамжийн эх 
үүсвэрийн ТЭЗҮ, ажлын зургийн даалгаврыг 
батлуулан Барилга, хот байгуулалтын яаманд   
хүргүүлэв. 

- Нисэх, Яармагийн хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний VII, VIII дугаар бүсэд дулаан 
хангамжийн төлөвлөлтийн шийдлийг 
Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч Орлогч 
даргад танилцуулахаар материал бэлтгэв. 
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26 
НЗДҮАХ-ийн 6.3.33.3. Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын хатуу түлшний халаалтын зуухнуудыг хийн 
түлшинд шилжүүлсэн байна.  

26.1 

Хатуу түлшний 
халаалтын зуухнуудын 
судалгаа, хийн 
халаалтын түлшинд 
холбогдох хөрөнгө 
оруулалтын тооцоо, 
судалгаа гаргах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Нийслэлийн хэмжээнд хатуу түлшээр 
ажилладаг уурын зуухны судалгаа гаргасан. 

- Хатуу түлшээр ажилладаг уурын зуухтай 
сургууль, цэцэрлэгийн барилгын байршлыг 
хийн хангамжийн системд шилжүүлсэн 
судалгааг гаргаж, Хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд бүртгэл үүсгэв. 

90 

ХОЁР . ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ХҮРЭЭНД: 
Газрын хөгжлийн зорилтыг хангах ажлын  хүрээнд: 



“Барилга байгууламжийн чанарын улсын зөвлөгөөн-2020”-оос гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах 

2.1 

Холбогдох хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийн байдалд 
үндэслэн цаашид 
өөрчлөлт оруулах 
санал боловсруулж 
холбогдох 
байгууллагад хүргүүлж, 
шийдвэрлүүлэх  
/Барилгын ажлыг 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох 
дүрэм, Барилга 
байгууламжийн 
ашиглалтын гэрчилгээ 
олгох, 
паспортжуулалтын 
журамд өөрчлөлт 
оруулах/ 

- 
Саналын 

 тоо 
2 2 

-   Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 
68 дугаар тогтоолоор баталсан “Барилгын 
ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
олгох дүрэм”, Засгийн газрын 2018 оны 317 
дугаар тогтоолоор баталсан “Барилга, 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”-
ийн  төслүүдэд тусгах саналаа Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн 
хэлтэст 2021 оны 08/1131 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлэв.  

-    Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газарт 
“Барилга, байгууламжийн 
ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах 
журам”-д оруулах төслийн саналаа 2021 оны 
05/948 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн 
бөгөөд тус журмын төслийн эцсийн 
боловсруулалтыг Барилга, хот байгуулалтын 
яам, Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын 
холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтран 
хийв. Онцгой байдлын ерөнхий газар, 
Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газраас 
журмын төслийг 2021 оны 06 дугаар сард  
багтаан Газар хөдлөлтийн байнгын 
ажиллагаатай зөвлөлд танилцуулахаар 
болов.  
-  Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2018 
оны 218 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Барилга, байгууламжийн төвөгшлийн 
ангиллыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох 
дүрэм”-д тусгах саналаа 2021 оны 05/489 
албан бичгээр хүргүүлэв. 
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2.2 

НИТХ-ын 2014 оны 5/14 
дүгээр тогтоолоор 
баталсан “Нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт барилга 
барих газрын эрх 
олгох, барилгын эх 
загвар зураг батлах, 

- 

Хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 

батлуулсан эсэх 

тийм тийм 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2014 оны 5/14 дүгээр тогтоолоор баталсан 
“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих 
газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг 
батлах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, 
ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааны 
журам”-ыг шинэчлэн батлуулах зорилгоор 

тийм 



барилгын угсралтын 
ажил эхлүүлэх, 
ашиглалтад оруулах 
үйл ажиллагааны 
журам”-ыг шинэчлэн 
батлуулах  

журмын төслийг боловсруулан нэгжүүдээс 
санал аван ажиллаж байна. 

2.3 

Барилга 
байгууламжийг 
паспортжуулах ажлыг 
үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх, барилгын 
хувийн хэргийг бүрэн 
цахимжуулах  

- 
Баяжилт хийсэн 

барилгын тоо 
751 840 

Гэрээт ажлууд бүрэн хийгдэж дуусаагүй тул 
инженерийн тооцоо хийх, дүгнэлт гаргах 
боломжгүй байна. 
Барилга, байгууламжийн хувийн хэргийн 
асуудал бүрэн шийдэгдээгүй тул 
цахимжуулах, нэгдсэн мэдээллийн сан 
үүсгээгүй болно.  

- 

Нийслэлийн хэмжээнд хот төлөвлөлтийн чиглэлээр тулгамдаж буй асуудлаар судалгаа хийх, төсөл хөтөлбөр боловсруулах,  
хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл, чанар, үр дүнг тодорхойлох 

 
 
 
 

2.4 

Хүй долоо худаг дахь 
“Монгол наадам 
цогцолбор”-ын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
тодотгол боловсруулж 
Монгол Улсын Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн 
батлуулна. 

- 

Батлагдсан хот 
байгуулалтын 

баримт бичгийн 
тоо 

- 1 

Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх 
Шинжлэх ухаан техник, технологийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх саналыг 2021 
оны 02/470 тоот албан бичгээр хүргүүлж, 
Барилга, хот байгуулалтын яаманд 2021 
02/470 дугаартай албан бичгээр хүргүүлснээр 
2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 
Барилга, хот байгуулалтын яамны Шинжлэх 
ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. Тус зураг төслийн 
ажлыг Монгол Улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар эцэслэн батлуулахаар бэлтгэл 
ажлыг ханган ажиллаж байна. 
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2.5 

“Сүхбаатар дүүргийн 9, 
10, 11, 12 дугаар 
хорооны 210 га нутаг 
дэвсгэрт Орон сууцны 
VII хорооллын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
батлуулна. 

- 

Батлагдсан хот 
байгуулалтын 

баримт бичгийн 
тоо 

- 1 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 06 дугаар сарын 18-
ны өдрийн хуралдаанд Орон сууцны VII нэгж 
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 
шинэчлэн батлах асуудлыг танилцуулж, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар хэлэлцүүлэхийг дэмжсэн бөгөөд тус 
хурлаар батлуулах бэлтгэл ажлыг хангав. 
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2.6 
 

Багахангай дүүргийн 
"Хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл 
технологийн парк"-ийн 

192.6 
сая/төг 

Батлагдсан хот 
байгуулалтын 

баримт бичгийн 
тоо 

- 1 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/528 
дугаар захирамжийн дагуу Багахангай 
дүүргийн “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 

70 



хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулна 

барилгажилтын төсөл” боловсруулах Зөвлөх 
үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгчээр “Аесн” ХХК 
шалгарч, гэрээ байгуулсан. Тус ажлын 
гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин 
ажилласан бөгөөд Ковид-19 цар тахалтай 
холбоотой ажлын гүйцэтгэлийг хянаж 
мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 
хугацаа хойшилсон тул Зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээний хугацааг 2021 оны 01 дүгээр сарын 
07-ны өдрөөс 2021 оны 06 дугаар сарын 20-ны 
өдөр хүртэл сунгалтын гэрээ байгуулсан. Тус  
ажлын эцсийн тайланг 2021 оны 04 дүгээр 
сарын 27-ны өдрийн Мэргэжлийн зөвлөлийн 
/комисс/-ийн 07 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж, 
хурлаас гарсан санал зөвлөмжийг тусгуулан 
тайланг хүлээн авсан. Тус ажлын эцсийн 
тайланд улсын эксперт хяналт тавьж 
магадлалын нэгдсэн дүгнэлт ирүүлсний дараа 
2021 оны 08 дугаар сард Нийслэлийн Засаг 
даргын Зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралаар тус тус 
хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Барилга, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд: 

2.7 

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 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

94,2 
 

94,5 
 

Тайлант хугацаанд барилга, байгууламж 
болон нийтийн эдэлбэр газрын тохижилтын 
ажлын 171 Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар батлагдсан.   

100 

2.8 
Хөшөө, хүндэтгэлийн 
самбарыг хот 
төлөвлөлтөд 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 
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- Улсын нийслэлд хөшөө, дурсгал 
хүндэтгэлийн самбар байрлуулах журам”-ын 
дагуу Монголын төр нийгэм, соёл, гэгээрэл, 

100 



уялдуулан уран сайхны 
шийдэл гаргах, 
үндэсний архитектурт 
нийцүүлж шинээр 
байршуулах, 
шилжүүлэх ажиллагааг 
зохион байгуулж, 
НИТХ-ын тогтоол 
гаргуулах 

 хувь шинжлэх ухааны нэрт зүтгэлтэн, гоо зүй утга 
зохиолын судлаач, доктор, профессор, 
БНМАУ-ын Соёлын яамны нэгдүгээр орлогч 
Сайд асан Содномын Лувсанвандан, Монгол 
Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын уран 
зохиолч, Соёлын гавьяат зүтгэлтэн Бөхийн 
Баастын хүндэтгэлийн самбар байршуулах 
асуудлаар Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 
оны 40 дүгээр тогтоол батлагдсан. 
- Хөшөө дурсгал хүндэтгэлийн самбар 
байршуулах загвар батлах комиссын 2021 оны 
05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар 5 
материалыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд:  

 Лев Николаевич Гумилёв  
  Атилла хааны хөшөө 
 Сүрэнжав хүндэтгэлийн самбар 
 Мозайкын хамгаалалт 
 “Эхлэл” дурсгалын самбар 

Үүнээс Лев Николаевич Гумилёвын нэрэмжит 
хөшөө байршуулах асуудал дэмжигдсэн. 

2.9 

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 

 
 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

 хувь 

 
 

95,1 

 
 

95,5 

Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 61 авто зам, 
замын байгууламжийн Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан. 

 
 

100 



2.10 
 

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

 
 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

 хувь 

          100          100 

2021 оны хагас жилийн байдлаар Мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн  
барилга байгууламжийн 193 загвар зураг 
батлагдсан. 11 загвар зургийн хүчинтэй 
эсэхийг Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж дэмжигдсэн.  

100 

 
 

2.11 

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

 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

хувь 

 
 

100 

 
 

100 

 
Ерөнхий архитектороор Барилга, 
байгууламжийн Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгаврын схем зургийн эргэлтийн цэгийн 
солбицол өөрчлүүлэх, 14 хүсэлтийг хянан 
батлуулав. 

100 

Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд: 

2.12 

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

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Гудамж талбайн нэрийн асуудал эрхэлсэн 
комиссын хурлыг 1 удаа зохион байгуулж, 
хурлын шийдвэрийг Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд 2021 
оны 04/119 дугаартай албан бичгээр 
хүргүүлэв. 
- Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн хаяг 
дугаар хүссэн 510 барилгад шинээр, 58 
барилгад дахин тодорхойлолт гаргаж өгөв. 

100 

2.13 

Барилга 
байгууламжийн тэг 
тэнхлэгийн актыг 
мэдээллийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн санд 
бүртгэж Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн сангийн 
өгөгдлийг бүрдүүлэх 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг хот 
байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээлгэн 
өгөх, 118 иргэн, хуулийн этгээдийн 198 блок 
барилга байгууламжийн актыг хүлээн авч, Хот 
байгуулалтын мэдээллийн менежментийн 
системд бүртгэн, 84 акт үйлдэж өгөв. 

100 

2.14 

Гүйцэтгэлийн байр 
зүйн зургийг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн санд 

- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

- 100 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн барилга 
байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 
645 байр зүйн зураг хүлээн авч, хот 
байгуулалтын мэдээллийн сангийн суурь 

100 



хүлээн авч бүртгэн 
мэдээллийн сангийн 
суурь өгөгдлийг 
шинэчлэх, баяжуулах 

хувь өгөгдлийг 193,5 га талбайгаар шинэчлэн 
баяжуулж, 423 акт үйлдэв. 

 
 
 
 

2.15 

 
 
Иргэн, хуулийн 
этгээдэд инженерийн 
шугам сүлжээний 
болон сэдэвчилсэн 
зурган мэдээллээр 
холбогдох журмын 
дагуу үйлчилгээ 
үзүүлэх 

 
 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

 хувь 

 
- 

 
100 

-  Байр зүйн дэвсгэр зургийг 50 иргэн, 
хуулийн этгээдэд тоон болон хэвлэмэл 
байдлаар өгөв. 
- Ус сувгийн удирдах газар, Улаанбаатар 
Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-тай 
байгуулсан “Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 
нууцад хамаарах мэдээллийг хадгалах, 
хамгаалах, ашиглах тухай” гэрээний дагуу акт 
үйлдэж байр зүйн зургийг тоон хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгсөн. 
- Нийт 8 байгууллагад хот байгуулалтын 
мэдээллийн сангаас 41 төрлийн мэдээ 
мэдээллийг тоон байдлаар хүлээлгэн өгсөн.  
- Хот байгуулалтын мэдээллийн сан дахь 
орон зайн өгөгдлөөр сэдэвчилсэн зураг 
бэлтгэн 9 байгууллагад 23ш зургийг хэвлэмэл 
болон тоон хэлбэрээр хүлээлгэн өгөв. 

 
 
 
 

100 

2.16 

Хот байгуулалтын 
мэдээллийн сан дах 
орон зайн дэд 
мэдээллийн сангийн 
өгөгдлийн шинэчлэх, 
баяжуулах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Хот байгуулалтын мэдээллийн санг 
шинээр хаяг дугаар авсан 510 барилгын 
мэдээлэл, нийслэл дэх сургууль, цэцэрлэгийн 
хамрах хүрээний зураглалаар баяжуулав. 
- Хот байгуулалтын мэдээллийн санд байр 
зүйн зургаар хүлээлгэн өгсөн 20,4 км Авто 
зам, 3,3 км Ариутгах татуурга, 0,5 км Усан 
хангамжийн мэдээллээр тус тус шинэчлэв. 
- Газрын даргын 2020 оны А/85 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийн 
хүрээнд: 

 Хот байгуулалтын мэдээллийн 
менежментийн систем дэх  барилгын 
мэдээллийн сангийн “Төлөвлөгдсөн” 
хэсгээс давхардсан, төлөвлөлт 
өөрчлөгдсөн, Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар хүчингүй 
болсон 475 барилга, тохижилт, дэд 

100 



бүтцийн төлөвлөлтийн трассыг устгаж 
цэвэрлэв. 

- Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2019 оны 8/27, 25/21 дүгээр 
тогтоолын дагуу 2550 барилгын хорооны 
мэдээллийг шинэчлэв. 

2.17 

Байгууллагын гадаад 
болон дотоод 
сүлжээний зохион 
байгуулалт, 
мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах, 
сервер, тоног 
төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах, хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн сангийн 
хадгалалт, 
хамгаалалтыг 
сайжруулах, нөөцлөх 
ажлыг зохион 
байгуулах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

хувь 
 

 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
    
           - 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
         100 

- Нийслэлийн дотоод удирдлагын нэгдсэн 
систем /erp.ulaanbaatar.mn/-д байгууллагын 
дотоод сүлжээнд шинээр томилогдсон 7, 
ажлаас чөлөөлөгдсөн 9, шилжүүлэн 
томилогдсон 8 албан хаагчийн нэвтрэх, 
хандах эрхийг нээж тогтоож өгөв. 
- Хот байгуулалтын мэдээллийн 
менежментийн өгөгдөл мэдээллийг тухай 
бүрд шинэчилж, домэйн болон давхаргын 
мэдээллийг шинэчлэв. 
- Хурлын заалны тоног төхөөрөмжүүдийг 
цахим хурал, сургалт зохион байгуулахад 
бэлтгэн шинэчлэв. Мөн цахим хурал зохион 
байгуулах zoom программын 100 
хэрэглэгчийн эрхийг худалдан авч 
ашиглалтад оруулав. 
- Засгийн газрын 2018 оны 138 дугаар 
тогтоолын дагуу мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг Фортинэт загварын галт хана болон 
домэйн контроллер дээр зөвшөөрөлгүй веб 
хуудас болон зөвшөөрөлгүй программуудыг 
хязгаарлах арга хэмжээ авч  ажиллав. 
- Цаг бүртгэлийн машинаас албан хаагчдын 
мэдээллийг өдөр бүр татаж UB.ERP системд 
оруулж байна. 

100 

Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох,  чанар, аюулгүй байдлыг хангах гамшгаас хамгаалахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд: 

 
 
2.18 
 

Нийслэлийн түр 
хоргодох орон байраар 
хангах албаны  
гамшгаас хамгаалах 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж ажиллах 

- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

хувь 

- 100 

Нийслэлийн Түр хоргодох орон байраар 
хангах албаны 2020 оны үйл ажиллагааны 
тайлан, албаны чиг үүрэгтэй холбоотой 
танилцуулга, Нийслэл хотын барилга, 
байгууламжийн статистик мэдээллийг  
Нийслэлийн Онцгой байдлын газарт  
gansukh9919@gmail.com цахимаар  хүргүүлэв. 

   100 



2.19 

Барилгын газар 
хөдлөлтөд тэсвэрлэх 
чадварт төлбөртэй 
үнэлгээ хийх,  
насжилтыг 
тодорхойлох, 
эрсдэлтэй 
объектуудын 
зориулалтыг өөрчлөх, 
хүчитгэх, эсхүл буулгах 
санал гаргах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн хүсэлтийн 
дагуу 13 барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх 
чадварт төлбөртэй үнэлгээ хийж дүгнэлтийг 
хүргүүлэв. 

100 

2.20 
Барилгын ажлыг 
эхлүүлэх үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгох 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирсэн хүсэлтийн 
дагуу 222 барилгын ажлын зөвшөөрөл шинээр 
олгож, 107 барилгын зөвшөөрөлд сунгалт 
хийж, 2 барилгын зөвшөөрөлд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан. Үүнд:  

 Барилга-114, 
 Цахилгаан-83, 
 Засвар тохижилт-2, 
 Буулгалт-10,  
 Инженерийн шугам сүлжээ-13 

100 

Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хүрээнд: 

2.21 

 
 
 
Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт улс, 
нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалт 
болон төсөл хөтөлбөр, 
зээл тусламжаар 
хэрэгжүүлэх 
инженерийн дэд 
бүтцийн ажлын 
даалгавар 
боловсруулах, зураг 
төслийг хянах, 
зөвшилцөх, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавих; 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

- 23 дугаар нэгж хороолол, Багануур, 
Багахангай үйлдвэр технологийн паркийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 
инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн 
шийдлийг хянан зөвшилцөв.  
- Дэнжийн 1000, Дамбадаржаа дэд төвийн 
инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн 
шийдэл, хөрөнгө оруулалт, үр ашгийн тооцоог 
хянаж, ажлын зураг төслийг хянан зөвшилцөв.   
- АНУ-ын Мянганы сорилын сангийн 
буцалтгүй тусламжаар хийгдэх доод эх 
үүсвэрийн ус хангамжийн төслийн барилга 
байгууламж, шугам сүлжээний нарийвчилсан 
зураг төслийн ажлыг АНУ-ын АЭКОМ компани, 
үндэсний зөвлөх “Престиж инженеринг” ХХК 
хамтран зөвшилцөв.  
Инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг 
төсөлтэй зөвшилцсөн байдал:  

 
 

100 



 Дулаан хангамж                                          96 
 Усан хангамж ариутгах татуурга               64 
 Цахилгаан хангамж                                    92 
 Харилцаа холбоо                                       78 
 Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ             8  

                                                    нийт 338 
Инженерийн дэд бүтцийн ажлын зургийн 
даалгавар өгсөн байдал:  
 Дулаан хангамж                                           8 
 Усан хангамж ариутгах татуурга                4 
 Цахилгаан хангамж                                     4  
 Харилцаа холбоо                                        3 
 Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ           13  

                                                      нийт 32  

2.22 

 
 
 
 
Хот дахин хөгжүүлэх 
төсөл хөтөлбөрүүдийн 
инженерийн 
хангамжийн 
төлөвлөлтийн 
шийдлийг 
тодорхойлох, хөрөнгө 
оруулалтын тооцоо 
боловсруулан, 
холбогдох газруудад 
санал өгч 
шийдвэрлүүлэх, зураг 
төслийн  даалгавар 
боловсруулан 
гүйцэтгэлийг хянан 
зөвшилцөх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     100 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах ажлын хүрээнд:  
- Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 
Н/206 дугаар “Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга 
байгууламжийн талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” тогтоолоор батлагдсан нийт 
58 барилгыг буулган шинээр барих төслийн 
хүрээнд гадна инженерийн шугам сүлжээний 
төлөвлөлтийн шийдэл, хөрөнгө оруулалтын 
тооцоог гаргав. 
- Төсөл хэрэгжүүлэгч “Шинэ гэр түншлэл” 
ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 
орон сууцны 36 а, б байрны гадна инженерийн 
шугамын ажлын зураг төслийг хүргүүлэв. 
- Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
51, 52 дугаар барилгыг буулган шинээр барих 
төсөл хэрэгжүүлэгч “Эм Ти Эм Сити 
инженеринг” ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн 
дагуу гадна инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын зураг төсөл боловсруулах хөрөнгийг 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2021 онд 

100 



хэрэгжүүлэх шаардлагатай зураг төслийн 
ажлын задаргаанд тусгав.  
- Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах Үйлдвэр хоршооллын 
12 дугаар байрыг буулган, дахин шинээр 
барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчээр 
“Монтед констракшн” ХХК-ийн шинээр барих 
үйлчилгээтэй 48 айлын орон сууцны барилгын 
техникийн нөхцөлүүдийг авч, гадна 
инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг 
төсвийг боловсруулж, Барилгын хөгжлийн 
төвөөр магадлал хийлгэв. Угсралтын 
хөрөнгийг 2021 оны тодотголд  тусгуулахаар 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст 
албан бичиг хүргүүлэв.  

 Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
төслийн хүрээнд:  

- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч Гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгчтэй 
уулзах уулзалтад Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн гадна инженерийн шугам 
сүлжээний хийгдсэн ажил, цаашид 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо, 
жагсаалтыг нэгтгэв. 

- Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7-р 
хорооны нутаг дэвсгэр “Ханын материал” 
орчим нийт талбай 130 га, Сонгинохайрхан 
дүүргийн 10-р хорооны нутаг дэвсгэр “Арьс 
ширний ажилчдын байр” орчим нийт талбай 
11.5 га талбайн Гэр хорооллын дахин 
барилгажуулах ажлын даалгаварт санал 
авсан. 

 “Дэд төв”-ийн төслийн хүрээнд:  
- Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж 
буй 10 дэд төвийн мэдээлэл холбоо, дулаан, 
ус хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан 
хангамж, үерийн хамгаалалтын шугам 



сүлжээний төлөвлөлтийн шийдэл, томсгосон 
хөрөнгө оруулалтын тооцоог гарган   
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв. 
- Чингэлтэй дүүргийн 7 хорооны нутагт 
баригдсан Дэд төвийн барилга 
байгууламжийн ашиглалтын тухай 
Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлтийг 
үндэслэн Захирагчийн ажлын албанаас 
зөрчил арилгах албан тоотыг ирүүлснийг 
судалж,  2021 оны 06/1022 тоот албан бичгээр 
Мэргэжлийн Хяналтын газар тайлбар 
хүргүүлэн ажилласан. Ерөнхий менежерээс 
өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд цэвэрлэх 
байгууламж, халаалтын зуухны 
хамгаалалтын бүсийг тогтоож, Газар зохион 
байгуулалтын албанд шиф файлаар  
хүргүүлэв. 
- Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр төслийн нэгжийн хүрээнд хийгдэж 
буй Шархад, Толгойт олон нийтийн дэд төвийн 
инженерийн дэд бүтцийн ажлын зургийн 
даалгаврыг Мэргэжлийн зөвлөлийн 07 дугаар 
хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн. 

2.23 

Нийслэлийн хэмжээнд 
баригдах шинэ 
хороолол, хотхон, 
суурьшлын бүсийн 
инженерийн дэд 
бүтцийн хүрэлцээ, 
хангамж, ашиглалт, 
чанар байдлын 
судалгаа гаргах, 
төлөвлөлт хийх, 
инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын зураг 
төслийг хянан 
зөвшилцөх. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

- Барилга, хот байгуулалтын яамны 
захиалгаар “Залуус-1” хороолол, “Солонго-
1”,“Солонго-2” хорооллын гадна инженерийн 
шугам сүлжээний хангамжийн ажлын зургийн 
даалгаврыг Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж батлуулав. 

-  Баянзүрх дүүргийн 8, 9, 10, 17-р хороо, 
42 га талбай, Сүхбаатар дүүргийн 20-р хороо, 
2.4 га талбай, Сонгинохайрхан дүүргийн 29.9 
га талбайд байнгын ундаргатай булгаар 
тэжээгдэж буй голын ай сав орчмын гадаргын 
усыг хуримтлуулж, өв цөөрөм үүсгэх 
тохижилтын ажлын төлөвлөлтийг 
боловсруулав. 

100 

Хот дахин хөгжүүлэх зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд: 



2.24 

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 зохион 
байгуулж ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- 2021 оны хагас жилийн байдлаар 
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 
нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг 
буулган дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл 
хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 
нээлттэй урилгыг 2 удаа зарласнаар 20 
барилгад төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан 9 
аж ахуй нэгжүүдэд Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж, төсөл хэрэгжүүлэх батламжийг 
гардуулж газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө 
өмчлөгч, эзэмшигчтэй гэрээ байгуулах эрх 
олгосон. 

- Төслийн хүрээнд 10 байршилд 20 хуучин 
орон сууцны барилгыг буулган шинээр 
төлөвлөн барилгажуулж 632 өрхийн 2212 хүн 
ам эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл 
бүрдэнэ. 

100 

Хуулийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээний хүрээнд: 

2.25 

Газрын эрхлэн явуулж 
буй үйл ажиллагаатай 
холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох, 
газрын үйл 
ажиллагаанд 
тулгамдаж байгаа 
асуудлыг 
шийдвэрлэхэд 
шаардлагатай 
холбогдох дүрэм, 
журмын төслийг 
шинээр боловсруулах, 
санал гаргах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Тайлант хугацаанд Хот байгуулалтын тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1-д заасны 
дагуу Газрын эрхлэн явуулж буй үйл 
ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн  
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, газрын 
үйл ажиллагаанд тулгамдаж байгаа асуудлыг 
шийдвэрлэхэд шаардлагатай холбогдох 
дүрэм, журмын төслийг шинээр боловсруулах, 
санал гаргах ажлыг гүйцэтгэж ажиллав. Энэ 
ажлын хүрээнд дараах журам, дүрмийг 
боловсруулав. Үүнд: 

 Хот төлөвлөлтийн шаардлага 
хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах төсөлд 
оролцогчдын хооронд байгуулах 
гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн 
загвар, 

 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих үйл 
ажиллагааны журмын нэмэлт 
өөрчлөлт,  

100 



 Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн 
барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэгчийг 
сонгон шалгаруулах Үнэлгээний 
хорооны удирдамж. 

Мөн дараах журам, дүрэм, нормд санал өгч 
ажиллалаа. Үүнд: 

 Засгийн газрын 2017 оны 68 дугаар 
тогтоолоор баталсан ”Барилгын ажлыг 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
олгох дүрэм”, 2018 оны 317 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Барилга, 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах 
дүрэм”-ийн нэмэлт, өөрчлөлт, 

 НИТХ-ын 2016 оны "Улаанбаатар 
хотын усны эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн 
тогтоох тухай" 50 дугаар тогтоолд 
өөрчлөлт, 

 "Шингэрүүлсэн байгалийн хийн 
агуулах, галын аюулгүй байдлын 
шаардлага" БНбД, 

 “Нийслэлийн авто зам, замын 
байгууламжаар зорчиж байгаа 
тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах 
журам”, “Авто зогсоол ашигласны 
төлбөр авах үйл ажиллагааны журам”, 

 "Агаарын чанарыг сайжруулах бүс, 
түүнд мөрдөгдөх журам", 

 “Барилга байгууламжийн цахим 
тооцооллын программ хангамжийг 
баталгаажуулж хэрэглэх журам". 

2.26 

Хот байгуулалтын 
талаар хууль, дүрэм, 
журам холбогдох 
баримт бичигт санал 
тусгаж ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг Улсын Их Хурлаар батлуулах 
ажлыг Барилга, хот байгуулалтын яам 
хариуцан гүйцэтгэж, Ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнд орон ажиллаж байна. 
Шинэчилсэн найруулгын төслийг 2020 оны 
намрын чуулганаар хэлэлцүүлж, нэгдсэн 
чуулганаас Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгатай уялдуулж оруулж ирэхээр 

- 



буцаасан тул уг хуулийг дагалдан гарах норм 
стандарт, дүрэм, журмын төслийг 
боловсруулах ажил хүлээгдэж байна. 
Шинэчилсэн найруулга батлагдаж, хууль 
хүчин төгөлдөр болмогц түүнийг дагалдан 
гарах норм стандарт, дүрэм, журмын ажил 
явагдана. 

2.27 

Байгууллагын үндсэн 
чиг үүрэгтэй холбоотой 
хот байгуулалтын 
гэрээ, ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгыг 
буулган дахин 
барилгажуулах төсөлд 
оролцогч талуудын 
гэрээ байгуулах, 
гэрээний үүргийн 
биелэлтэд хяналт 
тавих, дүгнэх асуудлыг 
зохион байгуулах 

 
- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

хувь 

 
100 

 
100 

- Хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, 
хуулийн этгээдтэй байгуулсан 127 гэрээний 
үүргийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
биелэлтийг хангуулан дүгнэж ажиллав.  

- Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг 
дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл 
хэрэгжүүлэгч нартай байгуулах гурван талт 
гэрээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын даргаар батлуулан нотариатаар 
баталгаажуулан ажлыг гүйцэтгэв. Үүнд: 

  “Харү констракшн” ХХК 92 гурван талт 
гэрээ,  

 “Нутгийн буян” ХХК 60 гурван талт 
гэрээ, 

  “Эм Ти Эм Сити инженеринг” ХХК  26  
гурван талт гэрээ 

 
100 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД: 

3.1 

 
Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 206 
дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/335 
дугаар захирамжаар 
батлагдсан 
"Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх, мэдээллийн 
нэгдсэн сан бүрдүүлэх 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь  

- 100 

- Бодлогын баримт бичгийн 2020 оны 
жилийн эцсийн хэрэгжилт, 2021 оны хагас 
жилийн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, Захиргааны зөвлөлийн 13 
дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн хурлын 
тэмдэглэл, танилцуулгын хамт Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, 
шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2021 оны 
01/1548 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 

- Захиргааны зөвлөлийн 14 дүгээр хурлаар 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хэлэлцүүлэн 
хагас жилийн байдлаар явцын хяналт 
шинжилгээ үнэлгээг хийн  хурлын тэмдэглэл, 
танилцуулгын хамт Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний 

100 



журам"-ын дагуу 
бодлогын баримт бичиг 
болон хууль тогтоомж, 
шийдвэрийн хяналтад 
авсан заалтын 
хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж, тайлагнах 

хэлтэст 2021 оны 01/1735 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлэв. 
- Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 4 
удаагийн хурлын 11 үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилт, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 
оны 21 захирамжийн 32 заалтын хэрэгжилтийг 
lmonitoring.ulaanbaatar.mn программаар 
тайлагнав. 

3.2 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангаж, 
жилийн үйл ажиллагааг 
төлөвлөн хэрэгжүүлж, 
ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Газрын даргын 2020 оны А/82 дугаар 
тушаалаар “Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөг баталсан аргачлал, загварын 
дагуу боловсруулах” Ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. Тус Ажлын хэсэг Монгол 
Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын 
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 1,2 
дугаар хавсралтаар баталсан аргачлалын 
дагуу байгууллагын “Алсын хараа, Эрхэм 
зорилго, стратегийн зорилт, түүнийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 
хэмжих шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинг 
агуулсан “Байгууллагын Стратеги төлөвлөгөө 
2021-2024”-ний төслийг Захиргааны 
зөвлөлийн 06 дугаар хурлаар хэлэлцэн 
Газрын даргын 2021 оны А/20 дугаар 
тушаалаар батлуулав.  Стратеги 
төлөвлөгөөний тухайн жилийн зорилтын 
хэрэгжилтийг жилийн эцсээр нэгтгэн дүгнэнэ. 

100 

3.3 

Газрын үйл ажиллагааг 
иргэдэд шуурхай 
хүргэн мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангаж 
ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь  

- 100 

- Улаанбаатар хотын гудамж, зам, талбайн 
нэршлийн жагсаалтыг шинэчлэн 
байгууллагын цахим хуудсанд байршуулав. 
- Байгууллагын цахим хуудсанд нийт 10 
төрлийн 139 мэдээ мэдээлэл байршуулсан. 
Үүнд:  

 Цаг үеийн мэдээ -35  
 Барилгын ажлын зөвшөөрлийн 

бүртгэл-5 
 Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал -18 
 Бичгийн шийдвэрлэлт -20  
 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт  -1 

100 



 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан  
-16 

 Газрын даргын тушаал  -28  
 Төсөв, санхүүгийн тайлан  -6  
 Хууль дүрэм журам  -3   
 Бусад 7    

2021 онд хагас жилийн байдлаар цахим 
хуудсанд 388377 иргэн хандаж мэдээлэл 
авсан. 

3.4 

Газрын хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийг 
батлан хэрэгжүүлж, 
хүний нөөцийн ил тод 
байдлыг хангаж 
ажиллах 

- 

 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт,  

хувь  

- 100 

-    Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 
“Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг 
дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай” А/270 
дугаар захирамжаар Төрийн захиргааны 
албан тушаалын зэрэг дэв олгогдсон 40 албан 
хаагчийн зэрэг дэв, түүний нэмэгдлийг Төрийн 
албаны хүний нөөцийн нэгдсэн системд 
https://hr.csc.gov.mn/hub/login.html оруулж, 
мэдээллийг шинэчлэв. 

- Хүний нөөцийн удирдлагын системд 
ажилд томилох, ажлаас чөлөөлөх, шилжүүлэн 
томилох, жирэмсний амралтаас хүүхэд асрах 
чөлөө олгох, мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл, 
ажил хавсран гүйцэтгэсэн нэмэгдэл, 
даатгуулагчийн төрөл зэрэг 24 албан хаагчийн 
мэдээллийг оруулж, нэмэлт өөрчлөлтийг хийв. 

- Төрийн албаны тухай шинэчилсэн 
хуулийг дагалдан гарсан дүрэм, журам, түүнд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн эрх зүйн 
акттай тухай бүр танилцаж, тухайн эрх зүйн 
актыг дотоод сүлжээнд байршуулан нийт 
албан хаагчдад танилцуулав.  

100 

3.5 

Төсөв, санхүү, хөрөнгө 
оруулалтын ажлыг 
төлөвлөн, Төсвийн 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
өр авлага үүсгэхгүй 
ажиллах 

- 

 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай 
хууль бусад хууль, дүрэм журмын хүрээнд 
төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээ, 
хөрөнгө оруулалтын дансны мэдээ, барьцаа 
дансны мэдээ, нэмэлт санхүүжилтийн дансны 
мэдээ төсөв санхүүтэй холбоотой 5 бүлгийн 9 
мэдээ тайланг хугацаанд нь байршуулж, 
шилэн дансны хөтлөлт, баяжилтыг хийж 
ажиллав. 

100 



3.6 

Байгууллагын 
батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу 
хэмнэлттэй, үр дүнтэй 
зарцуулж, төсөвт 
байгууллагын өөрийн  
орлогыг хуваарийн 
дагуу хангаж 
биелүүлэх 

110.0 сая 
төгрөг 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- 2021 оны хагас жилийн байдлаар 
1021088,3 мянган төгрөгийн урсгал 
санхүүжилт авч, 58415,9 мянган төгрөг 
зарцуулж, .46988,3 мянган төгрөгийн орлого 
олсон.  Үүнд: 

 Дугаарын үнэ – 18693,4 мянган төгрөг. 
 Зургийн үнэ – 10330,0 мянган төгрөг. 
 Тодорхойлолтын үнэ – 537,8 мянган 

төгрөг. 
 Барилгын чанарын дүгнэлт – 5986,0 

мянган төгрөг. 
 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, 

үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл – 8582,5 
мянган төгрөг.  

 Архивын лавлагаа – 195,5 мянган 
төгрөг. 

 Бусад 2663,1 мянган төгрөг 
- Байгууллагад ашиглагдаж буй тоног 
төхөөрөмжийн насжилтыг удаашруулахаар 
эвдрэл үүссэн тухай бүрд засвар, үйлчилгээг 
хийлгэж, зохих журмын дагуу ашиглаж байна 

100 

3.7 

Нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулж, үр дүнд 
хүрэх бодитой ажил 
санаачлан хэрэгжүүлэх 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч, Хөгжлийн 
бодлогын асуудал хариуцсан нэгдүгээр 
Орлогч, Зам тээврийн асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын дарга нарт 
Улаанбаатар хотын авто замын 
түгжрэлийг бууруулах судалгаа, шийдэл”-
ийг боловсруулан танилцуулсан. Тус 
судалгааны ажлыг олон нийтийн хүртээл 
болгох зорилгоор Хот байгуулалт 
хөгжлийн газрын I-UP судалгаа 
мэдээллийн #01 дугаарт оролцож 
байгууллагын цахим хуудас болон 
https://www.youtube.com/ байршуулав. 

 Улаанбаатар хотын Авто замын 
түгжрэлийг бууруулах зорилгоор багтаамж 
ихтэй тээврийн хэрэгсэл MONORAIL-ийг 

 
 
 
 
 

100 



төлөвлөх чиглэл өгсний дагуу гадаад орны 
судалгаа, маршрутын судалгаа, техникийн 
нөхцөлийн судалгааг боловсруулав.  

 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж 
бүхий орчны тохижилт, авто замын ажлын 
бүтээн байгуулалт хийхээр 2016-2020 оны 
хугацаанд авсан Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгаврын тоо хэмжээнд 
анализ хийх судалгааг хийсэн. Тус 
судалгааны үр дүнг Захиргааны 
зөвлөлийн 06 дугаар хурлаар  
танилцуулав. 

  Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 
байгууллагын нэрэмжит болгон 
тохижуулах 1,0 га талбайн тохижилтын 
ажлын зураг төслийг батлуулав. 

  Газрын даргын баталсан удирдамжийн 
дагуу 158 байгууллагын барилга 
угсралтын үйл ажиллагаанд түр хашаа, 
хамгаалалтын торыг норм, дүрэм, зураг 
төсөл, стандартад нийцүүлэх, зөвлөн 
чиглүүлэх, хяналт, шалгалтын ажлыг 
гүйцэтгэв. 

 “ЦАХИМ БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ” гар 
утасны апплейкшны танилцуулга, 
холбогдох мэдээллийг Нийслэлийн Засаг 
даргад танилцуулахад бэлэн болсон. 

 “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 
нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг дахин төлөвлөн байгуулах үйл 
ажиллагааны журам” “Хашаа, хайс, барих, 
ашиглах, буулгах” журам “Барилгын Норм 
ба дүрэм”-ийн талаар танилцуулга хэвлэн 
гаргах, нийтийн хүртээл болгох ажлыг 
зохион байгуулав. 

 Баянзүрх дүүргийн 8, 9, 10, 17-р хороо, 42 
га талбай, Сүхбаатар дүүргийн 20-р хороо, 
2.4 га талбай, Сонгинохайрхан дүүргийн 
29.9 га талбайд байнгын ундаргатай 
булгаар тэжээгдэж буй голын ай сав 



орчмын гадаргын усыг хуримтлуулж өв 
цөөрөм үүсгэх тохижилтын ажлын 
төлөвлөлтийг боловсруулав. 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 
06 дугаар сарын 23-ны өдрийн  
хуралдаанаар Баянгол дүүргийн 16 дугаар 
хороо, Гандан орчмыг соёлын аялал 
жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх 
саналыг дэмжиж, Техник эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төслийг боловсруулах 
үүрэг чиглэлийг өгөв. 

 Чингэлтэй дүүргийн 1-р хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Гутлын 22 гудамжийг 
автомашингүй “Өглөөний гудамж” болгох 
танилцуулгыг боловсруулж, нийслэлийн 
Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн 
бодлогын асуудал хариуцсан Орлогч 
даргад танилцуулав. 

 Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/338 
дугаар захирамжийн дагуу Иргэдийн 
амрах, зугаалах, чөлөөт цагаа ая тухтай, 
зөв боловсон өнгөрөөх орчин нөхцөлийг 
бий болгох зорилгоор “Туул гол дагуу 
амралт, зугаалгын цогцолбор” байгуулах 
үзэл баримтлал /концепц/, загвар зураг 
боловсруулах уралдааныг 2021 оны 04 
дүгээр сарын 30-ны өдрөөс 2021 оны 05 
дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэлх 
хугацаанд зарласан бөгөөд уралдаанд 
зураг төслийн мэргэжлийн байгууллага, 
хувь уран бүтээлчид, оюутан, залуусын 
хамтарсан нийт 8 баг бүтээлээ ирүүлсэн. 
Уралдаанд ирүүлсэн бүтээлүүдийг 2021 
оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал 
www.ulaanbaatar.mn, uda.ub.gov.mn 
сайтуудад байршуулан иргэд, олон 
нийтийн саналыг авч нийт 7486 иргэд 
саналаа өгсөн. Уралдаан дүгнэх комисс 
2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр  



хуралдан уралдааныг дүгнэж нэгдсэн 
үнэлгээг гаргасан. Уралдаанд: 
 Тэргүүн байр – 77.6 оноогоор “Riverside 
Paradise”,  
Дэд байр – 67.45 оноогоор “Оюут” ХХК 
шалгарч тус тус шагнагдсан.  

3.8 

Авлигатай тэмцэх 
хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн  
ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

- Тайлант хугацаанд 70 албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд хүлээн 
авч, баталгаажуулав. 
- Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийн тайлан мэдээ, хувийн 
ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хүлээн авсан тухай бүртгэлийн 
хамт erp.ulaanbaatar.mn цахим системээр 
тайлагнав. 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 
“Мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудад 
зориулсан сургалт”-ад 56 албан тушаалтан, 
Авлигатай тэмцэх газраас “Авлигатай тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан 
албан тушаалтнуудад зориулсан сургалт”-д 4 
албан хаагч тус тус ZOOM-аар хамрагдав. 

100 

3.9 

Хууль, шүүхийн 
байгууллагад хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа 
явагдаж байгаа 
нийслэлийн Засаг 
дарга болон газрын 
удирдлагын 
шийдвэртэй холбоотой 
эрх зүйн маргаанд 
итгэмжлэлээр оролцох 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Иргэн, хуулийн этгээдээс Нийслэлийн Засаг 
дарга болон тус газарт холбогдон, үүсгэсэн 
захиргааны болон иргэний 68 маргаанд 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх, үүргийн 
хүрээнд шат, шатны шүүх хуралд оролцох 
ажлыг гүйцэтгэж байна. 

100 

3.10 

Байгууллагын дотоод 
үйл ажиллагаатай 
холбоотой иргэн, 
хуулийн этгээдтэй 
байгуулах гэрээний 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

Хот байгуулалтын чиглэлээр иргэн, хуулийн 
этгээдтэй 36 гэрээг байгуулан гэрээний 
төслийг хянаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
гэрээ дүгнэсэн 68 протоколыг байгууллагын 
дотоод сүлжээнд байршуулан ажиллав. 

100 



төслийг хянах, 
бүрдлийг хангах, 
бүртгэл хөтлөх, 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, гэрээг дүгнэх 

 

3.11 

 

 

Байгууллагын дүрмээр 
хүлээсэн үйл 
ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалт хийж, 
үүсэх зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлж 
ажиллан тайланг 
Захиргааны зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцэн 
зөвлөмж гаргаж, 
эрсдэлийн 
удирдлагаар хангаж 
ажиллах 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
хувь 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

100 

- Газрын даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын 
дагуу хууль хяналтын байгууллагаас 2020 оны 
сүүлийн хагас жилд ирсэн албан бичгийн 
судалгааг боловсруулан, дүн шинжилгээ 
хийж, Захиргааны зөвлөлийн 03 дугаар 
хурлаар танилцуулав. Хууль, хяналтын 
байгууллагаас манай газраас гарч буй 
захиргааны акттай холбоотой иргэн, хуулийн 
этгээдээс ирүүлж буй гомдол, мэдээлэл ихсэж 
байх тул нийт албан хаагчдыг ажилдаа 
хянамгай хандан, зөрчил дутагдал гаргахгүй 
байх тал дээр анхаарч ажиллахыг үүрэг 
болгов. 
- Газрын даргын Т2021/05 дугаар 
удирдамжийн дагуу “Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй, нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган дахин барилгажуулах 
төслүүдийн ажлын явцад хяналт, шалгалт 
хийх удирдамж”-ийн дагуу төсөл 
хэрэгжүүлэгчдийн барилгын явц болон 
гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
Захиргааны зөвлөлийн 13 дугаар хурлаар 
танилцуулав. Захиргааны зөвлөлийн хурлын 
шийдвэрээр шалгалтаар илэрсэн зөрчил 
болон гарсан санал, дүгнэлтэд Хот суурин 
газрын дахин хөгжүүлэх тухай хууль болон 
холбогдох хуулийн заалтуудтай уялдаж 
байгаа эсэх тайлбар, хуулийн заалтуудад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг 
боловсруулах ажлыг үүрэг болгож 
Захиргааны Зөвлөлийн 15 дугаар хурлаар 
танилцуулах шийдвэр гаргасан. 

100 

3.12 Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 206 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

- 100 
- Бодлогын баримт бичгийн 2020 оны 

жилийн эцсийн хэрэгжилт, 2021 оны хагас 
жилийн хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, 

 
100 



дугаар тогтоолын дагуу 
бодлогын баримт 
бичиг, тогтоол 
шийдвэр,  албан бичиг, 
өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлт болон 
байгууллагын 
Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, түүний  
хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх, зөвлөмж гаргах, 
хяналт тавих 

хувь үнэлгээ хийж, Захиргааны зөвлөлийн 13 
дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн хурлын 
тэмдэглэл, танилцуулгын хамт Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, 
шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 2021 оны 
01/1548 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 

- Захиргааны зөвлөлийн 14 дүгээр хурлаар 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хэлэлцүүлэн 
хагас жилийн байдлаар явцын хяналт 
шинжилгээ үнэлгээг хийн хурлын тэмдэглэл, 
танилцуулгын хамт Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ үнэлгээний 
хэлтэст 2021 оны 01/1735 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлэв. 

- Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
түүний хэрэгжилтэд явцын хяналт-шинжилгээ 
үнэлгээг хийж байна. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолын 4.7.д 
заасны дагуу төлөвлөгөөний биелэлтийн 
хагас жилийн явцын үнэлгээг 7 дугаар сарын 
9-ний өдрийн дотор үнэлэн, үнэлгээний 
дүгнэлт, зөвлөмжийг  гаргахаар бэлтгэж 
байна. 

- Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 
206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын 
баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 5 
дугаар зүйлийг үндэслэн алба, хэлтсүүдийн 1 
дүгээр улирлын тайланг хүлээн авч танилцан 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн Захиргааны 
зөвлөлийн 11 дүгээр хуралд танилцуулан 
цаашид тайлан мэдээ гаргахдаа анхаарах 
асуудлуудын талаар алба, хэлтсүүдэд 
зөвлөмжийг хүргүүлж ажиллав. 

3.13 

Байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хийсэн 
хөндлөнгийн үнэлгээнд 
дүн шинжилгээ хийх,  

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 
Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийгдээгүй болно. 

- 



зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж ажиллах   

3.14 

Хууль эрх зүйн мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх 
болон газрын хэмжээнд 
зохион байгуулсан 
сургалтад хамрагдах 

- 

Сургалтад 
хамрагдсан 

албан хаагчдын 
тоо 

11 удаагийн 
сургалтад 

давхардсан 
тоогоор  

458 албан 
хаагч 

230 

Сангийн яам, Төрийн албаны зөвлөл, 
Авлигатай тэмцэх газар, “Нийслэлийн 
захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын 
чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Сургалт, судалгааны төв болон бусад 
нийслэлийн холбогдох байгууллагаас зохион 
байгуулсан “Төрийн албаны цалингийн 
нэгдсэн систем ашиглах сургалт”, Хүний 
нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системд 
мэдээлэл оруулахтай холбоотой түгээмэл 
асуулт, хариулт өгөх сургалт”, “Мэдүүлэг 
гаргагч албан тушаалтнуудад зориулсан 
сургалт”, “Худалдан авах ажиллагааны тайлан 
мэдээний нэгдсэн системийн программ 
хангамжийн өөрчлөлт, хөгжүүлэлтийн талаарх 
сургалт”, “Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
хууль тогтоомж болон eDoc системийн 
ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр цахим 
сургалт”, “Өргөдөл, гомдлын асуудал 
хариуцсан албан хаагчдын ур чадварыг 
дээшлүүлэх мэргэжил арга зүйн сургалт”, "Ус 
хангамжийн байгууллага болон аж ахуйн 
нэгжүүдийн ариутгах татуурга, бохир ус 
зайлуулах туршлага, шинэ шийдлүүд", Төрийн 
албанд шинээр томилогдсон албан хаагчдад 
зориулсан гарын авлагыг баталгаажуулах 
сургалт”, "Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль, эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэлийн дэд 
бүтэц, хувь хүний хөгжил, төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүй, 
харилцаа хандлагын өөрчлөлт" сэдэвт 
сургалт, “Татварын хууль тогтоомж, цаашид 
анхаарах асуудлууд” зэрэг 35 удаагийн 
сургалтад (цахимаар 33, танхимын 3) нийт 
давхардсан тоогоор 165 албан хаагч 
хамрагдав. 

100 



3.15 

Иргэн хуулийн 
этгээдээс ирүүлсэн 
албан бичиг, өргөдөл 
гомдлын 
шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавьж ажиллах 

-  
Шийдвэрлэлтийн 

хугацаа 
/хоногоор/ 

10 хоног 9 хоног 

- 2021 оны хагас жилийн байдлаар иргэн, 
хуулийн этгээдээс 1721 албан бичиг ирсэн. 
Үүнд: 

 Шийдвэрлэсэн - 1587    
 Судлагдаж байгаа-131     
 Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн- 2           

Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж  8 
хоног, шийдвэрлэлт 98.88%-тай байна. 
Байгууллагаас 1695 явсан бичгийг стандартын 
дагуу боловсруулан холбогдох газруудад 
хүргүүлэв.  Шийдвэрлэлт 99,23% тай.  
Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим 
систем буюу erp.ulaanbaatar.mn нийт 550 
өргөдөл, гомдол ирснээс: 

 Шийдвэрлэсэн - 512 
 Хугацаандаа байгаа -36       
 Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 2 

Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц  9 
хоног байна. 
Захиргааны зөвлөлийн хурлаар ирсэн 
өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт болон явцын 
талаар 14 хоног тутам хэлэлцэж, Гүйцэтгэлийн 
календарьчилсан төлөвлөгөөнд албан бичиг, 
өргөдөл гомдол, албан хаагчдын цаг 
ашиглалтын талаар тэмдэглэгээ сар бүр 
хөтлөн, шийдвэрлэлтийг хянаж, үйл 
ажиллагааг сайжруулах талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллав. 

100 

3.16 

Албан хаагчдын 
баримт бичгийн 
боловсруулалтыг 
сайжруулах талаар 
арга хэмжээ авч 
ажиллах 

-  
Сургалт зохион 
байгуулсан эсэх 

- 1 

- Байгууллагаас гадагш төлөвлөн 
хүргүүлэх 1640 бичгийг стандартын дагуу 
хэвлэмэл хуудсанд буулгаж, үг үсгийн алдааг 
хянаж, албан хаагчдын цахим баримт 
боловсруулалтад хяналт тавьж ажиллав. 
- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Сургалт, судалгааны төвтэй хамтран “Албан 
бичгийн найруулга зүй", "Албан хэрэг 
хөтлөлтийн нийтлэг журам, eDoc, ERP систем 
ашиглалт, өргөдөл гомдлын систем" -ийн 
талаар албан хаагчдын ур чадварыг 

100 



дээшлүүлэх мэргэжил арга зүйгээр хангах 
цахим сургалтад 40 албан хаагч хамрагдав. 

3.17 

Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу 2020 
оны үйл ажиллагааны 
явцад үүссэн баримтыг 
батлагдсан хуваарьт 
хугацаанд холбогдох 
журмын дагуу архивд 
хүлээлгэн өгөх 

-  

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

-  Газрын Орлогч даргаар Баримт бичиг 
нягтлан шалгах комиссын хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 2021 оны ажлын төлөвлөгөө, 
Газрын архивын 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг тус тус батлуулав. 
-  Газрын 2020 оны баримтыг хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалт, батлагдсан хуваарийн дагуу 
алба, хэлтсүүдээс нийт 2092 хадгаламжийн 
нэгжийг акт үйлдэн хүлээн авч, данс 
бүртгэлийг шинэчлэв. Үүнд: 

 Байгууллага дээр байнга хадгалах 
хувийн хэрэг 2007-2020 оны 9006 
баримт, 

 Байнга хадгалах 2012-2020 оны  5752 
баримт, 

 70 жил хадгалах 1999-2020 оны 73 
баримт, 

 Түр хадгалах 2002-2020 оны  1450 
баримт, 

 Зураг төслийн 2002-2019 оны 439 
баримт, 

 Цахим баримт 173 баримт.  
Нийт 16893 баримт хадгаламжийн 4 санд 
хадгалагдаж байна. 

 

ДӨРӨВ.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД: 

4 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр иргэн, хуулийн этгээдэд барилга, хот байгуулалт, дахин төлөвлөлт, газар орон зайн мэдээлэл, дэд бүтцийн 
чиглэлээр үзүүлэх  үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, ухаалаг технологийг нэвтрүүлэн шийдвэрлэнэ. 

4.1 

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

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

100 100 

- Газраас үзүүлж буй 22 үйлчилгээний 
бүрдүүлэх материал, үйлчилгээний хяналтын 
хуудасны өөрчлөлт, баяжилтыг тухай бүр хийн 
Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 
Драгон, Дүнжингарав, Мишээл , Оргил, төвийн 
үйлчилгээний ажилтнуудыг сургаж, 
дадлагажуулах, Баянгол, Баянхошуу төвийн 
үйлчилгээний ажилтнуудыг мэдээ мэдээллээр 
хангах ажлыг тогтмол зохион байгуулан 
ажилласан. 

100 



- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал e-
mongolia-р дамжуулан 2021 оны 03 дугаар 
сарын 25-аас нийт 22 үйлчилгээний 6 
үйлчилгээг eservice.ulaanbaatar.mn,  
e-mongolia.mn цахим системээр аван иргэн, 
хуулийн этгээдэд сурталчлан ажиллаж байна. 
Үүнд:  

 Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч 
шийдвэрлэх буюу Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар авах,  

 Барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн 
байр зүйн зургийг Хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд бүртгэх,   

  Тэг тэнхлэгийг мэдээллийн санд 
бүртгэх 

 Инженерийн шугам сүлжээний зурган 
/дэвсгэр зураг/ мэдээлэл авах, 

  Хаяг дугаар авах.  
Дээрх 6 төрлийн үйлчилгээний 30 хүсэлтийг 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн. 

4.2 

Хот байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд 
Захиргааны ерөнхий 
хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган захиргааны 
сөрөг акт гарсан 
тохиолдолд 
бүртгэлжүүлж мэдээлж 
ажиллах. 

- 

Хүчингүй болсон 
Архитектур 

төлөвлөлтийн 
даалгавар, 

Загвар зургийн 
тоог бууруулах 

Архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгавар - 

36 
Загвар зураг - 

4 

Архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгавар - 

20 
Загвар зураг -

2 

- Иргэн Э.Батхишигийн үйлчилгээтэй орон 
сууцны Барилгын ажлын зөвшөөрлийг 
түдгэлзүүлснийг сэргээсэн. 
- Барилгын тухай хууль зөрчсөн 63 иргэн, 
хуулийн этгээдэд Шаардах хуудас өгч 
ажиллав. 
- “Монгол сафари” ХХК, иргэн 
Н.Наранцэцэгийн захиалгаар баригдаж буй 
барилгын үйл ажиллагааны явцад захиргааны 
эрх зүйн актад гарсан зөрчлийг арилгуулах 
зорилгоор Захиргааны ерөнхий хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.4.2 дахь “саналыг бичгээр 
авах” заалтын дагуу бичгээр тайлбар авах 
2021 оны 08/1560 дугаартай албан бичгийг 
хүргүүлэв.  
- Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар-10, 
загвар зураг 5–г хүчингүй болгох шийдвэр 
гарч, сонсох ажиллагаа явуулсан. 

100 



4.3 

Архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгаврын схем 
зургийн эргэлтийн 
цэгийн солбицол 
өөрчлүүлэх хүсэлтийн 
тоог бууруулах 

- 
Эргэлтийн цэг 

солих тоог 
бууруулах 

8 тийм 

 
Барилга, байгууламжийн Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгаврын схем зургийн 
эргэлтийн цэгийн солбицол өөрчлүүлэх 4 
хүсэлтийг шийдвэрлэв. 

тийм 

4.4 

Байгууллагаас 
үзүүлдэг зарим 
үйлчилгээг төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн 
порталд холбох 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

100 100 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал e-
mongolia дамжуулан 2021 оны 03 дугаар 
сарын 25-аас нийт 22 үйлчилгээний 5 
үйлчилгээг eservice.ulaanbaatar.mn, e-
mongolia.mn цахим системээр аван иргэн, 
хуулийн этгээдэд сурталчлан ажиллаж байна. 
Үүнд:  

 Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч 
шийдвэрлэх буюу Архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар авах,  

 Барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн 
байр зүйн зургийг Хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд бүртгэх,   

  Тэг тэнхлэгийг мэдээллийн санд 
бүртгэх 

 Инженерийн шугам сүлжээний зурган  
/дэвсгэр зураг/ мэдээлэл авах, 

  Хаяг дугаар авах.  
Дээрх 5 төрлийн үйлчилгээний  30 хүсэлтийг 
хүлээн авч шийдвэрлэв. 

100 

4.5 

Барилгын ажлыг 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрлийг хуульд 
заасан хугацаанд 
шийдвэрлэх, ил тод 
байдлыг хангах, 
мэдээллийг 
цахимжуулах, 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

- Газрын даргын 2020 оны А/85 дугаар 
тушаалын дагуу Хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд 2013-2020 онд дутуу 
шивэгдсэн 626 барилгын мэдээллийг нөхөн 
бүрдүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: 

  Барилгын ажлын зөвшөөрөл-557 
барилга,  

 Улсын комисс хүлээн авсан 69 барилга  
- 2021 онд барилгын ажлын зөвшөөрөл 
олгосон, сунгалт, нэмэлт өөрчлөлт хийсэн 331 
иргэн, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг 
мэдээллийн санд бүртгэв. 

100 



4.6 

Төрийн өмчийн 
ерөнхий боловсролын 
сургууль, цэцэрлэг, 
олон нийтийн барилгын 
хүчитгэлийн зураг, 
стандартын шаардлага 
хангасан амины 
сууцны нэг маягийн 
загвар зургийг иргэдэд 
үнэ төлбөргүй 
ашиглуулах замаар, 
сурталчлах, 
танилцуулах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

- 100 

- Хүчитгэх шаардлагатай сургууль цэцэрлэг, 
олон нийтийн 15 барилгын жагсаалтыг 
урьдчилсан байдлаар гаргав. 
- Амины сууцны нэг маягийн загвар зургийг 
иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах, 
сурталчлах, танилцуулах ажлын хөрөнгийн 
асуудал шийдэгдээгүй байна. 

100 

4.7 

Паспортжуулалтын 
мэргэжлийн дүгнэлт 
гаргасан барилгуудыг  
мэдээллийн санд 
бүртгэх, боловсон 
хүчний чадавхыг 
дээшлүүлэх, газар 
хөдлөлтөд эрсдэлтэй, 
тэсвэргүй,  
барилгуудын дүгнэлт, 
мэдээллийг 
/зориулалтыг өөрчлөх, 
хүчитгэх, эсхүл буулгах 
санал/ холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлэх,  

- 

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт, 
 хувь 

- 100 

- Барилга, байгууламжийг паспортжуулах 
ажлын хүрээнд гэрээт ажлууд бүрэн хийгдэж 
дуусаагүй тул инженерийн тооцоо хийх, 
дүгнэлт гаргах боломжгүй байна. 
- Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Соёлын 
яам, Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн 
Татварын газарт Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, 
хийц, бүтээц нь ослын байдалтай 66 барилгад 
зохих арга, хэмжээ авах хүсэлтийг 2021 оны 
02-03/95, 02-03/96, 02-03/97, 02-03/98 албан 
бичгээр тус тус хүргүүлэв. 
 

100 

4.8 

Орон сууцны барилгад 
дур мэдэн хийсэн 
зориудын өөрчлөлтөөс 
гамшгийн дараа үүсэж 
болох сөрөг 
нөлөөллийн талаар 
иргэдэд сургалт 
явуулах, таниулах 
материал бэлдэх, 
сурталчлах 

- 
Сургалтын  

тоо 
2 1 

Нийслэлийн болон дүүргийн Онцгой байдлын 
хэлтсийн албан хаагчдад 2021 оны 05 дугаар 
сарын 10-ны өдөр “Ашиглагдаж байгаа 
барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй 
байдал” сэдвээр сургалт зохион байгуулав. 

100 



4.9 

Инженерийн шугам 
сүлжээний батлагдсан 
трассыг хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн нэгдсэн 
санд бүртгэж оруулах 

-  

Үйл 
ажиллагааны 

хэрэгжилт,  
хувь 

2020 онд 
77667 м 
шугам 

сүлжээний 
трасс 

мэдээллийн 
санд 

оруулсан 

100 

- Мэдээллийн санд тусгагдсан инженерийн 
шугам сүлжээний мэдээллийг тулгалт хийж 
шинэчлэн, 3375 метр дулааны шугамын 
трассыг хот байгуулалтын мэдээллийн санд 
оруулсан. 
- Инженерийн шугам сүлжээний 
хамгаалалтын зурвас шинэчлэх ажлыг хангагч 
байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэж байна.   

70 

 

        
 
 
 
 
                                                       Төлөвлөгөөг хянасан:                           Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 

 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч       .............................      /Д.Сумъяабазар/ 

                                                           (албан тушаал)                                  (гарын үсэг) 

                                                                               (огноо) 

                                                              Тэмдэг                     ............................... 

                                   

                                       Төлөвлөгөө тайлагнасан:                                Төсвийн Шууд захирагч 

 

                            Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газрын дарга                 ...........................  /Ц.Тулга/ 

                                                         (албан тушаал)                                 (гарын үсэг) 

 (огноо) 

                                                                 ............................. 

 


