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Тайлангийн хугацаанд Нийслэлийн хэмжээнд Хот байгуулалтыг газар, орон зайн 
төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт, мэдээлэл болон барилгын зөвшөөрөл, хяналтаар хэрэгжүүлэх 
зорилгын хүрээнд Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Эрчим хүчний 
тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоол, шийдвэр, норм, дүрэм журамд 
нийцүүлэн Хотын хөгжлийн Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх, 
хянах үйл ажиллагааг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт нэгтгэн зохион байгуулж, “Алсын хараа-
2050”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Нийслэлийг 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримт бичигт туссан салбарын чиг 
үүрэгт ажлыг хэрэгжүүлж ажиллав. 

НЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН: 

1.1 БОДЛОГЫН БАРИМТ, БИЧИГ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ,  ҮР ДҮН 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 6.2 дах хэсгийг 
үндэслэн дараах бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний ажлыг 4 удаа зохион байгуулан Захиргааны зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн хурлын тэмдэглэлийн хамт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн 
алба, хэлтэст зөвлөмж өгч ажиллав. Үүнд: 

 
 Бодлогын зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт 

 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

17 зорилт 23 арга хэмжээ 82,5%, 
 Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 9 арга 

хэмжээ 92,5%, 
 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс 

газрын хариуцан хэрэгжүүлэх-28, хамтран хэрэгжүүлэх -30, нийт 58 ажил 
арга хэмжээ 88,8%,  

 Нийслэлийн Орон сууц, дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр /58 арга 
хэмжээ/-“Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах 
хөтөлбөр”-2 арга хэмжээний биелэлт 62,5%, 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
газрын хамаарал бүхий 20 зорилтын 36 арга хэмжээнээс хасах саналтай, 
хугацаа болоогүй 13 ажлыг хасан 23 ажил арга хэмжээ 64,7%, 

 Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 2020-2024 оны хөтөлбөрт 
газрын хамаарал бүхий 26 зорилтын 60 арга хэмжээ туссанаас 2021 онд 
хэрэгжүүлэх 10 зорилтын 17 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байдалд дүн 
шинжилгээ хийн 60%. 
 

 Хууль, тогтоомж тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

 
 Монгол Улсын 2 хууль 14 заалт-100% 
 Улсын Их Хурлын 1 тогтоол 3 арга хэмжээ-66,6% 
 Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны 1 тогтоол 2 арга хэмжээ-85% 
 Үндэсний  аюулгүй байдлын Зөвлөлийн 1 зөвлөмж 1 арга хэмжээ – 100% 
 Үндэсний Аюулгүй байдлын Зөвлөлийн хурлын 1 тэмдэглэл 1 заалт-Үнэлэх 

боломжгүй 
 Монгол Улсын Засгийн газрын 3 тогтоол 12 арга хэмжээ-100% 
 Ерөнхий Сайдын 1 захирамж 1 заалт-30% 
 Засгийн газрын Хуралдааны 3 тэмдэглэл 3 заалт-30% 
 Нийслэлийн Засаг даргын 34 захирамж 45 заалт-81,3% 
 Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 10 хуралдаанд 4 асуудал-100% 
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1.2 КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР /КОВИД-19/-ЫН ЦАР ТАХЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, 
ТЭМЦЭХ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГТ ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ 
ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ: 

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдал үүссэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой 
комисс, Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж, 
тайлан мэдээг, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Онцгой комисст 
хүргүүлэн ажиллав. Үүнд: 

 Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабт Газрын дарга 3 удаа 
хариуцлагатай жижүүрээр 24 цагаар ажиллан тухайн өдрийн хийсэн ажлын 
тайланг 11.00, 14.00, 19.00 цаг, дараа өдрийн 09.00 цагт  нэгтгэн гаргаж, 
рапорт бичин дараагийн жижүүрт хүлээлгэн өгч ажиллав. 

 2021 оны 01 сарын 26-ны өдрөөс 02 сарын 05-ны өдрүүдэд Хан-Уул дүүргийн 
11, 15, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх худалдаа, үйлчилгээний 
төвүүдээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийг QR код уншуулж байгаа эсэх, халдвар 
хамгааллын дэглэм мөрдөн ажиллаж байгаад хяналт тавьж, халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйжүүлэх, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн 
нийт 58 албан хаагч ажлын 9, амралтын 2 өдөр, 

 Орон сууцны барилгын агааржуулалтын хоолой шалгах Ажлын хэсэгт 2 албан 
хаагч, 

 “Нэг хаалга – Нэг шинжилгээ” арга хэмжээнд 78 албан хаагч,  
 Нийслэлийн Онцгой комиссын орон зайн дүн шинжилгээний багт 2 албан 

хаагч, 
 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 86 албан 

хаагч.  

Короновируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх “Түр журам”-ыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2021 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр Газрын 
даргаар батлуулан, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Нийслэлийн Онцгой комисст 
/nok@ulaanbaatar.mn/ цахим хаягаар хүргүүлж ажиллав. 

Байгууллагаас дараах ажлуудыг зохион байгуулав. Үүнд: 

 Грасс Эл би Эм ХХК-аас гарын шингэн саван, Ундрам Хан хангай ХХК-аас гар 
ариутгагч тогтмол худалдан авч 11 болон 13 давхрын ариун цэврийн өрөө, 
иргэдийг угтах хэсэгт байршуулан  Панда студио ХХК-аас “Зай барь”, 
анхааруулга, мэдээлэл хүргэх наалт, Шилэн хулдаас ХХК-аас хулдаас худалдан 
авч угтах хэсэгт хамгаалалтын тусгаарлалт хийсэн. 

 Нийслэлийн Засаг захиргааны 2 дугаар байр, Хангарди ордны 11, 13 давхрын  
ариутгал, халдваргүйжилтийг тогтмол хийлгэн тус газраас үйлчилгээ хүссэн 
иргэдийн хөдөлгөөн их байгаа тул Угтах хэсэгт гар ариутгагч тогтмол байршуулан, 
хүн хоорондын зайг баримтлан, иргэний QR кодыг уншуулан зөвлөгөө мэдээлэл 
өгөн ажиллав. 

 Ковид-19 Эрсдэл” системийг гар утсандаа суулгаж, идэвхжүүлэх тухай, 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар “Нийслэлийн мэдээ” цахим хуудасны 
мэдээлэл, сэрэмжлүүлгийг байгууллагын веб хуудас болон фэйсбүүк хуудсаар 
нийтэд түгээв. 

 2021 оны 01 сарын 04-ний өдрөөс 05 сарын 07-ны өдрийг дуустал нийт 18 долоо 
хоног 10-30 хувиар ажиллах албан хаагчдын хуваарийг гаргаж, Нийтлэг 
үйлчилгээний газрын байр хариуцсан менежерт хүргүүлэв. 

 Түүнчлэн Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын халдварын тархалтыг хязгаарлах, 
иргэдийн хөдөлгөөнийг багасгах зорилгоор тус газраас 6 төрлийн 8 төрийн 
үйлчилгээг https://eservice.ulaanbaatar.mn/ ,“e-mongolia” цахим системээр хүлээн 
авч шийдвэрлэж байна. 

 Ковид-19 вакцинд 80 албан хаагч буюу 93% тай хамрагдав.  
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 2021 оны 03 сарын 15-ны өдөр байгууллагын 76 албан хаагчийг, Нийтлэг 
үйлчилгээний газрын 11, 13 давхрын 4 үйлчлэгч, Нийслэлийн авто баазын 2 
жолооч, Хотын стандартын газрын 13 албан хаагч, нийт 95 ажилтан албан 
хаагчийг PCR шинжилгээнд хамруулав. (3 удаагийн шинжилгээнд давхардсан 
тоогоор 240 албан хаагч).  

 Мөн 06 сарын 14-ний өдөр Ковид-19)-ын тархалт ихсэж байгаатай холбоотой Тус 
газраас хүсэлт гарган Сонгдо эмнэлгийн явуулын шинжилгээний багийг ирүүлэн 
түргэвчилсэн шинжилгээнд 63 албан хаагч, эсрэг биетийн шинжилгээнд 15 албан 
хаагчийг дахин хамруулав.  

 Нийтлэг үйлчилгээний газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран голомтын ариутгалыг 11, 13 давхарт нийт 8 удаа хийлгэж, 
халдваргүйжүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлэв.  

    

ХОЁР. УЛС, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛЫН 
ХЭРЭГЖИЛТ:  

2021 онд он дамнан хийгдэх Эрх шилжин ирсэн 3 ажилд Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны А/1336 дугаар захирамжийн дагуу Захиалагчийн хяналт тавин ажиллав. 

  

“Арт констракшн” ХХК-тай байгуулсан Багахангай дүүрэгт “Хөнгөн үйлдвэрийн, 
үйлдвэрлэл технологийн парк”-ийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ТЭЗҮ-
2017/57 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээний хоёрдугаар хавсралтын 3-т заасан 
хугацаа, ГТН-ийн 3.8-т заасан Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаас гарсан санал, шүүмж нь 
батлагдсан зургийн даалгаврын дагуу эцсийн тайланг ирүүлэх хугацаа хэтэрсэн нийт 42 
хоногийн /28,500,000*0,5%*42 хоног/  5.985.000 /таван сая есөн зуун наян таван мянга/ 
төгрөгийн алдангийг тооцож, эцсийн тайлангийн санхүүжилтийн  22.515.000 /хорин хоёр сая 
таван зуун арван таван мянга/ төгрөгийг олгохоор шийдвэрлэв. 

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 
ажлын гүйцэтгэгч байгууллага “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 ажлыг нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах үүрэг бүхий 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 болон бусад холбогдох 
материалыг бүрдүүлэн 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 02/1565 дугаар албан 
бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. Гэрээний тусгай нөхцөлийн 6.4-
д заасны дагуу эхлэлийн тайлангийн санхүүжилт болох гэрээний үнийн дүнгийн 30 хувь 

Арт констракшн ХХК-ний гүйцэтгэж буй Багахангай дүүргийн
Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө,
барилгажилтын төсөл боловсруулах ажил /142,500.000 төг/;

“Хот төлөвлөлт, судалгааны институт”-ийн гүйцэтгэсэн Улаанбаатар
хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах
ажил /1,438.200 төг/;

Нийслэлийн Засаг даргын 2021.03.22-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх
тухай” А/189 дүгээр захирамжаар Барилга, байгууламжийн газар
хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж паспортжуулах ажилд
/74.5 сая төгрөг/
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буюу 431.460.000 /дөрвөн зуун гучин нэгэн сая дөрвөн зуун жаран мянга/ төгрөгийг олгохоор 
шийдвэрлэв. 

Батлагдсан төсвийн хүрээнд багц-2: Багана, дам нуруу, хучилт, дээвэр, тэдгээрийн 
холбоосны угсралт болон ашиглалтын төлөв  байдлыг тодорхойлж дүгнэлт гаргах ажлыг 
“МБ нөхөрлөл” ХХК гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, эцсийн тайланг ирүүлснийг хянан үзэж, 
үлдэгдэл санхүүжилт болох 26.126.200 төгрөг , багц-4: Барилгын буурь хөрсөнд инженер-
геологийн дүгнэлт гаргах ажлыг “Таван үндэс” ХХК гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, эцсийн 
тайланг ирүүлснийг хянан үзэж, үлдэгдэл санхүүжилт болох 36.806.800 төгрөгийг олгосон.  

Багц-5: Барилгаас тоосго зуурмагийн дээж авсны дараа нөхөн сэргээн засварлах 
ажлын гэрээг “Эйч Ар Ви констракшн” ХХК-тай байгуулан, захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

 

ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

3.1 ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН ТӨСӨЛ, 
ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭ: 

3.1.1 Хот байгуулалтын баримт бичиг болон түүний тодотгол, шинэчлэл хийх үндэслэл, 
даалгаврыг боловсруулах, санал дүгнэлт гаргах, батлагдсан баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд 
хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд: 

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, үе шаттай хэрэгжүүлэх: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/860 дугаар захирамжийн дагуу “Хот төлөвлөлт, 
судалгааны институт” ОНӨААТҮГ 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдрөөс 2021 оны 11 
дүгээр сарын 08-ны хооронд “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г боловсруулахаар зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. Тус ажилд 
Захиалагчийн хяналт тавьж, Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн эхлэлийн тайланг 
хүлээн авч, олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлгийг 7 удаа цахимаар  зохион байгуулж, 800 
гаруй хүн оролцон 479 асуулт асууж, 206 санал, зөвлөмжийг хэлэлцсэн. 

 

 

 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.1-д заасны дагуу 
“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Улаанбаатар хотын 
2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” 
боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021 оны 
төсвийн хөрөнгө оруулалтад 300 сая, 2022 онд 338.3 сая төгрөг тусгагдсан. 
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Гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай гүйцэтгэгчээс ирсэн 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 болон холбогдох 
материалыг бүрдүүлэн 2021 оны 02/1565 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. 

Хүй долоо худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулж батлуулах: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/201 дүгээр захирамжийн 
дагуу Хүй долоо худаг дахь “Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг боловсруулж, 2018 оны 1703/2018 дугаартай 
Магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан. 

Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлснээр 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны 
өдрийн Шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжигдсэн.  
Тус зураг төслийн ажлыг Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар эцэслэн 
батлуулахаар ажиллаж байна. 

 

“Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12 дугаар хорооны 210 га нутаг дэвсгэрт орон сууцны VII 
хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулах: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/619, А/768 дугаар захирамжийн дагуу 
Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11, 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт 210 га талбайд “Орон сууцны VII 
нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол” боловсруулах ажлыг                    
“Эн Эй Пи групп” ХХК  гүйцэтгэсэнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллав. 

“Орон сууцны VII нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол”-ыг 
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 хэлэлцүүлэхээр  бэлтгэл ажлыг хангав. 



8 

 

 

Багахангай дүүргийн "хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк"-ийн хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/528 дугаар 
захирамжийн дагуу Багахангай дүүргийн “Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын 
гүйцэтгэгчээр “Аесн” ХХК шалгаран №НХААГ-20/0111 дугаартай гэрээ байгуулан, 
захиалагчийн хяналт тавин ажиллав. 

Тус гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавин ажилласан бөгөөд 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 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 
2021 оны 08 дугаар сард тус тус хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Хотын дэд төвийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд санал өгөх, зураг төсөл 
боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажиллана. 

 Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн баруун-I бүсийн 23 дугаар нэгж хорооллын 
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж 
эцсийн тайланг 2021 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдөр Мэргэжлийн зөвлөлийн /комисс/-ийн 
07 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн хүлээн авсан. Улсын эксперт хяналт тавьж магадлалын 
нэгдсэн дүгнэлт ирүүлсний дараа Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 2021 оны 08 дугаар сард тус тус хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж 
байна. Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинээр 3 дэд 
төв, 7 олон нийтийн төв байгуулах байршлын судалгаа, зураг төслийг боловсруулах 
хөрөнгийн тооцоо, танилцуулга бэлтгэж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төсөл, 
хөтөлбөрийн хяналт, зохицуулалтын хэлтэс, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 
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цахим /ERP /-аар тус тус хүргүүлэн “Нийслэлийн 2021 оны төсөв”-ийн зураг төслийн ажлын 
жагсаалтад оруулахаар ажиллаж байна. 

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах гэр хорооллын “Хөгжлийн үүд төсөл”-ийн техник 
эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын төслийг батлуулж хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллах: 

Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
хуралдаанаар “Хөгжлийн үүд” төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгажилтын 
төслийг эцсийн тайланг хэлэлцүүлсэн. Тус төслийн хэрэгжүүлэгчийг тодорхойлох чиглэлээр 
Нийслэлийн Орон сууцны корпорацид хурлын тэмдэглэлээр үүрэг өгч, Нийслэлийн Засаг 
даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсний дараа НИТХ-аар хэлэлцүүлж 
батлуулахаар ажиллаж байна. 
 
3.2 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ  

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: 

Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн ээлжит 9 удаагийн хурлаар 645 
асуудлыг хэлэлцүүлснээс 540 асуудал дэмжигдэж, 394 архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, 
18 ажлын зургийн даалгавар, 160 барилгын эх загвар зураг батлав. 

Тохижилт хийх 149 хүсэлтийг Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн 147 байршилд Тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгавар болон 
загвар зургийг орчны болон төлөвлөлтийн авто зам талбайтай уялдуулан шийдэл гаргаж, 
явган болон авто зам, дугуйн замын хөдөлгөөний схем, тохижилтын хамт баталж, 98,6%тай 
шийдвэрлэсэн. 

 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: 

  Улс, нийслэл, хуулийн этгээдийн хөрөнгөөр шинээр барих, өргөтгөх авто зам, замын 
байгууламжийн 61 хүсэлтийг Газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, 61 байршилд авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар батлагдсан. 

 
Хөшөө, хүндэтгэлийн самбарыг хот төлөвлөлтөд уялдуулан уран сайхны шийдэл гаргах, 
үндэсний архитектурт нийцүүлж, шинээр байршуулах, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах: 

 
 “Улсын нийслэлд хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбар байрлуулах журам”-ын 
хүрээнд  Хөшөө дурсгал хүндэтгэлийн самбар байршуулах загвар батлах комиссын хурал 
зохион байгуулж: 
 

- Монголын төр нийгэм, соёл, гэгээрэл, 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 Бааст нарын 
хүндэтгэлийн самбар байршуулах асуудлыг Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 40 дүгээр тогтоолоор,  

- Оросын Холбооны Улсын нэрт эрдэмтэн, Монгол судлаач, Түүхч Лев Николаевич 
Гумилёвын нэрэмжит хөшөө байршуулах асуудлыг хэлэлцэн Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 78 дугаар тогтоолоор  
тус тус батлагдав. 

 
  Хөшөө дурсгал хүндэтгэлийн самбар байршуулах загвар батлах комиссын 2021 оны 
05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаар доорх асуудлыг хэлэлцүүлсэн. Үүнд:  
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- Атилла хааны хөшөө 
- Сүрэнжавын хүндэтгэлийн самбар 
- Мозайкын хамгаалалт 
- “Эхлэл” дурсгалын самбар 

 
3.3 ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГ ЭРХЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 
 
3.3.1 Нийслэлийн хэмжээнд хот байгуулалтын кадастрыг хөтлөх, иргэн, хуулийн 
этгээдэд хот байгуулалтын мэдээллээр үйлчлэх, хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн 
удирдлага зохион байгуулалт, хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдал, найдвартай 
ажиллагааг хангах: 
 

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. 

Иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн барилга байгууламж, инженерийн шугам 
сүлжээний 645 байр зүйн зураг хүлээн авч хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн суурь 
өгөгдлийг 193,5 га талбайгаар шинэчлэн баяжуулж, 423 акт үйлдэв. 

Хот байгуулалтын мэдээллийн санг шинээр хаяг дугаар авсан 510 барилгын 
мэдээлэл болон нийслэл дэх сургууль, цэцэрлэгийн хамрах хүрээний зураглалаар 
баяжуулсан. 

Орон зайн мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлын хүрээнд шинээр хаяг дугаар 
авсан 210 барилгын мэдээллээр барилгын мэдээллийн санг, 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 бүтцийн 
төлөвлөлтийн трассыг устгаж цэвэрлэв.  

- НИТХ-ын 2019 оны 8/27, 25/21 дүгээр тогтоолын дагуу нийт 2550 барилгын 
хорооны мэдээллийг шинэчлэв. 

3.3.2 Хот байгуулалтын дундын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг бүрдүүлэх, шинэчлэх, 
мэдээллийн санг бүрдүүлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох: 

1. Ирсэн хүсэлтийн дагуу 50 иргэн, хуулийн этгээдэд байр зүйн дэвсгэр зургийг тоон 
болон хэвлэмэл байдлаар хүлээлгэн өгсөн. /4 314 283 төгрөг/ 

2. Ус сувгийн удирдах газартай 2019 онд байгуулсан “Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 
нууцад хамаарах мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, ашиглах тухай” гэрээг гэрээ 
дүгнэсэн протоколоор 3 жил сунган, акт үйлдэж, байр зүйн зургийг тоон хэлбэрээр 
хүлээлгэн өгөв. 

3. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-тай 2019 онд байгуулсан “Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газрын нууцад хамаарах мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, 
ашиглах тухай” гэрээний дагуу байр зүйн зургийг тоон хэлбэрээр хүлээлгэн өгөв. 

4. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газартай “Газарзүйн мэдээлэл солилцох талаар 
хамтран ажиллах тухай” гэрээ байгуулж, 2021/03 дугаартай акт үйлдэн нийт 25 
төрлийн мэдээллийг тоон хэлбэрээр хүлээлгэн өгөв. 

5. Хүсэлт ирүүлсэн 8 байгууллагад хот байгуулалтын мэдээллийн сангаас 41 төрлийн 
мэдээ мэдээллийг тоон байдлаар хүлээлгэн өгсөн. Үүнд:  

- Одон орон, геофизикийн хүрээлэнд хаяг дугаартай барилгын мэдээллийг 
/*gdb, *excel өргөтгөлтэйгөөр/; 

- Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд 2021/02 дугаартай актаар 
орон зайн 27 төрлийн мэдээлэл;  

- Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газарт 
Туул гол дагуух 2558 га талбайн 1:1000 масштабтай байр зүйн дэвсгэр 
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зургийг тоон хэлбэрээр 2021/04 дугаартай актаар, мөн хаяг дугаартай 
барилгын мэдээллийг 2 удаа; 

- Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ-т төвийн 6 дүүрэг дэх 
төлөвлөгдсөн барилга, байгууламжийн мэдээллийг; 

- Налайхын Дулааны станц ТөХК-д Налайх дүүргийн дулааны шугам 
сүлжээ, орон сууцны барилгын мэдээллийг ,*dwg хэлбэрээр; 

- Диспетчерийн үндэсний төвд УБ хотын төвийн 6 дүүргийн хаяг дугаартай 
барилга, дулааны шугамын мэдээллийг; 

- Ус сувгийн удирдах газарт 5 төрлийн мэдээллийг; 
- Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-д 4 төрлийн мэдээллийг 

2021/88 дугаартай актаар. 
6. Хот байгуулалтын мэдээллийн сан дахь орон зайн өргөдлөөр сэдэвчилсэн зураг 

бэлтгэн 9 байгууллагад 23 ш зургийг хэвлэмэл болон тоон хэлбэрээр хүлээлгэн өгөв. 
Үүнд:  

- Тээврийн Цагдаагийн албанаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 
сэдэвчилсэн зургийн эх бэлтгэн 0,9х3м хэмжээгээр 1ш, 1.8х1.8м 
хэмжээгээр 2ш, 0.9х2м хэмжээгээр 1ш, 1.8х2.7м хэмжээгээр 1ш, 1.4х2.4м 
хэмжээгээр 1ш, нийт 6 ш зургийг хэвлэмэл болон зураг хэлбэрээр; 

- Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хорооноос ирүүлсэн албан бичгийн дагуу тус 
хорооны зургийг А1 хэмжээгээр бэлтгэн jpg хэлбэрээ;, 

- Газарзүй геоэкологийн хүрээлэнгээс ирүүлсэн албан бичгийн дагуу 
Шархад орчмын байр зүйн дэвсгэр зургийг ,*pdf хэлбэрээр; 

- Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хүнс болон 
барааны томоохон зах, худалдааны төвийн байршлыг харуулсан 
сэдэвчилсэн зураг бэлтгэн 1.8х3.0 метр хэмжээгээр хэвлэж Нийслэлийн 
Засаг даргын орлогч Ж.Сандагсүрэнд; 

- Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн сүлжээ болон хороодын заагийг 
харуулсан сэдэвчилсэн зураг бэлтгэн А0 хэмжээгээр 7ш хэвлэж 
Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газарт /Нийслэлийн Зам, тээврийн 
асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч Б.Одсүрэнд/; 

- Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт нийслэлийн засаг захиргааны 
сэдэвчилсэн зургийг 1.8х2.4м хэмжээгээр 3 хувь хэвлэж; 

- Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн А0 
хэмжээтэй 6ш сэдэвчилсэн зураг хэвлэмэл байдлаар, 2.6х3.5м хэмжээтэй 
1ш сэдэвчилсэн зураг тоон хэлбэрээр; 

- Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлийн ажлын албанд Улаанбаатар хотын 
нэршүүлсэн болон нэргүй гудамжны зургийг А3 хэмжээгээр бэлтгэн зураг 
хэлбэрээр. 

3.4 БАРИЛГЫН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ:  

3.4.1 Өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа 
болон шинээр баригдаж буй, өргөтгөл шинэчлэл хийгдсэн барилга байгууламжийг 
паспортжуулах, тэдгээрийн болзошгүй газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадвар, материалын 
бат бэх тогтвортой байх чанарт мэргэжлийн дүгнэлт гаргах: 

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

Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, эрсдэлтэй төрийн өмчийн  /сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
албан контор гэх мэт/, болон орон сууцны барилгуудын дүгнэлт, тайланг  холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэн арга хэмжээ авч ажиллах талаар зөвлөсний үр дүнд төрийн 
өмчийн 16 барилга, нийтийн зориулалттай орон сууцны 37 барилгыг буулгаж, дахин 
барилгажуулах үйл ажиллагаа хийгдэж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/189 дүгээр 
захирамжаар Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийж 
паспортжуулах ажилд /74.5 сая төгрөг/ батлагдсан. Батлагдсан төсвийн хүрээнд багц-2: 
Багана, дам нуруу, хучилт, дээвэр, тэдгээрийн холбоосны угсралт болон ашиглалтын төлөв  
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байдлыг тодорхойлж дүгнэлт гаргах ажлыг “МБ нөхөрлөл” ХХК гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, 
эцсийн тайланг ирүүлснийг хянан үзэж, үлдэгдэл санхүүжилт болох 26.126.200 төгрөг , багц-
4: Барилгын буурь хөрсөнд инженер-геологийн дүгнэлт гаргах ажлыг “Таван үндэс” ХХК 
гэрээ байгуулан гүйцэтгэж, эцсийн тайланг ирүүлснийг хянан үзэж, үлдэгдэл санхүүжилт 
болох 36.806.800 төгрөгийг олгосон.  

Багц-5: Барилгаас тоосго зуурмагийн дээж авсны дараа нөхөн сэргээн засварлах 
ажлын гэрээг “Эйч Ар Ви констракшн” ХХК-тай байгуулан, захиалагчийн хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

3.4.2 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох 

Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 222 /Барилга-114, 
цахилгаан-83, засвар тохижилт-2, буулгалт-10, Инженерийн шугам сүлжээ-13/ барилгын 
ажлын зөвшөөрөл шинээр олгож, 107 барилгын зөвшөөрөлд сунгалт хийж 2 барилгын 
зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Дундаж шийдвэрлэлтийн хугацаа  10 хоног байна. 

 

 

3.5 ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗОРИЛТ АРГА ХЭМЖЭЭ 

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

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

 
    Нийт 338 инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төслийг зөвшилцсөн. 

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

2021 онд улс нийслэлийн төсөв, орон нутгийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулах тухай 
хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудаас хүлээн авч 32 асуудлыг Мэргэжлийн зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн баталж хүргүүлсэн . Үүнд  

o Дулаан хангамжийн шугам сүлжээ                               8 
o Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ                         4 
o Ус хангамж ,ариутгах татуургын шугам сүлжээ           4 
o Харилцаа холбооны шугам сүлжээ                              3 
o Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний чиглэлээр        13      

 
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна инженерийн шугам сүлжээний хийгдсэн 

ажил, цаашид шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын тооцоо жагсаалтыг гаргаж нэгтгэсэн. 
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23 дугаар нэгж хороолол, Багануур, Багахангай үйлдвэр технологийн паркийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийн шийдлийг 
хянан зөвшилцсөн.  

Дэнжийн 1000 дэд төв, Дамбадаржаа дэд төвийн инженерийн дэд бүтцийн 
төлөвлөлтийн шийдэл, хөрөнгө оруулалт, үр ашгийн тооцоог хянаж, ажлын зураг төслийг 
хянан зөвшилцсөн.    

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 
гүйцэтгэж зөвшилцсөн.  

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

 

3.6 ХОТ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ  

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

 
Нийслэлийн  иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах үндсэн эрхийг 

хангах зорилгоор Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр барих ажлыг Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль, 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган 
шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу нийслэлийн хэмжээнд үе шаттайгаар 
зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын ахлах байцаагчийн 4 удаагийн 
дүгнэлтээр Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй нь тогтоогдсон 
нийтийн орон сууцны зориулалттай 344 барилгын ашиглалтыг хориглосон бөгөөд 
Нийслэлийн Засаг даргын 16 удаагийн захирамжаар Баянгол, Баянзүрх, Чингэлтэй,          
Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн 170 барилгыг буулган, дахин төлөвлөж, 
барилгажуулах тухай шийдвэр гарсан. 

 

Ажлын явц Багц 
Барилгын 

тоо 
Тайлбар 

Төсөл 
хэрэгжиж байгаа 

30 81 30 багцын 81 барилга байна 

Төсөл 
хэрэгжихээс 
татгалзсан 

 4 
Оршин суугчдын хүсэлтээр 

төсөл хэрэгжүүлэхээс татгалзсан. 

Төсөл 
хэрэгжүүлэгч 

сонгон 
шалгаруулах 

шаардлагатай 

40 85 
Сонгон шалгаруулалт зарлаж 

байна. 

Нийт 70 170  
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2018-2021 онуудад 30 багцын 81 барилгад төсөл хэрэгжүүлэгч шалгарч, журмын 
дагуу буулган шинээр барих үйл ажиллагаа явагдсаны үр дүнд одоогийн байдлаар 199 
айлын 8 орон сууцыг буулган 1110 айлын 8 орон сууц ашиглалтад оруулсан. Үүнд:  
 2018 онд 36 айлын орон сууцыг буулган 217 айлын 3 орон сууц, 
 2019 онд 67 айлын  орон сууцыг буулган 533 айлын  5 орон сууц, 
 2020 оны эхний улиралд 96 айлын орон сууцыг буулган 360 айлын 2 орон сууц  тус 

тус ашиглалтад орсон. 
 
2021 оны 1 дүгээр улиралд Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

байрлах Нэхмэлийн 6 дугаар байрыг буулган шинээр 126 айлын үйлчилгээтэй орон сууц 
ашиглалтад орсон. 

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

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.  

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

3.7 ХУУЛИЙН ЗОРИЛТЫГ ХАНГАХАД ЧИГЛЭСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

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

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас Нийслэлийн Засаг дарга болон Нийслэлийн Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газарт холбогдуулан үүсгэсэн 80 хэрэгт холбогдох материалуудыг 
судалж тайлбар, нотлох баримт гаргаж өгөх, хэргийн материалтай танилцах, газрын үзлэг 
хэмжилтэд оролцох, гэрч асуухад байлцах, итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр томилогдон 8 
хэрэг, маргааныг эцэслэн шийдвэрлүүлэв. 

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

Гэрээ эрх зүйтэй холбоотой ажлын хүрээнд: 

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

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нь тогтоогдсон нийтийн зориулалттай орон 
сууцыг дахин барилгажуулах төсөл боловсруулж, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх төсөл 
хэрэгжүүлэхээр гурван талт гэрээ байгуулсан 9 компанийн 249 гэрээний хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж ажиллав 

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд: 

Барилга, хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх 
зүйн хэлтэс болон бусад нийслэлийн харьяа байгууллагуудаас ирүүлсэн 17  хууль, дүрэм, 
журмын төсөлд санал өгч, 14 захирамжийн төсөл боловсруулав.  

 
ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

Газрын хөгжлийн орчны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ: 

4.1 Зохион байгуулалт, бүтэц: 

Тус газар нь Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 07 сарын 27-ны өдрийн А/1000 
дугаар “Зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн 
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батлах тухай” захирамжаар зохион байгуулалтын бүтцийн 8 нэгж, 100 албан хаагчийн орон 
тоотойгоор “Хот байгуулалтыг газар, орон зайн төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт, мэдээлэл 
болон барилгын зөвшөөрөл, хяналтаар хэрэгжүүлэгч байгууллага байх” зорилготойгоор үйл 
ажиллагаагаа  явуулж байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар 
тушаалын 1,2,3 дугаар хавсралтын дагуу тус Газрын 2021 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, 
“Байгууллагын Cтратеги төлөвлөгөө 2021-2024”-ийг тус тус боловсруулан батлуулж мөрдөн 
ажиллав. 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021 оны 07/162 дугаар албан бичгээр 
ирүүлсэн “Нийслэлийн нутгийн Захиргааны байгууллагуудын 2020 оны ажлын үр дүнг 
үнэлэх” удирдамжийн дагуу 2020 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган зааварлах 
шалгалтыг  цахимаар  тайлагнав. 

Газрын албан хаагчдад зориулан www.erp.ulaanbaatar.mn, edoc системээр баримт 
боловсруулахад мөрдөх зөвлөмж, алба, хэлтсүүдэд тайлан, мэдээ, бодлогын баримт бичиг, 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг тайлагнах талаар, Ёс зүйн зөвлөлөөс нийтлэг зөрчил 
дутагдлыг арилгах, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар тус тус зөвлөмж гарган албан 
хаагчдад танилцуулж, үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллав. 

Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үйлчилгээ авах иргэн, хуулийн этгээдэд 
барилга, хот байгуулалт, дахин төлөвлөлт, газар орон зайн болон дэд бүтцийн чиглэлээр 
MPA системээс мэдээлэл өгөх, газраас үзүүлэх 24 үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулан, холбогдох хууль журмын дагуу ил тод, хурдан, тэгш, нээлттэй  үйлчилгээ 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан хагас жилийн байдлаар 3452 иргэн, хуулийн этгээдэд 
үйлчлэв. 
 
4.2 Хүний нөөцийн ил тод байдал: 

“Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр”, Газрын “Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулан нийт 35 удаагийн сургалтад (цахимаар 32, 
танхимаар 3) давхардсан тоогоор 165 албан хаагчийг хамруулав. Үүнд: 

- 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”; 

- "Хотын стандартын удирдамж арга зүйн баримт бичгийг хэрэглэх, стандарт норм 
дүрмийн хэрэгжилтийг хангах нь" сэдэвт 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”; 
- "Судалгаанд суурилсан төрийн албаны шинэтгэл" сэдэвт сургалт гэх мэт. 
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Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу Тайлант 
хугацаанд нийт 70 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хүлээн авч, баталгаажуулав. 

  Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал 16, хүний нөөцтэй холбоотой Б 
тушаал 36,  нийт 52 тушаал гарсныг дотоод сүлжээнд цахимаар оруулж, тушаалын бүртгэл 
хөтлөн, хэрэгжилтийн мэдээг гарган ил тод байршуулж ажиллав. 

4.3 Төрийн алба, албан хаагчтай холбоотой ажил: 

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

Засгийн газрын 2020 оны 217, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 
газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаал гарсантай холбогдуулан Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 2 дугаар 
хурлаар хэлэлцүүлж, газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6 дугаар хэсэг “Төлөвлөгөө, 
тайлан, түүнд тавих хяналт”, 8 дугаар хэсэг “Цалин хөлс, нэмэгдэл, олговор, шагнал 
урамшил” хэсэгт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж Газрын даргын 2021 оны А/01 дүгээр тушаалаар 
батлуулав.  

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. 2021 онд ахлах түшмэлийн дөтгөөр зэрэг шинээр 4 албан тушаалтан, 
дэс түшмэлийн дөтгөөр зэрэг шинээр 8 албан хаагч, зэрэг дэвээ ахиулсан 28 албан хаагч 
байна. /нийт төрийн захиргааны 84 албан хаагчаас 54 албан хаагч зэрэг дэвтэй байна./ 

Газрын албан хаагчдын Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулах, үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх: 
 
 Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны 
албан тушаалын ангилал, зэрэглэл”, 276 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 
үйлчилгээний албан тушаалын зэрэглэл шинэчлэн тогтоосон жагсаалт”-ыг тус тус 
баримтлан Газрын зохион байгуулалтын нэгж тус бүрийн төрийн албан тушаалын ангилал, 
зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоож Газрын даргын 2020 оны А/44 дүгээр тушаалаар батлуулав. 

Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 33 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”, 2019 
оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан 
тушаалд тавигдах тусгай шаардлага”-ыг баримтлан тус газрын төрийн захиргааны албаны 
албан тушаалын 72 тодорхойлолтыг боловсруулан, Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 04 
дүгээр сарын 13-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн 136, 137 дугаар тогтоолоор тус тус 
батлуулав. 

Төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын 16 ажлын байрны 
19 сул орон тоонд төрийн албаны тусгай шалгалтыг зохих журмын дагуу зарлуулахаар 
мэдээлэл бүхий хүснэгт, сул орон тоо гарсан шийдвэрүүд, албан тушаалын тодорхойлолт 
зэрэг мэдээллийг Төрийн албаны нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэв.  

Мөн Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох журмын дагуу сул орон тооны 
мэдээг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулав.  

Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөл, Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт албан хэрэгцээнд шаардлагатай дараах мэдээлэл, судалгааг тухай бүр 
цахимаар болон албан бичгээр хүргүүлж, тайлагнав. Үүнд:  
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1. 2020 онд сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн судалгаа,  
2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчид зэрэг дэв шинээр болон ахиулан олгосон 

судалгаа /41 албан хаагч/,  
3. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан 

зардлын нэгдсэн судалгаа, 
4. Зөрчилтэй томилогдсон төрийн захиргааны албан хаагчдын судалгаа, 
5. Хөл хорио тогтоохтой холбогдуулан Сонгинохайрхан дүүрэгт гадуур хяналт 

тавьж ажиллах 28 албан хаагчийн гэрийн хаяг бүхий судалгаа, 
6. Газрын эрэгтэй 43 албан хаагчийн, эмэгтэй 43 албан хаагчийн, 0-3 насны 

хүүхэдтэй 17 албан хаагчийн судалгаа, 
7. Төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх богино хугацааны болон мэргэшүүлэх дунд 

хугацааны сургалтад хамруулах 16 албан хаагчийн ажилласан жил, мэйл хаяг, 
регистр бүхий дэлгэрэнгүй судалгаа, 

8. Удирдах /10/ болон гүйцэтгэх /71/ албан тушаалтны судалгаа,  
9. Албан хаагчдын ажилдаа ирэх, харих зорчилтын судалгаа,  
10. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний судалгаа, 
11. Эрхэлсэн болон ахлах түшмэлийн багц сургалтын судалгаа, 
12. Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоо” цахим систем дэх төрийн 

албан хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэл. 

Хагас жилийн байдлаар Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
76 албан хаагчтай, Хөдөлмөрийн гэрээг төрийн үйлчилгээний 11 албан хаагчтай байгуулан 
ажиллав. 

Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшнийг үнэлэх журам”,  Газрын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын дагуу давхардсан тоогоор 188 албан хаагчид 50,424,272 төгрөгийн тэтгэмж, 
урамшууллыг тус тус олгов. 

  Газрын албан хаагчдаас тайлант онд төрийн дээд Алтангадас одонгоор 4, 
Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 8, Газрын харилцааны Тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 1 
албан хаагч тус тус шагнуулав. 

Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу 3 албан хаагчид 500,000 төгрөгийн 
тэтгэмж, урамшуулал, Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабын Орон зайн дүн 
шинжилгээний багт ажилласан 2 албан хаагчид 2-5 дугаар сарын илүү цагийн нэмэгдлийг 
тус тус олгов. 
 

4.4 Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал:  

Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль болон 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. 

2021 оны хагас жилийн байдлаар 1021088,3 мянган төгрөгийн урсгал санхүүжилт авч, 
46988,3 мянган төгрөгийн орлого олж 58415,9 мянган төгрөг зарцуулаад байна. 

• 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 
• Ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл – 8582,5 мянган төгрөг  
• Архивын лавлагаа – 195,5 мянган төгрөг 
• Бусад – 2663,1 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлсэн байна. 

Хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хийгдсэн ажлын 138.000,0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт олгосон. Нэмэлт санхүүжилтийн дансаар “Нэг хаалга нэг шинжилгээ” арга 
хэмжээнд 3.804,0 мянган төгрөг зарцуулсан. 



18 

Байгууллагын хэмжээн дэх 22 722 314 425 төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн хадгалалт 
хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьж, данс бүртгэлд ашиглагддаггүй 2 нэр төрлийн            
147 050 000 төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 94 157 070.75 төгрөгийн үнэ бүхий эд хөрөнгийг  
2021 оны 172 дугаартай зөвлөмжийн дагуу Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газарт шилжүүлэхээр албан бичиг хүргүүлэв. 

Байгууллагын 2021 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн санхүүгийн 41 баримтыг 
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт шалгуулав. 

Тайлант хугацаанд нийт 2 655 750 төгрөгийн бичиг хэрэг, 1 021 350 төгрөгийн аж 
ахуйн материал худалдан авч, 4 289 080 төгрөгийн бичиг хэргийн материал, 1 473 850 
төгрөгийн аж ахуйн материал олгов. 

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

 Монгол Улсын Засгийн газрын 246 дугаар тогтоолын дагуу Газрын даргын 2021 оны 
06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар байгууллагын Албан хэрэг 
хөтлөлтийн журам боловсруулан батлуулав. 

 Албан бичгийн шийдвэрлэлт:  

Нийт    1721 
Судлагдаж байгаа  131             
Шийдвэрлэсэн   1587               
Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 2           
Шийдвэрлэлтийн дундаж          8 хоног байна 
Шийдвэрлэлтийн хувь  98.88  % 

Байгууллагаас нийт явсан 1695 бичгийг стандартын дагуу боловсруулан холбогдох 
газруудад хүргүүлсэн. Шийдвэрлэлт 99,23% тай.        

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: 

Нийт     550 
Хугацаандаа байгаа   36               
Шийдвэрлэсэн    512                 
Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн   2 
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц 9 хоног байна. 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах 8 заалт бүхий 2021 оны ажлын 
төлөвлөгөөг боловсруулан Газрын даргаар батлуулав. 

Байгууллага дээр гардаг нийтлэг алдааг арилгах зорилгоор 
WWW.ERP.ULAANBAATAR.MN – еdoc системээр баримт боловсруулахад мөрдөх 
ЗӨВЛӨМЖ боловсруулж, Захиргааны зөвлөлийн 06 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн, нийт 
албан хаагчид мөрдөн ажиллав. 

Байгууллагын архивын үйл ажиллагаа: 

Байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн 2092 баримтыг Хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хүлээн авч, данс бүртгэлийг шинэчлэн үйлдэв.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 байна. 
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Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг сайжруулах чиглэлээр 
холбогдох мэргэжилтнүүдэд 533 хувийн хэргийг түр ашиглуулан, бүртгэл хөтлөв. 

Архивын лавлагаа хүссэн 26  аж, ахуйн нэгжийн албан бичиг, 9 иргэний өргөдлийг 
шийдвэрлэв. Газрын даргын “А” тушаал-91, ”Б” тушаал-170- ийг бүрэн цахимжуулав. 

4.6 Мэдээллийн ил тод байдал: 

Байгууллагын цахим хуудсанд нийт 13 төрлийн 139  мэдээ мэдээлэл 
байршуулснаас: 

- Цаг үеийн мэдээ 35 
- Тайлан, санхүү, төлөвлөгөө 22 
- Хүний нөөц 4  
- Мэргэжлийн зөвлөлийн хурал 18 
- Бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан 20 
- Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 1 
- Газрын даргын тушаал 28 
- Хууль дүрэм журам 3  
- Барилгын ажлын зөвшөөрлийн бүртгэл 8  
- Бусад 7 байна.  

Газрын цахим хуудсаар 743261 иргэн, хуулийн этгээд хандан мэдээлэл авсан.   

2021 оны хэвлэл, олон нийтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан газрын 
uda.ub.gov.mn цахим хуудас, Facebook page, ulaanbaatar.mn цахим хуудас, олон нийтийн 
хэвлэл мэдээллээр газрын үйл ажиллагаатай холбоотой 12 сэдвийг хамарсан мэдээ, 
мэдээллийг ил тод хүргэж ажиллав. Үүнд:  

- Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг 
буулган шинээр барих төслийн талаар,  

- Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 
үйл явцын талаар, 

- Туул гол дагуу амралт зугаалгын цогцолбор байгуулах үзэл баримтлал 
боловсруулах уралдааны талаар, 

- Богд хан уулын Авто зогсоол - Дугуй цагаан чиглэлийн явган аяллын замыг 
тохижуулах ажлын талаар, 

- Сэлбэ голын тохижилтын зураг төсөл боловсруулах ажлын талаар... гэх мэт 

Газрын дотоод хяналт шалгалтын талаар: 

Газрын 2021 оны Дотоод хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөө батлуулан, 
хэрэгжилтийг ханган хяналт-шинжилгээний ажлын тайланг Захиргааны зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэн санал зөвлөмж өгч ажиллав. Үүнд: 

- Шүүхээр хянан хэлэлцэгдэж байгаа үр дагавар үүсэж болзошгүй хэрэг, 
- “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй, нийтийн зориулалттай орон сууцны 

барилгыг буулган дахин барилгажуулах төслийн ажил, 
- www.eservice.ulaanbaatar.mn, www.e-mongolia.mn цахим программын үйл 

ажиллагаа болон үйлчилгээний материалын бүрдэл, 
- Хот төлөвлөлтийн жижүүрийн зураг хөтлөх үйл ажиллагаа, 
- Хууль хяналтын байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийн хэрэгжилт. 

 
 Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр үйлчилгээ авах иргэн, хуулийн этгээдэд 
барилга, хот байгуулалт, дахин төлөвлөлт, газар орон зайн болон дэд бүтцийн чиглэлээр 
MPA системээс мэдээлэл өгөх, газраас үзүүлэх 24 үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулан, холбогдох хууль, журмын дагуу ил тод, хурдан, тэгш, нээлттэй  үйлчилгээ 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулан хагас жилийн байдлаар 3452 иргэн, хуулийн этгээдэд 
үйлчлэв.  

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал “e-mongolia” цахим системд Барилга барих 
хүсэлт, барилгад хаяг дугаар олгох, байр зүйн зураг,  тэг тэнхлэгийн актыг хот байгуулалтын 
мэдээллийн санд бүртгэх, инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх, 
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архивын лавлагаа олгох зэрэг 6 төрлийн 8-н үйлчилгээг холбож, нийт 365 үйлчилгээг 
цахимаар үзүүлэв. 

 

Олон нийтийн арга хэмжээнд оролцсон байдал: 

Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабаас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу “Дэм 
дэмэндээ” аяны хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 9, 10, 16-р хорооны 9  өрхөд тус бүр 50000 
төгрөгийн хүнс, ахуйн хэрэглээний бараа бүхий дэмжлэг, тусламж үзүүлэв.  

Иргэдийн амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, аялагчдын эрүүл, аюулгүй 
байдлыг хангах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Богд хан уулын Баруун ширээтээс 
Дугуй цагаан руу алхдаг хэсэгт “Төгс хандлагаа өөрчилье” ТББ-тай хамтран 2 га газарт 4000 
мод тарих ажилд 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр нэгдэж эх дэлхийгээ хамгаалах, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулав. 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас ирүүлсэн “Өгөөмөр өдөр” аянд 06 
сарын 18-аас 27-ны өдрүүдэд хамрагдан оролцож, өөрт хэрэглэгдэхгүй бусдад өгч болох эд 
зүйлсийг цуглуулан Чингэлтэй дүүрэг хариуцсан төслийн мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөв. 

Газрын даргын 2021 оны А/05 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Спорт хамтлаг”-ын 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу албан хаагчдын дунд эрүүл, зөв амьдралын дадал 
хэвшүүлэх, дархлааг дэмжих зорилгоор “Цахим алхалт-2021” аяныг өрнүүлж, 76 албан 
хаагч амжилттай оролцсоноос 1-5 дугаар байранд оролцсон албан хаагчдыг өргөмжлөл, 
мөнгөн шагналаар шагнав. Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын хорооноос ирүүлсэн 
удирдамж, чиглэлийн дагуу гүйлт, алхалт, дугуй гэсэн төрлөөр 1 сарын аянд албан хаагчдаа 
идэвхтэй оролцуулж байна.  
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Хөтөлбөр, төлөвлөгөө, үүрэг даалгавар:  

- Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
биелэлт; 

- Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт; 

- 150 мянган айлын орон сууцны үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт;  
- Нийслэлийн Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийн биелэлт; 
- Газрын эрх зүйн ажлын тайлан; 
- Гадаад харилцааны ажлын тайлан; 
- Ес зүйн зөрчлийн тайлан;  
- Монгол Улсын Засгийн газрын 100 хоногт барилга, хот байгуулалтын салбарт 

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт; 
- Газрын үйл ажиллагааны тайланг сар бүрийн 2, 4 дэх 7 хоногийн пүрэв гариг бүр 

chinzorigterka@gmail.com цахим хаягаар; 
- Засгийн газрын 2018 оны ”Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай”  62 дугаар 

тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016 дугаар захирамжийн биелэлтийг 
7 хоног бүр тус тус тайлагнаж ажиллав. 

- Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
дагуу “Нийслэлийн хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний төсөл”-д тусгах 86 
арга хэмжээний саналыг 4 хавсралаар нэгтгэн боловсруулж, Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлэв.  

4.7 Санаачлан хэрэгжүүлсэн ажил: 

Улаанбаатар хотын түүхэн барилга, байгууламжийн хадгалалт хамгаалалтын 
судалгаа, шийдлийг боловсруулж холбогдох хурлаар хэлэлцүүлэх: 

Улаанбаатар хотын түүхэн барилга байгууламж хадгалалт, хамгаалалт судалгааны 
ажлын хүрээнд Нийслэлийн хамгаалалтад авсан түүхэн өв соёлын байршил, засвар 

хийгдсэн байдал, зориулалтыг Нийслэлийн соёл урлагийн газар болон Дүүргүүдийн засаг 
даргын Тамгын газраас мэдээлэл авч, судалгаа боловсруулан, түүх соёлыг сэргээн 
засварлах, Соёлын өвийн тухай хууль эрх зүйн орчин, Соёлын өвийг хамгаалалтад авах 
олон улсын баримт бичиг болон Монгол улсын соёлын өвийн тухай хуульд нийцүүлэх 
талаар судалгаа хийв. 

Зарим Их, дээд сургуулиудыг мэргэжлийн чиглэл, салбараар төрөлжүүлж, дагуул 
хотуудад шилжүүлэх судалгаа, шийдэл боловсруулж холбогдох хурлаар хэлэлцүүлэх: 

Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд зарим Их дээд 
сургуулиудыг мэргэжлийн чиглэл, салбараар төрөлжүүлж, дагуул хотуудад шилжүүлэх 
судалгаа, төлөвлөлтийн шийдлийг тусган 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 03 
дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд иргэд олон нийт, эрдэмтэн судлаачдын дунд шат 
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дараалсан цахим хэлэлцүүлгүүдийг “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-тай 
хамтран зохион байгуулсан. 

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн их 
дээд сургууль, коллежийн судалгааг Ерөнхий архитекторын ажлын албанаас  
боловсруулсан бөгөөд төлөвлөлтийн урьдчилсан шийдлийг Боловсрол, шинжлэх ухааны 
яам, Барилга хот байгуулалтын яам болон бусад холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтарсан Ажлын хэсэг байгуулж, Засгийн газарт танилцуулахаар бэлтгэж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

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 хөв цөөрөм үүсгэх 
тохижилтын ажлын төлөвлөлтийг боловсруулав. 

 

 

 

Улаанбаатар хотын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хотын хэмжээнд гудамж, 
барилга, байгууламжуудын өнгө төрх тэдгээрийн ансамблийг эвдэж буй хүчин зүйлсийг 
судлан хотын өнгө, төрхийн нэгдсэн шийдлийг тодорхойлох судалгааг хийв. 

 

 
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 хөв цөөрөм үүсгэх 
тохижилтын ажлын төлөвлөлтийг боловсруулав. 
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ТАВ. НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГААС ӨГСӨН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ, БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ 

5.1 Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт: 

“Туул гол дагуу амралт, зугаалгын цогцолбор” байгуулах үзэл баримтлал /концепц/, 
загвар зураг боловсруулах уралдаан /Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/338 дугаар 
захирамж/ 

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 
05 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зарлан нийт 8 баг бүтээлээ ирүүлснийг 2021 
оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг дуустал цахим хуудсанд байршуулж иргэд, олон нийтээс 
санал авах ажлыг зохион байгуулсан. Уралдаан дүгнэх комисс удирдамжид заасан шалгуур 
үзүүлэлтээр дүгнэн шилдгийн шилдэг санаа буюу тэргүүн байрт – 77.6 оноогоор “Riverside 
Paradise” бүтээл -15 сая төгрөг, 67.45 оноогоор “Оюут” ХХК  дэд байрт шалгаран 5 сая 
төгрөгөөр тус тус шагнагдав. 

 

Цагийн хязгаартай ажиллах авто машингүй гудамж, зам талбайн судалгаа гарган төсөл, 
хөтөлбөр боловсруулах /Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны “Ажлын хэсэг байгуулах 
тухай" А/292 дугаар захирамж  

Бага тойруу орчимд 11 байршилд цагийн хязгаартай ажиллах гудамж, замын 
судалгаа боловсруулж, байршил тус бүрийн талбайн хэмжээ, онцлог үйл ажиллагааны 
чиглэлийг тусган, саналын хамт Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/292 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан Цагийн хязгаартай ажиллах авто машингүй гудамж, зам 
талбайн судалгаа гарган төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан 
зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 
хуралдаанд танилцуулсан. 
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Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулах 
чиглэлээр хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын цогц  арга хэмжээ авах /Нийслэлийн 
Засаг даргын 2021 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай" А/393 дугаар захирамж/ 

Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах, төвлөрлийг 
сааруулах, нийтийн тээврийн хүртээмж, чанарыг сайжруулах, дэвшилтэд технологи бүхий 
багтаамж ихтэй шинэ нийтийн тээврийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, шинэ тойрог зам барих, хот 
төлөвлөлтийн бодлогын хүрээнд олон төвтэй эдийн засаг, санхүү бизнесийн хот байгуулах 
цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар хотын төвлөрлийг зохицуулах 
нэгдсэн хөтөлбөр”-ийн төлөвлөгөөг боловсруулах юм. Уг хөтөлбөр нь найман салбарыг 
хамарсан 5 үндсэн чиглэлээр хийгдэх бүтээн байгуулалтын төсөл, арга хэмжээнүүдээс 
бүрдэнэ. /Нийслэлийн авто замын түгжрэл, төвлөрлийг сааруулахад чиглэсэн авто замын 
оновчтой сүлжээг бий болгож замын орц гарцыг нэмэгдүүлэх, гэр хорооллын нөхцөлийг 
сайжруулах, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дэмжсэн төсөл арга хэмжээ/ 

  Тус газраас Ажлын хэсэгт Улаанбаатар хотын хүн ам, барилгажилтын нягтралын 
судалгаа, мэдээллийг гарган нэгтгэж, дэд төвийн төлөвлөлтийн хэрэгжилт, цаашид хийгдэх 
ажлыг тодорхойлох байршлын зураглал, хөрөнгө оруулалтын тооцоог, дэд төвийн 
төлөвлөлтийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүнг зураглал хэлбэрээр танилцуулга, дэд төвийн 
төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтын болон бүтээн 
байгуулалтын тооцоо гаргах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

  

 Гандантэгчэнлин хийдийн одоогийн байдал болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө: 

“Гандантэгчэнлин хийд” орчмыг соёл, аялал жуулчлалын бүс болгон хөгжүүлэх ажлын 
хүрээнд Гандантэгчэнлин хийд орчмын одоогийн байдал, хийгдсэн төлөвлөлтүүд, төсөл 
хөтөлбөрийн талаар Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 7 дугаар хуралд танилцуулан, 
Монгол Улсын Засгийн газрын 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар 
Гандантэгчинлэн хийд” орчимд аялал жуулчлалын бүс байгуулах, төлөвлөлтийг 
хэлэлцүүлэн, хурлын тэмдэглэлээр үүрэг өгөгдөв. 
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Богдхан уул-Дугуй цагаан чиглэлийн явган аяллын замын тохижилтын ажил /Нийслэлийн 
Засаг даргын 2021 оны А/370 дугаар захирамж/ 

Иргэдийн амралт, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, аялагчдын эрүүл, аюулгүй 
байдлыг хангах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Богдхан уул-Дугуй цагаан чиглэлийн 
явган аяллын замыг тохижуулах ажлын даалгаврыг Мэргэжлийн Зөвлөлийн /комисс/-ийн 
2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 8 дугаар хурлаар хэлэлцэн МЗХ2021/08-002 дугаар 
тохижилтын ажлын төлөвлөлтийн даалгаврыг батлуулж,  загвар зураг боловсруулах ажилд 
хяналт тавин ажиллаж байна. 

Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо “Аса” цирк орчмын 1,8 га талбай Хүүхэд 
залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх цэцэрлэгт хүрээлэнг байгуулах, Одоо байгаа 
Н.Нацагдоржийн номын санг шинэчлэн төлөвлөж ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН СОЁЛЫН ТӨВ 
болгох төлөвлөлтийг боловсруулж танилцуулав. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/374 дугаар 
захирамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт агаар, орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг бодитой үр дүнд хүргэх, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг хангах зорилгоор “Эко орчин-цэвэр агаар” аяныг 2021 оны 05 дугаар 
сарын 18-ны өдрөөс 2021 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж 
байна. Тус аяны хүрээнд Улаанбаатар  хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн газар 
зохион байгуулалтын алба, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт,  
зохицуулалтын газар, Нийслэлийн Авто замын  хөгжлийн газартай хамтран гудамжны 
судалгааг гарган дүүрэг бүрд тухайн гудамжны хамаарал бүхий газар ашиглагч, эзэмшигч, 
өмчлөгч үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэний оролцоог хангуулан жишиг 
байдлаар тохижуулах гудамжийг сонгов. Үүнд: 

1. СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ:  Чингэлтэйн өргөн чөлөө, (32-ын аюулгүйн 
уулзвараас хойд зүг 17-гийн автобусны буудал хүртэл 1,2 км), 

2. БАЯНГОЛ, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ: Хувьсгалын зам, (Тасганы овооны аюулгүйн 
уулзвараас хойд зүг МҮОНРТ хүртэл 0,4 км) 

3. БАЯНГОЛ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ: Ард Аюушийн өргөн чөлөө, (Саппорогийн 
аюулгүйн уулзвараас хойд зүг хорооллын автобусны эцсийн буудал хүртэл 1,7 км) 

4. СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ: Товчооны зам, (Моносын аюулгүйн уулзвараас 
баруун зүг Дархан хот баруун аймаг салах аюулгүйн тойрог хүртэл 8,9 км) 

5. ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ: Чингисийн өргөн чөлөө “УБЦС” ХК-ийн уулзвараас хойд зүг 
Үйлдвэрчний гудамж үйлдвэр урлалын дээд сургууль хүртэл хойд зүг хүртэл 0,53 км, 

6. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ: Дандарбаатарын гудамж, (Скадрилын хөшөөнөөс хойд зүг Цайз 
зах хүртэл 0,94 км) 
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5.2 Бусад байгууллагуудтай хамтран ажилласан ажлын талаар:  
Нийслэлийн Засаг даргын А/318 захирамжийн дагуу Нийслэлийн Газар зохион 

байгуулалтын албаны захиалгаар “Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөө” боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Газар дэлхий” ХХК шалгарсан байна. Тус 
бодлогын баримт бичгийг боловсруулахад хот байгуулалтын суурь судалгаа, “Улаанбаатар 
хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2040”-ын үзэл баримтлалыг хүргүүлж хамтран 
ажиллав. 

Улаанбаатар хотын ачаа тээвэрлэлтийг зохион байгуулах төлөвлөгөөний саналыг 
боловсруулж тоон хэлбэрээр /Arcgis программ/ Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанд хүргүүлсэн. 

Улаанбаатар хотын 1938-2020 оны ерөнхий төлөвлөгөө, Улаанбаатар хотын 
суурьшлын бүсийн нутаг дэвсгэрийн тэлэлт, түүхэн барилга байгууламжийн талаар 26 
хуудас бүхий танилцуулгыг боловсруулж постер бэлтгэн танилцуулж ажилласан. 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/121 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан Ажлын 
хэсгийн дүгнэлтийн дагуу зөвшөөрөлгүй баригдсан 116 барилгын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллав. Судалгаагаар  
Буулгах шийдвэр гарсан-22, Комисс ажилласан-4, Зөрчил арилгуулж Барилгын ажлын 
зөвшөөрөл олгосон-16, Баримт бичгийн бүрдлийг хянаж байгаа-3 барилга байна. 

Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй, хийц, бүтээц нь ослын байдалтай 66 барилгад зохих арга, 
хэмжээ авах хүсэлтийг албан бичгээр  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Соёлын яам, 
Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Татварын газарт хүргүүлэв. 

“Одон орон, геофизикийн хүрээлэн”-гээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Хүчтэй газар 
хөдлөлтийн баллыг тодорхойлох багаж, төхөөрөмжийг Улаанбаатар хотын 4 бүсэд 
суурилуулан урт хугацаанд хамтран хэмжилт, судалгаа хийх талаар санамж бичиг 
байгуулахаар болов. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын 
авто зам, тохижилт, ногоон байгууламжийг ашиглах хамгаалах журмын дагуу орц, гарц 
гаргах хүсэлт гаргасан аж ахуй, нэгж байгууллагуудын хуралд цахимаар оролцож 
батлагдсан эх загвар зурагт тайлбар мэдээлэл өгч ажиллав. 

Барилга хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Шинжлэх 
ухаан технологийн их сургуулийн Барилга, архитектурын сургуультай жил бүр хамтран 
зохион байгуулдаг эрдэм шинжилгээний УЛААНБААТАР УС-ЦЭВЭР ОРЧИН 2021 бага 
хуралд оролцож, Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний шугам сүлжээ болон Ус хангамж 
ариутгах татуургын шугам сүлжээний одоогийн байдал, төлөвлөлт, шинэ технологи, усны 
аюулгүй байдал нэртэй илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв. 

Дэд бүтцийн төвийн халаалтын зуух, цэвэрлэх байгууламжийн эрүүл ахуйн 
хамгаалалтын бүсийг тогтоон SHP файлаар нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 
албанд 2021 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр 06/1439 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 
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ДҮГНЭЛТ: 

 Нийслэлийн хот төлөвлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, тодотгох, хэрэгжүүлэх ажлыг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллахдаа Барилгын тухай хууль, 
Хот төлөвлөлтийн тухай хууль, Эрчим хүчний тухай хууль, Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль болон бусад урт хугацааны бодлогын баримт бичиг 
болох “Алсын хараа-2050”, Монгол улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 
чиглэл зэрэгтэй уялдуулан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлж ажилласан байна. 

 “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” 
боловсруулах ажилд салбар хоорондын болон, урт хугацааны                              
“Алсын Хараа-2050” бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан төлөвлөх тал дээр 
санаачилгатай, тооцоо судалгаанд үндэслэн ажилласан. 

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

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

 

ЦААШИД ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТОТ АЖИЛ:  

 Хот байгуулалтын салбарын эрх зүйн орчныг илүү оновчтой болгох 

 Төвлөрлийг сааруулах, түгжрэлийг багасгах цогц арга хэмжээний 
төлөвлөлтийг боловсруулах 

 Тохижилт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, шинэ байршлыг 
судлах 

 Улаанбаатар хотын барилга байгууламжийг өнгөний нэгдсэн шийдэлтэй 
болгох  

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН: ГАЗРЫН ДАРГА                  Ц.ТУЛГА  

 

ХЯНАСАН: ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН                                                                                                 
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                    Ч.БАДАМХАНД  
             

ТАЙЛАН ГАРГАСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН           Н.ДҮНЖИЙМАА  


