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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Дундаж  
хувь 

1. НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

7 20 92 % 

2. ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-
2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

43 98 98 % 

3. ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД 
ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД 

7 7 100 % 

Нийт 57 125 98% 

 

№ 
Стратеги төлөвлөгөө &  Бодлогын баримт 

бичиг   
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Дундаж  
хувь 

1. Стратеги төлөвлөгөө 6 6 100 % 

2. 
Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл 

76 76 100 % 

Нийт 82 82 100 % 
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НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1.  ЗГҮАХ-ийн 4.1.2 дахь заалт: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.11 Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 

Улаанбаатар хотын суурин газарт барьж, зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: Газрын гүний дулаан ашиглах 
төслийг үргэлжлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-53. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

620.0 сая төгрөг 

 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл хангагдсан: 30%  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Ерөнхий боловсролын 122 
дугаар сургуулийг газрын гүний дулаанд холбосон. 

Мөн Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн барилгыг газрын гүний 
дулаанд холбох, дулааны насос суурилуулах ажлын зураг төсөл 
болон судалгааг “Мон-Угсралт” ХХК болон Япон улсын Zeneral 
heatpump industry LLC-тай хамтран хийж гүйцэтгэсэн ба хөрөнгө 
оруулалтын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

620.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай                

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: ЗГҮАХ-ийн 4.1.2 дахь заалт: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.11 Сэргээгдэх эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг Улаанбаатар хотын суурин газарт барьж, зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил  Жилийн эцэс  

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. БЗД-ийн 79 сургуулийн 
газрын гүний дулаан 
ашиглах төслийг 
үргэлжлүүлэх 
чиглэлээр холбогдох 
нутгийн захиргааны 
байгууллагуудтай 
хамтран ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл ажил 
хангагдсан. 

50 хувь 50 хувь 100 хувь  100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.  ЗГҮАХ-ийн 4.2.3 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.19. Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх 

байгууламжид технологийн шинэчлэлт хийн 250 мян мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон 

шинэ суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ: Төв цэвэрлэх байгууламжид 
технологийн шинэчлэлт хийн 250.0 мян.мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийг шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. «Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлэх, 
ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар 
хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-68. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

БНХАУ Хөнгөлөлттэй зээл 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МУЗГ-аас Улаанбаатар хотод шинэ цэвэрлэх байгууламжийн 
хөрөнгийг БНХАУ-ын зээлээр барихаар шийдвэрлэж,  “Чайна тисижу 
сивил инженеринг групп ба Бээжин констракшн инженеринг групп 
консорциум” нь 267,9 сая америк доллараар барихаар гэрээг 2019 оны 
1 дүгээр сард  байгуулсан.  
Улаанбаатар хотод шинэ Төв цэвэрлэх байгууламж барих төслийн 
Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрт  2020.01.20-ны өдөр Бээжин хотноо 
Монгол улсын Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, БНХАУ-ын Экспорт-
Импорт банкны дэд ерөнхийлөгч  Шие Пин нар   гарын үсэг зурсан. 
Энэхүү гэрээ хийгдсэнээр  БНХАУ-ын Засгийн газраас Монголын 
Засгийн газарт олгох 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд хэрэгжих санхүүжилтийн эрх нээгдсэн. УБЗАА-аас шинэ 
цэвэрлэх байгууламжийн нарийвчилсан  зураг төслийг боловсруулах, 
барилгын ажил эхлэхэд шаардагдах мэдээлэл, судалгаагаар ханган 
ажиллаж байна.  
Шинэ цэвэрлэх байгууламж баригдах ажлын талбайг бэлдсэн. Био 
реакторын байгууламжийн суурийн цутгалт, арматурчлалын ажил 
30%-тай хийгдсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн биореактор, анхдагч 
болон хоёрдогч тунгаагуурын ажлын зураг хийгдсэн. МУЗГ-ын 
2020.05.06-ны 164 дүгээр тогтоолоор “Чайна тисижү сивил 
инженеринг групп” ХХК-ны БНХАУ-с ирэх 400 инженер техникийн 
ажилчдад Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгож, ажлын 
байрны төлбөрөөс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан бөгөөд 16 ИТА 
оройтож ирснээс ажил бага зэргийн хугацааны хоцрогдолтой эхэлсэн.  
2020.05 сард Монгол Улсын Шадар сайд, Улсын Онцгой комиссын 
дарга Ө.Энхтүвшин, Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон БХБЯ, 
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын удирдлагууд шинээр 
баригдаж буй цэвэрлэх байгууламжийн ажлын явцтай танилцсан. 
Үүний дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.06.01-ний өдрийн 31 
дүгээр тэмдэглэлээр  “төслийн барилгша угсралтын ажлыг 
эрчимжүүлж, БНХАУ-аас инженер, техникийн ажилчдын асуудлыг  
хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг Засгийн газрын гишүүдэд 
үүрэг болгосон. 
 Цахилгаан хангамжийн  35/10 кВ-ын 2х10 МВА-ын чадалтай  дэд 
өртөөний  зураг төслийг ерөнхий гүйцэтгэгч “Чайна тисижу сивил 
инженеринг групп” ХХК, зураг төслийн “Ингүүмэл-Эрчим” ХХК 
гүйцэтгэж байна. 35кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
/ЦДАШ/-ын ажлын зураг төслийг магадлал хийлгэхээр мөн “ИХБ-4” 
болон 110/35/10 кВ-ын Борнуур дэд станцуудыг холбосон 110 кВ-ын 
117 дугаар ЦДАШ-ын 24, 25, 26-р тулгуурууд төслийн барилгажих 
талбайд орсныг шилжүүлэн зөөх зураг төслийг боловсруулж байна. 
СХД-ийн газрын албатай хамтран цэвэрлэх байгууламжийн орц, 
гарцыг бүрэн чөлөөлсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

267,9 сая америк доллар 
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Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.2-р арга хэмжээ: Урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн технологийн шинэчлэлт хийх ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлэх, 
ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар 
хангана..» , ЭЗНХҮЧ-ийн 2-70. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Арьс ширний үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх хүртэл Урьдчилсан 
цэвэрлэх байгууламжийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангуулж, 
жил бүр урсгал засварын ажлыг үе шаттайгаар гүйцэтгэж байна. 
Үүний дотор Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийн элс баригч, цацраг 
тунгаагуур, фермийг Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын 
өөрийн хөрөнгөөр засварлалаа.  

Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас дотоод хяналт шалгалтын 
төлөвлөгөөний дагуу 27 бохирдуулагч үйлдвэрийн цэвэр, бохир усны 
шугам сүлжээнд хяналт шалгалт хийж, “Технологийн хаягдал ус 
татан зайлуулж, урьдчилан цэвэрлэх гэрээ” шинэчилж хийх албан 
бичиг дээрх байгууллагуудад хүргүүлсэн. Дээрх шалгалтын явцад 
дараах зөрчил дутагдлууд илэрснийг тухай бүр албан шаардлага 
өгч, хэвийн ажиллагаанд оруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 90 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ   Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.3-р арга хэмжээ: Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон хөрсний усыг ногоон байгууламжийн усалгаа, авто замын 
зорчих хэсгийг угаахад ашиглах ажлын зураг төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлж 
эхэлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг 
нэгдсэн удирдлагаар хангана..», ЭЗНХҮЧ-ийн 2-73. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Усны нөөцийн 2030 төслийн багтай хамтран Багшийн хөгжлийн 
ордны хөрсний усыг зоорийн давхарт хуримтлуулан цэвэршүүлж, 
халдваргүйжүүлэн, бие засах газар, галын систем, ногоон 
байгууламжид ашиглах угсралтын ажлыг хийж, байнгын 
ашиглалтад оруулан, ашиглаж байна.  

Хот тохижилтын газраас АПУ Эм си Эс зэрэг байгууллагуудтай 
гэрээ байгуулж саарал ус авч ногоон байгууламжуудыг усалж 
байна.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.-ийн үр дүн: ЗГҮАХ-ийн 4.2.3 дахь заалт; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.4.19. Улаанбаатар хотын Төв 
цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэлт хийн 250 мян мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийг болон шинэ суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 
 

2019 он 
Эхний хагас жил  Жилийн эцэс 

Төл. Төл. Төл. Төл. 

1 Захиалагчийн хяналт 
тавин ажиллаж буй 
Барилга хот 
байгуулалтын яамтай 
хамтран ажиллаж, 
шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 50 хувь 100 хувь 100 хувь 

2 Цэвэрлэх 
байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн болон 
хөрсний усыг ногоон 
байгууламжийн 
усалгаа, авто замын 
зорчих хэсгийг угаахад 
ашиглах ажлын зураг 
төслийг 
боловсруулахад санал 
өгнө. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 50 хувь 100 хувь 100 хувь 

3. Захиалагчийн хяналт 
тавин ажиллаж буй 
Барилга хот 
байгуулалтын яамтай 
хамтран ажиллаж, 
шаардлагатай мэдээ 
мэдээллээр хангаж 
ажиллана. 

Хэрэгжилт 

хувь 

Бэлтгэл 
ажил 

хангагдсан. 

50 хувь 50 хувь 100 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Явган явах, дугуйгаар зорчих орон зайг нэмэгдүүлэх үүднээс “Гудамж”, “Дугуйн 

зам” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

  

 № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 
 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайд явган хүний зам шинээр тавих, засварлах ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 2.83; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.5.11; Үндсэн чиглэлийн 2.102; УБЗАА-ны ГТ-ний 1.3 дахь заалт. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

4.000.0 сая төгрөг-НТХО /2 тэрбум батлагдсан/ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин Нийслэлийн хэмжээнд 288.040м2 талбайд явган замыг шинээр 15,3 
тэрбум төгрөгөөр барих шаардлагатай байгаа. 2019 онд Явган 
замын ажлын хүрээнд нийт 86,490.2м2 талбайд явган зам шинээр 
барих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Явган хүний зам, 61400 м2 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэс: Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд засварлах, шинээр 
барих, газар чөлөөлж тохижуулах шаардлагатай явган замын 
батлагдагсан байршлуудад худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Явган зам барих шинээр засварлах ажлын санхүүжилт 50 хувь 
батлагдсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанаас 2020 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийж 
гүйцэтгэх 24000м2  эвдрэл бүхий явган замын судалгааг гаргасан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 
А/471 дүгээр захирамжаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанд, А/469 дүгээр захирамжаар Багануур дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газарт, А/470-р захирамжаар Багахангай дүүргийн Засаг 
даргын Тамгын газарт, 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/529 
дүгээр захирамжаар Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 
худалдан авах ажиллагааны эрхийг тус тус шилжүүлсэн. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/471 дүгээр захирамжийн дагуу 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/131 дүгээр 
тушаалаар байгуулагдсан Үнэлгээний хороо 24,416м2 талбайг 
1,446,760,000 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх нийт 28 багц ажлын 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, зөвлөмжийг Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн боловч Нийслэлийн Засаг 
даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Захирамжид 
өөрчлөлт оруулах тухай” А/1252 дугаар захирамжаар Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх 
тухай” А/471 дүгээр захирамжийг хүчингүй болгож, санхүүжих дүнд 
өөрчлөлт оруулсан. Захирамжид өөрчлөлт орсны дагуу 
Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 13,400м2 талбайд 
явган зам хийх ажлыг 740,223,186 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 
Багахангай дүүрэгт 4740м2, Багануур дүүрэгт 11667м2 явган замын 
ажил 2020-2021 онд он дамнан хэрэгжинэ. Нийт нийслэлийн 8 
дүүргийн /Налайхаас бусад/ хэмжээнд 29807м2 явган замын ажил 
хийгдэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

УБЗАА - 740,223,186 төгрөг 

БНД – 689,104,653 төгрөг 

БХД – 283,830,741 төгрөг 

НИЙТ 1,713,158,580 төгрөг 

Хүрсэн түвшин 29,807м.кв Хэрэгжилт 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2-р арга хэмжээ: Дугуйн зам шинээр барих ажлыг 
зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 2.83; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
2.5.11; Үндсэн чиглэлийн 2.103; УБЗАА-ны ГТ-ний 1.3 дахь заалт. 

Хэрэгжилт 

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/607, А/697 тоот 
захирамжаар Маршалын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл Туул 
голын хойд эрэг дагуу 7,1 км урттай 3 м өргөнтэй дугуйн зам барих 
ажлыг 2019 оны 3 дугаар улирлаас эхлүүлж, 2020 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний өдөр дуусгаж ашиглалтад оруулсан. Энэхүү ажлын 
хүрээнд 27,000м2 хөрс хуулалт, 60,200м3 далан байгуулах, 3900м2 
суурийн үе бэлтгэх, 20м гүүр барих бетон бүтээцийн ажил хийгдэж, 
даланд хөлдөлтөөс хамгаалах үе, дугуйн замын хашилт, асфальт 
бетонон хучилт хийгдсэн. Мөн хоёрдугаар ээлжийн тохижилтын 
ажлын хүрээнд гэрээний дагуу ажлыг 2020 оны 10 дугаар сарын 02-
ны өдөр эхлүүлж одоогийн байдлаар 3 байршилд хийгдэх 
тохижилтын талбайн шороо дүүргэлтийн ажил 90%, 
камержуулалтын шилэн кабелийн шуудуу ухах ажил 100%, 
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гэрэлтүүлгийн 215 суурь бэлдцийг суурилуулах ажил 70%, нийт 
суурилуулах 11,7 км хамгаалалтын хашлагаас 4 км хашлага 
суурилуулах ажил хийгдээд байна. Нийт ажлын явц 70%-тай байгаа 
ба он дамнан хэрэгжинэ. 
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/131 

дүгээр захирамжаар 2020-2021 онд 8 байршилд шинээр дугуйн зам 

барих 16.0 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд 6.0 тэрбум төгрөгөөр 

нийт 50,2 км дугуйн зам баригдахаар төсөв батлагдсан. 

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тус ажлыг зохион 

байгуулж, 2020 онд 3 байршилд барилга угсралтын ажил хийгдэж 

байна. /2019-2020 онд нийт 57,3км дугуйн зам тавигдахаар зураг 

төсөвтэй./ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1,885,191,748 төгрөг 

Хүрсэн түвшин 
7,1 км урттай 3 м өргөнтэй дугуйн зам хийгдсэн. Бусад 
тохижилтын ажил он дамнан хэрэгжинэ.  
Хэрэгжилт 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ын үр дүн: Явган явах, дугуйгаар зорчих орон зайг нэмэгдүүлэх үүднээс “Гудамж”, 
“Дугуйн зам” дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.1. 

Явган хүний зам, 61400 м2 
м2 0 61,400 29,807 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3.2. 

Дугуйн зам, 6 км 
км 0 7.1 7,1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. "Ногоон Улаанбаатар 2030" төсөл боловсруулан батлуулж, Улаанбаатар хотыг 

дэлхийн ногоон хотуудын жишгээр хөгжүүлнэ. 

 № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн болон 
хязгаарлагдмал, тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, нягтралыг 
сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.4; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.3; Үндсэн чиглэлийн 3.4; УБЗАА-ны ГТ-ний 1.3 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал 11,500.0 сая 
төгрөгийн задаргаанаас 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин Гудамж талбай, 100 га 

Шалгуур үзүүлэлт Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсэн талбайн хэмжээ /га/ 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Шаардагдах судалгааг хийж батлуулсан байна. 

2-р улиралд: Зохион байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна. 

3-р улиралд: Ажилд хяналт тавьж ажилласан байна. 

4-р улиралд: Ажлын үр дүнг нэгтгэж, тайлагнасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 3241ш 
шилмүүст мод, 250000ш гоёлын навчит мод сөөг, тарьж, 
арчилгааг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж байна. 
Энэхүү ажлын хүрээнд шинээр 13 байршилд ойн төгөл байгуулах 
ажлыг 13 ААНБ, 23 байршилд модлог ургамлын хослол зохиомж 
хийх ажлыг 10 ААНБ хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 11 ААНБ 128 
байршилд 16500ш гоёлын модыг 2200ш торхонд байршуулж, 
арчилгааны ажлыг хариуцан ажиллаж байна. Тусгай хэрэгцээний 
ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Далан давхар, 
Алтан өлгий, Маахуур толгой орчмын оршуулгын газруудад нийт 
9247ш мод сөөг тарьж, 12га газрын арчилгааны ажлыг 3 аж ахуйн 
нэгж байгууллага гүйцэтгэж байна. 2020 онд нийтийн эзэмшлийн 
40,4га, арчилгааны 122,4га, хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1,2га, 
тусгай хэрэгцээний 16га буюу нийт 180.0га газарт ногоон 
байгууламжийн нягтарлыг шинээр нэмэгдүүлж, арчлалт 
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хамгаалалтыг давхардсан тоогоор 77 аж ахуйн нэгж, байгууллага 
хариуцан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хүрсэн түвшин 
180,0 га  
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2-р арга хэмжээ: Хөрсний усны ундрага илэрсэн 
нэгж талбарт болон гадаргын усыг ашиглан шугам хоолой татан ногоон байгууламжийг 
услах, чийгшүүлэх технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.4; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.3; Үндсэн чиглэлийн 3.5; УБЗАА-ны ГТ-ний 1.3 дахь заалт. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Ногоон байгууламжийн хаврын цэнэг усалгаа, нарс модны титэм 
усалгаанд “АПУ” ХХК болон “MCS” ХХК-ний саарал усыг, мөн ногоон 
нуурын хөрсний усыг ашиглан нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламжийг 697 рейсээр 6,136 тонн усаар услах ажлыг зохион 
байгуулж, саарал усыг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. 
2.Хонхтой цэцэрлэгийн 1.1га зүлэгт талбайд усалгааны 
автоматжуулсан системийг суурилуулсан. Хантер систем буюу 
хөрсний болон агаарын чийгшилтийн тохиргоотой усалгааг 
автоматаар хийж байгаа бөгөөд зүлэгт талбайг 16 зон бүсчлэлээр 
ээлжилж усалдаг болсон. 
3. Богд хааны ордон музейн тохижилтын ажлын хүрээнд 3,026у/м 
газар доорх хантер усалгааны системийг шинээр ашиглалтад 
оруулж,  10,500м2 зүлэгт талбайн усалгааг хийж байна.  
4.СХД-ийн 22 дугаар хороо, Цагдаа толгойн цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн газар доорх усалгааны системийг ашиглалтад 
оруулж 40,000м2 талбайн зүлэг, ногоон байгууламжийг усалж 
байна. 
5. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам дагуу таригдсан нарс, гацуур 
зэрэг 10,251ш шилмүүст модны титмийг зориулалтын тусгай 
тоноглол бүхий автомашинаар  мананцар үүсгэн 130 рэйсээр 1135 
тонн усаар угаах ажлыг хийж гүйцэтгэж усалгааны энэхүү 
технологийг мөн хэвшүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
Саарал ус болон, газар доорх усалгааны системийг хэрэглээнд 
нэвтрүүлсэн. 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3-р арга хэмжээ: Нийслэлийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.4; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.1.3; Үндсэн чиглэлийн 3.6; УБЗАА-ны ГТ-ний 1.3 дахь заалт . 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, авто 
зам дагуу хамгаалалтын ногоон зурвас байгуулах ажлын хүрээнд 
дараах 12 байршилд 40,4 км урт хамгаалалтын ногоон зурвас 
байгуулсан. Үүнд: 

• Ард аюушийн өргөн чөлөөнд 2.2 км, 

• Дүнжингаравын зам дагуу 13 км,  

• Чингисийн хүрээ 3.3 км,  

• 22 товчооны авто замд 7.0 км,  

• Амарсанаагийн гудамжинд 0.8 км,  

• Наадамчдын зам дагуу 6.0 км,  

• Чингэлтэйн гудамж, Ногоон нуурын гудамжинд 3.5 км,  

• Эрхүүгийн гудамжинд 0.9 км,  

• Бээжингийн гудамжинд 0.9 км,  

• Тасганы овооны зам дагуу 0.6 км,  

• 10-р хорооллын туслах зам дагуу 0.7 км  

• Нисэхийн зам дагуу – 1.5 км  
2. 2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 3241ш 
шилмүүст мод, 250000ш гоёлын навчит мод сөөг, тарьж, ногоон 
массын хэмжээг нэмэгдүүлэн ажилласан байна. Энэхүү ажлын 
хүрээнд шинээр 13 байршилд ойн төгөл байгуулах ажлыг 13 ААНБ, 
23 байршилд модлог ургамлын хослол зохиомж хийх ажлыг 10 
ААНБ хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 11 ААНБ 128 байршилд 16500ш 
гоёлын модыг 2200ш торхонд байршуулсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хүрсэн түвшин 

Авто зам дагуу нийт 40,4 км хамгаалалтын ногоон байгууламж 
хийж, нийт 250,000ш ширхэг гоёлын мод, сөөг тарьж ногоон 
массын хэмжээг нэмэгдүүлсэн.    
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. "Ногоон Улаанбаатар 2030" төсөл боловсруулан батлуулж, Улаанбаатар хотыг 

дэлхийн ногоон хотуудын жишгээр хөгжүүлнэ./-ний үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.1. 

Гудамж талбай,  
га 0 100 180 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.2. 

Эх үүсвэр, тоо 
ш 0 1 1 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.4.3. 

Авто зам  дагуу  байгуулах хамгаалалтын 
зурвас, 45 км; 

Нийтийн эзэмшлийн гудамжинд байршуулах 
гоёл, чимэглэлийн мод, бут,  тоо 1000 ширхэг 

км/тоо 0 
45 

1000 
40,4 км 

250,000 ш 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэвшүүлэх үйл  
ажиллагааг үргэлжлүүлж, нэмж 5-аас доошгүй хороонд нэвтрүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, СӨХ-ны хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж 
хэвшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.61, 3.62, 
Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийн 1-р зорилтын 1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин ААНБ-578, Сургууль-65, Цэцэрлэг-42, СӨХ-76 
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Шалгуур үзүүлэлт Хог хаягдлаа ангилж эхэлсэн аж, ахуйн нэгж, байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  

ААНБ-600, ЕБС-72, Цэцэрлэг-50, СӨХ-85 

2-р улиралд:  

ААНБ-750, Сургууль-80, Цэцэрлэг-60, СӨХ-100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт УБЗАА-наас 2017.11-р сараас эхлэн хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр 
ангилан ялгах төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд нийслэлийн хот 
нийтийн аж ахуйн урсгал төсөвт 2018, 2019 онуудад тус тус 200.0 
сая төгрөг тусгуулсан. Орон сууцны хорооллын 42 хорооны 85 СӨХ 
хог хаягдлыг ангилан ялгах хэвшүүлэх сургалтад хамрагдаж, 76 
СӨХ-ийн 22,876 өрх хог хаягдлаа эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж байна. 
ААНБ-ын хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүлэх 
зорилтын хүрээнд 2018, 2019 онуудад 578 ААНБ-ын 12060 ажилтан, 
албан хаагчдад сургалт хийж, эх үүсвэр дээр нь хог хаягдлыг 
ангилуулж, хэвшүүлсэн. Төслийн хүрээнд 15 ангилан ялгалтын савыг 
бэлтгэн, хүсэлт гаргасан хороодын СӨХ-дэд байршуулсан. 2020 
оноос СХД-ийн 3, 4, ЧД-ийн 7, 12 дугаар хороодод үнс ангилах 
төслийг эхлүүлж 7684 хашааны 11845 өрхийг сонгон туршилтаар 
үнс ангилан тээвэрлэх ажлыг эхлүүлсэн. Нарангийн энгэрийн 
төвлөрсөн хогийн цэгийн бэлдсэн талбайд 4875 шуудай ангилсан 
үнсийг тээвэрлэж, СХД-ийн 3 хорооны үнсээ сайн ангилан ялгасан 
өрхүүдэд 120 шуудай сайжруулсан түлшийг урамшуулал болгон 
олгосон. НЗД 2020 оны А/1067 дугаар захирамж гарган нийслэл, 
дүүргийн төр захиргаан байгууллагуудад хүргүүлж төрийн 
байгууллагуудад хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилж хэвшүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэн. Нийслэлд хог хаягдлын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 
5 төсөлтэй хамтран хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшүүлэх 
нөлөөллийн “Ангилъя,  Ариглъя, Ашиглая” аяныг санаачлан нэгдсэн 
удирдалагаар ханган зохион байгуулж байна.  2019 онд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албанаас 38, ААНБ-ын хөрөнгөөр 18, 
БОАЖЯ-ны санхүүжилтээр 20, нийт 76 байршил бүхий СӨХ, ААНБ, 
сургууль, цэцэрлэгийн гадаа талбайд хог хаягдал ангилж хийх 
зориулалттай 3,5м*1,5м*2м хэмжээтэй торон хогийн савыг 
байршуулсан. 2020 оны 3-р сард БЗД-ийн ЗДТГ-аас 300 сая орчим 
төгрөгийн өртөгөөр 66 ширхэг ангилан ялгах хогийн савыг тус 
дүүргийн 28 хорооны 66 байршилд байршуулаад байна. 2020 онд БГД-
ийн ЗДТГ-аас 450 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар орон сууцны 
хорооллын байрнуудын 230 давхарт хог ангилах сав байршуулахаар, 
нэг байршилд 7м*7м хэмжээтэй талбайд хог хаягдлыг ангилан ялгах 
цэг байгуулах, өөр нэг талбайд 20тн контэйнерийг ангилан 
ялгалтаар хийхээр төлөвлөн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.2-р арга хэмжээ 

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах дадал зуршлыг бий болгох чиглэлээр олон 
нийтэд зориулсан сургалт, нөлөөллийн ажил зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.61, 3.62, 
Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийн 1-р зорилтын 1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижилт, үйлчилгээний зардал – 200.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин Сургалт-15, Арга хэмжээ-4 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо 
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Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Сургалт-20, Арга хэмжээ-4 

2-р улиралд: Сургалт-35, Арга хэмжээ-6  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тайлант хугацаанд 42 хорооны нутаг дэвсгэрийн СӨХ, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад ангилан ялгах үйл ажиллагааны сургалт 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. ААНБ-дад хог 
хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшүүлэх, тогтолцоог бий болгох талаар 
зөвлөгөө, сургалтуудыг хэсэгчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Үүнд: ТЭСО группийн 15 охин компанийн 75 ажилтан, 
БОСА  группийн 10 охин компанийн 93 ажилтан, Насан туршийн 
боловсролын төвийн ажилчид, Цагдаагийн ерөнхий газар, Яамдын 
нийтлэг үйлчилгээний газар, Солонгос, Монголын хамтарсан МСҮТ, 
100 айл ТББ-ын ажилчид сургалт зөвлөгөөнд хамрагдаад байна.  

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчлах зорилгоор 10 цуврал нэвтрүүлэг бэлдэхээс 8 
цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн цацаад байна. Нэг нэвтрүүлэг 8-
10минут үргэлжилж байгаа бөгөөд ямар хог хаягдлыг хэрхэн яаж 
дахин боловсруулж байгаа талаар мэдээллүүдийг багтаасан болно. 
Нэвтрүүлгийг 2020 оны 5-р сард цацаж эхэлсэн бөгөөд 55000 гаруй 
үзэлтийн давтамжтай байна.   

Цэцэрлэгт хүрээлэнд хуванцраар хийсэн байшинг ашиглалтад 
оруулан дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлаар ямар 
бүтээгдэхүүн хийдэг, ямар ач холбогдолтой талаар мэдээлэл 
сурталчилгааны самбарууд байршуулсан. Өдөрт 5000 иргэн тус 
байшингийн мэдээлэлтэй танилцаж байна.   

СХД-ийн 3, 4, Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороодод үнс ангилах 
төслийг эхлүүлж тус хороодын 7684 хашааны 11845 өрхийг сонгон 
туршилтын үнс ангилан тээвэрлэх ажлыг эхлүүлсэн. Туршилтын 
хугацаанд сонгогдсон хороодод үнсээ ангилсан айлуудад 5 шуудай 
үнс тутамд 1 шуудай сайжруулсан түлш олгож урамшуулахаар 
идэвхжүүлж ажиллаж байна. Нарангийн энгэрийн төвлөрөсөн хогийн 
цэгийн бэлдсэн талбайд 4875 шуудай ангилсан үнсийг тээвэрлэн 
буулгасан бөгөөд 974 шуудай түлшийг үнсээ ангилж шуудайлж өгсөн 
айл өрхүүдэд урамшуулал болгон өгөхөөр тооцоо гарсан бөгөөд 
эхний ээлжинд СХД-ийн 3 хорооны  үнсээ сайн ангилан ялгаж өгсөн 
айл өрхүүдэд 120 шуудай сайжруулсан түлшний урамшууллыг олгож, 
мэдээлэл сурталчилгаа хийж ажилласан. 

Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас "Хогоо 
ангилья" хөдөлгөөнийг албан ёсоор эхлүүлээд тэрхүү ажлынхаа 
хүрээнд Сонгинохайрхан, Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэг, 
сургуулиудад Bamboo театртай хамтран "Хогон мангас" хүүхдийн 
жүжгийг  тоглуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

60,000,000 төгрөг  

Хүрсэн түвшин Сургалт-28, Арга хэмжээ-4 Хэрэгжилт 90% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.3-р арга хэмжээ: Өөрт хэрэггүй эд зүйлээ 
хэрэгтэй нэгэндээ өгцгөөе уриатай “Өгөөмөр өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.61, 3.62, 
Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд 
хөтөлбөрийн 1-р зорилтын 1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин 9 дүүрэг  
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Шалгуур үзүүлэлт - 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 9 дүүрэг  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хог хаягдлын тухай хууль,  “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, 
ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн 
ашиглах, устгах, булшлах журам”-ийг хэрэгжүүлэх, Хог хаягдлыг 
эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгаж бууруулах, дахин ашиглах 
иргэдийн мэдлэг оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор жил бүр 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас “Өгөөмөр өдөр” 
арга хэмжээг зохион байгуулдаг билээ. Энэхүү арга хэмжээ нь 
дүүрэг бүрд иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагууд өөрт 
хэрэглэгдэхгүй байгаа эд зүйлсээ ангилж ялган бусадтай 
солилцох, зарах, хандивлах зэргээр зохион байгуулагдаж хэвшсэн. 
Ковид19 вирус халдвараас сэргийлэх зорилгоор энэ жил энэхүү арга 
хэмжээг иргэдийг олноор бөөгнөрүүлэхгүй зөвхөн хандивлах эд 
зүйлсийг очиж авах хэлбэрээр  “Өгөөмөр нийслэлчүүд 2020” 
нэртэйгээр 2020 оны 06 сарын 05-наас 06 сарын 12–ны өдрүүдэд 
зохион байгуулсан. 
Өгөөмөр Нийслэлчүүд 2020 арга хэмжээнд нийт 9 дүүргээс 775 иргэн, 
91 байгууллагаас 50 төрлийн 12318 ширхэг эд зүйлс цугларсан. 
Цугларсан эд зүйлсийг ангилж бүртгэн Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын  600 ажилчид, 210 иргэдийн 
бүлгийн үйлчлэгч нарт  хандивлан өгсөн.  

Түүнчлэн  Нийслэлийн харьяа 44 агентлагаас 31 агентлаг идэвхтэй 
оролцож хувцас, ном, гэр ахуйн хэрэгсэл, цахилгаан хэрэгсэл, 
тоглоом зэргийг хандивласан ба хандив өгсөн ажилчдын бүртгэл 
жагсаалтыг хөтөлж ажилласан.  

Өгөөмөр өдөр арга хэмжээнд хандиваар өгч байгаа эд зүйлсийг 
жижиг ачааны машинаар 12 удаагийн рейс хийж цуглуулсан бөгөөд  
24,2 тонн хог хаягдал хаягдахаас урьдчилан сэргийлж дахин 
ашигласан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

3,500,000 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.4-р арга хэмжээ 

Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа лагийг зориулалтын төвлөрсөн 
цэгт тээвэрлэх ажлыг эхлүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.63, Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 2-
р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Д.Шийтэр  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Зөөвөрлөсөн лагийн хэмжээ 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 6000 тн 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжаас гарсан 2190т лагийг төв 
цэвэрлэх байгууламжийн лагийн талбайруу зөөж тээвэрлэж 
буулгаад байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 
24 дүгээр хуралдаанаар Аюултай хог хаягдал, лаг боловсруулах, 
булшлах, устгах байгууламж барих зориулалтаар улсын тусгай 
хэрэгцээнд авсан Багануур дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр 
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дэх 10 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах асуудлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. 

Мөн өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаас Аюултай хог хаягдал, лаг 
боловсруулах, булшлах, устгах байгууламж барих зориулалтаар 
улсын тусгай хэрэгцээнд авах газрыг зохих журмын дагуу үнэлгээ 
судалгаа хийсний үндсэн дээр төлөвлөж Засгийн газрын 
хуралдаанаар шийдвэрлүүлэхийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын захирагчид үүрэг болгосны дагуу Хог хаягдлын 
тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан аюултай хог хаягдлын 
төвлөрсөн байгууламжийн газрын байршилд тавигдах шаардлагад 
нийцэх 10-аас доошгүй га талбайн хэмжээтэй боломжит газруудын 
хувилбарыг судалж, холбогдох мэдээллийг тус албанд ирүүлэх тухай 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 11 дүгээр сарын 
03 өдрийн 01/4220 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын алба, Хот байгуулалт хөгжлийн газарт уламжлаад 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 %  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.5-р арга хэмжээ 

“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, 
сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг батлуулж, хог хаягдлын үйлчилгээнд 
стандарт нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.64, Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 2-
р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж  Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхжаргал  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 30 

2-р улиралд: 60 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 32/03 тогтоолоор батлуулсан. Журмыг 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж стандартын 
нэвтрүүлж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн. Журмыг олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулан ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерээр нийслэлийн 9 дүүрэгт ажиллах хуваарийг батлуулж 
хуваарийн дагуу Чингэлтэй, Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн 
Тохижилт үйлчилгээний компаниуд дээр Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. 

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 хог хаягдлын 
үйлчилгээний 265 хог тээврийн машинуудыг хяналтын GPS 
хяналтын системтэй болгосон. 

          Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас нийслэлд хэрэгжүүлж 
байгаа “Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийг 
сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хог тээврийн хяналт мониторинг, 
үр ашгийг сайжруулах зорилгоор төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд ирж 
байгаа хог тээврийн машин, хогны тонн жинг диспетчерийн 
оролцоогүйгээр дугаар таньж бүртгэх бүртгэлийн систем бүхий 
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нэгдсэн програмд шилжүүлэх ажлыг “Линкенжайн” ХХК –наар 
гүйцэтгүүлж 06 сарын 15-ны өдрөөс ашиглаж эхэлсэн.  

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 32/03 дугаар тогтоолоор баталсан  “Энгийн хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин 
боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах” журмын 2.3.5-д 
УБЗАА нь “Дүүргийн нутаг дэвсгэрт энгийн хог хаягдал цуглуулж, 
тээвэрлэх үйлчилгээний гэрээ”-г Дүүргийн Засаг дарга, Хог 
хаягдлын үйлчилгээний байгууллагатай хамтран байгуулах; гэж 
заасны дагуу Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын хог 
тээврийн гурвалсан гэрээний төслийг боловсруулж дүүрэг, хог 
хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудад хүргүүлэн гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.6-р арга хэмжээ 

Хог тээврийн машины парк шинэчлэл хийж, хог хаягдлыг ачиж цуглуулах 
хялбаршуулсан технологийг ЕБС-уудад туршиж нэвтрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.73, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 2-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 500.0 сая төгрөг 

Нийслэлийн төсөв – 700.0 сая төгрөг 

Барилга, хот байгуулалтын яамны төсөв – 5,600.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин 4 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр худалдан авсан хог тээврийн автомашины тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 4 

4-р улиралд: 25 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/384 дугаар захирамжаар эрх 
шилжсэн хог тээврийн 10 ширхэг 6м3 даац бүхий шахдаг авто 
машины худалдан авах ажиллагааг Нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газарт зохион байгуулан хог тээврийн 10 ширхэг 
автомашин бөгөөд “Кристалхилл капитал” ХХК шалгарч гэрээ 
байгуулан хүлээлгэн өгсөн. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
А/353 дугаар захирамжаар батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр 
2020 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
хүрээнд БЗД-т 3 хог тээврийн авто машин, БГД-т 2 авто машин 
авахаар Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт техникийн 
тодорхойлолтыг бэлтгэн хүргүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн худалдан 
авах ажиллагааны газарт худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулан Бадрангуй орших ХХК шалгарч гэрээ байгуулан захиалагч 
байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/464 дугаар захирамжаар Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хот тохижилтын тусгай зориулалтын 
автомашин техник хэрэгсэл, машин механизмын судалгааг гарган 
5.6 тэрбум төгрөгөөр задгай тэвштэй хог тээврийн машин 15ш, 
шахдаг тэвштэй хог тээврийн машин 10ш, хүнд даацын авто машин 
3ш, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 500 сая төгрөгөөр экскаватор 
1ш-ийг худалдан авах төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналт 
тавьж ажилласан.  

Тус ажлын гүйцэтгэгчээр Бадрангуй орших ХХК шалгарсан бөгөөд 
экскаватор 1ш-г гэрээний хугацаанд хүлээлгэн өгсөн. Бусад машин 
техникийг он дамжин нийлүүлэхээр 2020 оны 08 дугаар сарын 16-ны 
өдөр хүртэл сунгаад байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын “Эрх шилжүүлэх тухай” 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 07-ны өдрийн А/467 дугаар захирамжаар Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 700,0 сая төгрөгөөр 2020 онд санхүүжүүлэх хог хаягдлын 
эко төсөл хэрэгжүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
эрхийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 
шилжүүлсний дагуу Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 
оны А/137 дугаар тушаалаар нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд 
хог ачиж цуглуулах дэвшилтэд технологи бүхий хогийн цэг 
байгуулах хог хаягдлын эко төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулж нийслэлийн төвийн 6 
дүүргийн хэмжээнд 130 ширхэг зориулалтын хогийн цэгийг 
байршуулах ажлын гүйцэтгэгчээр Эко бин ХХК-тай 2020 оны 06 
дугаар сарын 15-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

8,062,000,000 

Хүрсэн түвшин 39  тусгай зориулалтын хог тээврийн машин.  

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.7-р арга хэмжээ 

Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлэлтийг батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.73, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 2-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхжаргал  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Орлого төвлөрүүлэлтийн хэмжээ 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жил: 45% 

Жилийн эцэс: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлын хураамж 
төвлөрүүлэлтийн шимтгэл 23 хувийг УБЦТС ХК-нд төлж байгаа 
хувь хэмжээг бууруулах, орлого төвлөрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, 
шийдлийг боловсруулж танилцуулах ажлын хэсгийг Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн 2020.03.25-ны өдрйин А/99 дугаар 
тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулан ажилласан.   
Ажлын хэсгээс орон сууцны айл өрхийн хог хаягдлын хураамжийг 
одоогийн төвлөрүүлж байгаа контор, СӨХ-үүдээр дамжуулан 
төвлөрүүлж, гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлын хураамжийг 
УБЦТС ХК-аар дамжуулан төвлөрүүлэхдээ гэрээний зүйл заалтад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар  4,5 тэрбум хүртэлх төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлэлтэд 23%, 4,5-5,5 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэлтэнд 20%, 5,5-6,5 тэрбум төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэлтэнд 17%-ийн шимтгэл төлж байх, нэг тоолуурын ард 
байгаа 2-оос дээш айл өрхийг дүүргүүдээс албан бичгээр ирүүлсэн 
жагсаалтын дагуу нэмж нэхэмжлэх үүсгэн төвлөрүүлдэг байх, 
үүнтэй холбогдуулан гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал 
гаргасны дагуу УБЦТС ТӨХК-тай гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
гэрээг байгуулан хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 
2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 9 дүүргийн 
хэмжээнд хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлого 10,3 
тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. 
Багануур дүүрэг:  143,400,000 
Багахангай дүүрэг: 14,329,400 
Баянзүрх дүүрэг: 2,734,774,380 
Баянгол дүүрэг: 1,324,700,000  
Найлах дүүрэг: 246,790,000 
Сонгинохайрхан дүүрэг: 1,969,600,000 
Сүхбаатар дүүрэг: 1,326,359,900 
Хан-уул дүүрэг: 1,244,340,510 
Чингэлтэй дүүрэг: 1,327,358,400 төгрөгийн орлогыг тус тус 
төвлөрүүлсэн байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 10,3  тэрбум төгрөг буюу хэрэгжилт 88% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ийн үр дүн: Эх үүсвэрээс төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэгдэх хог хаягдлын хэмжээ 
буурна. Ил задгай үүсмэл хогийн цэгийн тоо буурна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 Төл Гүй  

1. Хог хаягдал ангилан ялгах системийг 
нэвтрүүлсэн хорооны тоо 

Хороо 25 34 42 

2 Ангилан ялгаж, дахин 
боловсруулалтад оруулсан хог 
хаягдлын хэмжээ 

тн 16950 20000 25360 

3 Төвлөрсөн хогийн цэгт дарж булагдах 
хог хаягдлын хэмжээг бууруулсан 
хувь 

Хувь 18 20 20 

4. Тогтмол ачдаг болсон, хог хаягдал нь 
ил задгай халихаа больсон хогийн 
цэгийн тоо 

Цэгийн 
тоо 

- 30 60 

5 Устгаж, дахин үүсэхгүй болсон хогийн 
цэгийн тоо 

Цэгийн 
тоо 

- 15 20 

6 Шинээр худалдан авсан хог тээврийн 
машин 

тоо 4 4 39 

7 Орлого төвлөрүүлэлтийн хэмжээ хувь - 45 43 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн Эко парк төслийг үргэлжлүүлж, 
хог дахин боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж, 
холбогдох хууль, журмын дагуу дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ 

Нарангийн энгэр, Цагаан давааны хогийн цэгт хог дахин боловсруулах жижиг дунд 
үйлдвэрүүдийн Эко парк төслийг үргэлжлүүлж, хог дахин боловсруулах 
үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.65, Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 3-
р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Ашиглалтад оруулсан үйлдвэрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд : 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны байдлаар хог хаягдал дахин 
боловсруулах чиглэлээр нийт 28 үйлдвэр ажиллаж байгаагаас 
хаягдал хуванцар боловсруулдаг 10, бор картон цаас боловсруулдаг 
2, хаягдал дугуй боловсруулдаг 2, хаягдал ажилласан хөдөлгүүрийн 
тос боловсруулдаг 1, хаягдал яс боловсруулдаг 2, хайлш 
боловсруулдаг 1 үйлдвэр тус тус идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж 
байна. УБЗАА-наас эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний 
холбоотой хамтран Цагаан даваа,  Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн 
хогийн цэгт хаягдал шил боловсруулах, хуванцар боловсруулах, 
органик хаягдал боловсруулах, яс боловсруулах, электрон хог 
хаягдал ангилж, задлах, хаягдал цаас боловсруулах нийт 14 үйлдвэр 
байгуулахаар 2019.05.17-ны өдөр төсөл хэрэгжүүлэх 14 компанитай 
гэрээ байгуулсан боловч гэрээний үүргээ хангалттай биелүүлээгүйн 
улмаас Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлаар үйлдвэрүүдийн 
асуудлуудыг хэлэлцүүлж 5 үйлдвэрийн гэрээг цуцалж 9 үйлдвэрт 
хугацаатай үүрэг өгөгдөн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин 
ажиллаж байна.  

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 3 үйлдвэрийн барилгын ажил 90%-
тай байна. Барилга хот байгуулалтын яамны санхүүжилтээр Эко 
паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу өдөрт 300 тонн 
хог хаягдал ангилан ялгах хүчин чадалтай, 10.0 тэрбум төгрөгийн 
төсөвт өртөгтэй хог ангилан ялгах бүрэн автомат үйлдвэрийг 
Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт байгуулах ажлыг 2019.05-р 
сараас эхлүүлсэн ба 2019 онд батлагдсан төсвийн хүрээнд барилгын 
ажил 30%-тай хийгдээд байна. 2020 оны улсын төсөвт үлдсэн 8.0 
тэрбум төгрөг тусгагдсан бөгөөд  үйлдвэрийг 2021.06-р сард 
ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.2-р арга хэмжээ 

Хог хаягдал сэргээн ашиглаж эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулах ажлыг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.65, Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 3-
р зорилт 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ын 44-т 

“Хог хаягдал боловсруулан эрчим хүч үйлдвэрлэх төсөл”-ийг 

концессын “зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах” 

төрлөөр, концесс эзэмшигчийг уралдаант шалгаруулалтын аргаар 

сонгохоор заасан. 

Концессын төсөл сонгох уралдаант шалгаруулалтыг 2019 

оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр зарлаж, 2 үе шаттай зохион 

байгуулсан боловч заасан хугацаанд санал ирээгүй тул уралдаант 

шалгаруулалт хүчингүй болсон. Концессын тухай хуулийн 17.1.3-т 

“уралдаант шалгаруулалт зарласан боловч санал ирээгүй, эсхүл 

шаардлагад нийцсэн санал ирээгүй бөгөөд уралдаант шалгаруулалт 

дахин зарласан ч шаардлагатай хугацаанд санал ирэх магадлал бага 

гэж эрх бүхий этгээд үзсэн;” гэж заасны дагуу шууд гэрээ байгуулан 

концесс олгож болох нөхцөл үүссэн. Иймд Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яамнаас санал болгосон, төслийг хэрэгжүүлэх 

сонирхлоо илэрхийлсэн “Тайж групп” ХХК болон БНХАУ-ын “Цайна 

тиан ён” ХХК-ийн түншлэлтэй концессын шууд гэрээний 

хэлэлцээрийг хийх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Үндэсний хөгжлийн 

газрын даргын 2019 оны А/163 дугаар тушаалаар байгуулсан бөгөөд 

уг ажлын хэсэгт УБЗАА-ны ХХУЗХ-ийн дарга С.Аригуун орж 

ажилласан.  

Түншлэл нь уг төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсад 

“Мон тиан ён” ХХК-ийг үүсгэн байгуулж концессын гэрээ байгуулах, 

төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 150.000.000 ам.доллар байх, хог 

боловсруулж эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэрийг 2 жилийн хугацаанд 

барих бөгөөд уг хугацааг оруулан нийт 30 жилийн хугацаатай 

байхаар санал ирүүлсэн. Түншлэлээс ирүүлсэн санхүүгийн урьдчилсан 

тооцоолол, мэдээллийн дагуу хог боловсруулан эрчим хүч 

үйлдвэрлэх үйлдвэр нь хоногт 1200 тн, жилд 438000 тн хог шатааг 

боловсруулах, жилд 171 410 000 квт/ц эрчим хүч үйлдвэрлэж, үүнээс 

дотоодын хэрэгцээг хасан 143 980 000 квт/ц эрчим хүч системд 

нийлүүлэх хүчин чадалтай байна.  

Уг төслийн концессын гэрээний төсөл болон “Концессын 

гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай” Засгийн газрын тогтоолын 

төсөлд яамдуудаас Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны 3 

дугаар сарын 10-ны өдрийн ХЭГ/632 дугаар албан бичгээр, 2020 оны 

Улсын их хурлын сонгуулийн үр дүнд Засгийн газрын бүтэц, 

бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан мөн оны 7 дугаар сарын 

17-ны өдрийн ХЭГ/1713 дугаар албан бичгээр нийт яамд болон 

холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудаас 2 удаа санал авсан.   

Хэлэлцээрийн явцад түншлэлээс 1 тонн хог хаягдал 

тутамд 22 ам.долларын татаас авах, мөн үйлдвэрлэсэн эрчим 

хүчийг 0,12 центээр худалдах санал ирүүлсэн нь ажлын хэсгээс 

хүлээн авах боломжгүй өндөр байна гэж үзсэн бөгөөд уг асуудлыг 

Засгийн газрын хуралдаанд 2020 оны 8-р сарын 05-ны өдрийн 

хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд Засгийн газраас БОАЖ-ын сайдад 

төслийг дахин нягталж үзэх үүрэг өгөгдсөний дагуу 8-р сарын 14-ны 

өдөр БОАЖЯ дээр ЭХЯ, БХБЯ, ҮХГ, Нийслэлийн Засаг дарга болон 

бусад оролцогч талууд орсон хэлэлцүүлэг болсон. Хэлэлцүүлгээс 
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Концессын гэрээний дагалдах гэрээ буюу Эрчим хүч худалдах, 

худалдан авах болон Хог нийлүүлэх гэрээгээр нарийвчлан тохирч 

эцэслэсний дараа дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 30% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.-ийн үр дүн: Дахин боловсруулалтад орж, эдийн засгийн эргэлтэд орсон хог 
хаягдлын хэмжээ нэмэгдэнэ. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 Төл Гүй  

1. Ашиглалтад оруулсан үйлдвэр тоо 0 1 1 

2 Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 0 30 30 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. Туул, Сэлбэ, Дунд голын урсацыг нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон нийтийн эрүүл 

мэнд, соёл, амралтын тохилог орчин бүрдүүлнэ. 

 

 № Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ: Туул, Сэлбэ голын орчныг 
сайжруулах төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 2.94; Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
3.3.9; Үндсэн чиглэлийн 3.69; УБЗАА-ны ГТ-ний 3.47 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

198.0 сая. Хот тохижилтын бусад зардал. 156,000,000 төгрөг 
УБЗАА хот тохижилтын бусад зардал /39,000,000 төгрөг он 

дамнана./ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Г.Билгүүн 

Суурь түвшин 

Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Маршалын гүүрний баруун талд 
Туул голын урд эрэг дагуу амралт зугаалгын талбай байгуулах 
ажлын зураг төслийг Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 
ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэсэн. 2019 онд 5ш гэрэлтүүлгийн шонг 
шилжүүлж, 650м3 шороон далан барьж, 3м өргөнтэй 158 урт нэг 
эгнээ авто зам өргөсгөж, 430м2 асфальтобетонон хучилт, 346м 
тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдэж, 20 машины зогсоол барьж 
байгуулсан. 1-р ээлжийн ажлын гүйцэтгэл 30 хувь. 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижилт хийсэн талбайн хэмжээ 1 ш 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Маршалын гүүрний 
баруун талд Туул голын урд эрэг дагуу амралт зугаалгын талбай 
байгуулах ажлын бэлтгэл ажлыг хангана. 

2-р улиралд: Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Маршалын гүүрний 
баруун талд Туул голын урд эрэг дагуу амралт зугаалгын талбай 
байгуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/607, 2020 оны А/574 дүгээр 
захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/176 
дугаар тушаалын дагуу Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, 
Маршалын гүүрний баруун тал Туул голын урд эргийн 1,9 га газарт 
иргэдийн ая тухтай амрах, орчин нөхөцлийг бүрдүүлсэн амралт 
зугаалгын талбай байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажил нь 
2 үе шаттайгаар 2019-2020 онуудад он дамжиж хэрэгжсэн бөгөөд 1-
р ээлжийн ажилд 5ш гэрэлтүүлгийн шонг шилжүүлж, 650 м3 шороон 
далан барьж, 3м өргөнтэй 158 урт нэг эгнээ авто зам өргөсгөж, 430 
м2 асфальт бетонон хучилт, 346 м тэмдэг тэмдэглэгээ, 20 
машины зогсоол, 368.2 м2 явган хүний зам, 634 м2 далангийн эко 
хавтан, 14.5 м урт, 4.5 м өргөн түшиц хана бүхий хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний пандус хийж, 34ш нарс мод, 2391 м2 зүлэгт 
талбай бүхий ногоон байгууламжийг бий болгосон. 2-р ээлжийн 
ажлын хүрээнд 586 м2 явган зам, 1896 у/м троссон хашлага, 6ш 
амрах ширээ, сандал, 6 хэсэг бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай, 
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64,8 м2 хүүхдийн болон элсний волейболын талбай, зөөврийн том 
оврын 3ш болон энгийн 12 ш хогийн сав, 7 ш сүүдрэвч, 23 ш 
гэрэлтүүлэг, 4 ш камер, аюулгүй ажиллагааны зарлан мэдээлэх багц 
систем, 62 м2 Онцгой байдлын аврах ангийн завины зогсоол, 
зөөврийн био нийтийн бие засах газар, харуулын байрыг тус тус 
хийсэн. 
2. “Мишээл Групп” ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хан-Уул 
дүүргийн 20 дугаар хороо, Мишээл Худалдааны Төвийн урд хэсэгт 
Туул голын эргийн дагууд 11.0га газрыг өөрийн хөрөнгөөр иж бүрэн 
тохижуулж, Байгаль орчин танин мэдэхүйн цэцэрлэгт хүрээлэн” 
байгуулах санал гаргаж, Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн 
газраас 2020.05.08-ны өдрийн ГБМЗХ 2020/14-016 дугаартай 
архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авч, загвар зургийг 
батлуулан, ажлын зураг хийж Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал 
хийлгэхээр ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

550,000,000 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. /Туул, Сэлбэ голын орчныг сайжруулах дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлнэ./-ний үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

2019 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Төл. Гүй. 

1. Тохижилт хийсэн талбайн 
хэмжээ 

Ш 0 1 1 
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ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1. Хотын дэд бүтцийг хөгжүүлэх эрх зүйн орчин, норм нормантивын баримт бичгийг 
олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 

НЗДМХ-ийн 2.1.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.2, 2.3,  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: Хотын стандарт норм 
нормативыг судлах, олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗДМХ-ийн 2.1.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.2, 2.3,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин Хотын гэрэлтүүлэгт стандарт байхгүй 

Шалгуур үзүүлэлт Стандарт боловсруулагдаж батлагдсан байна. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Стандартын төслийг боловсруулж НЗД-ын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

2-р улиралд: Стандартын төслийг Стандарт хэмжилзүйн 
газарт хүргүүлж техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг нь ШУТИС-ийн Эрчим хүчний 
сургуулийн эрдэмтэн багш нартай хамтарч, “Хот тосгон ба 
суурин газрын авто зам, гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн 
стандарт”-ыг анх удаа боловсруулан, Стандарт хэмжилзүйн 
газарт хүргүүлж, 2020 оны  06 дугаар сарын 12-ны өдөр 
Стандарт хэмжилзүйн газрын хурлаар хэлэлцүүлж гишүүдийн 
100%-ын саналаар дэмжигдсэн болно.  Стандарт, хэмжилзүйн 
газрын даргын 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн С/25 
дугаараар батлагдсан MNS 6846:2020 стандартыг 2020 оны 
07 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө 28.0 сая 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2-р арга хэмжээ: Нийслэлийн инженерийн дэд 
бүтцийн одоогийн байдал, ашиглалтын түвшин хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж 
инженерийн дэд бүтцийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.1.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.2, 2.3, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 300.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Р.Даваасүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

ТЭЗҮ-ийн суурь судалгаа боловсруулагдсан байна. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: ТЭЗҮ боловсруулах нэгдсэн суурь судалгаа гаргана. 

2-р улиралд: ТЭЗҮ боловсруулах гүйцэтгэгч сонгон шалгарулна. 

3-р улиралд: ТЭЗҮ боловсруулалтын үе шатанд хамтран ажиллана. 
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4-р улиралд: ТЭЗҮ-г эцсийн байдлаар хүлээн авна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1163 дугаар захирамжаар 
“Нийслэлийн хэмжээнд Инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн 
одоогийн байдал, ашиглалтын түвшин, хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлох үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийг байгуулсан.  Ажлын хэсэг 
Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн системийн түвшинг тогтоох 
судалгаа хийж, дэд бүтцийн систем нь хуучирч, ашиглалтын хугацаа 
дууссан, нэвтрүүлэх чадвар хүрэлцээгүй болсон, технологийн 
шинэчлэлт хийгдэх шаардлагатай шугам, тоноглолын судалгааг 
гаргасан. Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн 
өнөөгийн байдал, хэрэгцээ шаардлага, цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар НЗД-ын 2020.04.10-ны зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1-ийн үр дүн: Хотын инженерийн шугам сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1 Стандарт боловсруулагдаж батлагдсан байна ш 0 1 1 

2 ТЭЗҮ-ийн суурь судалгаа боловсруулагдсан 
байна. 

ш 0 1 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2. Хотын инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер 
төлөвлөгөө боловсруулна. 

НЗДМХ-ийн 2.2.1, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.10  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: Хотын инженерийн шугам 
сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.2.1, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаадын зээл тусламж 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс М.Балдандорж  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Нарийвчилсан судалгаануудыг гаргаж дуусна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НЗД-ын 2019 оны А/21 дүгээр захирамжаар Улаанбаатар хотын 
үерийн хамгаалалтын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний урт, 
дунд, богино хугацааны бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, 
ашиглалт, үйл ажиллагааг зохицуулах, санхүүжилтийг шийдвэрлэх 
мастер төлөвлөгөө боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
байгуулсан. Ажлын хэсэг “Хотын үерийн хамгаалалтын инженерийн 
бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө”-ний төслийг 
боловсруулан Дэлхийн банкид хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Гадаадын зээл тусламж 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.2.-ийн үр дүн: Хотын инженерийн шугам сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1.1. Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний 
мастер төлөвлөгөө 
боловсруулагдсан байна. 

ш 0 1 1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3. Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
цахилгаан шатыг шинэчилнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1-р арга хэмжээ: Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгын ашиглалтын шаардлага хангахгүй цахилгаан шатыг шинэчилнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6 дахь заалт; НЗДҮАМХөтөлбөр -3.3.7, УБЗАА-ны 
ГТ-ний 3-45, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.40 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв –  1,120.0 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Б.Отгонбат  

Суурь түвшин 24 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Цахилгаан шатны задаргаа гаргана 

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж цахилгаан 
шатыг шинэчилсэн байна.  

3-р улиралд: Улаанбаатар лифт НӨҮГ захиалагчийн хяналт тавих 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй боловч УБЗАА-
наас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад санал тусгуулж, хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлснээр НЗД-ын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/475 
дугаар захирамжаар Улсын төсвийн 1,120.0 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөөр БГД, БЗД, СХД, СБД, ЧД-ийн нийтийн эзэмшлийн орон 
сууцны 13ш, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
БГД-ийн 5, 10, 13 дугаар хорооны орон сууцны 3ш цахилгаан шат 
засварлах ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж гэрээг байгуулсан. Захиалагчийн 
хяналт Улаанбаатар лифт НӨҮГ хийж байна. 

2018 онд Беларусь улсын Аж үйлдвэрийн сайд Вовк Виталий 
Михайловичийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч хүлээн авч уулзан, Белорусь улсын Засгийн газрын 50 сая 
еврогийн хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Улаанбаатар хотын хот 
нийтийн аж ахуйд оруулах хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ, 
барилга байгууламжийн талаар санал боловсруулах ажлын хэсгийг 
2 талын төлөөлөл оролцуулан, Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр 
ахлуулан байгуулсан байна. Ажлын хэсэг Улаанбаатар хотын 
нийтийн зориулалттай орон сууцны хуучирч муудсан 135ш 
цахилгаан шат шинэчлэх төслийг боловсруулж, Бүгд Найрамдах 
Беларусь Улсын ЗГ-ын 50,0сая еврогийн экспортын хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулахаар Сангийн яаманд 2020 оны 03-р сард хүргүүлсэн. 
СЯ-наас ЗГ-ын хуралдаанд танилцуулах, Бүгд Найрамдах Беларусь 
улсын Могилевлифт Маш ХХК-тай гэрээ байгуулах ажлыг хариуцан, 
шийдвэрлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллаж байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Улсын төсөв –  1,120.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.3-ийн үр дүн: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон 
сууцны цахилгаан шатыг шинэчлэх 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1 Шинэчлэгдсэн цахилгаан шатны тоо ш 24 13 13 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.4. Угсармал орон сууцны дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1-р арга хэмжээ: Угсармал орон сууцны дулаан 
алдагдлыг бууруулж фасад засварлана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.3.8, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.46, Орон сууцны дэд хөтөлбөрийн 
..... 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв –  1200,0 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Б.Отгонбат 

Суурь түвшин 24 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Дулаалах барилгын задаргаа гаргана 

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дулаалах 
ажлыг эхлүүлсэн байна. 

3-р Улиралд: Хөндлөнгийн захиалагчийн хяналт хийх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Угсармал орон сууцны гадна фасадыг дулаалах ажлын хүрээнд 2016-
2018 онд 5, 9, 12 давхар барилгыг дулаалах ажлын нэг маягийн зураг 
төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулан, эрчим хүчний 
аудит, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээг 166 барилгад 
хийлгэн, Японы ЖАЙКА төслөөр дулаан алдагдлын судалгааг 
хийлгэж, дулаалгын материалд Мэргэжлийн хяналтын газрын 
дүгнэлт гаргуулсан. Орон сууцны 88 барилгын 362 блокны фасадыг 
засварлахад шаардагдах 4,3 тэрбум төгрөгийн саналыг Улс, 
Нийслэлийн төсвийн төсөлд санал хүргүүлсэн боловч 2020 онд 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө батлагдаагүй боловч Улсын төсвийн 
хөрөнгө шийдвэрлүүлснээр Улс, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 11.9 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн зориулалттай 
орон сууцны 35 барилгын 73 блок байрны гадна фасадыг дулаалах, 
засварлах ажлын эрхийг холбогдох газруудад шилжүүлсний дагуу 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, 34 барилгын 73 блок 
байрны фасадыг дулаалах, засварлах гүйцэтгэгчийг  сонгон 
шалгаруулсан, барилга угсралт 100 хувьтай байна.  

Барилга Хот Байгуулалтын Яамны “Барилгын салбарын хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулах үндэсний арга хэмжээ” /NAMA/ төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийн 120 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 24 ширхэг 
дулааны тоолуур суурилуулснаар тухайн барилгын дулааны эрчим 
хүчийг хэрэглээг минут, цаг, өдөр, сар, жилээр тооцох, эрчим хүчний 
аудит хийх, тоолуур төлбөр тооцоо хийх боломж бүрдсэн.  

2. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Даян дэлхийн 
ногоон хөгжлийн байгууллага, GIZ Германы хамтын ажиллагааны 
байгууллага хамтран “Улаанбаатар хотын 1077 блок угсармал орон 
сууцны барилгад дулаан техникийн шинэчлэл хэрэгжүүлэх төсөл”-
ийг Үндэсний онцлогтой хүлэмжийн хийг бууруулах сан /NAMA/-д 
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хүргүүлэн, 76 улсаас шалгаран, 18 сая еврогийн буцалтгүй тусламж 
олгохоор шийдвэрлэсэн. Төслийг хэрэгжүүлэхэд нийт төсөвт 
өртгийн 10 хувь буюу 1.8 сая еврог Монголын тал 5 жилийн 
хугацаанд хариуцахаар болсон. 

Уг төслийн нэг дүгээр үе шат болох нарийвчилсан суурь судалгаа 
хийх ажлын гэрээнд Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага, GIZ 
Германы хамтын ажиллагааны байгууллага, Үндэсний онцлогтой 
хүлэмжийн хийг бууруулах сан /NAMA/-тай 2020 оны 02 дугаар сарын 
28-ны өдөр гарын үсэг зурснаар дулаалах барилгуудыг сонгох, 
Оршин суугчдад Эрчим хүчний хэмнэлт, төслийн мэдлэг олгох үйл 
ажиллагааг явуулах, 3000 хүртэлх айл өрх, оршин суугчдаас 
судалгаа авч гарын үсэг цуглуулах, Оршин суугчдын төлбөрийн 
чадавхийг тодорхойлох, Барилгын шинэчлэлийн төлбөр хураамжийн 
схем боловсруулах, ОСНААУГ оршин суугчдын хооронд гэрээнд 
нэмэлт заалт оруулах талаар эрх зүйн орчныг судлах ажлуудыг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлж, Төслийн хоёр дугаар шатны 
шалгаруулалтад хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

11,5 тэрбум 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.2-р арга хэмжээ: Нийтийн зориулалттай 
барилгын орон сууцны дээвэр засварлана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.3.8, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.47, Орон сууцны дэд хөтөлбөрийн 
..... 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 1500.0 сая төгрөг 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө- 280.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Б.Отгонбат 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр засварласан дээврийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Засварлах дээврийн судалгааг эцэслэн гаргана 

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж дээврийн 
засварын ажлыг эхлүүлнэ. 

3-р улиралд: Захиалагчийн хяналт хийх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 
төсөл арга хэмжээний саналд 152 ширхэг барилгын дээврийг 
засварлах ажлын саналыг хүргүүлсэн боловч хөрөнгө батлагдаагүй 
тул УБЗАА-наас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад санал 
тусгуулж, хөрөнгийг шийдвэрлүүлснээр Улсын төсөв,  орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 1,780.0 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөөр нийтийн зориулалттай орон сууцны 34 дээвэр  засварлах 
ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчтэй 
гэрээ байгуулж, засварын ажлыг дуусаж улсын комисс ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө -1,780.0 сая 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 %  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.4.-ийн үр дүн: Хотын инженерийн шугам сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

2019 он Төл. Гүй. 

1. Фасад засвар дулаалга хийсэн барилга байгууламжийн 
тоо 

ш 24 35 35 

2 Шинэчлэгдсэн дээврийн тоо ш 72 34 34 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.5. Сууц өмчлөгдчдийн холбоотой холбогдох асуудлыг судалж,түүний үйл 
ажиллагааг тодорхой болгон норматив стандартыг бий болгоно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1-р арга хэмжээ: Сууц өмчлөгчдийн холбоодын 
мэдээллийн санг нэгтгэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.3.9, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.48,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Д.Сүхбат  

Суурь түвшин 1 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Праграм хангамж /Мэдээллийн сан нэгтгэгдсэн СӨХ-ийн тоо/ 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувиар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн 2020 оны төсөвт хөрөнгийг тусгуулахаар санал 
хүргүүлсэн боловч хөрөнгө батлагдаагүй тул программ хангамжийг 
хөгжүүлэх ажил хэрэгжих боломжгүй болсон. Бэлтгэл зохион 
байгуулалтын хүрээнд хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/159 
дүгээр тушаалаар Хувийн орон сууцны Конторын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг компаниудын диспетчерийн үйл ажиллагаатай танилцах, 
иргэдээс ирүүлсэн санал гомдлыг ШУЗТ-ийн мэдээллийн санд  
бүртгэж, нэгтгэх, үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаж, нийт 66 
эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл бүхий ХОСНК-аас ОСНААМХ, 
ХОСНААХТ-д гишүүнчлэлгүй 13 ХОСК-ын үйл ажиллагаанд 
мэргэжил аргазүйн зөвлөмж өгч нэгдсэн дүнг танилцуулахаар 
ажиллаж байна. Мөн СӨХ-той холбогдох дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгө, лифт,  дээвэр, байрны насжилт, түгээлтийн шугам 
сүлжээний мэдээллүүдийг бүртгэлжүүлж нэгдсэн санд оруулахаар 
GIZ Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс орон 
сууцны дундын мэдээллийн сан байгуулахад шаардлагатай 15,0 сая 
төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, хөгжүүлэлтийг хийж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул Гадаадын зээл 
тусламжаар хэрэгжүүлэхээр судалж байна.  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.5.-ийн үр дүн: Хотын инженерийн шугам сүлжээний техник эдийн засгийн үндэслэл 
боловсруулагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1. Мэдээллийн сан нэгтгэгдсэн СӨХ-ийн тоо ш - 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.6. Дулааны гол шугамууд насос станцууд болон эрчим хүчний доголдолтой орон 
сууцны хорооллуудын гол шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.1-р арга хэмжээ: Орон сууцны хорооллуудын гол 
шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.4, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.59, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинэчлэгдсэн шугам сүлжээний урт метр 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Засварын ажлын графикийг гаргана 

2-р улиралд: Засварын ажлын графикийг гаргана 

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

4-р улиралд:  Шинэчлэгдсэн шугам сүлжээг сүлжээнд залгана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дулаан хангамжийн шугам тоноглолд 2020 оы зун хийх засварын 
ажлын графикийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны даргаар батлуулж 2020 онд Улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Ф600-800 мм голчтой 9830 хос метр 
шугамыг 4 байршилд, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Ф150-1000 мм 
голчтой 10800 хос метр шугамыг 3 байршилд, Улаанбаатар Дулааны 
сүлжээ ТӨХК-ийн хөрөнгөөр 15 байршилд Ф200-800 мм голчтой 3072 
хос метр шугам, нийт 22 байршилд Ф150-1000 мм голчтой 23702 хос 
метр дулааны шугамыг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг төлөвлөсөн 
графикт хугацаанд буюу 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 
09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн төв шугамын зогсолттой уялдуулан 
хийж гүйцэтгэн ажиллагаанд залгасан байна. 

Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар” ОНӨААТҮГ өөрийн 
хөрөнгөөр 2020 онд их засвараар 38 нэр төрлийн 5,239 сая, урсгал 
засвараар 34 нэр төрлийн 2,118,0 сая нийт 7,3 тэрбум төгрөгийн 
ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 2020 оны 12-р сарын 14-ний 
өдрийн байдлаар их, урсгал засварын ажил 100% хийж гүйцэтгэсэн. 10 
байршилд инженерийн шугам сүлжээ өргөтгөн шинэчлэн сольсон, 
294369у/м гадна шугамын шахалт, 360 УДДТөв-ийн 718 насос, 
давтамж хувиргагч, ялтсан дулаан солилцуур, температур 
тохируулах хаалт, даралт тохируулах хаалт, бусад тоноглолын 
засвар үйлчилгээ хийсэн, 350ш халаалтын ялтсан дулаан 
солилцуурын угаалга, 160405у/м гадна бохирын шугамын угаалга, 
6639ш бохирын худаг цэвэрлэх ажлуудыг 100% хийж дууссан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.6-ын үр дүн: Орон сууцны хорооллын насжилт дууссан зарим шугам сүлжээ 
шинэчлэгдсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1.1. Шинэчлэгдсэн шугам сүлжээний урт метр м - Хэрэгжилтийн хувиар 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7. Халаалтын зуухнуудад дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1-р арга хэмжээ: Халаалтын зуухыг буулгаж 
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.6, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.60, 61, 62,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв-3,455.90 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс О.Батмөнх 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Төвлөрсөн дулаанд холбогдсон зуухны тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Төвлөрсөн дулаанд холбогдох халаалтын зуухны 
судалгаа гаргана 

2-р улиралд: Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 
хөрөнгө оруулалтын тооцоо гаргана. 

3-р улиралд: Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 
ажлыг эхлүүлнэ. 

4-р улиралд: Халаалтын зуухнууд төвлөрсөн дулаанд холбогдсон 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд нэмэлт, өөрчлөлт оруулав: 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны 
өдрийн хуралдаанаар Баянзүрх дүүргийн 20, Сонгинохайрхан дүүргийн 
21, Хан-Уул дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр хороог агаарын чанарыг 
сайжруулах бүсэд хамруулах, 9695 өрх, 115 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох асуудлыг 
хэлэлцүүлж, агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах саналыг Орчны Бохирдлыг бууруулах үндэсний хороонд 
хүргүүлэн, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулан тусгай 
зөвшөөрөлгүй ААНБ-ыг нүүрс хэрэглэхийг бүрэн хориглов.  
Нам даралтын халаалтын зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг 
хориглов: Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Нам даралтын халаалтын 
зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” А/1377 дугаар 
захирамжаар тусгай зөвшөөрөлгүй 100кВт/ц-аас дээш хүчин 
чадалтай 239 ААНБ-ын 343 халаалтын зуухыг 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 15-ны өдрөөс эхлэн түүхий нүүрс хэрэглэх, шалган нэвтрүүлэх 
товчоогоор тээвэрлэн оруулахыг хориглосон байна. 
Халаалтын зууханд техникийн шийдэл хэрэгжүүлэв: 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас Нийслэлийн 
агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа явуулж буй 100 кВт/ц-аас дээш хүчин чадалтай 239 ААНБ-
ын 343 халаалтын зуухны удирдлагуудтай 2020 оны 01 дүгээр сарын 
08-ны өдрөөс эхлэн Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1377 дугаар 
захирамжийг танилцуулан халаалтын зуухны техникийн шийдлийг 
өөрчлөх талаар 7 хоног бүр уулзалт зохион байгуулж ажилласны үр 
дүнд 10 ААН-ийн 17 зуухыг төвлөрсөн дулаанд, 13 ААН-ийн 16 зуухыг 
цахилгаанд, 17 ААН-ийн 28 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх, 
125 ААН-ийн 183 зууханд сайжруулсан түлш, уур үйлдвэрлэгч 66 ААН-
ийн 82 зууханд баяжуулсан нүүрс /мидлинг/ хэрэглүүлэх техникийн 
шийдлийг бүрэн хэрэгжүүлэн 64650 тонн түүхий нүүрсний хэрэглээг 
зогсоосон байна. 
МУЗГ-ын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 
дугаар тогтоол,  НЗД-ын 2019 оны “Нам даралтын халаалтын 
зууханд түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” А/1377 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2020 онд 
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхийн нүүрс 
хэрэглэж байсан тусгай зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй нийт 77 иргэн, 
аж ахуй нэгж байгууллагын бага, дунд чадлын 83ш халаалтын зуухыг 
зогсоож, 19.29 Гкал/ц-ийн дулааны ачаалал бүхий 161ш барилга, 
объектыг 2020-2021 оны халаалтын улиралд төвлөрсөн дулаан 
хангамжид шинээр холбож ажилласан байна. Үүнд шинээр шугам 
татаж ажиллагаанд залгасан томоохон байршлуудын хувьд: СХД-ийн 
9,11-р хороо, Баянхошуу орчимд дунд оврын 8-н халаалтын зуухыг 
зогсоож, 20 иргэн, ААНБ-ын 3.92 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 27-н 
барилга, объектыг төвлөрсөн дулаанд холбосон. БЗД-ийн 10-р хороо, 
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Амгалан дулааны станц, УБТЗ-ын 2-р анги орчимд дунд оврын 18-н 
халаалтын зуухыг зогсоож, 9 иргэн, ААНБ-ын  9.91 Гкал/ц-ийн ачаалал 
бүхий 65ш барилга, объектыг төвлөрсөн дулаанд тус тус холбосон 
байна.  

Мөн 2020-2021 оны халаалтын улиралд Дулаан үйлдвэрлэх, 
түгээх, зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөлтэй 21-н ААНБ-
ын 214 халаалтын зуух 58,779 мянган тонн түүхий нүүрс хэрэглэх 
урьдчилсан тооцоо гарсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

НТХО 950.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.2-р арга хэмжээ: Төвлөрсөн дулаан хангамжинд 
холбогдсон халаалтын зуухыг буулгаж төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбогдох 
боломжгүй байршилд хэрэгжүүлж буй төслүүдэд шилжүүлэн байршуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.6, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.60, 61, 62, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс О.Батмөнх 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Төвлөрсөн дулаан хангажинд холбогдсон зуухны тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Төвлөрсөн дулаанд холбогдох халаалтын зуухны 
судалгаа гаргана 

2-р улиралд: Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 
хөрөнгө оруулалтын тооцоо гаргана. 

3-р улиралд: Халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох 
ажлыг эхлүүлнэ. 

4-р улиралд: Халаалтын зуухнууд төвлөрсөн дулаанд холбогдсон 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, Хилчин хотхоныг 2019 
онд төвлөрсөн дулаанд холбосон бөгөөд тус хотхоныг халааж 
байсан 2 ширхэг халаалтын тогоог Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар 
хорооны 24 дүгээр халаалтын зууханд шилжүүлэн суурилуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.3-р арга хэмжээ: Усан халаалтын зуухнуудын 
сүлжээний насосуудад давтамж хувьсгуур суурилуулан цахилгаан эрчим хүч 
хэмнэнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.6, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.60, 61, 62 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс О.Батмөнх 
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Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Давтамж хувьсгуур суурилуулсан зуухны тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Давтамж хувьсгуур суурилуулах тоо хэмжээг 
гаргана. 

3-р улиралд: Давтамж хувьруурын үр ашгийн тооцоо гаргана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/424 дүгээр захирамжаар эрх 
шилжүүлсэн Улсын төсвийн 2020 оны төсвөөс 500,000,000.00 
төгрөгөөр санхүүжигдэх “Төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн 
системд холбогдох боломжгүй алслагдсан халаалтын зуухыг 
шинэчлэх, байгальд ээлтэй технологи, нэмэлт тоноглол 
суурилуулах” ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/189 дүгээр 
тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж Хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын харьяа усан 
халаалтын зуухнуудын сүлжээний насосуудад давтамж хувьсгуур 
суурилуулах ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулан гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НЗДТГ-т 
2020 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүргүүлсэн боловч өнөөдрийг 
хүртэл гэрээг баталгаажуулаагүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.7-ын үр дүн: Түүхий нүүрс хэрэглэж байгаа халаалтын зуухнууд төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбогдож өөр эх үүсвэрт шилжсэн байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1 Төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбогдсон зуухны 
тоо 

ш 0 100 хувь 100 хувь 

2 Өөр байршилд шилжсэн зуухны тоо ш 0 100 хувь 100 хувь 

3 Давтамж хувьсгуур суурилуулсан зуухны тоо ш 0 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.8. Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим 
хүчээр үе шаттай хангана. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.8.1-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах 
ажлыг үргэлжлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.8, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.64, 65,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв –  5000.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан өрхийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Гэрэл цахилгаангүй өрхийн судалгаа гаргаж ХАА-г 
зохион байгуулна 

2-р улиралд: Гэрээ байгуулж угсралтын ажлыг эхлүүлнэ 

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 

4-р улиралд:  Угсралтын ажлыг байнгийн ашиглалтад хүлээн авна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн төсвөөс 2020-2021 онд 5,0 тэрбум төгрөгөөр 8 
дүүргийн 50 байршилд 2600 орчим өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангах, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил, үүнээс 2020 онд 3,0 
тэрбум төгрөг санхүүжихээр батлагдсан. УБЗАА-аас Худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж 2020 оны 06 дугаар  сарын 19-нд нээж, 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, угсралтын ажлыг эхлүүлээд 
байна. Дээрх цахилгаан хангамжийн 21 багц ажлаас 18 багц ажилд 
НХОГ ОНӨААТҮГ-т захиалагчийн хяналт тавьж, угсралтын ажлыг 
гүйцэтгүүлж байна. Багц-3, Багц-4, Багц-18 ажлууд Нийслэлийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны 
өдрийн II-02/06 дугаартай  “Нийслэлийн 2020 оны төсөвт  өөрчлөлт 
оруулах тухай” тогтоолоор батлагдсан жагсаалтад тусгагдаагүй 
тул гэрээг батлаагүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

НТХО 3000,0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.8.2-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын эрчим хүчний 
уналттай газруудад эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цахилгаан дэд 
станцын хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.8, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.64, 65, 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Ачаалал хөнгөлсөн дэд станцын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Хэт ачаалагдсан дэд станцуудын судалгаа гаргаж 
ЭХЯ болон НЗДТГ-т хүргүүлнэ 

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна. 

4-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт УБЦТС ТӨХК өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд өөрийн 
хөрөнгөөр шинээр 6 ширхэг КТПН барьж  байна. НЗД-ын 2020.04.07-
ны А/474-р захирамжаар батлагдсан 2020-2021 онд 8 дүүргийн 50 
байршилд 2600 орчим өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, 
хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил хийгдсэнээр алслагдсан гэр 
хорооллуудын ачаалал буурах юм. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.8-ын үр дүн: Найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан өрхийн тоог 
нэмэгдүүлнэ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 
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1.1. Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан 
өрхийн тоо 

ш 849 2500 2500 

2 Ачаалал хөнгөлсөн дэд станцын тоо ш - 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.9. Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг 
сайжруулж нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбоно.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.9.1-р арга хэмжээ: Гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын системд холбож хотын гэрэлтүүлгийн удирдлагыг 
бүрэн автомат системд холбох ажлыг үргэлжлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.9, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.66 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв    

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин 124 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр холбогдсон нэгдсэн удирдлагын щитний тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Нэгдсэн удирдлагын Тулга системийн ашиглалт 
үйлчилгээг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллана. 

2-р улиралд: 2011 онд нэвтрүүлсэн хуучин системийг үе шаттай 
шинэчлэнэ 

3-р улиралд: 2011 онд нэвтрүүлсэн хуучин системийг үе шаттай 
шинэчлэнэ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн 2020 оны төсөвт 924,0 сая төгрөгийн санал хүргүүлсэн 
боловч төсөв батлагдаагүй тул хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. 2020 
оны 4 дүгээр улирлын байдлаар Тулга системд төвийн 6 дүүргийн 36 
гэрэлтүүлгийн самбар,   Налайх дүүргийн 31 самбарыг нэгдсэн 
удирдлагын Тулга  системд холбож нийт 788 удирдлагын самбарыг 
алсаас удирдан, хяналт тавьж ажиллаж байна. Тулга системд 2011-
2012 онд холбогдсон  ЧД, СБД, ХУД, БЗД-ийн 85 байршил дахь 
гэрэлтүүлгийн самбарын алсын удирдлагын аппаратыг шинэчилсэн. 
Ингэснээр дээрх 85 байршлын гэрэлтүүлэг үүрэн холбооны сүлжээний 
доголдлоос үл хамааран цагийн хуваарийн дагуу ажиллах боломжоор 
хангагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв    

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.9.2-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 
талбайн гэрэлтүүлгийг үе шаттай нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.9, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.67 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө Нийслэлийн төсөв –  1000,0 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин 62000 ш  

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр холбогдсон нэгдсэн удирдлагын щитний тоо 
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Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Нэгдсэн удирдлагын Тулга системийн ашиглалт 
үйлчилгээг сайжруулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллана. 

2-р улиралд: 2011 онд нэвтрүүлсэн хуучин системийг үе шаттай 
шинэчлэнэ 

3-р улиралд: 2011 онд нэвтрүүлсэн хуучин системийг үе шаттай 
шинэчлэнэ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.НТХО-аар уг ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах төсөв 
батлагдаагүй ба улсын төсвийн 1.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 
нийслэлийн 8 дүүргийн 12 хорооны 580 гэрэлтүүлэг шинээр хийх 
ажлын техникийн нөхцөлийг гаргуулж, зураг төсвийг 
боловсруулан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж,  
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 

2.БХБЯ-наас улсын төсвийн 1,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар СХД, БЗД-т, 140,0 сая төгрөгөөр БГД-т нийт 1249 
гэрэлтүүлэг хийх ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулж ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 2140.0 сая төгрөг. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.9-ын үр дүн: 2011 онд нэвтрүүлсэн хуучин системийг үе шаттай шинэчилнэ. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1 Шинээр холбогдсон нэгдсэн 
удирдлагын щитний тоо 

ш 124 100 хувь  100 хувь 

2 Шинээр нэмэгдсэн гэрэлтүүлгийн тоо ш 600 100 хувь  100 хувь  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.10. Улаанбаатар хотын хүн амын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.10.1-р арга хэмжээ: Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан 
сан, гүний худаг, насос станцын аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг 
байгуулж, теле хяналт, холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглоно.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.15, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.75, 76, 77 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв –  750.0 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Теле хяналтад холбогдсон цэгийн тоо 

Хүрэх түвшин 2, 3-р улиралд: Нэгдсэн хяналтын төв байгуулах ажлыг үргэлжүүлэн 
хийж гүйцэтгэнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас Баянголын УСАТ хүртэлх 
шилэн кабель татах ажлын зургийн ажил хийгдэж байна. Ус 
хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын аюулгүй 
байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулах ажлын барилгын 
ажил дууссан,  барилгад суурилуулах камерын хяналтын дэлгэцүүд 
суурилагдсан. Теле хяналт, холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр 
тоноглох ажлын зураг, ажлын даалгавар, камерын тоо хэмжээ шилэн 
кабелийн трасс зөвшилцөж Барилгын хөгжлийн төвөөр  
баталгаажуулсан. Уг ажлыг гүйцэтгэх түншлэлийн гэрээтэй 
Монкабель системс ХХК, Сава монтаж ХХК-тай Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газар, УСУГ, Дотоодын цэргийн 805-р анги хамтран 
ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар 6 байршилд нийт 192 камер 
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үүнээс 360 градус эргэдэг 7 камер тус тус суурилуулсан ба 3 
байршилд шилэн кабель татагдсан. Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан 
сан, гүний худаг, насос станцын аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн 
хяналтын төвийг байгуулж, телехяналт, холбоо дохиоллын техник 
хэрэгслээр тоноглох ажилтай уялдуулан шилэн кабелиар 
холбогдоогүй ДЭҮ болон Нисэхийн эх үүсвэрийг шилэн кабелиар 
холбож ХУТ-ийн "citect skada" системээр хянах боломж бий болсон.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 2019-2020 онд 750 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин 192 камер суурилагдсан. Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.10.2-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын айл өрхийн 
усан хангамжийг сайжруулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.15, НЭЗНХҮЧ-ийн 2. 76 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 3,058.0 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр барьсан ус түгээх байрны тоо, Ухаалаг төхөөрөмжтэй ус 
түгээх байрны тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ус түгээх байр шинээр барих судалгааг гаргаж 
дүүргүүдрүү газрын захирамж гаргуулахаар хүргүүлнэ 

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагаа зохион багйуулагдана.  

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна. 

4-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 15 ус түгээх байх 
шинээр хийгдэх ба БХБЯ, УБЗАА, Дүүргийн ЗДТГ-ууд худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулсан. Ус түгээх байрууд баригдаж 
ашиглалтад орсон. /750 сая төгрөг/ 
2. Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ байгууллагын 13 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр 8 энгийн ус түгээх байрыг ухаалаг болгох, 
332.8 сая төгрөгөөр 46 ус түгээх цэгийг тохижуулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн.  
3. Ус зөөврийн 8 автомашин худалдан авах ажлыг гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах тендерийг 4 сард зарлаж, Бройн Айс ХХК-тай 
974.376.000 төгрөгийн гэрээ  байгуулж, автомашиныг 7 сард 
хүлээн авсан.   

3.НЗД-ын 2020.03.25-ны өдрийн А/425 дугаар захирамжаар 
нийслэлийн төсвийн 450,0 сая төгрөгөөр 3 ус зөөврийн 
автомашиныг худалдан авах ажиллагааны эрхийг УСУГ ОНӨААТҮГ-
т шилжүүлсний дагуу тендерийг 2020 оны 5 дугаар сард цахимаар 
зарласнаас 6 компани саналаа ирүүлсэн.Үнэлгээний хорооноос 
Констракшн инженеринг энд консултинг сервис ХХК-ийг 
шалгаруулж, 339.055.285 төгрөгийн өртөг бүхий гэрээг Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газартай байгуулж, автомашиныг 8 сард 
нийлүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

3058,0 сая.төгрөг   

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.10.3-р арга хэмжээ: Ашиглалтын хугацаа дууссан 
ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэнэ  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.15, НЭЗНХҮЧ-ийн 2. 77 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Шинэчлэгдсэн шугамын уртаар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагаа зохион багйуулагдана.  

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна. 

4-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Ашиглалтын хугацаа дууссан ус хангамжийн шугам сүлжээг 
шинэчлэх ажилд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө батлагдаагүй.  

2. УСУГ ОНӨААТҮГ нь өөрийн хөрөнгөөр СБД-ийн Автобус-2-ийн 
салаа цэвэр усны ф200мм 192 у.м шугамыг сольж шинэчилсэн.  

3. ХУД-ийн Дулааны 10гвд магистраль шугамын өргөтгөлтэй 
уялдуулж цэвэр усны “Агаарын” ф300мм 1450 у.м шугамыг ф500мм 
голчоор өргөтгүүлэх саналыг ХБХГ, УБДС ТӨХК-д хүргүүлж, 
дулааны болон цэвэр усны шугамын өргөтгөлийн нэгдсэн ажлын 
зураг, төсөв боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

  Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.10-ын үр дүн: Гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулж ус түгээх байрны тоог 
нэмэгдүүлнэ 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1 Теле хяналтад холбогдсон цэгийн 
тоо 

ш 
- 100 хувь 100 хувь 

2 Шинээр барьсан ус түгээх байрны 
тоо, Ухаалаг төхөөрөмжтэй ус 
түгээх байрны тоо 

ш 
- 100 хувь 100 хувь 

3 Шинэчлэгдсэн шугамын уртаар м - 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.11. Хотын ус хангамжийг нөөцийг нэмэгдүүлэх “Туул усан цогцолбор” төсөл 
хэрэгжүүлж цэвэр усны доод эх үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн тогтооно.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.11.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын усан 
хангамжийг цогцоор сайжруулах төслийн ТЭЗҮ нарийвчилсан ажлын зураг  төслийг 
дуусгаж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.  
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.16, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.78 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаадын тусламж 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт ТЭЗҮ боловсруулагдсан байна.  

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: ТЭЗҮ боловсруулагдаж дууссан байна.  

3-р улиралд: Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг бэлтгэх 

4-р улиралд:. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг 
бүрэн хангана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн 350,0 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламжаар “Улаанбаатар хотын ус хангамжийг 
цогцоор сайжруулах төсөл” 2019 оноос эхлэн 5 жилийн хугацаанд 
хэрэгжинэ.  
НЗД-ын 2019 оны А/761 дугаар захирамжаар тус төслийг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх Ажлын 
хэсгийг Монголын Мянганы Сорилтын сангийн Удирдах зөвлөлийн 
гишүүн, Хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулан байгуулсан. 
БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019.12.26-ний өдрийн 
А/632 дугаар тушаалаар усны доод шинэ эх үүсвэрийн усны нөөцийг 
батлуулсан. Үүнд: Шувуун фабрик 25сая.м3/жил, Биокомбинат эх 
үүсвэрийг 25сая.м3/жил ус олборлон түгээх хүч чадалтай.  
НЗД-ын 2020.01.24-ний өдрийн А/98 дугаар захирамжаар Ус сувгийн 
удирдах газар ОНӨААТҮГ-т Ус цэвэршүүлэх байгууламжийн 
зориулалтаар олгосон 13 га газартай давхардуулан СХД-ийн ЗДТГ-
т олгосныг Дүүргийн ЗД-ын 2019 оны А/490 дугаар захирамжийг 
хүчингүй болгуулсан.  
Төслийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан ажлын зураг төслийг боловсруулж буй  
AECOM Co.ltd, Монгол улсын Престиж инженеринг ХХК-ний 
түншлэл нь дунд шатны судалгааны тайлангаа Монголын Мянганы 
Сорилтын санд 2020.03 дугаар сард хүлээлгэн өгсөн. Хоёрдугаар 
багц болох техникийн зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдээгүй 
байгаа ба Мянганы Сорилтын сангаас гэрээт ажлыг түр 
хойшлуулсан.  

Монголын Мянганы сорилтын сан, судалгааны ажлын гүйцэтгэгч 
АНУ-ын АЕКОМ ХХК, Монгол улсын Престиж инженеринг ХХК-аас 
Сонгинохайрхан уулын бэлд баригдах Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрээс 
Төв цэвэрлэх байгууламжийн гаргалгааны шугам хүртэл татах 
хаягдал усны шугамын трассыг зөвшилцөх, ус хангамжийн 
цахилгаан дамжуулах шугамын трассыг улсын тусгай 
хамгаалалтад авах талаар албан бичиг ирүүлсний дагуу Ажлын 
хэсэг хуралдсан. Уг 2 асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Нийслэлийн 
Газар зохион байгуулалтын албатай өдөр тутам хамтран 
ажиллаж, Ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн илүүдэл ус зайлуулах шугамын 
трассыг  боломжтой хувилбараар зөвшилцөж, Нийслэлийн Газар 
зохион байгуулалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч 
А.Энманлайгийн 2020.05.22-ний өдрийн 01-114/2518 тоот бичгээр 
хариуг авсан. Мөн Туул, Биокомбинатын усны эх үүсвэрийн 
цахилгаан дамжуулах шугамын газрыг тусгай хамгаалалтад авах 
асуудлаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 
2020.05.26-ны өдрийн 01/1848 тоот  бичгийг Үндэсний хөгжлийн 
газарт хүргүүлж, дэмжсэн хариуг авч, бичгийг Нийслэлийн Газар 
зохион байгуулалтын албанд хүргүүлсэн.  

Ус хангамжийн Баруун эх үүсвэрийн дэд бүтэц баригдах газрыг 
улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг УБЗАА, Нийслэлийн Газар 
зохион байгуулалтын албанаас  Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020.07.31-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
“Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах саналыг дэмжих тухай” 136 
дугаар тогтоолоор баталгаажууллаа.  Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 2020.08 сард  НИТХТ-ийн 2020 оны 136 
дугаар тогтоол болон МУЗГ-аар дээрхи асуудлыг хэлэлцүүлэх 
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саналыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатарт 
хүргүүлээд байна.      

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

350,0 сая ам.доллар 

Хүрсэн түвшин Ус хангамжийн Баруун эх үүсвэрийн дэд бүтэц баригдах газрыг 
улсын тусгай хэрэгцээнд авах нөхцөл боломж бүрдсэн.  

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.11-ын үр дүн: “Туул усан цогцолбор” төслийн ТЭЗҮ боловсруулагдсан байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1.1. ТЭЗҮ боловсруулагдсан 
байна. 

ш 
- 100 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.12. Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны хоолойг шуудуу ухалгүйгээр доторлох 
төсөл хэрэгжүүлж ус хангамж ариутгах татуургын гол болон салбар шугамыг шинэчлэнэ.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.12.1-р арга хэмжээ : Ус хангамжийн гол шугам 
сүлжээг шуудуу ухалгүйгээр шинэчилж доторлох төслийг үе шаттай хэрэгжүүлж 
насжилт өндөртэй шугам сүлжээг доторлоно.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.18, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.81 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаадын тусламж  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Доторлогдсон шугамын урт  

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Шугам доторлогооны ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ.   

3-р улиралд: Шугам доторлогооны ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ.   

4-р улиралд: Шугам доторлогооны ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Усан хангамжийн шугам хоолойг шинэчлэх, шугам доторлогооны 
төслөөр 4.8 км шугамыг доторлох, олон улсын зээл, улсын төсвөөр 
28.3 км шугам угсрагдсанаас гадна   Ус сувгийн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ  нь “Гамшгийн үеийн төлөвлөлт, хариу арга хэмжээ” 
сэдэвт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалт, дадлагад 
бүрэлдэхүүнээр оролцож, гамшгийн төлөвлөгөөгөө тодотгож 
шинэчилсэн. Галын автомашиныг усаар хангах зориулалттай 120 
галын далд усны цэг /гидрант/-т хяналт шалгалт хийж,   нийт 
цэгийн байршлыг байрзүйн зурагт оруулан ашиглалтын үйл 
ажиллагааг хэвийн болгож байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Гадаадын зээл 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.12-ийн үр дүн: Зэврэлт ихтэй шугам доторлогооны ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 13 км 
шугам. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1.1. Доторлогдсон шугамын урт км 4,7 13км 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.13. Гэр хорооллын айл өрхийн усан хангамжийг сайжруулна 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.13.1-р арга хэмжээ: Гэр хорооллын айл өрхийн 
усан хангамжийг сайжруулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.15, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.76 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр барьсан ус түгээх байрны тоо, Ухаалаг төхөөрөмжтэй ус 
түгээх байрны тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ус түгээх байр шинээр барих судалгааг гаргаж 
дүүргүүд рүү газрын захирамж гаргуулахаар хүргүүлнэ 

2-р улиралд: Худалдан авах ажиллагаа зохион багйуулагдана.  

3-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна. 

4-р улиралд: Угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлж байнгийн 
ашиглалтад хүлээн авна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Улс, нийслэл, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 15 ус түгээх байх 
шинээр хийгдэх ба БХБЯ, УБЗАА, Дүүргийн ЗДТГ-ууд худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж байна. /750,0сая.төгрөг/ Газрын 
асуудлууд шийдвэрлэгдсэн, зургийн даалгаврыг батлуулж, 
тендерийг зарлаж, ажлуудыг барилга байгууламж хүлээн авах 
комисс хүлээн авч байна.  
2. Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ байгууллагын 13 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр 8 энгийн ус түгээх байрыг ухаалаг болгох, 
332.8 сая төгрөгөөр 46 ус түгээх цэгийн тохижуулах ажлын 
тендерийг зарлаж, 8 ус зөөврийн автомашин худалдан авах ажлыг 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 4 сард зарлаж, 
Бройн Айс ХХК-тай 974.376.000 төгрөгийн гэрээ  байгуулж, 
автомашиныг 2020.07 сард хүлээн авсан.  

3.НЗД-ын 2020.03.25-ны өдрийн А/425 дугаар захирамжаар 
нийслэлийн төсвийн 450,0 сая төгрөгөөр 3 ус зөөврийн 
автомашиныг худалдан авах ажиллагааны эрхийг УСУГ 
ОНӨААТҮГ-т шилжүүлсний дагуу тендерийг 2020 оны 5 дугаар 
сард цахимаар зарласнаас 6 компани саналаа ирүүлсэн.Үнэлгээний 
хорооноос Констракшн инженеринг энд консултинг сервис ХХК-ийг 
шалгаруулж, 339.055.285 төгрөгийн өртөг бүхий гэрээг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар байгуулж, автомашиныг 
2020.08 сард хүлээн авсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 2,846.0  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.13-ийн үр дүн: Гэр хорооллын айл өрхийн усан хангамжийг сайжруулахаар шинээр 

ус түгээх байр, ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх байр барина. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1. Шинээр барьсан ус түгээх байрны 
тоо, Ухаалаг төхөөрөмжтэй ус түгээх 
байрны тоо 

ш - 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.14. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэл хийн 
250м.куб/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон шинэ суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын 
цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.14.1-р арга хэмжээ: Төв цэвэрлэх байгууламжид 
технологийн шинэчлэлт хийж 250.0 мян.м.куб/.хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийг шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.3, НЗДМХ-ийн 2.4.19, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.82 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаадын тусламж  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Барилга угсралтын ажлын хэрэгжилтийн хувь  

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ   

3-р улиралд: Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ   

4-р улиралд: Барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МУЗГ-аас Улаанбаатар хотод шинэ цэвэрлэх байгууламжийн 
хөрөнгийг БНХАУ-ын зээлээр барихаар шийдвэрлэж,  “Чайна тисижу 
сивил инженеринг групп ба Бээжин констракшн инженеринг групп 
консорциум” нь 267,9 сая америк доллараар барихаар гэрээг 2019 
оны 1 дүгээр сард  байгуулсан.  
Улаанбаатар хотод шинэ Төв цэвэрлэх байгууламж барих төслийн 
Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрт  2020.01.20-ны өдөр Бээжин хотноо 
Монгол улсын Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, БНХАУ-ын Экспорт-
Импорт банкны дэд ерөнхийлөгч  Шие Пин нар   гарын үсэг зурсан. 
Энэхүү гэрээ хийгдсэнээр  БНХАУ-ын Засгийн газраас Монголын 
Засгийн газарт олгох 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд хэрэгжих санхүүжилтийн эрх нээгдсэн. УБЗАА-аас шинэ 
цэвэрлэх байгууламжийн нарийвчилсан  зураг төслийг 
боловсруулах, барилгын ажил эхлэхэд шаардагдах мэдээлэл, 
судалгаагаар ханган ажиллаж байна.  
Шинэ цэвэрлэх байгууламж баригдах ажлын талбайг бэлдсэн. Био 
реакторын байгууламжийн суурийн цутгалт, арматурчлалын ажил 
10%-тай хийгдсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн биореактор, анхдагч 
болон хоёрдогч тунгаагуурын ажлын зураг хийгдсэн. МУЗГ-ын 
2020.05.06-ны 164 дүгээр тогтоолоор “Чайна тисижү сивил 
инженеринг групп” ХХК-ны БНХАУ-с ирэх 400 инженер техникийн 
ажилчдад Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгож, ажлын 
байрны төлбөрөөс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан бөгөөд 14 ИТА ирж 
ажлыг хугацаанд гүйцэтгэсэн.  
2020.05 сард Монгол Улсын Шадар сайд, Улсын Онцгой комиссын 
дарга Ө.Энхтүвшин, Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл болон БХБЯ, 
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын удирдлагууд шинээр 
баригдаж буй цэвэрлэх байгууламжийн ажлын явцтай танилцсан. 
Үүний дагуу Монгол Улсын Засгийн газрын 2020.06.01-ний өдрийн 31 
дүгээр тэмдэглэлээр  “төслийн барилга угсралтын ажлыг 
эрчимжүүлж, БНХАУ-аас инженер, техникийн ажилчдын асуудлыг  
хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг Засгийн газрын гишүүдэд 
үүрэг болгоод байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Гадны зээл 267,9 сая америк доллар 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.14-ийн үр дүн: Шинээр баригдах төв цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын 
ажлыг 20% хүртэл хийж гүйцэтгэнэ.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Хагас жилд 

2019 он Төл. Гүй. 

1.1. Барилга угсралтын ажлын 
хэрэгжилтийн хувь 

% - 100% 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.15. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэл хийн 
250м.куб/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон шинэ суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын 
цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барина.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.15.1-р арга хэмжээ: Төв цэвэрлэх байгууламжийн 
лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.3, НЗДМХ-ийн 2.4.19, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.83, 84 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Улсын төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Цэвэрлэсэн лагийн хэмжээ  

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ 

3-р улиралд: лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг бүрэн дуусгана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Барилга, хот байгуулалтын яамнаас хоногт 1000м3 илүүдэл 
идэвхит лаг, 1500м3 түүхий лагийг усгүйжүүлэх хүчин чадалтай 
байгууламжийн барилга угсралт, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, 
инженерийн шугам сүлжээний ажлыг улсын комисст 2019 оны  9 
дүгээр сард хүлээлгэн өгсөн боловч байгууламж доторхи үнэрээс 
шалтгаалж 2020 оны 02 дугаар сараас үйл ажиллагаа зогссон. Уг 
байгууламжийн үнэр дарах, барилгын салхивчийн системийг 
шинэчлэхэд зориулж улсын төсвөөс 65 сая төгрөг төсөвлөсөн 
бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, ажлыг 2020 оны 8 сард 
гүйцэтгүүлсэн.  
2.БХБС-ын 2020.02.05-ны өдрийн 28-р тушаалаар “Улаанбаатар 
хотын төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх бохир усны 
стандартын шаардлагыг хангуулах, төв цэвэрлэх байгууламжийн 
ойролцоо их хэмжээгээр үнэр ялгаруулж байгаа асуудлыг шалган 
тогтоох, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох” үүрэг бүхий 
ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/366, А/661 дугаар 

захирамжаар байгуулагдсан байгуулагдсан ажлын хэсгүүдийг  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 

албаны дарга Т.Гантөмөр ахлан ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг 

даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 16-ны А/366 дугаар захирамжаар  

байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь нийслэлийн нутаг дэвсгэрт ахуйн 

болон үйлдвэрийн бохир ус цэвэршүүлэх орон нутгийн өмчит 

цэвэрлэх байгууламжуудын эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын 

бүсийг тогтоож баталгаажуулах, хамгаалалтын зурваст 

олгогдсон газрын судалгаа гаргах, цаашид авах арга хэмжээний 

санал боловсруулж ажилласан. Ажлын хэсгээс цэвэрлэх байгууламж, 

насос станцын хамгаалалтын бүсийг тогтоож, баталгаажуулах 
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саналыг Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн  2020 оны 05 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн 12 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын 

тэмдэглэлээр Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, Хот 

байгуулалт, хөгжлийн газарт үүрэг даалгаврыг өгөөд байна.   

4. Нийслэлийн Засаг даргын 2020.05.15-ны өдрийн А/661 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь ариутгах татуургын 
төвлөрсөн шугамд ихээхэн бохирдолтой бохир ус нийлүүлэх  
бохирдуулагч 270 үйлдвэрт шалгалт хийх, Урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцаж,  ойрын хугацаанд 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын өртгийг  урьдчилсан 
байдлаар тооцсон. Шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх 
саналыг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин болон  Барилга, 
хот байгуулалтын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Улсын төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.15.2-р арга хэмжээ: Туул-1 коллекторын 1, 2, 3-р 
хэсгийн ажлыг эцэслэн дүгнэж 3, 4 дүгээр хэсгийн ажлыг үргэлжлүүлнэ.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.2.3, НЗДМХ-ийн 2.4.19, НЭЗНХҮЧ-ийн 2. 84 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв   

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Л.Алтангэрэл 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Туул-1 коллекторын 1, 2, 3 дугаар хэсгийн ажил бүрэн дүгнэгдсэн 
байна.  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Туул-1 коллекторын 1, 2 дугаар хэсгийн ажил бүрэн 
дүгнэгдсэн байна. 

2-р улиралд: 3-р хэсгийн ажил дүгнэгдсэн байна.   

3-р улиралд: 4-р хэсгийн ажил үргэлжлэнэ. 

4-р улиралд: 4-р хэсгийн ажил үргэлжлэнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Туул-1 коллекторын 1, 2 ээлжийн шугам сүлжээний ажил бүрэн 
хийгдэж дууссан. Туул -1 коллекторын 4 дүгээр ээлжийн шугам 
сүлжээний угсралтын ажлыг Эс Энд Эй ХХК, Набсан ХХК-ний 
хамтарсан түншлэл 2020.04 сараас гүйцэтгэж эхэлсэн. Өнөөдрийн 
байдлаар ф1500 мм-ийн голчтой 950 метр уртааш бохир усны 
шугам хоолойг угсраад байна. Шугамын трассад олгогдсон газар 
олголт болон бусад хүндрэлтэй асуудлыг захиалагч Нийслэлийн 
Хөрөнгө оруулалтын газар, ашиглагч Ус сувгийн удирдах газар 
ОНӨААТҮГ-ын төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хамтран шийдвэрлэн 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв   

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.15-ын үр дүн: Лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг бүрэн дуусгана. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 
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2019 он Төл. Гүй. 

1 Цэвэрлэсэн лагийн хэмжээ Хувь - 100 хувь 100 хувь 

2 Туул-1 коллекторын 1, 2, 3 дугаар 
хэсгийн ажил бүрэн дүгнэгдсэн байна 

Хувь 
- 100 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.16. Шинэ орон сууцны хорооллын ундны болон ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг тусад 
нь төлөвлөж бохир усыг саарал усны стандартад нийцүүлэн дахин боловсруулж зохих зориулалтаар ашиглана.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.16.1-р арга хэмжээ : Улаанбаатар хотын төв 
цэвэрлэх байгууламжийн хаягдал усыг гүн цэвэршүүлж дулаан цахилгаан 
станцуудын техникийн усны зориулалтаар эргүүлэн ашиглах ажлыг хэрэгжүүлж 
эхлэнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.21, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.87 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаадын тусламж    

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Саарал усыг дахин ашиглах загвар туршилт хийгдсэн байна.    

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Загвар туршилтыг танилцуулна.  

3-р улиралд: лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг бүрэн дуусгана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ Төв цэвэрлэх байгууламжийн нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулагдаж, магадлалаар орж байгаа бөгөөд цэвэрлэх 
байгууламжийн суурь, бетон хийцийн ажил гүйцэтгэх , ажилчдын 
түр байрлах байрыг барьж, барилга угсралтын ажил эхлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Шинээр баригдах цэвэрлэх байгууламжийн 
зураг төсөлд лагийг боловсруулж, эрчим хүч гаргаж авахаар 
төлөвлөж байна.  
АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангаас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
Улаанбаатар хотын усан хангамжийг цогцоор нь сайжруулах 
төсөлд Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усыг 
Дулааны 3, 4 дүгээр цахилгаан станцад эргүүлэн ашиглах асуудлыг 
тусгаад байна.  
Нийслэлийн Засаг даргын 2020.05.15-ны өдрийн А/661 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь ариутгах татуургын 
төвлөрсөн шугамд ихээхэн бохирдолтой бохир ус нийлүүлэх  
бохирдуулагч 270 үйлдвэрт шалгалт хийх, Урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, ойрын хугацаанд 
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын өртгийг урьдчилсан 
байдлаар тооцсон. Шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх 
саналыг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин болон  Барилга, 
хот байгуулалтын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яаманд хүргүүлж байна. Үзлэг шалгалтын үр дүнд хаягдал усыг 
дахин боловсруулж, ашиглах түвшин нэмэгдэнэ.  

Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар боловсруулагдаж 
буй  “Лагийг дахин ашиглахад тавигдах ерөнхий шаардлага, 
стандарт”,  Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамнаас “Унд ахуйн зориулалттай төвлөрсөн ус хангамжийн эх 
үүсвэрийг сонгох журам ба эрүүл ахуй, техникийн шаардлага. MNS 
899:2020” стандартын шинэчлэн боловсруулсан төсөлд тодорхой 
саналуудыг тусгалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Гадаадын тусламж    

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.16-ийн үр дүн: Саарал усыг дахин ашиглах загвар туршилтыг эрдэмтэдтэй хамтарч 
хийж танилцуулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 2020 оны жилийн эцэс  

1 Саарал усыг дахин ашиглах загвар 
туршилт хийгдсэн байна.    

Хувь  - 100 % 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.17. Иргэд үер усны аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж, газрын гадаргууд 
өндөржилт, төлөвлөлтийн зураглал хийж нэгдсэн систем бий болгоно.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.17.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын үерийн даван туулах чадавхийг бэхжүүлэх төслийг үргэлжлүүлнэ.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.24, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.90 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 3000.0 сая төгрөг   

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс М.Балдандорж 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Засвар хийсэн ус зайлуулах шугамын тоо    

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.   

3-р улиралд: Ус ихээр тогтдог 9 байршилд борооны усны шугамын 
ажыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НЗД-ын 2018.11.13-ны өдрийн А/1055 тоот захирамжаар Нэгдсэн 
үндэсний байгууллагын “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийн 
далан сувгийн даван туулах чадварыг сайжруулах” төслийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулан байгуулсан. Дэд 
ажлын хэсгүүдийг дүүрэг бүрт зохион байгуулж ажлын явцыг 
Нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар сарын 12 
ний өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хурлын тэмдэглэлээр үүрэг 
өгсөн.  

• Төслийн хүрээнд хөрсний усны түвшин өндөр болон үерт 
өртөж болзошгүй БЗД-ийн 9-р хороо, СХД-ийн 7, 24, 25, 40, 
41, 42-р хороо, СБД-ийн 12, 13, 16-р хорооны нутаг 
дэвсгэрийн айл өрхийг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах 
зорилгоор судалгаа хийж, хангагч мэргэжлийн 
байгууллагуудтай зөвшилцөн зураг, трассыг эцсийн 
байдлаар баталгаажуулсан. 

• Зургийг инженерийн хангамжийн байгууллагуудтай 
зөвшилцөж барилгын хөгжлийн төвийн магадлал 
хийлгэхээр өгсөн.  

• СХД-ийн 40-р Хорооны далан сувгийн ажлын худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр Хангилцаг ХХК 
шалгарсан. Барилга угсралтын ажил 2020.06.03-ны өдөр 
эхлэхээр бэлтгэл хангагдсан. 

3  дүүргийн 10 хорооны 9,119.5 га талбайн 3,3324 га талбайд 
судалгаа хийж, БЗД-т 3, СХД-т 4, СБД-т 6 буюу нийт 13 саналын 
трассыг захиалагчаар батлуулан, нийт 8317м үерийн болон 
хөрсний ус зайлуулах байгууламжийн ажлын зураг төсвийг барилгын 
хөгжлийн төвийн магадлангаар батлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв - 2,380.0 

Хүрсэн түвшин 9 байршилд хийгдсэн. Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.17-ын үр дүн: Ус ихээр тогтдог 9 байршилд  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он төл гүй 

1 Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь Ш - 9 байршил 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.18. Улаанбаатар хотын хөрсний ус зайлуулах байгууламж, борооны ус зайлуулах 
шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилж Ганц худаг, Баянхошуу, Баянголын ам, Сүхбаатар дүүргийн 13, 14 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт үерийн хамгаалтын барилга байгууламж шинээр барина.   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.18.1-р арга хэмжээ : Ганц худаг, Сүхбаатар 
дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Жаргалант 
тосгон орчим Наран Баруун уулын үерийн хамгаалтын барилга байгууламжийн 
барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлж, Арцат, Нүхт, морь барьдгийн ам уяачдын 
хотхоны үерийн усыг Туул голд нийлүүлэх үерийн хамгаалтын барилга 
байгууламжийг шинээр барина.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 2.4.25, НЭЗНХҮЧ-ийн 2.92 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 3000.0 сая төгрөг   

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс М.Балдандорж 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр 4 байршилд үерийн хамгаалтын барилга байгууламж 
баригдаж ашиглалтад орно.     

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: Загвар туршилтыг танилцуулна.  

3-р улиралд: лагийг цэвэрлэж үнэргүйжүүлэх ажлыг бүрэн дуусгана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний эрх зүйн орчныг сайжруулах, 
барилга байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, зөвлөх 
үйлчилгээний чиглэлээр 22 байрлалд Нийслэлийн төсвийн 9,9 
тэрбум, Улсын төсвийн 8,7 тэрбум, Гадаадын зээл тусламжаар 
НҮБ-ийн Хабитатын тусламж 4,3 сая долларын хөрөнгө 
оруулалтын санхүүжилтээр дараах ажлууд шинээр болон он дамжин 
хэрэгжиж байна.  
Барилга угсралтын чиглэлээр: 
Он дамжин хэрэгжиж буй: 

- Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 3-р 
ээлж, 

- Баруун уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 4-
р ээлж  

- БЗД, Ганц худгийн үерийн хамгаалалтын барилга 
угсралтын ажил 

- Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын 
барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах 
шугам сүлжээний ажил 

Шинээр хэрэгжиж буй: 
- Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 4-р 

ээлж 
- Баруун уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж-5-

р ээлж 
- СХД, 13, 14-р хорооны үерийн хамгаалалтын барилга 

байгууламжийн ажил 
- БЗД, Дарь-Эхийн авто замын борооны ус зайлуулах шугам 

сүлжээний ажил 
- СХД, 7-р хорооны хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам 

сүлжээний ажил  
- Хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам сүлжээний ажил -

2 байршилд 
УБ хотод 2015-2020 оны хооронд авто замын борооны ус зайлуулах 
шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэн засварлах, шинээр хийх ажлын 
хүрээнд УБ хотын борооны ус зайлуулах төв магистрал шугам 
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сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажлыг 2 бүсэд 30 км урттай, 
ус тогтдог 47 байршилд 40 км урт авто замын ус зайлуулах 
шугамын ажлын зураг төслийг боловсруулан батлуулсан байна. 
Үүнээс барилга угсралтын ажлыг 39 байршилд 11 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтээр шугам сүлжээний ажил хийгдсэн байна. 
Үүнд:                                                                                                                                
-2016 онд 2 байршилд,                                                                                                                           
-  2017 онд 13 байршилд,                                                                                                     
-  2018 онд 11 байршилд,                                                                                                           
-  2019 онд 9 байршилд,                                            
-  2020 онд 5 байршилд хийж гүйцэтгэсэн байна 
2020-2025 хүртэлх хугацаанд 7 байршилд боловсруулагдсан ажлын 
зураг төсвийн дагуу барилга угсралтын ажлыг хийх, мөн шинээр 
борооны ус зайлуулах шугам сүлжээг 146,5 км уртаар нэмэгдүүлэхэд 
172,0 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байна 

2. Үерийн хамгаалалтын далан сувгийн 50 байрлал, зам талбайн 
борооны ус зайлуулах 176,0 км шугам сүлжээний цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний ажилд 2,5 тэрбум төгрөгийн Хот тохижилтын урсгал 
зардлын санхүүжилтээр хийгдсэн. Мөн Монгол улсын хэмжээнд Бүх 
нийтийн бэлэн байдал зарласан 2020-11-13-аас хойш цаг үеийн 
хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх хүрээнд Улаанбаатар 
хотын 5 дүүргийн 14 байршил буюу Сонгинохайрхан дүүргийн 9, 26, 
35, 42,  Баянгол дүүргийн 23, Чингэлтэй дүүргийн 7, 17, Баянзүрх 
дүүргийн 23 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13, 18, 20 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэр зэрэг байршлуудад булаг шанд болон 
хөрсний ус их хэмжээгээр гарч айл өрх, нийтийн эзэмшлийн зам 
талбай усанд автах, халиа тошин үүсч нөхцөл байдал хүндэрч 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер миний бие тухай бүр газар 
дээр нь ажиллан, тус албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтэс, Геодези усны барилга байгууламжийн газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
Шуурхай бригадад үүрэг өгч 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 
эхлэн бүтэн нэг сарын хугацаанд нийт давхардсан тоогоор 107 хүн, 
69 техник хэрэгсэл 2750 м урт сувагчлал, ф500-ф800 диаметртэй 
99,8 метр урт ус гаргуурын барилга байгууламж суурилуулж 
ажилласан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 2,392.4 сая 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.18-ын үр дүн: Шинээр 4 байршилд үерийн хамгаалтын барилга байгууламж 
баригдаж ашиглалтад орно 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл Гүй 

1 Шинээр 4 байршилд үерийн 
хамгаалтын барилга байгууламж 
баригдаж ашиглалтад орно 

ш -  4 байршил 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.19. Байгальд ээлтэй технологи Сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах замаар төрийн 
байгууллагуудын эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэх бодлого хэрэгжүүлнэ.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.1-р арга хэмжээ: Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
нэгдсэн системд холбогдох боломжгүй алслагдсан 16-100кВт, 100кВт-аас дээш хүчин 
чадалтай усан халаалтын болон уурын зуухыг шинэчлэх байгальд ээлтэй технологи 
нэмэлт технологыг суурилуулна.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.1.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.15 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс О.Батмөнх 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Байгальд ээлтэй технологид шилжүүлсэн зуухны тоо     

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Тусгай зөвшөөрөлгүй зуухны судалгааг эцэслэн 
гаргана.  

2-р улиралд: Байгальд ээлтэй шинэ технологид шилжүүлэх ажлыг 
эхлүүлнэ.   

3-р улиралд: Байгальд ээлтэй шинэ технологид шилжүүлэх ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй халаалтын 
зуухнуудыг цахилгаан, хийн халаалтад шилжүүлэв: Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албанаас Нийслэлийн агаарын чанарыг 
сайжруулах бүсэд тусгай зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй үйл 
ажиллагаа явуулж буй 16-100, 100 кВт/ц-аас дээш хүчин чадалтай 
13 ААН-ийн 16 зуухыг цахилгаанд, 17 ААН-ийн 28 зуухыг хийн 
халаалтад шилжүүлэх, 125 ААН-ийн 183 зууханд сайжруулсан түлш, 
уур үйлдвэрлэгч 66 ААН-ийн 82 зууханд баяжуулсан нүүрс /мидлинг/ 
хэрэглүүлэх техникийн шийдлийг бүрэн хэрэгжүүлж 64650 тонн 
түүхий нүүрсний хэрэглээг зогсоосон байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.19.2-р арга хэмжээ: Кинетикийн цахилгаан станц 
барих ажлын ТЭЗҮ боловсруулна.    

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.1.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.16 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь судалгаа эцэслэгдсэн байна. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Суурь судалгааг гаргаж гадаадын зээл тусламжид 
хамруулахаар ажил зохион байгуулна  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд төсөв батлагдаагүй тул хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Үнэлэх боломжгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.19-ын үр дүн: Кинетикийн цахилгаан станц барих ТЭЗҮ боловсруулахаар судалгаа 
эцэслэн гарсан байна 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл Гүй  

1 Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл  хувь - 100% 100% 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

2 Суурь судалгаа эцэслэгдсэн байна.  Хувь - - - 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.20. 100кВт-аас дээш хүчин чадалтай уурын болон халаалтын зуухнаас ялгарах үнс, 
тоосонцрын хэмжээг бууруулна.    

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.20.1-р арга хэмжээ: Төрийн өмчийн дулаан 
цахилгаан станцуудын үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд дүүргэгч 
материалаар ашиглах судалгаа хийх, судалгаанд үндэслэн үнсэн сан дахь 
хуримтлагдсан үнсийг суллах технологийн шийдлийг эрдэм шинжилгээний 
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.1.8, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.19 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 125.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь судалгаа эцэслэгдсэн байна. 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хэрэгжилтийн хувиар 

2-р улиралд: Хэрэгжилтийн хувиар 

3-р улиралд: Хэрэгжилтийн хувиар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн гэр хорооллын айл өрхүүд болон Дулааны цахилгаан 
станцуудын галлагаанаас гарч байгаа үнсийг эх үүсвэр дээр нь 
ангилан ялгах, тээвэрлэх, дахин ашиглах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх 
талаар санал боловсруулах Ажлын хэсгийг НЗД-ын 2019 оны А/1206 
дугаар захирамжаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 
Дулааны IV цахилгаан станцын холбогдох албан хаагчидтай 
2020.03.20-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж,  үнсэн сангийн 
өнөөгийн нөхцөл байдалтай танилцаж, цаашид ажиллах чиглэлийг 
тогтоосон.  Үүнд: 
а/ Дулааны цахилгаан станцуудын үнсэн сангаас гарсан үнсийг 
дүүргэгч материал болгон ашиглаж түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмал олборлолтын улмаас эвдэгдэж, орхигдсон талбайд нөхөн 
сэргээлт хийх загвар төслийг хэрэгжүүлэх; 
б/ Төсөл хэрэгжүүлэх байршлыг сонгохдоо суурьшлын бүсээс зайдуу, 
хүн амын ундны усны эх үүсвэрээс алслагдсан байршлуудыг сонгох; 
в/ Төсөл хэрэгжүүлэхэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд болон олон талын оролцоог 
хангасан дэд ажлын хэсгийг байгуулах; 

Мөн Агаар орчны бохирдлыг бууруулах төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргал, Газрын дарга Э.Баттулга, тус газрын холбогдох 
мэргэжилтнүүдийн хамт Багануурын уурхайд очиж, тус уурхайн 
нөхөн сэргээлтэд Дулааны IV цахилгаан станцаас гарч байгаа 
үнсийг уурхайн нөхөн сэргээлтэд ашиглах асуудлаар уурхайн 
удирдлагуудтай санал солилцож жишиг төсөл хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэхээр болсон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.20-ын үр дүн: Хуримтлагдсан үнсийг суллах технологийн шийдлийг танилцуулсан 
байна.      

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Төл Гүй  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

1 Үнс суллах шинэ технологийн 
судалгаа гарсан байна.       

ш - 100 хувь  

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.21. Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон хөгжлийн үзүүлэлтээр зүүн хойд 

Азийн бүс нутагт жишиг хот болно. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.21.1-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайн ногоон байгууламжийг шинээр болон нөхөн нягтруулан тарих, услах, арчлалт, 
хамгаалалтын ажлын менежментийг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.1; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3-1; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.23 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

11,500.0 сая төгрөг. Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний 
зардал 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 83 гудамжны Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн 97,6 га талбай 

Шалгуур үзүүлэлт Гудамж талбай, 180 га 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Арчлалт хамгаалалт хийх байршлын тоо, хэмжээ, 
хариуцах байгууллагын судалгааг хийж баталгаажуулах. 

2-р улиралд: Батлагдсан байршлуудад ажлыг эхлүүлэх, ажлыг 
зохион байгуулах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 3241ш 
шилмүүст мод, 250000ш гоёлын навчит мод сөөг, тарьж, 
арчилгааг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж байна. 
Энэхүү ажлын хүрээнд шинээр 13 байршилд ойн төгөл байгуулах 
ажлыг 13 ААНБ, 23 байршилд модлог ургамлын хослол зохиомж 
хийх ажлыг 10 ААНБ хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 11 ААНБ 128 байршилд 
16500ш гоёлын модыг 2200ш торхонд байршуулж, арчилгааны 
ажлыг хариуцан ажиллаж байна. Тусгай хэрэгцээний ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Далан давхар, Алтан 
өлгий, Маахуур толгой орчмын оршуулгын газруудад нийт 9247ш 
мод сөөг тарьж, 12га газрын арчилгааны ажлыг 3 аж ахуйн нэгж 
байгууллага гүйцэтгэж байна. 2020 онд нийтийн эзэмшлийн 40,4га, 
арчилгааны 122,4га, хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1,2га, тусгай 
хэрэгцээний 16га буюу нийт 180.0га газарт ногоон байгууламжийн 
нягтарлыг шинээр нэмэгдүүлж, арчлалт хамгаалалтыг 
давхардсан тоогоор 77 аж ахуйн нэгж, байгууллага хариуцан 
ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 
оны А/33 дугаар тушаалаар нийтийн эзэмшлийн 74 байршлын 
122.4га ногоон байгууламжийн арчилгааны ажлыг Хот 
тохижилтын газар ОНӨААТҮГ болон цэцэрлэгжүүлэлтийн 
мэргэжлийн 44 аж ахуй нэгж байгууллагад гэрээгээр хариуцуулсан. 
Ногоон байгууламжийн арчилгааны 26 төрлийн стандартыг өдөр 
тутмын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж, технологийн картыг хөтлөн, 
гүйцэтгэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд ISO9001:2015 
стандартыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, сургалтыг зохион байгуулж 6 
аж ахуй нэгж байгууллага зөвлөх үйлчилгээ авч ажиллаж байна. 
2019 оноос эхлүүлсэн ногоон байгууламжийн хэлбэржүүлэлтийн 
ажлыг үргэлжлүүлж 7 төрлийн 29ш зориулалтын 
хэлбэржүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр 
мэргэжлийн байгууллагуудыг хангаж 1.023.454ш мод сөөг 
хэлбэржүүлээд байна. Мөн тохижилт ногоон байгууламжийн 
төрийн удирдлагын үйл ажиллагаанд ISO9001:2015 чанарын 
менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэн, 
арчилгааны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тасралтгүй 
сайжруулалт хийн ажиллаж байна. Ингэснээр ногоон байгууламж 
16 төрлийн 250,000 ширхэг мод сөөгөөр нэмэгдэж, ургалт 95-98% 
болсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

11,500.0 сая төгрөг. Ногоон байгууламжийн арчилгааны зардал  

Хүрсэн түвшин 

Нийт 180.0га газарт ногоон байгууламжийн нягтарлыг шинээр 
нэмэгдүүлж, 16 төрлийн 250,000 ширхэг мод сөөг тарьж, арчлалт 
хамгаалалтыг 77 аж ахуйн нэгж байгууллага хийж байна. Ургалт 
95-98%. 
 
Хэрэгжилт 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.21. /Экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж, ногоон хөгжлийн үзүүлэлтээр зүүн хойд 
Азийн бүс нутагт жишиг хот болно./-ний үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Гудамж талбай, 180 га га 97,6 180 180 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.22 Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах төсөл 

хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж олон нийтэд хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх 

ажлыг зохион байгуулна.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.22.1 -р арга хэмжээ: Самбалхүндэв, Маахуур толгой, 
Алтан-Өлгийн оршуулгын газрыг ойжуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.1; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.30; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.23 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 
Самбалхүндэвийн оршуулгын газарт 6 га талбайд хайлаас 
тарьсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Ойжуулах талбайн хэмжээ, 12 га 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ойжуулалт хийх байршлын тоо, хэмжээ, хариуцах 
байгууллагын судалгааг хийж баталгаажуулах. 

2-р улиралд: Батлагдсан байршлуудад ажлыг эхлүүлэх, ажлыг 
зохион байгуулах 

3-р улиралд: Ажилд хяналт тавьж ажилласан байна. 

4-р улиралд: Ажлын үр дүнг нэгтгэж тайлагнана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын 
хүрээнд 2019 онд оршуулгын газарт шинээр 6га талбайд 4000ш 
мод сөөг тарьж ногоон байгууламжийн арчилгааг 
тогтмолжуулсан. 2020 онд мөн 6га-д 9247ш мод сөөгийг тарьж, 
Самбалхүндэв, Маахуур толгой, Алтан-Өлгийн оршуулгын газрын 
нийт 12га талбай дахь ногоон байгууламжийн арчилгааны ажлыг 
“Тэнгэрлэг ой” ХХК, “Грасс мастер “ХХК, “Бат номин буян” ХХК 
хариуцан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв  

Хүрсэн түвшин 12 га /он дамжин хэрэгжсэн/ Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.22. /Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах төсөл 
хэрэгжүүлэх, суурь судалгааг оновчтой хийж олон нийтэд хөрсний бохирдлын талаар ойлголт, мэдээлэл өгөх 
ажлыг зохион байгуулна./-ийн үр дүн: 
 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.1. 

Ойжуулах талбайн хэмжээ 12 га 

га 6 12 12 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.23. Хот тохижилтын ажил, үйлчилгээнд Олон улсын ISO 9001:2015 стандарт 

нэвтрүүлнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.23.1 -р арга хэмжээ: Ногоон байгууламжийн гэрээт аж 
ахуй нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд ISO9001:2015 нэвтрүүлнэ. 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.1, НЭЗНХҮЧ-ийн 3-
52, УБЗАА-ны ГТ-ний 2.30 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100 хувь 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Шаардагдах судалгааг хийсэн байна. 

2-р улиралд: ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

3-р улиралд: ISO9001:2015 стандартыг үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

4-р улиралд: Ажлын үр дүнг нэгтгэж, тайлагнаж ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хамтран ажиллаж буй ХТГ 
ОНӨААТҮГ, Охь мандал ХХК-ны үйл ажиллагаанд ISO9001:2015 
стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 2020 онд шинээр 
боловсруулсан 6 стандартын төслийг Стандартчилал хэмжил 
зүйн газрын ургамал хамгаалал, газар тариалангийн техникийн 
хороогоор хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн ногоон байгууламжийн 
чанарын зорилтын хүрээнд “Улаанбаатар хотын ногоон 
байгууламжийн бодлого, чанарын менежментийн тогтолцоо” 
гарын авлагыг хэвлүүлээд байна.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 

Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хамтран ажиллаж буй ХТГ 
ОНӨААТҮГ, Охь мандал ХХК-ны үйл ажиллагаанд ISO9001:2015 
стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 
 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.23 Хот тохижилтын ажил, үйлчилгээнд Олон улсын ISO 9001:2015 стандарт 

нэвтрүүлнэ. /-ийн үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.24. Дүүрэг, хороололд бичил цэцэрлэг байгуулж нэг хүнд ногдох ногоон 

байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.24.1- р арга хэмжээ: Эмнэлгүүдийн гадна талбайг 
тохижуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.54; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.33 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

7,500.0 сая төгрөг. Нийслэлийн төсөв. /3,981.5 сая төгрөг 
батлагдсан./ 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 16 эмнэлэг 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижилт хийх эмнэлэг, тоо 8 ш 

Хүрэх түвшин 
1-р улиралд: Шаардагдах судалгааг хийх. 

2-р улиралд: Тохижуулах ажлыг эхлүүлэх, зохион байгуулах 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/362 
дугаар захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020 оны А/87 дугаар тушаалаар Зооноз өвчин 
судлалын үндэсний төв, Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв, 
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Энэрэл эмнэлгийн гадна 
зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх 
үйлчилгээний тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
Үнэлгээний хороог байгуулсан. Үнэлгээний хорооноос гүйцэтгэгчийн 
сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулж Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 
шаардлагатай төсөв батлуулах хүсэлтийг 2020 оны 03 дугаар 
сарын 05-ны өдрийн 01/530 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
“Хот тохижилтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/663 
дугаар захирамжаар 2020 онд санхүүжих 1,878,845,016 төгрөгийг 
баталж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрхийг 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчээр Экотогтол ХХК-ийг 
шалгаруулан гэрээг ирүүлснийг баталгаажуулан, захирамжийн 
дагуу захиалагчийн хяналт тавих Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын 
газарт хүргүүлсэн. Энэхүү тохижилтын ажлын хүрээнд нийт 
14300м2 талбайд нисдэг тэрэгний зогсоол, 3402м2 явган зам, 
8468м2 авто зам, асфальтбетон хучилт, 1 сагсан бөмбөгийн 
талбай, 1 гар бөмбөгийн талбай, 1 усан оргилуур, 5ш дасгалын 
төхөөрөмж, 6641м2 зүлэг, 411ш мод, бут, сөөг зэрэг, 42ш сандал, 
4ш сүүдрэвч, 18ш хогийн сав, 123ш гэрэлтүүлэг, 13ш гадна камер 
зэрэг иж бүрэн тохижилтын ажил хийгдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.24.2-р арга хэмжээ: Цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгож, 
тохижуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.55; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.33 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 5,500.0 сая төгрөг. 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин Богдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлын явц 30 хувь,    

Шалгуур үзүүлэлт Цэцэрлэгт хүрээлэн тоо, 3 ш 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: Ажлыг үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажилласан 
байна. 

2-р улиралд: Төлөвлөгөөт ажлыг эхлүүлж, зохион байгуулан, 
хяналт тавьж ажилласан байна 

3-р улиралд: Тохижилтын ажилд хяналт тавьж ажилласан байна. 

4-р улиралд: Ажлын үр дүнг нэгтгэж, тайлагнаж ажилласан байна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор Богд хааны мэлмий 
гийсний 150 жилийн ойг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/55 дугаар захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2019 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу Хан-Уул 
дүүргийн 15 дугаар хороо, Богд хааны өвлийн ордон музейн зүүн 
талд, 1,4 га газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулав. Цэцэрлэгт 
хүрээлэнд Монгол Улсын Төрийн соёрхолт, Урлагийн гавьяат 
зүтгэлтэн, уран барималч Л.Ганхуягийн урлан бүтээсэн Богдын 
хөшөө /6м хүрэл/, Лүндэнгийн хөшөө /3.2м хүрэл/, Цагаан шонхорын 
хөшөө /4.7м хүрэл/, Мөнх тэнгэрийн хүчин дор баримал /5.5м хүрэл/, 
Монголын түүх дурсгалын 9 ш баримлыг талбайд байршуулж, 
“Сензо констракшн” ХХК 770 м урт цахилгааны шугам татан 126 ш 
зам талбайн гэрэлтүүлэг, 5685 м2 чулуун зам тавьж, 4-6 м 
өндөртэй 253 нарс мод, 50ш яргай, 180 ш голт бор,  нийт 121 ш  
гоёлын бут сөөг тарьж, 8010 м2 талбайг зүлэгжүүлэн, 63 ш сандал, 
25 ш хогийн сав байршуулан ногоон байгууламжийн 3026 м 
усалгааны системийг бүрэн шийдвэрлэж, 230 м ус зайлуулах 
шугамын ажлыг хийж, нарс, 423 ш модны ногоон гэрэлтүүлгийг хийж 
гүйцэтгэсэн байна. Цаашид гадна хашааг шинэчлэн засварлах, 
хөшөөний хэсгийг камержуулах ажлыг хийнэ. Тус цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн арчилгааг ногоон байгууламжийн “Охь мандал” ХХК 
хариуцан ажиллаж байна. Тус цэцэрлэгт хүрээлэнг 2020 оны 09 
дүгээр сарын 23-ны өдөр нээсэн. 
2. Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р Хороо, Цагдаа толгойд цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулах хүрээнд 1500 орчим нарс, хайлаас, 22000м2 
талбайд зүлэгжүүлэлт хийж, ногоон байгууламжийн усалгааны 
системтэй болгосон, 750м дугуйн болон гүйлтийн зам, 8000м2 
явган зам, 54 машины авто зогсоол, хүүхдийн тоглоом, спорт 
тоглоомын талбай, худаг гаргах ажил хийгдсэн. Ажил 90 хувьтай 
байгаа бөгөөд он дамжин хэрэгжинэ. 
3. Чингэлтэй  дүүргийн 4-р хороо, Дипломат 95-р байрны гадна 

тохижилтын талбайг иж бүрэн тохижуулж 2020 оны 2 дугаар 

улиралд ашиглалтад оруулаад байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин 

2020 онд хийгдсэн нийт 3 цэцэрлэгт хүрээлэнгээс 2 ажил 100 хувь, 1 
ажил 90 хувьтай байна. 
 
Хэрэгжилт 97% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.24.3-р арга хэмжээ: Иргэдийн амралт, чөлөөт цагаа 
зөв боловсон өнгөрүүлэх бичил цэцэрлэг байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.3; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.56; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.33 дахь заалт. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Их Монгол улсын гудамжны 970 
м.кв талбайд авто зогсоол, 805м авто замын тусгаарлах туузан 
хайс, 200м авто замын тэмдэглэгээ, 130м.кв талбайд чулуун 
хавтан, 1026м.кв талбайд зүлэгжүүлэлт, 60ш нарс мод бүхий 
ногоон байгууламжийг бий болгож 100 хувь ашиглалтад оруулаад 
байна. 
2. Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Дандарбаатарын гудамжны 
3310 м.кв талбайд хөрс хуулалт, 4910м.кв талбайд эко хавтан, 1725 
м.кв талбайд явган зам, 130 у.м троссон хашлага, 545м.кв талбайд 
зүлэгжүүлэлт, 10ш улиас, 3900ш хайлаас мод бүхий ногоон 
байгууламжийг бий болгов.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Их Монгол Улсын гудамж 325.0 сая төгрөг. /НТХО/ 
Дандарбаатарын гудамж 475.0 сая төгрөг /УБЗАА Ногоон 
байгууламжийн арчлалтын зардал/ 

Хүрсэн түвшин 

Их Монгол Улсын гудамж, Их тэнгэр цогцолбор орчмын 
тохижилтын ажил, Дандарбаатарын гудамжны тохижилтын 
ажлыг 100 хувь хийж гүйцэтгэв. 
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.24 / Дүүрэг, хороололд бичил цэцэрлэг байгуулж нэг хүнд ногдох ногоон 

байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ./-ийн үр дүн: 

 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.24.1. 

Тохижилт хийх эмнэлэг, тоо 8 ш 
ш 16 1 1 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.24.2. 

Цэцэрлэгт хүрээлэн тоо, 3 ш 
ш 4 3 3 

 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.24.3. 

Бичил цэцэрлэг, тоо 2 ш 
ш 2 2 2 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.25. “3.3.4. Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж, хатуу 

хучилттай болгоно.” 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.25.1-р арга хэмжээ: Сул шороон хөрс бүхий талбайг 
зүлэгжүүлж тоосжилтыг бууруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.4, НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.57, УБЗАА-ны ГТ-ний 2.34 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 6 га 

Шалгуур үзүүлэлт Зүлэгжүүлэх талбайн хэмжээ, 8 га 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Шаардагдах судалгааг хийсэн байна. 

2-р улиралд: Зүлэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх, зохион байгуулж 
ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сул шороон хөрс бүхий нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд Хот 
тохижилтын газар ОНӨААТҮГ болон цэцэрлэгжүүлэлтийн 
мэргэжлийн гэрээт аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 11,8га 
талбайг зүлэгжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин 
Нийт 11,8га талбайг зүлэгжүүлсэн. 
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.25.2-р арга хэмжээ: Сул шороон хөрс бүхий талбайг 
хатуу хучилттай болгож тоосжилтыг бууруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.4, НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.57, УБЗАА-ны ГТ-ний 2.34 дахь заалт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт Нэгжийн даргын 

үнэлгээ 
Хэрэгжилт 

Ард Аюушийн өргөн чөлөө Саппорогийн уулзвараас Өргөө кино 
театрын уулзвар хүртэлх авто замын голын ногоон байгууламжид 
5,925м2, Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо, Урт Цагааны урд 
талын гудамжинд 1500м2, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний 
төвийн зүүн тал болон Хасбаатарын гудамж дагуу 3400м2 сул 
шороон хөрс бүхий талбай буюу нийт 10825м2 талбайг хатуу 
хучилттай болгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин 
Нийт 10825м2 талбайг хатуу хучилттай болгосон. 
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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Гүйцэтгэлийн зорилт 2.25. / Нийтийн эзэмшлийн сул шороон хөрс бүхий зам талбайг хатуу хучилттай 

болгоно./-ийн үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.8.1. 

Зүлэгжүүлэх талбайн хэмжээ, 8 га 
га 6 8 11,8 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.8.2. 

Хатуу хучилттай  талбайн хэмжээ 
5600м2 

м2 6300 5600 10825 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.26. Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, байгууллагыг урамшуулах 

тогтолцоог оновчтой зохион байгуулах  эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.26.1-р арга хэмжээ: Өрх бүр 5 мод тарих аяныг 
эхлүүлж, иргэд, байгууллагыг урамшуулах ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.6; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.59; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.36 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Урамшуулалд хамрагдах иргэн, ААН-ийн тоо 100ш 

Хүрэх түвшин 
1-р улиралд: Ажил төлөвлөгдөхгүй. 

2-р улиралд: Шаардагдах бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн Засаг даргаас 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” 
зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/220 дугаар тушаалаар 
“Манай хороо-Миний гудамж” аяныг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж, 
дараах 7 номинациар шалгаруулсан. Үүнд: 

• Шилдэг дүүрэг, 

• Шилдэг хороо, /орон сууцны, гэр хорооллын/ 

• Шилдэг байгууллага, аж ахуй нэгж, 

• Шилдэг Сууц өмчлөгчдийн холбоо, 

• Шилдэг өрх,  

• Шилдэг хог тээврийн байгууллагууд /шилдэг хог тээврийн 
болон зам талбайн цэвэрлэгээний/ 

Аяныг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-нээс 10 дугаар сарын 01-ний 
өдөр хүртэл зохион байгуулж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, Нийслэлийн 381 жилийн ойн арга хэмжээний 
хүрээнд 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр шагнал гардуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. Шилдэг дүүргийн 1-р байрыг Налайх 
дүүрэг, 2-р байрыг Хан-Уул дүүрэг, 3-р байрыг Сонгинохайрхан 
дүүрэг тус тус эзэлсэн. 2020 онд 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 49.0 тэр 
бум төгрөгийн тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн 
байна. Аяны удирдамжид хашаандаа мод, бут тарьсан айл өрхийг 
шалгаруулан гоёлын мод, бут сөөгөөр урамшуулахаар тусгаж, 
шилдэг 100 өрхөд 50.0 сая төгрөгийн гоёлын мод, бутыг 
урамшуулал болгон олгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

285,000,000 төгрөг 

Хүрсэн түвшин 

“Манай хороо-Миний гудамж” аяныг 3 дахь жилдээ зохион байгуулж, 
хашаандаа мод, бут тарьсан шилдэг 100 өрхөд 50.0 сая төгрөгийн 
гоёлын мод, бутыг урамшуулал болгон олгосон. 
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.26.2-р арга хэмжээ: Ногоон байгууламжийн ашиглалт 
хамгаалалтын журмыг шинэчлэн боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.6; НЭЗНХҮЧ-ийн 
3.60; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.36 дахь заалт. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/61 тоот 
тушаалаар журмын төсөл шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, журмын төслийг боловруулан нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудаас санал авч байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-  

Хүрсэн түвшин Ажлын гүйцэтгэл 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.26-ийн үр дүн: Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, байгууллагыг 

урамшуулах тогтолцоог оновчтой зохион байгуулах  эрх зүйн орчин бүрдүүлнэ./-ийн үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.26.1 

Урамшуулалд хамрагдах иргэн, 
ААН-ийн тоо 100ш 

ш 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.26.2 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, 
хувь 

% 10 50 70 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.27. "Гэр хороололд хүүхдийн тоглоомын талбай, чийрэгжүүлэлтийн төвийг барьж 

байгуулна. 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.27.1-р арга хэмжээ: Дүүрэг бүрт спорт, тоглоомын 
талбай барьж байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7; НЭЗНХҮЧ-ийн 4-
12; УБЗАА-ны ГТ-ний 2.40 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

630.0 сая төгрөг. Нийслэлийн төсөв 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин 0 

Шалгуур үзүүлэлт Тохижуулах талбай, тоо 9ш 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: Шаардагдах бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 

2-р улиралд: Ажлыг эхлүүлнэ. Хяналт тавьж ажилласан байна. 

3-р улиралд: Ажилд хяналт тавьж ажилласан байна. 

4-р улиралд: Ажлын үр дүнг нэгтгэж, тайлагнаж ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

2020 оны ОНХСХ-өөр БЗД, БГД, СХД, ХУД, ЧД-ийн нутаг дэвсгэрт 
нийт 19 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлын 
худалдан авах ажиллагааны эрхийг шилжүүлсний дагуу үнэлгээний 
хороод байгуулагдаж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, 
ажил 100 хувь хийгдэж дууссан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин 
19 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулсан. 
 
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.27.2-р арга хэмжээ: Дүүрэг бүрт хөл бөмбөгийн талбай 
байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 4-
13, УБЗАА-ны ГТ-ний 2.40 дахь заалт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

1. Хүүхэд залуучуудыг спортоор хичээллэх, чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Хил Хамгаалах Ерөнхий Газрын 
баруун урд талд 1.8 га газарт олон улсын стандартад нийцсэн 
спортын талбайг Нийслэлийн төсвийн 2,328.0 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан. Энэхүү талбайг хувийн компанид 
орон сууц барих зориулалтаар газар олгосон байсныг Нийслэлийн 
Засаг даргын 2018 оны А/1024 дүгээр захирамжаар хүчингүй 
болгож, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/176 
дугаар тушаалаар гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2019 оны 10 
дугаар сард ажлыг эхлүүлэн, 2020 оны 6 дугаар сард ашиглалтад 
оруулсан. Тохижилтын ажлын хүрээнд гүйлтийн зам, хөл бөмбөг, 
сагсан бөмбөг, гар бөмбөгийн талбай, уртын харайлтын зам 
талбайг байгуулж, гэрэлтүүлэг, автомашины зогсоол, амралтын 
талбай, ногоон байгууламж, нийтийн бие засах газар бүхий олон 
улсын стандартад нийцсэн иж бүрэн спорт, биеийн тамирын 
талбай бий болгосон. 

1. 2. 2020 оны нийслэлийн төсөвт 9 дүүрэгт хөл бөмбөгийн 
талбай байгуулах төсөв батлагдаагүй. НЗД-ын 2020 оны “Эрх 
шилжүүлэх тухай” А/362 дугаар захирамжийн дагуу ХЕМ-ийн 2020 
оны А/87 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдаж, 
нийслэлийн төсвийн 10.5 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар БГД-
ийн 4 дүгээр хороо, 20 дугаар сургууль, БНД-ийн 3 дугаар хороо, 
Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбай 
байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний 
тендерийг зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээ байгуулсан. 
Захиалагчийн хяналтыг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 
гүйцэтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 

1 байршилд 1.8 га талбайд иж бүрэн спортын талбай ашиглалтад 
оруулсан. 2020 оны нийслэлийн төсөвт 9 дүүрэгт хөл бөмбөгийн 
талбай байгуулах төсөв батлагдаагүй тул 2 байршилд 
хөлбөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээний тендерийг зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, 
гэрээ байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.27 /Дүүрэг бүрт спорт, тоглоомын талбай барьж байгуулна./-ийн үр дүн: 

 
№ 

Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх улирал 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.10.1. 

Тохижуулах талбай, тоо 9 ш 
ш 5 9 19 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.10.2. 

Байгуулах талбай, тоо 9 ш 
ш 2 9 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.28. Нийтийн эдэлбэр газар, хотын гудамж зам, талбайд үүссэн ил задгай хог хаягдал, 
цас мөс, хөл газрын ургамалыг тогтмол цэвэрлүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.1-р арга хэмжээ 

Цэвэрлэгээ хийгддэггүй, төсөвгүй, орхигддог нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбай, хотоос алслагдсан зам замын байгууламжийг батлагдсан төсвийн хүрээнд 
хариуцах эзэнтэй болгож, цэвэрлэгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 5-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 17,228.4 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин 5,537,474m2 

Шалгуур үзүүлэлт - 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 7,847,614м2 

2-р улиралд: 7,847,614м2 

3-р улиралд: 7,847,614м2 

4-р улиралд: 7,847,614м2 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хот тохижилтын газар нь алслагдсан зам, замын байгууламжийг 
цас орсон даруйд болон тогтмол давтамжтайгаар цэвэрлэх хүчин 
чадал дутагдалтай байснаас үүдэн 2016 оны 11-р сарын 01-ээс эхлэн 
УБ хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар хотоос алслагдсан зам 
замын байгууламжийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тухайн дүүргийн ТҮК, 
зам цэвэрлэгээний хувийн хэвшлийн ААНБ-уудад хариуцуулж, хотын 
төвийн хэсгийн зам талбай, алслагдсан зам замын байгууламжийг 
нэгэн зэрэг тогтмол давтамжтай цэвэрлэдэг менежментийг 
нэвтрүүлсэн. Энэхүү менежментийг нэвтрүүлснээс хойш жил бүр 
зам талбайн цэвэрлэгээний гудамж, талбайн хуваарь, зураглалыг 
ХЕМ-ийн тушаалаар баталж, зам талбайн цэвэрлэгээнд 
хөндлөнгийн хяналтын ТББ-уудаар өдөр тутам хяналт тавиулж 
ажиллав. 
Одоогийн байдлаар 12 ААНБ, 2020 онд хотын гол болон туслах, орон 
сууцны гудамж, зам, талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн  
7,047,614м2 зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг төр, хувийн 
хэвшлийн 17 байгууллагыг сонгон шалгаруулж, цэвэрлэгээ 
үйлчилгээг хуваарийн дагуу хийлгэж байна. 2016 онтой 
харьцуулахад 2,5 дахин нэмэгдүүлж, зам цэвэрлэгээ хариуцсан ААНБ-
ууд өдөр бүр тогтмол, цэвэрлэгээ үйлчилгээг жигд хийдэг болсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв - 17,228.4 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.2-р арга хэмжээ 

Иргэдийн бүлээр гэр хорооллын гуу жалга, далан сувагт үүссэн хог хаягдал, хөл 
газрын ургамаслыг цэвэрлэх ажлыг үргэлжлүүлж, дахин үүсгэхгүй байх арга хэмжээг 
авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.70, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 5-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 803,0 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхжаргал  

Суурь түвшин Цэвэрэрлэж устгасан хогийн цэгийн тоо-20 

Цэвэрлэгээнд ажилласан иргэдийн тоо-250 

Шалгуур үзүүлэлт Цэвэрэрлэж устгасан хогийн цэгийн тоо 

Цэвэрлэгээнд ажилласан иргэдийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
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Цэвэрэрлэж устгасан хогийн цэгийн тоо-23 

Цэвэрлэгээнд ажилласан иргэдийн тоо-70 

2-р улиралд:  

Цэвэрэрлэж устгасан хогийн цэгийн тоо-43 

Цэвэрлэгээнд ажилласан иргэдийн тоо-210 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 04 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийн “Иргэдийн бүлэг ажиллуулах тухай” А/115 тушаал гаргаж 
дүүргүүдийн хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах 
210 хүнийг хуваарилсан. Тушаалын дагуу 2020 оны 04 дүгээр сарын 
01-ний өдрөөс  иргэдийн бүлгээр гэр хорооллын гуу жалга, далан 
сувагт үүссэн хог хаягдал, хөл газрын ургамал, Туул, Сэлбэ, Дунд 
гол дагуух ил задгай түүвэр хог хаягдлыг 7 хоног бүрийн Баасан 
бямба гаригт зохион байгуулан ажиллаж байна.   

Иргэдийн бүлгийн ажилчид 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
12 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 9 дүүргийн хэмжээнд 
давхардсан тоогоор  5,350,000 мкв гудамж талбайн 1356 тонн хог 
хаягдлыг цэвэрлэсэн байна. 

Иргэдийн бүлгийн 210 ажилтны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-р сарын 
урамшуулалд нийт 631,237,896 сая төгрөгийг гүйцэтгэлээр олгосон 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 631,237,896 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.3-р арга хэмжээ 

Нийтийн эдэлбэр газар, хотын гудамж талбайд үүссэн хур хог хаягдлыг цэвэрлүүлж, 
дахин үүсгэхгүй байх арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.10, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.70, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 5-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал – 200.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Устгасан хогийн цэгийн тоо/ цэвэрлэсэн хогны хэмжээ /м.куб/ 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 

2-р улиралд: 3/1000м.куб 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 
24-ний өдрийн А/29 дугаар тушаалаар Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрт олон жил хуримтлагдсан хур хог хаягдлыг цэвэрлэж, дахин 
үүсгүүлэхгүй байх арга хэмжээ авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулан тендерийн бичиг 
баримтыг бэлтгэн Захиалагчаар батлуулж тендерийг 2020 оны 03 
дугаар сарын 22-нд зарласан бөгөөд 4 дүгээр сарын 22-нд нээж 
шалгарсан Улаанбаатар шинэчлэл ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох 
мэдэгдлийг хүргүүлж гэрээ байгуулан Сонгинохайрхан дүүргийн 27,8, 
12, 31, 21 дүгээр хороодоос 4.5 га талбайгаас 65034 тн хог хаягдлыг 
цэвэрлэх ажил хийгдэн дүүрэг, хороодод хүлээлгэн өгөх ажлыг хийж 
гүйцэтгээд байна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал 175,0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.4-р арга хэмжээ 

“Шарилжгүй Улаанбаатар аян-5”-ыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.53 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 200.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхжаргал  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Хөл газрын ургамал цэвэрлэсэн талбайн хэмжээ /м.кв/ 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 1,5 сая м.кв 

2-р улиралд: 2,5 сая м.кв 

3-р улиралд: 4,0 сая м.кв 

4-р улиралд: 4,0 сая м.кв 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Шарилжгүй Улаанбаатар-5” аяныг 2 үе шаттай зохион 
байгуулсан бөгөөд 1-р үе шатыг 2020.07.16-07.30 өдрийн хооронд, 
2-р үе шатыг 2020.08.15-30-ны өдрийн хооронд амжилттай зохион 
байгуулав. 

Аяны хүрээнд 136 ажилгүй иргэнийг түр ажлын байраар 
хангаж ажлын хувцас, хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл, 
автомат хадуураар бүрэн хангаж өдрийн хоол, урамшуулал олгож 
“Иргэдийн бүлэг” болгон нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн 
117 байршил, 17 эмнэлэг, 50 ерөнхий боловсролын сургууль, 53 
цэцэрлэгийн хашаа, гадна орчны шарилж зэрлэг ургамлыг хадаж 
цэвэрлэсэн. “Шарилжгүй Улаанбаатар-5” аянд 9-н дүүргийн 4899 аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын 24521 хүн оролцож нийт 7546640 мкв 
талбайн 1323 тонн шарилж зэрлэг ургамлыг хадаж цэвэрлэсэн.   

• 2016 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-1” аянд 6510 иргэн, 817 
аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 1280000 м.кв талбай,  

• 2017 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-2” аянд 11647 иргэн, 
1530 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 2679288 м.кв 
талбай, 

• 2018 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аянд 24036 иргэн, 
6190 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 4191010 м.кв 
талбай, 

• 2019 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-4” аянд 24936 иргэн, 
5633 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцож, 4200732 м.кв 
талбайн шарилж, зэрлэг ургамал цэвэрлэсэн байна. 
 
Энэ жил хадаж цэвэрлэсэн шарилж, зэрлэг ургамлын 86 тонн 

хаягдлыг тусад нь тээвэрлэж бордоо хийх төсөл хэрэгжүүлж байгаа 
“Эко тайхи” ХХК-ний хашаанд зөөвөрлөн буулгав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.5-р арга хэмжээ 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн баталсан хуваарийн дагуу бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.53 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
Зарцуулсан 

хөрөнгө 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 01 дүгээр 
тушаалаар 2020 онд зохион байгуулах бүх нийтийн цэвэрлэгээний 
баталсан хуваарийн дагуу их цэвэрлэгээний ажлыг 04 дүгээр сарын 
25, 26-ны өдөр төлөвлөгдсөн боловч олон улсад Коронавирусын 
/COVID-19/ халдвар тархаж, хөл хорио тогтоон хүмүүс олноор 
цуглуулахгүй байхаар Улс, Нийслэлийн онцгой комиссын шийдвэр, 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан их 
цэвэрлэгээг нийслэлийн нийт харьяа газар, агентлагуудын албан 
хаагчид, иргэдийн оролцуулан бүх нийтийн арга хэмжээ болгох 
боломжгүй ч  коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлж, орчны 
бохирдлыг бууруулах зорилгоор цэвэрлэгээний арга хэмжээг хот  
нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн байгууллагуудын түвшинд 04 дүгээр 
сарын 25, 26-ны өдөр 9-н дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулан 
ажиллалаа. 
 Их цэвэрлэгээгээр нийт 6235 аж ахуй нэгж байгууллагын 
26645 ажилтан, албан хаагчид цэвэрлэгээнд оролцож, 628440.8м2 
талбайгаас 619.4тн хог хаягдал цэвэрлэсэн. Мөн гэрэлтүүлгийн 429 
шон, 1675 гэрэлтүүлэг, 736 модны ногоон гэрэл, 43 щитийг 
гэрэлтүүлгийн компаниуд, Автозамын хайс хашлага-5872 урт/м,  
сандал-289ш,  хогийн сав-370ш,   хөшөө-15-ыг ХТГ болон дүүргүүдийн 
ТҮК-үүд, 8 автобусны буудлыг ариутгал халдваргүйтгэлийн 
Гантуяа ЗБН ХХК иргэдийн бүлэгтэй хамтран угааж цэвэрлэсэн. 
Батлагдсан хуваарийн дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр 
Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Баянзүрх, Налайх, 
Багануур дүүргүүдийн зуслан ногоон бүсийн нийтийн эзэмшлийн 
талбай, голын ай сав газруудад зохион байгуулж ерөнхий удирдлага, 
зохион байгуулалтаар хангаж, хяналт тавьж ажиллаа.  
Их цэвэрлэгээгээр 7 дүүргийн хэмжээнд нийт 1122 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 4236 ажилтан, албан хаагч 364,997м2 талбайгаас 
752.4тн хог хаягдал цэвэрлэж, төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд 
тээвэрлүүлж ажиллаа. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.6-р арга хэмжээ 

Мэргэжлийн хяналтын газар, төрийн бус байгууллага, хог хаягдлын олон нийтийн 
байцаагч нартай хамтран хог хаягдлын үйлчилгээнд хяналыг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.53 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас хог хаягдлын 
үйлчилгээнд 3 төрийн бус байгууллага, төвлөрсөн хогийн цэг, нохой, 
муур устгалын чиглэлээр 1 төрийн бус байгууллага нийт 4 төрийн 
бус байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт хийх Хотын ерөнхий 
менежерийн 01 сарын 14-ний А/08 дугаар тушаал гарч гэрээг 2020 
оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгуулан ажиллаж байна.   Дээрх 
төрийн бус байгууллагуудын 27 хяналтын ажилчид дүүргүүдийн 
нутаг дэвсгэрийн хальтиргаа гулгаа, хог хаягдлын үйлчилгээ, 
төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаа, золбин нохой, муурны 
устгал, түлш савлагааны ажил, нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 
талбайн ариутгалын ажилд хяналт тавин ажиллаж байна. 

СХД, БГД, СБД-дэд хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч ажиллаж 
байгаа бөгөөд хөндлөнгийн хяналтын ТББ-ын хяналтын ажилчид 
өдөр тутмын хяналтын үйл ажиллагааг тус дүүргүүдийн олон 
нийтийн байцаагч нарын үйл ажиллагаатай уялдуулан зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Түүнчлэн дүүрэг бүрийн мэргэжлийн 
хяналтын байцаагч нартай зөрчил байнга холбоотой ажиллаж 
байгаа ба хууль бус хог хаягдал, хог ихтэй байгаа газруудын 
мэдээллийг өгч ажиллаж байна. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.28.7-р арга хэмжээ: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
зам талбайн халтиргаа, гулгааг арилгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.53 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн халтиргаа, гулгааг 
арилгах ажлын хүрээнд 2019-2020 оны өвөл 21 удаагийн цас орж зам, 
замын байгууламжийн халтиргаа гулгаанд 1976.1 тонн давс, 3996.5 
тонн бодис хэрэглэсэн. 

Нийслэлийн 9 дүүргийн нийт ТҮК-уудын давс бодисны үлдэгдэл, нөөц 
бүрдүүлэлт 2020 оны 07-р сарын байдлаар нийт 813 тонн давс, 
443.03 тонн бодис байсан бол 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах чиглэлээр хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг 
даалгаврын дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 
Хот тохижилтын газар болон дүүргүүдийн ТҮК, зам цэвэрлэгээний 
хувийн хэвшлийн мэргэжлийн компаниуд өөрийн хөрөнгөөр болон 
Нийслэл, дүүргийн төсвөөр давс, бодисын нөөцөө нэмэгдүүлж нийт 
давс 3693.1 тонн, бодис 2820 тонн нөөцөлсөн.  

НЗД-н 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/1068 дугаар 
захирамжаар Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 940.0 сая төгрөгөөр 2000 
тонн бодис худалдан авахаар шийдвэрлэж, УБЗАА-с худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж ХТГ ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн өгсөн.  

Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд 2020-2021 оны өвөл зам, замын 
байгууламжийн цас мөсний халтиргаа гулгаанд нийт давс 3693.1 
тонн, бодис 4820 тонн нөөцөлсөн байна. 

2020 оны 10-р сарын 26-с 12-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар нийт 5 
удаагийн цас оролтоор нийт давс 1140.1 тонн, бодис 1068.3 тонн 
хэрэглэсэн байна. 

Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газартай жил бүр хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулан, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх мэдээг 
өдөр, 7 хоног, сарын хугацаагаар  авч ажиллаж байна. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №2.28.-ийн үр дүн: Нийтийн эдэлбэр газрын цэвэрлэгээнээс гарах хог хаягдлын хэмжээ 
буурна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он  Төл Гүй  

1. 
Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.1             
Тогтмол цэвэрлэгээтэй болсон 
талбайн хэмжээ 

м2 5,537,474 7.847,614 7.847,614 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.2             

Цэвэрэрлэж устгасан хогийн цэг 

Цэвэрлэгээнд ажилласан иргэд 

тоо 20 

 

250 

43 

 

250 

48 

 

210 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.3             

Устгасан хогийн цэгийн тоо/ 

Цэвэрлэсэн хогны хэмжээ 

Тоо 

М3 

0 3/1000м3 3/1000м3 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.4 
Хөл газрын ургамал цэвэрлэсэн 
талбайн хэмжээ             

М2 0 2.5 сая м. 4.0 сая м.кв  

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.5 
Зохион байгуулсан цэвэрлэгээ 

тоо 0 3 3 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.6 
Арилгасан зөрчил 

тоо 0 40 80 

7 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.28.7 
Бодис, давсны хэмжээ 

тн  50 50 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.29. Төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн нөхцлийг сайжруулж, байгаль өрчинд нөлөөлөх 
нөлөөллийг бууруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.29.1-р арга хэмжээ 

Багануур, Налайх дүүрэг, Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн нөхцлийг 
сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.71, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 4-р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 300.0 сая төгрөг 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал – 2,080.0 сая + 200.0 
сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Нөхцлийг сайжруулсан хогийн цэгийн тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 2 

3-р улиралд: 3 

4-р улиралд: 3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 
А/317 дугаар захирамжаар Багануур дүүргийн төвлөрсөн хогийн 
цэгийн нөхцөлийг сайжруулах ажлын 350 сая төгрөгийн эрх 
шилжүүлсэн бөгөөд дүүргийн Засаг даргын захирамжаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдан тендерийг зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулж ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 2020 онд 50 сая төгрөг 
шийдэгдэж үлдсэн төсвийг 2021 онд шилжүүлээд байна. 

Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгт хог хаягдлыг хөрсөөр 
дарж булах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 1-р зэрэглэлийн 
ландфилын байгууламж, барилгын хог хаягдлыг буталж, дахин 
боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах төсөл ЕСББ-ны төслөөр 
хэрэгжиж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв – 300.0 сая төгрөг 
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Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал – 2,080.0 сая + 200.0 
сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.29.2-р арга хэмжээ 

Нарангийн энгэр, Цагаан даваа, Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгийг 
хэсэгчлэн хаах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.3.11, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.72, Улаанбаатар хотын хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 5-р зорилт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нарангийн энгэр, Цагаан даваа, Морингийн давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгийг хэсэгчлэн хаах ажлын талбайн тооцоо, судалгаа, 
техникийн тодорхойлолтыг хийж Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн 
хогийн цэгийн 8 га, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн 4 га 
талбайг хэсэгчилэн хааж нөхөн сэргээлтийн ажлын тендерийг 
зарлан гүйцэтгэгчдийг сонгон шалгаруулж ажилласан. Нарангийн 
энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийн техникийн нөхөн сэргээлтийг 
Чингэлтэй ТҮ ХХК, Биологийн нөхөн сэргээлтийг Сүхбаатар ТҮК 
ХХК, Цэцэрлэгжүүлэлт ХХК-д, Цагаандаваааны төвлөрсөн хогийн 
цэгийн техникийн нөхөн сэргээлтийг Улаанбаатар шинэчлэл ХХК, 
Биологийн нөхөн сэргээлтийг Эко эрин тохижилт ХХК-д тус тус 
2020.06-09 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн. хийлгэж зүлэгжүүлэн 
Ерөнхий менежерийн А/70 дугаар тушаалаар батлагдсан ажил 
хүлээж авах комисст хүлээлгэн өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Хот, нийтийн тохижилт үйлчилгээний зардал – 2,912.5 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% /12га талбай/ 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.29-ийн үр дүн: Төвлөрсөн хогийн цэгээс үүдэх орчны бохирдлыг бууруулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил  Жилийн эцэс 

Төл Гүй  Төл Гүй  

1. Нөхцлийг сайжруулсан хогийн цэг тоо 1 1 1 1 1 

2 Хаалт хийж, нөхөн сэргээсэн 
талбайн хэмжээ 

га 12 6 6 12 12 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.30. Хог хаягдлын менежентийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа гадаадын 
төсөл хөтөлбөрийг батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.1-р арга хэмжээ 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд 
Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгт байгаль орчинд халгүй ландфилын 
байгууламж бүхий төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах, барилгын хатуу хог хаягдал дахин 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.2, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.53, Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 5-
р зорилт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк – 5,000.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан   
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Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жил: 30% 

Жилийн эцэс: 100% 

Хэрэгжилт Хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 10 сарын 25 өдрийн А/341 
дугаар тушаалаар Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай ажлын 
хэсэг байгуулсан бөгөөд Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Морингийн давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгт байгаль орчинд халгүй ландфилын байгууламж бүхий 
төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах, барилгын хатуу хог хаягдал дахин 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын техник 
нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтын ажлыг зохион байгуулах 
сургалтын ажлыг зохион байгуулан худалдан авах техникийн 
жагсаалтыг батлуулан техникийн тодорхойлолтын бэлтгээд 
байна. Мөн Нийслэлийн Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраас 
Архетектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргуулсан. 

 

Төслийн хүрээнд Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгт хог 
хаягдлыг хөрсөөр дарж булах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 1-р 
зэрэглэлийн ландфилын байгууламж, барилгын хог хаягдлыг 
буталж, дахин боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах бөгөөд уг 
төслийг хэрэгжүүлэх зээлийн гэрээг 2018 оны 10-р сарын 12-ны өдөр 
УИХ-аар соёрхон батлагдаж, төсөл хэрэгжиж эхлэх шийдвэр гарсан. 
Төслийн нийт өртөг нь 16.7 сая ам.доллар байх бөгөөд 5 сая ам 
доллар нь буцалтгүй тусламж, 9,7 сая ам доллар нь 15 жилийн 
хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл, 2.0 сая ам доллар нь техникийн 
туслалцаа, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэхэд тус тус 
зарцуулагдана. Дээрх төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг Улаанбаатар 
хотын ерөнхий менежерийн 2019.10.14-ны өдрийн А/341 тоот 
тушаалаар байгуулан, төслийн зөвлөх “CEST Infrastructure 
Consultancy” компанитай хамтран үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд Морингийн давааны төвлөрсөн хогийн цэгт байгаль орчинд 
халгүй ландфилийн байгууламж бүхий төвлөрсөн хогийн цэг 
байгуулах, барилгын хатуу хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 29 нэр төрлийн 
машин механизм батлуулан тендерийг зарлан гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.2-р арга хэмжээ 

Швейцарын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж байгаа Улаанбаатар хотын ахуйн хог 
хаягдлын цуглуулалт, тээвэрэлт, менежмент төслийг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.64 Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 2-
р зорилт 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сонгнохайрхан, Чингэлтэй дүүрэгт уг төслийг хэрэгжүүлэхээр 
төслийн нэгжийн эхний уулзалтуудыг тус дүүргүүдэд зохион 
байгуулсан.  

Төслийн багийн хэрэгжүүлэх ажлын эхний хувилбартай танилцаж 
санал оруулсан. 

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа 
“Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийг 
сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хог тээврийн хяналт мониторинг, 
үр ашгийг сайжруулах зорилгоор төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд ирж 
байгаа хог тээврийн машин, хогны тонн жинг диспетчерийн 
оролцоогүйгээр дугаар таньж бүртгэх бүртгэлийн систем бүхий 
нэгдсэн програмд шилжүүлэх ажлыг “Линкенжайн” ХХК хариуцан 
ажиллаж  байгаа бөгөөд 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор 
ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.  

Төслийн хэрэгжүүлэх ажлын санал авах ажлын хэсгийн 2 дахь хурлыг 
06 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж төсөл хэрэгжиж байгаа 
хороодод хэрэгжүүлэх ажлыг эцэслэн баталсан. СХД, Чингэлтэй 
дүүрэгт уг төслийг хэрэгжүүлэхээр төслийн нэгжийн эхний 
уулзалтуудыг тус дүүргүүдэд зохион байгуулсан.  

Төслийн багийн хэрэгжүүлэх ажлын эхний хувилбартай танилцаж 
санал оруулсан. 

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа 
“Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийг 
сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хог тээврийн хяналт мониторинг, 
үр ашгийг сайжруулах зорилгоор төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд ирж 
байгаа хог тээврийн машин, хогны тонн жинг диспетчерийн 
оролцоогүйгээр дугаар таньж бүртгэх бүртгэлийн систем бүхий 
нэгдсэн програмд шилжүүлэх ажлыг “Линкенжайн” ХХК хариуцан 
ажиллаж  ашиглалтад оруулсан.  

- Гэр хорооллын айл өрхөөс гардаг үнсийг дахин боловсруулах 
туршилтын төслийг эхлүүлж Туршилтын 4 хороонд 
сургалт Үнсний суурь стандарт /ШУТИС-ын БИС/ 
боловсруулаад байна. 

- Үнсний хими, физикийн шинжилгээ хийх /ШУ-ны академийн 
Хими хими технологийн хүрээлэн/ 

- Бохир ус шүүх үнсэн үрэл хийх туршилт /ШУ-ны академийн 
Хими хими технологийн хүрээлэн/ 

- Үнс шигшиж уутлах тоног төхөөрөмж /ЦДХЦ/ зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас "Хогоо 
ангилья" хөдөлгөөнийг албан ёсоор эхлүүлээд тэрхүү 
ажлынхаа хүрээнд цэцэрлэг, сургуулиудад Bamboo 
театртай хамтран "Хогон мангас" хүүхдийн жүжгийг 
тоглуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Швейцарын хөгжлийн агентлаг – 500.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.3-р арга хэмжээ 

Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа Улаанбаатар хотын 
хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төслийг иргэдийн оролцоотойгоор 
хэрэгжүүлж эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.67 Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 3-
р зорилт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр Монгол Улсын Засгийн газар болон Азийн хөгжлийн 
банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын хүнсний хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл”-ийн Удирдах хорооны 
бүрэлдэхүүнийг Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 
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29 өдрийн А/750 дугаар захирамжийн 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан. 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газар Азийн хөгжлийн банктай 
байгуулсан 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн буцалтгүй 
тусламжийн хэлэлцээр, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/384 
дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020 оны 08 дугаар сарын 25 өдрийн А/250 дугаар 
тушаалаар Хүнсний хог хаягдлаар бордоо хийх үйлдвэр барих газрыг 
Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар  хорооны нутаг дэвсгэрт орших 
Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт 1 га газрыг олгож үйл 
ажиллагааг эхлүүлсэн бөгөөд улирал бүр Улаанбаатар хотын 
Хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төслийн нэгжээс үйл 
ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын тайлан мэдээг авч үйл 
ажиллагааны удирдамжаар ханган ажиллаж байна.     

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Азийн хөгжлийн банк – 500.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.4-р арга хэмжээ 

НҮБ-ын аж үйлдвэрийн хөгжлийн газраас хэрэгжиж байгаа “Хог хаягдлаас үүдэх ил 
шаталтыг бууруулах бүсийн төсөл”-ийг хэрэгжүүлж дуусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.67 Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 3-
р зорилт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн газар /UNIDO/-аас хэрэгжиж байгаа 
“Хог хаягдлын ил шаталтыг бууруулах төсөл”-ийн хүрээнд Цагаан 
давааны төвлөрсөн хогийн цэгт үнс хүлээн авч дарж булах 
зориулалтын ландфилын байгууламжийг барихаар зураг төсвийг 
боловсруулж, экспертизээр батлуулан барилгын ажлыг 2019 оны 5-
р сараас эхлүүлсэн бөгөөд 2020 оны 9 сард ажлыг дуусган улсын 
комисст хүлээлгэн өгсөн. Уг ландфилын байгууламж нь 1,6 га 
талбайд байгуулагдсан бөгөөд тус талбайд ангилсан үнсийг 
тээвэрлэн буулгаж үнс шигшин барилгын материалын түүхий эд 
бэлтгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

НҮБ-ын аж үйлдвэрийн газар – 500.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.30.5-р арга хэмжээ 

НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжиж байгаа “Хог хаягдал ба уур амьсгалын 
өөрчлөлт төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГҮАХ-ийн 4.1.6, НЗДМХ-ийн 3.3.7, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.67 Улаанбаатар 
хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дэд хөтөлбөрийн 3-
р зорилт 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2010 онд УБЗАА-наас Жайка олон улсын байгууллагатай хамтран 
Хог хаягдлын бүтцийн судалгааг хийсэн. 2018, 2019 онд "Хог хаягдал 
ба уур амьсгалын өөрчлөлт" төслийн хүрээнд Азийн сан, хяналтын 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран шинэчилсэн судалгааг 
хийсэн. Бүтцийн судалгаагаар нийслэлийн орон сууцанд амьдардаг 
нэг иргэн зуны улиралд өдөрт дунджаар 419 гр, өвлийн улиралд 
427гр, гэр хороонд амьдардаг нэг иргэн зуны улиралд 609гр, өвлийн 
улиралд 1530гр хог хаягдал тус тус үүсгэдэг гэсэн үр дүн гарсан ба 
энэ нь 2010 онд хийсэн судалгааны дүнтэй хариуцуулахад 30%-аар 
нэмэгдсэн байна. УБ хотын хог хаягдлын мэдээллийн сан нь 
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төвлөрсөн хогийн цэгүүд дээр суурилуулсан програм хангамжийн 
тусламжтайгаар бүрддэг ба 2020 онд тус бүртгэлийн програм 
хангамжийг шинэчлэн сайжруулж, интернетийн орчинд ашиглах 
боломжтой www.tuk.ubservice.mn цахим хуудсыг нэвтрүүлсэн.  
Ингэснээр УБЗАА, дүүргүүдийн ТҮК, УБШУЗТөв, дүүргүүдийн ЗДТГ-
ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэс, Тохижилт, нийтийн аж ахуйн 
хэлтсийн холбогдох мэргэжилтнүүд хог хаягдлын нэгдсэн 
мэдээллийн санг интернет сүлжээ ашиглан цахим хуудсаар шууд 
ашигладаг болсон бөгөөд хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэсэн 
ажлын гүйцэтгэлийг бодитойгоор хянах боломж бүрдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

НҮБ-ын аж үйлдвэрийн газар – 500.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.30.-ийн үр дүн: Хог хаягдлын менежентийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 
гадаадын төсөл хөтөлбөрийг батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст 2020 оны жилийн эцэс  

Төл Гүй  Төл Гүй  

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.30.1 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.30.2 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.30.3 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.30.4 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.30.5 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.31. Хог хаягдлын менежтийн эрх зүйн орчинг сайжруулна. 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.31.1-р арга хэмжээ 

2021-2024 онд Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах дунд 
хугацааны бодлогын баримт буюу дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.1.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: - 
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2-р улиралд: 30% 

3-р улиралд: 70% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулга 2020 оын 5 сард УИХ-аар батлагдсанаар 
"үндэсний хөтөлбөр" болон "дэд хөтөлбөр" гэсэн ойлголт дээрх 
хуулиар байхгүй болсон. Дараагийн хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах зорилт, төлөвлөлтүүдийг НИТХ дээр хэлэлцэгдэж буй 
бодлогын баримт бичгүүдийн төсөлд шингээн оруулж 
хэлэлцүүлэхээр ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 30% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.31.2-р арга хэмжээ 

Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, дахин 
боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
болон байгаль орчинд ээлтэй, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, байгууллага, 
аж ахуйн нэгжид эдийн засгийн урамшуулал олгох журмын төслийг боловсруулж, 
НИТХ-аар батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Т.Энх-Амгалан  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 

3-р улиралд: 70% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ХЕМ-н 2019 оны 115 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж, 
“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин 
боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 32/03 тогтоолоор батлуулсан. Хог хаягдлын 
үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлсний шимтгэлийн хувь 
хэмжээг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын айл өрхийн хог 
хаягдлын хураамжийг УБЦТС ТӨХК-аар дамжуулан төвлөрүүлэхдээ 
орлого нэмэгдэх бүрт шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулах, /4,5 
тэрбум хүртэлх төгрөгийн орлого төвлөрүүлэлтэд 23%, 4,5-5,5 
тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэлтэд 20%, 5,5-6,5 тэрбум 
төгрөгийн орлого төвлөрүүлэлтэнд 17%-ийн шимтгэл төлөх/, 
дүүргүүдээс ирүүлсэн нэг тоолуурын ард байгаа 2 болон түүнээс 
дээш айл өрхийн судалгааг үндэслэн нэхэмжлэх үүсгэн орлого 
төвлөрүүлж байхаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан төлбөр 
төлдөггүй айл өрхийн бүртгэл мэдээллийг нарийвчлан гаргах 
ажлуудыг эхлүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.31.3-р арга хэмжээ 

Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран Барилгын хог хаягдлын журмын төслийг 
боловсруулж, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 

3-р улиралд: 70% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга хот байгуулалтын яамнаас гарсан ажлын хэсэгт орж 
ажиллан журмыг батлуулсан. Тус журам БХБСайдын 2020 оны 02 
сарын 27-ны өдрийн 48-р тушаалаар батлагдаж Хууль зүй, Дотоод 
хэргийн яаманд 03-сарын 10-ны өдөр бүртгэгдэж хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж эхэлсэн. Журмыг холбогдох байгууллагуудад албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.31.-ийн үр дүн: Хог хаягдлын тухай хуульд заасан Нийслэлээс авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний заалтын хэрэгжилт өснө. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст 2020 оны жилийн эцэст 

Төл Гүй  Төл Гүй  

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.31.1 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.31.2 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.32.3 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.32. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх тусгай хог хаягдлын менежментийг сайжруулна. 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.32.1-р арга хэмжээ 

Хог хаягдлын тухай хуулийн дагуу аюултай хог хаягдлын тусгай зөвшөөрөл авсан 
болон аюултай хог хаягдал хадгалах түр зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.3.7 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Д.Шийтэр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 

3-р улиралд: 70% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын тээвэрлэлт, 
устгалыг хариуцан ажилладаг “Элемент” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд 
холбогдох хяналт шалгалтыг Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй 
хамтран хяналт шалгалтыг хийж илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу хариуцлага тооцон дүн мэдээг нэгтгэж хэлтсийн 
даргад танилцуулсан.    

Мөн аюултай хог хаягдал хадгалахаар түр зөвшөөрөл авсан 
“Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат 
компани, “Петровис” ХХК-ийн Нефт баазын түлшний хаягдал 
булшлах цэгт Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулж “Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” төрийн 
өмчит хувьцаат компанид Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 
газрын улсын байцаагчийн 2020.05.21 өдрийн 02-04-190/318 дугаар 
дутагдал арилгуулах тухай албан мэдэгдэлийг хүргүүлсэн. 

Байгаль орчны мэдээллийн санд аюултай хог хаягдал үүсгэгчээр 
бүртгүүлж бүртгэлийн дугаар авахаар хүсэлт гаргасан нийт 104 аж 
ахуйн нэгжийг бүртгэж бүртгэлийн дугаар олгоод байна. 

Улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн 24 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Нийслэлд үйл ажиллагаа 
явуулдаг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын аюултай эрсдэлт хог 
хаягдал тээвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, устгалын үйлдвэр болон 
тусгаарлах байрны хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, 
тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх ажлын 
хэсэгт хэлтсийн даргын хамт орж ажиллаж 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 17 өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд байрлах 
“Элемент” ХХК, Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах 
“Элемент медикал” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь 
танилцаж үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайланг 
ажлын хэсгийн дарга БХБЯ-ын дэд сайд Э.Золбоод 2020 оны 11 
дүгээр сарын 18 өдөр хүргүүлсэн. 

Уг ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлтийн дагуу Улсын Онцгой 
комиссын гишүүн 1 дүгээр эмнэлгийн халдвар судлалын эмч 
Д.Насанцог эмчээр “Элемент” ХХК, “Элемент медикал” ХХК-ийн 
ажилчдад 2020 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр халдвар хамгааллын 
талаар сургалт хичээлийг оруулж мэдээлэл өгсөн бөгөөд 
өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулан тухайн 2 аж 
ахуйн нэгжээс өдөр бүр устгасан хог хаягдлын мэдээг авч Улсын 
Онцгой комисс болон Нийслэлийн Онцгой комисст танилцуулж 
байна.         

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.32.2-р арга хэмжээ 

Малын гаралтай хог хаягдлын ангилан ялгалт, цуглуулалт, устгалын менежментийг 
сайжруулах 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9.3.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Д.Шийтэр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 

3-р улиралд: 70% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 16 өдрийн А/1060 

дугаар захирамжийн дагуу Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо 

Соёондын аманд 3.3га газрыг малын гаралтай хог хаягдлыг устгах 

булшлах зориулалтаар авч газрын гэрчилгээг Нийслэлийн Газар 

зохион байгуулалтын албанаас авсан боловч тухайн газар нь 

агаарын хөлөг нисэх буух зурваст орсон тул байршлыг өөрчлөх 

тухай хүсэлтийг Буянт-Ухаа дахь “Чингис Хаан” олон улсын нисэх 

буудлаас ирүүлсэн.  

Иймд байршлыг дахин судалж Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр 

хороо Арслангийн аманд 5.4 га газрыг малын гаралтай төвлөрсөн 

хог хаягдлын цэг байгуулах зориулалтаар Нийслэлийн Газар зохион 

байгуулалтын албанаас газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг гаргуулан 

авсан. Дээрх газарт Эко тайхи ХХК, МСРТ ХХК-дтай 2020 оны 08 

дугаар сарын 24-ний өдөр малын гаралтай түүхий эдээр эко бордоо 

хийх гэрээнүүдийг хийж ажиллаж байна. 

Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу тус дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, 

Рашаант хэсгийн малын гаралтай хур хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг 

хийж гүйцэтгэх мөн тухайн ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай Ерөнхий 

менежерийн 2020 оны 02 дугаар сарын 18 өдрийн А/54 дүгээр тушаал 

гарч 10 сая төгрөгийг дэмжлэг болгон өгч хур хогийг бүрэн цэвэрлэж 

дууссан.      

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

10 сая 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.32.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он  Төл Гүй  

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.32.1 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.32.2 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

хувь 0 30 30 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.33 Суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг батлагдсан 
төсвийн хүрээнд авч хэрэгжүүлнэ. 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.1-р арга хэмжээ 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Олон нийтэд нийслэлийн сууьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг бууруулах, хөрсний 
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх талаар ойлголт мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.1, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.29 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв Хот нийтийн тохижилт, үйлчилгээний зардал 
20.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны ажлын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 3 

3-р улиралд: 5 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхийн нийтийг хамарсан шинэ төрлийн коронавирус /Ковид-19/ 
өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах 
чиглэлээр гарсан тогтоол, шийдвэр, дэд төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, нийтийн эзэмшлийн 
гудамж, зам талбайд ариутгал, халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион 
байгуулахтай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх халдваргүйтгэлийн 
ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/373 дугаар захирамж гарсан.  
Тус захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд 3 
дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргад Улаанбаатар 
хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөл бүхий 
нийт 37 байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцах ажлыг 
Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 
Халдвагүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж ажиллах тухай А/95 
дугаар тушаал батлуулж нийслэлийн хэмжээнд ариутгал 
халдваргүйтгэлийн ажлыг эхлүүлсэн. 
Ковид-19 болон бусад төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлсэн арга хэмжээний хүрээнд нийт 9 дүүргийн 17331.8 км урт 
гудамж замд тусгай зориулалтын мананцар үүсгэгч автомашинаар, 
нарийн зам, гудамж, тоглоомын талбай, үерийн далан сувагт 2 
удаагийн давтамжтайгаар нийт 1,511,671.6мкв талбайг ариутгаж, 
136420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал 
халдваргүйтгэл хийсэн. 

Жайка олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран 
COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх видео болон анимэйшн 
шторкуудыг бэлтгэн 9 дүүргийн иргэд хүлээн авах танхим болон 9 
дүүргийн цахимаар олон нийтэд цацаж мэдээллийг түгээх ажлыг 
зохион байгуулсан. Мөнх Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны пэйж хуудас, Вебсайт, Зурагт хуудсыг нийтийн тээврийн 
автобусанд, хороодын байранд, иргэд ихээр үйлчлүүлдэг худалдааны 
төвүүдэд, ресторанд, 21 хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйлчилгээ явуулдаг байруудад байршуулан 
ажиллаа. 

Коронавируст халдварт “COVID-19” цар тахлаас сэргийлэх 
сургалт”-ыг хамгийн эрсдэлтэй нөхцөлд ажилладаг хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагуудын жолооч, ачигч, зам талбайн 
үйлчилгээний ажилчид, инженер, техникийн ажилчид, ХАБ хариуцсан 
ажилчид, Зам талбайн мастер, хог тээвэр авто баазын албаны 
дарга нарт зориулан хуваарийн дагуу зохион байгуулаа. Сургалтыг 
Монголын халдваргүйтгэл, ахуйн шавьж мэрэгчтэй тэмцэх холбоо 
хамтран зохион байгуулж ажиллаа. Сургалтаар хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагууд халдвараас хэрхэн сэргийлэх, ажлын 
байранд өөрийгөө болон бусдыг хэрхэн хамгаалах, яаж 
халдваргүйтгэл ариутгалыг хийх , халдваргүйтгэл хийх тоног 
төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах, хог хаягдлын тухай хууль, журам, 
эрүүл ахуйн тухай журмын талаарх мэдээллийг өгч ажилласан. 
Сургалтын явцад нийт хог хаягдлын үйлчилгээний 21 байгууллагын 
221 хүн хамрагдсан ба сургалтын өмнөх мэдлэгийн түвшинг 
шалгахад хамгийн бага нь дунджаар 27,5% -тай байсан бол 
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сургалтын  дараах мэдлэгийн түвшин дунджаар 94,5% -тай болтол 
өссөн байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.2-р арга хэмжээ 

Иргэд олон нийтийг хамарсан “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.41 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны ажлын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоолоор “Хөрсөө хамгаалах өдөр”-ийг 
жил бүрийн 4-р сарын 27-ны өдөр байхаар тогтоосон ба уг арга 
хэмжээг иргэд олон нийтийг хамарсан “Хөрс хамгаалах өдөр”-ийг 
2020 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл 
ажлыг хангасан боловч Корона вирус Ковид-19-ийн халдвараас 
шалтгаалж хорио цээрийн дэглэм тогтоосноос тодорхойгүй 
хугацаагаар хойшилсон.  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт бохирдол ихтэй сул шороон хөрстэй нийтийн 
эзэмшлийн талбайн хөрсийг сольж хатуу хучилттай болгох ажлын 
тооцоо судалгааг гарган нийт 11 байршлын 1472м2 талбайд хөрс 
солих ажлыг зохион байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.3-р арга хэмжээ 

Хөл газрын ургамлыг ашиглан хөрсний бохирдол, доройтлыг бууруулах ажлыг 
зохион байгуулах, олон нийтэд сурталчлан таниулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.42 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижилт, үйлчилгээний зардал 20.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны ажлын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 50% 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт бохирдол ихтэй сул шороон хөрстэй нийтийн 
эзэмшлийн талбайн хөрсийг сольж хатуу хучилттай болгох ажлын 
тооцоо судалгааг гарган нийт 11 байршлын 1472м2 талбайд хөрс 
солих ажлыг зохион байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. 

НЗД-ын 2020 оны А/500 дугаар захирамжаар Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21-р хорооны Барын аманд хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах үйлдвэр, аж ахуй байгуулах зориулалтаар 5 га газрыг 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. Энэхүү 5 га газарт дээрх бордооны үйлдвэр, аж ахуй 
байгуулах төслийг хэрэгжүүлэхээр Эко тайхи ХХК-тай гэрээ 
байгуулсан. Тус төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанаас зохион байгуулсан Шарилжгүй Улаанбаатар-5 
аяныг 2020 оны 07 сарын 16-ны өдрөөс 08 сарын 30-ны өдрийн 
хооронд зохион байгуулж, хадаж цэвэрлэсэн шарилж, зэрлэг 
ургамлын 86 тонн хаягдлыг тусад нь тээвэрлэж компост бордоо 
хийх төсөл хэрэгжүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

75,480,000 төгрөг  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.4-р арга хэмжээ 

Хөрсний бохирдлыг бууруулах, хөрс хамгаалах бодлогын баримт бичиг 
боловсруулж, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5, НЭЗНХҮЧ-ийн 3.44 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Боловсруулах бодлогын баримт бичгийн тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн хөрсний бохирдлыг бууруулах, хөрс хамгаалах чиглэлээр 
урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах үүрэг бүхий “Ажлын хэсэг” тайлант хугацаанд нийт 3 
удаагийн уулзалт зохион байгуулж ажиллаа. Ажлын хэсгийн 
уулзалтаар ажлын төлөвлөгөө, зохион байгуулалтын арга хэмжээг 
хэлэлцэж холбогдох байгууллагуудаас мэдээлэл цуглуулах ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс дүүргүүдийн Засаг 
даргын Тамгын газар, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, 
Байгаль орчны газар, Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын 
хяналт, зохицуулалтын газраас хөтөлбөрт тусгах саналыг авч 
нэгтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.5-р арга хэмжээ 

Бохирдол ихтэй нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайг ариутгаж халдваргүйжүүлэх 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Ариутгал хийсэн талбайн хэмжээ м.кв 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  

2-р улиралд: 10000  

3-р улиралд: 15000 

4-р улиралд: 20000 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улсын Онцгой комисс, Нийслэлийн Онцгой комиссын  03 
дугаар сарын 10-ны өдрийн хуралдааны Тэмдэглэл, Монгол улсад 
Бүгд найрамдах Франц улсаас зөөвөрлөгдөн орж ирсэн, 
коронавируст /COVID-19/ халдварын анхны тохиолдол илэрсэнтэй 
холбогдуулан  
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/373 дугаар захирамжаар 637.2 
сая төгрөгийн хөрөнгө шийдвэрлэж  

• Нийтийн эзэмшлийн томоохон гудамж, зам талбайн 
18980,4 км замд Тусгай зориулалтын мананцар үүсгэгч 
Автомашинтай ариутгал халдваргүйтгэлийг 2020 оны 03 
сарын 17-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хугацаанд 6 удаагийн давтамжтай  619 рейсээр хийсэн.  

• Машин хүрэх боломжгүй нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбай, иргэд ихээр зорчдог, бохирдол ихтэй байршлуудад 
мананцар үүсгэгч тусгай тоног төхөөрөмжөөр явганаар 3 
удаагийн давтамжтай  1,511,671.6 мкв талбай 

• Автобусны 100 буудал, амралтын талбайн хөөстэй 
угаалга,  ариутгал, халдваргүйтгэлийг 2 удаагийн 
давтамжтай зохион байгуулсан.  

• Үерийн далан суваг 122189мкв талбайд 2 удаагийн 
давтамжтайгаар ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн. 

• Нийслэлийн 126 гэр хорооны 152205 нүхэн жорлон, бохирын 
цооногийг 1-2 удаагийн давтамжтайгаар 
халдваргүйжүүлсэн. 

• 13220 Худалдаа үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн дотор гадна орчинд 2 удаагийн давтамжтай 
ариутгал, халдваргүйтгэлийг хийлгэсэн.  
Дээрх ариутгал,  халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион 

байгуулсны үр дүнд Монгол улсад Коронавирусын /Ковид-19/ 
халдварын тохиолдол илрээгүй бөгөөд амьсгалын замын халдварт 
өвчний өвчлөл өмнөх жилүүдийнхээс 25,3-52,3 хувиар буурсан байна. 
/НЭМГ-ийн 2020 оны 9 дүгээр сарын Статистик үзүүлэлтээс/ 

2020 оны 11 сарын 12-ны өдрөөс Улаанбаатар хотод цар 
коронавирусын халдвар гарсантай холбогдуулан хатуу хөл хорио 
тогтоосон өдрөөс ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион 
байгуулж цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
халдваргүйтгэлийг тусгай зөвшөөрөл бүхий компаниудаар 
гүйцэтгүүлэн 11 сарын 29-ний өдрийн байдлаар  7307 ААНБ, цэг 
байршлын 2,003,490мкв талбайд хийсэн байна. 
Түвшин билэг төгөлдөр ХХК 74 цэг байршлын 76820мкв талбайд, 
ЗӨСҮТ 67 байршил цэгийн 61,801 мкв талбайд маршрутын болон 
голомтын эцсийн халдваргүйтгэлийг хийсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.6-р арга хэмжээ 

Туул гол дагуу зөөврийн био 00 байршуулж, ажиллуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв Хот нийтийн тохижлт, үйлчилгээний зардал 
179.1 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Байршуулсан био 00-ын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 6 

3-р улиралд: 6 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

  

Хэрэгжилт 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны 
батлагдсан урсгал төсвийн хүрээнд Хот тохижилтын газар 
ОНӨААТҮГ-тай Зөөврийн био жорлонгийн ашиглалт үйл 
ажиллагааг хариуцан ажиллах 20/07-25 дугаар гэрээг байгуулсан. 
Энэ жил Ковид халдварт өвчин тархсантай холбогдуулан Нийслэл 
рүү нэвтрэх шалган нэврүүлэх товчоодод ажиллах албан хаагчдад 
зориулж 8 байршилд 16 био 00 байршуулсан. Мөн нисэхийн гаалийн 
хяналтын бүс Монгол транс ХХК-ний гаалийн хяналтын бүсэд 1 
ширхэг био нойл байршуулан ХТГ ОНӨААТҮГ-р хариуцуулан ажиллаж 
байна. Тус гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн 2020 оны 08 дугаар сарын 
31-ний өдрөөр дуусгавар болгож Хот тохижилтын газар 
ОНӨААТҮГ-т гэрээ цуцлах тухай мэдэгдлийг хүргүүлж гэрээг 
дуусгавар болгосон. Тус ажлын үлдэгдэл зардлаар иргэдээс удаа 
дараа гомдол санал ирүүлж буй нийтийн эзэмшлийн байршлууд /СБД 
1-р хороо Өргөө амаржих газрын баруун талд, СХД Драгон авто 
вокзалын орчим/-д нийтийн бие засах газар байршуулах ажлыг 
зохион байгуулж Грандзевс ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлээд 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 116,0 сая төгрөг  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.7-р арга хэмжээ 

Баянзүрх дүүрийн гэр хорооллын айл өрхийн нүхэн жорлонг стандартын дагуу 
шинэчлэн сайжруулах ажлыг БХБЯ-тай хамтран зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

БХБЯ – 1,000 – сая төгрөг  

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Байршуулсан био 00-ын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 6 

3-р улиралд: 6 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга хот байгуулалтын яамнаас Баянзүрх дүүргийн 9, 17, 19, 22, 
24 дүгээр хороодын нийт 350 айл өрхийн нүхэн жорлонг шинэчлэх 
ажлын тендерийг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-с 04 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн хооронд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж “Таван 
орд” ХХК шалгаран гэрээ байгуулан ажлаа эхлүүлэн ажлын явц 100 
хувийн хэрэгжилттэй байна. 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас Баянзүрх дүүрэгт Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 2,9 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэх 2000 айл 
өрхийн нүхэн жорлонг шинэчлэх ажлын тендерийг 2 багцад хуваан 
зарлаж 1-р багцын 1000 айл өрхийн нүхэн жорлонг шинэчлэх ажилд 
Дархан нэгдэл ХХК-шалгарч гэрээ байгуулаад байна. Тус ажлын 
байршил тоо хэмжээг Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэгтэй хамтран 
гаргуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамд хүргүүлэн 
гүйцэтгэлд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 
хяналт тавьж ажиллав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

2.9 тэрбум 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.8-р арга хэмжээ 

Зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн шилжүүлж, чандарлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 150.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Д.Шийтэр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Нүүлгэж, чандарласан шарилын тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөлгүй оршуулсан шарилыг нүүлгэн 
шилжүүлэх, чандарлах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
нээлттэй тендер зарлаж 6 сарын 15 өдөр тендерийг нээж 
гүйцэтгэгчээр “Улаанбаатар буян” ХХК шалгарч гэрээ байгуулах эрх 
олгоод байна. 

Чингэлтэй дүүргийн 19 дугаар хороо Гүнтээс 43 шарил, 

Сонгинохайрхан дүүрэг 2 дугаар хороо Нарангийн энгэрээс 

Найрамдал зуслан явах зам дагуух 19 шарил, мөн хорооны 21 дүгээр 

хороо Шүлэг уулийн энгэрээс 38 шарил 2020 оны 08 дугаар сарын 14 

өдөр нийт 100 шарилыг чандарлаж Самбалхүндэвийн оршуулгын 

газарт байх суваргад залсан.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв 115.5 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.9-р арга хэмжээ 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах журмыг 
батлуулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижлт, үйлчилгээний зардал 150.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Д.Шийтэр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 30 

2-р улиралд: 60 

3-р улиралд: 90 

4-р улиралд: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах журмын төслийг боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргаас 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд 
2019 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 01/4026 дугаар албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг даргаас НИТХ-д хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан.  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах журмын төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөх тухай албан 
бичгийг НИТХ-д Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 
12 дугаар сарын 23 өдрийн 01/3832 дугаар албан бичиг 2020 оны 09 
дүгээр сарын 02 өдрийн 01/3447 дугаар албан бичгээр  тус тус 
уламжилсан. 

Захиргааны байгууллага хуулиар тусгайлан эрх олгогдоогүй 
асуудлаар хэм хэмжээ тогтоосон акт батлан гаргах эрхгүй тухай 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 30 өдрийн 02/721 дүгээр албан бичгээр тус албанд ирүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

150.0 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.33.10-р арга хэмжээ 

Сити тойлет нийтийн бие засах газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.2.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижлт, үйлчилгээний зардал 126.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 30 

2-р улиралд: 60 

3-р улиралд: 90 

4-р улиралд: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-тай 2020 онд Сити тойлет 
нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагааг хариуцуулах 20/07-51 
дугаар гэрээг байгуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 
2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар 15 байршлыг нийтийн бие засах 
газрын үйл ажиллагааг 126,5 сая төгрөгийг гүйцэтгэлээр 
санхүүжүүлээд байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

126,5 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.33.-ийн үр дүн: Хотын суурьшлын бүсийн хөрсний нянгийн бохирдлын тархалтын 
хэмжээг тогворжуулна. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний хагаст 2020 оны жилийнэцэст  

Төл Төл Гүй  Төл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.1 

Зохион байгуулсан 
сургалт, сурталчилгаа 

тоо 0 3 3 5 5 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.2 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 100 100 100 100 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.3 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 50 50 100 100 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.4 

Боловсруулсан бодлогын 
баримт бичиг 

тоо 0 1 1 1 1 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.5 

Ариутгал хийсэн талбайн 
хэмжээ 

М2 0 15000 15000 20000 2,003,490 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.6 

Байршуулсан био 00 

тоо 0 6 6 6 6 

7 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.7 

Байршуулсан био 00 

тоо 0 6 6 6 6 

8 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.8 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 50 50 100 100 

9 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.33.9 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт 

хувь 0 60 60 100 100 

10 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
2.33.10 

Үйлчлүүлсэн хүн 

хувь 0 60 60 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.34. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрдэх золбин нохой муурны тоог бууруулна. 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.34.1-р арга хэмжээ 

Нийслэлийн 9 дүүрэгт золбин нохой муурны устгалын ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижлт, үйлчилгээний зардал 1.200.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Устгасан нохой, муурны тоо 
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Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 30% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 80% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлын 2019 
оны 21 дүгээр тэмдэглэлээр золбин нохой, муур устгалын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг 3 компанийн 2019 оны гэрээг дүгнэн 2020 онд 
хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэж Их булаг атүк 
ХХК, Базалт нэгдэл ХХК, ӨЛТЭ ХХК-уудтай гэрээ байгуулан хяналт 
тавин ажиллаж байна.  
Тус 3 компанийг нийслэлийн 9 дүүрэгт ажиллах хуваарийг батлан 
хуваарийн дагуу өдөр тутмын үйл ажиллагааг Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны гэрээт хөндлөнгийн  хяналтын “Бид 
туслая” ТББ-хяналт тавин ажиллаж байна.  
Улаанбаатар хотын ногоон бүс Богдхан ууланд золбин нохой 
устгалын ажлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-с 22-ны 10 дугаар 
сарын 20-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албатай гэрээт Базалт нэгдэл ХХК, Өлтэ ХХК, Их булах атүк ХХК-
ыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулж Богдхан уулын Жаргалант, 
Тайна, Ташгай, Арцат, Хүүш, Хүрхрээ, Хүрэлтогоот, Төрхурах, 
Бумбат зэрэг амуудад нийт 203 нохой устгаж ажилласан. Тус ажлыг 
тогтмолжуулж, улирал бүр зохион байгуулан ажиллав. 
Тайлант хугацаанд 100.121 ширхэг нохой муурыг устгалд оруулаад 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1.200 тэрбум 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.34.2-р арга хэмжээ 

Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын айл өрхийн нохойг бүртгэлжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хот нийтийн тохижлт, үйлчилгээний зардал 325.3 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс Б.Мөнхбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Бүртгэлжүүлсэн нохойны тоо, үжрлийг хязгааралсан нохойны тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 17000, 1000 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гэр хорооллын айл өрхийн нохойг бүртгэлжүүлэх ажилд 2020 онд 
20.000 нохой бүртгэлжүүлэх ажил хийгдэх бөгөөд нийт 325.3 сая 
төгрөг зарцуулахаар батлагдсан.  
Тус ажлын хүрээнд Нохой, муурыг бүртгэлжүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийх, вакцин туулганд хамруулах, үржлийг 
хязгаарлах ажил, Эр нохойн үржил хязгаарлах ажил, Эм нохойн 
өндгөвч авах мэс ажилбар, Бэтэгийн тандалт /оношлуур/, Золбин 
нохойн тоо судалгаа, тандалтын 5 багц ажлыг зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн.  
Тус ажлын хүрээнд: 

1. Гэр хорооллын айл өрхийн нохой бүртгэлжүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг хийх, вакцин туулганд хамруулах, үржлийг 
хязгаарлах ажил /20.000 нохой/ 

2. Эм нохойн өндгөвч авах ажил /900 нохой/ 
3. Эр нохойн үржлийг хязгаарлах ажил /600 нохой/ 
4. Бэтгийн тандалт /6000/ 

Эзэнгүй нохойн тоо, судалгаа тандалт зэрэг тус тус ажил зохион 
байгуулан ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

317,033,202 төгрөг  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.34.-ийн үр дүн: Золбин нохой муурнаас үүдэх эрсдэл буурна. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Эхний хагас жил  Жилийн эцэс  

Төл Төл Гүй  Төл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.34.1 

Устгасан нохой муур 

тоо 0 51000 42538 100000 100121 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 2.34.2 

Бүртгэлжүүлсэн, үржлийн 
хязгаарласан нохой 

хувь 0 17000 17000 20000 20000 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.35. Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй  бүтээгдэхүүний хангамжийг 
тогтворжуулж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах  

Төлөвлөлтийн уялдаа: Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.3, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -1.3.1, ЭЗНХҮЧ-ийн 1-19-р арга 
хэмжээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.35.1-р арга хэмжээ: “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ы 
хүрээнд Нийслэлийн хүн амын 2020 оны хаврын улирлын хэрэгцээнд зориулж бэлтгэсэн 
махыг худалдан борлуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.3, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -1.3.1, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 1-19-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Нөөцийн махыг 2020 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн 
худалдаанд гаргасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Махны худалдаа зохион байгуулах хүнсний дэлгүүрийн тоо 

Хүрэх түвшин  Эхний хагас жилд:180 

Жилийн эцэст: 413 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн хүн амын махны хангамжийг сайжруулах, үнийн 
тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/889 дүгээр захирамжаар “Мал, мах бэлтгэн нөөцлөх, 
худалдан борлуулах ажлыг жил бүр зохион байгуулах, хяналт 
тавих үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-ийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр 
ахлуулан байгуулсан. Уг захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/309 дүгээр тушаалаар 
“Нийслэлийн хүн амын 2020 оны өвөл, хаврын улирлын махны 
хэрэгцээнд зориулан мал, мах бэлтгэн нийлүүлэх зарын дагуу 
санал ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн материал хүлээн авч нэгтгэн, 
холбогдох байгууллагад уламжлах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”, 
“Бэлтгэн нийлүүлсэн махыг худалдан борлуулах ажлыг зохион 
байгуулж, хяналт тавих Ажлын хэсэг”-ийг тус тус байгуулан 
ажиллаж мах бэлтгэн нийлүүлэх 16 ахуйн нэгж, бодлогын гэрээний 
22 аж ахуйн нэгж, мах худалдаалах 413 цэг /хүнсний дэлгүүр 318, 
Номин”, “Сансар”, “Оргил”, “Миний дэлгүүр”, “Боса” зэрэг сүлжээ 95 
дэлгүүр/-тэй “Агентийн гэрээ”, “Багцын гурвалсан гэрээ” 
байгуулж, худалдааны цэгүүд болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн бар 
код олгох, НӨАТ-ын баримт олгох асуудлуудыг шийдвэрлэж, 
махны борлуулалт, чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавин 
ажилласан. 2020.03.11-ний өдрөөс 07 дугаар сарын 10-ны хооронд 
10510.88 тн махыг буюу бэлтгэж нөөцөлсөн махны 93 хувийг 
нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн болно.   

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 413 Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.35.2-р арга хэмжээ: “Намрын ногоон өдрүүд” нэгдсэн 
арга хэмжээний хүрээнд эх орны хөрсөнд ургасан төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн 
худалдаа зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.3, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -1.3.1, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 1-19-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 3-р улиралд:30 хувь 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт  

Хүрэх түвшин 3-р улирал: 30%  

  4-р улирал: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн хүн амыг эх орны хөрсөнд ургасан, хямд, чанартай 
төмс, хүнсний ногоогоор хангах, нөөцлөх, нөөшлөх, даршлах 
боломжийг бий болгох, дархлааг дэмжих, хангамж, нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
нийт 26 байршилд 2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 10 
дугаар сарын 20-ны хооронд “Алтан намар-2020” үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгуулж, 26 нэр төрлийн хүнсний ногоо, нарийн 
ногоо, даршилсан ногоо, жимс, жимсгэнэ 10782.4 тн-ыг худалдан 
борлуулж нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн  
байна.   

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.35-ын үр дүн: Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл, аюулгүй  бүтээгдэхүүний 
хангамж тогтворжих нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.1.1 Махны 
худалдаа зохион 
байгуулах хүнсний 
дэлгүүр             

тоо 147 180 180 413 413 

2. Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт  

Хувь  100 50 хувь  50 хувь 100 хувь  100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.36. Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхдэд ээлтэй, гэр бүлийг дэмжсэн 
үйлчилгээг нэвтрүүлэх  

Төлөвлөлтийн уялдаа: НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -4.5.9, ЭЗНХҮЧ-ийн 4-121-р арга хэмжээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.36.1-р арга хэмжээ: Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
худалдаа, үйлчилгээний газрыг шалгаруулах удирдамж батлуулж, дүүргүүдэд хүргүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -4.5.9, ЭЗНХҮЧ-ийн 4-121-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй худалдаа, үйлчилгээний газрыг 
шалгаруулах удирдамжийн төсөл боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Удирдамж хүргүүлсэн худалдаа, үйлчилгээний газрын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:380 

Жилийн эцэст: 520 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, үйлчилгээний газруудыг хүүхэд гэр бүлд 
чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр уриалах, нийгмийн 
хариуцлага, идэвх санаачилгыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг 
дэмжих, сурталчлах зорилгоор  Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй 2020 оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах 
удирдамж”-ийг боловсруулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга, Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газрын даргаар батлуулж, 9 дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газраар дамжуулан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 280, 
худалдааны 240, нийт 520 газарт хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 520 Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Төлөвлөлтийн уялдаа: НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -4.5.9, ЭЗНХҮЧ-ийн 4-121-р арга хэмжээ 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.36.2-р арга хэмжээ: Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
худалдаа, үйлчилгээний газрыг шалгаруулах.  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -4.5.9, ЭЗНХҮЧ-ийн 4-121-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс Б.Эрдэнэчимэг, 
Д.Эрдэнэцэцэг, Я.Бадмаа, Т.Сэргэлэн 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур үзүүлэлт Шалгаруулсан худалдаа, үйлчилгээний газрын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 2 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, үйлчилгээний газруудыг хүүхэд гэр бүлд 
чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр уриалах, нийгмийн 
хариуцлага, идэвх санаачилгыг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг 
дэмжих, сурталчлах зорилгоор  Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд 
залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран “Хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй 2020 оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж шалгаруулах 
удирдамж”-ийг боловсруулан 2020 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдөр 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга, Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газрын даргаар батлуулж, 9 дүүргийн Засаг даргын 
Тамгын газраар дамжуулан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 280, 
худалдааны 240, нийт 520 газарт хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.36-ын үр дүн: Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхдэд ээлтэй, гэр бүлийг 
дэмжсэн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.   

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.36.1            
Удирдамж хүргүүлсэн худалдаа, 
үйлчилгээний газрууд 

тоо 180 380 380 520 520 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.36.2            
Шалгаруулсан байгууллага 

тоо 1 - - 2 2 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.37. "Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг  
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн уялдаа: Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1,4.2,  НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р 
арга хэмжээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.1-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд зах, худалдааны төв, агуулах дэлгүүр, түгээлтийн төвийн стандартын төслийн 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ХХААХҮЯ-нд санал хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Зах, худалдааны төв, агуулах дэлгүүр, түгээлтийн төвийн 
стандартын төсөл боловсруулагдсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Хэлэлцүүлгийн тоо/хамрагдсан ААН, иргэний тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улирал: 3/200 

2-р улирал: 6/500 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын хүрээнд “Жижиглэн худалдааны 
зах, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага”, “Түгээлтийн төв, 
түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага”, “Агуулах дэлгүүр”-ийн 
стандартын төслийг дүүргүүдэд хүргүүлж, дээрх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг нийт 86 ААН-ээс санал авч нэгтгэн ХХААХҮЯ-
нд хүргүүлж тус стандартуудын төслийн хэлэлцүүлгийг 2020 оны 
10 дугаар сарын 28, 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж хамрагдвал 
зохих 48 хүнсний зах, худалдааны төв, 13 сүлжээ дэлгүүр, 12 
хүнсний үйлдвэрийн 128 төлөөллийг хамруулж, стандартын 
төсөлд санал хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.2-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд “Хоолны газрын хүний нөөцөд тавигдах шаардлага” стандартын төсөл 
боловсруулж, Стандартчиллын техникийн хороонд өргөн барих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Эхний хагас жилд:1 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан стандарт 

Хүрэх түвшин 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын хүрээнд Хоолны газрын хүний 
нөөцөд тавигдах шаардлага, Кейтеринг үйлчилгээнд тавих 
шаардлага стандартын  төслийг ХХААХҮЯ болон холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран боловсруулж, хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын хүний нөөцийн үүрэг хариуцлага, 
тэдгээрт тавих шаардлага, кейтеринг үйлчилгээ үзүүлэхэд 
тавигдах шаардлагыг тусган 9 дүүргийн ЗДТГ-т 2020.02.06-ны 
өдрийн 05/285 тоот албан бичгээр хүргүүлж саналыг нэгтгэн 
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. Ажлын хэсгээс дээрх стандартын төслийг 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын Стандартчиллын Техникийн 
хороонд өргөн барьсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2 – Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.3-р арга хэмжээ: Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх ажлыг  мэргэжлийн 
байгууллага, ТББ-тай хамтран зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -
5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Эхний хагас жилд:12 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтанд хамрагдсан ажилтан 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:180 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, 
мэдээлэл, арга зүйн төв, ХХААХҮЯ, МҮХАҮТ, “Худалдаа 
эрхлэгчдийн шинэчлэл холбоо” ТББ, сүлжээ дэлгүүр эрхэлдэг 
томоохон 12 аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулан уулзалт 
зохион байгуулж мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэшүүлэх 
ажлыг Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор 
гүйцэтгүүлэх, Мэргэжлийн зөвлөл байгуулах талаар хэлэлцэж, 
ААН-үүдэд мэдээлэл өгсөн. “Худалдаа эрхлэгчдийн шинэчлэл 
холбоо” ТББ мэргэжилтэй ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт зохион 
байгуулах талаар ХНХЯ-ны харьяа МБСҮМАЗТ-тэй “Санамж 
бичиг” байгуулсан.  

Байгал орчин аялал жуулчлалын яам, НАЖГ, “Тогтвортой хөгжил” 
ТББ-ын хамтран зохион байгуулсан “Зочлох үйлчилгээний 
салбарын ажиллагсдад мэргэжил олгох, мэргэшүүлэх” сургалтаар 
1500 хүн тогооч зөөгч, бареста, бармен мэргэжлийн гэрчилгээ 
авч, Мастер тогоочдын холбоо, Гүн шим сургалтын төв, 
Монголын тогооч нарын холбооноос “Тогоочийн ур чадвар”-ын 
сургалтыг зохион байгуулж, 124 тогоочийн зэргийг ахиулсан  
байна.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1624 ажилтан  – Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.4-р арга хэмжээ: Худалдаа, үйлчилгээний 
салбарын ажиллагсдын мэргэжлийн зэрэглэл, ур чадварын түвшинг тогтоох ажлыг 
мэргэжлийн байгууллага, ТББ-тай хамтран зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Эхний хагас жилд:50 хувь 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:100 хувь 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, 
мэдээлэл, арга зүйн төвтэй 2019 онд байгуулсан хамтран ажиллах 
гэрээний хүрээнд тогоочийн мэргэшлийн түвшинг тодорхойлон 
баталгаажуулж, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсны үндсэн дээр 
онолын болон ур чадварын сургалтыг зохион байгуулах зорилгоор 
тогоочийн мэргэжлийн ур чадварын түвшин тогтоох удирдамж, 
чадамжийн үнэлгээний багц төлөвлөгөө боловсруулан батлуулсан.  
Уг гэрээний дагуу Жижиглэн худалдаа эрхлэгчдийг дэмжих холбоо, 
Монголын мэргэшсэн худалдаа эрхлэгчдийн холбоо ТББ, томоохон 
сүлжээ дэлгүүрүүдийн төлөөллөөс бүрдсэн Мэргэжлийн Зөвлөл 
байгуулж, худалдагчийн ажил мэргэжлийн стандарт, лавлахыг 
шинэчлэн боловсруулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 90 % 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.5-р арга хэмжээ: Худалдаа, үйлчилгээнд 
дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлсэн "Үндэсний сүлжээ"-г хөгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -
5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин Эхний хагас жилд:20 

Шалгуур үзүүлэлт Дэвшилтэт технологи, инноваци нэвтрүүлсэн газар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:30 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинээр нээгдсэн “Си Юу” сүлжээний 26, Сиркл Кей сүлжээний 2, 
“Дэйли гросерс” сүлжээний 5, “Ви Пойнт” сүлжээний 2, “Номин” 
сүлжээний 6, “Сансар” сүлжээний 2, “Миний дэлгүүр” сүлжээний 3, 
нийт 46 салбарт “Жижиглэн худалдааны газар, түүний 
үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS5021-1:2019” стандартын 
шаардлагыг хангуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. 
Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн худалдааны газрын тоо 
2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 20.1 хувиар нэмэгдэж олон 
улсын франчайзын гэрээтэй 6 аж ахуйн нэгжийн 141 салбар, 
үндэсний сүлжээний 15 аж ахуйн нэгжийн 156 салбар метрополис 
хотын соёлд нийцсэн хаяг, гадна фасадны гэрэлтүүлэг, орчин 
үеийн шийдэл бүхий өнгө, загвар хийцээр  хотын тохижилт, 
гэрэлтүүлэг, өнгө үзэмжийг сайжруулахад тодорхой хувь нэмэр 
оруулж нийгэмд эерэг өөрчлөлтүүдийг бий болгож байна.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 46 Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.6-р арга хэмжээ: Худалдаа, үйлчилгээнд "Ногоон 
хөгжил"-ийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

 Хэрэгжилт Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл 
шинээр олгох, сунгахад агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд 
байрлалтай худалдаа, үйлчилгээний  газруудад халаалтыг нам 
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даралтын зуухан халаалтаас цахилгаан халаалт болон утаагүй 
бусад шийдлээр шийдэх  шаардлага тавьж, хэрэгжилтийг хангуулж 
ажилласны дүнд тайлант хугацаанд худалдааны 269, хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний 27 газар цахилгаан халаалтад шилжиж, 
цахилгаан халаалтад шилжсэн газрын тоо 804 болж, өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад 14.8 хувиар нэмэгдэж 40.2 хувьд хүрсэн.  

Хэрэгжилт 100%. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.7-р арга хэмжээ: Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн бага ангийн сурагчдад “Өег өглөө” төслийн хүрээнд “Нэг аяга сүү-миний эрүүл 
мэндэд” аяныг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

 Хэрэгжилт Хан-Уул, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 
сургуулийн 600 хүүхдэд 2020.11.12-14-ны өдрүүдэд сүүний ач 
холбогдлын талаар сургалт хийж сурагчдад тараг, сүү олгох ажлыг 
зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг 100 хувь хангасан бөгөөд 
Коронавирус /ковид-19/ цар тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан 2020 оны 11 дүгээр сарын 
12-ны өдөр зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажил тодорхойгүй 
хугацаагаар хойшилсон.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үнэлэх боломжгүй  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.8-р арга хэмжээ: “Эрүүл залуус аян”-ы хүрээнд 
ШУТИС-тай хамтран оюутны өглөөний хоолны үлгэрчилсэн цэс зохиох, амталгаат үзүүлэх 
сургалт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

 Хэрэгжилт Хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 
А/289 дүгээр тушаалын хүрээнд ШУТИС-ийн Үйлдвэрлэлийн 
технологийн сургуультай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, 
“Оюутны өглөөний хоолны үлгэрчилсэн цэс”-ийг 4 долоо хоног, 1 
өдрийн иж бүрдлээр хоолны жор технологийг боловсруулсан. Хоолны 
цэс, технологийн талаар гарын авлага, зөвлөмж бэлтгэн 
www.ubservice.mn сайт болон бусад сайтуудаар сурталчилсан. 
Үзүүлэх сургалтыг 2020.11.19-ний өдөр зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн боловч Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны “Бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 178 дугаар 
тогтоолоор гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор хойшлогдсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үнэлэх боломжгүй  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.37.9-р арга хэмжээ:  Монгол хүний хоногийн хоол 
хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодис, амин дэм, эрдэс бодисын нормыг үндэслэн 
“Хүүхдийн хоолны шим тэжээлийн найрлага, хоолны мөнгөний тооцоог хийх үлгэрчилсэн 
зөвлөмж” боловсруулж, сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, 
ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

 Хэрэгжилт Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/174 дүгээр  тушаалаар 
батлагдсан монгол хүний нэг хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих 
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илчлэг, шимт бодис, амин дэм, эрдэс бодисын нормыг үндэслэн 
“Хүүхдийн хоолны шим тэжээлийн найрлага, хоолны мөнгөний үнийн 
тооцооны үлгэрчилсэн зөвлөмж”-ийг Хоол зүй, шим судлалын 
Монголын нийгэмлэг ТББ-тай гэрээний үндсэн дээр хамтран 
боловсруулсан.  

Хэрэгжилт 100%. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.37-ийн үр дүн: "Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрийг  хэрэгжилтийг хангана.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  

Хэм
жих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.1 Стандартын 
төслийн хэлэлцүүлэг 
/хамрагдсан ААН, иргэн  

тоо - 6/500 6/86 500 214 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.2 Боловсруулсан 
стандарт 

тоо - 1 1 1 1 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.3.    Сургалтанд 
хамрагдсан ажилтан 

тоо - 180 12 240 1624 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.4 Үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт 

хувь  50 30 100 90 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.5.    Дэвшилтэт 
технологи, инноваци 
нэвтрүүлсэн газар 

тоо  20 28 30 46 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.6 Цахилгаан 
халаалтанд шилжсэн, 
органик хүнсний тасаг 
нээсэн худалдаа, 
үйлчилгээний газрууд 

тоо  100/15 162/6 150/20 296 

7 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.7 Хамрагдсан 
сурагчид 

Хувь   600 - 600 Үнэлэх 
боломжүй  

8 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.8 Хамрагдсан 
оюутнууд 

тоо  3000 - 3000 Үнэлэх 
боломжүй 

9 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.37.9 Боловсруулсан 
цэс/зөвлөмж 

тоо  10/1 1/1 1 1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.38. “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн уялдаа: Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.4, НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-67-р арга 
хэмжээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.38.1-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд “Үс заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага”, “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

үйлчилгээнд тавих шаардлага”, “Гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартыг 
олон улсын стандарттай уялдуулан боловсруулж, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 3 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Боловсруулсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Үс заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартыг шинэчлэн, 
“Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээнд тавих шаардлага” 
стандартыг олон улсын стандарттай уялдуулан шинээр 
боловсруулж Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 07 
дугаар сарын 23-ны өдрийн С/36, С/37 дугаар тушаалаар батлуулсан. 
“Гоо сайхны үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартыг шинэчлэн 
боловсруулж СХЗГ-ын Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын 
Техникийн хороонд хүргүүлсэн. Шинэчлэн болон шинээр батлагдсан 
“Үс засах үйлчилгээ MNS5160:2020”, “Хумс заслын үйлчилгээ 
MNS6843:2020” стандартуудын танилцуулгыг хэвлүүлэн, 
мэргэжлийн холбоодоор дамжуулан аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүллээ.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1.125 сая төг 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100 % 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.38.2-р арга хэмжээ: Ахуйн үйлчилгээний салбарын      
технологийн түвшний үнэлгээг мэргэжлийн багаар хийлгэж, цаашид баримтлах бодлого, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

 Хэрэгжилт ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний 
төвтэй “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулан үсчин, гоо сайхан, хумс 
заслын мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 
бүхий 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй Мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулсан. 
Мэргэжлийн Зөвлөлөөс үсчин, гоо сайхны салбарын ажилтны ажил 
мэргэжлийн стандарт, лавлахыг салбарын ажилтанд тавьж буй 
орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлд хүргүүлэн 
батлуулж, мэргэжлийн ур чадварын үнэлгээ хийх эрх бүхий 
үнэлгээчин бэлтгэх  3 удаагийн сургалтаар нийт 29 оёдолчны ур 
чадварыг дээшлүүлж,  Мэргэжлийн Хумс урлал, гоо сайхны нэгдсэн 
холбоотой хамтран хумс заслын салбарын ажилтнуудын мэргэжил, 
ур чадварын түвшний үнэлгээг  хийлгэж байна.  
 
Хэрэгжилт 90%. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.38-ын үр дүн: “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг 
хэрэгжилтийг хангана. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Хагас жилд Жилийн эцэст  
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Өмнөх 
улирал 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Боловсруулсан стандарт тоо - 3 3 3 3 

2. Ахуйн үйлчилгээний салбарын      
технологийн түвшний үнэлгээг 
мэргэжлийн багаар хийлгэж, 
цаашид баримтлах бодлого, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
боловсруулах үйл 
ажиллагааны хэрэгжилт 

тоо - 50 9 100 90 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.39. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд "Хөхүүрийн айраг” бэсрэг 
наадам зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн уялдаа: НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -1.4.5,  ЭЗНХҮЧ-ийн 1-39-р арга хэмжээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.39.1-р арга хэмжээ: Холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран "Хөхүүрийн айраг” бэсрэг наадмыг Хүй долоон худагт зохион байгуулах   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -1.4.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө 7.9 сая төг 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 2019 онд Үндэсний их баяр наадмын үеэр Хүй долоон худагт 
“Хөхүүрийн айраг” бэсрэг наадмыг 3 дахь удаагаа уламжлал 
болгон зохион байгуулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Бэлтгэл ажил болон зохион байгуулсан ажлын  хэрэгжилтийн 
хувь 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 50 % 

3-р улиралд: 100 % 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхий нийтэд тархаж буй Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-
аас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан "Хөхүүрийн айраг” бэсрэг наадмыг Хүй долоон 
худагт зохион байгуулах  боломжгүй болсон.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Үнэлэх боломжгүй 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.39-ийн үр дүн: Монголын уламжлалт исэг цагаан идээ-айрагны өв соёл, ахуй 
заншил, зан үйлийг наадамчин олон, гадаадын аялагч, жуулчдад сурталчлан таниулна.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний 

хагас жил 
2020 оны жилийн 

эцэс 

1. 
Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.5.1           
Бэлтгэл ажил болон зохион 
байгуулсан ажлын  хэрэгжилт 

хувь 100 50 
Үнэлэх 

боломжгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.40. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 5-49: Хот нийтийн 
аж ахуйн чиглэлийн газруудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналтыг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГҮАХ-ийн 2.87 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 5.3.12.  
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.40.1 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 
Албанд хамаарах бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал 3 улирал  4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилтийн хувь  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 30% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албанд хамаарах бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн 
биелэлтүүдийн хэрэгжилтийг холбогдох журамд заасны дагуу 
нэгтгэн гаргаж, 13 удаа хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. Албанд 
хамаарах нийслэлийн дэд хөтөлбөрт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх ажлын хэсгийг Удирдлагын академитай хамтран ХЕМ-ийн 2020 
оны А/183 дугаар тушаалаар байгуулж, нийслэлийн 5 дэд хөтөлбөрт 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан шийдвэр гаргуулж ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.1-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын байрны 
эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

1 

Албанд хамаарах 
бодлогын баримт 
бичгүүдийн 
хэрэгжилт, хууль 
тогтоомж, тогтоол 
шийдвэрийн 
биелэлтийг нэгтгэн 
тайлагнах, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх 
календарьчилсан 
хуваарь /график/ 
гаргаж ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэн 
батлуулах. 

“Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх хуваарь"-
ийг МУЗГ-ын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны А/335 
дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу шинэчлэн 
боловсруулж, албаны зохион байгуулалтын нэгжүүдийн орон тоонд 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан тайлагнах хугацаа, давтамжид 
өөрчлөлт оруулан ХЕМ-ээр батлуулж, графикийн дагуу тайлан 
мэдээ гаргах, хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг 
тогтмолжуулан ажиллав.  

Биелэлт 100% 
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2 

Албанд хамаарах 
“Бодлогын баримт 
бичиг”-үүдийн 
хэрэгжилтийн явц, үр 
дүнд батлагдсан 
графикийн дагуу 
хугацаанд нь нэгтгэн 
тайлагнах, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд 
танилцуулах. НЗДТГ-
т тайлагнах. 

1. Албаны дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэгт хамаарах дараах бодлогын 
баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг нэгтгэн НЗДТГ-т 
заасан хугацаанд нь тайлагнасан. Үүнд: 

• Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 /2020 
оны жилийн эцэс/ 

• Төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт /2020 оны жилийн эцэс/ 

• МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 
биелэлт /2019 оны бүтэн жил, 2020 оны эхний хагас жил, 2020 оны 
жилийн эцэс/ 

• Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт /9 үндэсний хөтөлбөрийн 26 
заалтын 2020 оны жилийн эцэс/ 

• Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн биелэлт /2020 оны 1, 2, 3, 4 дүгээр улирал/ 
✓ Хог хаягдлын үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт; 
✓ Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах  үндэсний хөтөлбөрийн 

биелэлт; 
✓ Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт; 
✓ Хотжилт ба Эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт;   
✓ Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний 

хөтөлбөрийн биелэлт; 
✓ Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн 

биелэлт;   
✓ Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үндэсний хөтөлбөрийн 

биелэлт 
✓ Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг 

дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт; 
✓ “150 мянган айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн биелэлт;  

• Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 1-
3 заалт /2020 оны жилийн эцэс/ 

• НЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 
биелэлт /2019 оны бүтэн жил, 2020 оны эхний хагас жил, 2020 оны 
жилийн эцэс/ 

• Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн биелэлт  

• Нийслэлийн дэд хөтөлбөр 5 /2020 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 
✓ “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах” дэд хөтөлбөр 

/2017-2020/ -НИТХ-ын 2017 оны 145 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан, 92%-тай 

✓ “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг 
хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг 
сайжруулах“ дэд хөтөлбөр /2018-2022/ -НИТХ-ын 2018 оны 
16/09 дугаар тогтоолоор батлагдсан, 81%-тай 

✓ “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөр 
/2018-2020/ -НИТХ-ын 2018 оны 15/06 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан, 96%-тай 

✓ “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөр /2018-
2020/- НИТХ-ын 2018 оны 16/07 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан, 86%-тай 

✓ Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтыг сайжруулах 
нийслэлийн дэд хөтөлбөр /2017-2020/ НИТХ-ын 2014 оны 
224 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 100%-тай тус тус 
үнэлэгдсэн 

2. Албанд хамаарах нийслэлийн 6 дэд хөтөлбөр байдгаас 2020 онд 
хэрэгжилт нь дуусч буй 4 нийслэлийн дэд хөтөлбөр байна. МУЗГ-ын 
2017 оны 89 дүгээр тогтоолд хэрэгжилт дуусч буй бодлогын баримт 
бичигт хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхээр заагдсан байдаг тул 
“Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ - 2020” нийслэлийн дэд 
хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх Удирдлагын академийн 
эрдэмтэн судлаач багш нарын хамтарсан ажлын хэсгийг ХЕМ-ийн 
А/183 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсгийн 1-р хурлыг 
зохион байгуулж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу дэд хөтөлбөртэй 
холбоотой хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд шаардагдах баримт 
материалуудыг ШӨХТГ, НМХГ, Нийслэлийн Статистикийн газар, 
Дүүргүүдийн ХХҮХ болон албаны ХҮХҮХ-ээс гаргуулан авч ажлын 
хэсгийн ажиллах нөхцөл бололцоог ханган ажиллаж байна. 
Удирдлагын академийн багш нараас үнэлгээтэй холбоотой эхний 
ажлуудад санал солилцож 2 удаагийн хурал зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Ажлын хэсгээс хөтөлбөрийн эхний шатны үнэлгээ 
болон эцсийн үнэлгээ хийхээр ажиллаж байн. Зөвлөх үйлчилгээ 
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авахад зориулан албаны хичээл, үйлдвэрлэлийн зардлаас 3.5 сая 
төгрөгийг гаргахаар төсөвлөсөн.  

3. Албанд хамаарах бодлогын баримт бичгүүдэд улирал бүр болон 
жилийн эцсийн байдлаар нийт 7 удаа хяналт-шинжилгээ үнэлгээ 
хийж, илтгэх хуудас гарган ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн 
шийдвэр гаргуулж ажиллаа. Хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу 
хурлын тэмдэглэл хөтөлж, үнэлгээ дүгнэлт, хурлын тэмдэглэлийг 
НЗДТГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
танилцуулгыг бэлтгэн тухай бүр хэрэгт авч ажиллав. Албанд 
хамаарах дараах гурван төрлийн бодлогын баримт бичгийн дундаж 
үнэлгээ 73% -тай буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 7 хувиар 
өссөн дүнтэй байна.  

Албанд хамаарах МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: НЗДТГ-ын 
2017.05.24-ний өдрийн 11/1985 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн 
төлөвлөгөөнд тус албаны үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 16 
зорилт, арга хэмжээ, хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан 7 зорилт, 
арга хэмжээ байна. Зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг 2016 оноос 
хийсэн ажлыг багтаан хүрэх түвшин, үр дүнг тайлагнах чиглэлийг 
хэлтсүүдэд өгч, хэлтсүүдээс ирүүлсэн тайланд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн. Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэст 
хамаарал бүхий 10, Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтэст хамаарал бүхий 5, Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний 
хэлтэст хамаарал бүхий 1 зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг 
ирүүлж, илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгуулж, дахин шинэчлүүлэн авч 
ажиллав.  

2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар “Үр дүнтэй” буюу бүрэн 
хэрэгжсэн 7 зорилт, арга хэмжээ, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 
70%-ийн хэрэгжилттэй 4 зорилт, арга хэмжээ, “Эрчимжүүлэх 
шаардлагатай” буюу 40%-ийн үнэлгээтэй 3 зорилт, арга хэмжээ, 
үнэлэх боломжгүй 3 зорилт арга хэмжээ тус тус байсныг үнэлж, 
нийт дундаж 75%-тайгаар үнэллээ. Энэ нь 2020 оны 1 дүгээр 
улирлаас 23%-иар өссөн дүнтэй байна. 

4. Албанд хамаарах НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан ажилд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: Тус албанаас 
НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд нийт 76 ажил 
үйлчилгээ тусгагдсанаас хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн 
онцлогоос шалтгаалж 5 ажил хугацаа болоогүй, 1 ажил Ковид-19 
халдварт өвчин гарсантай холбогдуулан түр хойшлуулсан, 8 ажил 
үйлчилгээ бүрэн хэрэгжсэн гэж үзэн 100%-ийн үнэлгээ, 18 ажил 
үйлчилгээг тодохой үр дүнд хүрсэн гэж үзэн 70%-ийн үнэгээ, 37 ажил 
үйлчилгээг эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж үзэн 40%-ийн үнэлгээ 
тус тус өгөв. Нийт УБЗАА-ны нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн эхний хагас жилийн биелэлт 
60% болж өмнөх улирлаас 13%-иар өссөн дүнтэй байна. Хэлтсүүдээр 
ангилбал ХҮХҮХ-ийг 6 ажил, үйлчилгээ 70%, Дотоод хяналтын 
хэлтсийн 1 ажил, үйлчилгээ 70%, Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн 20 ажил 60%, Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн 18 ажил, үйлчилгээ 57%, Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 31 ажил, үйлчилгээ 45%-тай 
байна. 

5. Албанд хамаарах НЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: Тус албанаас нийт 
38 зорилт, арга хэмжээ тусгагдсан. Инженер, хангамж дэд бүтцийн 
чиглэлээр 21, тохижилт ногоон байгууламжийн чиглэлээр 8, Хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 2, хог хаягдал, орчны бохирдлыг 
бууруулах чиглэлээр 7- н зорилт арга хэмжээ тусгагдсан. Тохилог 
орон сууц, тухтай амьдралын үндэс зорилтыг хэрэгжүүлэх 2 арга 
хэмжээний биелэлт 85%, Найдвартай дэд бүтэц, хөгжлийн тулгуур 
зорилтыг хэрэгжүүлэх 17 арга хэмжээний биелэлт 79.4%, Хүрээлэн 
буй орчны тогтвортой хөгжил зорилтын 2 арга хэмжээний биелэлт 
70%, Орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 3 арга хэмжээний 
биелэлт 80%, Хот тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр 14 
арга хэмжээний биелэлт 95.7%-тай биелэгдсэнд үнэлгээ өгч, нийт 
85.4%-тай байна. 

Биелэлт 100% 
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 “Хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэрийн 
биелэлт”—ийг нэгтгэн 
тайлагнах, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд 
танилцуулах. НЗДТГ-
т тайлагнах. 

Албаны дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэгт хамаарах дараах тогтоол 
шийдвэрийн биелэлтийг 2020 оны биелэлтийг нэгтгэн, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж холбогдох газарт тайлагнасан. Үүнд: 

1. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах хүрээнд 
/Хатуу, аюултай хог хаягдал, түүний менежментийн тухай/, 
/Нийслэлийн хүн ам, байгаль орчинд аюул, эрсдэл учруулж болохуйц 
нөхцөл байдал, үйл явдлын тухай мэдээ/ 

2. Эрчим хүчний сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч нарын 2020 онд хамтран ажиллах гэрээний 
биелэлт; 

3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын салбарт 2020 онд хамтран ажиллах гэрээ биелэлт; 

4. Барилга хот байгуулалтын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч нарын 2020 онд хамтран ажиллах 
гэрээний биелэлт; 

5. Барилга хот байгуулалтын сайд, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч нарын 2020 онд хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-
ийн биелэлт; 

6. “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот жилийн үйл ажиллагааны 
тайлан, биелэлт; 

7. “Хотын индес тооцох аргачлал батлах журам”-ын дагуу хот 
нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах индексийн биелэлт; 

8. Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн /Ерөнхийлөгчийн 1 
зарлиг, ҮАБЗ-ийн 3 зөвлөмж, тэмдэглэлийн 5 заалт, Засгийн Газрын 
5 тогтоолын 14 заалт, Засгийн Газрын 4 хуралдааны 6 тэмдэглэл, 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 3 
тогтоолын 3 заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2 
тэмдэглэлийн 2 заалт, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хуралдааны 1 тэмдэглэлийн 1 заалт/ нийт 12 
тогтоолын 32 заалтын биелэлтийг нэгтгэж, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн Зөвлөлийн хуралд 4 удаа танилцуулж, ХШҮ-
ний дүн, тайлан мэдээг НЗДТГ-т холбогдох журмын дагуу улирал 
тутам тайлагнасан;  

9. Нийслэлийн Засаг даргын 16 захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 
Зөвлөлийн хурлын 16 тэмдэглэл, Нийслэлийн Онцгой комиссын 6 
дугаар хурлын тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн биелэлтийг нэгтгэж 
http://monitoring.ub.gov.mn/ системд тухай бүр тайлагнаж 
ажилласан. 

10. 2020 онд албанаас зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны 
мэдээг сар бүр Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт. 

 

Бусад цаг үеийн шаардлагаар нэгтгэж, тайлагнасан арга хэмжээ:  

1. Улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар 
2016-2020 онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээнд албанаас 
захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн ажлын  мэдээг нэгтгэн НЗДТГ-
ын Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст тайлагнасан; 

2. Албанаас 2020 онд улс, нийслэл, НОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар 
БГД-т хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг 
бэлтгэж Нийслэлийн Зам, тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн 
удирдагч Б.Отгонсүхд танилцуулсан.  

3. “Нийслэлийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын 
тайлангийн төсөлд холбогдох хэлтсээс хариу тайлбарыг гаргуулж, 
Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт хүргүүлсэн; 

Биелэлт 100% 
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Алба, хэлтсүүдийн 
2020 оны 
"Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө", Төсвийн 
шууд захирагчийн Үр 
дүнгийн гэрээний 
төслийг хянаж, санал 
тусгах, ажлуудыг 
бүрэн тусгуулах, 

1.Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд МУЗГ-ын 
2017 89-р тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичигт 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх журам”-ын дагуу хяналт-шинжилгээ 
хийсэн. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хяналт-
шинжилгээ хийхдээ дараах албанд хамаарах бодлогын баримтуудад 
тусгагдсан арга хэмжээг тусгасан эсэхэд хяналт хэрэгжүүлж, дутуу 
тусгасан арга хэмжээ тус бүрийг нарийвчлан гаргаж, нийтлэг 
гаргасан алдаа дутагдалд зөвлөмж өгч, илэрсэн давуу тал болон 
цаашид анхаарах 7 төрлийн зөвлөмжийг гаргасан илтгэх хуудас 
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уялдаа холбоог 
хангуулах чиглэлээр 
тодорхой арга хэмжээ 
авах. 

бичиж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар хэлтсүүдэд мэдээлэл өгсөн. 
Хэлтсүүдэд өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд холбогдох ажил, арга 
хэмжээнүүдийг бүрэн тусгуулахад анхаарч ажиллав.  

2. Албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд орох албанд хамаарал бүхий 
бодлогын баримт бичгүүд буюу төрөөс баримтлах бодлогын 13 
заалт, МУЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан 24 заалт, 8 үндэсний хөтөлбөрийн 95 заалт тус бүрийг 
тус бүрд нь хамаарах хэлтсүүдээр нь ангилан хэлтсийн дарга нарт 
өгч, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд бүрэн тусгуулсан.  

Биелэлт 100% 
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Төсвийн шууд 
захирагчийн үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтийг дүгнэх 
илтгэх хуудас, 
албаны жилийн 
"Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө"-ний 
биелэлт, тайланд 
хяналт шинжилгээ-
үнэлгээ хийж, үр дүнг 
ХЕМ-ийн зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж, 
холбогдох арга 
хэмжээ авах. 

1. Төсвийн шууд захирагч /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга/-ийн Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч /Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч/-тай байгуулах “Үр дүнгийн гэрээ”, түүний хавсралтаар 
батлагдах албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Төрийн албаны тухай 
хууль, Төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу шинэчлэн боловсруулж, 
батлуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

2. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, НЗД-ын 2017 оны 
А/335 дугаар захирамжаар батлагдсан журмыг удирдлага болгон, 
дотоод хяналт шалгалтын дэд төлөвлөгөөний дагуу “Албаны 2020 
оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний бүтэн жилийн биелэлт”, 
“Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний биелэлт, бичмэл тайлан” зэрэгт 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 
хэрэгжилт, үр дүнг танилцуулж, НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэст 2020.07.05-ны дотор хүргүүлсэн.  

3. Төсвийн шууд захирагч /Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга/-ийн Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч /Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагч/-тай 2020 онд байгуулсан “Үр дүнгийн гэрээ”, түүний 
хавсралтаар батлагдах албаны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлтэд жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 
ажлыг 12 дугаар сарын 25-ны дотор хийж, НЗДТГ-ын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 2021.01.05-ны дотор хүргүүлэхээр 
ажиллаж байна.   

Биелэлт 100% 

6 

ХЕМ-ийн шуурхай 
зөвлөгөөн зохион 
байгуулах, журмын 
хэрэгжилтэд хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ 
хийж, гүйцэтгэл үр 
дүнг танилцуулах, 
холбогдох арга 
хэмжээ авах. 

2020 онд зохион байгуулах ХЕМ-ийн “Шуурхай зөвлөгөөн”-ий 
хуваарийг шинэчлэн батлуулж, 14 хоног тутам зохион байгуулж, 
албаны хэлтсүүд, нийслэлийн дүүргүүд, харьяа газрууд, чиглэл 
хариуцсан мэргэжлийн агентлагууд болон төрийн зарим чиг үүргийг 
гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэгч ТББ зэрэг хот нийтийн аж ахуйн 
чиглэлийн 54  байгууллагын удирдах ажилтан оролцдог байсныг 
ХЕМ-ийн 2020 оны А/47 дугаар тушаалаар шуурхай зөвлөгөөний 
журмыг шинэчлэн батлуулж нийт 89 байгууллага аж ахуй нэгж 
хамрагддаг болсон. 

“Ковид-19” цар тахлын улмаас олон нийтийн хурал, цуглааныг 
хориглосон тул “Шуурхай зөвлөгөөн”-ийг танхимын хэлбэрээр 10 
удаа, үүрэг даалгаврыг цахим хэлбэрээр 4 удаа өгч, нийт 14 удаа 
зохион байгуулан ХЕМ-ээс хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 
мэргэжлийн чиг үүргийн байгууллагуудад өгсөн 345 үүрэг 
даалгаврыг байгууллагын цахим хуудаст нийтэлж, биелэлтийг 
нэгтгэн, хэрэгжилт үр дүнг тооцон ажилласан.  

ХЕМ-ийн 2020 оны А/125 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Шуурхай зөвлөгөөний 
журам”-ын хэрэгжилтэд хагас, бүтэн жилийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн.  

Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

2.40.2 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 

Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны хэлтсүүдэд дотоод хяналт хэрэгжүүлэх 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Албаны 2019 онд явуулсан дотоод хяналт, шалгалтын тоо  

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалтын ажлын хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 5% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албаны дотоод удирдлагын системд тогтмол хяналтыг 
хэрэгжүүлж, хариутай бичгийн  шийдвэрлэлтэд ХЕМ-ээр батлуулсан 
удирдамж гарган хяналтын ажлыг эхлүүлээд байна. Тайлант 
хугацаанд улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад эх 
үүсвэрээс санхүүжигдэн хэрэгжиж буй албаны худалдан авах 
ажиллагааны тайланг нэгтгэн гаргаж, гаргасан тайланд тухай бүр 
хяналт-шинжилгээ үнэлгээ /нийт 13 удаа/ хийн ХЕМ болон 
нийслэлийн удирдлагуудыг мэдээллээр хангаж ажилласан. Мөн 
албаны шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, ногоон байгууламжийн 
арчлал  хамгаалалтын гэрээний үүргийн хэрэгжилтэд 2 удаагийн 
хяналт, шалгалтыг явуулж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулан 
шийдвэр гаргуулж ажиллалаа.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээ

ний 
нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.2-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд 
бүрэн шилжүүлнэ.  

1 

Албаны хэмжээнд ЗГ-ын 2019 
оны  37, 38 дугаар тогтоолд 
заагдсан хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээ болон дотоод 
удирдлагын систем ERP 
програм ашиглалтын  
холбогдох журамд заасан 
хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх. 

Албаны дотоод удирдлагын систем https://erp.ulaanbaatar.mn 
програмаар албаны хэмжээнд хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн 
үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хяналтын 
үнэлгээг оруулж байна. Тайлант хугацаанд нийт 823 үүрэг 
даалгаврын хяналтын болон харах эрх нээгдсэнээс 818 үүрэг 
даалгаварт хяналт тавьж, үнэлгээ өгөв. Ажил үргэлжлэх, 
цаашид гүйцэтгэл оруулах ажлуудад явцын үнэлгээг тавьж 
ажиллав. Эдгээр үүрэг даалгавруудаас өөрийн хариуцан 
хэрэгжүүлэх 34 үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 
тайлагнаж ажилласан. 2020.12.07-ны өдрийн байдлаар 
хяналтын түвшинд гүйцэтгэх буюу шинэ ү/д 1, гүйцэтгэж 
байгаа ү/д 3, хянагдсан ү/д 818, гүйцэтгэл оруулсан ү/д 1, 
хугацаа дуусах дөхсөн ү/д 0, хугацаа хэтэрсэн ү/д 4 байна. 
Хугацаа хэтэрсэн 4 үүрэг даалгаврын 2 нь миний хяналтын 
эрхэнд хамааралтай байна. Гэвч хариуцсан мэргэжилтнүүд 
биелэлт оруулаагүй, үлдсэн 2 үүрэг даалгавар нь харах эрхтэй 
үүрэг даалгаврууд байгаа тул  хяналтын үнэлгээ тавих 
боломжгүй байна. Үүрэг даалгаврын биелэлтийг цахим 
системд тогтмол мэдээлж байх чиглэлээр албаны цахим 
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группт тухай бүр мэдээлэл хийж, холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
биечлэн мэдэгдэж хугацаа дөхсөн, дууссан үүрэг даалгавруудыг 
хаах, ХЕМ-т танилцуулах ажлыг зохион байгуулж ажилласан. 
Мөн дотоод удирдлагын системд үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд програм 
хангамжийн тайлан мэдээний загварт өөрчлөлт оруулахаар 4 
төрлийн тайлангийн загвар хүснэгт гарган админд хүргүүлсэн 
боловч хөгжүүлэлтийн ажил хийгдээгүй тул ХЕМ-ийн 
2020.06.11-ний өдрийн 01/2125 дугаартай албан бичгээр 
“Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хийх хяналт-шинжилгээний 
тайлангийн загвар”, “Ажлын хэсгийн уулзалт, үүрэг 
даалгаврын биелэлтэд хийх хяналт-шинжилгээний тайлангийн 
загвар” тус бүрийг гарган хүргүүлсэн боловч програмд 
өөрчлөлт хийгдээгүй тул гаргах боломжгүй болсон. 
Биелэлт 100% 

2 

Улс, нийслэл, ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр 2020 онд зохион 
байгуулж буй худалдан авах 
ажиллагааны явц, эрх бүхий 
байгууллагаас өгсөн 
зөвлөмжийн биелэлтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж, тайлагнана. 

1. Албаны худалдан авах ажиллагааны мэдээ тайланг 
хугацаанд нь бүрэн гүйцэт гаргуулахад чиглэсэн худалдан авах 
ажиллагааны биелэлт тайлан гаргах албан хаагчдын нэрс, 
тайлагнах хугацааг хэлтэс тус бүрээр гаргаж, ХЕМ-ээр 
батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. Мөн худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулахтай холбоотой ажлын цикл, 
давтамж, тайлагналттай холбоотой зураглал гаргаж, ЗУСХ-
т хүргүүлсэн. Нэг төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
үнэлгээний хорооны нарийн бичиг нь 29 төрлийн 68 үйл 
ажиллагааг хийж, 1-5 байгууллагад доод тал нь 18 удаа, тухай 
бүр 3-12 төрлийн тайланг тайлагнаж ажиллаж байгаа дүр 
зургийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн.  

2.Тайлант хугацаанд албанд 7 төрөл  /Улсын төсөв, 
Нийслэлийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Засаг даргын 
нөөц хөрөнгө, Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө, , Он дамжих, 
Урсгал/ -ийн  43 012 145  /мянган/ төгрөгийн 418 төсөл арга 
хэмжээ зохион байгуулсан байна. 
Мөн 6 төрөл /Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв,Засаг даргын 
нөөц хөрөнгө, Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө, , Он дамжих, 
Урсгал / -ийн  28 656 145 /мянган/ төгрөгний 95 төсөл арга 
хэмжээний захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, үүнээс  
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны нийт хэмжээнд 18 880 
000 /мянган/ төгрөгний 40 төсөл арга хэмжээнд  зөвхөн 
захиалагчийн хяналт   тавьж, 9 776 145 /мянган/ төгрөгний 55  
төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт, худалдан авах 
ажиллаа хоёрыг давхар зохион байгуулан ажиллаж байна.   
2020 онд нийт 61 892 145 /мянган/ төгрөгийн  458  төсөл арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.  

• Тус албанд захирамжаар эрх шилжиж ирсэн улс, 
нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн 
ажлын явцын мэдээг үнэлгээний хороодын нарийн бичиг 
тус бүрээс авч нэгтгээд,  Нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газарт сар бүрийн 25-нд хуваарийн дагуу, 
мөн яаралтай тайлагнах тухай бичгээр болон амаар 
ирүүлсэн хүсэлтийн  хүрээнд 15  удаа  хүргүүлсэн байна. 

• 2019-2020 онд он дамжсан, худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулсан болон захиалагчийн хяналт тавьж 
байгаа болон мөн 2020 онд эрх шилжсэн Улс, НТХО, 
НОНХС, он дамжин санхүүжигдсэн, урсгал зардлаар 
санхүүжиж буй худалдан авах ажиллагааны эрх 
шилжсэн болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй 
ДАТА файлд  шинжилгээ хийж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн 
хуралд гурван удаа танилцуулсан байна. 

• Хот нийтийн аж ахуй, дэд бүтцийн салбарт улс, 
нийслэл, НОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж 
буй худалдан ажиллагааны явцын мэдээллийг 
2020.08.19-ны байдлаар шинэчилж ХЕМ-т 
танилцуулга бэлтгэн өгсөн. 

• Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд зохион 
байгуулж буй худалдан авах ажиллагааны явц, эрх 
бүхий байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэд 
хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, удирдлагуудад 
танилцуулж, мэдээллээр ханган ажилласан байна. 
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• Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр албанд хэрэгжиж байгаа хөрөнгө 
оруулалтын ажлуудыг явцад 2020.08.06-ны өдрийн 
байдлаар ХШҮ хийж 2020.08.06-ны өдрийн ХЕМ-ийн 12 
дугаар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэр 
гаргуулсан. Хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу НИТХ-
ын даргад дутуу хэрэгжилттэй ажлуудаас цаашид 
хэрэгжүүлэх боломжгүй ажлын жагсаалтыг албаны 
хэмжээнд нэгтгэн шүүж, 14 төсөл арга хэмжээний 
жагсаалтын хамт  албан бичгээр хүргүүлэх төсөл 
бэлтгэн, зохих албанд хүргүүлсэн байна. 

• НХААГ-т 2020 онд УБЗАА-наас зохион байгуулж буй 
улс, нийслэл, ОНХСХ, ХТНААҮЗардалаар санхүүжих 
худалдан авах ажиллагааны явцын тайланг 
Улаанбаатар хотын нэгдсэн дата файлаар гаргаж 
өгсөн. 

• НХААГ-ын мэргэжилтэн С.Дөлгөөн, С.Мягмарсүрэн 
нартай явцын тайлангаа тулган нийлж, тухайн 
тайлант хугацааны байдлаар нэгтгэн тайлагнасан 
байна. 

 

3. 2019-2020 онд он дамжсан, худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулсан болон захиалагчийн хяналт тавьж байгаа болон 
мөн 2020 онд эрх шилжсэн Улс, НТХО, НОНХС, он дамжин 
санхүүжигдсэн, урсгал зардлаар санхүүжиж буй худалдан авах 
ажиллагааны эрх шилжсэн болон захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлж буй ДАТА файлыг тогтмол шинэчилэн хяналт 
тавьж ажилласан. Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний 
хороодын нарийн бичиг тус бүрээс мэдээ авч, сар бүрийн 25-нд 
НХААГ-т хүргүүлж байна.  НХААГ-т   2020 оны 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11 дүгээр сарын 25-нд 4 удаа хуваарийн дагуу, 
яаралтайгаар  5 удаа худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээг 
хүргүүлсэн.  Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд зохион 
байгуулж буй худалдан авах ажиллагааны явц, эрх бүхий 
байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэнд хяналт, 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, ХЕМ болон удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж ажиллалаа. Мөн НИТХ-ын төлөөлөгч нарын ирүүлсэн 
албан тоотын дагуу 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 оны дүүрэг 
дээр явагдсан ОНСХ-ийн хөрөнгөөөр худалдан авах 
ажиллагааны тайланг нэгтгэж хүргүүлсэн.  

4. Мөн худалдан авах ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлын 
явцыг сайжруулахтай холбоотой НЗДТГ-аас 2020.01.22-ны 
өдрийн 03/364 албан бичгээр Худалдан авах ажиллагааны 
гэрээний талаар ирүүлсэн мэдээллийг нийт үнэлгээний 
хорооны нарийн бичиг, хэлтсийн дарга ахлахуудад 
мэдээллэсэн. Гэрээ байгуулахтай холбоотой, цаашид худалдан 
авах ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлыг хялбаршуулах 
боломжийн талаар дараах 2 санал боловсруулж 01.31-ний 
өдрийн 01/230 албан бичгээр хүргүүлсэн. 

- Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах бараа, ажил 
үйлчилгээний худалдан авах гэрээ байгуулах ажлыг нийслэлийн 
Засаг даргын захирамжаар захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэхээр заасан байгууллага нь хариуцан хэрэгжүүлэх. 
/Учир нь захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэх байгууллага нь 
гүйцэтгэгч компанийг үүрэгжүүлэх, шаардлагатай нөхцөлийг 
гэрээнд тусгаж чадахгүйд хүргэж улмаар ажлын гүйцэтгэл 
чанаргүй болоход нөлөөлж байна./ 

Худалдан авах ажиллагааг төрийн худалдан авах ажиллагааны 
цахим систем /www.tender.gov.mn/-д 438 удаа зарласан бөгөөд 
төсөл арга хэмжээнээс үр дүн оруулсан 278, үр дүн оруулааүй 
160 төсөл арга хэмжээ байгаагаар тайлагнасан, 

Дээрх ТАХ-үүдийн гэрээг цахим системд оруулаагүй байгаа, 
цаашид гэрээг  2020 оны 11 сарын 15 –ны дотор оруулан, эргэн 
тайлагнахаар тайлбар хийж, НХААГ-т албан тоот хүргүүлээд 
байна.  

 Биелэлт 100% 
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Албаны төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагаа, урсгал зардал, 
жижиг мөнгөн сангийн 
зарцуулалтад хяналт шалгалт 
явуулж, дүгнэлт саналыг ХЕМ-
ийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулж, холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 

1.“Шилэн дансны тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд 
хяналт, шалгалт явуулах тухай” удирдамж боловсруулан ХЕМ-
ээр 2020.04.30-нд  батлуулж  2020 оны 1, 2, 3 дугаар сарын 
шилэн дансны бүртгэлд хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэн 
илтгэх хуудас бэлтгээд байна. Хяналт шалгалтын ажлын 
мэдээллийг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулсан.   

2.Албаны урсгал зардлаас санхүүжигдэн хийгдэж буй ногоон 
байгууламжийн арчилгаа, нөхөн сэргээлтийн ажлын 
санхүүжилт, ажлын гүйцэтгэлд хяналт шалгалтыг явуулж, 
дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд: 

        Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийн арчилгаа, нөхөн сэргээлтэд зориулж 11,7 
тэрбум төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс баталж өгсөн бөгөөд 
энэ хөрөнгөнд уялдуулан Хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 
А/120 дугаар тушаал гарсан  ба ногоон байгууламжийн 
төсөвтэй холбоотой  хяналт шалгалтыг 2 удаа хийж ХЕМ-т 
танилцуулж илтгэх хуудас гаргаж, шаардлагатай мэдээлэл 
бэлтгэн ХТЦХ-т “Зөвлөмж”, “Дүгнэлт” хүргүүлж ажилласан 
байна. 

Үүнд:  
✓ СХД, БГД-ийн 14 хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 

байгууллагууд 17 байршлын /10 дугаар хорооллоос хөрс 
худалдааны төв хүртэл/ ногоон байгууламжийн  арчилгаа 
нөхөн сэргээлтийн ажил болон төслийн төсөвт хяналт 
хийсэн. Төслийн төсөвт нийт зардлын 40-70 хувийг цалин 
хөлсний зардалд тооцсон, ҮОМШӨ-ий 0,8 хувийн татварыг 
1,8 хувиар тооцсон, барилга байгууламжийн өргөтгөх, 
шинэчлэх, засварлах, тоноглох, хүнд машин механизмын 
ажлын нэмэгдэл зардлын 61 хувийг зардалд оруулж 
тооцсон, мөн НӨАТ-ийн зардлыг тооцсон зэрэг нийтлэг 
алдаа дутагдал гаргасан байна 

✓ “Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан Уул” дүүргийн  29 хувийн 
хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагууд  33 байршлын  110 658 
м2 талбайд ногоон байгууламжийн арчилгаа, нөхөн 
сэргээлтийн ажил арчлалтыг хянасан. 2020 оны 06 сарын 
08-нд Хяналт шалгалтын нэгтгэл дүнг гарган  ХЕМ,  ХТЦХ, 
гэрээт байгууллагуудын удирдлагуудад танилцуулав.  
Төслийн төсөвт нийт зардлын 40-70 хувийг цалин хөлсний 
зардалд тооцсон, ҮОМШӨ-ий 0,8 хувийн татварыг 1,8 
хувиар тооцсон, барилга байгууламжийн өргөтгөх, 
шинэчлэх, засварлах, тоноглох, хүнд машин механизмын 
ажлын нэмэгдэл зардлын 61 хувийг зардалд оруулж 
тооцсон, мөн НӨАТ-ийн зардлыг тооцсон зэрэг нийтлэг 
алдаа дутагдал гаргасан байна. Үүний дагуу ХТЦХ-т төсөв 
бодох аргачлалыг зөв болгох “Зөвлөмж”, ажлын “Дүгнэлт” 
гаргаж, хүргүүллээ. 

Биелэлт 70% 

Хот тохижилтын газар  ОНӨААТҮГ-ийн 2019 оны 11, 12 сар, 
2020 оны 02 дугаар сарын давс бодис цацалтын зарцуулалтын 
талаар  хяналт хийж, давс бодисын цацалт, шатахууны 
тооцоог шалгаж, илтгэх хуудас бичин ХЕМ-т танилцуулж, 
санхүүгийн зөрчил илрэх магадлалтай тул  “Нийслэлийн 
аудитын газар” –т  шалгуулах хүсэлт албан бичгээр хүргүүлэв. 

Биелэлт 70% 

4 

Хариутай бичгийн 
шийдвэрлэлт, програм 
хангамжийн ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх.  

Нийслэлийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газруудад хяналт, шалгалтын хүрээнд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд “Нийслэлийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв”-өөр дамжуулан согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын нэгдсэн бүртгэл, Ирүүлсэн хүсэлтийг 
урьдчилан хянаж, хариу өгсөн байдал, Хотын Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн хүсэлтийн хариуг 
аж ахуйн нэгж байгууллагад мэдэгдэж, үүрэгжүүлсэн байдал, 
Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэрэг бүрдүүлж 
байгууллагын архивт баримт шилжүүлж байгаа байдал болон 
Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдалд 
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батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт явуулж байна. 
Хяналт шалгалтын дүнг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулахаар бэлтгэж байна.  

Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.40.3 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 

Захирагчийн харьяа газруудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын байрны 
эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 2019 онд явуулсан хяналт шалгалтын дүн  

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Харьяа газруудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлын хувь  

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 5% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Захирагчийн харьяа ХТГ ОНӨААТҮГ, ШУЗТөв ОНӨААТҮГ, Монгол 
наадам цогцолбор, ГУББГ ОНӨААТҮГ гэсэн 3 4байгууллагын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг 3 удаа 
ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулан илтгэх хуудас-2, зөвлөмж 
дүгнэлт-3, МУЗГ-ын тогтоол 1, НЗД-ын захирамж-1 гаргуулж, 
танилцуулга хийж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээ

ний 
нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.3-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

1 

Харьяа газруудын  
дүрмээр хүлээсэн үүргийн 
хэрэгжилтэд 
түүвэрчилсэн хэлбэрээр  
хяналт хэрэгжүүлэн 
илтгэх хуудас, зөвлөмж 
үйлдэж, ажлын гүйцэтгэл 
үр дүнг ХЕМ-ийн 

     ХЕМ-ийн 2020 оны А/122-р тушаалаар байгуулагдсан Наран, 
Улаанчулуутын төвлөрсөн хогийн цэгүүд дэх барилга 
байгууламжийн бүртгэл, ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт 
явуулж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх , нийслэлийн өмчид бүртгэлжүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Хэлтсийн дарга 
ахлан ажиллаж, газар дээр нь 4 удаа ажиллаж, цахилгааны КТП-ын 
ажиллагаа, уурын зуухны ашиглалт, бусад байгууламж, эд 
хөрөнгийн өнөөгийн ашиглалт, нөхцөл байдалд хяналт шалгалтын 
ажлыг явуулж, ажлын мөрөөр илтгэх хуудас гаргав. Ажлын хэсгээс 
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зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэх.  /ҮЧ 5-49/ 

гаргасан санал, дүгнэлтийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 07 
дугаар хуралд танилцуулж, гарсан санал дэмжигдсэний дагуу дараах 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно. Үүнд: 
1. Торон хашаа” болон “Уурын зуухны барилга”, цахилгаан ТПН, 
Сэндвичэн барилга, улаанчулуутын хогийн цэг дээрх Тоосгон гражид 
үнэлгээ хийлгэх, 
2..СХД-ийн 26-р Хороо, төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн 901898м2 газар 
болон бүртгэлгүй байгаа газруудад холбогдох журмын дагуу газрын 
үнэлгээний зэрэглэл, суурь үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлгээ 
хийлгэх, 
3. Сургалтын зориулалтаар баригдсан “”Тоосгон байшин”, 
“Диспетчерийн зориулалтаар баригдсан байшин” зэргийг буулгаж, 
нураах, ачиж тээвэрлэх, 
4. Цахилгааны КТПН-д УБЦТС ТӨХК-өөр КТПН-д үзлэг 
шалгалт хийлгэж, тус байгууллагаар Дүгнэлт гаргуулж, улмаар 
засвар үйлчилгээ хийлгэх, шаардлагатай хөрөнгийг УБЗАА-аас 
шийдвэрлэх, засварлуулах,  
5. УБЗАА-аас ’Эко Юу Би ХХК-тай 2014 онд байгуулсан гэрээг 
цуцалсан акт үйлдэж, байгууламж дээрх  хөрөнгийг хүлээлцэх 
6. Огт гэрээгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Цэвэр түлш ХХК-
д “Мэдэгдэл” хүргүүлж,  байгууламжаас гаргах, байгууламжийг 
цэвэрлүүлэх. Одоо байгаа Цэвэр түлш ХХК-ны өөрийн хөрөнгө болон 
төслөөс үлдсэн тоног төхөөрөмжийг  хөрөнгийг хүлээлцэх зэрэг 
болно 
Биелэлт 100% 

         “Монгол наадам цогцолбор” ОНӨТҮГ-т олгогдсон улсын 
тусгай хэрэгцээний газрын давхцалын асуудлыг шийдвэрлэх үүрэг 
бүхий Хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2 жил 
гаруй хугацаанд ажиллаж, хэлтсийн дарга бүрэлдэхүүнд 
томилогдон ажилласан ба газрын давхцлын асуудлыг бүрэн 
шийдвэрлэж, улмаар Засгийн газрын 2020.03.25-ны өдрийн 109 
дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлуулж, Төв аймгийн Аргалант сум, 
Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт хамаарах нийт 
10,474га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч, газрын солбицлын 
цэгийг баталгаажуулж авсан.  
Ажлын хэсгийн хурлыг 3 удаа  хуралдуулж, өмнөх хурлаас өгсөн 
үүргийн биелэлт, тулгарч буй болон шийдвэрлэвэл зохих 
асуудлуудыг хэлэлцэж ажиллалаа. 
          Газар ашиглах гурвалсан гэрээг төрийн захиргааны төв 
байгууллагын хувьд БХБЯ-тай байгуулж, гэрчилгээг тус яамны нэр 
дээр гаргуулах хүсэлтэй байгааг уламжилсан албан бичгийг 
ГЗБГЗЗГ-ын дарга  Ц.Ганхүүд хүргүүлж, гэрээ байгуулахаар хяналт 
тавин ажиллаж байна. 
  Мөн СХД-ийн нутаг дэвсгэрт хамаарах 565,8 га газрын 

давхардлыг арилгасан мэдээллийг газрын кадастрын мэдээллийн 
санд шинэчилж, улсын тусгай хэрэгцээний газрын хилийг давуулан 
хашаа барьсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн хашааг татуулах ажлыг 
яаралтай зохион байгуулахыг Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын албанд,Төв аймгийн Аргалант сумын нутаг 
дэвсгэрийн  хилийн цэс дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
амралтын газрууд болон бусад төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн 
нэгжүүдийг улсын тусгай хэрэгцээний газраас чөлөөлөөгүй, эрх 
ашгийг нь хөндөхгүйгээр одоогийн барилгажсан хэмжээгээр үйл 
ажиллагаа явуулах боломжийг олгосонтой холбогдуулан холбогдох 
журмын дагуу ашиглуулах,  ажлыг зохион байгуулах талаар Төв 
аймгийн ЗД Б.Батжаргалд тус тус албан бичиг хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгууллаа. 
Биелэлт 100% 

1. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг чиглэлийн 
хүрээнд Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн дүрмээр 
хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтэд буюу хот нийтийн аж ахуй, дэд 
бүтцийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэгтгэн зохицуулж, 
диспетчерийн нэгдсэн удирдлагаар хангах, байгууллага иргэдээс 
ирүүлсэн дуудлага мэдээллийг хяналтад авч, үүссэн зөрчил, 
доголдлыг арилгах, нийслэлийн удирдлагуудыг бодит мэдээллээр 
бүрэн хангаж, үндсэн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг 
мөрдлөг болгож буй байдалд хяналт    шалгалт явуулах ажлын 
хэсгийг ХЕМ-ийн удирдамжаар батлуулан хяналт шалгалт 
явуулсан. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахад чиглэсэн илтгэх 
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хуудас гарган, 2 төрлийн нийт 15 төрлийн зөвлөмж чиглэл 
хүргүүлэн ажиллав. 
 
2.Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 2020 онд ирүүлсэн дуудлага, 
гомдол мэдээлэл, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн чиглэлээр НЗД-ын 
зөвлөлд танилцуулга бэлтгэж,  УБШУЗТ, УБДС ТӨХК, ОСНААУГ, 
ОСНААХТ, ОСНААМХ, МСӨДХЗ зэрэг байгууллагуудыг 2020.11.02-
ны өдөр дуудаж, зөвлөмж  чиглэл өгсний дагуу дуудлага мэдээллийг 
2019-2020 он, зарим асуудлыг 2016-2020 оноор харьцуулсан 
байдлаар нэгтгүүлж, НЗД-ын зөвлөлийн хурлын гишүүдэд тараах 
танилцуулга, PPT танилцуулгыг бэлтгэн эцэслэж, ба хурлаас гарах  
хурлын тэмдэглэлийн төслийг  гаргаж,  зөвлөлийн гишүүдээс санал 
авч НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлсэн. Хуралдааны 
тэмдэглэлийг албажуулан авч Нийслэлийн засаг даргын инноваци, 
технологийн хөгжил хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Ихбаяр, 
Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Хот суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалт үйлчилгээг Зохицуулах зөвлөлд тус тус 
албан бичгээр явуулж мэдээллээр хангаж ажиллав. 
Биелэлт 100% 

2 

Харьяа газрын дарга 
нарын ТЕЗ-тай байгуулах 
“Үр дүнгийн гэрээ”-ний 
төслийг хянаж, зөвлөмж 
чиглэл өгөх, ажлуудыг 
бүрэн тусгуулж 
батлуулах, хэрэгжилт үр 
дүнг хагас жилээр тооцож, 
ХЕМ-ийн үнэлгээний 
саналыг НЗД-д хүргүүлэх.  

Харьяа газрын дарга нарын ТЕЗ-тай байгуулах ажлын хүрээнд 
“Монгол наадам цогцолбор” ОНӨААТҮГазар, “Хот тохижилтын 
газар” ОНӨААТҮГазрын Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулах 2020 
оны “Үр дүнгийн гэрээ”-ний төслийг хянаж, зөвлөмж чиглэл өгсөн. 
ХТГ ОНӨААТҮГ-ын даргын “Үр дүнгийн гэрээн”-нд албаны холбогдох 
хэлтсүүдэд танилцуулан санал тусгуулан ажиллав. 

Биелэлт 100% 

3 

Харьяа газруудын 2020 
оны “Дотоод хяналт 
шалгалтын ажлын 
төлөвлөгөө”-ний 
хэрэгжилтийн үр дүнг,  
хагас жилээр дүгнэж, 
ХЕМ-ийн зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж, 
холбогдох арга хэмжээ 
авах. 

       Харьяа газруудын 2020 оны “Дотоод хяналт шалгалтын ажлын 
төлөвлөгөө”-ний 2020 оны жилийн ажлын биелэлтийг 2020.12.20-ны 
өдрөөр тасалбар болгон гарган ирүүлэхийг харьяа газруудад үүрэг 
болгосон. Биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд танилцуулна.  

Биелэлт 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.40.4 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 

Хот, нийтийн аж ахуй, тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцагч байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 2019 онд явуулсан яналт шалгалтын дүн  

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод хяналт шалгалт явуулсан хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 10% 

2-р улиралд: 30% 
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3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хот, нийтийн аж ахуй, тохижилт, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцагч 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 5 төрлийн дотоод хянал 
шалгалтын ажлыг явуулахаар төлөвлөснөөс 6 төрлөөр 48 удаагийн 
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, илтгэх хуудас тайлан, комиссын 
акт, хурлын тэмдэглэл, зөвлөмж, дүгнэлт гарган ажилласан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжэ
эний 
нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.4-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд 
бүрэн шилжүүлнэ.  

1 

Албаны 2019 оны хот 
тохижилтын зардлаар 
санхүүжигдэн хийгдсэн 
тохижилтын ажлуудыг 
байнгын ашиглалтад 
хүлээн авч, холбогдох 
дүрэм, журмыг 
хэрэгжүүлж, тайлагнаж 
ажиллах.  

ХЕМ-ийн 2020 оны А/70 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар 
байгуулагдсан 2020 онд хот тохижилтын зардлаар санхүүжигдэж 
хийсэн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажлыг эцэслэн 
дүгнэлтээр хүлээж авах ажлын хэсгийг хэлтсийн дарга ахлан 
ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд ашиглалтад хүлээж авсан 
нийт 18 ажлыг комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр 
байнгын ашиглалтад хүлээн авах комиссын дүгнэлт болон хурлын 
тэмдэглэл гаргаж, ажлын өмнөх дараах зургуудыг цахим хэлбэрээр 
авч, өмчид бүртгүүлэхтэй холбогдуулж Нийслэлийн Өмчийн 
харилцааны газарт хүлээлгэж өгөх хөрөнгийн жагсаалтуудыг 
ААНБ-уудаар гаргуулан ХТЦХ, ХИБХ-т хүлээлгэн өгсөн. ХЕМ-ийн 
2020 оны А/70 тоот тушаалаар “Хот нийтийн тохижилт, 
үйлчилгээний зардлаас хэрэгжүүлсэн ажлыг байнгын ашиглалтад 
хүлээж авах үүрэг бүхий комисс”-ыг байгуулж, дараах ажлуудыг 
хүлээн авсан. 

➢ “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр 
хороо, Зайсангийн аманд нийтийн бие засах газар барих 
ажил 

➢ “Охь мандал” ХХК Эрхүүгийн гудамжны авто замын голын 
тусгаарлах хэсгийн ногоон байгууламжид хамгаалалтын 
троссон хашлагыг шинээр хийх ажил  

➢ “Талын хүч” ХХК Бээжингийн гудамжны авто замын голын 
тусгаарлах хэсгийн ногоон байгууламжид хамгаалалтын 
троссон хашлагыг шинээр хийх, хуучин цагаан хашлага 
буулгах ажил” 

➢ “Эко эрин тохижилт” ХХК Мод бут сөөг хэлбэржүүлэх 
багаж, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлэх ажил” 

➢ “Тод газар” ХХК Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
байршуулах торхтой модны сав нийлүүлэх ажил-3, 4” 

➢ “Эбилтек” ХХК Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
байршуулах торхтой модны сав нийлүүлэх ажил-5 

➢ “Фючер файшн ХХК Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 
байршуулах торхтой модны сав нийлүүлэх ажил-1, 2 

➢ “Индио менежмент” ХХК Ард Аюушийн өргөн чөлөөний 
явган зам-5 ажил 

➢ “Эс Зэт Би” ХХК Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх 
товчоодын бие засах газрыг шинэчлэн засварлах, шинээр 
барих ажил  

➢ “Цагаан толгойн нуур” ХХК Ард аюушийн өргөн чөлөөний 
явган зам-1 ажил  

➢ “Охь мандал” ХХК Ард аюушийн өргөн чөлөө, Саппорогийн 
уулзвараас Өргөө кино театрын уулзвар хүртэлх авто 
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замын голын тусгаарлах хэсгийн ногоон байгууламжид 
хамгаалалтын троссон хашлагыг шинээр хийх ажил 

➢ “Охь мандал” ХХК Ард аюушийн өргөн чөлөөний явган зам-
3,4 ажил 

➢ “Охь мандал” ХХК Ард аюушийн өргөн чөлөө, Өргөө кино 
театр талаас хорооллын эцэс хүртэл шинээр 
зүлэгжүүлэх ажил  

➢ “Өнгө аяс” ХХК “Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайд 

байрлах 14 хөшөө дурсгал, уран баримлыг сэргээн 

засварлах ажил” 

➢ “Ирээдүй 100 айл” ТББ “Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар 

хорооны 1, 2, 4, 6, 9, 10 дугаар байрны ариун цэврийн 

байгууламжийг сэргээн засварлах ажил” 

➢ “Улаанбаатар шинэчлэл” ХХК “Цагаан давааны төвлөрсөн 

хогийн цэгийн ландфилийн талбайд хаалт хийх суурийн 

бэлтгэл ажил” 

➢ “Чингэлтэй дүүргийн тохижилт” ХХК “Нарангийн энгэрийн 

төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфилийн талбайд хаалт 

хийх суурийн бэлтгэл ажил” 

➢ “Эко эрин тохижилт” ХХК “Цагаан давааны төвлөрсөн 

хогийн цэгийн хаалт хийхэд бэлтгэсэн талбайд зүлэг 

тарьж ногоон байгууламж хийх” 

➢ “Цэцэрлэгжилт” ХХК “Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн 

хогийн цэгийн хаалт хийхэд бэлтгэсэн талбайн урд 

хэсэгт зүлэг тарьж ногоон байгууламж хийх ажил” 

➢ “Сүхбаатар тохижилт” ХХК “Нарангийн энгэрийн 

төвлөрсөн хогийн цэгийн хаалт хийхэд бэлтгэсэн 

талбайн урд хэсэгт зүлэг тарьж ногоон байгууламж хийх 

ажил” 

Комиссоос ногоон байгууламжийн чиглэлээр зарим модны өнгөн 

хэсэг хууларсан, доторхи гялгар уут нь дотогшоо суларч 

унасан,гарнизад ороогүй, мод нь чанар муутай тул тавихаас өмнө 

засах, мөн  НЭГЗТ-д тавигдах хөрөнгө тул тавигдахаас өмнө 

коджуулах, зарим сэвийг арилгах, хөрсний ус гадагшлуулах хоолой 

PVC-г бүрэн, чанартай хийх. Өмчид өгөх хөрөнгийн жагсаалт хийж 

ирэх. Нугасыг дотор уутыг барих гарниз болгосонтой холбоотой 

хурлын тэмдэглэл хавсаргах гэх мэт үүрэг өгч, явган замын 

чиглэлээр явган гарцын төгсгөлийг уналттай хийх, далий 

суурилуулсан хашлага болон чанартай муутай хийгдсэн зарим 

хэсгийг засварлах чиглэл өгсөн.  НАЗХГ-ын инженерийн гаргасан 

саналын дагуу гарцын хэсгүүдэд тэмдэглэл, босоо тэмдэг хийлгэх 

асуудлыг ХЕМ-т танилцуулсан. ХТЦХ-т мэдэгдсэн. Эдгээр 

ажлуудын хурлын тэмдэглэл болон комиссын дүгнэлтийг гаргаж 

ажилласан. 

3. ХЕМ-ээс өгсөн үүргийн дагуу 2010.05.07-ны өдөр өгсөн үүргийн 

хүрээнд Сөүлийн гудамжинд шилжүүлэн суулгах Нарс модны тоог 

Хяналтын ТББ-тай хамтран ажиллаж, тооцоо гаргасан. 

2020.05.08-ны өдөр дутуу орхигдсон байршлыг дахин судалгаанд 

хамруулж, нийт 169ш нарс мод тарих урьдчилсан тооцоо 

гаргасан. Сөүлийн гудамжны эхлэлээс /Улаанбаатар хаяг, Айр 

маркетын харалдаа хэсгээс зүүн тийш ТБД андуудын автобусны 

буудлын харалдаа/.  ЭТӨЧ, 3-р эмнэлгээс төмөр замын арктай шар 

байрууд хүртэл, замын 2 талаар явган зам засварлах 

шаардлагатай байршлуудын судалгаа хийсэн. Иргэнээс ирсэн 

гомдлын дагуу 24-р сургуулийн араас Төмөрчний гудамж, зүүн 

тийш Жуулчны гудамж руу явган зам засварлах, шинэчлэх 

шаардлагатай байршлыг үзэж танилцсан. 

Биелэлт 100% 
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Ногоон байгууламжийн 
арчлалт, хамгаалалт 
хариуцсан гэрээт 
байгууллагуудын гэрээний 
үүргийн хэрэгжилтэд 
хяналт шалгалт явуулж,  
үнэлэлт дүгнэлт өгөх, 
ХЕМ-ийн зөвлөлийн 

Хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, цэцэрлэгийн ногоон 
байгууламжийн арчилгаа, нөхөн сэргээлтэд зориулж 11,7 тэрбум 
төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс баталж өгсөн бөгөөд энэ 
хөрөнгөнд уялдуулан Хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/27 
дугаар тушаал гарч ногоон байгууламжийн арчлалт хийх гудамж, 
байршил талбайг хуваарилсан ба тайлант хугацаанд дараах 
хяналтуудыг хэрэгжүүлж арга хэмжээ авсан. 
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хуралд танилцуулах, 
хурлаас гарсан 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх.  

 1.“Баянгол, Сонгинохайрхан” дүүргийн Энхтайваны өргөн 
чөлөө/25–р эмийн сангаас 5 шарын уулзвар хүртэл/ 13 хувийн 
хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллагууд  17 байршлын  71.288 м2 
талбайд ногоон байгууламж арчилгаа, нөхөн сэргээлтийн ажил 
хийгдэж буй 14 ААНБ-ын 17 гэрээний хэрэгжилтэд 2020.05.20-ны 
өдөр Хэлтсийн  дарга Хяналтын ТББ-тай хамтарсан үзлэг 
шалгалтыг явуулж, танилцуулгыг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэв. ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр ажлын 
гүйцэтгэл хангалтгүй 3 ААНБ-д гэрээний хариуцлага тооцох 
саналыг гаргасан.  

2.Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар дүүрэгт ногоон байгууламжийн 
арчлалт хариуцаж буй гэрээт байгууллагуудад Мэргэжилтэн 
Ю.Эрдэнэсувд, Т.Туул нар явуулсан хяналт шалгалтын дүнг 
2020.06.08-ны өдөр ХЕМ-т болон холбогдох байгууллагуудыг 
байлцуулан  танилцуулсан. 

      Ийнхүү БГД, СХД, БЗД, СБД, ХУД-ийн НЭГЗТ-д ногоон 
байгууламжийн арчлалтыг хариуцаж буй 42 гэрээт байгууллагын 
50 гэрээний хэрэгжилтэд  Хяналтын ТББ-уудтай хамтран 2020 
оны 05-р сарын 20, 06-р сарын 03, 04, 07-ны өдрүүдэд хяналт 
шалгалт явуулсан шалгалтын мөрөөр “ДҮГНЭЛТ” гаргасан ба 
дараах хариуцлага тооцсон..  

Гэрээ цуцлах. Үүнд: Эко ворлд ХХК. ”Ажил сайжруулах 
шаардлагатай”, 9 аж ахуй нэгжүүдэд гэрээний хариуцлага тооцож, 
2020 оны 05, 06-р сарын санхүүжилтээс 10-30% хүртэл хасаж 
тооцсон ба Хотын Тохижилт цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэст 10, 
Хяналтын 3 ТББ-д хамааралтай 3 асуудлыг тус тус дүгнэлтэд 
тусгаж баталгаажуулж хүргүүлсэн. 

         Халх голын хишиг ХХК-тай байгуулсан 1000ш гацуур 
нийлүүлэх /100,0сая.төг/, бутлаг мод бут нийлүүлэх, арчлах 
/200,0сая.төг/-ний гэрээтэй танилцаж, Компанийн захирлыг 
байлцуулан ХТЦХ, ЗУСХ-ийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдтэй хамт 2020.05.13-ны өдөр хуралдаж, гэрээг  
дүгнэж, цуцлах асуудлыг танилцуулж, мэдээлсэн.  Тус компаниас 
2020.05.15-ны өдөр ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу, ХЕМ-ээс 
өгсөн чиглэлийн дагуу гэрээний нөхцөл, шийдвэрлэх санал 
дүгнэлтийн асуудлаар танилцуулга бэлтгэж, ХЕМ-ийн зөвлөлийн 
хуралд танилцуулж, гэрээг дүгнэсэн, цуцлах, урьдчилгааг эргэн 
төлөх асуудлаар албан бичиг хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Биелэлт 100% 
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Хөндлөнгийн хяналт 
хэрэгжүүлж буй ТББ-
уудын үйл ажиллагаанд 
тодорхой  арга 
аргачлалаар хяналт  
шалгалт явуулж, гүйцэтгэл 
үр дүнг ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд 
тайлагнаж, холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 
/Хог цэвэрлэгээ, 
тээвэрлэлт, гэрэлтүүлэг 
хариуцаж буй ТББ/. 

Хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 04/07 тоот удирдамжийн 
дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай ажил 
гүйцэтгэх гэрээт “Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн” ТББ, 
“Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалах хөгжлийн хүрээлэн” ТББ, 
“Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо” ТББ-
ын үйл ажиллагаанд 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-нөөс 17-ны 
өдрүүдэд хяналт шалгалтын  ажлыг явууллаа 
Хяналт шалгалтын ажлын зорилго нь Хог цэвэрлэгээ, 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж буй хөндлөнгийн 
хяналтын төрийн бус байгууллагуудын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн 
хэрэгжилт болон Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албанаас цаг үеийн чанартай өгсөн үүргийн хэрэгжилтэд хяналт 
шалгалт явуулж, үйл ажиллагаанд  үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал боловсруулж, Хотын 
ерөнхий менежерийг мэдээллээр хангахад оршино. 
Хяналт шалгалтад хотын Захирагчийн ажлын албатай гэрээт 
дараах байгууллагууд    хамрагдлаа. 
1.“Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн” ТББ 
2.“Эмэгтэйчүүдийн эрх хамгаалах хөгжлийн хүрээлэн” ТББ 
3.“Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих шинэ тосгон холбоо” ТББ  
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилд 2020 оны эхний хагас жилд 
хийгдсэн ажил, бичиг баримтын бүрдлийг хамрууллаа. 
       Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албатай гэрээтэй 
хөндлөнгийн хяналт хэрэгжүүлж буй ТББ-уудын гэрээний үүргийн 
хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд тодорхой  арга аргачлалаар хяналт  
шалгалт явуулж, үнэлэлт дүгнэлт өгч, гүйцэтгэл үр дүнг ХЕМ-т 
танилцуулж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх талаар ХХУЗХ болон  
зөвлөмжийг хүргүүлсэн. 
Биелэлт 100% 
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Нийслэлийн нутаг 
дэвсгэрт гадна зар 
сурталчилгаа 
байрлуулахад дагаж 
мөрдөх журмын 
хэрэгжилтэд тодорхой 
арга аргачлалаар хяналт 
тавьж, удирдлагыг 
мэдээллээр хангах.  

Нийслэлийн Засаг даргаас 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” 
зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан өнгө үзэмж, 
аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй, холбогдох норм, дүрэм 
стандартад нийцэхгүй, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл 
аваагүй, журмаар хоригласон байршилд байрлуулсан, авто замын 
хөдөлгөөний камер, тэмдэг, тэмдэглэгээ халхалсан, явган 
зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулсан, гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийг буулгах цэгцлэх, журмын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менеэерийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдрийн “Гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийн журмын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт 
явуулахтухай” А/81 дүгээр тушаалын дагуу төвийн 6 дүүрэг дээр 
ажиллаа. 
 
Дүүрэг тус бүр БГД БЗД СБД СХД ХУД ЧД 
Буулгасан самбар 34ш 109ш 38ш 22ш 19ш
 43ш 
 
Нийт 265 ширхэг 

Биелэлт 100% 
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Албаны хэлтэс, 
Дүүргүүдийн тохижилт, 
ногоон байгууламжийн 
асуудал хариуцсан хэлтэс, 
чиг үүргийн хамаарал 
бүхий аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд холбогдох 
хууль тогтоомж 
батлагдсан төлөвлөгөө, 
удирдамжийн хүрээнд 
төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалт, гүйцэтгэлийн 
хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлж үр дүнг 
сайжруулахад чиглэсэн 
арга хэмжээ авах 

1. ХЕМ-ийн 2020 оны А/70 дугаар тушаалын дагуу Хот 
нийтийн аж ахуйн зардлаар хийгдэх ажлыг байнгын ашиглалтад 
хүлээн авах комисс байгуулж, 9 дүүрэг болон холбогдох 
байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлж, тайлант хугацаанд 7 
ажил хүлээн авсан. 
2. Швейцарын Холбооны улсын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж 
буй “Улаанбаатар хотын ахуйн хог хаягдлын цуглуулалт 
тээвэрлэлтийн менежментийг сайжруулах” төслийн  хүрээнд 
төвлөрсөн хогийн цэгийн хог тээврийн бүртгэлийн нэгдсэн 
програм хангамж, тоног төхөөрөмжийг хүлээж авах Ажлын хэсэгт 
ажилласан.Хэлтсийн 2019 оны ХХНЖ-ыг бэлтгэж, архивт 
хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон. 
3. Хяналтын төрийн бус байгууллагын ажлыг шалгах ажлын 
хүрээнд  Сонгинохайрхан дүүрэг 34 хороо Найрамдлын зам дагуу 
байх үүсмэл хогийн цэг дээр хяналт тавьж ажилласан. Тухайн 
байршилд “Охь мандал” ХХК нь самбар байршуулж дахин үүсгэхгүй 
байх талаар арга хэмжээ аваад байна. 
4. Хяналтын төрийн бус байгууллагын ажлыг шалгах ажлын 
хүрээнд  Сонгинохайрхан дүүрэг 28 хороо 5 хэсэгт хог ачилт 
хийгдэхгүй гомдлын дагуу очиж хяналт шалгалтыг явуулж 
“Сонгинохайрхан дүүргийн тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ” 
ОНӨААТҮГ-ын удирдлагуудтай холбогдож тухайн гомдлыг өдөрт 
нь барагдуулсан бөгөөд цаашид хог үүсгэхгүй байх мөн хуваарийн 
дагуу ачилт хийж байх талаар үүрэгжүүлсэн. 
5. ХЕМ-ийн А/255 тушаалын дагуу ажлын хэсэг БЗД-ийн 20-р 
хороо гачууртын Шар хоолойн аманд байрлах зөвшөөрөлгүй 
оршуулгын газарт  ажилласан. Энэ долоо хоногийн 15-ны өдөр 
ажлын хэсэг Ганданд байрлах аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт 
шалгалтын ажлыг явуулна. 
6. Нийслэлийн худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ -2020 
дэд хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдээс авах сэтгэл ханамжийн 
судалгааг онлайн формд шилжүүлж, судалгааг авч байна. Мөн 
цаасан хэлбэрээр ирүүлсэн санал асуулгын хуудсуудыг нэгтгэн 
шивэх, дүн шинжилгээ хийх ажил үргэлжилж байна. 
ХЕМ-ийн баталсан 2020 оны  04/03 удирдамжийн дагуу “Сүхбаатар 
дэвшил” ОНӨААТҮГ-т хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнг ХЕМ-т 
болон холбогдох байгууллагын удирдлагад танилцуулж, 
зөвлөмжийг албан тоотоор хүргүүлсэн.  
Зөвлөмжийн биелэлт хугацаандаа хүргэгдэж ирсэн. 
Биелэлт 100% 

6 

Хотын Ерөнхий 
менежерийн нэрэмжит 
хяналт, шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулах, үнэлэлт 
өгөх. /Ажлын хэсэгт 
ажиллах/ 

Нийслэлийн хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагуудын дунд 
зохион байгуулагддаг "Бид өвөлд бэлэн" уралдаант өдөрлөгийн 
зохион байгуулалтын арга хэмжээнд шүүгчээр оролцсон. 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн нэрэмжит Нийслэлийн 
тохижилт үйлчилгээний байгууллагуудын ур чадварын анхдугаар 
тэмцээнийг 2019 онд "ХОТ өвөлд бэлэн" уриан дор амжилттай 
зохион байгуулж байсан. Нийтийн эзэмшлийн 9,3сая м.кв зам 
замын байгууламж, ногоон байгууламжийн хог хаягдал цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ, цэцэрлэгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилладаг орон 
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нутгийн болон хувийн хэвшлийн 21 байгууллагын дунд туршлага 
солилцох, авхаалж самбаагаа сорих, бэлтгэл ажлыг хангуулах 
зорилготой "БИД ӨВӨЛД БЭЛЭН" уриатай өдөрлөгийг хоёр дахь 
жилдээ Дүнжингарав худалдааны төвд зохион байгуулагдсан.  

Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжиж байгаа “Хог 
хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежмент төсөл” тус 
өдөрлөгийг 2 дахь жилдээ дэмжин оролцсон. 

Өдөрлөгийн үеэр Хотын Ерөнхий менежер болон холбогдох 
албаныхан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын техник тоног 
төхөөрөмж, хүн хүч, халтиргаа гулгаанаас сэргийлэх давс 
бодисны нөөцлөлт, хийж хэрэгжүүлж буй ажил үйлчилгээтэй 
танилцлаа.  

Өнгөрөгч 09 сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Нийслэлийн 2020-2021 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд цахилгаан дулааны эх 
үүсвэр болон инженерийн хангамжийн байгууллага, харьяа газар, 
дүүргүүд нийт 1356 арга хэмжээг төлөвлөж, гүйцэтгэл 
наймдугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар 60 хувьтай байсан бол 
12 сарын 01-ний өдрийн байдлаар 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.40.5 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 

Хот нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын хүнс, худалдаа үйлчилгээний үйл ажиллагаанд 
хяналт шалгалт явуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 0 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 5% 

2-р улиралд: 50% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хүнс, худалдаа үйлчилгээний үйл ажиллагаанд тайлант хугацаанд 14 
удаагийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлж ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулан ажилласан. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь 
арилгуулах зөвлөмж өгч шаардлага хангаагүй ААНБ-ын тусгай 
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх хүртэлх арга хэмжээ авч ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.5-р арга хэмжээ 
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Арга 
хэмжээ

ний 
нэр, 

дугаар 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

1 

Тусгай зөвшөөрөл шинээр 
авах, хугацаа сунгуулах 
хүсэлт гаргасан аж ахуй 
нэгж байгууллагуудын 
ирүүлсэн баримт бичгийн 
бүрдлийг түүвэрчлэн 
шалгаж, ХХҮХ-тэй 
хамтран орчны тохижилт, 
цэвэрлэгээ, хаягжилт 
болон бусад шаардлагад 
нийцэж буй эсэхэд хяналт 
тавьж ажиллах. 

1.ХЕМ-ийн 2020 оны А/157-р тушаалаар байгуулагдсан Ажлын 
хэсгийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж, оролцон, хурлаас өгөгдөх 
үүрэг даалгаврын төслийг хянаж баталгаажуулсан. Хурлаар 
тайлант хугацаанд дүүргүүдийн дэд ажлын хэсгээс хэрэгжүүлсэн 
шалгалтуудыг танилцуулсны дагуу илэрсэн зөрчил дутагдлын 
хүрээнд дараах арга хэмжээг авахаар болсон. 
• НЗД-ын 2020 оны А/616 дугаар захирамж зөрчин ажилласан нийт 

34  аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх 
/хүчингүй болгох/ асуудлыг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх.   

• УБЗАА-ны албан хаагчдын 2020 оны 05-р сарын 30, 31-ний 
өдрүүдэд явуулсан хяналт шалгалтын мөрөөр НЗД-ын 2020 оны 
А/616-р захирамжийг зөрчсөн үйлдлүүд ТҮЦ-үүдэд ихээр  илэрч 
байгаа тул ТҮЦ эрхлэгчдийн холбоодод “Мэдэгдэл” хүргүүлэх. 

• НЗД-ын 2020 оны А/436, А/616-р захирамжийг зөрчсөн болон 
зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж буй ахуйн үйлчилгээ, 
үйлчилгээний байгууллагуудтай байгуулсан “Худалдаа 
үйлчилгээ эрхлэх гэрээ”-г хүчингүй болгож, “Батламж”-ийг 
хурааж авах, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 
байгууллагад НМХГ, Дүүргийн ЗДТГ-аас хариуцлага тооцох. 

• НЗД-ын А/752-р захирамжийн хүрээнд өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 06-р сарын 30-ныг хүртэл 
сунгасантай холбогдуулж, Дүүргүүдийн дэд ажлын хэсгүүд  
ажиллах хуваариа шинэчилж  гаргаж батлуулах, 

2.Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас ирүүлсэн 2020 оны 03 
дугаар сарын 23-ны өдрийн 02-01/1132 тоот албан бичгийн дагуу 
согтууруулах ундаа худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөлтэй 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо “Би Би Эс Ти” ХХК, Жөбүүнээ ХХК-
ийн “Булган Уул”, “Жавхлант толгой-1”, Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр 
хороо Их Эрлийн эзэд ХХК-ийн “Шаргалжуут”, Алтан Хөхий Есөн 
Эрдэнийн оргил ХХК-ийн “Оргил”, “Жөбүүнээ” ХХК-ийн “Жавхлант 
толгой-2” хүнсний дэлгүүрт Дотоод хяналтын хэлтсээс дүүргийн 
Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэстэй  хамтран 03 дугаар сарын 
26-ны өдөр хяналт шалгалт явуулсан.  
          Тус албанаас явуулсан хяналт шалгалтаар “Жижиглэн 
худалдааны газар, түүний үйлчилгээ Ерөнхий шаардлага” MNS 5021-
1:2019 стандарт шаардлага, болон Худалдаа үйлчилгээний нийтлэг 
журам, нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/168 дугаар захирамж 
шийдвэрүүдийг зөрчсөн, дүүргийн Худалдаа үйлчилгээ зохицуулах 
зөвлөлтэй “Худалдаа үйлчилгээ эрхлэх гэрээ” байгуулаагүй, Галын 
аюулгүй байдлын дүгнэлтгүй тэрчлэн НМХГ-аас хүргүүлсэн “Албан 
даалгавар”-ыг хэрэгжүүлээгүй байсан дараах байгууллагуудын 
асуудлыг хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 2020 оны 03 дугаар 
сарын 31-ний өдрийн 5 дугаар хурлаар хэлэлцээд согтууруулах ундаа 
худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр 
гаргуулсан. 
 
3. Нийслэлийн хэмжээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр 
үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газруудад хяналт, шалгалт явуулах Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 05 дугаа сарын 27-ний өдрийн 
04/04 удирдамжийг батлуулсан. Удирдамжийн дагуу согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрлийн 
хугацаагаа сунгуулах хүсэлт гаргасан ААНБ-уудад болон тусгай 
зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэх програм  хангамжийн 
ашиглалтад хяналт, шалгалт явуулах удирдамжийн дагуу ХУД, 
БЗД, СХД, СБД-ийн ХХҮХ, БЗД-ийн Онцгой байдлыг хэлтэс, НҮНТ-
ийн Мишээл, Драгон, Оргил, Дүнжингаравт төвүүдэд ажиллаж 
програм хангамжийн ашиглалтын байдалд хяналт шалгалт 
тавьсан. НМТГ-руу албан бичиг явуулж тайлан мэдээг гаргуулан 
авсан. Баримт бичгийн шалгалтууд үргэлжилж байна. 2020 оны 06 
дугаар сард багтаан ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар 
ажиллаж байна.  
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4. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 04 дүгээр 
сарын  13-ны өдрийн А/134   дүгээр тушаалын дагуу Баянзүрх 
дүүргийн согтууруулах ундаа худалдан борлуулах болон түүгээр 
үйлчилдэг хоол үйлдвэрлэл, хүнс худалдаа үйлчилгээний 127 
газруудад түүвэрчилсэн Аттестатчлалын хяналт шалгалтыг 
хийсэн. Стандартын шаардлага хангахгүй аж нэгж, байгууллагад 
хугацаатай үүрэг даалгавар өгч гүйцэтгэлийн хяналт хийж 
хангалтгүй биелүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагыг ХЕМ-ийн 
Зөвлөлийн хуралд танилцуулахаас татгалзсан. Стандартыг 
шаардлага хангахгүй аж ахуй нэгжийг хүчингүй болгох саналыг 
ажлыг хэсэгт оруулсан бөгөөд ХЕМ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж 5 ААНБ-
ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон. 
  
5. Иргэний гомдол болон НМХГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу 04 
сарын 06-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт тусгай 
зөвшөөрөлтэй “Арвай”, “Хүслэн-2” хүнсний дэлгүүрт хяналт 
шалгалтыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны ХҮХҮХ-
ийн ахлах мэргэжилтэн Эрдэнэцэцэгийн хамт хяналт шалгалт 
хийсэн.  
Хяналт шалгалтын илтгэх хуудсыг ХЕМ-т танилцуулан, ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж согтруулах ундаа худалдан 
борлуулах тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх шийдвэр гаргуулсан. 
 
6. Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны 6А байрны “Дэвжих” СӨХ-
өөс ирсэн албан бичгийн дагуу тус байранд үйл ажиллагаа явуулж 
буй 4 аж ахуй нэгжид дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний нийтийн хоол хариуцсан мэргэжилтний 
хамт хяналт шалгалтыг хийсэн. Уг сөх-ийн гүйцэтгэх захирал 
М.Заяагийн хүсэлтийн дагуу 4 ААН-ийн төлж барагдуулаагүй 
төлбөрийг бүрэн барагдуулж, илтгэх хуудсыг ХЕМ-т танилцуулсан. 
 
7. Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд байрлах “Хос жүрж” СӨХ-өөс 
ирүүлсэн албан бичгийн дагуу “Түмэн” төвд хяналт шалгалт хийж. 
Тус сөх-өөс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу сагсны шит байрлаж буй 
ханыг  шинээр барих болсон бөгөөд “Түмэн” төв нь зураг төсөл, 
зардлын тооцоог бэлэн болгосон. Тус төв нь хана шинээр барих 
төсвийг мэргэжлийн тооцооллын компаниар гаргуулж байна. Тус 
хана барих ажлыг Нийслэл болон дүүргийн газрын албаны холбогдох 
мэргэжилтнүүдэд танилцуулж зөвлөгөө авсан.  
 
8. Иргэн Ч.Цэндээгийн гаргасан гомдлын дагуу ХУД-ийн “Шинэ 
төгөл” хотхонд байрлах 8 нэрийн  хүнсний дэлгүүрт хийсэн хяналт 
шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд 
танилцуулж согтууруулах ундаа  худалдан борлуулах тусгай 
зөвшөөрлийг хүчингүй болгох шийдвэр гаргуулсан. 
 
9. Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хорооны иргэн 
н.Энхдэлгэрийн гомдлын дагуу Ц.Мөнхтуяагийн барилгын материал 
худалдан борлуулж буй павилионтой дүүргийн ХХҮХ-ийн 
мэргэжилтэн н.Нямцэцэгийн хамт хяналт шалгалт хийсэн. Тус 
газрыг шүүхийн шийдвэр гарсны дагуу 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-
ний өдөр 15 жилийн хугацаатай Э-2201009442 дугаарын 
гэрчилгээтэй эзэмших эрхтэй байна. Уг гомдол гаргасан иргэн 
н.Энхдэлгэр нь СХД-ийн газрын албанд газар эзэмших хүсэлтээ 
өгөөгүй байсан. Өөртэй нь холбогдож зохих журмын дагуу дүүргийн 
Газрын албанд газар өмчлөх хүсэлтээ өгөх зөвлөмж өгсөн. 
 
10.Нийслэлийн Засаг даргын  захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлын хэсгийн хуралд Чингэлтэй дүүргийн ХХҮХ-ийн дарга 
н.Булганы гаргасан гомдлын дагуу тус дүүргийн 10 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах аан-д хяналт шалгалтыг хийж, үүрэг 
даалгавар өгсөн. 
 
11.Иргэнээс ирсэн гомдлын дагуу Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр 
хорооны 145 дугаар байрны 1 давхарт хоол үйлдвэрийн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Болор жунай” ХХК-ийн “Амтат зоог” 
кафед хяналт шалгалт хийж, ААН-ээс холбогдох тайлбарыг, 
баримтын хамт албан бичгээр авч шийдвэрлэсэн. 
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12. Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хорооны 145 дугаар байранд оршин 
суугч иргэн н.Зүмбээгийн гомдлын дагуу дурдагдсан асуудлуудтай 
газар дээр нь танилцаж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор 
хамтарсан хяналт шалгалтыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний 
өдөр хийсэн. Уг байрны 1 давхарт Иргэн Палам овогтой 
Мөнхтөрийн эзэмшлийн Ү-2204015398 тоот үл хөдлөхийн 
гэрчилгээтэй 391.8 мкв үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөхөд 
“Риго” караоке, солонгос хүүхдийн хувцас, үсчин, цайны газрын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Бичиг баримтын зөрчилгүй 
байсан. Иргэн н.Зүмбээгийн өөрийнх эзэмшил байрны блоканы 
асуудлыг БЗД-ийн Тохижилт үйлчилгээний хэлтэст албан бичгээр 
хандаж, тус хэлтсээс газар дээр нь очиж шалгаж зураглал хийн 2021 
оны урсгал зардлаар засч өгөхөөр болсон. 
 
13. НМХГ-аас ирсэн албан бичгийн дагуу Баянзүрх дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт тусгай зөвшөөрөлтэй “Оргил”, “Шаргалжуут” хүнсний 
дэлгүүрт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийсэн. ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн согтууруулах ундаа худалдан 
борлуулах тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн. 
 
14. Иргэн Ч.Очирхуягаас ирсэн гомдлын дагуу Баянгол дүүргийн 
нутаг дэвсгэрт байрлах “Коко банана” бааранд дүүргийн хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний нийтийн хоол хариуцсан мэргэжилтэн, 
нийслэлийн цагдаа, хорооны цагдаагийн хамт хяналт шалгалтыг 
хийсэн. Хяналт шалгалтын ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн. 
Биелэлт 100% 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Иргэдийн эрүүл мэндийг  
хамгаалах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний 
тухай” А/616 дугаар захирамжаар байгуулагдсан “Түр зөвлөл”-ийг 
хэлтсийн дарга Ц.Рэгзэдмаа ахалж давхардсан тоогоор 2145 
ресторан, 964 кафе, 10061 хүнсний дэлгүүр, 1666 мухлаг, ТҮЦ, нийт 
14836 газарт хяналт шалгалт явуулах ажлыг зохион байгуулж 
дараах ажлуудыг хийв. Ариутгал халдваргүйтгэлийг 14 хоног 
тутам мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэх, холбогдох заавар, дүрэм 
журмыг мөрдөж ажиллах тухай сурталчлан таниулах 37 ААН, 8 
иргэнд 20 сая 100 мян.төгрөгийн үнэ бүхий тамхи, 11 нэрийн 169 
шил 1 сая 285.7 мянган төгрөгийн үнэ бүхий согтууруулах ундааг 
хураан авч Нийслэлийн орон тооны бус Зөвлөлд шилжүүлсэн байна.  
Мөн 312 ресторан, 189 кафе, 865 цайны газар, 9 хайпермаркет, 307 
супермаркет, 405 минимаркет, 2 215 хүнсний дэлгүүр, 417 мухлаг, 
375 ТҮЦ, 2 430 ахуйн үйлчилгээний газар нийт худалдаа, 
үйлчилгээний 7 524 газрын 36 458 кв.м талбайд халдваргүйтэл 
хийлгэсэн. 
Биелэлт 100% 

  

1.Нийслэлд Короновирусын /Covid 19/ цар тахлын халдварын 
тархалтыг хязгаарлах зорилгоор “Бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэг”-т шилжүүлсэнтэй холбогдуулж Хүнсний   үйлдвэр, хүнс, ахуйн 
хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн  
тээвэрлэлт, түгээлт, ханган нийлүүлэлтийг 07.00-17.00 цагийн 
хооронд бусад хүнсний худалдаа /хайпемаркет, супермаркет, 
минимаркет, хүнсний дэлгүүр, ая тухтай дэлгүүр, бөөний төв, 
хүнсний зах, худалдааны төв, мал, амьтны тэжээл/, эрүүл мэндийн 
байгууллага, эмийн сан, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх 
байгууллагуудын бараа, бүтээгдэхүүний татан авалтыг 
нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 
А/1248 дугаар захирамжид заасны дагуу 07.00-10.00, 17.00-20.00 
цагийн хооронд хөдөлгөөнд оролцуулахаар тооцож, захирамжид 
өөрчлөлт оруулахаар төсөл боловсруулж, НЗДТГ-т өгсөн. 
2.ХЕМ-ийн 2020.11.24-ний өдрийн А/336 дугаар тушаалаар 
Нийслэлийн хэмжээнд худалдаа, үйлчилгээний байгууллагууд болон 
үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, импортлогчдын хүнсний бараа 
бүтээгдэхүүнийг шөнийн цагаар тээвэрлэх, түгээлт, 
тээвэрлэлтийн хэрэгцээ, шаардлагыг судалж, загварчлалд оруулах, 
санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг 22 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулах тушаалын төсөл хянан гаргуулж, 
2020.11.27-ны өдөр ШУТИС-ийн багш, доктор Ууганбаяртай ХЕМ-
ийн түвшинд уулзалт хийлгэж, зохион байгуулан ажиллалаа. 

Биелэлт 100% 
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Албаны эзэмшлийн 
хүнсний ногоо тарих, 
фермер эрхлэх 
зориулалттай газарт үйл 
ажиллагаа явуулахаар 
гэрээ байгуулсан иргэн, 
аж ахуй нэгжийн гэрээний 
үүргийн биелэлтэд ХХҮХ-
тэй хамтран хяналт 
шалгалт явуулж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгч, удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж, 
холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх. 

Албаны эзэмшлийн хүнсний ногоо тарих, фермер эрхлэх 
зориулалттай газарт үйл ажиллагаа явуулахаар гэрээ байгуулсан 
иргэн, аж ахуй нэгжийн гэрээний үүргийн биелэлтэд ХХҮХ-тэй 
хамтран хяналт шалгалт хийх ажил Ковид-19 цар тахалтай 
холбогдуулан хойшлуулсан.  

Үнэлэх боломжгүй 

3 

Нийслэлийн хүн амын 
2020 оны хаврын улирлын 
махны хэрэгцээнд 
зориулан бэлтгэсэн махыг 
борлуулах ажлын явцад 
ХҮХҮХ-тэй хамтран 
хяналт шалгалт явуулж, 
үнэлэлт дүгнэлт өгч, 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж, холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх   

1. Нийслэлийн хүн амын 2020 оны хаврын улирлын махны хэрэгцээнд 
зориулан мал, мах бэлтгэн нөөцлөх, махны хангамжийг нэмэгдүүлэх, 
үнийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Хүнсний тухай,  
Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай, Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай, Зөрчлийн тухай хууль, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2016 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мах 
сүүний анхдугаар аян”, 2019 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 23 
дугаар хурлын тэмдэглэлийн 2, 6 дахь заалт, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/889 дүгээр 
захирамж, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 
“Нийслэлийн хүн амын махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/309 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийг хангуулах,  махны нөөцлөлт, хадгалалт, тээвэрлэлт 
болон борлуулалтад хяналт тавьж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулах зорилгоор 2020 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 05-ны 
өдрийг  дуустал хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.  

Хяналт шалгалтыг  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газрын Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 
Ч.Баярсанаа, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албаны 
Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Золжаргал, Нийслэлийн 
хүнс хөдөө аж ахуй газрын мэргэжилтэн. Ч.Батхүү, Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газрын, мал эмнэлгийн хяналтын улсын 
байцаагч Э.Оюунсоёмбо нарын хамт хяналт шалгалтын ажлыг 
хамтран гүйцэтгэв.   

 
  2. Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн ахалсан ажлын 
хэсгийн 3 дугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаас гарсан 
шийдвэрийн дагуу мах бэлтгэсэн аж ахуйн нэгжүүдийн хүнсний 
дэлгүүрт нийлүүлэх бэлтгэл ажлын явц байдлыг нягтлах 
зорилгоор батлагдсан чиглэлийн дагуу 2020 оны 03 дугаар сарын 
08-нд хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.  
       Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албаны мэргэжилтэн Т.Золжаргал, Нийслэлийн Хүнс, хөдөө 
аж ахуйн газрын мэргэжилтэн Х.Сүхбаатар, Нийслэлийн мал 
эмнэлгийн газрын хяналтын цэгийн улсын байцаагч Д.Нямдорж, 
ХХААХҮЯ-ны харьяа байгууллага Хөдөө аж ахуйн биржийн 
мэргэжилтэн н.Мөнхнэмэх нар хамтран ажиллалаа. 
      Хяналт шалгалтад Цан Сэн Тиан Ий ХХК, Эрүүл Монгол мах 
эко ХХК, Монгол эко мах ХХК-ийн үйлдвэрүүд 
хамрагдлаа.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа хүнсний сүлжээ дэлгүүрүүдэд нийлүүлэх нөөцийн махны 
бэлтгэл ажил хангагдсан эсэх, уут савны хүрэлцээ хангамж, 
савласан махны төрөл, тоо хэмжээг тогтоохоор ажиллалаа.  
  3. ХЕМ-ийн баталсан удирдамжийн дагуу Баянзүрх, Хан-уул 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт нөөцийн махны өргөтгөсөн 
худалдаагаар худалдан борлуулах нийт 7 цэгт УБЗАА-ны ХҮХҮХ-
ийн мэргэжилтэн н.Октберь, дүүргүүдийн ХҮХ-ийн 
мэргэжилтэнтэй хамтран 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хяналт 
шалгалт хийсэн. Баянзүрх дүүрэгт нөөцийн мах худалдаалах 
зөвшөөрөл авсан, жагсаалтад тусгагдсан 74 газар байгаагаас 
дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2 ажлын хэсэг болж хуваагдаж 
ажилласан. БЗД-ийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн 
мэргэжилтэн Г.Золзаяа, Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтсийн улсын байцаагч Алтанзул нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын 
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хэсэг, 37 газарт ажиллахаас 24 дэлгүүрт хяналт шалгалтаар 
ажиллаж, “Баатрууд тэнгэр ХХК-аас нийлүүлсэн махны зарим 
уутны ам нь задарсан, мөн уутан дээр нь наасан стикерүүд нь 
ховхорч унасан, шинээр захиалсан уутанд стикерийг хэвлэмэл 
байдлаар захиалж хийлгэж байгаа тул цаашид алдаа дутагдалгүй 
ажиллах талаар үүрэг өгч, бусад ААНБ-уудад илэрсэн зөрчлийг 
газар дээр нь арилгуулж ажиллалаа. 
 4. ХЕМ-ийн баталсан удирдамжийн дагуу БЗД-ийн 50 аж ахуйн 
нэгжид нөөцийн махны үйлдвэрүүдийн нийлүүлэлт, худалдан 
авалт, дэлгүүрүүдийн хөргүүрүүдийн багтаамж зэрэгт хяналт 
шалгалтыг эхлүүлсэн. 2020.04.17-ны өдрөөс 2020.04.20-ны өдрийг 
дуустал хяналт шалгалтыг хэрэгжүүллээ. 
5. ХЕМ-ийн баталсан удирдамжийн дагуу Баянзүрх, Хан-уул 
дүүргийн нутаг дэвсгэрт нөөцийн махны өргөтгөсөн 
худалдаагаар худалдан борлуулах нийт 7 цэгт УБЗАА-ны ХҮХҮХ-
ийн мэргэжилтэн н.Октберь, дүүргүүдийн ХҮХ-ийн 
мэргэжилтэнтэй хамтран 05 дугаар сарын 02-ны өдөр хяналт 
шалгалт хийсэн. Баянзүрх дүүрэгт нөөцийн мах худалдаалах 
зөвшөөрөл авсан, жагсаалтад тусгагдсан 74 газар байгаагаас 
дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Хүнс худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2 ажлын хэсэг болж хуваагдаж 
ажилласан. БЗД-ийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн 
мэргэжилтэн Г.Золзаяа, Дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын 
хэлтсийн улсын байцаагч Алтанзул нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын 
хэсэг, 37 газарт ажиллахаас 24 дэлгүүрт хяналт шалгалтаар 
ажиллаж, “Баатрууд тэнгэр ХХК-аас нийлүүлсэн махны зарим 
уутны ам нь задарсан, мөн уутан дээр нь наасан стикерүүд нь 
ховхорч унасан, шинээр захиалсан уутанд стикерийг хэвлэмэл 
байдлаар захиалж хийлгэж байгаа тул цаашид алдаа дутагдалгүй 
ажиллах талаар үүрэг өгч, бусад ААНБ-уудад илэрсэн зөрчлийг 
газар дээр нь арилгуулж ажиллалаа. 
6.Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны “Нийслэлийн 
хүн амын махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай” А/309 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийн гүйцэтгэлд хяналт тавих хуваарийн дагуу 
Баянзүрх дүүрэгт нөөцийн мах худалдан борлуулж буй 19 хүнсний 
дэлгүүрүүдэд түүвэрчилсэн хяналт шалгалтыг 06 дугаар сарын 
11-ны өдөр хийсэн. 

7.Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 
“Нийслэлийн хүн амын махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх 
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” А/309 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилтийн гүйцэтгэлд хяналт тавих хуваарийн дагуу 
Сонгинохайрхан дүүрэгт нөөцийн мах худалдан борлуулж буй 14 
хүнсний дэлгүүрүүдэд түүвэрчилсэн хяналт шалгалтыг хийсэн. 
Хяналт шалгалтын тайланг ХЕМ-т танилцуулсан. 

8. Нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлж, худалдаалж байгаа 13  
ААНБ-ууд, болон ХХААХҮЯ-ны Мэргэжилтэн Ариунтуяа,  
Дүүргүүдийн ХХҮХ-ийн дарга нар, НХХАГ, НМХГ-ын түвшинд хурал 
уулзалт болсон ба Хангардийн 14 давхрын Хуралдааны их танхимд 
болсон ба хурлын заалыг ариутгуулан зохион байгуулсан, хуралд 
оролцсон. 

•ТЦА-руу нөөцийн мах, хүнс, хангамж, тэжээлийн 
түгээлтийн болон ажилчдын тээврийн хэрэгслийг нийслэлийн 
шалган нэвтрүүлэх товчоодоор саадгүй нэвтрүүлж хамтран 
ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлсэн ба хянаж саналаа тусгаж 
ажилласан. 

•Хурал дээр хэлэлцэгдсэн асуудлын мөрөөр ЧД-ийн Засаг 
даргад Хайлаастын хуучин эцсийн буудалд нөөцийн мах 
худалдаалах хуваарьтай Цан Сэн тиан ий ХХК нь 2020 оны 11 
дүгээр сарын 15-ны өдөр адууны мах худалдсан болон  16-ны өдөр 
мах огт худалдаанд гаргаагүй  гэх НОК-ын хурал дээр яригдсан 
асуудлыг нотлох баримтаар ирүүлэх,  гэрээ байгуулсан хуулийн 
этгээд  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд  асуудлыг 
уламжлах тул 11 дүгээр сарын 19-ний дотор хариу ирүүлэх  албан 
бичиг хүргүүлсэн. 
Биелэлт 100% 
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Ковид-19 цар тахалын үед 
авч хэрэгжүүлэх 
өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын үед хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний 
чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ 

1.НОК-оос өгсөн үүрэг чиглэлтэй холбогдуулан 2020.12.11-ээс хойш  
өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг сулруулах, худалдаа үйлчилгээний 
байгууллагуудыг үе шаттай нээх асуудлаар судалгаа гаргаж, 
шинжилгээ хийж танилцуулах асуудлын хүрээнд НЗД-ын зөвлөх 
Энэрэл, НЗДТГ, холбогдох хүмүүс, ХҮХҮХ-тэй хамт хуралд  оролцож, 
улмаар УОК-ын 2020 оны дүгээр тогтоолоор 18, 34 нийт 52 салбар 
байгууллагын хязгаар тогтоохгүй болсон болон цаашид 22 
худалдаа, ахуй үйлчилгээний байгууллагуудыг нээх судалгааг хийж 
байгаатай холбогдуулан: 

• Эрчим хүчний салбар, 
• Хүнс үйлдвэрлэл, 
• Худалдаа үйлчилгээ, 
• Муур нохой устгал, 
• Хог цэвэрлэгээ, ариутгал, 

Оршуулгын байгууллагад ажилладаг нийт ажилтан, үүнээс Ковидын 
үед ажиллаж байгаа ажилтнууд, цаашид хичнээн ажлын байр 
нэмэгдэх талаархи судалгаануудыг гаргаж өгөх ажлыг зохион 
байгуулсан. 
 
2. ХЕМ-ийн 2020 оны А/336-р тушаалаар нийслэлийн хэмжээнд 
худалдаа үйлчилгээний байгууллагууд болон үйлдвэрлэгч, 
нийлүүлэгч, импортлогчдын хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг шөнийн 
цагаар тээвэрлэх, түгээлт, тээвэрлэлтийн хэрэгцээ, шаардлагыг 
судалж, загварчлалд оруулах, санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын 
хэсэг байгуулагдсантай холбогдуулан ажлын хэсгийн гишүүдээс 
мэдээллүүдийг авч, Ууганбаяр багшийг мэдээллээр хангаж эхэлсэн.  
ХБХГ-аас тээвэр ложистикийн чиглэлээр хийх 2020 оны 
төлөвлөлтөд тусгагдсан асуудал, НТҮГ-аас Шадар сайдын 
тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс гаргасан  Түр журамд 
санал өгсөн. Мөн ажлын хэсгээс худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
чиглэлээр авах судалгаа, санал асуулгын мэдээллийг авч, Дүүргүүд, 
НХХАГ-аас мэдээлэл авч зохион байгуулан ажиллав. 
 
3. НЗД-ын 2020 оны “Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүнсний дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх тухай” А/1762 дугаар захирамжийн дагуу 
амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой 
зорилтот бүлгийн 20000 өрхөд хүнсний дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, 
хүнсний багц  бүрдүүлэх ажлын хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог 
ХЕМ-ийн 2020 оны А/341 дүгээр тушаалаар байгуулж, хэтлсийн 
дарга Үнэлгээний хорооны даргаар, Дотоод хяналтын мэргэжилтэн 
Э.Батжаргал гишүүнээр ажилласан.  Үнэлгээний хороо 2020.12.03-
ны өдөр хуралдаж, НХХААГ-аас техникийн тодорхойлолтыг 
гаргуулж, үнийн санал авах урилгыг мэргэжлийн байгууллагуудад 
хүргүүлсэн. 2020.12.07-ны өдөр тендерт санал ирүүлсэн 
байгууллагуудын саналыг үнэлж, нийлүүлэгчдийг сонгон 
шалгаруулж, зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлж, оролцогч 
байгууллагуудад шалгарсан болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг 
хүргүүлж, бараа нийлүүлэх гэрээний загварыг бэлтгэсэн. 
Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.40.6 Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 5-49: 

Хот нийтийн аж ахуйн байгууллагуудад дэд бүтцийн чиглэлээр хяналт шалгалт явуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

9.387.568 
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Суурь түвшин 2019 онд явуулсан хяналт, шалгалтын дүн  

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 5% 

2-р улиралд: 40% 

3-р улиралд: 75% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэд бүтцийн чиглэлээр 7 төрлийн хяналт шалгалт төлөвлөснөөс 
тайлан хугацаанд 7 төрлийн 42 удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг 
зохион байгуулсан. Хяналт шалгалтын ажлын явцыг тухай бүр ХЕМ-
т танилцуулан холбогдох шийдвэрийг гаргуулан ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

9.387.568 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээ

ний 
нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.40.6-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны 
мөрийн хөтөлбөрийн 5.3.12: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод хяналтыг сайжруулах замаар ажлын 
байрны эмх цэгц, үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.  

1 

Авто зам, замын 
байгууламжийн дагуух 
нийтийн эзэмшлийн эд 
хөрөнгийг эвдэж 
гэмтээсэн, авто зам 
бохирдуулсан, нийтийн 
тээврийн хэрэгслийн 
зогсоолын бүрэн бүтэн 
байдлыг алдагдуулсан, 
“Авто зам сэтлэх орц 
гаргах журам”-ыг зөрчиж 
зам, замын 
байгууламжийг эвдэж 
сүйтгэсэн байдалд хяналт 
тавьж, буруутай 
этгээдийн хэргийг 
шийдвэрлэх, хохирлыг 
барагдуулах, нөхөн 
төлүүлэх ажлыг 
холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудтай 
хамтран зохион 
байгуулах, ажлын зохион 
байгуулалтыг сайжруулах 

1. Зам тээврийн осол хэргийн улмаас 2020.09.01-ээс 12 дугаар 

сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд УБЗАА нэмэлт дансанд 

төвлөрүүлсэн хөрөнгөнөөс 9,387,568 төгрөгөөр 24 ширхэг том 

оврын модны нөхөн тарьсныг гэрээ байгуулан санхүүжилтийг 

олгов.  

2. Авто замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулах 
чиглэлээр ТЦА-аас ирүүлсэн санал хүсэлтүүд, БЗД, 26-р Хороо, 
Хүннүгийн гудамжинд эргэлт хийх, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудлаар ирсэн албан хүсэлт, тэрчлэн орц гарц 
гаргах, авто зам сэтлэх зөвшөөрөл олголтын мөрөөр хийсэн 
нөхөн сэргээлтийн байдал, зөвшөөрөлгүй орц гарц гаргаж, авто 
зам сэтэлсэн байдалд хийсэн шалгалтын дүнг танилцуулах 
хурлыг ТЦА, НАЗХГ, НЗТИХЗГ-тай зохион байгуулж, хурлаас 
нөхөн сэргээлт 70-90%-тай ажлуудыг хяналтад авч, 2021 оны 2-
р улиралд багтаан нөхөн сэргээлтийг чанартай хийлгэх 
асуудлаар албан бичиг УБЗАА-аас НАЗХГ-т хүргүүлэхээр болов.   

• Хүннүгийн гудамжинд буцаж эргэх цэг гаргуулах хүсэлтийг 
НЗХТИХЗГ-аас НАЗХГ-т албан бичгээр хүргүүлэхээр боллоо. 

• ТЦА-нд байгаа мэдээллийн мөрөөр зөвшөөрөлгүй авто зам 
сэтэлсэн сүвлэсэн болон нөхөн сэргээлт хийхгүй байгаа зарим 
байршлууд дээр шалгалт дахин хийхээр болсон. 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод хяналтын 
хэлтэс, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Нийслэлийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 06, 08-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд инженерийн 
шугам сүлжээ засварлах, шинээр татах зорилгоор 2020 оны 2,3-
р улиралд авто зам  сэтэлж сүвлэх зорилгоор зөвшөөрөл авсан 
ажлын мөрөөр 26 байршил дахь нөхөн сэргээлтийн чанар 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж, улмаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-
ний өдөр УБЗАА-нд зохион байгуулагдсан хуралд танилцуулсны 
80-90%-ийн гүйцэтгэлтэй 6 байршлуудыг хяналтад авч, 
чанарын баталгаат хугацаанд багтаан 2021 оны 2-р улиралд 
багтаан нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн, чанартай хийлгэхэд 
анхаарч, хэрэгжилт үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 
А/300 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт 
тайлагнаж ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлсэн. Зам 
тээврийн осол хэргийн улмаас нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 
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талбайд байршуулсан эд хөрөнгийг эвдэж сүйтгэснийг эргэн 
төлүүлсэн хөрөнгөөс Олимпын гудамж, Наадам центерийн урд 
нийт 420 урт метр хайсыг 39,660,540 төгрөөр худалдан авч 
байршуулж, Олимпын гудамжинд байсан хуучин хайсыг Хас 
баатарын гудамжинд байршуулав. 

 
1. ЗГ-ын  2020.07.22, НЗД-ын зөвлөлийн 2020.08.07-ны өдрийн 

хуралдаанаас хот суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
эрчимжүүлэхтэй холбогдуулан өгсөн үүргийн хүрээнд 2020 оны 
зуны их засварын графикт ажлын дулаан хангамжийн шугам 
тоноглолын засвар болон авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл 
олгогдсон байршлууд дахь  ажлын явц, талбайн зохион 
байгуулалт, нөхөн сэргээлтийн байдалд болон орц гарцны 
зөвшөөрөл олгоогүй байршлуудад хяналт шалгалт явуулах 
удирдамж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2020.08.13-ны өдрийн  
А/241-р   тушаалаар батлуулж, шалгалтыг 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020.08-14-ний өдрөөс эхлүүлсэн. ХЕМ-ийн 
2020.08.13-ны өдрийн  А/241-р   тушаалаар байгуулагдсан  авто 
зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл олгогдсон байршлуудад  шалгалт 
явуулах ажлын хэсгийн баруун хэсгийг Хэлтсийн дарга хариуцаж, 
нийт 14 байршил дээр  хяналт шалгалтаар явсан. 2020.08.14-нд 
явсан шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн хүрээнд зөвшөөрөлгүй авто 
зам, НЭГЗТ-г сэтэлсэн 2 ААНБ-ыг хурлаар хэлэлцүүлж, 
зөвшөөрөлтэй боловч орчны аюулгүй байдал, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалт алдагдсан орчинд замын ажил явуулж байгаа 
газруудыг 08.18-ны өдрийн хуралд мэдээлэл хийлгэж, ажлын 
хэсгээс үүрэг өгсөн. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх 
газар болсон хуралд ХТЦХ-ийн хамт оролцож, авто зам сэтлэх 
сүвлэх, орц, гарц гаргах, авто зам сэтлэх сүвлэх зөвшөөрөл 
олголтын хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар мэдээлэл өгсөн. 
Шалгалтаар 2020.08.14-ний өдөр нийт 23 байрлалыг газар дээр 
үзэж шалгаж үүрэг даалгавар өгч ажилласан.  Зөвшөөрөлгүй 
авто зам сэтэлсэн 2, явган замын нөхөн сэргээлт хийж байгаа 
байгууллага нь ажил гүйцэтгэж байх үедээ зөвшөөрөлгүйгээр 
орц гарц гаргасан 1 зөрчил дутагдлууд илэрснийг НМХГ-ын 
улсын байцаагч арга хэмжээ авч байна.  

2. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас Улаанбаатар 
хотод үүсч буй замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, авто 
зам, авто зогсоолтой холбоотой зарим асуудлыг орон нутгийн 
түвшинд шийдвэрлэх асуудлаар 10 заалт бүхий чиглэл 
ирүүлсэний дагуу Нийслэлийн Засаг Даргын 2019 оны А/568 
дугаар захирамжаар байгуулагдсан авто замын хөдөлгөөний 
ачааллыг бууруулах, түгжрэл, саатлыг багасгах талаар санал 
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт буюу НЗД-ын орлогч 
Отгонсүхэд шилжүүлсэн. УБЗАА-аас хамааралтай 3 заалтын 
талаар одоогийн нөхцөл байдал, хэрэгжүүлж буй 
ажлууд,ирүүлсэн чиглэлтэй холбоотойгоор цаашид авч 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй асуудлуудын талаар тайлбар 
мэдээлэл бэлтгэж, албан бичиг хавсаргаж хүргүүлсэн. Мөн уг 
асуудлаар ШӨХТГ-т албан бичиг хүргүүлэхээр төлөвлөж, 
төслийг ХЕМ-т танилцуулсан. Дээрх асуудлаар 2020.09.09-ний 
өдөр ХИБХ, НАЗХГ, НЗХТЗИГ, НГЗБА, ТЦА-ны удирдлага, 
холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, ХЕМ-ээс үүрэг 
чиглэл өгөх ажлыг зохион байгуулсан.  

3. Зам тээврийн осол хэргийн улмаас 2020.09.01-ээс 12 дугаар 
сарын 01-нийг хүртэлх хугацаанд УБЗАА нэмэлт дансанд 
төвлөрүүлсэн хөрөнгөнөөс 9,387,568 төгрөгөөр 24 ширхэг том 
оврын модны нөхөн тарьсныг гэрээ байгуулан санхүүжилтийг 
олгов. 

4. НМХГ, НАЗХГ-тай хамтран 2020 онд Авто зам сэтлэх сүвлэх 
зөвшөөрөл олгосон байрлалуудад хяналт шалгалт явуулж 
гүйцэтгэл үр дүнг тооцож ХЕМ, ТЦГ, НАЗХГ-тай хамтарсан 
хурлыг зохион байгуулан үзлэг шалгалтын үр дүнг тайлагнаж 
ажиллав. 

5. Зам тээврийн осол хэргийн улмаас нийтийн эзэмшлийн гудамж 
зам талбайд байршуулсан эд хөрөнгийг эвдэж сүйтгэснийг эргэн 
төлүүлсэн хөрөнгөөс Олимпын гудамж, Наадам центерийн урд 
нийт 420 урт метр хайсыг 39,660,540 төгрөгөөр худалдан авч 
байршуулж, Олимпын гудамжинд байсан хуучин хайсыг Хас 
баатарын гудамжинд байршуулав.  
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6. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017-2019 онд шинээр бий 
болсон эмнэлгүүдийн гаднах болон Улаанбаатар зам засвар 
арчлалтын газрын хариуцаж буй 17 төлбөртэй зогсоолын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, дүнг нийслэлийн Засаг 
даргын зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 
дүгээр хуралдаанд танилцуулсан. Хуралдаанаас ”Авто 
зогсоолын стандарт”-ыг шинээр боловсруулах, НИТХ-ын 2009 
оны 4/27, 2011 оны 7/66 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд тээврийн хэрэгслийн 
төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулах шийдвэр гарч, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанаас Хэрэгжүүлэгч байгууллага, 
үйлчилгээ эрхлэгчтэй “Гурвалсан гэрээ” байгуулж, зогсоолын 
тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн арчлалт, хог 
цэвэрлэгээний байдалд хяналт тавьж  байхаар шийдвэрлэсэн. Уг 
зогсоолын байгууламж хариуцах үүргийг Нийслэлийн Замын 
хөдөлгөөний төлөвлөлт, инженерчлэл, хяналт зохицуулалтын 
газарт, стандарт тавигдах шаардлагыг боловсруулж 
батлуулахыг Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт 
зохицуулалтын газарт тус тус үүрэг болгосны дагуу дээрх 
журам, стандартууд шинэчлэгдсэн. Үүнд: 

• Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад 
тавигдах ерөнхий шаардлага. UCS 0902B:2020. ХСОАБХЗГ 

• 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Төлбөртэй авто зогсоол 
ажиллуулах журам”-ыг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд хэлэлцүүлэн 
батлуулсан. 

Биелэлт 100% 

2.  Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 2017-2019 онд шинээр бий 
болсон эмнэлгүүдийн гаднах болон Улаанбаатар зам засвар 
арчлалтын газрын хариуцаж буй 17 төлбөртэй зогсоолын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулж, дүнг нийслэлийн Засаг 
даргын зөвлөлийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01 дүгээр 
хуралдаанд танилцуулсан.  

         Хуралдаанаас ”Авто зогсоолын стандарт”-ыг шинээр 
боловсруулах, НИТХ-ын 2009 оны 4/27, 2011 оны 7/66 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайд 
тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журам”-ыг 
шинэчлэн боловсруулж батлуулах шийдвэр гарч, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын албанаас Хэрэгжүүлэгч байгууллага, 
үйлчилгээ эрхлэгчтэй “Гурвалсан гэрээ” байгуулж, зогсоолын 
тохижилт, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн арчлалт, хог 
цэвэрлэгээний байдалд хяналт тавьж  байхаар шийдвэрлэсэн. 

          Уг зогсоолын байгууламж хариуцах үүргийг Нийслэлийн Замын 
хөдөлгөөний төлөвлөлт, инженерчлэл, хяналт зохицуулалтын 
газарт, стандарт тавигдах шаардлагыг боловсруулж батлуулахыг 
Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын 
газарт тус тус үүрэг болгосны дагуу дээрх журам, стандартууд 
шинэчлэгдсэн. Үүнд: 

1. Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад 
тавигдах ерөнхий шаардлага. UCS 0902B:2020. ХСОАБХЗГ 

2. 2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Төлбөртэй авто 
зогсоол ажиллуулах журам”-ыг НЗД-ын зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэн батлуулсан. 

Биелэлт 100% 

2 

Авто замын болон явган 
замын тусгаарлах хайс, 
хашлагын ашиглалт, 
засвар, үйлчилгээ, 
цэвэрлэгээнд тогтмол 
хяналт тавьж, ХЕМ-ийг 
мэдээллээр хангаж, 
шаардлагатай хөрөнгө 
төсвийг шийдвэрлүүлэх,  
холбогдох арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлнэ. 

Хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр авто зам дагуух хайс хашлага засварлах,нөхөн 
сэргээх ажлыг Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар 
ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах хүрээнд  
Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтсээс боловсруулсан  
гэрээний төсөл, ажлын төрөл, төсөв тоо хэмжээг хянаж, Хотын 
Ерөнхий менежерт танилцуулж баталгаажуулсан ба  2020 оны 04 
дүгээр сарын 01-ний өдөр 250,0 сая төгрөгийн “Авто замын хайс, 
хашлага засварлалт, нөхөн сэргээлтийн ажил гүйцэтгэх” 03/20-17 
тоот гэрээг байгуулан гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Уг ажлын хүрээнд “Содон хороолол”, “Баянбүрдийн тойрог”, “Энхжин 
худалдааны төв”, “1-р хорооллын 34-р байрны хойд талд”, 
“Баянбүрдийн тойрог” зэрэг 5 байрлалд авто замын эгнээ 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

тусгаарлах хашлага байрлуулах ажлыг эхлүүлэн ажил дуусах 
шатандаа явж байна. 

Барс худалдааны төвийн хойд талын 250 у/м, Их тойруу Сансарын 
үйлчилгээний төвийн урд талд 30 у/м, Намяанжүүгийн гудамж 
Сайндэй худалдааны төвийн урд талын өнгө үзэмжгүй эвдэрсэн 
хайсыг хурааж авах болон засварлах ажлыг хийж гүйцэтгүүллээ. 

Биелэлт 100% 

1. Авто замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулах 
чиглэлээр ТЦА-аас ирүүлсэн санал хүсэлтүүд, БЗД, 26-р Хороо, 
Хүннүгийн гудамжинд эргэлт хийх, хөдөлгөөн зохион 
байгуулалтын асуудлаар ирсэн албан хүсэлт, тэрчлэн орц гарц 
гаргах, авто зам сэтлэх зөвшөөрөл олголтын мөрөөр хийсэн 
нөхөн сэргээлтийн байдал, зөвшөөрөлгүй орц гарц гаргаж, авто 
зам сэтэлсэн байдалд хийсэн шалгалтын дүнг танилцуулах 
хурлыг ТЦА, НАЗХГ, НЗТИХЗГ-тай зохион байгуулж, хурлаас 
нөхөн сэргээлт 70-90%-тай ажлуудыг хяналтад авч, 2021 оны 2-
р улиралд багтаан нөхөн сэргээлтийг чанартай хийлгэх 
асуудлаар албан бичиг УБЗАА-аас НАЗХГ-т хүргүүлэхээр болов.   

2. • Хүннүгийн гудамжинд буцаж эргэх цэг гаргуулах хүсэлтийг 
НЗХТИХЗГ-аас НАЗХГ-т албан бичгээр хүргүүлэхээр боллоо. 

3. • ТЦА-нд байгаа мэдээллйн мөрөөр зөвшөөрөлгүй авто зам 
сэтэлсэн сүвлэсэн болон нөхөн сэргээлт хийхгүй байгаа зарим 
байршлууд дээр шалгалт 11-р сард дахин хийхээр болсон. 

4. Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Дотоод 
хяналтын хэлтэс, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, 
Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран 2020 оны 
11 дүгээр сарын 06, 08-ны өдрүүдэд нийслэлийн хэмжээнд 
инженерийн шугам сүлжээ засварлах, шинээр татах зорилгоор 
2020 оны 2,3-р улиралд авто зам  сэтэлж сүвлэх зорилгоор 
зөвшөөрөл авсан ажлын мөрөөр 26 байршил дахь нөхөн 
сэргээлтийн чанар гүйцэтгэлд хяналт тавьж, улмаар 2020 оны 
11 дүгээр сарын 11-ний өдөр УБЗАА-нд зохион байгуулагдсан 
хуралд танилцуулсны 80-90%-ийн гүйцэтгэлтэй 6 байршлуудыг 
хяналтад авч, чанарын баталгаат хугацаанд багтаан 2021 оны 
2-р улиралд багтаан нөхөн сэргээлтийн ажлыг бүрэн, чанартай 
хийлгэхэд анхаарч, хэрэгжилт үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын 
2017 оны А/300 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын 
хэсэгт тайлагнаж ажиллах талаар албан бичиг хүргүүлсэн 

5. УБЗЗАГ ОНӨААТҮГ-аар Чингисийн өргөн чөлөө, Энхтайваны 
өргөн чөлөөний авто замын эгнээ тусгаарлах 72 урт метр шар 
хайсыг засварлуулж нөхөн байршуулав. 

6. Хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүргийн дагуу нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр авто зам дагуух хайс хашлага 
засварлах,нөхөн сэргээх ажлыг Улаанбаатар зам засвар 
арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-аар гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах хүрээнд  Хотын Инженерийн байгууламжийн хэлтсээс 
боловсруулсан  гэрээний төсөл, ажлын төрөл, төсөв тоо 
хэмжээг хянаж, Хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж 
баталгаажуулсан ба  2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр 250,0 
сая төгрөгийн “Авто замын хайс, хашлага засварлалт, нөхөн 
сэргээлтийн ажил гүйцэтгэх” 03/20-17 тоот гэрээг байгуулан 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна.     Уг ажлын хүрээнд 
“Содон хороолол”, “Баянбүрдийн тойрог”, “Энхжин худалдааны 
төв”, “1-р хорооллын 34-р байрны хойд талд”, “Баянбүрдийн 
тойрог” зэрэг 5 байрлалд авто замын эгнээ тусгаарлах хашлага 
байрлуулах ажлыг хийж гүйцэтгээд байна. Барс худалдааны 
төвийн хойд талын 250 у/м, Их тойруу Сансарын үйлчилгээний 
төвийн урд талд 30 у/м, Намяанжүүгийн гудамж Сайндэй 
худалдааны төвийн урд талын өнгө үзэмжгүй эвдэрсэн хайсыг 
хурааж авах болон засварлах ажлыг хийж гүйцэтгүүллээ. 

7. 2020.09.02-ны өдөр нийслэлийн хэмжээнд авто замын хөдөлгөөн 
тусгаарлах хайс, хашлага шинээр тавих болон нөхөн 
байршуулах асуудлаар Тээврийн цагдаагийн алба, Нийслэлийн 
Авто замын хөгжлийн газар, Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний 
төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын 
мэргэжилтнүүдтэй газар дээр үзэж шалгаж, шаардлагатай тоо 
хэмжээ байршлын судалгааг гаргасан. 2020.09.04-ний өдөр ХЕМ-
ийн түвшинд Дүүргүүдийн Тээврийн Цагдаагийн албаны 
холбогдох албан тушаалтнуудад судлагдсан байршлын 
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судалгаа, санал, шаардлагатай төсвийн тооцоог 
танилцуулсан. Хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу зарим 
байршлуудад нэмэлт өөрчлөлтийг хийж, эцсийн судалгааг дахин 
боловсруулсан. Нийт 15 байршилд шинээр байршуулах 3005 у/м 
шаардлагатайгаас УБЗАА, НАЗХГ-ын хоёр эх үүсвэрээс хөрөнгө 
шийдвэрлэгдсэн 2900 у/м. Дахин өөр эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх 
шаардлагатай 105 у/м хайс 13 650 000 төгрөг. Мөн шинээр 
хашлага хийх 690 у/м шаардагдах хөрөнгө 48 300 000 төгрөг 
байна. Нийт 61 950 000 төгрөг нэмэлтээр шаардлагатай гэсэн 
тооцоо гарсан. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран нийт 15 
байршилд шинээр байршуулах 3005 у/м шаардлагатай хайс 
хашлаганы судалгаа гаргасны мөрөөр Зам тээврийн осол 
хэргийн улмаас дайрагдаж сүйдсэн авто замын эгнээ тусгаарлах 
хайс хашлагануудыг нөхөн сэргээх, шинэчлэх байршлуудын 
жагсаалт, төсөв бүхий ХЕМ-ийн тушаалын төсөл 
боловсруулсан. Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгөөр 
худалдан авах  хайснаас 2396 у/метрийг  байршуулахаар 
тооцогдсонтой холбогдуулан хайс хашлага худалдан авах 
ажлыг яаралтай зохион байгуулж, ажлын уялдаа холбоог хангаж 
ажиллах талаар НАЗХГ, УБЗЗАГ-т албан бичгээр хүргүүлсэн.   

8. Наадамчдын зам дагуу 3400 у/м цагаан хайсыг УБЗЗАГ будаж 
байгаа ба  1100 у/м будагдсан, хяналт тавьж, эрчимжүүлж 
ажиллаж байна. 

Биелэлт 100% 

3 

Нийтийн эзэмшлийн 
гудамж зам талбай, орон 
сууц, гэр хорооллын 
дундах гэрэлтүүлгийн 
засвар, үйлчилгээ 
хариуцаж буй 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт 
шалгалт явуулж, үйл 
ажиллагаанд үнэлэлт 
дүгнэлт өгч ХЕМ-ийг 
мэдээлээр хангаж 
ажиллана.  

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 
дундах гэрэлтүүлгийн асалтын байдалд 2020 оны 03 дугаар сарын 
28-нд хяналт шалгалт хийж ХЕМ-т танилцуулав. 
Шалгалтын мөрөөр дараах арга хэмжээг авч ажиллах үүрэг өгч 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллав. 
Чингэлтэй дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн 
гэрэлтүүлгийн ашиглагч байгууллаг болох Соён дрийм ХХК 

• Гэр хороолол болон орон сууцны хорооллын гудамж замд 
асахгүй байгаа болон асалтын шаардлага хангахгүй 
байгаа 7 ширхэг гэрэлтүүлгийг хэвийн байдалд оруулах 
үүрэг өгснийг гүйцэтгэгч компани засварласан тухай 
мэдээг гэрэл зургаар баталгаажуулж ирүүлэв. 

• Хан-Уул дүүргийн гэрэлтүүлгийн ашиглагч Новел-
нетворк ХХК-д наадамчдын зам дагуу тарьсан том 
оврын модны гэрэлтүүлэг Яармагийн 2 дугаар буудлын 
орчимд асахгүй байгааг яаралтай засварлаж хэвийн 
байдалд оруулах үүрэг өгсний дагуу гүйцэтгэгч компани 
гэрэлтүүлгийг асааж хэвийн байдалд оруулсан тухай 
гэрэл зургаар баталгаажуулж ирүүлсэн. Тухайн 
гэрэлтүүлэг нь ашиглалтын явцад байнга доголдож 
байгаа  

• сануулж анхаарч ажиллах үүрэг өгөв.   
Баянзүрх дүүргийн гэрэлтүүлгийн ашиглагч Холбоо трейд 

ХХК-д үүрэг даалгавар өгч Сансарын тунелийн хойд талд модны 
гэрэлтүүлэг асахгүй байгааг засварлах. Дүнжингарав худалдааны 
төвийн замд байгаа шар өнгийн лед гэрэлтүүлгийг солих үүүрэг 
даалгавар өгч Сансарын тунелийн хойд талын модны 
гэрэлтүүлгийг засварлаж хэвийн байдалд оруулсан тухай гэрэл 
зургаар баталгаажуулж хүргүүлсэн. 
Биелэлт 100% 

4 

Борооны болон гадаргын 
ус зайлуулах шугам 
сүлжээ, үерийн далан 
сувгийн засвар, 
шинэчлэл, ашиглалт, 
үйлчилгээний байдалд 
хяналт шалгалт явуулж, 
холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлнэ. 

 
 
Биелэлт 50% 

5 

Нийслэлийн Засаг даргын 
2018 оны А/998 дугаар 
захирамжаар батлагдсан 
“Улаанбаатар хотын 
Шуурхай удирдлага, 

Шинэ жил, Сар шинийн баярын өдрүүдэд Шуурхай удирдлага 
зохицуулалтын төвд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн 
хуваарийг ХЕМ-ээр батлуулан хяналт тавьж тайлан мэдээг 
нэгтгэн ХЕМ-ийн шуурхай хуралд танилцуулж ажиллаа. 
Биелэлт 100% 
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зохицуулалтын төвд 
Хариуцлагатай 
жижүүрээр ажиллах 
журам”-ын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, журмын 
хэрэгжилтийг хангуулах.  

6 
Авто замын урсгал 
засвар, арчлалтын ажилд 
хяналт тавьж ажиллана. 

МУЗГ-ын  2020.07.22, НЗД-ын зөвлөлийн 2020.08.07-ны өдрийн 
хуралдаанаас хот суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
эрчимжүүлэхтэй холбогдуулан өгсөн үүргийн хүрээнд 2020 оны 
зуны их засварын графикт ажлын дулаан хангамжийн шугам 
тоноглолын засвар болон авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл 
олгогдсон байршлууд дахь  ажлын явц, талбайн зохион 
байгуулалт, нөхөн сэргээлтийн байдалд болон орц гарцны 
зөвшөөрөл олгоогүй байршлуудад хяналт шалгалт явуулах 
удирдамж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2020.08.13-ны өдрийн  
А/241-р   тушаалаар батлуулж, шалгалтыг 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020.08-14-ний өдрөөс эхлүүлсэн. 
         Шалгалтаар 2020.08.14-ний өдөр нийт 23 байрлалыг газар 
дээр үзэж шалгаж үүрэг даалгавар өгч ажилласан. 
Зөвшөөрөлгүй авто зам сэтэлсэн 2, явган замын нөхөн сэргээлт 
хийж байгаа байгууллага нь ажил гүйцэтгэж байх үедээ 
зөвшөөрөлгүйгээр орц гарц гаргасан 1 зөрчил дутагдлууд 
илэрснийг НМХГ-ын улсын байцаагч арга хэмжээ авч байна.    
Биелэлт 100% 

1. Авто замын засвар шинэчлэл, нөхөөсний ажилд ХИБХ, 
НАЗХГ-тай хяналтаар явж ажилласан. ХУД-т Эрүүл мэндийн 
даатгалын газрын өмнөх талбайд МАЗ ХХК-ны хариуцаж буй 
талбайд цахилгааны кабель ил гарч, ажил зогссон байсныг УБЦТС 
ТӨХК-ийн баруун түгээх төвийн Диспетчерийн албаны даргатай 
холбогдож шуурхай бригадыг ирүүлж,  кабелийг тасдуулж, 
холбогдох арга хэмжээнүүд авахуулсан ба замын ажил хийгдэх 
боломжийг бүрдүүлсэн. 
Охь мандал ХХК-ны гүйцэтгэж буй явган замын засвар, троссон 
хашлаганы засварын ажилд хяналт тавих.УБЗАА-тай хийсэн 
60,0сая,төгрөгний гэрээтэй троссон хашлаганы гэрээний ажил 
хийгдэж байгаа, явцуудыг цахимаар авсан.  
• Явган замын ажил дуусч, НАЗХГ-тай гэрээ дүгнэж, ажлаа 
хүлээлгэж өгсөн. 
• СБД, 4-р Хороо УБ их дэлгүүрийн баруун тал 318м, 
• ЧД, 3-р хороо, 11-р сургуулийн замын хойд талын явган 
хүний гарц /1/ 27м2, 
• ЧД, 3-р хороо, 11-р сургуулийн замын хойд алын явган 
хүний гарц /2/  13м2. Нийт 358м2 хийж, гүйцэтгэлээ тайлагнасан. 
 
Хан-Уул Дүүргийн “Астра вилла СӨХ”, “Женерал таун СӨХ”-үүдээс 
орон сууцны хотхон орчмын нийтийн эзэмшлийн авто замын 
эвдрэл гэмтлийг засварлах, нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
ойртуулж, Голден вилла хотхоны хойд талд автобусны буудал 
бий болгох асуудлаар хүсэлт гаргаж ирүүлсэн асуудлын мөрөөр: 
• Орон сууцны хороолол орчмын нийтийн эзэмшлийн зам 
дагуух авто замын эвдрэл гэмтлийг засварлах, нөхөн сэргээх 
асуудлыг тус албанаас нийслэлийн Авто замын хөгжлийн 
газартай хамтран судалж, газар дээр нь үзэж танилцаж, ажлын 
тоо хэмжээг тогтоосон ба 150 орчим м2 талбайд хөрөө тавьж 
талбайг бэлдсэн, энэ 7 хоногоос асфальт авахаар болсон.  
Нийтийн тээврийн автобусны зогсоолыг  шийдвэрлэх чиглэлээр 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, хариуг түүгээрээ хүргүүлж 
ажиллах асуудлаар НТҮГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 
Орон сууцны хороолол доторхи хотын болон туслах гудамж 
замуудын нүхэн эвдрэлийг нөхөн засварлах ажлын гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж, “Нийслэлийн тэмдэг” viber группээр мэдээлэл 
шуурхай солилцож, үүрэг чиглэлүүд өгөгдөж, өдөр болон шөнөөр  
хөрөө тавих, ухалт хийлгэх, асфальт авах үеүдэд хөдөлгөөний 
зохион байгуулалтыг ТЦА-аар хангуулж,  ТЦА, НАЗХГ, 
Дүүргүүдийн уялдаа холбоог хангуулж ажиллалаа. Дүүргүүдийн 
ТНААХ-ийн дарга нарт бүгдэд мэдээлж 2020.10.07-2020.10.09-нийг 
дуусталх өдрүүдэд эдгээр замын нөхөөсний ажлууд хийгдэх тул 
Хороодын ЗД нарт цахимаар Мэдэгдэл хүргэж, СӨХ-үүдэд 
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мэдээлэл өгөх, гомдол саналыг багасгах талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллалаа. 
• 2020.10.06-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Аюурсайханы зөвлөх 
Даваажав болон ЧД-ийн ТНААХ-ийн дарга Жаргалтай, 9,10-р 
Хорооны Засаг дарга,ТЦА-ны ЧД-ийн цагдаа Амарсайхан, НАЗХГ-
ын Засвар хяналтын хэлтсийн дарга Заансүх нартай ажиллаж, 
хүсэлт гаргасны дагуу Батмөнхийн гудамжинд болон ЧД-ийн 39-р 
сургууль орчимд нөхөөс хийлгэсэн. 
• ЧД,БЗД, ХУД, БГД, СБД-ийн Хөдөлгөөн зохицуулагч 
цагдаагийн ажилтнуудтай Дүүргүүдээр явж, нөхөн сэргээлтийн 
жагсаалтад орсон эсэх нь тодорхойгүй, хөдөлгөөний эрчим ихээр 
сааруулдаг, түгжрэл бөглөрөл ихээр үүсгэдэг байршлууд дээр 
очиж, судалгаанд орсныг цагдаа нарт мэдээлж, ажлыг уялдуулж, 
ороогүй боловч зайлшгүй хийгдэх байршлуудыг нэмэлтээр оруулж 
ажиллалаа. Тухайлбал: БЗД-т Хилчиний гудамж. 200м2 
төлөвлөгдсөн 830м2 хийхээр болж зардлыг магадлашгүйгээс 
гаргахаар.  
• БЗД-т Бумбатдаваа ХХК 1 багц /7500м2 хийгдэхээс/ 
шалгалтаар явсан өдөр хэдэн байршилд хөрөө тавьснаас өөр 
/хөрөө тавиад 20-оод хоносон, гомдол санал ихээр гарсан/ ажил 
хийгдээгүй байсныг шаардлага тавьж тухайн өдрөөс эхлээд үдээс 
хойш ухалт хийж,маргааш өдрөөс асфальт авч, Дүнжингарав 
худалдааны төв, Хилчиний гудамж, Наран туул захын баруун 
хэсэгт газруудад асфальт авч  ажлууд эрчимжсэн. Мөн НТҮГ-т 
чиглэл өгч, Улиастайн эцсийн буудлын эргэлтийг түр хаалгаж, 
хөдөлгөөнийг хуучин эцсийн буудлаар эргэх зохицуулалт 
хийлгэсэн. 
2020.10.08-ны өдөөр ХЕМ өөрийн биеэр ажлын явцтай танилцаж, 
Бумбатдаваа ХХК-ыг үүрэгжүүлж ажилласан. 
 СБД-ийн Амарын гудамжинд УБЗАА-аас 2018 онд хийгдсэн явган 
зам, тохижилтыг эвдэж, явган зам, авто замыг хуулсантай 
холбогдуулж эзэн холбогдогчийг тогтоож, зөрчлийг арилгуулах. 
Биелэлт: УБ хотын хөгжлийн корпораци ХХК-аас “Авто зогсоолын 
нэгдсэн систем байгуулах” хүрээнд зарласан төсөлд  шалгарсан 
УБ паркинг менежмент ХХК-ны захирал Доржгочоо захирал, 
НЗХТИХЗГ-ын инженер Ганбат, ХИБХ Оюунбилэг, ХТЦХ Булган 
нартай уулзаж, УБЗАА-аас 2018 онд тохижуулсан гудамжийг 10.22, 
23-ны өдрүүдэд багтаан засварлаж, нөхөн сэргээж хэвийн байдалд 
оруулах чиглэлээр үүрэг өгсөн. Явган змын нөхөн сэргээлт болон 
авто замын нөхөн сэргээлтийг хийж дууссан. 
    ЗГ-ын  2020.07.22, НЗД-ын зөвлөлийн 2020.08.07-ны өдрийн 
хуралдаанаас хот суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 
эрчимжүүлэхтэй холбогдуулан өгсөн үүргийн хүрээнд 2020 оны 
зуны их засварын графикт ажлын дулаан хангамжийн шугам 
тоноглолын засвар болон авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрөл 
олгогдсон байршлууд дахь  ажлын явц, талбайн зохион 
байгуулалт, нөхөн сэргээлтийн байдалд болон орц гарцны 
зөвшөөрөл олгоогүй байршлуудад хяналт шалгалт явуулах 
удирдамж, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 2020.08.13-ны өдрийн  
А/241-р   тушаалаар батлуулж, шалгалтыг 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020.08-14-ний өдрөөс эхлүүлсэн. 
         Шалгалтаар 2020.08.14-ний өдөр нийт 23 байрлалыг газар 
дээр үзэж шалгаж үүрэг даалгавар өгч ажилласан. 
Зөвшөөрөлгүй авто зам сэтэлсэн 2, явган замын нөхөн сэргээлт 
хийж байгаа байгууллага нь ажил гүйцэтгэж байх үедээ 
зөвшөөрөлгүйгээр орц гарц гаргасан 1 зөрчил дутагдлууд 
илэрснийг НМХГ-ын улсын байцаагч арга хэмжээ авч байна.    

Биелэлт 100% 

Нийслэлийн 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын 
хүрээнд авто замын нүхэн эвдрэл засварлах ажлыг хийж 
хэрэгжүүлэв. Үүнд: 

НЗД-ын 2020 оны А/1103 дугаар захирамжаар 6200 м.кв авто замын 
засварын ажил, 41704 м.кв гэр хорооллын гудамж замуудыг хусаж 
тэгшлэх ажил, 68400 м.кв гэр хорооллын гудамж замуудыг хусаж 
тэгшлэх ажил, 989 у.м борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний ажил, 
24 байршлын нийтийн тээврийн автобусны буудлын халтиргаанаас 
хамгаалах өнгөт хучилт хийх ажил нийт 5 төрлийн 22 багц ажлын 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжиж ирсэн 
ажилд хяналт тавьж, ажлыг эрчимжүүлж, дуусгав. Нийт 47904 м.кв 
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9 байршилд авто замын завсар, нүхэн эвдрэлийн засварын ажил 
хийгдэв.  

-БГД, Өргөөгийн гудамжны авто замд 6200 м.кв, 100% гүйцэтгэлтэй 
/Авто зам засварын ажил/ 

-ЧД, 6270 м.кв, ХУД, 4570 м.кв, СБД, 6060 м.кв, СХД, 6000 м.кв, БГД, 
5500 м.кв, БЗД, 7500 м.кв, ЭТӨЧ, ЧӨЧ, Их тойруу 2500 м.кв, БНД, 
3304 м.квт-ын засвар шинэчлэлийн ажлууд хийлгэхэд гүйцэтгэгч 19 
байгууллагын удирдлага, Тээврийн Цагдаагийн алба, Нийслэлийн 
Авто замын хөгжлийн газрын удирдлага, хяналтын инженерүүд, 
Захирагчийн ажлын албаны хяналтын ТББ-ууд хамтарсан хурлыг 
зохион байгуулж, ажлын талбайд хүн хүч, бригадуудыг нэмэгдүүлэн 
зохион байгуулан ажиллав. 

Биелэлт 100% 

Орон сууцны хороолол доторхи хотын болон туслах гудамж 
замуудын нүхэн эвдрэлийг засварлах ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж, “Нийслэлийн тэмдэг” viber группээр мэдээлэл шуурхай 
солилцож, үүрэг чиглэлүүд өгөгдөж, өдөр болон шөнөөр  хөрөө 
тавих, ухалт хийлгэх, асфальт авах үед хөдөлгөөний зохион 
байгуулалтыг ТЦА-аар хангуулж,  ТЦА, НАЗХГ, Дүүргүүдийн уялдаа 
холбоог хангуулж ажиллалаа. Дүүргүүдийн ТНААХ-ийн дарга нарт 
бүгдэд мэдээлж 2020.10.07-2020.10.09-нийг дуусталх өдрүүдэд 
эдгээр замын нөхөөсний ажлууд хийгдэх тул Хороодын ЗД нарт 
цахимаар Мэдэгдэл хүргэж, СӨХ-үүдэд мэдээлэл өгөх, гомдол 
саналыг багасгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллалаа. 

• 2020.10.06-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Аюурсайханы зөвлөх 
Даваажав болон ЧД-ийн ТНААХ-ийн дарга Жаргалтай, 9,10-р 
Хорооны Засаг дарга,ТЦА-ны ЧД-ийн цагдаа Амарсайхан, НАЗХГ-ын 
Засвар хяналтын хэлтсийн дарга Заансүх нартай ажиллаж, хүсэлт 
гаргасны дагуу Батмөнхийн гудамжинд болон ЧД-ийн 39-р сургууль 
орчимд нөхөөс хийлгэсэн. 

• ЧД,БЗД, ХУД, БГД, СБД-ийн Хөдөлгөөн зохицуулагч 
цагдаагийн ажилтнуудтай Дүүргүүдээр явж, нөхөн сэргээлтийн 
жагсаалтад орсон эсэх нь тодорхойгүй, хөдөлгөөний эрчим ихээр 
сааруулдаг, түгжрэл бөглөрөл ихээр үүсгэдэг байршлууд дээр очиж, 
судалгаанд орсныг цагдаа нарт мэдээлж, ажлыг уялдуулж, ороогүй 
боловч зайлшгүй хийгдэх байршлуудыг нэмэлтээр оруулж 
ажиллалаа. Тухайлбал: БЗД-т Хилчиний гудамж. 200м2 
төлөвлөгдсөн 830м2 хийхээр болж зардлыг магадлашгүйгээс 
гаргахаар болов. 

      Хан-Уул Дүүргийн “Астра вилла СӨХ”, “Женерал таун СӨХ”-
үүдээс орон сууцны хотхон орчмын нийтийн эзэмшлийн авто замын 
эвдрэл гэмтлийг засварлах, нийтийн тээврийн үйлчилгээг 
ойртуулж, Голден вилла хотхоны хойд талд автобусны буудал бий 
болгох асуудлаар хүсэлт гаргаж ирүүлсэн асуудлыг газар дээр нь 
очиж шалгасан. Орчны хогийг авах, дутуу асфальдсан хэсгийг 10.09-
өөс 10.10-нд шилжих шөнө хийлгэсэн. 

    Орон сууцны хороолол доторхи хотын болон туслах гудамж 
замуудын нүхэн эвдрэлийг засварлах ажлын гүйцэтгэлд хяналт 
тавьж, “Нийслэлийн тэмдэг” viber группээр мэдээлэл шуурхай 
солилцож, үүрэг чиглэлүүд өгөгдөж, өдөр болон шөнөөр  хөрөө 
тавих, ухалт хийлгэх, асфальт авах үед хөдөлгөөний зохион 
байгуулалтыг ТЦА-аар хангуулж,  ТЦА, НАЗХГ, Дүүргүүдийн уялдаа 
холбоог хангуулж ажиллалаа. Дүүргүүдийн ТНААХ-ийн дарга нарт 
бүгдэд мэдээлж 2020.10.07-2020.10.09-нийг дуусталх өдрүүдэд 
эдгээр замын нөхөөсний ажлууд хийгдэх тул Хороодын ЗД нарт 
цахимаар Мэдэгдэл хүргэж, СӨХ-үүдэд мэдээлэл өгөх, гомдол 
саналыг багасгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллалаа. 

• 2020.10.06-ны өдөр УИХ-ын гишүүн Аюурсайханы зөвлөх 
Даваажав болон ЧД-ийн ТНААХ-ийн дарга Жаргалтай, 9,10-р 
Хорооны Засаг дарга,ТЦА-ны ЧД-ийн цагдаа Амарсайхан, НАЗХГ-ын 
Засвар хяналтын хэлтсийн дарга Заансүх нартай ажиллаж, хүсэлт 
гаргасны дагуу Батмөнхийн гудамжинд болон ЧД-ийн 39-р сургууль 
орчимд нөхөөс хийлгэсэн. 

• ЧД,БЗД, ХУД, БГД, СБД-ийн Хөдөлгөөн зохицуулагч 
цагдаагийн ажилтнуудтай Дүүргүүдээр явж, нөхөн сэргээлтийн 
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жагсаалтад орсон эсэх нь тодорхойгүй, хөдөлгөөний эрчим ихээр 
сааруулдаг, түгжрэл бөглөрөл ихээр үүсгэдэг байршлууд дээр очиж, 
судалгаанд орсныг цагдаа нарт мэдээлж, ажлыг уялдуулж, ороогүй 
боловч зайлшгүй хийгдэх байршлуудыг нэмэлтээр оруулж 
ажиллалаа. Тухайлбал: БЗД-т Хилчиний гудамж. 200м2 
төлөвлөгдсөн 830м2 хийхээр болж зардлыг магадлашгүйгээс 
гаргахаар. 

Биелэлт 100% 

7 

Гүүрэн болон нүхэн 
гарцуудын засвар, 
үйлчилгээ, ашиглалтын 
байдалд тогтмол хяналт 
тавьж, хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангуулах 
чиглэлээр арга хэмжээ 
авах. 

          Гүүрэн болон нүхэн гарцуудын арчлалт, лифтний 
ашиглалтын байдалд 2020 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 
шалгалт хийсэн. Шалгалтаар Бөмбөгөр худалдааны төвийн 
гүүрэн гарцын лифт ажиллаагүй, 100-н айл, 120 мянгат, 19 
хорооллын  гүүрэн гарцууд хэвийн ажиллагаатай боловч 
лифтчингийн цагийн хувиар 08:00 цагаас 17:00 цаг хүртэл 
байгаагаас иргэдийн оргил ачааллын үед ажилдаггүй байгааг 
өөрчлөх чиглэл өгч ажилласан. Уг шалгалтын дүнг Хотын Ерөнхий 
менежерт танилцуулсан ба Хог хаягдал, удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэст үүрэг чиглэл өгч, хог цуглуулалт, 
тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт хэрэгжүүлдэг хяналтын 
ТББ-уудыг гүүрэн гарцын цэвэрлэгээ, арчлалтын байдалд байнга 
хяналт тавьж ажиллуулахаар болсон. Мөн гүүрэн гарцны лифтийг 
17.00 цагаас хойш ажиллуулдаг болгох хүрээнд Улаанбаатар 
лифт ОНӨТҮГ-т лифтчэнг 2 ээлжээр ажиллуулдаг байх үүргийг 
Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэст өгч, хэрэгжилтийг 
хангуулж байна. 
Биелэлт 70% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.40-ийн үр дүн:  Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн газруудын үйл ажиллагаанд 
дотоод хяналт шалгалт явуулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан 
ажилласанаар биелэлтийн дундаж хувь 96.5% байна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Албанд хамаарах бодлогын 
баримт бичиг, хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэр, байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ хийсэн 
ажлын тоо 

Тоо 0 6 5 12 12 

2. Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 
хэлтсүүдэд хэрэгжүүлэх дотоод 
хяналт хэрэгжүүлэх ажлын тоо 

Тоо  0 8 7 16 13 

3 Захирагчийн харьяа газруудын 
үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 
хэрэгжүүлэх ажлын тоо 

Тоо  0 3 3 5 5 

4 Хот, нийтийн аж ахуй, тохижилт, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээ хариуцагч 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт 
явуулсан хэрэгжилтийн хувь 

Хувь  0 30% 40% 100% 100% 

5 Хот нийтийн аж ахуйн 
байгууллагуудын хүнс, 
худалдаа үйлчилгээний үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт 
явуулах ажлын хэрэгжилтийн 
хувь 

Хувь  0 50% 50% 100% 100% 

6 Хот нийтийн аж ахуйн 
байгууллагуудад дэд бүтцийн 
чиглэлээр хяналт шалгалт 

Хувь  0 40% 35% 100% 89% 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

явуулах ажлын хэрэгжилтийн 
хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.41 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын стратеги төлөвлөгөө, Төрийн 
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцох, сургалтын цахим систем /ERP/ дэх 
мэдээллийн санг ашиглаж, хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлнэ.   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.41.1-р арга хэмжээ: Төрийн албан хаагчдийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцох, сургалтын цахим систем /ERP/ дэх 
мэдээллийн санг ашиглаж, хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлнэ.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн 
хөтөлбөрийн 5.1.2: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд 
төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг “Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт”/ KPI/-ээр  үнэлж, хүний нөөцийн бүртгэл, хяналт, удирдлагын 
нэгдсэн санг бий болгоно. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

80608,2 мян/төг 

Суурь түвшин 98 хувь  

Хариуцах нэгж Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс  

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 57 албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг журмын дагуу боловсруулж, 
хянаж дүгнэсэн байна.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан хаагчид МУ-ын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 
оны 47 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн жилийн төлөвлөгөө, улирлын тайлан, 
сарын тайлангийн загварын дагуу ажлаа тайлагнаж ажилласан. 

Албан хаагчид албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан. Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн 2020 оны жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг стратеги төлөвлөгөө, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийн 
2020 оны үндсэн чиглэлтэй уялдуулан боловсруулж, Хотын Ерөнхий 
менежерээр батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Албан хаагчдын 2020 оны 01 дүгээр улирлын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж, 56 албан хаагчийн 50 албан 
хаагчид 16.581.683 төгрөгийн урамшуулал олгосон. Нийт 56 албан 
хаагчаас үнэлэгдээгүй 4 чөлөөтэй, 2 цаг ашиглалт хүрээгүй, 
үнэлүүлсэн 50 албан хаагчийн 49 А үнэлгээ, 1 В үнэлгээ тус тус авсан. 

2 дугаар улиралд 55 албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлан хангалттай 
үнэлэгдэж, 13 586 274 төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 
3 дугаар улиралд 56 албан хаагч дүгнэгдсэнээс 2 албан хаагч 
ажилласан хугацаа болоогүй байсан тул дүгнэгдээгүй 54 албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн тайлан хангалттай үнэлэгдэж, ХЕМ-ийн 2020 
оны 10 дугаар сарын 22-ны Б/86 дугаар “Урамшуулал олгох тухай” 
тушаалаар 17 626 410 төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 

Жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргасан 56 албан хаагч 
хангалттай үнэлэгдэж, ХЕМ-ийн 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний 
Б/101 дүгээр тушаалаар 18 211 934 урамшуулал олгов. 

Хэрэгжилт 100% 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

66 006 301 төгрөг 

Хүрсэн түвшин  57 албан хаагчийн гүйцэтгэлийн тайланг журмын дагуу 
боловсруулагдаж, үнэлэгдэнэ. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.41-ийн үр дүн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын стратеги 
төлөвлөгөө, Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцох, сургалтын цахим 
систем /ERP/ дэх мэдээллийн санг ашиглаж, хүний нөөцийн чадавхийг хөгжүүлсэн байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Хэрэгжилтийн хувь Хувь 92 98 95 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.42. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн хуваарилалт, 
түүний хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээг үе шаттай хийнэ.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.42.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн хуваарилалт, түүний хэрэгжилтийн 
байдалд дүн шинжилгээ хийх, санал өгөх,   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн 

хөтөлбөрийн 5.1.1.3: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудыг 
судалгаанд үндэслэн оновчтой бүтцээр ажилуулж, чиг үүргийг 
давхардлыг арилган холбогдох эрх зүйн баримт бичигт нэмэлт 
өөрчлөлт оруулна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс Хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  

Суурь түвшин 98 хувь  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Хэрэгжилтийн хувийг 100 хувьд хүргэнэ.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус алба МУ-ын төрийн албаны зөвлөл, Хөдөлмөр нийгмийн 
хамгааллын яаманд Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй 
холбогдуулан ЗГ-ын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор төрийн албан 
хаагчдын ангилал зэрэглэл батлагдаж, албан хаагчдын ангилал 
зэрэглэл буурч, шатлан дэвших зарчим алдагдсан талаар санал 
хүсэлтээ 2020 оны 04.09-ны 01/1062, 2020 оны 04.13-ны 01/1129, 2020 
оны 04.09-ны 01/1074, 2020.04.30-ны 01/1488 тоот албан бичгээр тус 
тус хүргүүлсэн. 

Албаны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулахаар ажлын 
ачаалал, орон тоо нэмэх саналыг хэлтсүүдээс нэгтгэн ХЕМ-т 
танилцуулсан. Мөн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар 
хотын Захирагч Д.Сумъяабазар даргаас өгсөн үүргийн дагуу 
2020.12.10-ны өдрийн 01/4478 тоот албан бичгээр хот нийтийн аж 
ахуйн зарим чиг үүргийг дүүрэгт шилжүүлэх асуудлаар танилцуулга 
бэлтгэж хүргүүлэв. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.42-ийн үр дүн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийн 
хуваарилалт, түүний хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээг 2 хийгдсэн байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 
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Өмнөх 
улирал  

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Хэрэгжилтийн хувь Хувь 70 50 50 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.43 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг мэргэшүүлэх 
багц сургалтад хамруулна. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.43.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.1.9,   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс Хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  

Суурь түвшин Мэргэшүүлэх багц сургалтад 6 албан хаагч хамрагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоогоор  

Хүрэх түвшин 10 албан хаагчийг мэргэшүүлэх багц сургалтад хамруулах 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн албаны хуулийн дагуу 2020 онд Удирдлагын академийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтад нийт 19 албан хаагч хамрагдсан 
байна. Үүнд: 

• Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 8 албан 

хаагч 

• Ахлах түшмэлийн багц сургалтад 1 албан хаагч, 

• Мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад 6 албан 

хаагч, 

• Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчийг 

мэргэшүүлэх багц сургалтад 4 албан хаагч хамрагдсан 

байна. Тухайлбал: 

         Эрхэлсэн түшмэлийн багц сургалтад хэлтсийн дарга нар, 
Төрийн албанд 12 жил, ахлах түшмэлд 4-өөс доошгүй жил ажиллаж, 
эрхэлсэн түшмэлийн шаардлага хангасан Хүний нөөцийн Ахлах 
мэргэжилтэн Мөнгөндуулга, Шуурхай ажил хариуцсан Ахлах 
мэргэжилтэн Б.Мөнхбаяр нар эрхэлсэн түшмэлийн багц сургалтад 
хамрагдаж сертификат гардан авсан, сертификатыг тус тусын 
хувийн хэрэгт байршуулсан байна.  

           Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад шаардлага 
хангасан ЗУСХ-ийн мэргэжилтэн Э.Уянга хамрагдаж 2020 оны 12 
дугаар сард сертификат авахаар болзол хангасан байна.  

       Мэргэшүүлэх дунд хугацааны давтан сургалтад хамрагдсан 
ХИБХ-ийн мэргэжилтэн О.Батмөнх, ДХХ-ийн мэргэжилтэн Т.Туул, 
ХҮХҮХ-ийн Ахлах мэргэжилтэн Эрдэнэчимэг, ХХУЗХ-ийн 
мэргэжилтэн Д.Шийтэр кредит цаг хангаагүй шалтгаанаар төгсч 
амжаагүй дахин суралцаж байна. ХИБХ-ийн мэргэжилтэн 
Т.Оюунтөгс, Л.Булган нар сургалтаа дүүргэж, сертификат авахаар 
болзол хангасан байна. 

       Төрийн албанд шинээр томилогдсон албан хаагчийг 
мэргэшүүлэх сургалтад ХИБХ-ын Б.Отгонбат, Д.Сүхбат нарыг  
хамруулсан ч мөн хугацаа хойшилж 2021 онд үргэлжлүүлэн 
суралцахаар болсон байна. Тус сургалтад хамрагдсан ЗУСХ-ийн 
мэргэжилтэн Э.Хишигбуян, ХХУЗХ-ийн мэргэжилтэн Б.Мөнхбаяр 
нар сургалтаа амжилттай дүүргэж, сертификат авахаар болзол 
хангасан байна. Сертификат гардуулах хугацаа ковид-19 цар 
тахлаас шалтгаалан тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон байна. 

Мөн удирдлагын академи, Германы хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгтэй хамтран зохион байгуулсан “Төрийн байгууллагын 
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хөрөнгө оруулалтын удирдлага” сэдэвт сургалтад 8 албан хаагч 
хамрагдаж, сертификат гардан авав. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.43-ийн үр дүн: Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу мэргэшүүлэх сургалтуудад 
хамрагдсан байна.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Албан хаагчдын сургалтад 
хамрагдсан байдал  

тоо 4 10 8 2 19 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.44. Гадна зар, сурталчилгааны байгууламжийн хураамжийг Нийслэлийн төсөвт 
бүрдүүлэх   

Төлөвлөлтийн уялдаа: УБЗАА-ны ГТ-ний 5.3 дахь заалт 

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ:  “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
гадна зар сурталчилгаа байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ийн дагуу Гадна зар, 
сурталчилгааны байгууламжийн хураамжийг Нийслэлийн төсөвт бүрдүүлэх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  УБЗАА-ны ГТ-ний 5.3 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин 2019 онд 243,0 сая 

Шалгуур үзүүлэлт 2020 онд 825,0 сая 

Хүрэх түвшин 

1-р улиралд: төсөвт төвлөрүүлэх орлого 205,000,000 сая, төг 

2-р улиралд: төсөвт төвлөрүүлэх орлого 170,000,000 сая, төг 

3-р улиралд: төсөвт төвлөрүүлэх орлого 180,000,000 сая, төг 

4-р улиралд: төсөвт төвлөрүүлэх орлого 270,000,000 сая, төг 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргаас 2020 оныг “Нэг хот-Нэг 
стандарт” зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан өнгө 
үзэмж, аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй, холбогдох норм, 
дүрэм стандартад нийцэхгүй, эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл 
аваагүй, журмаар хориглосон байршилд байрлуулсан, авто замын 
хөдөлгөөний камер, тэмдэг, тэмдэглэгээ халхалсан, явган 
зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулсан, гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийг буулгах цэгцлэх, журмын хэрэгжилтийг хангуулах 
зорилгоор Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдрийн “Гадна зар сурталчилгааны 
байгууламжийн журмын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулах 
тухай” А/81 дүгээр тушаалын дагуу төвийн 6 дүүрэгт нутаг 
дэвсгэрт үзлэг шалгалт явуулж зөрчлийг арилган ажилласан. Том 
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тулгуурт самбар 39 ширхэг, стандартын шаардлага хангаагүй 
гадна хаяг, хулдаасан А мэдээллийн самбар 567 ширхэг албадан 
буулгасан. 2020 онд нийт  61 иргэн, аж ахуйн нэгж, хуулийн 
этгээдтэй гэрээ байгуулж, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх 825.0 
сая төгрөгөөс 385,330,780 сая төгрөг  төвлөрүүлсэн  байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.44.1-ийн үр дүн: Нийслэлийн төсвийн орлогыг бүрдүүлсэн байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он 
2020 оны эхний 

хагас 
2020 оны жилийн 

эцэс 

1 Ажлын гүйцэтгэл 
Үйл ажиллагааны 

хэрэгжилтийн хувь 
243,0 сая 375,000,000 385,330,780  

Мэдээллийн эх сурвалж: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУРАВ. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1  “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: "Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. « Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг албаны чиг 
үүрэг, онцлогт тохируулан 4 зорилт, 9 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр 
батлуулсан.   

Үүнээс эрх зүйн мэдээлэл хүргэх, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэдээлэл хийх, ХАСУМ хянуулаагүй томилгоо 
хийхгүй байх ажлын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Мөн ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн, зөрчил үүсч болзошгүй 
тухай 187 мэдэгдэл хүлээн авч цахим системд болон Шилэн дансны 
цахим хуудсанд оруулж баталгаажууллаа. 

Хүрсэн түвшин  Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1.1. Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- Бэлтгэл ажлыг 
хангуулна. 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.  ““Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах..”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ: " “Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.3 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1-3 дугаар бүлэг  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс, Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн 
хэлтэс 

Суурь түвшин - 
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Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус албанаас “Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийн 
хүрээнд 3 зорилтын 19 заалтын ажлыг 93,6%-ийн гүйцэтгэлтэй 
хэрэгжилттэй байна. 
 

Хүрсэн түвшин  Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2018 он 
Эхний хагас 

жил 
Жилийн эцэс 

1.1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.  “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 

ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1-р арга хэмжээ: "Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 1-3 дугаар бүлэг.  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс, Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт "Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 8 Үйл 
ажиллагааны 29 бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийн гүйцэтгэлийг 
хангуулж ажилласан бөгөөд үүнээс үнэлэх боломжгүй 1 ажил байна 
 
1.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны “Журам 
батлах тухай”  А/479 дүгээр тушаалаар батлагдсан Агаар 
бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого хийх журмын дагуу Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/190 дүгээр 
Захирамжийг батлуулсан. Захирамжийн хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор Нийслэлийн Агаар, орчны бохирдлын асуудал хариуцсан 
төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргалын баталсан “Агаар 
бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл явуулах тухай” 
удирдамжийн дагуу 3-15 кВт, 16-100 кВт, 100 кВт-аас дээш хүчин 
чадалтай бүх төрлийн халаалтын зуухнуудын тооллогыг зохион 
байгуулсан. Тооллогод нийслэлийн 9 дүүргийн 16-100 кВт хүчин 
чадалтай 2810 зуух, 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай 463 зуух 
хамрагдсан. 2018 оны агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогын 
дүнтэй харьцуулбал 3-15квт хүчин чадалтай гэр хорооллын айл 
өрхийн яндангийн тоо 35370-оор буурсан байна.  
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2. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт уурын болон усан халаалтын зуух 
ашиглан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
холбогдох хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан тогтоол шийдвэр, 
журам, стандарт, захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт 
хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, эрсдэлээс урьдчилан 
сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, халаалтын зуухыг 
шинэчлэх талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, 
халаалтын зуухны яндангаас ялгарах хаягдал утааны хэмжилт 
хийж, магадлан итгэмжлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын нутаг 
дэвсгэрт халаалтын болон уурын 33 зууханд хэмжилт хийснээс 17 
зуух нь 51,5% нь MNS5043:2016, MNS5919:2008 стандартын 
шаардлага хангаагүй байна. Хэмжилтийн дүнг НМХГ-т хүргүүлсэн. 

 

3. Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлын тээвэрлэлт, 
устгалыг хариуцан ажилладаг “Элемент” ХХК-ийн үйл ажиллагаанд 
холбогдох хяналт шалгалтыг Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, 
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй 
хамтран хяналт шалгалтыг хийж илэрсэн зөрчилд Зөрчлийн тухай 
хуулийн дагуу хариуцлага тооцон дүн мэдээг нэгтгэсэн.     

Мөн аюултай хог хаягдал хадгалахаар түр зөвшөөрөл авсан 
“Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” төрийн өмчит хувьцаат 
компани, “Петровис” ХХК-ийн Нефт баазын түлшний хаягдал 
булшлах цэгт Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулж “Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” төрийн 
өмчит хувьцаат компанид Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын 
газрын улсын байцаагчийн 2020.05.21 өдрийн 02-04-190/318 дугаар 
дутагдал арилгуулах тухай албан мэдэгдэлийг хүргүүлсэн. 

Байгаль орчны мэдээллийн санд аюултай хог хаягдал үүсгэгчээр 
бүртгүүлж бүртгэлийн дугаар авахаар хүсэлт гаргасан нийт 104 
аж ауйн нэгжийг бүртгэж бүртгэлийн дугаар олгоод байна. 

Улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн 24 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан Нийслэлд үйл 
ажиллагаа явуулдаг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын аюултай 
эрсдэлт хог хаягдал тээвэрлэх, халдваргүйжүүлэх, устгалын 
үйлдвэр болон тусгаарлах байрны хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, 
хадгалах, тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх 
ажлын хэсэгт хэлтсийн даргын хамт орж ажиллаж 2020 оны 11 
дүгээр сарын 17 өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хороонд 
байрлах “Элемент” ХХК, Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд байрлах 
“Элемент медикал” ХХК-ийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь 
танилцаж үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайланг 
ажлын хэсгийн дарга БХБЯ-ын дэд сайд Э.Золбоод 2020 оны 11 
дүгээр сарын 18 өдөр хүргүүлсэн. Уг ажлын хэсгээс гарсан санал 
дүгнэлтийн дагуу Улсын Онцгой комиссын гишүүн 1 дүгээр 
эмнэлгийн халдвар судлалын эмч Д.Насанцог эмчээр “Элемент” ХХК, 
“Элемент медикал” ХХК-ийн ажилчдад 2020 оны 11 дүгээр сарын 21-
ний өдөр халдвар хамгааллын талаар сургалт хичээлийг оруулж 
мэдээлэл өгсөн бөгөөд өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай 
холбогдуулан тухайн 2 аж ахуйн нэгжээс өдөр бүр устгасан хог 
хаягдлын мэдээг авч Улсын Онцгой комисс болон Нийслэлийн 
Онцгой комисст танилцуулж байна. 

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.3-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Төл. Гүй. 
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1.1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4  “Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

хэрэгжүүлж ажиллах..”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1-р арга хэмжээ: "Удаан задардаг органик 
бохирдуулагчийн тухай үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс, 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт "Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн 3 зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

1.“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 02 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 32/03 тогтоолоор батлуулсан. Журмыг 
дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж стандартын 
нэвтрүүлж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн. Журмыг олон нийтэд 
сурталчлах ажлыг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран 
зохион байгуулан ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерээр нийслэлийн 9 дүүрэгт ажиллах хуваарийг батлуулж 
хуваарийн дагуу Чингэлтэй, Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн 
Тохижилт үйлчилгээний компаниуд дээр Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. 

 

2. Тайлант хугацаанд 81 хорооны нутаг дэвсгэрийн СӨХ, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад ангилан ялгах үйл ажиллагааны сургалт 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. ААНБ-дад хог 
хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшүүлэх, тогтолцоог бий болгох талаар 
зөвлөгөө, сургалтуудыг хэсэгчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулан 
ажиллаж байна. Үүнд: ТЭСО группийн 15 охин компанийн 75 
ажилтан, БОСА  группийн 10 охин компанийн 182 ажилтан, Насан 
туршийн боловсролын төвийн ажилчид, Цагдаагийн ерөнхий газар, 
Яамдын нийтлэг үйлчилгээний газар, Солонгос, Монголын 
хамтарсан МСҮТ, 100 айл ТББ-ын ажилчид, СХД-ийн 41 хорооны 
зохион байгуулагч, олон нийтийн байцаагч 85 хүн, 9 дүүргийн 21 хог 
хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын байцаагч, зам талбайн 
үйлчлэгч, жолооч ачигч, мастер, инженер техникийн 230 хүн, 
Нийтлэг үйлчилгээний газрын хариуцдаг төр захиргааны 10 
байранд үйл ажиллагаа явуулдаг нийслэлийн агентлаг харьяа 
газруудын 87 байгууллагын 192 ажилтан, Нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газар, Замын хөдөлгөөний удирдах газрын 73 хүн, 
Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв, Гацуурт ХХК, Их Монгол 
комплекс, Үндэсний давхар даатгал ТӨХК, Цэргийн хувцасны 
үйлдвэр гэх зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн 201 байгууллага, 
16 сургууль, цэцэрлэгийн нийт 1800 орчим хүн сургалт зөвлөгөөнд 
хамрагдаад байна. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 01 дүгээр 
тушаалаар 2020 онд зохион байгуулах бүх нийтийн их 
цэвэрлэгээний хуваарийг батлуулан хуваарийн дагуу их 
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цэвэрлэгээний ажлыг 04 дүгээр сарын 25, 26-ны өдөр төлөвлөгдсөн 
боловч олон улсад Коронавирусын /COVID-19/ халдвар тархаж, хөл 
хорио тогтоон хүмүүс олноор цуглуулахгүй байхаар Улс, 
Нийслэлийн онцгой комиссын шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж гарсантай холбогдуулан их цэвэрлэгээг нийслэлийн нийт 
харьяа газар, агентлагуудын албан хаагчид, иргэдийн оролцуулан 
бүх нийтийн арга хэмжээ болгох боломжгүй ч  коронавирусын 
халдвараас урьдчилан сэргийлж, орчны бохирдлыг бууруулах 
зорилгоор цэвэрлэгээний арга хэмжээг хот  нийтийн аж ахуйн 
мэргэжлийн байгууллагуудын түвшинд 04 дүгээр сарын 25, 26-ны 
өдөр, 05 дугаар сарын 23-ны өдөр зуслан ногоон бүсийн их 
цэвэрлэгээ, 7 дугаар сарын 01-нээс Шарилжгүй Улаанбаатар аян-5, 
8тдугаар сарын 15-ны өдөр хичээлийн шинэ жилийг угтсан бүх 
нийтийн их цэвэрлэгээ, 10 дугаар сарын 10,11-ний өдрүүдэд 
Нийслэлийн өдрийн угтсан бүх нийтийн их цэвэрлэгээ, 11 дүгээр 
сарын 19-27-ны өдрүүдэд Хальтиргаа гулгааны цэвэрлэгээнүүдийг 
тус тус 9-н дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.4-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1.1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5  “Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж 

ажиллах.”   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1-р арга хэмжээ: " “Хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах.” 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс, 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”- ”-ийн 
5 зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.5-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2018 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1.1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.6. “Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он 

хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1-р арга хэмжээ: “Улаанбаатар хотын үерийн 
хамгаалалтын барилга байгууламжийг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1.1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг нэгдсэн 
удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл  ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. УБ хотод 2015-2020 оны хооронд үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламжийг өргөтгөх, шинэчлэн засварлах, шинээр хийх ажлын 
хүрээнд улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар 25 байршилд 55,0 км урт, гадаадын зээл тусламжийн 
хөрөнгө оруулалтаар 13 байршилд 10,7 км урт нийт 25 байршилд  
68 км урт ажлын зураг төсөв боловсруулсан. Үүнээс  

• Барилга угсралтын ажлыг улс, нийслэл, орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 15 байршилд 40,0 км 
уртыг 30 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр, 

• АХБ, НҮБ-ын Хабитат төсөл зэрэг гадаадын зээл тусламжийн 
4,3 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар 13 байршилд 10,7 км 
уртыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн 

2. УБ хотод 2015-2020 оны хооронд авто замын борооны ус 
зайлуулах шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэн засварлах, шинээр 
хийх ажлын хүрээнд УБ хотын борооны ус зайлуулах төв магистрал 
шугам сүлжээний зураг төсөл боловсруулах ажлыг 2 бүсэд 30 км 
урттай, ус тогтдог 47 байршилд 40 км урт авто замын ус 
зайлуулах шугамын ажлын зураг төслийг боловсруулан батлуулсан 
байна. 
Үүнээс барилга угсралтын ажлыг 39 байршилд 11 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтээр шугам сүлжээний ажил хийгдсэн байна. 
Үүнд: 
                                                                                                                     
-  2016 онд 2 байршилд,                                                                                                                           
-  2017 онд 13 байршилд,                                                                                                     
-  2018 онд 11 байршилд,                                                                                                           
-  2019 онд 9 байршилд,                                            
-  2020 онд 5 байршилд хийж гүйцэтгэсэн байна 
2020-2025 хүртэлх хугацаанд 7 байршилд боловсруулагдсан ажлын 
зураг төсвийн дагуу барилга угсралтын ажлыг хийх, мөн шинээр 
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борооны ус зайлуулах шугам сүлжээг 146,5 км уртаар нэмэгдүүлэхэд 
172,0 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. 
 
3. Ашиглалтын байгууллагын тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх, сайжруулах ажлын хүрээнд: 
Нийт 2017-2018 онд 15 нэр төрлийн тоног төхөөрөмжийг 1400.0 
сая төгрөгийн санхүүжилтээр шийдвэрлэсэн. 
2017 он 

• Тусгай зориулалтын лаг сордог бууддаг авто машин -1ш 
2018 он 

• Өөрөө буулгагч 20-24тн -1ш, 

• Крантай автомашин 3тн -1ш, 

• Экскаватор -1ш 

• Геодезийн хэмжилтийн багаж-1ш 

• Бонго-3 бага оврын ачааны машин -3ш 
2019 он 

• Авто ачигч /50 ковш/ -1ш 

• Олон үйлдэлт бага оврын трактор -1ш 
2020 он 

• Өөрөө буулгагч 20-24тн -2ш, 

• Усны сордог машин /10тн/ -2ш, 

• Халуун уураар үлээгч /Шугам хоолойн хөлдөлтийг гэсгээх 
төхөөрөмж/ -1ш  

4. Үерийн хамгаалалтын далан сувгийн 50 байрлал, зам талбайн 
борооны ус зайлуулах 176,0 км шугам сүлжээний цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний ажилд 2,5 тэрбум төгрөгийн Хот тохижилтын 
урсгал зардлын санхүүжилтээр хийгдсэн. 

5. Мөн Монгол улсын хэмжээнд Бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан 
2020-11-13-аас хойш цаг үеийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг 
шийдвэрлэх хүрээнд Улаанбаатар хотын 5 дүүргийн 14 байршил 
буюу Сонгинохайрхан дүүргийн 9, 26, 35, 42,  Баянгол дүүргийн 23, 
Чингэлтэй дүүргийн 7, 17, Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 
Сүхбаатар дүүргийн 13, 18, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр зэрэг 
байршлуудад булаг шанд болон хөрсний ус их хэмжээгээр гарч айл 
өрх, нийтийн эзэмшлийн зам талбай усанд автах, халиа тошин үүсч 
нөхцөл байдал хүндэрч Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер миний 
бие тухай бүр газар дээр нь ажиллан, тус албаны Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Геодези усны барилга 
байгууламжийн газар /ОНӨААТҮГ/-ын Шуурхай бригадад үүрэг өгч 
2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс эхлэн бүтэн нэг сарын 
хугацаанд нийт давхардсан тоогоор 107 хүн, 69 техник хэрэгсэл 
2750 м урт сувагчлал, ф500-ф800 диаметртэй 99,8 метр урт ус 
гаргуурын барилга байгууламж суурилуулж ажилласан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.6-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он Төл. Гүй. 

1.1. Хамаарал бүхий заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 100 хувь  100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.7. Зорилт 2. Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усан хангамж, ариун цэврийн 

байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1-р арга хэмжээ:  Баталгаат ундны усаар хангагдсан 
хүн амын эзлэх хувийг 80 хувьд хүргэх 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1.1.  “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал 2030-ын 2.3.Байгаль орчны тогтвортой хөгжил 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин 97.5%  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь /98,3 хувьд хүргэнэ./ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хүн амыг баталгаат усаар хангахад ус олборлох усны эх үүсвэр, 
түүний нөөцийг  хамгаалах  асуудал нь чухал бөгөөд Ус сувгийн 
удирдах газар нь Дотоодын цэргийн 805-р ангийн газартай   усны 
эх үүсвэрийн хамгаалалтын 2019 оны гэрээг  байгуулан ажиллаж 
байна. 

Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн 
шугам сүлжээг өргөтгөх, автоматжуулалтын төсөл, арга хэмжээг 
улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр санал 
боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлээд байна.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Мянганы Сорилтын Корпораци 
хооронд байгуулсан II Компакт гэрээний хүрээнд УБ хотын Шувуун 
фабрик, Биокомбинат орчимд ус хангамжийн “Баруун шинэ эх 
үүсвэр”-ийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээг шинээр 
барих төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрийн нийт хүч чадал: 50 сая.м3/жил 
бөгөөд Шувуун фабрик 25сая.м3/жил, Биокомбинат 25сая.м3/жил ус 
олборлон түгээх хүч чадал бүхий иж бүрэн цогц байгууламжийг 
шинээр барьж ашиглалтад оруулснаар нийслэлийн хүн амын ундны 
усны хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой болно.   

Дулааны III цахилгаан станц ТӨХК нь НИТХ-ын 2016 оны 50 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотын төвлөрсөн ус 
хангамжийн ундны усны Үйлдвэрийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн 
хязгаарлалтын бүсэд, үнсэн сан нь хориглолтын бүсэд байршдаг. 
Тус бүсэд нэмж үнсэн санг барих асуудлаар Байгаль орчин аялал 
жуулчлалын яаман дээр ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа 
бөгөөд холбогдох материал болон саналыг хүргүүлсэн. 

Эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн дэглэм мөрдөлт, гүний худаг, 
насос станцын тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал, жигд ажиллагаа, 
станц, цэг, салбарын эмх цэгц, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм, журмын мөрдөлтийг чанд сахин ажиллаж байгаа эсэхэд 
хяналт шалгалтыг хийх төлөвлөгөөг боловсруулж уг ажлын 
хүрээнд 7 эх үүсвэр, 9 дамжуулан шахах насос станц, 34 усан сангийн 
үйл ажиллагаанд хяналт тавин          ажиллаж байна. 

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслийг нийт 1506,1 га 
талбайд хэрэгжүүлэх ба одоогийн байдлаар 34 компани төсөл 
хэрэгжүүлэгчээр шалгарч гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
төслийг хэрэгжүүлж байна. Гэр хорооллын дахин төслийн хүрээнд 
нийт 14 байршлын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, 
барилга угсралтын ажил хийгдсэн. НИТХ-ын тогтоолоор 
батлагдсан 24 байршлын 75 хэсэгчилсэн талбайгаас 28 хэсэгчилсэн 
талбайд 28 төсөл хэрэгжүүлэгч шалгаран үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа бөгөөд гэр хороололд төвлөрсөн инженерийн шугам 
сүлжээтэй нийтийн орон сууц барьснаар ундны усны аюулгүй 
байдал хангагдана. Нийслэл хотод 20 гаруй мянган айл өрх нь 
төвлөрсөн ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд 
холбогдсон орон сууц орсон байна. 

БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр “Улаанбаатар 
хотын VII, XIV, МҮОНРТ орчмын хорооллын орон сууц, дэд бүтцийн 
төсөл”-ийн хүрээнд орон сууцны 7 дугаар хорооллын 8 ш дулаан 
дамжуулах төвийн ус хангамжийн зангилаа тоноглолыг гүйцэтгэн 
2018 онд  ашиглалтад оруулсан.  
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Иргэдэд усны үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор баригдсан 18 ширхэг 
ус түгээх цэгийг 2018 онд   Ус  сувгийн удирдах газар нь ашиглалтад 
хүлээж аваад байна. Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар 
СХД-ийн 1, 2, 22-р хороонд 2019 онд “Ус түгээх байр” шинээр 
баригдаж дууссан байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд Улаанбаатар хотын Баянзүрх 
дүүрэгт ундны ус түгээх 2 автомашин нийлүүлсэн. Нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-т 
ундны усны 5 ширхэг автомашиныг нийлүүлээд байна.  

Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэгт гүний худаг гаргах, эдгээр 
худгуудын гадна, дотор цахилгаан, автоматжуулалтын угсралт, I 
ба II хорооны усны эх үүсвэрүүдийг холбосон цэвэр усны шугам 
шинээр барьж, 2019.08.19-нд байнгын ашиглалтад оруулсан.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.7-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Эхний хагас жилд  Жилийн эцэс  

2019 он Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 Хамаарал бүхий 
заалтуудыг 
хэрэгжүүлж 
ажиллана. 

Үйл  
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

- 50 хувь  50 хувь  100 хувь 100 хувь 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Нийт 
дундаж 

хувь 

1. Иргэн, Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 12 15 100% 

Нийт    
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 2.1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдээр дамжуулан иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлт, албан 
бичиг, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хуулийн хугацаанд нийслэлээс дэвшүүлсэн 
зорилтот түвшинд шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт <<Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын 
бодлого, шийдвэр, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх>> 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг хуулийн хугацаанд 
шийдвэрлэсэн.  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт <<Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын 
бодлого, шийдвэр, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх>> 

2.1.1.1 Нийслэлийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн төвд 
хандсан нийт 
өргөдөл, гомдол, 
санал хүсэлтийг 
ангилах, дүн 
шинжилгээ хийх, 
тайлан судалгаа 
гаргах, иргэн, 
хуулийн этгээдийг 
өдөр тутам зөвлөгөө, 
мэдээллээр хангах 

           2020 оны жилийн эцэст Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 4-н 
төв болон Хангарьд ордны угтах үйлчилгээнд  инженерийн 
байгууламж, тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт, хог хаягдал, хот 
нийтийн аж ахуйн чиглэл, Захирагчийн ажлын албаны дотоод үйл 
ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэд,  ААН-д  нийт  25817 
иргэд, байгууллагын төлөөлөлд зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг 
ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан түргэн шуурхай хүртээмжтэй 
үзүүлж, ажилласан. Үүнээс төвүүдээр: 

-       Дүнжингарав            6831 

-       Драгон                      4481 

-       Мишээл                    3165 

-       Оргил                        4679 

-       Хангарьд ордон      6661 

 

  Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж, цахим 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж 1078 өргөдлийн шийдвэрлэлтийн 
хугацааг мэдээлэн ажиллаж байна.   Үүнд:               

-       Захирагчийн ажлын албаны болон харьяа байгууллагуудын  үйл 
ажиллагаатай холбоотой - 132 

-       Инженерийн байгууламжтай холбоотой цахилгаан, дулаан 
хангамж, ОСНАА, гэрэлтүүлэг чимэглэлийн болон бусад үйл 
ажиллагааны - 440 

-       Хог хаягдлын болон тээвэрлэлт, цэвэрлэгээний - 95 

-       Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн - 
104 
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-       ТҮЦ болон хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний 
асуудлуудаар – 201 

-       Үйл ажиллагааны болон харьяа байгууллагуудын дотоод 
хяналт шалгалтаар -  106 тус тус асуудлаар зөвлөгөө 
өгсөн. 

          2020 оны 01 сарын 01-нээс 2020 оны 12 сарын 10-
ныг хүртэл НҮНТ-н 4-н  төвөөр согтууруулах ундаа худалдах болон 
түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авч иргэд, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжид нийт 17339 зөвлөгөө, мэдээллийн 
үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлж, шаардлага хангаагүй хүсэлт 
материалыг буцаах үйлчилгээ үзүүлсэнд хяналт тавин ажилласан. 

•         Хүлээн авсан баримт бичиг    - 1810 

•         Буцаагдсан хүсэлт, баримт бичиг-    652 

•         Зөвлөгөө мэдээлэл                  - 17339  тус тус байлаа. 
2020 оны 03-р сараас 11-р сарыг хүртэлх хугацаанд байгууллагын 
согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийг     Оргил төвд- 463, Мишээл төвд-429-г нийт 892 
ширхэг тусгай зөвшөөрлийн олголт хийсэн. 
           2020 онд Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 
ирсэн өргөдөл, санал, хүсэлтүүд болон согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийн 
материалыг цаасан болон цахим архив үүсгэн ажилласан. 
№03. 2020 онд Захирагчийн ажлын албанд ирүүлсэн  өргөдөл, 
хүсэлт, санал, гомдлын шийдвэрлэлтийн явцын тайланг долоо 
хоног бүрт  шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг хэлтэст тус бүр 
гаргаж мэдээг хүний  нөөцийн мэргэжилтэнд өгсөн. 
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг: 
Дүнжингарав     - 101 

Драгон               - 124 

Мишээл             -   86         
Оргил            -    92, нийт 403 хүнээс авсан.    
Судалгааны нэгдсэн дүнг Хотын ерөнхий менежерийн зөвлөлийн 
жилийн эцсийн хуралд танилцуулахаар бэлтгэсэн  
         Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн товч тайланг сар 
бүр ubservice.mn сайтад байршуулсан. 
Хэрэгжилт 100% 

 

2.1.1.2 Албан бичгийг 
бүртгэх, хариутай 
бичгийн 
шийдвэрлэлтэд 
хяналт тавих 

           Тус албанд 2002 онд 4923 албан бичиг ирсний 2884 хариугүй, 
2039 албан бичиг хариутайгаас 1861 албан бичиг хугацаандаа 
шийдвэрлэсэн, 141 албан бичиг хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн, 37 
албан бичиг судлагдаж байна. 

            Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн цохолтын дагуу 
ЗУСХ 500, ХИБХ 1795, ХҮХҮХ 483, ДХХ 541, ХТЦХ 791, ХХУЗХ 805 
албан бичиг, тусгай зөвшөөрлийн 1810 хүсэлт  бүртгэн 
шилжүүлсэн. 

Албан бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж сар болон улирлын 
мэдээг хэлтэс, мэргэжилтэн бүрээр гаргаж хэлтсийн даргаар 
хянуулан, хэлтэс бүрт өгч танилцуулсан. Энэ хугацаанд 3993 албан 
бичиг хянагдсан ба 11 хянагдах шатандаа, 173 албан бичиг 
судлагдах шатандаа байна. 

              Тайлант хугацаанд 4291 албан бичгийг давхардсан тоогоор 
8394 иргэд, байгууллага, аж ахуй нэгжид цахимаар болон цаасаар 
хүргүүлсэн. 

Хэрэгжилт 100% 

2.1.1.3 Архивын баримтыг 
архив албан хэргийн 
стандартын дагуу 
бүрдүүлэх, нэгж 
үүсгэх 

          Тус албаны 2019 оны ХХНЖ-ийн дагуу архивын баримт хүлээн 

авах хуваарийг facebook-ZAA ajliihan группт байрлуулж, 

танилцуулсан бөгөөд зохион байгуулалтын нэгж, хэлтсүүдэд 

архивын баримт хүлээлгэн өгөх хуваарийн дагуу баримтаа эмхлэн 

цэгцэлж, актаар хүлээлгэн өгөх шаардлага тавин, заавар, зөвлөгөө 

өгч ажилласан.  

         Цаасан суурьтай 1397, тусгай төрлийн 103 хн буюу нийт 1500 

хн-ийг дараах байдлаар бүртгэлээр хүлээн авсан.  

 

Цаасан суурьтай баримт 

• ЗУСХ-ээс байнга 69, түр 362, 70 жил 2, буюу нийт 490 хн,  

• ХИБХ-ээс байнга 204, түр 183 буюу нийт 407 хн,  

• ДХХ-ээс байнга 52, түр 82 буюу нийт 137 хн, 
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• ХҮХҮХ-ээс байнга 15, түр 172 буюу 190 хн, 

• ХТЦХ-ээс байнга 135, түр 69 буюу нийт 222 хн, 

• ХХУЗХ-ээс байнга 24, түр 28 буюу нийт 54 хн-ийн акт, 

бүртгэлийг хүлээн авсан. 

 

Тусгай төрлийн баримт: ЗУСХ-ээс 

• Захирамжлалын цахим баримт-1хн, 

• Дуу авианы баримт-3 хн, 

• Дүрс бичлэгийн баримт-22 хн, 

• Цахим гэрэл зургийн баримт-9 хн, 

• Худалдан авах ажиллагааны цахим баримт 29 хн,  

• Ажилтан, албан хаагчдын тухайн онд хөтөлсөн цахим 

баримт-15 хн, 

• Зураг төслийн баримт 15 хн хүлээн авсан. 

           Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны даргын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан 
А/01-А/424, боловсон хүчний чиглэлээр гаргасан Б/36 буюу нийт 455 
тушаалын  тушаалын тэргүү, агуулга, он цагийн хязгаар, хуудасны 
тоо зэрэг мэдээллийг UB-ERP-Archive/EDoc цахим системд бичиж, 
цахим баримтын хамт оруулж, нөхөн бүрдүүлсэн. 

             Архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт жил тутам дунджаар 
20-28 %-иар нэмэгдэж байгаа нь тус албаны ажлын цар хүрээ, 
ачаалал хэр их нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он  

2019 он Эхний хагас жил  Жилийн эцэс 

1. Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн төвүүдээр дамжуулан 
иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын 
хүсэлт, албан бичиг, өргөдөл 
гомдлыг хүлээн авч хуулийн 
хугацаанд нийслэлээс 
дэвшүүлсэн зорилтот түвшинд 
шийдвэрлүүлсэн байх. 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 

 

100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.1-р арга хэмжээ: Хэлтэс, харьяа газар, албан 
хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, ил тод болгож, тэдний 
санал, хүсэлтийг хугацаанд нь шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт <<Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын 
бодлого, шийдвэр, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх>> 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Хэрэгжилт            2020 оны жилийн эцэст Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн 
4-н төв болон Хангарьд ордны угтах үйлчилгээнд  инженерийн 
байгууламж, тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт, хог хаягдал, хот 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

нийтийн аж ахуйн чиглэл, Захирагчийн ажлын албаны дотоод үйл 
ажиллагаатай холбоотой асуудлаар иргэд,  ААН-д  нийт  25817 
иргэд, байгууллагын төлөөлөлд зөвлөгөө, мэдээллийн үйлчилгээг 
ажил үүрэгтэй нь холбогдуулан түргэн шуурхай хүртээмжтэй 
үзүүлж, ажилласан. Үүнээс төвүүдээр: 

- Дүнжингарав            6831 
- Драгон                      4481 
- Мишээл                    3165  
- Оргил                        4679 
- Хангарьд ордон      6661 

        Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн байдалд хяналт тавьж, 
цахим мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж 1078 өргөдлийн 
шийдвэрлэлтийн хугацааг мэдээлэн ажиллаж байна.   Үүнд:                

- Захирагчийн ажлын албаны болон харьяа 
байгууллагуудын  үйл ажиллагаатай холбоотой - 132 

- Инженерийн байгууламжтай холбоотой цахилгаан, 
дулаан хангамж, ОСНАА, гэрэлтүүлэг чимэглэлийн болон 
бусад үйл ажиллагааны - 440 

- Хог хаягдлын болон тээвэрлэлт, цэвэрлэгээний - 95 

- Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн - 
104 

- ТҮЦ болон хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний 
асуудлуудаар – 201 

- Үйл ажиллагааны болон харьяа байгууллагуудын дотоод 
хяналт шалгалтаар -  106 тус тус асуудлаар зөвлөгөө 
өгсөн.  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

200 он  

2019 он Эхний хагас жил  Жилийн эцэс 

1. Хэлтэс, харьяа газар, албан 
хаагчдаас иргэдэд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай, ил тод болгож, тэдний 
санал, хүсэлтийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэх ажлыг зохион 
байгуулсан байх. 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.1-р арга хэмжээ: Шилэн дансны тухай хууль, Ил 
тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжүүлэх,   Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвөөр 
үйлчлүүлж буй иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад төрийн үйлчилгээг чанартай, 
хүртээмжтэй хүргэх, байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг ханган ажиллах, 
тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт <<Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын 
бодлого, шийдвэр, төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх>> 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 
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Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалттай холбоотой 5 саяас 
дээш үнийн дүнтэй 365 ААНБ-н 45.6 тэрбум төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг өссөн дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 
10-р сарын мэдээллийг байршуулав. 
- 400 ААНБ-н 52.1 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйлгээг өссөн 
дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 11-р сарын 
мэдээллийг байршуулав. 
- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий мэдээнд  орлогод 5,8 тэрбум, зарлагад 6.1 тэрбум 312 
гүйлгээний мэдээлэл болон төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ 
тайланг хуулийн хугацаандаа оруулж мэдээллээ. 
- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий мэдээнд  орлогод 7,8 тэрбум, зарлагад 7.1 тэрбум 136 
гүйлгээний мэдээлэл болон төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ 
тайланг хуулийн хугацаандаа оруулж мэдээллээ. 

Мөн хүний нөөцийн мэдээллийг сар бүр тайлагнаж ажиллав. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он  

2019 он Эхний хагас жил  Жилийн эцэс 

1. Шилэн дансны тухай хууль, Ил 
тод байдлын тухай хуулийн 
хэрэгжүүлэх,   Нийслэлийн 
нэгдсэн үйлчилгээний төвөөр 
үйлчлүүлж буй иргэн, аж ахуйн 
нэгж байгууллагад төрийн 
үйлчилгээг чанартай, 
хүртээмжтэй хүргэх, 
байгууллагын ил тод, нээлттэй 
байдлыг ханган ажиллах, 
тайлагнасан байх. 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 % 100 % 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4. “Ногоон хөгжил”-ийн үзэл баримтлалын хүрээнд органик болон зохицуулах 
үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1-р арга хэмжээ: Органик болон зохицуулах 
үйлчилгээтэй баяжуулсан хүнсний ач холбогдлын талаар иргэдэд зориулсан сургалт зохион 
байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.2, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500.0 мян.төг Нийслэлийн төсөв 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 130 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 62 
дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор  сургалт зохион байгуулах  
боломжгүй болсон. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үнэлэх боломжгүй 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Үнэлэх боломжгүй  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4-ийн үр дүн: “Ногоон хөгжил”-ийн үзэл баримтлалын хүрээнд органик болон 
зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх иргэдийн мэдлэг дээшилнэ.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он жилийн эцэс  

Өмнөх 
улирал 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.4.1    
Сургалтад хамрагдсан иргэд 

тоо - 130 Үнэлэх боломжгүй  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5. Төр-ТББ-хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулж, мэргэжлийн 
холбоодтой хамтран  худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийг үндэсний болон олон улсын форум, үзэсгэлэн худалдаа, 
сургалт, семинарт хамруулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.1-р арга хэмжээ: Хүүхдийн хоолны стандарт жор 
технологийг таниулах сургалтыг ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн тогооч нарт 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.2, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтад хамрагдсан тогооч нарын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 600 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхий нийтэд тархаж буй Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-аас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас 
хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан бүх шатны сургууль, цэцэрлэгийн хичээлийг түр 
зогсоох шийдвэр гарсан тул дүүргийн ЗДТГ-ын хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтсийн дарга болон хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
хариуцсан мэргэжилтэн нарт “Хүүхдийн хоолны шим тэжээлийн 
найрлага, хоолны үнийн тооцоог хийх,  үлгэрчилсэн цэс, зөвлөмж”-
ийг танилцуулах сургалтыг Хоол зүй шим тэжээл судлалын 
Монголын нийгэмлэгтэй хамтран  2020 оны 05 дугаар сарын 21-
ний өдөр зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үнэлэх боломжгүй 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Үнэлэх боломжгүй  

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.2-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний шинэчлэгдсэн стандартуудыг ААН-
үүдэд таниулах  сургалт зохион байгуулах 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1,4.2, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга 
хэмжээ 

 Хэрэгжилт “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд “Хоол   
үйлдвэрлэл   үйлчилгээний   салбарт   тавих   шаардлага   MNS  
4946:2019”, “Хоолны газрын нэр томъёоны тодорхойлолт 
MNS6777:2019” стандартыг болон “Хоолны газрын хүний нөөцөд 
тавих шаардлага”, “Кейтеринг үйлчилгээнд тавих шаардлага” 
стандартын  төслийг танилцуулах сургалтыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн яам, дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран 2020 оны 01 
дүгээр сарын 24-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэгч 549 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан. 
  
Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.5.3-р арга хэмжээ: Баяр ёслол, тэмдэглэлт  
өдрийн үеэр иргэдэд зориулсан худалдаа, үйлчилгээ зохион байгуулах, хяналт 
тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, 4.2, 4.3, 4.4-р арга хэмжээ 

Хэрэгжилт Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 62 
дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар  шилжүүлсэн болон коронавируст 
/Ковид-19/ цар тахлын халдварын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолоор 
улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан баяр ёслолыг тэмдэглээгүй тул худалдаа, үйлчилгээ 
зохион байгуулах шаардлагагүй болсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үнэлэх боломжгүй  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5-ын үр дүн: Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн мэдлэг, чадвар дээшилнэ.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 он жилийн эцэс 

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.5.1    
Хүүхдийн хоолны стандарт жор 
технологийг таниулах сургалтанд 
хамрагдсан тогооч нар 

тоо - 600 
Үнэлэх 

боломжгүй 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.5.2   
Стандартын сургалтанд хамрагдсан 
ААН-үүд 

тоо 3000 2000 549 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.5.3   Баяр 
ёслол, тэмдэглэлт өдрүүдийн үеэр 
худалдаа, үйлчилгээ зохион 
байгуулсан  

удаа 8 7 
Үнэлэх 

боломжгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6 Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг хангуулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.1-р арга хэмжээ: Согтууруулах ундаа худалдах 
тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, анхан шатны хяналтад хамруулан 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэх  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, 4.2, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 1-р улирал: 300 

Шалгуур үзүүлэлт Анхан шатны хяналтад хамрагдсан, шийдвэрлэсэн хүсэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:600 

Жилийн эцэст: 1200 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр дамжуулан  
согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт 
ирүүлсэн 1651 ААН-д анхан шатны хяналт хийх ажлыг зохион 
байгуулж, Хотын Ерөнхий менежерийн 6 удаагийн Зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн холбогдох стандартын шаардлага хангуулах, 
агаарын бохирдол, хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилтын  
хүрээнд үүрэг даалгавар, зөвлөгөө өгч, биелэлтийг хангуулсны 
үндсэн дээр худалдааны 375, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 293 
ААН-д тусгай зөвшөөрөл шинээр олгож, худалдааны 567, хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний 329 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгаж, 
53 ААН-д хаягийн өөрчлөлт хийх, захирлын нэр солих үйлчилгээ 
үзүүлж, нийт 1617 ААН-ийн хүсэлтийг шийдвэрлэж ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.6.2-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийг хамруулан “Хотын стандарт-Үйлчилгээний соёл” 
сэдэвт зөвлөгөөн зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, 4.2, 4.4 ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-, 5-67-р арга 
хэмжээ 

 Хэрэгжилт “Хотын стандарт-Үйлчилгээний соёл” сэдэвт зөвлөгөөний бэлтгэл 
ажлын хүрээнд  Дэлхийн худалдааны байгууллага Олон улсын төслийн 
санхүүжилттэйгээр “Худалдаа, үйлчилгээний газрын 
стандартынэмхтгэл эмхэтгэл”-ийг 500 ширхэг хэвлүүлж, презентэйшн 
бэлтгэсэн. Дэлхий нийтэд тархаж буй Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-
аас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан 
зөвлөгөөнийг төлөвлөсөн хугацаанд зохион байгуулах боломжгүй болсон. 
Салбарын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд 
Европын холбооны санхүүжилтээр Европын сэргээн босголт хөгжлийн 
банкны “Жижиг, дунд бизнесийн хөгжлийг дэмжих баг”-тай хамтран 
нийслэлийн худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын 200 гаруй 
төлөөллийг хамруулан “Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих 
зөвлөгөөн”-ийг 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6-ын үр дүн: Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартыг хангуулна.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он  

2019 он  Хагас жилд Жилийн эцэст 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

 Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Анхан шатны хяналтад хамруулж  
шийдвэрлэсэн хүсэлт 

тоо 3469 800 894 1200 1617 

2. Хамрагдсан ААН тоо - 1000 200 - - 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7 Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл, зөв, 
зохистой хэрэглээний дадлыг нэвтрүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.4.1-р арга хэмжээ: Хоол хүнсний эрүүл, зөв зохистой 
хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
хэрэглэгчдэд зориулсан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэж 
сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД-ын ҮАХөтөлбөр -5.4.8, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

6.0 сая. төг Нийслэлийн төсөв 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 1-р улиралд: 2 

Шалгуур үзүүлэлт Цуврал нэвтрүүлгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилий эцэст: 6 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Бага насны хүүхдүүдэд зориулж  ус уух ач холбогдол, ундаа, кофе 
шингэн уух зүйлсийн хэрэглээний ялгаа, ундааны далд сахарын 
агууламж, усыг хайрлан хамгаалах, шүдээ зөв угаах аргачлал, 
шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, чихрийн зохистой хэрэглээ,  
жимс, жимсгэнэд агуулах аминдэм, жимс угааж хэрэглэх зөвлөмж, 
нянгийн тухай, сүү цагаан идээний ашиг тус, нарны гэрлийн нөлөө, 
яс, шүдний бүтцийн талаар 5-7 минутын 4 ангит 3D хүүхэлдэйн киног 
Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран бэлтгэсэн. Сэнтрал экспресс 
Си Ви Эс ХХК-тай хамтран усны зохистой хэрэглээ, ач тусын талаар 
видео шторк /нэвтрүүлэг/ бэлтгэж Нийслэл, дүүргийн сайтууд болон 
фэйсбүүкээр нийтэд сурталчилсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7-ийн үр дүн: Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсрол дээшилж, 
эрүүл, зөв, зохистой хэрэглээний дадал төлөвшинө.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он 

2019 он  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.4.1   
Хэрэглэгчдэд зориулсан шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй цуврал 
нэвтрүүлэг 

тоо - 4 4 6 5 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8 Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын статистик мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах тогтолцоо бүрдүүлэх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.8.1-р арга хэмжээ: Үндэсний статистикийн 
бүрэлдэхүүнд ахуйн үйлчилгээний  салбарын бүлэг үзүүлэлтийг оруулсан захиргааны 
мэдээллийн маягтыг батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-67-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө 2.0 сая төг 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 30 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэлийн хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улирал: 100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын статистик 
мэдээллийн системийг хөгжүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
зорилтын хүрээнд Үндэсний статистикийн хорооны даргын 
2019 оны А/174 дүгээр тушаалаар зөвшөөрсөн Захиргааны 
статистикийн мэдээллийн маягтыг Нийслэлийн Засаг даргын  
2020 оны А/120 дугаар захирамжаар батлуулж ахуйн 
үйлчилгээний салбарын статистик мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах тогтолцоог бүрдүүлсэн.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8-ын үр дүн: Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын статистик мэдээлэл 
цуглуулах, боловсруулах тогтолцоо бүрдэнэ.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.8.1   
Үндэсний статистикийн 
бүрэлдэхүүнд ахуйн үйлчилгээний  
салбарын бүлэг үзүүлэлтийг 
оруулах ажлын гүйцэтгэл 

хувь 30 100 100 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9 Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуйн зориулалтаар Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанд эзэмшүүлсэн газрын ашиглалтыг сайжруулах  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.9.1-р арга хэмжээ: Төмс, хүнсний ногоо тариалах 
зориулалтаар эзэмшүүлсэн газрын ашиглалтад хяналт шалгалт явуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 2019 онд НХХААГ-тай хамтран 1 удаа шалгалт  хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөсөн ажлын гүйцэтгэл 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 50 % 
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4-р улиралд: 100 % 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 62 
дугаар тогтоолоор улсын хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар  шилжүүлсэн болон коронавируст 
/Ковид-19/ цар тахлын халдварын тархалтыг хязгаарлах зорилгоор 
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолоор 
улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбогдуулан хяналт шалгалт явуулах боломжгүй болсон.  

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Үнэлэх боломжгүй  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Үнэлэх боломжгүй  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.10 Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийг бодлогын зөвлөгөө, мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар хангаж, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэх  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.7.1-р арга хэмжээ: Дүүргүүдийн Худалдаа, 
үйлчилгээний хэлтсийг бодлогын зөвлөгөө, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж 
ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1-4.4,  ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66, 5-67-р 
арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 14 

Шалгуур үзүүлэлт Үүрэг чиглэл, зөвлөгөө өгсөн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 6 

Жилийн эцэст: 14 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссоос 
гарч буй шийдвэрүүд, Нийслэлийн Засаг даргын А/590, А/616, А/1242, 
А/1248, А/1251, А/1280 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих, Хотын Ерөнхий менежерийн баталсан зааврыг худалдаа, 
үйлчилгээний газруудад хүргүүлэх, хяналт тавих, нөөцийн махны 
борлуулалтад хяналт тавих, гамшгийн үед хүнсээр хангах 
мэргэжлийн ангиуд болон зах, худалдааны төвүүдээс хүнсний 
нөөцийн бодит мэдээг 7 хоног тутам авах, Монгол Улсын Засгийн 
газар, Улсын Онцгой комиссоос өгсөн чиглэлийн дагуу 
“Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, 
хариу арга хэмжээ” сэдэвт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн дадлага 
сургуулилтын үед хүнсээр хангах  мэргэжлийн ангиуд, цэг 
салбаруудын газар зүйн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, маршрут бүхий 
зураглал гаргах, хүнсээр хангах дэлгүүрүүдийн судалгаа гаргах, 
халдваргүйтгэлд хамрагдах худалдаа, үйлчилгээний газрын 
судалгаа гаргах, согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх 
тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад аттестатчиллын шалгалт 
явуулах, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн 150 м орчинд үйл ажиллагаа 
явуулж буй хүнсний худалдааны газруудын судалгааг гаргах, бөөний 
төв, томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн удирдлагууд болон 
худалдааны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг стандартын 
хэлэлцүүлэгт хамруулах, ТҮЦ-ийн судалгаа гаргах, шөнийн 
түгээлтийн талаар хүнсний худалдаа эрхлэгчдээс санал авах, 
хүнсний худалдаа эрхлэгчдийн түгээлтийн тээврийн хэрэгслийн 
судалгаа гаргах, одоо ажиллаж буй хүнсний худалдааны газруудад 
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ажиллагсдын судалгаа болон үйл ажиллагааг нь нээхээр төлөвлөсөн 
20 үйлчилгээний газарт ажиллагсдын судалгааг үйлчилгээний 
төрөл тус бүрээр гаргах, хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийн 
мэдээ авах, харьцуулж дүгнэх, 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний 
өдрөөс нээгдэж буй худалдаа, үйлчилгээний газруудад орох хэсэгт 
QR код байршуулах, халдваргүйжүүлэлт хийлгэх, гадна орчны 50 м 
талбайн цас мөсийг цэвэрлүүлэх, хүнсээр хангах мэргэжлийн 
ангиудын хүний нөөц, тээврийн хэрэгслийн судалгаа гаргах талаар 
нийт 59 удаа үүрэг чиглэл хүргүүлж, мэргэжил арга зүйн 
удирдлагаар хангаж ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.10-ын үр дүн Дүүргүүдийн Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийг бодлогын зөвлөгөө, 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, ажлын үр дүнг үнэлж дүгнэнэ.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он 

2019 он  
Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.10.1   
Үүрэг чиглэл, зөвлөгөө өгсөн   

тоо 14 6 36 14 59 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.11 Худалдаа, үйлчилгээндээ нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, 
инноваци нэвтрүүлсэн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлсэн, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуй эрхлэгчдийг 
дэмжих  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл: Мэргэжилтэй ажилтанд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.11.1-р арга хэмжээ: Худалдаа, үйлчилгээндээ 
нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи, инноваци нэвтрүүлсэн, 
хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлсэн, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуй эрхлэгчдийг  
шагнал, урамшуулалд хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1-4.4,  ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66, 5-67-р 
арга хэмжээ, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийн 
3.4.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 2019 онд нийт 82 худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчийг “Худалдаа, 
үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг, 49 худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэгчийг ХХААХҮЯ-ны “Жуух бичиг”-ээр шагнуулж, 10 
ААН-ийг Хотын Ерөнхий менежерийн өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар 
шагнуулж урамшуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэлийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 4-р улиралд: 100 % 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын статистик мэдээллийн 
системийг хөгжүүлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд 
Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны А/174 дүгээр 
тушаалаар зөвшөөрсөн Захиргааны статистикийн мэдээллийн 
маягтыг Нийслэлийн Засаг даргын  2020 оны А/120 дугаар 
захирамжаар батлуулж ахуйн үйлчилгээний салбарын статистик 
мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах тогтолцоог бүрдүүлсэн.  
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.11-ийн үр дүн Худалдаа, үйлчилгээндээ нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй техник, 
технологи, инноваци нэвтрүүлсэн, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдэлсэн, нийгмийн хариуцлагатай аж ахуй 
эрхлэгчдийг дэмжинэ.   

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 он 

2019 он эхний хагас жил жилийн эцэс 

 
Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.11.1   

Гүйцэтгэлийн хэрэгжилт 
хувь 100 - 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.12. Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд эрх шилжиж ирсэн ажлуудын 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах.  

Төлөвлөлтийн уялдаа: НИТХ-ын 2019 оны 9/36 дугаар тогтоол 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

2.12.1 Хэлтэсийн хэмжээнд хуваарьлагдан ирсэн улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 
онд санхүүжигдэх төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, НИТХ-ын 2019 оны 9/36 
дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Худалдан авах ажиллагааны явцын хувь 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 50% 

2-р улиралд: 80% 

3-р улиралд: 100% 

4-р улиралд: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хэлтсийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тайлангийн 
мэдээллийг 6 удаа гаргасан.  

2020 оны 12 сарын 01-ны  байдлаар: 

НОНХС-ийн хөрөнгөөр БЗД-т хэрэгжүүлэх 2 620 000 000 төсөвт 
өртөг бүхий нийт 35 төсөл арга хэмжээ, улсын төсвийн 700 000 
000 төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл арга хэмжээ нийт 3 320 000 
000 төгрөгийн 37 төсөл арга хэмжээ, 13 удаагийн ХЕМ-ийн 
тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулсан, 4 мэргэжилтэн 
үнэлгээний хорооны нарийн бичгээр ажиллаж байна. Нийт 37 
төсөл арга хэмжээнээс 34 төсөл арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг хуулийн дагуу бүрэн 100 хувь гүйцэтгэж, НЗДТГ-т 
зөвлөмж хүргүүлэн гэрээ байгуулагдсан байна.  

3 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 12 
сарын 02-ны  А/1271 тоот захирамжаар он дамжин хэрэгжихээр 
боллоо.  

Худалдан авах ажиллагааны явц 94.0%. 

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 11 төсөл, 
арга хэмжээ 

- Харьцуулалтын аргаар тендер шалгаруулах 26 төсөл, 
арга хэмжээ 
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- Бараа нийлүүлэх 5 төсөл, арга хэмжээ 

- Ажил худалдан авах 36 төсөл, арга хэмжээ 

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 1 ажил 
тус тус байна. 

Биелэлт 100% 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.12.1-р арга хэмжээ 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, НИТХ-ын 2019 оны 9/36 
дугаар тогтоол  

2.12.1.1 

Худалдан авах төсөл арга 
хэмжээний судалгааны 
ажлыг зохион байгуулж, 
ажлын даалгавар 
гаргуулна. 

БЗД-т хэрэгжих 37 төсөл арга хэмжээ тус бүрийн судалгааны 
ажлыг НИТХ-ын Төлөөлөгчдийн туслах болон дүүргийн 
ажилтан, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагуудын оролцоотойгоор 1-2 сард газар дээр нь судалж, 
ажлын даалгавар, зургийн даалгаврыг НХОГ, ХБХГ, НМТГ, НБГ, 
НЭМГ-уудаас гаргуулан авч худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулах бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан. 

Биелэлт 100% 

2.12.1.2 

Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулна. 

Нийт 37 төсөл арга хэмжээний тендерийн баримт бичиг 
боловсруулахаас 37 тендерийн баримт бичиг боловсруулан 
ХЕМ-ээр тухай бүр батлуулсан. Үүнээс Нээлттэй тендерийн 
баримт бичиг 9-ийг /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендерийн 
баримт бичиг орсон/, Харьцуулалтын аргаа бараа, ажил 
худалдан авах тендерийн баримт бичиг 28 /Түлхүүр гардуулах 
нөхцөлтэй тендерийн баримт бичиг орсон/-ийг тус тус 
боловсруулсан байна. 

Биелэлт 100% 

2.12.1.3 

Худалдан авах 
ажиллагааг хуулийн дагуу 
зарлана. 

Нийт 37 төсөл арга хэмжээний 37 тендерийг төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим системээр болон үндэсний шуудан 
сонинд зарлан иргэдэд ил тод нээлттэй хуулийн дагуу 
байршуулсан байна.  

Биелэлт 100% 

2.12.1.4 

Тендер шалгаруулалтын 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна. 

Нийт 37 төсөл арга хэмжээний 36 тендерийг төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим системээр болон үндэсний шуудан 
сонинд зарлан иргэдэд ил тод нээлттэй хуулийн дагуу 
байршуулж нээлт хийсний дагуу 52 оролцогч байгууллагаас 
ирүүлсэн 52 тендерт нарийвчилсан үнэлгээ хийж,  тендерийг 
хамгийн сайнаар шалгаруулан үр дүнг тухай бүр 
www.tender.gov.mn цахим сайтад байршуулан ажилласан байна. 

Биелэлт 100% 

2.12.1.5 

Гэрээ байгуулах, эрх 
олгох мэдэгдэл зөвлөмж 
хүргүүлэх, холбогдох 
баримт бичиг үйлдэж 
захиалагчийн хяналт 
хариуцсан байгууллагад 
шилжүүлэх 

Нийт 37 төсөл арга хэмжээний 31 төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 3 320 000 000 төгрөгийн 31 
компанид гэрээ 31 удаагийн гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл 
хүргүүлж, 37 удаагийн албан бичгээр НЗДТГ-т гэрээ байгуулах, 
эрх олгох тухай зөвлөмж хүргүүлсэн.  

Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.12-ийн үр дүн:  Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд эрх шилжиж ирсэн 
ажлуудын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, 
өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь чанартай шийдвэрлэнэ. 

http://www.tender.gov.mn/
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№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Хэлтсийн хэмжээнд 
хуваарилагдан ирсэн улс, 
нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 
2020 онд санхүүжигдэх төсөл 
арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж 
буй ажлын явцын хувь 

Хувь  5% 80% 82.5% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.13. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны журмыг 

операторын тогтолцоонд нийцүүлж, шинэчлэн батална.   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.13.1-р арга хэмжээ: Албанаас иргэн аж ахуйн нэгжид 
үзүүлэх цахимд шилжсэн Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн системийн ашиглалтын сургалт 
зөвөлгөө өгөх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны мөрийн 
хөтөлбөрийн 5.2.1: Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж, эрх зүйн 
зохицуулалтыг шинэчлэнэ.   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин 100 хувь хэвийн явагдана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус алба нь согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай 
зөвшөөрлийн үйлчилгээг 2018 оноос Нийслэлийн үйлчилгээний 
нэгдсэн систем /eservice.ulaanbaatart.mn/-ээр үзүүлж байна. 
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинээр байгуулагдсан  
Баянхошуу дах салбар үйлчилгээний ажилтнуудад нийслэлийн цахим 
үйлчилгээний eservice.ulaanbaatar.mn системээр дамжуулан 
операторын горимоор хэрхэн үйлчилгээ үзүүлэх сургалт хийж 
операторын горимд шилжүүлэх бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 50 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.13-ын үр дүн: Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг операторын горимд 
шилжүүлэх ажлын бэлтгэл ажил хангагдсан. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2020 он жилийн эцэс  

2019 он  Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт № 2.13.1 хувь 100 100 хувь 100 хувь  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. 3.1 ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ/ 

 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Нийт 
дундаж 

хувь 

1. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 16 32 98.4% 

2. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 8 21 99.7% 

Нийт 24 53 99.1% 
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НЭГ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 7 дахь заалт.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, Монгол Улсын Засгийн 
газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд Улаанбаатар 
хотын инженерийн дэд бүтэц, хот байгуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, харьяа 
байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Хагас жилд: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 50 хувь.  
Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтэц, хот байгуулалтын 
үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах ажлын хүрээнд 
цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлэг, дулаан хангамж, усан хангамж, 
ариутгах татуурга, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, авто зам, 
нийтийн тээвэр, орон сууцны хороолол дундах шугам сүлжээ 
барилгын дулаалга, дээврийн засвар, фасад засварын ажлуудыг 
уялдан зохион байгуулж, НЭЗНХҮЧ-д тусгагдсан нийт 30, 
дүрмээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх нийт 29 арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллав.   

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Төл. Гүй. 

1. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030, Улаанбаатар хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага, Монгол Улсын Засгийн газар, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтэц, 
тохижилт, хог хаягдал, хүнс, худалдаа 
үйлчилгээний үйл ажиллагааг зохион 
байгуулж, харьяа байгууллагуудыг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, дотоод хяналтыг 
хэрэгжүүлсэн байна. 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

100 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын дулаан, 
цахилгаан, гэрэлтүүлэг, нийтийн тээвэр, цэвэр усан хангамж ариутгах татуурга, автозам, 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

замын байгууламж, гүүр, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн 
орон сууцны барилга байгууламжийн ашиглалт, орон сууц, нийтийн аж ахуйн ашиглагч, 
хариуцагч, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж, найдвартай ажиллагаа, тогтвортой байдлыг хангуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 1. « Улаанбаатар хотын инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх, ашиглалт, засвар, арчлалтын үйл ажиллагааг 
нэгдсэн удирдлагаар хангана..» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Онцгой 
Комиссын 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 11 дүгээр 
хурлын тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу “Сайжруулсан шахмал 
түлш болон түүхий нүүрсний хэрэглээ, түүний зохион 
байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах онцгой 
эрх бүхий 24 цагийн хариуцлагатай зохицуулагчдын ажиллах 
ажлын удирдамж”-ийг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан, “Албан 
тушаалтны хуваарь”-ийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр нар тус 
тус батлан, 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-наас 2020 оны 05 
дугаар сарын 16-ныг хүртэл Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 
агентлаг, Захирагчийн харьяа 61 байгууллагын 2100 албан 
хаагчид шахмал түлшний үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, савлагаа, 
борлуулалтад гарсан хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, 
нийслэлийн удирдлагыг мэдээллээр хангах, нийслэл, дүүргийн 
шуурхай штабын уялдааг зохицуулах ажлыг хариуцан ажиллав. 
Хариуцлагатай зохицуулагч нар сайжруулсан түлш борлуулах 
цэгийн байршлыг оновчтой болгож, борлуулалтын 396 цэгийн 
түлшний хангалтыг өдөр тутам нэмэгдүүлэн, түлшийг “Сайн 
карт”-аар борлуулах хувийг 88 хувьд хүргэн, түлш үйлдвэрлэх, 
тээвэрлэх, савлах, борлуулах, дундын болон хангамжийн цэгт 
нөөц бүрдүүлэхэд оролцогч талуудын үүрэг, хариуцлагыг 
сайжруулсан байна. 

- Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын “Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэн, хангамжийн 7 цэгт шахмал түлшийг 25 кг-аар 
савлах ажилд иргэдийн бүлгийн 163 хүнийг 2 ээлжийн зохион 
байгуулалтаар 2019 оны 10 дугаар сарын 05-наас 2020 оны 03 
дугаар сарын 31-нийг хүртэл өдрийн 8 цагаар ажиллуулан, 
1,072,298 шуудай буюу 26807,5тн сайжруулсан түлшийг  савлаж, 
борлуулалтын цэгт хүргэсэн байна. Хангамжийн 7, дундын 31 
цэгийн талбайн гэрэлтүүлэг, цахилгаан эрчим хүчээр ханган, 
түлшийг гараар савлах ажлыг хөнгөвчилж 3-5 м3 багтаамжтай 
6ш бункерийг шинээр хийж, өдөрт 130-180 тн түлшийг савладаг 
болсон. Мөн 800, 1000, 1500 кг савлагаатай түлшийг /жонш/ 
бункерт өргөж хийх зориулалтаар өргөгчтэй машин ажиллуулж, 
савлагаа хийж буй иргэдийн бүлгийн ажилчдыг дулаан хувцсаар 
ханган, хувцас солих, дулаацах, халуун хоол цай хийх гэр барьж, 
бие засах газрыг бий болгон, үйл ажиллагаанд нь өдөр тутам 
хяналт тавьж, удирдлагаар ханган ажилласан байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Улс, нийслэл, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.3-р арга хэмжээ  
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хотын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг удирдан зохион байгуулж, холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин 1311 арга хэмжээ 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт               -“Нийслэлийн 2019-2020 оны өвөлжилтийн дүн, 2020-2021 
оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах зарим арга хэмжээний 
тухай” асуудлыг Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Улсын Онцгой 
Комиссын хуралд тус бүр 1, Нийслэлийн Онцгой комиссын 
хуралдаанд 2, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 4 удаа 
хэлэлцүүлэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг 
даалгавар өгч, биелэлтийг ханган ажилласан байна. Нийслэлийн 
2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 
цахилгаан дулааны эх үүсвэр болон инженерийн хангамжийн 
байгууллага, харьяа газар, дүүргүүд нийт 1356 арга хэмжээг 
төлөвлөж, гүйцэтгэл 99,2%-тай байна. 

 -Өвлийн улиралд газар доорх инженерийн шугам сүлжээнд 
гэмтэл аваар гарч болзошгүй 19 сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн 
гадна, дотор шугам сүлжээ, дээврийн засварын ажилд Нийслэлийн 
Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 723 сая,  төгрөг, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны А/300 дугаар тушаалаар 
хот нийтийн аж ахуйн шуурхай бригадын зардлаас 123,7 сая 
төгрөг хөрөнгийг шийдвэрлүүлэн, шугам сүлжээг шинэчлэн солих, 
дээврийг засварлах ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгүүлсэн байна. 

 -Өвлийн улиралд халтиргаа гулгаа үүссэн үед тээврийн 
хэрэгслийн дугуйн барьцалдах чадварыг нэмэгдүүлж, аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор цас орсны дараа байнга мөстдөг 24 
байршлын автобусны буудлын 3956м.кв талбайг халтиргаа 
гулгаанаас хамгаалах өнгөт хучилтаар бүрэх ажлыг зохион 
байгуулав. 

 -Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд нийслэлийн 
авто замын сангийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжих 7 дүүргийн 129 
гудамж, замд 41704м2 авто замын нөхөөсний ажил, 6 дүүргийн гэр 
хорооллын гудамжны 68400м2 шороон замыг түрж тэгшлэх 
ажлыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 19-нөөс 10 дугаар сарын 15 
хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэв. Мөн эвдрэл ихтэй Баянгол 
дүүргийн Өргөөгийн гудамжны авто замыг шинэчлэн засварлах 
ажлын хүрээнд 424 у/м авто замын хашлага солих, зорчих хэсгийн 
голын эгнээ тусгаарлах 408 у/м хашлага суурилуулж, 4800 м.кв 
талбайн нүхэн эвдрэлийг засварлан,  хучилт хийж, 2 талын явган 
замыг шинээр тавьж, хэвтээ тэмдэглэгээний ажлууд иж бүрэн 
хийгдсэн байна.Түүнчлэн Эрүүл мэндийн даатгалын газрын ус 
тогтдог, тээврийн хэрэгсэл явахад хүндрэлтэй 500м.кв зам 
талбайд асфальтан хучилт хийж, хэвтээ тэмдэглэгээг тавьсан 
байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 100% 

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.2-р арга хэмжээ  

Хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа Инженерийн хангамжийн ашиглалтын байгууллагууд, 
мэргэжлийн албадын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Хотын Инженерийн хангамжийн ашиглалтын байгууллагууд, 
мэргэжлийн албадын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 
“Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоолыг 
эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаас Нийслэлийн 
агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
16-100 кВт/цаг хүртэл, 100кВт/цаг-аас дээш хүчин чадалтай нам 
даралтын халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаан, цахилгаанд 
холбох, хийн болон түүхий нүүрснээс бусад түлшээр халаах ажлыг 
бодлогын түвшинд шийдвэрлэж, Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар нийт 10 удаа хэлэлцүүлэн, инженер 
хангамжийн байгууллагуудад үүрэг даалгавар өгч ажилласан.  

-Мөн “Сайжруулсан шахмал түлш болон түүхий нүүрсний хэрэглээ, 
түүний зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж 
ажиллах онцгой эрх бүхий 24 цагийн хариуцлагатай 
зохицуулагчдын ажиллах ажлын удирдамж”-ийг Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Амарсайхан, “Албан 
тушаалтны хуваарь”-ийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр тус тус 
батлан, 2019 оны 11 дүгээр сарын 08-аас 2020 оны 03 дугаар 
сарын 08-ныг хүртэл Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх 
агентлаг, Захирагчийн харьяа 61 байгууллагын 2100 албан хаагч 
2 удаа түүхий нүүрсний хяналт, шахмал түлшний савлагаа, 
борлуулалт, тээвэрлэлтэд учирч буй хүндрэлтэй асуудлыг 
шийдвэрлэж, нийслэлийн удирдлагыг мэдээллээр ханган, нийслэл, 
дүүргийн шуурхай штабын уялдааг зохицуулан ажилласан байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 100% 

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.3-р арга хэмжээ  

Хотын төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангах, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр санал боловсруулан холбогдох 
шийдвэр гаргуулан мөрдүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Хэрэгжилт - Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар 
сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар Баянзүрх дүүргийн 20, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 21, Хан-Уул дүүргийн 12, 13, 14 дүгээр 
хороог агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд хамруулах, эдгээр 
хорооны 9695 өрх, 115 аж ахуйн нэгж байгууллагын түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглох асуудлыг хэлэлцүүлж, Орчны Бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хороогоoр уламжлан, Монгол улсын Засгийн 
газрын 2020 оны 189 дүгээр тогтоолоор агаарын чанарыг 
сайжруулах бүсэд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байна. 

Нийслэлийн Зохицуулах Зөвлөл, Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтэс, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/-ын 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2020 оны 
01 дүгээр сарын 21-нээс 23-ны өдрүүдэд  Баянзүрх дүүргийн 11 
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дүгээр хороо, “Ургах наран” хорооллын дулаан хангамж, 
халаалтын зуух, орон сууцны барилгуудын дотор системд 
тохируулгын ажлыг хийж, 11, 12 дугаар байранд даралтын 
хэмийг нэмэгдүүлж, халаалт, хэрэглээний халуун усны хэмийг 
хэвийн болгон, гэмтэл гарахаас урьдчилан сэргийлсэн байна. 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.4-р арга хэмжээ  

Хөрөнгө оруулалтаар баригдах инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг 
төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажилд санал өгөх, зөвшилцөх, 
шаардлагатай тохиолдолд зохиогдсон зураг төсөл, техникийн үндэслэлд холбогдох яам, 
хэрэгжүүлэгч агентлаг, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Хэрэгжилт Хариуцсан салбарын хүрээнд Улаанбаатар хотод төсвийн болон 
гадаадын зээл тусламжаар баригдах инженерийн шугам сүлжээ, 
барилга байгууламжийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн 
үндэслэл боловсруулах ажилд тухай бүр санал өгч, зураг төсөв 
зөвшилцөн ажиллаж байна. 

Угсармал орон сууцны гадна фасадыг дулаалах ажлын хүрээнд 
2016-2018 онд 5, 9, 12 давхар барилгыг дулаалах ажлын нэг 
маягийн зураг төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулан, 
эрчим хүчний аудит, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээг 
166 барилгад хийлгэн, Японы ЖАЙКА төслөөр дулаан алдагдлын 
судалгааг хийлгэж, дулаалгын материалд Мэргэжлийн хяналтын 
газрын дүгнэлт гаргуулсан байна. Улаанбаатар хотын орон 
сууцны хорооллоос Улсын Их Хуралд сонгогдсон гишүүдээр 
дамжуулан 2019 оны Улсын төсвийн 6.5 тэрбум төгрөгөөр 24 
барилгын 52 блок (орц), 2020 онд Улс, нийслэлийн 11,9 тэрбум 
төгрөгөөр 35 барилгын 73 блок (орц)-ын гадна фасадыг дулаалж, 
угсармал орон сууцны дулаалгын дулаан техникийн шинэчлэлийг 
хэрэгжүүлэв. “Барилгын салбарын хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах үндэсний арга хэмжээ” /NAMA/ төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгжийн 120 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 24 дулааны 
тоолуурыг дулаалсан барилгад суурилуулж, дулааны эрчим 
хүчний хэрэглээг минут, цаг, өдөр, сар, жилээр тооцох, эрчим 
хүчний аудит хийх, төлбөр тооцоо хийх боломж нөхцөлийг 
бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

-Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар 
байгуулагдсан ажлын хэсэг ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн 
эрдэмтэн багш нартай хамтран, “Хот, тосгон бусад  суурин 
газрын авто зам, гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн стандарт” 
/MNS 6846:2020/-ыг боловсруулан, Хотын Ерөнхий менежер 
болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
Стандарт хэмжилзүйн газрын даргын С/25 дугаар тушаалаар 
батлуулан, хот анх удаа гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн 
стандарттай болов. 

Сэлбэ дулааны станцын барилга угсралтын ажил төлөвлөгдсөн 
хугацаанаас хоцрогдолтой, захиалагч, захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэгч, гүйцэтгэгч, зураг төслийн байгууллагын ажлын 
талбайн зохион байгуулалт, уялдаа холбоо муу, зураг төсөлгүй 
ажил эхэлсэн, хүн хүч, машин механизмын цаг ашиглалт, тоног 
төхөөрөмжийн захиалга удааширсантай холбоотой байсан тул 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тавьсан хүсэлтийн 
дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас Сэлбэ дулааны 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

станцын барилга байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил, 
холбогдох баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн байдалд хяналт 
шалгалт явуулж, зураг төсөл, төлөвлөлтийн 13, барилга 
угсралтын ажлын 8, баримт бичгийн бүрдүүлэлтийн 6 нийт 27 
зөрчил дутагдлыг илрүүлж, улсын ахлах байцаагчийн 2020 оны 
07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01-07-110/216 дугаартай 27 заалт 
бүхий хугацаатай албан шаардлага, 13 заалт бүхий дүгнэлтийг 
төслийн нэгж болон ерөнхий гүйцэтгэгч “Хүрд” ХХК-д хүргүүлсэн 
байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

   

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.5-р арга хэмжээ  

Нийслэлд авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын боихрдлын 
төлбөр хураах ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/15 дугаар “Авто тээврийн 
болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын 
төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга 
хэмжээний тухай” захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн ахалсан төв комисс нийслэлд бүртгэлтэй 
бүх төрлийн авто тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураах 
ажлыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн зохион 
байгуулж, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 
нийслэлийн төсөвт батлагдсан нийт 29,9 тэрбум төгрөгийн 
төлөвлөгөөнөөс 27,7 тэрбум буюу 92,8%-ийг төвлөрүүлээд 
байна. 

Тус ажлын хүрээнд нийслэлд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгслийн 
албан татвар, төлбөрөө тогтоосон хугацаанд төлөөгүй авто 
тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдэд холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу хариуцлага ногдуулж, хуулийн хугацаанд төлүүлэх 
зорилгоор төв комиссоос баталсан удирдамжийн дагуу 2020 оны 
06 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 10-ний өдрийг 
дуустал, 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 10 дугаар 
сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд Тээврийн Цагдаагийн 
албанаас “Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны 
төлбөр хураалтын хяналт шалгалтын ажил”-ийг 2 үе шаттай 
зохион байгуулан ажилласнаар нийт  29,484 тээврийн хэрэгслийн 
1,981,466,085 төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.6-р арга хэмжээ  

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төслийн техникийн даалгавар, 
техникийн нөхцөл, ажлын зураг, холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, журмыг мөрдүүлж, 
зөрчсөн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн талаар зохих байгууллагад мэдэгдэн 
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 24-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажлын алба, Замын хөдөлгөөний төлөвлөлт, 
зохицуулалт, инженерчлэлийн газар болон Нийслэлийн Авто 
замын хөгжлийн газрын холбогдох асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/300 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан “Авто зам, тохижилт ногоон 
байгууламжийг ашиглах хамгаалах” журмын  хүрээнд иргэн, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад авто зам, талбай, тохижилт, 
ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц, гарц гаргах болон 
нөхөн сэргээх зөвшөөрлийг олгож, гүйцэтгэлд хяналт тавих 
үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 2020 
оны 04 дүгээр сарын 21-ний хооронд, нийт 3 удаагийн хурлаас орц 
гарц гаргах зөвшөөрөл олгогдоогүй, авто зам сэтлэх, сүвлэх 
зөвшөөрөл олгогдсон 20-н байршилд төлөвлөгөөт бус хяналт 
шалгалт явуулж илэрсэн зөрчилд албан шаардлага хүргүүлж 
ажилласан.  
- ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Зайсан толгойн зүүн хэсгийн 17 
хэрэглэгчийн 1800 өрхийн дулаан хангамж хүндэрч иргэд, СӨХ-
оос “Баатар дулаан хан” ХХК хувийн орон сууцны конторын үйл 
ажиллагаатай холбоотой гомдол ирсэн тул 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 07-14-нийг хүртэл “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
инженер, техникийн 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Астра вилла, 
Энхжин 1, 2 хотхоны айл нэг бүрийн шугам сүлжээний хог 
шүүгчийг цэвэрлэн, дулааны горим тохируулга хийж, 
зөвшөөрөлгүй тавьсан насосны асуудлыг шийдвэрлэн 
халаалтыг хэвийн болгов. Мөн тус хорооны Зайсан толгой 
орчмын орон сууц хороолол, хотхоны гүний худгийн ундны усыг 
төвлөрсөн усан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох зураг 
төслийг боловсруулж, шаардагдах хөрөнгийг 2021 оны үндсэн 
чиглэлийн төсөвт тусгуулан ажиллахыг холбогдох байгууллага, 
албан тушаалтанд Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдрийн 21 дүгээр хуралдаанаар тэмдэглэлд 
тусгасан байна. 
- Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн, орон сууцжуулах ажлын 
хүрээнд Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороонд баригдсан 1000 
айлын орон сууцны инженерийн шугам сүлжээг нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр хийж, төвлөрсөн дулаанд холбосноор 
“Баганат өргөө” ХХК-ийн барьсан 2,8 Мвт-н хүчин чадалтай 3 
халаалтын зуухны 2-ыг Налайх, 1-ийг Багахангай дүүрэгт 
шилжүүлэхэд шаардагдах 432,0 сая төгрөгийн зардлыг 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр шийдвэрлэн, дулаан дамжуулах 
төв, халаалтын зуухны угсралт, гадна дотор цахилгаан, 
гэрэлтүүлгийн ажлыг дуусган, туршилт тохируулгыг хийсэн 
байна. Энэ ажлын үр дүнд Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, 
Гордокийн 11 орон сууцны байрны халаалтын хэм, хэрэглээний 
халуун усны доголдол арилав. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ   Хангалттай  

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.7-р арга хэмжээ  

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт 
хийж, зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг холбогдох байгууллага, хотын 
удирдлагуудад уламжлан холбогдох шийдвэр гаргуулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Хэрэгжилт - Нийслэлийн 2016-2017 оны өвөл сургууль, цэцэрлэг, 
эмнэлгийн инженерийн шугам сүлжээнд 12 удаагийн аваар 
саатал гарч байсан бол 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 оны 
өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг зун намрын цагт эртнээс 
анхаарч 125 сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон нутгийн өмчийн 
барилга байгууламжийн гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээ, 
дээвэр, цахилгаанд үзлэг шалгалт хийж 2017 онд 1,043.21 сая 
төгрөг, 2018 онд 821.74 сая төгрөг, 2019 онд 749.9 сая төгрөг, 
2020 онд 723.0 сая төгрөг буюу нийт 3,3 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгийг Нийслэлийн Засаг даргын  нөөц болон бусад эх 
үүсвэрээс гаргаж нийт 92 сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн гадна, 
дотор инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан, дээврийг шинээр 
солих, өргөтгөх, засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэсний үр дүнд 
2016-2020 оны өвөл, хаврын халаалтын хугацаанд гэмтэл 
сааталгүй өвөлжсөн. Нийслэлийн 2020-2021 оны өвөлжилтөд 
хүндрэл учруулж болзошгүй 10 цэцэрлэг, 9 сургууль, 1 эмнэлэг 
нийт 20 барилга байгууламжийн гадна, дотор инженерийн шугам 
сүлжээ, дээвэрт үзлэг шалгалт хийж 14 барилга байгууламжийн 
засварын ажилд шаардагдах 723,0 сая төгрөгийг Нийслэлийн 
Засаг даргын 2020 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/1034 
дүгээр захирамжаар шийдвэрлүүлсэн.  

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 2020 оны 08 
дугаар сарын 28-ны өдөр дээрх 14 сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн 
удирдлагуудтай уулзаж инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн 
засварын ажлуудыг шуурхай хийлгэн анги танхимын зохион 
байгуулалтыг хангах, хяналт тавих  үүрэг өгч засварын ажлыг 
10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор бүрэн хийж дуусгасан 
байна. 
 Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 10 
дугаар сарын 14-ний өдрийн А/300 дугаар тушаалаар хот 
нийтийн аж ахуйн шуурхай бригадын зардлаас 123,7 сая төгрөг 
хөрөнгийг шийдвэрлэж 5 байгууллагын инженерийн шугам 
сүлжээг засварласан байна. 

- Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд шинээр дулааны эх 
үүсвэрийн барилга, халаалтын зуух дулаан механикийн иж бүрэн 
тоноглол, гадна дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, усан хангамж, 
ариутгах татуургын шугам, цэвэрлэх байгууламж, холбоо, 
цахилгаан хангамж, 2х630кВа хаалттай дэд өртөө зэрэг иж 
бүрэн инженерийн “Дэд бүтцийн төв”-ийг барьж улсын комисс 
ажиллаж 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 2020/218 
дугаартай актыг баталгаажуулан Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 06 дугаар сарын 
16-ны өдрийн “Дэд бүтцийн төв”-ийн барилга байгууламж шугам 
сүлжээг нийслэлийн өмчид бүртгэх тухай” 98 дугаар тогтоолоор 
нийслэлийн өмчид бүртгэн, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 
07 дугаар сарын 03-ны өдрийн  “Дэд бүтцийн төвийн барилга 
байгууламж шугам сүлжээг нийслэлийн өмчид бүртгэх авах 
тухай” А/938 дугаар захирамжаар ашиглалт, борлуулалтыг 
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-
т хүлээлгэн өгсөн байна.  

Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/ хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр хангах, горим 
тохируулга, зүгшрүүлэг хийх үед ДХ-8-аас эргэлтийн өнцөг 22 
хүртэлх гол шугам сувагчилалгүй, хэрэглэгчийн салаа 
шугамыг PPR хуванцар хоолойгоор угсарч шууд хөрсөөр булсан, 
11-р гудамжны дулааны салбар шугам хөлдөж ашиглалтгүй 
болсон, хэрэглээний халуун усны шугамын зарим хэсгийг хар 
трубагаар хийсэн, хяналтын болон огтолгооны худгуудад 
стандартын шат тавцан байхгүй, худгийн тагны түвшин хэт 
доор байрлаж үерийн болон хөрсний усанд автах зэрэг 
хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн байна. 

Дээрх асуудлыг Нийслэлийн Онцгой комиссын 2020 оны 
10 дугаар сарын 10, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 
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оны 09 дүгээр сарын 10, 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуралдаанд 
тус тус 3 удаа танилцуулан 19, 21 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл 
болон Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1189 дүгээр 
захирамжаар тус халаалтын зууханд 2019 оны халаалтын 
улиралд гарсан ашиглалтын зардал болох цахилгаан эрчим 
хүчний 37 сая, цэвэр усны 23 сая төгрөгийн өр, халаалтын зуухыг 
хэвийн ажиллуулахад шаардагдах 2-р хэлхээний шугам сүлжээг 
дулаалах, худгийн тагны түвшинг өндөрлөх, цэвэрлэх 
байгууламжийн автомат ажиллагааны СКАДА төхөөрөмжийн 
программ хангамжийн лицензийн зардал болох 113 сая төгрөг 
буюу нийт 166.7 сая төгрөгийн зардлыг гүйцэтгэгч компанийн 
барьцаа хөрөнгөөс гарган дэд бүтцийн төвийн хэвийн 
найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах шийдвэрүүдийг 
гаргуулан Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Санхүү, 
төрийн сангийн хэлтэс, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
хэлтэс, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т тус тус үүрэг 
даалгавар өгч ажилласан байна. 

- Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Баянзүрх 
дүүргийн 8 дугаар хороонд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар “Баганат өргөө” ХХК-ийн барьсан 2,8 Мвт-н хүчин 
чадалтай 3 халаалтын зуухны 2-ыг Налайх дүүргийн 5 дугаар 
хороо, Городок тосгоны халаалтын зуухны газарт шилжүүлэн 
суурилуулах ажлыг 2019 онд зохион байгуулан угсралтын ажилд 
шаардагдах 68.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг НЗД-ийн нөөцөөс 
гаргасан боловч тухай ондоо багтаан санхүүжилт аваагүйгээс 
хураагдсан байна. Улмаар дээрх ажлыг гүйцэтгүүлэхээр 
халаалтын зуухны барилгын өргөтгөл болон 2.8 МВт/ц хүчин 
чадалтай халаалтын зуухыг зөөж шилжүүлэх угсралтын ажилд 
шаардагдах 368.2 сая төгрөгийн хөрөнгийг 2020 оны Нийслэлийн 
төсөвт тусгуулан НЗД-ийн 2020 ны А/812 дугаар захирамжаар 
худалдан авах ажиллагааны эрхийг Нийслэлийн Орон сууцны дэд 
бүтцийн газарт шилжүүлсэн байна. Тус газар нь худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулахдаа дээрх 2 халаалтын зуухыг зөөж 
шилжүүлэх, угсралт, суурилуулалтын ажлын тоо хэмжээг ажлыг 
даалгавар, техникийн тодорхойлолтод тусгалгүй 
орхигдуулснаас болж барилга угсралтын ажлыг зураг төсөлд 
халаалтын зуухыг зөөж шилжүүлэх, угсралт суурилуулалтын 
ажил тусгагдаагүй байна. Нийслэлийн 2020-2021 оны халаалтын 
улиралд тус 2 зуухыг залгах боломжгүй болсон талаар Налайх 
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас 2020 оны 09 дүгээр сарын 
23-ны өдрийн 05/1698 тоот албан бичиг ирүүлж Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
тус албаны Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /ОНӨААТҮГ/, Чандмань 
налайх /ОНӨААТҮГ/, “Мөлүү Хээр” ХХК-ийг оролцуулсан хурлыг 
зохион байгуулж угсралтын ажлын явц, нөхцөл байдлын талаар 
тодруулан Нийслэлийн Онцгой комиссын хуралдаанд 
танилцуулан Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооноос Налайх 
дүүргийн 5 дугаар хорооны “Городок”-ын халаалтын зуухны 
газарт зөөж шилжүүлсэн 2 халаалтын зуухны угсралт, 
суурилуулалтын ажилд шаардагдах 68,5 сая төгрөгийн 
хөрөнгийг НЗД-ийн нөөц хөрөнгөөс гаргахаар шийдвэрлэж 
захирамж 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/1189 
дугаартайгаар баталгаажиж угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлсний 
үр дүнд Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, Городок тосгоны 11 орон 
сууцны байрны халаалтын хэм, хэрэглээний халуун усны 
доголдол арилсан байна. Мөн Налайх дүүргийн Городокт 
шилжүүлсэн дээрх 2 халаалтын зуухыг ашиглалтад оруулснаар 
хуучин ажиллаж буй 2 зууханд налайхын түүхий нүүрс хэрэглэх 
зөвшөөрөл олгож, хэвийн ажиллах боломжийг бүрдүүлэв. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн 
Засаг даргын 2019 оны “Нам даралтын халаалтын зууханд 
түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” А/1377 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн засаг даргын зөвлөлийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 10 дугаар хуралдаанд 
танилцуулан Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК-иар хотын 
дулаан хангамжийн гидравлик тооцоог хийлгэж төвлөрсөн 
дулаан хангамжид холбогдох боломжтой 16 кВт/ц-аас дээш хүчин 
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чадалтай төрийн өмчийн 30, иргэн, айл өрхийн 129, аж ахуйн 
нэгжийн 131 барилга байгууламжийн 192 халаалтын зуухны 
судалгааг гаргаж 32,687 тонн нүүрсний хэрэглээг бүрэн 
зогсооход шаардагдах 7.84 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэхийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 
/Т.Гантөмөр/-нд, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т даалгаж 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 04 дүгээр 
сарын 29-ний өдрийн 01/1486 тоот албан бичгээр Орчны 
Бохирдлыг бууруулах үндэсний хороонд хүргүүлж, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын сайд Н.Цэрэнбатад танилцуулсан боловч 
тодорхой хариу ирүүлээгүй байна.  

Төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох боломжтой 
халаалтын зуухны хөрөнгө оруулалтын тооцоо, судалгааг 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 08 дугаар сарын 
07-ны өдрийн 18 дугаар хуралдаан, 2020 оны 09 дүгээр сарын 10-
ны 19 дүгээр хуралдаан, 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
21 дүгээр хуралдаанд тус тус дахин танилцуулан 36 халаалтын 
зуухыг буулгаж төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох 3.5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг Орчны бохирдлыг бууруулах 
үндэсний хорооны 2020 оны төсөвт тусгуулан зохион байгуулж 
ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 
/Т.Гантөмөр/ нд даалгасан байна. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер нь Орчны 
бохирдлыг Бууруулах үндэсний хорооны 2020 оны 10 дугаар сарын 
28-ны өдрийн 3 дугаар хуралдаанд танилцуулан 36 ширхэг 
халаалтын зуухыг буулгаж хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбох 3.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2020 
оны төсвийн хөрөнгөөс гаргахаар шийдвэрлэж Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний 
өдрийн “Эрх шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай” А/639 дүгээр 
тушаалаар баталгаажуулан захиран зарцуулах эрхийг 
Нийслэлийн Засаг даргад шилжүүлсэн байна.  
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд түүхий нүүрс 
хэрэглэдэг халаалтын зуухыг буулгаж төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбох техникийн боломж бүрдүүлэх ажлыг 
санхүүжүүлэх гэрээ байгуулан Нийслэлийн засаг даргын 
захирамжийн төслийг бэлтгэн санал авч байна. Тус халаалтын 
зуухнуудыг буулгаж хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаанд холбох 
ажил 2020 онд хийгдэх боломжгүй тул барилга угсралтын ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааг он 
дамжуулан зохион байгуулж барилга угсралтын ажлыг 2021 оны 
09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 
ажиллаж байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.8-р арга хэмжээ  

Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлэг, нэгдсэн удирдлагын “Тулга" системийн ашиглалтын үйл 
ажиллагаа, засвар арчлалтад хяналт тавих, нэгдсэн удирдлагаар хангах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт Нийслэлийн 6 дүүрэгт гэрэлтүүлгийн удирдлагын Тулга системд 
холбогдсон 788 щитэнд  өдөр тутмын хяналт тавин алсаас 
удирдан ажиллаж байна. 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 
Тулга системд 36 гэрэлтүүлгийн самбар шинээр,  мөн Налайх 
дүүргийн 31 самбарыг нэгдсэн удирдлагын Тулга  системд 
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холбоод байна. Тулга системд 2011-2012 онд холбогдсон  ЧД, 
СБД, ХУД, БЗД-ийн 85 байршил дахь гэрэлтүүлгийн самбарын 
алсын удирдлагын аппаратыг шинэчилсэн. Ингэснээр эдгээр 
байршлуудын гэрэлтүүлэг үүрэн холбооны сүлжээний доголдлоос 
үл хамааран цагийн хуваарийн дагуу ажиллах боломжоор 
хангагдсан. 
Тулга системийн ublight програм дээр Тоолуур нэртэй шинэ цэс 
хөгжүүлэн Тулга системд холбогдсон болон холбогдоогүй энгийн 
щит самбар бүхий гэрэлтүүлэгт зарцуулагдаж байгаа нийт 
эрчим хүчний хэрэглээг тус програм дээр нэгтгэх, анализ хийх 
боломжтой болсон. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ   Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.9-р арга хэмжээ  

Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн ажпын төлөвлөлт, зураг төсөл, барилга угсралтын ажлуудыг ашиглалтын 
үйл ажиллагаатай уялдуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Хэрэгжилт -Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1055 дугаар захирамжаар 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 3.5 сая ам.долларын 
"Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийг даван туулах 
чадавхийг бэхжүүлэх төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
Т.Гантөмөрөөр ахлуулан байгуулсан байна. Төслийн хүрээнд 
хөрсний усны түвшин өндөр, үерт өртөж болзошгүй БЗД-ийн 9-р 
хороо, СХД-ийн 7, 24, 25, 40, 41, 42-р хороо, СБД-ийн 12, 13, 16-р 
хорооны 8317м үерийн далан сувгийн трассыг иргэдийн 
оролцоотойгоор хот төлөвлөлтийн бодлоготой уялдуулж, 
инженер хангамжийн байгууллагуудтай зөвшилцөн, 10 байршилд 
үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ажил хийгдэхээс 6 ажлыг 
90%, 3 ажил трасс зөвшилцөх, 1 ажлыг 2021 онд хийхээр ажиллаж 
байна.  

- Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/761 дүгээр захирамжаар 
АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн 350 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотод хэрэгжих ус 
хангамжийн цогц төслийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгөх Ажлын хэсгийг Монголын Мянганы 
Сорилтын сангийн удирдах зөвлөлийн гишүүн, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
дарга Т.Гантөмөрөөр ахлуулан байгуулсан байна. Ажлын хэсэг 
Мянганы Сорилтын сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих 
“Улаанбаатар хотын ус хангамжийг цогцоор сайжруулах төсөл”-
ийг “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны бодлогын 
зорилт, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 
2030-д тусгагдсан бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл арга 
хэмжээнд хамруулан, уг төслийн ус хангамжийн Баруун эх 
үүсвэрийн дэд бүтэц баригдах газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд 
авах асуудлыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 
хэлэлцүүлэн, Засгийн газрын “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд 
авах” тухай тогтоол гаргуулахаар Барилга хот байгуулалтын 
яаманд хүргүүлсэн байна. Мөн Сонгинохайрхан уулын бэлд 
баригдах Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрээс Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн гаргалгааны шугам хүртэлх хаягдал усны 
шугамын трассыг Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба, 
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Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, инженерийн хангамжийн 
ашиглалтын байгууллагуудтай зөвшилцөж баталгаажуулав. 

- Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Даян дэлхийн 
ногоон хөгжлийн байгууллага, GIZ Германы хамтын 
ажиллагааны байгууллагатай хамтран “Улаанбаатар хотын 
угсармал орон сууцны барилгад дулаан техникийн шинэчлэл 
хэрэгжүүлэх төсөл”-ийг Үндэсний онцлогтой хүлэмжийн хийг 
бууруулах сан /NAMA/-д хүргүүлэн, 76 улсаас шалгаран, 18 сая 
еврогийн буцалтгүй тусламж олгохоор шийдвэрлэсэн байна. 
Төслийг хэрэгжүүлэхэд нийт төсөвт өртгийн 10 хувь буюу 1.8 
сая еврог Монголын тал 5 жилийн хугацаанд хариуцахаар болсон. 
Төслийн нэг дүгээр үе шатны нарийвчилсан суурь судалгаа хийх 
ажлын гэрээнд 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр гарын үсэг 
зурж дулаалах барилгуудыг сонгох, оршин суугчдад төслийн 
мэдлэг олгох, 3000 хүртэлх айл өрхийн оршин суугчдаас судалгаа 
авах, гарын үсэг цуглуулах, тэдний төлбөрийн чадавхийг 
тодорхойлох, барилгын шинэчлэлийн төлбөр хураамжийн схем 
боловсруулах, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар, оршин 
суугчдын хооронд байгуулах гэрээний эрх зүйн орчныг судлах 
ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн, Төслийн хоёр дугаар 
шатны шалгаруулалтад хүргүүлсэн байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь 

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.10-р арга хэмжээ  

Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалтыг зохицуулах зөвлөл, Эрчим Хүчний 
Зохицуулах хороотой хамтран тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд санал өгч 
хамтран ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Нийслэлийн Зохицуулах Зөвлөл, Мэргэжлийн хяналтын газар, 
“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Монголын дулаан 
үйлдвэрлэл, хангамжийн үндэсний холбоо” ТББ-тай хамтран, 
“Дулаан орчин-Хэрэглэгчийн тав тух-2020” аяныг 3 дахь жилдээ 
зохион байгуулж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 22 аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг хамруулан, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл 
шаардлагын биелэлт, халаалтын зуухны хэвийн ажиллагаа, 
нүүрсний нөөц, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаанд 
хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилган, 
агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй 
халаалтын зуухыг төвлөрсөн дулаан, цахилгаан, хий, сэргээгдэх 
эрчим хүчний системд шилжүүлсэн шинэ техник технологитой 
танилцав. 

-Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Нийслэлийн эрчим хүчний 
зөвлөл, Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-тай хамтран Орон 
сууц нийтийн аж ахуйн салбарт 2016 оноос хойш дулааны эрчим 
хүч түгээх, дулаан үйлдвэрлэх, түүгээр зохицуулалттай хангах 
тусгай зөвшөөрөлгүй 530 иргэн, хуулийн этгээдийг 68 тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшигч болгон үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин, 
ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний 
тухай” А/1358 дугаар захирамжийн хүрээнд тусгай зөвшөөрөлгүй 
“Ганманлай” ХХК, “Дэнж хотхон” ХХК, “Дай цэцэн” ХХК, “Тунамал 
аривжих өргөө” ХХК, “Комфорт таун инвест” ХХК, “Ди Ди 
прогресс” ХХК, “Нэмэх түвшин” ХХК, “Хаан-Уул өргөө” ХХК, 
“Цэцэнбээс” ХХК зэрэг 9 хувийн ОСК-ын тусгай зөвшөөрлийг 
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хүчингүй болгож, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт 
борлуулалтыг Орон сууц ,нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/, түүний ХҮТ-үүдэд шилжүүлэв. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.11-р арга хэмжээ  

Улаанбаатар хотын халаалтын улирлын болон халаалтын бус улирлын гидравлик горим 
ажиллагааг Хотын ерөнхий менежерээр батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт 2020-2021 оны өвлийн оргил ачааллын үед ажиллах 1, 2-р 
хэлхээний гидравлик тооцоог Улаанбаатар Дулааны сүлжээ 
ТӨХК, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/ 
хийж 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерээр батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна. 

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.12-р арга хэмжээ  

Инженерийн шугам сүлжээнд шинээр хэрэглэгч холбох, сунгах техникийн нөхцөл олгох 
хурал, үйл ажиллагаанд салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцож санал өгөх, шийдвэр 
гаргах, хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээ, хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн 
бодлоготой уялдуулж нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.  

 Хэрэгжилт -Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй 
сургууль, цэцэрлэг зэрэг төсөв байгууллагуудын барилга, 
инженерийн шугам сүлжээний техникийн нөхцөлийг цаг 
алдалгүй, түргэн шуурхай шийдвэрлэж ажилласан. Үүний дотор 
446 техникийн нөхцөл олгогдсноос 58 төсөвт байгууллага 
болох сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төвийн  барилга, гэр 
хорооллын 115 айл өрхөд  ус хангамж, ариутгах татуургын 
техникийн нөхцөл олгосон байна. 

-Улс, нийслэл гадаадын зээл тусламжаар нийслэлийн хэмжээнд 
хэрэгжиж байгаа инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, 
тохижилт ногоон байгууламжийн ажилд шаардагдах цахилгаан 
хангамжийн техникийн нөхцөлийг УБЦТС ТӨХК-д уламжилж 
шуурхай гаргуулан хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг цаг хугацааг 
хэмнэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.13-р арга хэмжээ  

Улаанбаатар хотын инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн хэтийн төлөвлөгөө, 
ажлын зураг, техник эдийн засгийн үндэслэл, хайгуул судалгаа, тооллого зэрэг бүртгэлийн 
баримтуудыг журмын дагуу архивт хүлээлгэн өгөх, мөн эзэн харьяалалгүй инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг төрийн болон орон нутгийн өмчид бүртгэх санал 
боловсруулан холбогдох шийдвэр гаргуулах ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт - Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/483 дугаар захирамжаар 
Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Сонгинохайрхан 
дүүргийн 7 дугаар хороонд баригдсан 9,3Гкал/ц хүчин чадалтай 
дулааны эх үүсвэрийн зураг төсөл, барилга угсралтын явц, 
цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулах ажлын хэсгийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр ахлуулан байгуулсан.  
Ажлын хэсэг дээрх дулааны эх үүсвэрийн барилга байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээг Нийслэлийн өмчид шилжүүлэн авах 
асуудлыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн, Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 87 дугаар 
тушаалаар байгуулагдсан ашиглалтад хүлээн авах комиссын 
2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн актыг үндэслэн, 
Нийслэлийн өмчид бүртгэн ашиглалт үйл ажиллагааг 
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-
т шилжүүлэн өгсөн байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1358 дугаар захирамжаар 
нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгийг нийслэлд үнэ төлбөргүй шилжүүлэх асуудлыг судлах 
ажлын хэсгийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр ахлуулан 
байгуулсан байна. Ажлын хэсэг 490 орон сууц, 135 ус дулаан 
дамжуулах төвүүдийн дундын эзэмшлийн инженерийн шугам 
сүлжээ, тоног төхөөрөмж, нийт 8,867,684,126 сая төгрөгийн 
хөрөнгийг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн, нийслэлийн өмчид бүртгэн 
авсан байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ   Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.14-р арга хэмжээ  

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын баримт бичиг, дэд бүтцийн төлөвлөлт, 
барилга байгууламж тохижилтын асуудлуудыг хэлэлцэн нэгдсэн дүгнэлт гаргах, 
мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд оролцох, санал өгөх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Нийслэлийн газар, барилгажилтын мэргэжлийн зөвлөлийн 
хуралд оролцон инженер хангамжийн шийдэл техникийн хүчин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

чадал хүрэлцээтэй эсэх талд санал өгч хот төлөвлөлтөд үр 
дүнтэй шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. 

-Барилга, хот байгуулалтын яамнаас дахин шинэчлэн 
боловсруулсан “Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах 
үйл ажиллагааны журам”-ын төсөлд иргэдийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгоор  “Сонгосон талбайд инженерийн болон 
нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн үр өгөөжийг 
тооцоолж хөрөнгө оруулалт хийх,  төслийн хүрээнд баригдсан  
инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээнд 
дараагийн хэрэглэгчийг хангах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, 
төсөл хэрэгжүүлэх эрх цуцлагдсан тохиолдолд газраа чөлөөлсөн 
иргэдийг орон байраар хангах үүргийг болон иргэдэд учирсан 
хохирлыг дараагийн төсөл хэрэгжүүлэгч шалгарах хүртэлх 
хугацаанд тухайн төслийг хэрэгжүүлэхээр гэрээ байгуулсан 
хуулийн этгээд хариуцна” гэсэн заалтуудыг шинээр нэмж 
оруулав. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.15-р арга хэмжээ  

Хөрсний болон авто зам талбайн борооны ус зайлуулах далд шугам сүлжээ, үерийн 
хамгаалалтын далан сувгийн цэвэрлэгээ, засвар арчлалтын ажилд хяналт тавих, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Нийслэлийн Авто замын 
хөгжлийн газар, Геодези, усны барилга байгууламжийн газар 
/ОНӨААТГ/-аас авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээг 
өргөтгөх, шинэчлэх, засварлах, ажлыг 2016 онд 2 байршилд, 2017 
онд 13 байршилд, 2018 онд 11 байршилд, 2019 онд 9 байршилд, 
2020 онд 5 байршилд, нийт 39 байршилд хийж гүйцэтгэв.  2020 
онд борооны ус ихээр тогтдог Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, 
Гэгээнтэн цогцолбор, Зайсангийн гудамжны борооны ус 
зайлуулах шугамын ажилд 1,7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлж, 5 байршлаас 2 байршлын шугам сүлжээний ажлыг 
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар /ОНӨААТҮГ/ хийсэн 
байна. 
- Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хороо, Чингэлтэйн эхэнд халиа 
дошин, хөрсний болон булгийн усыг зайлуулах 350м урттай 
инженерийн шугам сүлжээний ажлыг нийслэлийн төсвийн 330,0 
сая төгрөгийн санхүүжилтээр Геодези, усны барилга 
байгууламжийн газар /ОНӨААТҮГ/  хийн, түүний ашиглалт, 
засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна. 
- Нийслэлийн хэмжээнд хөрсний усны түвшин дээшилж, булгийн 
ус халиа дошин ихээр үүсэж байгаатай холбогдуулан, 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн А/82 дугаар 
тушаалаар Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтсийн 
даргаар ахлуулан Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Хот 
байгуулалт, хөгжлийн газар, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн 
газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, дүүргүүдийн онцгой байдлын 
хэлтэс, Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв /ОНӨААТҮГ/, 
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
мэргэжлийн инженер техникийн нийт 187 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Налайх 
дүүргийн гэр хорооллын айл өрх, гудамж талбайгаас 7440 тн ус 
соруулан, 346 удаагийн рейсээр 7796 тн мөсийг зөөвөрлөж, 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Нийслэлийн төсвөөс 196.0 сая төгрөгийн зарцуулсан байна. Мөн 
Шинжлэх ухааны Академи, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, 
Цэвдэг судлалын салбарын эрхлэгч, доктор А.Дашцэрэнтэй 
хамтран голын, булгийн, ул хөрсний, холимог гэсэн 4 төрлийн 
халиа дошинд хэмжилт, Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороо, 
Амгалан дулааны станцын арын булгийн ус, Баянзүрх дүүргийн 9 
дүгээр хороо, Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төвийн урд 
талын халиа дошинд тандалт судалгаа хийж, далан босгох, 
суваг татах, нэмэлт усны шугам холбох арга хэмжээ авснаар 
хөрсний ус, халиа дошин үүсэхээс урьдчилан сэргийлж ажилласан 
байна. 
- Сонгинохайрхан дүүргийн 40 дүгээр хорооны айлын байшин, 
хашаа, гудамж, зам талбай усанд автан хүндрэлтэй нөхцөл 
байдал үүссэнтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтэс, Геодези, усны барилга байгууламжийн газар 
/ОНӨААТҮГ/, ОУ-ын Хабитат төслийн нэгж усыг чиглүүлэх 
сувгийг 200м газарт татсан боловч усны түвшин урсац 
үргэлжлэн гарсан тул ус сувгийн цэвэр усны ф300 мм-ийн шугамд 
хяналтын ухалтыг 3 хэсэг газар ухаж, шугам цоорсноос гарсан 
усны алдагдлыг бүрэн зогсоов. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.16-р арга хэмжээ  

Авто зам, инженерийн шугам сүлжээний аваар осол, газар хөдлөл болон үер усны аюулын 
үед салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд Онцгой байдлын газар, холбогдох шуурхай 
ажиллагааны үед ажиллах ажлын хэсгүүдтэй хамтран цагийн байдалд арга хэмжээ авч, 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Нийслэлийн Онцгой Комиссоос “Коронавируст (Ковид-19) цар 
тахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ” сэдэвт 
дадлага сургуулилтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 06-аас 08-ны 
өдрүүдэд зохион байгуулахтай холбогдуулан, бэлтгэл ажлыг 
хангах, зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ХЕМ-ийн 
2020 оны 04 дүгээр сарын 28-ны А/149 дүгээр тушаалаар 
байгуулж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Буянт ухаа спорт 
цогцолборт 300 ортой эмнэлэг дэлгэх, Яармагийн эмнэлэгт 100 
ортой эмнэлэг дэлгэх ажлуудад тус тус бэлтгэл хангуулж, 
дадлага сургуулилтын үеэр шуурхай штаб дээр цагийн байдал 
авч ажилласан. 

-Коронавируст (Ковид-19) халдварт цар тахлын бүх нийтийн 
бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед Нийтийн тээврийн 
автобусанд зай барьж, нэг автобусанд 10-15 хүн зорчих, 
хяналтын ажилтнуудыг ажиллуулах, ариутгал 
халдваргүйтгэлийг тогтмол хийлгэх зорилгоор хүн ихээр 
зорчдог 84 байршлын зогсоолууд дээр нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний газрын албан хаагчдаас гадна Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албаны 9 хяналтын ТББ-ууд, хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсийн нийт 51 албан хаагч 
хяналт тавин ажиллаж байна. Мөн автобусны буудлын 
ойролцоох зах худалдааны төв, хүнсний дэлгүүрүүдэд тогтмол 
хяналт тавьж ажиллахаар шийдвэрлэж, мэдээг Нийслэлийн 
Онцгой Комисст 2020.11.23-ны өдрөөс эхлэн танилцуулж 
ажиллаж байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд 2020.11.23-
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2020.12.07-ны өдрийн хооронд нийт давхардсан тоогоор 792 
автобусны буудалд 8594 автобусанд өглөө 07:00-10:00, орой 
17:00-20:00 цагийн хооронд оргил ачааллын үеэр өдөрт 2 удаа 
хяналт хэрэгжүүлсэн байна. 

Тус автобуснуудаас нийт 7819 зай барьсан, 8052 ариутгах 
хэрэгсэлтэй, 1178 хяналтын ажилтан мөн давхардсан тоогоор 
ажилласан. 775 автобус зай бариагүй, 7416 автобус хяналтын 
ажилтангүй, 542 автобус ариутгах хэрэгсэлгүй зөрчлийг 
гаргасан байна. 

- Авто машины зөвшөөрөл олголт /QR/: Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд хот нийтийн аж ахуй, инженер хангамжийн чиглэлээр 
18 чиглэлийн хүрээнд 400 гаруй байгууллага, аж ахуй нэгж 
хуулийн этгээдэд нийт 12632 хүсэлт ирүүлсэн. Үүнээс 28.4% 
буюу 3588 зөвшөөрлийг олгосон байна. 

- Хөрсний ус: Улаанбаатар хотын СХД, БГД, ЧД, БЗД, СБД зэрэг 
5 дүүргийн 9 хорооны нутаг дэвсгэрт хөрсний ус их хэмжээгээр 
гарч халиа дошин үүсч айл өрх, нийтийн эзэмшлийн зам талбай 
усанд автах нөхцөл байдал үүссэн газруудад Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны 
дарга Т.Гантөмөр газар дээр нь үүрэг чиглэл өгч, Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтсээс хяналт тавин ажиллаж 
байна. 

- Орон сууц, нийтийн аж ахуй: Улаанбаатар хотын цахилгаан 
хангамж, ус хангамж, тохижилт, хог хаягдал, нийтийн тээвэр, 
гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгаа зэрэг 
холбогдох инженерийн хангамжийн байгууллагуудаас ирж буй 
мэдээг нэгтгэж, удирдах албан тушаалтнуудад танилцуулж 
ажилладаг. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүргийн дагуу 
ХУД-ийн 11-р хорооны  Астра вилла, Энхжин хотхоны 700 гаруй 
айл өрхийн дулааны горим тохируулга, коллектор цэвэрлэх 
ажлыг 48 цагийн дотор шуурхай гүйцэтгэж, ажилласан.  

-ХУД-ийн 11-р хороо, "Баатардулаанхан" ОСК-ын харьяа “Астра 
вилла”, “Женерал таун” хотхоны хэрэгцээний халуун, хүйтэн 
усыг НМХГ-ын дүгнэлтээр /нян бактери/ илэрсэн тул хаах 
шийдвэр гаргаж, халуун ус хангамжийг хязгаарласан. Бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан УБ 
хотын Ерөнхий менежерт танилцуулж, ОСК-оор иргэдийн 
халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахиулж, УСУГ-ын зөөврийн 
ус түгээх албанаас 5тн машинаар оршин суугчдыг зөөврийн 
усаар хангаж, зохицуулалт хийж ажилласан. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.17-р арга хэмжээ  

Салбарын хэмжээнд дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлэх, туршлага солилцох 
чиглэлээр гадаад, дотоодын байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт -Эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах, 
шинэ техник технологи нэвтрүүлэх зорилгоор Германы олон 
улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй 
Монгол дахь барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх 
төслийн 2 дугаар бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг 
даргын 2019 оны А/924 дүгээр захирамжаар “Улаанбаатар хотын 
барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээний 
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төлөвлөгөөг боловсруулах” ажлын хэсгийг Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга 
Т.Гантөмөрөөр ахлуулан байгуулсан. Ажлын хэсэг 
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан, Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын чуулганд өргөн барих бэлтгэл ажлыг 
хангасан байна. Төслийн хүрээнд 2019 онд Орон сууц нийтийн аж 
ахуйн удирдах газрын харьяа 50 ус дулаан дамжуулах төвд 
инвертор суурилуулж, 2020 онд Сонгинохайрхан, Баянзүрх, 
Налайх дүүргийн 10 сургууль, цэцэрлэгт 4,7 тэрбум төгрөгийн 
дулаан техникийн шинэчлэлийн ажлыг хэрэгжүүлэн, эрчим хүчийг 
хэмнэх боломж бүрдүүлэв. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.18-р арга хэмжээ  

Нийтийн зориулалттай орон сууцанд амьдрах айл өрхийн амьдралын тав тухтай байдлыг 
хангах зорилгоор Сууц өмчлөгчдийн холбооны Дээд зөвлөл болон сууц өмчлөгчдийн 
холбоо, хувийн орон сууцны конторуудтай хамтран ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

 Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1358 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 10, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 
байрлах “Буянт-Ухаа 1, 2” хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, 
ус дулаан дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг Орон 
сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-т шилжүүлэх  
ажлын хэсгийг Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга 
Ц.Рэгзэдмаагаар ахлуулан, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Хот 
суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, Төрийн орон сууцны корпораци 
ХХК, Нийслэлийн Орон сууцны корпораци, Өмчийн харилцааны 
ашиглалт, удирдлагын газар, Ус сувгийн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар  
/ОНӨААТҮГ/ болон иргэд, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг төлөөлж Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн 
холбоо ТББ, Хувийн орон сууц нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв 
ТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлийн 
төлөөллийг оролцуулан байгуулж, “Буянт-Ухаа 1, 2” хорооллын  
ашиглалт, үйлчилгээг Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах 
газар /ОНӨААТҮГ/-т шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. 

 Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн Шууд захирагчийн үнэлгээ    Хангалттай 

 Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2-ын үр дүн 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он 
Хагас жилд Жилийн эцэс 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Хотын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах 
ажлыг удирдан зохион байгуулж, 
холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 
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2. 

Хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
Инженерийн хангамжийн ашиглалтын 
байгууллагууд, мэргэжлийн албадын 
үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

3. 

Хотын төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжийн хэвийн 
найдвартай ажиллагааг хангах, үр 
ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр санал 
боловсруулан холбогдох шийдвэр 
гаргуулан мөрдүүлэх; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

4. 

Хөрөнгө оруулалтаар баригдах 
инженерийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн зураг төсөл, техник 
эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 
ажилд санал өгөх, зөвшилцөх, 
шаардлагатай тохиолдолд зохиогдсон 
зураг төсөл, техникийн үндэслэлд 
холбогдох яам, хэрэгжүүлэгч агентлаг, 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар 
дүгнэлт гаргуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

5. 
Нийслэлд авто тээврийн болон өөрөө 
явагч хэрэгслийн албан татвар, 
төлбөрийг төвлөрүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

6. 

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн зураг төслийн 
техникийн даалгавар, техникийн 
нөхцөл, ажлын зураг, холбогдох хууль 
тогтоомж, норм дүрэм, журмыг 
мөрдүүлж, зөрчсөн байгууллага, аж 
ахуйн нэгж, иргэдийн талаар зохих 
байгууллагад мэдэгдэн холбогдох 
арга хэмжээг авч ажиллуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

7. 

Инженерийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн ашиглалтын байдалд 
үзлэг шалгалт хийж, зайлшгүй 
шийдвэрлэх шаардлагатай 
асуудлуудыг холбогдох байгууллага, 
хотын удирдлагуудад уламжлан 
холбогдох шийдвэр гаргуулан 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

8. 

Улаанбаатар хотын гэрэлтүүлэг, 
нэгдсэн удирдлагын “Тулга" 
системийн ашиглалтын үйл 
ажиллагаа, засвар арчлалтад хяналт 
тавих, нэгдсэн удирдлагаар хангах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

9. 

Гадаад дотоодын хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн ажпын төлөвлөлт, 
зураг төсөл, барилга угсралтын 
ажлуудыг ашиглалтын үйл 
ажиллагаатай уялдуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

10. 

Хот суурины ус хангамж ариутгах 
татуургын ашиглалтыг зохицуулах 
зөвлөл, Эрчим Хүчний Зохицуулах 
хороотой хамтран тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд санал 
өгч хамтран ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

11. 
Улаанбаатар хотын халаалтын 
улирлын болон халаалтын бус 
улирлын гидравлик горим ажиллагааг 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 
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Хотын ерөнхий менежерээр батлуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; 

12. 

Инженерийн шугам сүлжээнд шинээр 
хэрэглэгч холбох, сунгах техникийн 
нөхцөл олгох хурал, үйл ажиллагаанд 
салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд 
оролцож санал өгөх, шийдвэр гаргах, 
хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээ, 
хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хотын 
хөгжлийн бодлоготой уялдуулж 
нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

13. 

Улаанбаатар хотын инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн хэтийн төлөвлөгөө, 
ажлын зураг, техник эдийн засгийн 
үндэслэл, хайгуул судалгаа, тооллого 
зэрэг бүртгэлийн баримтуудыг 
журмын дагуу архивт хүлээлгэн өгөх, 
мөн эзэн харьяалалгүй инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг 
төрийн болон орон нутгийн өмчид 
бүртгэх санал боловсруулан 
холбогдох шийдвэр гаргуулах ажлыг 
зохион байгуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

14. 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хот 
байгуулалтын баримт бичиг, дэд 
бүтцийн төлөвлөлт, барилга 
байгууламж тохижилтын асуудлуудыг 
хэлэлцэн нэгдсэн дүгнэлт гаргах, 
мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд 
оролцох, санал өгөх; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

15. 

Хөрсний болон авто зам талбайн 
борооны ус зайлуулах далд шугам 
сүлжээ, үерийн хамгаалалтын далан 
сувгийн цэвэрлэгээ, засвар арчлалтын 
ажилд хяналт тавих, нэгдсэн 
удирдлагаар хангаж ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

16. 

Авто зам, инженерийн шугам 
сүлжээний аваар осол, газар хөдлөл 
болон үер усны аюулын үед салбар 
хариуцсан мэргэжилтнүүд Онцгой 
байдлын газар, холбогдох шуурхай 
ажиллагааны үед ажиллах ажлын 
хэсгүүдтэй хамтран цагийн байдалд 
арга хэмжээ авч, нэгдсэн удирдлагаар 
хангаж ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

17. 

Салбарын хэмжээнд дэвшилтэд 
техник технологи нэвтрүүлэх, 
туршлага солилцох чиглэлээр гадаад, 
дотоодын байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

18. 

Нийтийн зориулалттай орон сууцанд 
амьдрах айл өрхийн амьдралын тав 
тухтай байдлыг хангах зорилгоор Сууц 
өмчлөгчдийн холбооны Дээд зөвлөл 
болон сууц өмчлөгчдийн холбоо, 
хувийн орон сууцны конторуудтай 
хамтран ажиллах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 
хувь 

50 
хувь 

100 
хувь 

100 
хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3. Монгол Улсын засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг 
хангуулах түүхий нүүрс хориглох тухай төлөвлөгөө батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана. 

Эрх зүйн акт: НЗДМХ-ийн 3.1.7, НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.15, Агаар орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1.8.6, 1.9.1 дэх заалтууд 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1-р арга хэмжээ: Тусгай зөвшөөрөлгүй түүхий 
нүүрс хэрэглэдэг халаалтын зуухнуудад 2020.09.15-ны өдрөөс эхлэн түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглосонтой холбогдуулан арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.7, НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 3.15, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1.8.6, 
1.9.1 дэх заалтууд 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 
2019 оны А/1377 дугаар захирамж гарч тусгай зөвшөөрөлгүй 
түүхий нүүрс хэрэглэдэг халаалтын зуухнуудад 2020.09.15-ны 
өдрөөс эхлэн түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосонтой 
холбогдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас 
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй 100 кВт/ц-аас дээш 
хүчин чадалтай 239 ААНБ-ын 343 халаалтын зуухны 
удирдлагуудтай 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1377 дугаар захирамжийг 
танилцуулан халаалтын зуухны техникийн шийдлийг өөрчлөх 
талаар 7 хоног бүр уулзалт зохион байгуулж ажилласны үр дүнд 
10 ААН-ийн 17 зуухыг төвлөрсөн дулаанд, 13 ААН-ийн 16 зуухыг 
цахилгаанд, 17 ААН-ийн 28 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх, 
125 ААН-ийн 183 зууханд сайжруулсан түлш, уур үйлдвэрлэгч 
66 ААН-ийн 82 зууханд баяжуулсан нүүрс /мидлинг/ хэрэглүүлэх 
техникийн шийдлийг бүрэн хэрэгжүүлэн 64650 тонн түүхий 
нүүрсний хэрэглээг зогсоосон байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

                

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2.-р арга хэмжээ: Төвлөрсөн дулаанд холбогдох 
боломжгүй халаалтын зуухнуудыг цахилгаан болон хийд шилжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.7, НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
3.15, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1.8.6, 1.9.1 дэх 
заалтууд 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

 Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 43, 62 дугаар тогтоол, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1377 дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн агаарын 
чанарыг сайжруулах бүсэд төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдох боломжгүй 17 сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
гал унтраах ангийн 28 түүхий нүүрс хэрэглэдэг халаалтын 
зуухыг буулгаж хийн халаалтад шилжүүлсэн байна. 
Дээрх ажлын хүрээнд 2020-2021 онд шинээр ашиглалтад орох 13 
сургууль, цэцэрлэгийн түүхий нүүрс хэрэглэхээр төлөвлөсөн 26 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

халаалтын зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх зураг төслийг 
боловсруулан 3 сургууль, 6 цэцэрлэгийн халаалтыг хийн 
халаалтад шилжүүлсэн. БОАЖЯ-аас зарлагдсан 10 сургууль, 
цэцэрлэгийн 20 халаалтын зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх 
ажлыг “Юнигаз” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. 
- М-Си-Эс группийн “Кока-Кола” ХХК-тай хамтран жилд 6800 тн 
буюу 100 вагон түүхий нүүрс хэрэглэдэг технологийн уур 
үйлдвэрлэдэг зуухыг буулгаж байгальд ээлтэй хийн зууханд 
шилжүүлэв. “М-Си-Эс Интернэйшнл” ХХК, Японы NTEC ХХК-ийн 8 
халаалтын зуух, БНСУ-ын DAEYEOL компанийн 4 уурын зуух, дэд 
бүтэц бүхий бүрэн автомат, шинэ технологи бүхий хийгээр 
ажилладаг зуухнуудыг ашиглалтад оруулав. Дэлхий нийтэд 
тархсан Ковид-19 цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдал 
зарлан, хил хаасан үед Япон, Солонгосын шинэ технологи бүхий 
хийн зуухыг угсрах, горим технологи, туршилтыг хийх Эстони 
улсын инженерийг Монгол улсад авчрах талаар Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян, Гадаад 
харилцааны яамны Консулын газрын захирал Л.Мөнхтүшиг нарт 
танилцуулан Монголд ирүүлэн туршилт тохируулгыг хийлгэсэн 
байна. 
- Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах 
ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн Нийслэлийн агаарын 
чанарын бүсэд байрлаж байгаа аж ахуйн нэгжийн тусгай 
зөвшөөрлийг олгохдоо халаалтын зуухыг цахилгаан хангамжид 
холбох шаардлага тавьсны дүнд  2019 онд 544, 2020 оны 10 
дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 256 аж ахуйн нэгжийг нийт 
956 ширхэг халаалтын зуухыг цахилгаан халаалтад шилжүүлсэн 
байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.3.-р арга хэмжээ: Төвлөрсөн дулаанд холбогдох 
боломжгүй сургууль, цэцэрлэг, төрийн өмчийн барилга байгууламжуудыг дэвшилтэд шинэ 
технологи ашиглаж халаалтыг шийдвэрлэх ажилд банк санхүүгийн байгууллагын зээл 
тусламж нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

НЗДМХ-ийн 3.1.7, НЭЗН-ийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 
3.15, Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1.8.6, 1.9.1 дэх 
заалтууд 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө  

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

 Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төвлөрсөн дулаан, цахилгаан хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдох боломжгүй Улс, нийслэл, орон нутгийн өмчийн 
сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, гал унтраах ангийн барилга 
байгууламжийг ISO14001:2004; ISO9001:2000; ISO 14001:2015 
стандартуудын дагуу Азийн хөгжлийн банкны ТА9308 төсөл 
хөтөлбөр, “Ногоон зээл”  төсөл хөтөлбөрт хамруулан, хийн 
халаалтад шилжүүлэх харилцан ойлголцлын “Санамж бичиг”-ийг 
“Газком” ХХК-тай байгуулан, “Газком” ХХК-ийн хөрөнгөөр 17 
сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, гал унтраах ангийн 28 халаалтын 
зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэв. БОАЖЯ-аас зарлагдсан 10 
сургууль, цэцэрлэгийн 20 халаалтын зуухыг хийн халаалтад 
шилжүүлэх ажлыг “Юнигаз” ХХК хийж гүйцэтгэж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.1.3-ийн үр дүн: .Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй халаалтын зуухтай 
иргэн ААН-үүдэд 2020.09.15-наас эхлэн түүхий нүүрс түлүүлэхгүй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан 
байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хагас жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэс 

2019 он Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 
Төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбогдох 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 48% 100% 100% 

2 
Төвлөрсөн цахилгаан 
хангамжид холбогдох 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 75% 100% 100% 

3 
Хийн түлшний 
халаалтад шилжих 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 50% 100% 100% 

4 
Сайжруулсан шахмал 
түлш хэрэглэх 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 29% 100% 100% 

5 
Уур үйлдвэрлэгч 
мидлинг хэрэглэх 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 61% 100% 100% 

6 
Сэлбэ дулааны станцад 
холбох 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 25% 100% 100% 

7 
Шинээр баригдаж 
байгаа 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 60% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4. 2020 онд хийгдэх инженерийн шугам сүлжээ, авто зам, тохижилтын ажлын 
нэгдсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулж, гүйцэтгэлийн явцад авто замын орц гарц гаргах, сэтлэх сүвлэх зөвшөөрлийг 
журмын дагуу олгож ажиллана. 

Эрх зүйн акт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2020 
онд хэрэгжих авто зам, тохижилт, ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 
нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж батлуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

 Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2020 онд хэрэгжих авто зам, 
тохижилт, ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

нийт 1311 ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерээр батлуулан, батлагдсан төлөвлөгөөг 
инженер хангамжийн байгууллагууд 100 хувийн 
гүйцэтгэлтэйгээр  хэрэгжүүлэн, Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн 2020.05.21-ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.2.-р арга хэмжээ: Нийслэлийн 2020 оны бүтээн 
байгуулалтын ажилтай уялдуулан 2020.04.01-2020.10.01-ний хороонд авто зам сэтлэх 
сүвлэх, орц гарц гаргах ажлын хэсгийн хурлыг тогтмол зохион байгуулж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

 Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/926 дугаар захирамжаар 
инженерийн шугам сүлжээ барих, шинэчлэх, засварлахаар авто 
зам, тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц гарц 
гаргах зөвшөөрлийг олгох, сэргээн засварлах, шаардагдах 
хөрөнгийг төвлөрүүлэн зарцуулах, ашиглалт хамгаалалтыг 
хангах, хяналт тавих, зөрчил дутагдлыг арилгах ажлын хэсгийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн 
ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр ахлан ажиллаж байна. Тус 
ажлын хэсэг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 10 дугаар сарын 
01-нийг хүртэл Мягмар гараг бүр нийт 26 удаа хуралдаж, 719 
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 730 хүсэлтийг хэлэлцэн, 
сэтлэх сүвлэх 231, орц гарц гаргах 37, нийт 268 зөвшөөрлийг 
олгож, нөхөн төлбөрийг тус албаны дансанд төвлөрүүлэн, 
зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй 20 байршилд төлөвлөгөөт 
бус хяналт шалгалт явуулж, барьцаа хөрөнгөөр нөхөн сэргээлт 
хийх ажлыг зохион байгуулав. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хагас жилд: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 50 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4-ийн үр дүн: . Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2020 онд хэрэгжих авто зам, тохижилт, 
ногоон байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний нэгдсэн төлөвлөгөө батлагдаж бүтээн байгуулалтын ажлууд 
цаг хугацаандаа хэрэгжсэн байна. 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хагас жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэст 

2019 он Төл  Гүй Төл  Гүй 

1. Нэгдсэн төлөвлөгөөг 
батлуулах 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн жилийн 
хэрэгжилт 100 

хувь 

50% 50% 100% 100% 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

2 Авто зам сэтлэх 
сүвлэх, орц гарц гаргах 
ажлын хэсгийн хурлыг 
тогтмол зохион 
байгуулах 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн жилийн 
хэрэгжилт 100 

хувь 

50% 50% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5. Хөрөнгө оруулалтаар баригдах инженерийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажилд санал өгөх, зөвшилцөх, 
шаардлагатай тохиолдолд зохиогдсон зураг төсөл, техникийн үндэслэлд холбогдох яам, хэрэгжүүлэгч агентлаг, 
мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах. 

Эрх зүйн акт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1-р арга хэмжээ: Барилга байгууламж инженерийн 
шугам сүлжээний бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсөв техникийн даалгавар 
боловсруулж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улс, нийслэл, орон нутгийн сангийн хөгжлийн хөрөнгөөр хийгдэх 
үерийн далан сувгийн засвар, орон сууцны барилгын дээврийн 
засвар, гэрэлтүүлэг, хүчдэлийн уналттай айл өрхийн цахилгаан 
эрчим хүчийг сайжруулах, гэр хорооллын айл өрхүүдэд нар 
салхины хосолсон эрчим хүчний эх үүсвэр бүхий сэргээгдэх эрчим 
хүчний систем суурилуулах ажлуудын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолтын боловсруулан, хотын Ерөнхий менежерээр 
батлуулсан. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №.3.1.5-ийн үр дүн: 2020 онд нийслэлд хэрэгжих барилга байгууламж, бүтээн 
байгуулалтын ажлуудын зураг төсөв, ТЭЗҮ, норм норматив стандартын шаардлагыг хангасан байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / 
Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Хагас жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэст 

2019 он Төл Гүй Төл Гүй 

1. Зураг төсөв техникийн 
даалгавар 
боловсруулсан байх 

Үйл 
ажиллагааны 

гүйцэтгэл, 
хувиар 

Тухайн жилийн 
хэрэгжилт 100 

хувь 

50% 50% 100% 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6. Хот суурины ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалтыг зохицуулах зөвлөл, 
Эрчим Хүчний Зохицуулах хороотой хамтран тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд санал өгч 
хамтран ажиллах 

Эрх зүйн акт: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.1-р арга хэмжээ: Иргэд оршин суугчдаас удаа 
дараа гомдол санал ирүүлж буй үйл ажиллагаа нь доголдолтой хувийн орон сууцны 
конторуудын үйл ажиллагааг цэгцлэх ажлыг зохион байгуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс Мэргэжилтнүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувиар 

 Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1358 дугаар захирамжийн 
хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 10, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 
байрлах “Буянт-Ухаа 1, 2” хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, 
ус дулаан дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг Орон 
сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-т шилжүүлэх  
ажлын хэсгийг Дотоод хяналтын хэлтсийн дарга 
Ц.Рэгзэдмаагаар ахлуулан, Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Хот 
суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөл, Төрийн орон сууцны корпораци ХХК, 
Нийслэлийн Орон сууцны корпораци, Өмчийн харилцааны 
ашиглалт, удирдлагын газар, Ус сувгийн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар  
/ОНӨААТҮГ/ болон иргэд, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг төлөөлж Орон сууц нийтийн аж ахуйн мэргэжлийн 
холбоо ТББ, Хувийн орон сууц нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв 
ТББ, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбоодын дээд зөвлөлийн 
төлөөллийг оролцуулан байгуулж, “Буянт-Ухаа 1, 2” хорооллын  
ашиглалт, үйлчилгээг Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/-т шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулав. 
- ХУД-ийн 11 дүгээр хороо, Зайсан толгойн зүүн хэсгийн 17 
хэрэглэгчийн 1800 өрхийн дулаан хангамж хүндэрч иргэд, СӨХ-оос 
“Баатар дулаан хан” ХХК хувийн орон сууцны конторын үйл 
ажиллагаатай холбоотой гомдол ирсэн тул 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 07-14-нийг хүртэл “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК, 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
инженер, техникийн 70 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Астра вилла, 
Энхжин 1, 2 хотхоны айл нэг бүрийн шугам сүлжээний хог 
шүүгчийг цэвэрлэн, дулааны горим тохируулга хийж, 
зөвшөөрөлгүй тавьсан насосны асуудлыг шийдвэрлэн халаалтыг 
хэвийн болгов. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №.3.1.6-ийн үр дүн: Зарим хувийн орон сууцны конторуудын үйл ажиллагааг Орон сууц 
нийтийн аж ахуйн удирдах газарт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хагас жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэст 

2019 он Төл  Гүй  Төл  Гүй  

1. Иргэдийн ирүүлсэн 
гомдол саналыг 
барагдуулсан байх 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50% 50% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.7. Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 7 дахь заалт.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.7.1-р арга хэмжээ: Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, Монгол Улсын Засгийн 
газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд Улаанбаатар 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

хотын инженерийн дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, харьяа байгууллагуудыг 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны Стратеги 
төлөвлөгөөний 6-7 дугаар бүлэг. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс Мэргэжилтэн бүр 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, 
Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага, Монгол Улсын Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлийн 
хүрээнд Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, сайжруулсан түлшний 
борлуулалтын цэгийн үйл ажиллагаа, 2020-2021 оны өвөлжилтөд 
хүндрэл учруулж болзошгүй нийт 17 барилга байгууламжийн 
гадна, дотор инженерийн шугам сүлжээ, дээврийн засвар, СӨХ, 
ХОСК-ын үйл ажиллагаа, зөвшөөрөлгүйгээр авто зам, талбай, 
тохижилт, ногоон байгууламжийг сэтлэх, сүвлэх, орц, гарц 
гаргасан байршлуудад төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 
хяналт шалгалтын ажлыг явуулав. 

-Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээг сайжруулах талаар цаашид авах арга 
хэмжээний тухай” А/1358 дугаар захирамжийн хэрэгжүүлэн, 
Хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу 
дүүргийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан дэд ажлын хэсэг 
байгуулан, үнэ тарифыг үндэслэлгүй тогтоодог, түрээсийн 
төлбөр, мөнгөн хуримтлалыг зориулалтын бус зүйлд 
зарцуулдаг, орон сууцны контор болон СӨХ-ны үйл ажиллагааг 
хамтатган явуулдаг, халаалт хэрэглээний халуун усны засвар 
үйлчилгээ, дуудлагыг барагдуулдаггүй, мэргэжлийн инженер 
техникийн ажилчидгүй, оршин суугчдын хурлыг хийдэггүй, хууль 
зөрчиж СӨХ-ны даргыг сонгосон зэрэг үйл ажиллагаа нь 
доголдож байгаа 492 СӨХ, конторт үзлэг шалгалт зохион 
байгуулсан байна. 

 

2. Хотын тохижилт, ногоон байгууламжийн чиглэлээр Монгол 
Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-2020 оны мөрийн 
хөтөлбөрт туссан 4, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Эдийн Засаг нийгмийг 2019 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан 19 ажлын биелэлтийг 
хангаж, үйл ажиллагааг зохион байгуулж, харьяа 
байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллав. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэс: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.7-ийн үр дүн: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

№ 
Үр дүнгийн 

шалгуур 
үзүүлэлт  

Хэмжих нэгж 
Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2020 оны Хагас 
жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэст 

2019 он Төл Гүй Төл Гүй 

1. Хяналт 
шалгалт 
явуулсан байх 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн жилийн 
хэрэгжилт 100 

хувь 

50% 50% 100% 100% 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбай, орон сууц, гэр 
хорооллын тохижилт, ногоон байгууламж, гэрлэн чимэглэл, хаяг хаягийн байгууламж, гадна зар сурталчилгааны 
болон мэдээллийн байгууламж, хөшөө дурсгал, архитектурын жижиг байгууламжийн ашиглалт, арчлалт 
хамгаалалт, сэргээн засварлах, бүртгэлжүүлэх, эзэнжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 7 дахь заалт. 

 №1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.1-р арга хэмжээ. Тохижилт, ногоон 

байгууламж, хот чимэглэл, гадна зар сурталчилгааны ажлыг хот төлөвлөлт, хот 

байгуулалтын норм дүрэм, журам, стандарт, тавигдах шаардлагад нийцүүлэн төлөвлөх, 

мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх, эзэнтэй болгон бүртгэлжүүлэх, арчлах ажпыг зохион 

байгуулж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, амрах орчныг бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон 

хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 

санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 

менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө УБЗАА-ны хот тохижилтын бусад зардал 5  тэрбум 

УБЗАА-ны ногоон байгууламжийн бусад зардал 11,5  тэрбум 

НТХО-4,5 тэрбум 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

2-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

3-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

4-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын 90 

хувийг  НӨАУГ-т хүлээлгэж өгөөд байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө УБЗАА-ны хот тохижилтын бусад зардал 5  тэрбум 

УБЗАА-ны ногоон байгууламжийн бусад зардал 11,5  тэрбум 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 90% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

  

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.2-р арга хэмжээ. Хот төлөвлөлт хот 

байгуулалтын норм дүрэм, журам, стандарт тавигдах шаардлагад нийцсэн усан оргилуур, 

хөшөө баримал, хот чимэглэл, архитектурын жижиг байгууламж, гадна зар сурталчилгааны 

байгууламж, явган зам, дугуйн зам, авто зогсоол, дугуйн зогсоол, автобусны буудал, 

амралт, спортын талбай, ногоон байгууламж, бичил цэцэрлэг, цэцэрлэгт хүрээлэн бий 

болгох бодлого боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон 

хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 

санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 

менежменттэй болно.» 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө УБЗАА-ны хот тохижилтын бусад зардал 5  тэрбум 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

УБЗАА-ны ногоон байгууламжийн бусад зардал 11,5  тэрбум 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

2-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

3-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

4-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажилллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тохижилт, ногоон байгууламжийн бодлогын хэрэгжилтийг 

хангуулан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.3-р арга хэмжээ. Гадна зар сурталчилгааны 

байгууламж байрлуулах зөвшөөрлийг олгох, татвар хураамжийг төвлөрүүлэх, аюулгүй 

байдлыг хангуулах, зөрчил бүхий гадна зар сурталчилгааны байгууламжийг албадан 

буулгах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө 20.0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

2-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

3-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

4-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн Засаг даргаас 2020 оныг “Нэг хот-Нэг 

стандарт” зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан 

өнгө үзэмж, аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй, холбогдох 

норм, дүрэм стандартад нийцэхгүй, эрх бүхий байгууллагаас 

зөвшөөрөл аваагүй, журмаар хориглосон байршилд байрлуулсан, 

авто замын хөдөлгөөний камер, тэмдэг, тэмдэглэгээ халхалсан, 

явган зорчигчийн хөдөлгөөнд саад учруулсан, гадна зар 

сурталчилгааны байгууламжийг буулгах цэгцлэх, журмын 

хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор Улаанбаатар хотын 

Ерөнхий менежерийн 2020 оны 02 дугаар сарын 12-

ны өдрийн “Гадна зар сурталчилгааны байгууламжийн журмын 

хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулах тухай” А/81 дүгээр 

тушаалын дагуу төвийн 6 дүүрэгт нутаг дэвсгэрт үзлэг 

шалгалт явуулж зөрчлийг арилган ажилласан. Том тулгуурт 

самбар 39 ширхэг, стандартын шаардлага хангаагүй гадна 

хаяг, хулдаасан А мэдээллийн самбар 567 ширхэг албадан 

буулгасан. 2020 онд нийт  61 иргэн, аж ахуйн нэгж, хуулийн 
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этгээдтэй гэрээ байгуулж, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх 

825.0 сая төгрөгөөс 385,330,780 сая 

төгрөг  төвлөрүүлсэн  байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө 100.0 УБЗАА /Хот тохижилтын бусад зардал/ 

Хүрсэн түвшин Зөрчил бүхий том тулгуурт самбар 39 ширхэг, стандартын 

шаардлага хангаагүй гадна хаяг, хулдаасан А мэдээллийн самбар 

567 ширхэг албадан буулгаж, нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх 

825.0 сая төгрөгөөс 385,330,780 сая 

төгрөг  төвлөрүүлсэн  байна. 

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.4-р арга хэмжээ. Хот чимэглэлийн чиглэлээр 

нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд тодорхой асуудал оруулах, 

батлагдсан төлөвлөгөө, даалгавар, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хяналт 

тавих 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

2-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

3-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

4-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 3241ш 

шилмүүст мод, 250000ш гоёлын навчит мод сөөг, тарьж, арчилгааг 

мэргэжлийн байгуулагуудаар гүйцэтгүүлж байна. Энэхүү ажлын 

хүрээнд шинээр 13 байршилд ойн төгөл байгуулах ажлыг 13 ААНБ, 

23 байршилд модлог ургамлын хослол зохиомж хийх ажлыг 10 

ААНБ хийж гүйцэтгэсэн. Мөн 11 ААНБ 128 байршилд 16500ш 

гоёлын модыг 2200ш торхонд байршуулж, арчилгааны ажлыг 

хариуцан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд нийт 250,000ш гоёлын мод 

сөөг тарьж ногоон массын хэмжээг нэмэгдүүлсэн.    

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 
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Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.5-р арга хэмжээ. Хотын тохижилт, ногоон 

байгууламжийн ажлыг дүүргийн нутаг дэвсгэрээр зохион байгуулж цэцэрлэгжилт, тохижилт, 

архитектурын жижиг байгууламж болон хөшөө дурсгал, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн 

бүртгэл судалгаа хөтөлж, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, сэргээн засварлах ажлыг төлөвлөх, 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, ажил үйлчилгээ явуулахад гүйцэтгэлийн хяналт 

тавьж тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө УБЗАА Хот тохижилтын урсгал зардал-100 сая 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

2-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

3-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

4-р улиралд: Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж 

ажилллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1.Хан-Уул дүүргийн 18 дугаар хороо, Удирдлагын академийн 
хойно байрлах Их жанжин Д.Сүхбаатарын “Эрдэмд шамдахтун” 
хөшөөг анх 1947 онд нэр барималч С.Чоймбол бүтээсэн. Энэхүү 
баримлын их бие нь төмөр карказ, бетон, шавар хийцтэй бөгөөд 
73 жилийн түүхтэй уг хөшөөг нөхөн сэргээх ажил огт хийгдэж 
байгаагүй юм. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын санаачлагаар 
Нийслэлийн Засаг даргын А/574 дүгээр захирамжийн дагуу 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн  2020 оны А/60 дугаар 
тушаалаар Үнэлгээний хороо байгуулагдан гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулж, 162.2 сая төгрөгөөр Д.Сүхбаатарын хөшөөг 
хүрлээр цутгаж, суурь талбайг боржин чулуугаар сэргээн 
засварлах ажлыг Монгол Улсын урлагийн гавъяат зүтгэлтэн 
А.Очирболд хийж гүйцэтгэн талбайд 2020 оны 12 дугаар сарын 
04-ний өдөр байрлуулсан. 
2.Нийслэл түүх соёл, хөшөө дурсгалыг хадгалах, сэргээн 
засварлах, хүүхэд залуучуудад сурталчлах, хотын өнгө төрхийг 
чимэглэх зорилгоор дараах 13 байршилд хөшөө дурсгалыг 
сэргээн засварлав. Үүнд: 

1. Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Халуун элгэн нутаг 
хөшөөний суурь, 

2. Сүхбаатар дүүрэг, 4 дүгээр хороо Цэрэндоржийн 
гудамжин дахь Бишгүүр үлээж буй охин, 

3. Сүхбаатар дүүрэг, 4 дүгээр хороо Цэрэндоржийн 
гудамжин дахь Бүжин хооллож буй охин, 

4. Сүхбаатар дүүрэг, 4 дүгээр хороо Цэрэндоржийн 
гудамжин дахь Цэцэг усалж буй охин баримлууд, 

5. Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Хүүхдийн урлан 
бүтээх төвийн хашаанд байрлах Зээрэнцэг шидэгч, 

6. Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо, Хүндийг өргөгч 
баримлууд, 

7. Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо, 2-р сургуулийн өмнөх 
талбайд байрлах Д.Сүхбаатарын цээж баримал, 

8. Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Ширэндэвийн 
хөшөөний суурь,  

9. Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Ард кино театрын 
өмнөх усан оргилуурын баримал, 

10. Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, Үндэсний цэцэрлэгт 
хүрээлэн доторх Рольктой охин баримал, 
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11. Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Төмөр замын цэцэрлэгт 
хүрээлэн доторх Тэмээний ноцолдоон баримал, 

12. Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Хаан банкны өмнөх 
талбайд байрлах Хос морины баримал, 

13. Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Төв цэнгэлдэх 

хүрээлэнгийн Сурын талбайн дэргэдэх Сур харваач 

зэрэг баримлууд болно. Ковид-19 цар тахлын улмаас 

хөшөө дурсгал усан оргилуурыг сэргээн засварлах 

дансыг Сангийн яамнаас хаасан тул дахин хөшөө 

засварлах болон усан оргилуурын засварын ажил 

хийгдээгүй болно. 

Зарцуулсан хөрөнгө Хот тохижилтын бусад зардал 182.5 сая төгрөг 
УБЗАА Хот тохижилтын урсгал зардал-50 сая 

Хүрсэн түвшин Засварласан хөшөө-14ш 

  

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.6-р арга хэмжээ. Хот тохижилтын ажлын 

мэдээ, судалгааг гарган нэгтгэж дүгнэхэд мэргэжлийн хүмүүсийг татан оролцуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө Ногоон байгууламжийн арчилгааны зардлаас 150 сая 

Тохижилтын ажлын урсгал зардлаас 50 сая 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ногоон байгууламжийн 3, тохижилтын ажлын 1 

ТББ-тай гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлэх.  

2-р улиралд: ТББ-даас гаргасан судалгаануудыг нэгтгэж дүн 

шинжилгээ хийх. 

3-р улиралд: ТББ-даас гаргасан судалгаануудыг нэгтгэж дүн 

шинжилгээ хийх. 

4-р улиралд ТББ-даас гаргасан судалгаануудыг нэгтгэж дүн 

шинжилгээ хийх. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ногоон байгууламжийн мэргэжлийн хөндлөнгийн хяналтын 3 

Төрийн бус байгууллага, тохижилтын ажилд хөндлөнгийн 

хяналт хэрэгжүүлэх 1Төрийн бус байгууллагыг сонгон 

шалгаруулж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан сар бүр 

тохижилт ногоон байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт 

тавьж ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө Ногоон байгууламжийн 3 төрийн бус байгууллага-120 сая 
Тохижилтын ажлын 1 төрийн бус байгууллага-50 сая 

Хүрсэн түвшин Ногоон байгууламжийн 3, тохижилтын ажлын 1 ТББ-тай гэрээ 

байгуулан ажилласан. 

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.7-р арга хэмжээ. Эрхлэх асуудлын хүрээнд 

семинар, зөвлөгөөн, сургалт зохион байгуулах ба гадаад дотоодын ижил төрлийн үйл 

ажиллагаанд хамрагдах, ном товхимол гаргах, гарын авлага материалаар хангах, сургалт 

сурталчилгаа явуулах, иргэдийн ахуйн соёл, хотжилт, экологийн боловсролыг 

дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Гадаад дотоодын сургалт, семинарт хамрагдана. 

Холбогдох ажлуудыг зохион байгуулна.  

2-р улиралд: Гадаад дотоодын сургалт, семинарт хамрагдана. 

Холбогдох ажлуудыг зохион байгуулна. 

3-р улиралд: Гадаад дотоодын сургалт, семинарт хамрагдана. 

Холбогдох ажлуудыг зохион байгуулна. 

4-р улиралд: Гадаад дотоодын сургалт, семинарт хамрагдана. 

Холбогдох ажлуудыг зохион байгуулна. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албанаас зохион байгуулсан болон цаг үеийн чанартай бусад 

сургалтуудад мэргэжилтнүүд тухай бүр оролцож байна.  Манай 

хороо-Миний гудамж аяны удирдамж гарын авлага, мөн ногоон 

байгууламжийн чанарын зорилтын хүрээнд “Улаанбаатар хотын 

ногоон байгууламжийн бодлого, чанарын менежментийн 

тогтолцоо” гарын авлагыг хэвлүүлэн тохижилт, ногоон 

байгууламжийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.   

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.8-р арга хэмжээ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 

хотын тохижилт, өнгө үзэмжийн асуудлаар зөрчил дутагдал гаргасан байгууллага, иргэдэд 

хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авах, үйл ажиллагаа хэрхэн явуулах талаар санал 

боловсруулж, удирдах байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана. 

2-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

3-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана. 

4-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НЗД-ын “Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим 

арга хэмжээ тухай” 2019 оны 03 тоот “албан даалгавар”-ын 

хэрэгжилтийг 9 дүүргийн хэмжээнд хангуулан ажилласан. Мөн 

иргэд согтуугаар автомашин жолоодож, нийтийн эзэмшлийн эд 

хөрөнгө, ногоон байгууламж, хайс хашлага эвдэж сүйтгэсэн 

хохирлыг хяналтын Төрийн бус байгууллагууд тухай бүр газар 

дээр нь ажиллан, хохирлын хэмжээг тогтоож, төлбөрийг 

барагдуулан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин 9 дүүргийг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллаж, 

хотын тохижилт, өнгө үзэмжийн асуудлаар зөрчил дутагдал 

гаргасан байгууллага, иргэдэд хуулийн хүрээнд арга хэмжээ авч 

ажиллаж байна. 

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.9 Нийслэл хотоо хөгжүүлэх талаар иргэдээс 

тавьсан санал хүсэлт, санаачилга, хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж, хамтын ажиллагааны 

бүх хэлбэрийг дэмжих 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон 

хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 

санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 

менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана.  

2-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана. 

3-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана. 

4-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монкон пропортиз ХХК-ны гаргасан санал санаачлагыг дэмжиж 

Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо, Соёмбот толгойн Соёмбын өнгийг 

сэргээж цагаан будгаар будах ажлыг зохион байгуулж хамтран 

ажилласан. Мөн Мишээл Экспо группээс гаргасан санал 

санаачлагын дагуу Хан-Уул дүүрэг, Туул голын эрэг дагуу 

амралт, зугаалгын талбайг тус компаний хөрөнгөөр хийж 

гүйцэтгэхээр ажлын даалгавар, зураг төслийг боловсруулж, 

ажлын зураг, төсөвт Барилга хөгжлийн төвөөр магадлан 

хийлгэхээр ажиллаж байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Хүрсэн түвшин Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс тавьсан санал хүсэлт, санаачилга, 

хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж, хамтын ажиллагааны бүх 

хэлбэрийг дэмжин ажиллаж байна. 

 

Хэрэгжил 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.10 Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, 

ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, реклам чимэглэл бусад эд зүйлийг 

тодорхой эзэнтэй болгох, хамгаалах, сайжруулах, арчилж тордох ажлыг дүүрэг, холбогдох 

байгууллагуудад хариуцуулах ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот болгон 

хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 

санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 

менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана.  

2-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, хяналт 

тавьж ажиллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны тохижилтын ажлын хүрээнд бий болсон Хан-Уул 

дүүргийн 11 дүгээр хороо, Маршалын гүүрний баруун тал Туул 

голын урд эргийн 1,9 га газрыг “Грийт пинус” ХХК-нд, 15 дугаар 

хороо, Богд хааны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1,4 га талбайг “Охь 

мандал” ХХК-нд, Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, Хил 

Хамгаалах Ерөнхий Газрын баруун урд талын 1.8 га спортын 

талбайг “Монгол менежмент төв” ХХК-нд арчлалт 

хамгаалалтыг хариуцуулж эзэнжүүлсэн. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжил 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 

хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.11 Дүүргийн болон тохижилт, үйлчилгээний 

байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулж, ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, 

материаллаг баазыг бэхжүүлэх, тохижилтын байгууллагын ажиллагсдын ажиллах нөхцөл 

байдал, ахуйн хангамж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны асуудалд холбогдох 

байгууллагын санал санаачилгыг дэмжин хамтарч ажиллах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  

Стратеги зорилт 2. «Иргэдийн эрүүл мэнд, ая тухтай амьдрах 

орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хот тохижилт, ногоон 

байгууламжийн чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэн 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг дэлхийн жишигт хүргэсэн хот 

болгон хөгжүүлнэ.» 

Стратеги зорилт 3. «Дэвшилтэт ногоон технологи, 

тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 

хог хаягдлын менежменттэй болно.» 
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Гүйцэтгэлийн 

шалгуур 

үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө - 

Хариуцах нэгж Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана.  

2-р улиралд: Ажлыг зохион байгуулж, дүн мэдээг нэгтгэж, 

хяналт тавьж ажиллана. 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсээс СХД-ийг 
хариуцан дүүргийн ТЦҮ, тохижилт үйлчилгээний 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж, 
нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээ, халтиргаа гулгаа, цас, мөс 
цэвэрлэх, ажилд тогтмол хяналт тавин ажилласан. 
Засгийн газрын 62 дугаар тогтоолын дагуу СХД-ийн нутаг 

дэвсгэрт Таван толгой түлш ХК-ийн сайжруулсан түлш 

савлагааны ажилд хяналт тавьж, бөөний цэг болох Хангай зах, 

жижиглэнгийн 135 цэгийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт 

тавин ажиллав. Савлагааны ажил дээр ажиллаж буй иргэдийн 

бүлгийн ажилчдыг дулаан хувцас, гэр цахилгаан, нийтийн бие 

засах газраар хангах асуудлыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий 

менежерт уламжлан шийдвэрлүүлж ажилласан. Мөн Ковид-19 

цар тахал гарсантай холбогдуулан Хотын Ерөнхий менежерийн 

баталсан хуваарийн дагуу хариуцлагатай жижүүрээр тухай бүр 

ажилласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Дүүргийн тохижилт, үйлчилгээний байгууллагуудын ажпын 

уялдаа холбоог сайжруулж, ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх, 

материаллаг баазыг бэхжүүлэх, ажиллагсдын ажиллах нөхцөл 

байдал, ахуйн хангамж, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааны асуудлыг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерт 

танилцуулан шийдвэрлүүлж ажилласан. 

 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.8 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт, Эрх зүйн 
акт: Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7 дахь заалт.-ийн үр дүн: 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он 
Жилийн эцэс 

Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.1. 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.2 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.3 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.4 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.5 хувь 100 100 хувь 100 хувь 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.6 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.7 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.8 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.9 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

10. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.10 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

11. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.8.11 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувь 

хувь 100 100 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Эрх зүйн акт: Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.2 дахь заалт, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 7 дахь заалт.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.9.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын нийтийн 
эдэлбэр газрын хог хаягдал, цас, мөсний цэвэрлэгээ, хог хаягдлын цуглуулалт, 
тээвэрлэлт, дахин боловсруулалт, сэргээн ашиглалт, төвлөрсөн цэгийн устгал, 
нийтийн бие засах газрын ашиглалт үйлчилгээний болон оршуулгын менежментийг 
тус тус сайжруулж, золбин нохой муурын тоо, суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг 
бууруулах чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт 
тавих, дээрх чиглэлийн үйл ажиллагаанд оролцогч төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн 
удирдлагаар хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, тогтвортой 
санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий хог хаягдлын 
менежменттэй болно.» 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилтийн хувь, 100 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 хувь 

Жилийн эцэст: 100 хувь 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хог хаягдлын бодлогын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 

хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 97% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 

нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.9.1-р арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын нийтийн эдэлбэр 
газрын хог хаягдал, цас, мөсний цэвэрлэгээ, хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, дахин 
боловсруулалт, сэргээн ашиглалт, төвлөрсөн цэгийн устгал, нийтийн бие засах газрын ашиглалт 
үйлчилгээний болон оршуулгын менежментийг тус тус сайжруулж, золбин нохой муурын тоо, 
суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, хяналт тавих, дээрх чиглэлийн үйл ажиллагаанд оролцогч төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах. 

Төлөвлөлтийн уялдаа:  Стратеги зорилт 3. « Дэвшилтэт ногоон технологи, 
тогтвортой санхүүгийн систем, иргэдийн зөв хандлага бүхий 
хог хаягдлын менежменттэй болно.» 

3.1.9.1.1 

Хог хаягдлын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах; 
 

“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-
ыг Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 02 
дугаар сарын 20-ны өдрийн 32/03 тогтоолоор батлуулсан. 
Журмыг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж 
стандартын нэвтрүүлж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн. Журмыг 
олон нийтэд сурталчлах ажлыг хэвлэл, мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр нийслэлийн 9 дүүрэгт 
ажиллах хуваарийг батлуулж хуваарийн дагуу 2020 оны 02 
дугаар сарын 12-ны өдөр Хог хаягдлын удирдлага 
зохицуулалтын хэлтэс бүрэн бүрэлдэхүүнээр Чингэлтэй 
дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани дээр ажилласан. 

Нийслэлийн 9 дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компаний 
удирдлагууд, дүүргийн асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга, 
мэргэжилтнүүд, УБЗАА-тай хамтран ажилладаг хяналтын 
төрийн бус байгууллагууд хог хаягдлын цуглуулалт 
тээвэрлэлтийг хэрхэн илүү сайжруулах, одоо хэрэгжиж буй 
дүүргүүдийн ТҮК-уудийн хог тээврийн хэлбэр, бүтэц зохион 
байгуулалтыг хэрхэн сайжруулах стандартыг нэвтрүүлэх 
талаар санал мэдээлэл солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан.  

 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.2 Орчны бохирдол, хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах 
чиглэлээр үндэсний болон дэд 
хөтөлбөр болон Нийслэлийн засаг 
даргын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг 
хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд санал өгөх, удирдах дээд 
байгууллагаас батлагдсан 
тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, 
холбогдох үйл ажиллагааны болон 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулах; 

Орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
чиглэлээр үндэсний болон дэд хөтөлбөр болон Нийслэлийн засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хог хаягдлын үндэсний 
хөтөлбөр, Хотжилт ба Эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, УЗОБ 
үндэсний хөтөлбөр, Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт 
тусгагдсан зорилтын хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллалаа. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.3 Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах, хотын 
суурьшлын бүсийн айл өрх, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын хог хаягдал, 
ахуйн бохироос үүсэх хөрсний 
бохирдлыг бууруулах, түүнээс 
урьдчилан сэргийлэх, золбин нохой, 
муурын тоог бууруулах, нийслэлийн 
нутаг дэвсгэр дэх оршуулгын 
менежментийг сайжруулах 
чиглэлээр бодлогын баримт 
бичгийн төсөл, шийдвэрийн санал 
боловсруулах, дээрх үйл 
ажиллагаануудтай холбоотой 
төсөв, санхүүгийн тооцоо, 
судалгаагхийх, хэлэлцүүлэх, 
батлуулах, хэрэгжилтийг 
хангуулах, хяналт тавих; 

Орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах 
чиглэлээр үндэсний болон дэд хөтөлбөр болон Нийслэлийн засаг 
даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хог хаягдлын үндэсний 
хөтөлбөр, Хотжилт ба Эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, УЗОБ 
үндэсний хөтөлбөр, Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр, 
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт 
тусгагдсан зорилтын хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллалаа. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.4 Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 
бууруулах, ангилан ялгах үйл 
ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд 
нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх, хог 
хаягдлын албан бус боловсрол олгох 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

Тайлант хугацаанд 81 хорооны нутаг дэвсгэрийн СӨХ, аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудад ангилан ялгах үйл ажиллагааны сургалт 
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулан ажиллалаа. ААНБ-дад 
хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшүүлэх, тогтолцоог бий болгох 
талаар зөвлөгөө, сургалтуудыг хэсэгчилсэн хэлбэрээр зохион 
байгуулан ажиллаж байна. Үүнд: ТЭСО группийн 15 охин 
компанийн 75 ажилтан, БОСА  группийн 10 охин компанийн 182 
ажилтан, Насан туршийн боловсролын төвийн ажилчид, 
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Цагдаагийн ерөнхий газар, Яамдын нийтлэг үйлчилгээний газар, 
Солонгос, Монголын хамтарсан МСҮТ, 100 айл ТББ-ын ажилчид, 
СХД-ийн 41 хорооны зохион байгуулагч, олон нийтийн байцаагч 
85 хүн, 9 дүүргийн 21 хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын 
байцаагч, зам талбайн үйлчлэгч, жолооч ачигч, мастер, инженер 
техникийн 230 хүн, Нийтлэг үйлчилгээний газрын хариуцдаг төр 
захиргааны 10 байранд үйл ажиллагаа явуулдаг нийслэлийн 
агентлаг харьяа газруудын 87 байгууллагын 192 ажилтан, 
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар, Замын 
хөдөлгөөний удирдах газрын 73 хүн, Арьсны өвчин судлалын 
үндэсний төв, Гацуурт ХХК, Их Монгол комплекс, Үндэсний 
давхар даатгал ТӨХК, Цэргийн хувцасны үйлдвэр гэх зэрэг 
төрийн болон хувийн хэвшлийн 201 байгууллага, 16 сургууль, 
цэцэрлэгийн нийт 1800 орчим хүн сургалт зөвлөгөөнд 
хамрагдаад байна. 

Хүнсний хог хаягдлыг ангилах, хэрхэн бэлтгэл хангах, тусад нь 
тээвэрлэх талаар Чингэлтэй дүүргийн төвийн хороодод үйл 
ажиллагаа явуулдаг 110 ресторан хоолны газруудад, Хан-Уул 
дүүргийн Имарт, Наадам центр, Мишээл экспо, Төв зам дагуу 
үйл ажиллагаа явуулдаг 65 ресторан хоолны газруудад, 
Баянзүрх дүүргийн 1,3,7 хорооны 37 ресторан хоолны газруудад, 
Сүхбаатар дүүргийн 1,3,8, хорооны 42 ресторан хоолны 
газруудад сургалт өгч заавар чиглэл өгсөн. Энэхүү сургалтаар 
ангилсан хүнсний хаягдлыг ямар машинаар хэрхэн тээвэрлэх 
талаар ТҮК болон дүүргийн ЗДТГ-тай санал солилцон 
ажилласан. Хүнсний хаягдлыг хэрхэн ангилах зааварчилгаа 
бүхий А3 хэмжээтэй постер бэлтгэн 2000 хувь хэвлүүлж 
ресторан хоолны газруудад түгээсэн. Чингэлтэй дүүргийн 
ресторануудаас ангилсан хүнсний хаягдлыг тээвэрлэж компост 
бордоо хийх талбайд буулгаж эхлээд байгаа.   

Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг ТОП 45 ААНБ-ыг 
цуглуулж Хогоо ангилах хөдөлгөөний төлөвлөгөө болон 
Нийслэлийн Засаг даргын А/1067 тоот захирамжийг 
танилцуулж хамтран ажиллах санал солилцон байгууллага бүр 
хогоо ангилах булантай болох, маркетингийн ажлын 
төлөвлөгөөндөө хогоо ангилах үйл ажиллагааг уялдуулах, 
талаар санал солилцож зөвлөлдөн  ААНБ-ууд хог ангилах үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажиллахаар болсон   

Сэтгүүлчдийн хог хаягдал, ангилан ялгалтын талаарх 
мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2020 оны 9-р сарын 8-ны өдөр 
Скай плаза бизнес төвд  Телевиз, Радио, Сонины сэтгүүлчдэд 
хог хаягдлыг ангилж хэвших тухай болон Улаанбаатар хотын 
хог хаягдлын менежментийн талаарх сургалт мэдээллийг 
хийлээ. Нийт 35 сэтгүүлчид хамрагдсан болно.  

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг 
иргэдэд сурталчлах зорилгоор 10 цуврал нэвтрүүлэг бэлдэхээс 
9 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн цацаад байна. Нэг нэвтрүүлэг 8-15 
минут үргэлжилж байгаа бөгөөд ямар хог хаягдлыг хэрхэн яаж 
дахин боловсруулж байгаа талаар мэдээллүүдийг багтаасан 
болно. Нэвтрүүлгийг 2020 оны 5-р сард цацаж эхэлсэн бөгөөд 
55000 гаруй үзэлтийн давтамжтай байна.   

Цэцэрлэгт хүрээлэнд хуванцраар хийсэн байшинг ашиглалтад 
оруулан дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлаар ямар 
бүтээгдэхүүн хийдэг, ямар ач холбогдолтой талаар мэдээлэл 
сурталчилгааны самбарууд байршуулсан. Өдөрт 5000 иргэн тус 
байшингийн мэдээлэлтэй танилцаж байна.   

СХД-ийн 3, 4, Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороодод үнс 
ангилах төслийг эхлүүлж тус хороодын 7684 хашааны 11845 
өрхийг сонгон туршилтын үнс ангилан тээвэрлэх ажлыг 
эхлүүлсэн. Туршилтын хугацаанд сонгогдсон хороодод үнсээ 
ангилсан айлуудад 5 шуудай үнс тутамд 1 шуудай сайжруулсан 
түлш олгож урамшуулахаар идэвхжүүлж ажиллаж байна. 
Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийн бэлдсэн талбайд 
4875 шуудай ангилсан үнсийг тээвэрлэн буулгасан бөгөөд 974 
шуудай түлшийг үнсээ ангилж шуудайлж өгсөн айл өрхүүдэд 
урамшуулал болгон өгөхөөр тооцоо гарсан бөгөөд эхний 
ээлжинд СХД-ийн 3 хорооны  үнсээ сайн ангилан ялгаж өгсөн айл 
өрхүүдэд 120 шуудай сайжруулсан түлшний урамшууллыг олгож, 
мэдээлэл сурталчилгаа хийж ажилласан. 

Мөн Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас "Хогоо 
ангилья" хөдөлгөөнийг албан ёсоор эхлүүлээд тэрхүү ажлынхаа 
хүрээнд цэцэрлэг, сургуулиудад Bamboo театртай хамтран 
"Хогон мангас" хүүхдийн жүжгийг тоглуулсан. 
 
Норвеги улсын Tomra брэндийн хуванцар болон лаазан хаягдал 
авах автомат машиныг ажиллуулж эхлээд байна. 2020 оны 10-р 
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сарын 9-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан ICP EXPO 2020 
арга хэмжээнд Цахим төгрөг Monpay.mn-тэй хамтран оролцож 
нэг хаягдал хуванцар сав, лаазыг 500 төгрөгөөр худалдан авч 
олон нийтийг идэвхжүүлэн ажиллаа. Иргэн хуванцар, лаазаа 
RVM төхөөрөмжид хийж, утасны дугаараа оруулан дансандаа 
шууд төлбөр хүлээн авч байсан. ICP EXPO 2020 арга хэмжээнд 
30 гаруй мянган хүн оролцсон ба иргэд RVM төхөөрөмжийг 
ихээхэн сонирхож хог ангилах ач холбогдлын мэдээллийг авч 
байсан тус арга хэмжээ  3 өдөрт зохион байгуулагдсан ба өдөрт 
250 хуванцар, 100 гаруй лааз уг төхөөрөмжид цугларч байсан. 
Тус төхөөрөмжийг ХУД-ийн Emart худалдааны төвд байрлуулсан 
ба нэг хуванцар, лаазны үнийг 15 төгрөгөөр тооцож дансыг 
цэнэглээд байна.  
 
Хогоо ангилах хөдөлгөөний талаар, Хогоо ангилах заавар 
мэдээллийн талаар JCDeko Автобусны буудал, авто замын 
уулзварууд, нийт 77 байршилд, Гудамжний том самбаруудад 15 
байршлын 42 самбарт хулдаасан хэвлэл байршуулж олон нийтэд 
хүргээд байгаа. A3  постер 3 төрлөөр 3000 хувь,  А4 хэмжээгээр 
2 төрлийн 3000 хувь тус тус хэвлэгдэн нийтийн тээвэр, ААНБ-
ын мэдээллийн самбар, Хотхон, хорооны мэдээллийн 
самбаруудад байршуулаад байна.   
 
Орон сууцны хорооллын 1000 лифтэнд хогоо ангилах, 
хөдөлгөөний шторк, зааварчилгааг цацаж байгаа энэ нь оршин 
суугчдад мэдээлэл өгөх зорилготой хийгдэж байна. Кино 
театруудаар хогоо ангилах хөдөлгөөний шторк мэдээллийг 
кино эхлэхээс өмнөх сурталчилгааны дундуур цацаж байгаа.  
 
Хогоо ангилах хөдөлгөөний тухай, хогоо ангилж эхлэх 
сэдэлжүүлэх тухай, хэрхэн ангилж хэвших талаар радио 
шторкийг 2 төрлөөр бэлтгэн Их Монгол 99.7, New radio 88.8; 
UBM 89.3; Инээмсэглэл 99.3 зэрэг FM  радиогоор өдөрт 13 
удаагийн давтамжаар 728. удаагийн цацалт хийсэн.   
 
MGLRadio 88.3-аар 20 цуврал хог ангилах ач холбогдлын талаар 
радио зөвлөгөөг өдөрт 8 удаагийн давтамжтай 480 цацалт 
хийсэн. Нэг цуврал радио зөвлөгөө нь 120 секунт үргэлжилдэг.  
Тус радио хамгийн их хандалт, сонсогчтой радио бөгөөд жолооч 
нар тэдний гэр бүл болон таксигаар  үйлчлүүлж буй иргэдэд 
хүрэхээр зорьж ажилласан.   
  
Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1, 3, 23, 34, 48, 133, 97, 21, 5, 
33 Шинэ эхлэл сургуулиудын 10 багш 66  сурагчдад хог ангилах, 
дахин ашиглах, боловсруулах үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг 
олгох автобустай эко аяллыг зохион байгуулав. Аялалаар хогоо 
сайн ангилдаг олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа 
менежмент, Хотхон СӨХ-ын хог ангилах үйл ажиллагаа, Ариг 
банкны хог хаягдлын менежмент хэмнэлт дахин ашиглалтын 
үйл явц, дахин боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа, Хогоо 
ангилдаг Эко сургуулийн туршлага судлах, төвлөрсөн хогийн 
цэгийн ажилтай танилцууллаа. Аялалын явцад 60 дугаар 
сургуулийн үйл ажиллагаа, Ариг банкны үйл ажиллагааг лайваар 
олон нийтэд шууд танилцуулж ажилласан.  
Соёлын солилцоо хөгжлийн төв ТББ болон нийслэлийн 
Боловсролын газартай хамтран нийслэлийн ерөнхий 
боловсролын сургуулиудын 10,11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд 
"Хог хаягдал ангилан ялгалт ба хотын соёл" сэдэвт англи хэл 
дээрх эссэ бичих уралдааныг зарлаж, нийт 200 гаруй эссэ 
ирүүлснээс шилдэг 40 сурагчийн эссэг шалгаруулж, сурагчдыг 
хотын бүтэн өдрийн эко автобустай аялалд хамруулав. 

Хог ангилах мэдлэг мэдээллийг хүн бүрт тэгш түгээх зорилгоор 
хогийг хэрхэн ангилах зааварчилгааг дүрстэй, хоолойтой, 
дохионы хэлтэйгээр боловсруулж сошиал сувгуудаар иргэдэд 
хүргээд байна.   

Олны танил хүмүүсээр иргэд олон нийтэд чиглэсэн хогоо 
ангилах хөдөлгөөнийг уриалсан уриалга, тэдний санал, үзэл 
бодол, эерэг нөлөөллийг үзүүлэх видео цуврал 8 дугаарыг 
бэлтгэн цацаж эхэлсэн нэг цуврал 3-4 минут үргэлжлэх ба  хог 
хаягдал хүний амьдралд ямар нөлөө үзүүлдэг, Хогоо ангилахын 
ач холбогдол, Хог хаягдал ба төлбөр хураамж, Хогоо ангилахыг 
хэрхэн зуршил болгох талаар өөрсдийн санал сэтгэгдлээ 
илэрхийлсэн болно. 

2019 онд ангилж бэлдсэн 360т картон цаас тээвэрлэсэн бол 
2020 онд 646,4т картон цаасыг тээвэрлэж дахин боловсруулах 
үйлдвэрт хүргээд байна. 2019 онд 155т хуванцар, лааз, шил 
тээвэрлэсэн бол 2020 онд 173,7т хуванцар, лааз, шийл 
тээвэрлэж дахин боловсруулах үйлдвэрт хүргээд байна. 
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Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.5 Аюултай хог хаягдпын чиглэлээр 
БОАЖЯ, ЭМЯ-тай хамтран 
бодлогын баримт бичиг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих; 

Хог хаягдлын тухай хуульд заасны дагуу аюултай хог 
хаягдлын журмыг БОАЖЯ-с боловсруулж Засгийн газраар 2018 
онд батлуулсан.  
Агаар, орчныг бохирдуулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 
БОАЖЯ-с ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу MNS 64585:2014 
стандартын шаардлага хангасан аюултай хог хаягдлыг түр 
хадгалах жишиг агуулахыг Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт орших Цагаан давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгийн 1 га газарт байгуулахаар Хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020 оны Аюултай хог хаягдлыг түр хадгалах 
жишиг агуулах барих тухай А/212 дугаар тушаалаар 
шийдвэрлэсэн.  
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.6 Дүүргийн хог хаягдлын асуудал 
хариуцсан хэлтэс болон хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, 
тээвэрлэх, ангилан ялгах, дахин 
боловсруулах, сэргээн ашиглах, 
эцсийн устгалын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт тавих; 

1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах төсөл хэрэгжүүлэх 
ажлын гүйцэтгэгчээр “Эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн” 
ТББ шалгарч СӨХ, хороодтой хамтран ажиллаж эхлээд байна. 
Нийт 15 ангилан ялгалтын савыг бэлтгэн, хүсэлт гаргасан 
хороод СӨХ-дэд байршуулсан.   
БОАЖЯ-аас эх үүсвэр дээр хог хаягдлыг ангилан ялгаж хэвшүүлэх 

ажлыг дэмжин 200 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж БЗД-ийн 26 

хороонд 10 байршилд, ХУД -ийн 1,2-р хороонд 10 байршилд ангилан 

ялгах зориулалт бүхий шаардлага хангасан савнуудыг байршуулж 

байна.  
Түүнчлэн Монголын үндэсний Радио телевиз, Мандах бүртгэл дээд 

сургууль, Ид шидийн орон хүүхэд хамгааллын төвүүд өөрийн байран 

ангилан ялгах хогийн савыг шаардлагад нийцүүлэн  байршуулаад 

байна.  

2. СХД-ийн 3, 4, Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар хороодод үнс 
ангилах төслийг эхлүүлж 7684 хашааны 11845 өрхийг сонгон 
туршилтаар үнс ангилан тээвэрлэх ажлыг эхлүүлсэн. 
Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийн бэлдсэн талбайд 
4875 шуудай ангилсан үнсийг тээвэрлэж, СХД-ийн 3 хорооны 
үнсээ сайн ангилан ялгасан өрхүүдэд 120 шуудай сайжруулсан 
түлшийг урамшуулал болгон олгосон. Тайлант хугацаанд 42 
хорооны нутаг дэвсгэрийн СӨХ, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
ангилан ялгах үйл ажиллагааг сурталчилсан. Хог хаягдлыг 
дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг иргэдэд 
сурталчлах зорилгоор 8 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн.  
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 08 сарын 27-ны өдрийн Хог 
хаягдлын эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай А/1067 
дугаар захирамж гарган нийслэл, дүүргийн төр захиргаан 
байгууллагуудад хүргүүлж төрийн байгууллагуудад хог 
хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилж хэвшүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.  
4. Нийслэлд хог хаягдлын чиглэлээр хэрэгжиж байгаа 5 
төсөлтэй хамтран хог хаягдлын ангилан ялгаж хэвшүүлэх 
нөлөөллийн “Ангилъя,  Ариглъя, Ашиглая” аяныг санаачлан 
нэгдсэн удирдлагаар ханган зохион байгуулж ажиллалаа. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.7 Улаанбаатар хотын энгийн болон 
аюултай хог хаягдлын менежмент, 
оршуулгын үйлчилгээ, нүхэн жорлон, 
хөрс, хогийн цэгийн ариутгал, 
халдваргүйтгэл, золбин нохой, 
муурын устгалтай холбоотой 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх, 
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, 
хотын удирдлага болон 
байгууллагын удирдлага, мэдээлэл 
хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг шаардлагатай 
мэдээллээр хангах; 

“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, 

дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-
ыг Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны 02 
дугаар сарын 20-ны өдрийн 32/03 тогтоолоор батлуулсан. 
Журмыг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж 
стандартын нэвтрүүлж ажиллах үүрэг чиглэл өгсөн. Журмыг 
олон нийтэд сурталчилах ажлыг хэвлэл, мэдээллийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулан ажиллаж байна. 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр нийслэлийн 9 дүүрэгт 
ажиллах хуваарийг батлуулж хуваарийн дагуу Чингэлтэй, 
Баянгол, Сүхбаатар дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний 
компаниуд дээр Хог хаягдлын удирдлага зохицуулалтын хэлтэс 
бүрэн бүрэлдэхүүнээр ажилласан. 

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 21 хог 
хаягдлын үйлчилгээний 265 хог тээврийн машинуудыг хяналтын 
GPS хяналтын системтэй болгосон. 

          Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас нийслэлд хэрэгжүүлж 
байгаа “Хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн 
менежментийг сайжруулах төсөл”-ийн хүрээнд хог тээврийн 
хяналт мониторинг, үр ашгийг сайжруулах зорилгоор 
төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд ирж байгаа хог тээврийн машин, 
хогны тонн жинг диспетчерийн оролцоогүйгээр дугаар таньж 
бүртгэх бүртгэлийн систем бүхий нэгдсэн програмд шилжүүлэх 
ажлыг “Линкенжайн” ХХК –наар гүйцэтгүүлж 06 сарын 15-ны 
өдрөөс ашиглаж эхэлсэн.  
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Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.8 Хотын нийтийн бие засах газрын 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, шинээр байгуулах 
хэрэгцээ шаардлага, одоогийн 
ашиглаж буй газруудын менежмент 
үйл ажиллагааг сайжруулах, үр дүнд 
чиглэсэн арга хэмжээг авч, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-тай 2020 онд Сити тойлет 
нийтийн бие засах газрын үйл ажиллагааг хариуцуулах 20/07-51 
дугаар гэрээг байгуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж 
байна. 2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар 15 байршлыг нийтийн 
бие засах газрын үйл ажиллагааг 126,5 сая төгрөгийг 
гүйцэтгэлээр санхүүжүүлээд байна. 
Ковид халдварт өвчин тархсантай холбогдуулан Нийслэлрүү 
нэвтрэх шалган нэвтрүүлэх товчоодод ажиллах албан хаагчдад 
зориулж 8 байршилд 16 био 00 байршуулсан. Мөн нисэхийн 
гаалийн хяналтын бүс Монгол транс ХХК-ний гаалийн хяналтын 
бүсэд 1 ширхэг био нойл байршуулан ХТГ ОНӨААТҮГ-р 
хариуцуулан ажиллаж байна. Тус гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн 
2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болгож Хот 
тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-т гэрээ цуцлах тухай 
мэдэгдлийг хүргүүлж гэрээг дуусгавар болгосон. Тус ажлын 
үлдэгдэл зардлаар иргэдээс удаа дараа гомдол санал ирүүлж буй 
нийтийн эзэмшлийн байршлууд /СБД 1-р хороо Өргөө амаржих 
газрын баруун талд, СХД Драгон авто вокзалын орчим/-д 
нийтийн бие засах газар байршуулах ажлыг зохион байгуулж 
Грандзевс ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлээд байна. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.9 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
оршуулгын үйлчилгээ эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, 
холбогдох байгууллагуудтай үйл 
ажиллагаагаа уялдуулах, 
нийслэлийн иргэдэд хүргэх 
оршуулгын үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг сайжруулах; 

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах журмын төслийг боловсруулж НИТХ-аар хэлэлцүүлэн 
батлуулахаар өргөн барьсан. 
 
Хэрэгжилт 70% 

3.1.9.1.10 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт золбин 
нохой муурын устгалын ажил 
гүйцэтгэдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, 
холбогдох байгууллагуудтай үйл 
ажиллагааг нь уялдуулах, золбин 
нохой муурын устгалын ажилд 
хяналт тавих; 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хурлын 

2019 оны 21 дүгээр тэмдэглэлээр золбин нохой, муур устгалын 

үйл ажиллагаа эрхэлдэг 3 компаний 2019 оны гэрээг дүгнэн 2020 

онд хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэж Их булаг 

атүк ХХК, Базалт нэгдэл ХХК, ӨЛТЭ ХХК-уудтай гэрээ 

байгуулан хяналт тавин ажиллаж байна. Тус 3 компани 2020 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар нийт 100.000 ширхэг нохой, муур 

устгаж 1.200.000.000 төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна. 

Улаанбаатар хотын ногоон бүс Богдхан ууланд золбин нохой 
устгалын ажлыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-с 22-ны 10 дугаар 
сарын 20-25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албатай гэрээт Базалт нэгдэл ХХК, Өлтэ ХХК, Их булах 
атүк ХХК-ыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж Богдхан 
уулын Жаргалант, Тайна, Ташгай, Арцат, Хүүш, Хүрхрээ, 
Хүрэлтогоот, Төрхурах, Бумбат зэрэг амуудад нийт 203 нохой 
устгаж ажилласан. Тус ажлыг тогтмолжуулж, улирал бүр 
зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.11 Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт өдөр 
бүр хөндлөнгийн хяналт тавьж 
ажиллах хяналтын төрийн бус 
байгууллагыг ажиллуулах, 
хяналтын үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах, хяналтын чанарыг 
нэмэгдүүлэх; 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас хог хаягдлын 
үйлчилгээнд 3 төрийн бус байгууллага, төвлөрсөн хогийн цэг, 
нохой, муур устгалын чиглэлээр 1 төрийн бус байгууллага нийт 
4 төрийн бус байгууллагаар хөндлөнгийн хяналт хийх Хотын 
ерөнхий менежерийн 01 сарын 14-ний А/08 дугаар тушаал гарч 
гэрээг 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгуулан ажиллаж 
байна.   Дээрх төрийн бус байгууллагуудын 27 хяналтын 
ажилчид дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрийн халтиргаа гулгаа, хог 
хаягдлын үйлчилгээ, төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаа, 
золбин нохой, муурны устгал, түлш савлагааны ажил, нийтийн 
эзэмшлийн гудамж зам талбайн ариутгалын ажилд хяналт 
тавин ажиллаж байна. 

СХД, БГД, СБД-дэд хог хаягдлын олон нийтийн байцаагч 
ажиллаж байгаа бөгөөд хөндлөнгийн хяналтын ТББ-ын 
хяналтын ажилчид өдөр тутмын хяналтын үйл ажиллагааг тус 
дүүргүүдийн олон нийтийн байцаагч нарын үйл ажиллагаатай 
уялдуулан зохион байгуулан ажиллаж байна. Түүнчлэн дүүрэг 
бүрийн мэргэжлийн хяналтын байцаагч нартай байнга 
холбоотой ажиллаж байгаа ба хууль бус хог хаягдал, хог ихтэй 
байгаа газруудын мэдээллийг өгч ажиллаж байна. 
 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.12 Аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэдээс хог хаягдал, оршуулга, 
золбин нохой муур устгал, нийтийн 

Тайлант хугацаанд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас 
нийт 97 өргөдөл, гомдол ирүүлснийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэн ажиллалаа. 
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бие засах газар, хөрсний бохирдлын 
чиглэлээр ирүүлсэн санал, хүсэлт, 
гомдлыг судалж, хууль 
тогтоомжийн хүрээнд шуурхай 
шийдвэрлэх; 

 
Хэрэгжилт 100% 

3.1.9.1.13 Нүхэн жорлон, нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайн бохирдолтой хөрс, 
төвлөрсөн хогийн цэгийн ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг 
зохион байгуулах, хяналт тавих, гэр 
хорооллын нүхэн жорлон, угаадасны 
нүхний стандартыг мөрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах; 

Дэлхийн нийтийг хамарсан шинэ төрлийн коронавирус /Ковид-
19/ өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг 
хангах чиглэлээр гарсан тогтоол, шийдвэр, дэд төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллага, нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, зам талбайд ариутгал, халдваргүйтгэлийн 
ажлыг зохион байгуулахтай холбогдуулан нийслэлийн Засаг 
даргын 2020 оны Ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх халдваргүйтгэлийн ажлыг эрчимжүүлэх тухай А/373 
дугаар захирамж гарсан.  
Тус захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлын хүрээнд 
3 дугаар сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргад 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлдэг тусгай 
зөвшөөрөл бүхий нийт 37 байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 
танилцах ажлыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулсан. 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 
Халдваргүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулж ажиллах тухай А/95 
дугаар тушаал батлуулж нийслэлийн хэмжээнд ариутгал 
халдваргүйтгэлийн ажлыг эхлүүлсэн. 
Ковид-19 болон бусад төрлийн халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлсэн арга хэмжээний хүрээнд нийт 9 дүүргийн 17331.8 км 
урт гудамж замд тусгай зориулалтын мананцар үүсгэгч 
автомашинаар, нарийн зам, гудамж, тоглоомын талбай, үерийн 
далан сувагт 2 удаагийн давтамжтайгаар нийт 1,511,671.6мкв 
талбайг ариутгаж, 136420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын 
цооногт ариутгал халдваргүйтгэл хийсэн. 
 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.9-ийн үр дүн:  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2018 он 
Эхний 

хагас жил 
Жилийн 

эцэс 

1. 
Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах; 

 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

2. Орчны бохирдол, хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах чиглэлээр үндэсний болон дэд 
хөтөлбөр болон Нийслэлийн засаг даргын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтыг 
хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд санал өгөх, удирдах дээд 
байгууллагаас батлагдсан тогтоол, шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх, холбогдох үйл ажиллагааны болон 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

3. Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах, хотын суурьшлын бүсийн айл өрх, аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын хог хаягдал, ахуйн 
бохироос үүсэх хөрсний бохирдлыг бууруулах, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх, золбин нохой, муурын 
тоог бууруулах, нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх 
оршуулгын менежментийг сайжруулах чиглэлээр 
бодлогын баримт бичгийн төсөл, шийдвэрийн санал 
боловсруулах, дээрх үйл ажиллагаануудтай 
холбоотой төсөв, санхүүгийн тооцоо, судалгааг 
хийх, хэлэлцүүлэх, батлуулах, хэрэгжилтийг 
хангуулах, хяналт тавих; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 
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4. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, ангилан 
ялгах үйл ажиллагааг нийслэлийн хэмжээнд 
нэвтрүүлэх, хэвшүүлэх, хог хаягдлын албан бус 
боловсрол олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

5. Аюултай хог хаягдпын чиглэлээр БОАЖЯ, ЭМЯ-тай 
хамтран бодлогын баримт бичиг боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

6. Дүүргийн хог хаягдлын асуудал хариуцсан хэлтэс 
болон хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, тээвэрлэх, 
ангилан ялгах, дахин боловсруулах, сэргээн 
ашиглах, эцсийн устгалын чиглэлээр үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт 
тавих; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

7. Улаанбаатар хотын энгийн болон аюултай хог 
хаягдлын менежмент, оршуулгын үйлчилгээ, нүхэн 
жорлон, хөрс, хогийн цэгийн ариутгал, 
халдваргүйтгэл, золбин нохой, муурын устгалтай 
холбоотой мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийх, хотын удирдлага болон 
байгууллагын удирдлага, мэдээлэл хүссэн иргэн, аж 
ахуйн нэгж байгууллагыг шаардлагатай мэдээллээр 
хангах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

8. Хотын нийтийн бие засах газрын үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, шинээр байгуулах 
хэрэгцээ шаардлага, одоогийн ашиглаж буй 
газруудын менежмент үйл ажиллагааг сайжруулах, 
үр дүнд чиглэсэн арга хэмжээг авч, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

9. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйлчилгээ 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, холбогдох байгууллагуудтай 
үйл 

ажиллагаагаа уялдуулах, нийслэлийн иргэдэд 
хүргэх оршуулгын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг 
сайжруулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 70  хувь 

10. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт золбин нохой муурын 
устгалын ажил гүйцэтгэдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, нэгдсэн 
удирдлагаар хангах, холбогдох байгууллагуудтай 
үйл ажиллагааг нь уялдуулах, золбин нохой муурын 
устгалын ажилд хяналт тавих; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

11. Дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт өдөр бүр хөндлөнгийн 
хяналт тавьж ажиллах хяналтын төрийн бус 
байгууллагыг ажиллуулах, хяналтын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, хяналтын чанарыг 
нэмэгдүүлэх; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

12. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс хог хаягдал, 
оршуулга, золбин нохой муур устгал, нийтийн бие 
засах газар, хөрсний бохирдлын чиглэлээр ирүүлсэн 
санал, хүсэлт, гомдлыг судалж, хууль тогтоомжийн 
хүрээнд шуурхай шийдвэрлэх; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

13. Нүхэн жорлон, нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн 
бохирдолтой хөрс, төвлөрсөн хогийн цэгийн 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион 
байгуулах, хяналт тавих, гэр хорооллын нүхэн 
жорлон, угаадасны нүхний стандартыг мөрдүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах; 

Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэл, 

хувиар 

Тухайн 
жилийн 

хэрэгжилт 
100 хувь 

50 хувь 100 хувь 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.10. Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах 
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Эрх зүйн акт:  Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн 4.3, 4.7, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 
зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1 дэх заалт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын 
хүрээнд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад 
аттестатчилал явуулж, худалдаа, үйлчилгээний газруудын орчны 50 м-ийн тохижилт /хаяг, 
гэрэлтүүлэг, камер, фасад, ногоон байгууламж, хогийн сав/, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
зориулсан тохижилт, нам даралтын зуухан халаалтыг цахилгаанд шилжүүлэх, ариун 
цэврийн өрөөгөөр иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчлэх талаарх хууль тогтоомж, стандартын 
шаардлагыг хангуулах   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1-4.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс  

Суурь түвшин 2019 онд нийт 2109 ААН-ийг хамруулсан.   

Шалгуур үзүүлэлт Хамруулсан аж ахуйн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин 2-р улирал: 1000 

3-р улирал: 2000 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтын хүрээнд согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад орчны 
50 м-ийн тохижилт /хаяг, гэрэлтүүлэг, камер, фасад, ногоон 
байгууламж, хогийн сав/, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан 
тохижилт, нам даралтын зуухан халаалтыг цахилгаанд 
шилжүүлэх, ариун цэврийн өрөөгөөр иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчлэх 
талаарх хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах  
зорилгоор дүүрэг бүрт дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн даргаар ахлуулсан Ажлын хэсэг 
60 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж, 2020 оны 04 дүгээр сарын 
15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 22-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 
аттестатчиллын шалгалт хийж гүйцэтгэсэн. Шалгалтаар хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /баар, кафе, ресторан/-ний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг 447, бөөний болон жижиглэн худалдааны 
чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 627, нийт 1074 аж ахуйн нэгжээс 
92.7 хувийг хамруулж, худалдааны 25 ААН, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 54 ААН,  нийт 79 ААН-ийн үйл ажиллагаа нь түр 
зогссон байна. Орчны 50м талбайн тохижилт, гадна фасадны өнгө 
үзэмж, гэрэлтүүлгийг сайжруулах, хаягийг шинэчлэх чиглэлээр 182 
ААН-д хугацаатай үүрэг өгснөөс 51.1 хувийн хэрэгжилтийг 
хангуулсан.  Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд буюу гэр хороололд 
байршилтай 250 газраас 63.2 хувь буюу хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 14, худалдааны 144 газар халаалтыг цахилгаан 
халаалтад шилжүүлсэн, 36.8 хувь нь буюу хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 19, худалдааны 87 газар халаалтыг нам даралт, 
цахилгааны хосолмол халаалтад шилжүүлсэн байна. 
Аттестатчиллын шалгалтын дүнг Хотын Ерөнхий менежерийн 
Зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, Хотын Ерөнхий менежерийн А/188 дугаар тушаалаар 
худалдааны 493, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 280, нийт 773 ААН-
ийн тусгай зөвшөөрлийг сунгаж, худалдааны   68, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний 55, нийт 123 ААН-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй 
болгож, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 61 ААН, худалдаа 
үйлчилгээний 38 ААН, нийт 99 ААН-д тохижилт, стандартын 
шаардлага хангуулах чиглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.10-ийн үр дүн: Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилт хангагдана.  
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№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1  
Аттестатчиллын шалгалтанд 
хамруулсан аж ахуйн нэгж     

тоо - 1000 995 1000 995 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.11. Худалдаа, үйлчилгээний газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулах ажлыг 
зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт:  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоол 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ: СХЗГ-тай хамтран худалдаа, хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилт 4.1, 4.2, 4.4, ЭЗНХҮЧ-ийн 5-66, 5-67-р 
арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин СХЗГ-тай хамтран хүсэлт ирүүлсэн 30 ААН-д тохирлын үнэлгээ хийсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний газрын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:20 

Жилийн эцэст: 30 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Худалдаа, үйлчилгээний газруудад Стандартчилал, техникийн 
зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, 
Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолыг сурталчлан 
танилцуулсны дүнд Стандарт, хэмжил зүйн газарт тохирлын 
үнэлгээнд хамрагдах хүсэлтийг хүргүүлсэн 4 ААН-ийн 61 газарт  
тохирлын үнэлгээ хийж, Сэнтрал экспресс Си Ви Эс ХХК-ийн 58  ая 
тухтай дэлгүүрт “Тохирлын гэрчилгээ” олгогдсон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1  
Аттестатчиллын шалгалтанд 
хамруулсан аж ахуйн нэгж     

тоо 3 20 58 30 58 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.13. "Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох  тухай" Засгийн газрын 2018 оны 
189 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх 

Эрх зүйн акт: Монгол Улсын  Засгийн газрын 2018 оны 189 дүгээр тогтоол 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1-р арга хэмжээ: Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг 
хориглох тухай" Засгийн газрын 2018 оны 189 дүгээр тогтоолыг сурталчилж, хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Хариуцах нэгж Хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 1-р улиралд: 655 

Шалгуур үзүүлэлт Сурталчлан таниулсан, хяналтад хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний 
газрын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1000 

Жилийн эцэст: 1500 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн 
хүсэлт ирүүлсэн 1022 ААН-д анхан шатны хяналт хийх явцад нэг 
удаагийн нийлэг хальсан уутны хэрэглээг шалгаж, илэрсэн зөрчлийг 
газар дээр нь арилгуулан, 189 дүгээр тогтоолыг сурталчлан 
таниулсан. Мөн аттестатчиллын шалгалтаар согтууруулах ундаа 
худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй 534 ААН-д дээрх тогтоолын 
хэрэгжилтийг шалгаж, шаардлага хангасан 493 ААН-ийн тусгай 
зөвшөөрлийг сунгаж, 41 ААН-д үүрэг даалгавар өгсөн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1556 /Хэрэгжилт 100%/ 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хангалттай 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.13-ийн үр дүн: "Нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох  тухай" Засгийн 
газрын 2018 оны 189 дүгээр тогтоолын хэрэгжилийг хангуулна. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.4.1   

Сурталчлан таниулсан, хяналтад 
хамрагдсан худалдаа, 
үйлчилгээний газар  

тоо 655 1000 1458 1500 1556 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.14 МУЗГ-ын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах.  

Төлөвлөлтийн уялдаа: Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 1.5.4, 3.1.9, 
3.2.3 дугаар заалт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.8.1-р арга хэмжээ:  Батлагдсан хуваарийн дагуу 
Нийслэлийн дүүргүүдийн шахмал түлш савлагааны ажилд хяналт хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Агаарын тухай хууль, МУЗГ-ын 2018 оны 62-р тогтоол, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 1.5.4, 3.1.9 дугаар заалт, НЗД-ын 2019 
оны 1016 дугаар захирамж 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах хөрөнгө Шаардлагагүй. 

Хариуцах нэгж Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин 2019 оны сүүлийн хагас жилийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн дүн 

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 100 хувь.   

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт - Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын “Өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэн, хангамжийн 7 цэгт шахмал түлшийг 25 кг-аар 
савлах ажилд иргэдийн бүлгийн 163 хүнийг 2 ээлжийн зохион 
байгуулалтаар 2019 оны 10 дугаар сарын 05-наас 2020 оны 03 
дугаар сарын 31-нийг хүртэл өдрийн 8 цагаар ажиллуулан, 
1,072,298 шуудай буюу 26807,5тн сайжруулсан түлшийг  савлаж, 
борлуулалтын цэгт хүргэсэн байна. Хангамжийн 7, дундын 31 
цэгийн талбайн гэрэлтүүлэг, цахилгаан эрчим хүчээр ханган, 
түлшийг гараар савлах ажлыг хөнгөвчилж 3-5 м3 багтаамжтай 
6ш бункерийг шинээр хийж, өдөрт 130-180 тн түлшийг савладаг 
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болсон. Мөн 800, 1000, 1500 кг савлагаатай түлшийг /жонш/ 
бункерт өргөж хийх зориулалтаар өргөгчтэй машин ажиллуулж, 
савлагаа хийж буй иргэдийн бүлгийн ажилчдыг дулаан хувцсаар 
ханган, хувцас солих, дулаацах, халуун хоол цай хийх гэр барьж, 
бие засах газрыг бий болгон, үйл ажиллагаанд нь өдөр тутам 
хяналт тавьж, удирдлагаар ханган ажилласан байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.14-ийн үр дүн: Нийслэлийн иргэд шахмал түлш хэрэглэх ажил хэвийн явагдана. 
 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Хагас жилд 

Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Жилийн эцэст 

2019 оны 
сүүлийн 

хагас жилд 
Төл Гүй Төл Гүй 

1. 
Шахмал түлшний 
савлагааны ажилд 

хяналт тавих 

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 
100% 50% 50% 100% 100% 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.15. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, НЗД-ын 2020 оны А/01 дүгээр захирамж, 
“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болон бусад холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн хот нийтийн аж ахуйн 
чиглэлээр цаг үеийн чанартай төлөвлөгөөт бус, гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, шуурхай арга 
хэмжээ авах. 

Төлөвлөлтийн уялдаа:Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 1.5.4, 3.1.9  дугаар заалт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.15.1  Албаны хэлтэс, Дүүргүүдийн тохижилт, ногоон байгууламжийн асуудал хариуцсан 
хэлтэс, чиг үүргийн хамаарал бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
холбогдох хууль тогтоомж батлагдсан төлөвлөгөө, удирдамжийн хүрээнд төлөвлөгөөт бус 
хяналт хэрэгжүүлэх, үр дүнг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Нэг хот-Нэг стандарт 
зорилтод жил 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналтын хэлтэс  

Суурь түвшин 2019 оны сүүлийн хагас жилийн төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтын 
дүн  

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт шалгалтын ажлын явцын хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр цаг үеийн чанартай 
төлөвлөгөөт бус 14 төрлийн хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулж, шаардлагатай зөрчил арилгах арга хэмжээг газар дээр 
нь авч ХЕМ-т танилцуулан шийдвэрлэж ажилласан байна. Мөн 
тайлант хугацаанд ХЕМ-ээс хариуцан өгсөн Буянт-Ухаа 1, Буянт-
ухаа 2 ОСХ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэж ажиллалаа. 

Зарцуулсан хөрөнгө - 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нам даралтын халаалтын зууханд түүхий 
нүүрс  хэрэглэх ажилд хяналт шалгалт явуулж, хориглох 
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Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,  

3.1.15.2 Хэрэгжилт Цаг үеийн чанартайгаар БЗД-ийг 94 иргэн ААНБ-уудад мэдээлэл 
хүргүүлж албан бичиг тараахаас 3 иргэний утас ашиглалтад 
байхгүй, 4 иргэний утас байнга холбогдохгүй, 1 иргэн гадаадад яваа, 
1 иргэн СХД-ийн харьяалалтай байсан, үлдсэн 85 иргэнтэй утсаар 
холбогдож мэдээлэл хүргүүлсэн. 36 иргэн, ААНБ  албан бичгээ аваад 
байна. Мөн эдгээр иргэдээс ажил сайжруулахтай холбоотой саналыг 
хүлээн авч холбогдох хэлтэст мэдээлэл хүргүүлж ажилласан 

Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Хан-Уул дүүргийн 10, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Буянт-Ухаа 1,2” 
хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар 
үйлчилгээг ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-т шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль,  

Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай 
хуулийн 8.1.1, Эрчим хүчний тухай хууль 7.1, Сууц өмчлөгчдийн 
холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориуулалттай орон сууцны 
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 18.1.2, 
НЗД-ын А/1358 дугаар захирамж 

3.1.15.3 Хэрэгжилт Нийслэлийн засаг даргын 2019 оны А/1358 дугаар захирамжийн 1.4-
т Хөгжлийн банкны хөрөнгөөр баригдсан, орон сууцны ашиглалт 
үйлчилгээ нь маргаантай  Хан-Уул дүүргийн 10, 16 дугаар хорооны 
нутаг дэвсгэрт байрлах “Буянт-Ухаа 1, 2” хорооллын инженерийн 
шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар 
үйлчилгээг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-
т шилжүүлэх  ажлыг зохион байгуулахыг Эрчим хүчний зохицуулах 
хороо, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл,  Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын албанд даалгасны дагуу уг ажлыг зохион байгуулах ажлын 
хэсгийг Дотоод хяналтын хэлтсийн даргаар ахлуулан Улаанбаатар 
хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 
А/04 дугаар тушаалаар баталсан. Ажлын хэсгээс дараах арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

1. 2020.01.08-ны өдөр тус хорооллын ашиглалт, үйлчилгээг 
хариуцан ажилладаг “Опенхаус” ХХК, “Жи Эй Би Өү Ти” ХХК-д 
захирамж, тушаалыг албан бичгийн хамт хүргэж, ус, дулаан 
дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийн ажиллагаатай газар дээр 
нь танилцсан.  

2. Ажлын хэсгийн хурлыг 5 удаа хуралдуулж, ажлын зохион 
байгуулалт, үүсч буй хүндрэл, гарц, шийдлийн талаар хэлэлцэж, 
хурлын тэмдэглэл хөтлүүлж ажилласан. 

3. Захирамжийн 1.4 дэх заалтыг хүчингүй болгох асуудлаар 
“Жи Эй Би Өү Ти” ХХК, Опен хаус өнө ХХК нь Нийслэл дэх  Захиргааны 
хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэлийг гаргасантай 
холбогдуулан орон нутгийн өмчийн ашиглалт, үйлчилгээг Орон 
сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-т шилжүүлээгүй 
байгаа ба УБЗАА-ны Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн, ХИБХ-ийн Ахлах 
мэргэжилтэн нар нэхэмжлэлийн хариуцагчаар томилогдон ажиллаж 
байна. Ажлын хэсгээс шаардлагатай баримт мэдээллүүдийг гаргаж 
өгсөн. 

4. Дэд бүтэц төслийн хүрээнд баригдсан УДДТөвийг 2016 оны 
НИТХ-ын 25-р тогтоолоор Нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, 
ашиглалт үйлчилгээг нийслэлийн холбогдох байгууллагуудад  
шилжүүлсэн ба ашиглалтад орсноос хойш ТОСК-оос  тоног 
төхөөрөмжийн өргөтгөлийн ажил хийгдсэн 4,4тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө одоогоор улс, нийслэлийн өмчид бүртгэгдээгүй, дээрх 
хувийн орон сууцны конторууд үнэгүй ашиглаж байгааг тогтоож, 
ТОСК-ыг хөрөнгийн дахин тооллого, үнэлгээ, аудит хийлгэсэн.  

5. МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 223 дугаар тогтоолын 
дагуу Хөгжлийн банкны зээлээр баригдсан 73.3 тэрбум төгрөгийн  
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барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний  өмчлөх, 
ашиглалт үйлчилгээг хариуцах “Итгэмжлэл”-ийг МУ-ын Хөгжлийн 
банкнаас Нийслэлийн орон сууцны корпораци ХК-д олгосны дагуу 
хууль ёсны эзэмшигч болох НОСК ХХК-ыг  ОСНААУГ-тай  
“Ашиглалт хариуцуулж хамтран ажиллах түр гэрээг байгуулах 
ажлыг зохион байгуулсан. Гэтэл ЭХЗХ-оос Жи Эй Би Өү Ти ХХК-ны 
дулаан үйлдвэрлэх үйлчлэх хүрээг нэмсэнээр дээрх гэрээний 
хэрэгжилтэд хүндрэл үүсч байна. 

Үүсч буй хүндрэл, шийдэгдэхгүй, удаашралтай байгаагийн 
шалтгаан нөхцөлийн талаар БХБЯ, Хөгжлийн банк, ТОСК, НОСК, 
Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, НӨАУГ, ОСНААУГ зэрэг холбогдох 
газруудын хүрээнд 2020.06.10-ны өдөр уулзалт зохион байгуулж, 
холбогдох газруудын ажлын хариуцлага, уялдаа холбоогүй байдлаас 
болж үүсч буй хүндрэл, нөхцөл байдлын талаар нэгдсэн ойлголт 
өгсөний хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн. 

a) МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 223 дугаар тогтоолын 
дагуу Хөгжлийн банкны зээлээр баригдсан 73.3 тэрбум төгрөгийн  
барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээнээс 3,7 тэрбум 
төгрөгийн инженерийн шугам сүлжээ нь Жи Эй Ми Өү Ти ХХК-ын 
балансад бүртгэгдсэн, өмчлөгч гэдгээр ЭХЗХ-оос шийдвэр гаргасан 
тухай хөгжлийн банкинд мэдэгдсэнээр  2020 оны 06 дугаар сарын 17-
ны өдөр Хөгжлийн банк, Нийслэлийн Засаг даргатай дээрх 73.3 
тэрбум төгрөгийн орон сууц, инженерийн дэд бүтцийн зээлийг 5 
жилийн хугацаанд эргэн төлөх гэрээг байгуулсан.  

b) Жи Эй Би Өү Ти ХХК-ыг 972 айлын 18 барилга, инженерийн 
шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийн өмчлөгч /улсын комиссын 
акт, байгууллагын данс бүртгэл, балансад хөрөнгө нь бүртгэлтэй 
гэх шалтгаанаар/ гэдгээр ЭХЗХ-оос үйлчлэх хүрээг нэмсэн тул 
улсын комиссын гаргасан дүгнэлтээр тус газар нь ашиглалт 
хариуцсан /өмчлөгч биш/ байгууллага болохыг тодорхойлсон, 
тайлбар бүхий албан бичгийг Хот байгуулалт хөгжлийн газраас 
гаргуулан авсан.  

c) Буянт-ухаа 2 хорооллын 2 дугаар ээлжийн 972 айлын орон 
сууцыг ашиглалтад авсан Улсын комиссын акт, дүгнэлтийн талаар 
тайлбар хийлгэж, ГАБОТ-ыг өмчлөгч биш ашиглагч байгууллага 
болохынх нь тухайд тодруулга албан бичгээр авч, ЭХЗХ-ны 
2020.04.30-ны 293-р тогтоолоор хувийн ОСК-д ашиглалтыг 
хариуцуулснаар дараах хүндрэл гарч байгаа тул ГАБОТЫН үйлчлэх 
хүрээг нэмсэн асуудлыг эргэж харах асуудлаар Ус хангамжийн 
ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, 
ЭХЗЗ-д албан бичиг хүргүүлсэн.  

• Жи Эй Би Өү Ти ХХК иргэд оршин суугчдаас зөрүү төлбөр, 
алданги нэхэж, оршин суугчдаас байнга гомдол ирэх болсон.  

• Жи Эй Би Өү Ти ХХК-тай  дулаан түгээх, дулаанаар 
зохицуулалттай хангах, орон сууц ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрлийн үйлчлэх хүрээнд байх Буянт-Ухаа 2 хорооллын 972 
айлын дулааныг аж ахуйн нэгжийн тарифаар тооцон 48.286.901 
төгрөгийн төлбөрийн зөрүүг  “Нийслэлийн Орон сууцны корпораци” 
ХК-аар УБДС ТӨХК-д төлүүлж төлөвлөгдөөгүй зардал үүсгэсэн, 
цаашид ч төлөх нөхцөл байдалтай байгаа.  

• Зээлийн хөрөнгийн эргэн төлөлт болон одоогоор Орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын балансад бүртгэсэн 
барилга, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн 147.884.450төгрөгийн 
элэгдлийн зардлаас үүсээд байгаа, элэгдэл хорогдол зэрэг болно.   

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.15-ийн үр дүн: Нийслэлийн иргэд шахмал түлш хэрэглэх ажил хэвийн явагдана. 

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

2019 оны сүүлийн хагас 
жилд 

Эхний хагас 
жил  

Жилийн эцэс 

1. Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 3.1.15.1 хувь 100% 50% 100% 
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2. Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 3.1.15.2 хувь 10% 50% 100% 

3. Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл 3.1.15.3 хувь 10% 50% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.16 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.16.1-р арга хэмжээ: Улс, нийслэлийн төсөв, 
хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн  хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хууль, НИТХ-ын 2019 оны 9/36 дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж  Нийт хэлтсүүд 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт  

Шалгуур үзүүлэлт Худалдан авах ажиллагааны явцын хувь 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэс: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Албаны худалдан авах ажиллагааны мэдээ тайланг хугацаанд нь 
бүрэн гүйцэт гаргуулахад чиглэсэн худалдан авах ажиллагааны 
биелэлт тайлан гаргах албан хаагчдын нэрс, тайлагнах хугацааг 
хэлтэс тус бүрээр гаргаж, ХЕМ-ээр батлуулан мөрдөн ажиллаж 
байна. Мөн худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахтай 
холбоотой ажлын цикл, давтамж, тайлагналттай холбоотой 
зураглал гаргаж, ЗУСХ-т хүргүүлсэн. Нэг төсөл арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд үнэлгээний хорооны нарийн бичиг нь 29 төрлийн 68 үйл 
ажиллагааг хийж, 1-5 байгууллагад доод тал нь 18 удаа, тухай бүр 3-
12 төрлийн тайланг тайлагнаж ажиллаж байгаа дүр зургийн талаар 
мэдээлэл бэлтгэсэн.  

2.Тайлант хугацаанд албанд 7 төрөл  /Улсын төсөв, Нийслэлийн 
төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Засаг даргын нөөц хөрөнгө, 
Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө, Он дамжих, Урсгал/ -ийн  43 012 
145  /мянган/ төгрөгийн 418 төсөл арга хэмжээ зохион байгуулсан 
байна. 
Мөн 6 төрөл /Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв,Засаг даргын нөөц 
хөрөнгө, Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө, Он дамжих, Урсгал / -
ийн  28 656 145 /мянган/ төгрөгний 95 төсөл арга хэмжээний 
захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлсэн, үүнээс  Нийслэлийн худалдан 
авах ажиллагааны нийт хэмжээнд 18 880 000 /мянган/ төгрөгний 40 
төсөл арга хэмжээнд  зөвхөн захиалагчийн хяналт   тавьж, 9 776 145 
/мянган/ төгрөгний 55  төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт, 
худалдан авах ажиллаа хоёрыг давхар зохион байгуулан ажиллаж 
байна.   
2020 онд нийт 61 892 145 /мянган/ төгрөгний 458  төсөл арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.  

• Тус албанд захирамжаар эрх шилжиж ирсэн улс, нийслэл, орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн ажлын явцын мэдээг 
үнэлгээний хороодын нарийн бичиг тус бүрээс авч нэгтгэж,  
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт сар бүрийн 
25-нд хуваарийн дагуу, мөн яаралтай тайлагнах тухай 
бичгээр болон амаар ирүүлсэн хүсэлтийн  хүрээнд 15  удаа  
хүргүүлсэн байна. 

• 2019-2020 онд он дамжсан, худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулсан болон захиалагчийн хяналт тавьж байгаа болон 
мөн 2020 онд эрх шилжсэн Улс, НТХО, НОНХС, он дамжин 
санхүүжигдсэн, урсгал зардлаар санхүүжиж буй худалдан 
авах ажиллагааны эрх шилжсэн болон захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлж буй ДАТА файлд  шинжилгээ хийж, ХЕМ-ийн 
зөвлөлийн хуралд гурван удаа танилцуулсан байна. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

• Хот нийтийн аж ахуй, дэд бүтцийн салбарт улс, нийслэл, 
НОНХС-ын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй худалдан 
ажиллагааны явцын мэдээллийг 2020.08.19-ны байдлаар 
шинэчилж ХЕМ-т танилцуулга бэлтгэн өгсөн. 

• Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд зохион байгуулж 
буй худалдан авах ажиллагааны явц, эрх бүхий байгууллагаас 
өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэнд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, удирдлагуудад танилцуулж, мэдээллээр ханган 
ажилласан байна. 

• Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 
хөрөнгөөр албанд хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын 
ажлуудыг явцад 2020.08.06-ны өдрийн байдлаар ХШҮ хийж 
2020.08.06-ны өдрийн ХЕМ-ийн 12 дугаар зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулсан. Хурлаас гарсан шийдвэрийн 
дагуу НИТХ-ын даргад дутуу хэрэгжилттэй ажлуудаас 
цаашид хэрэгжүүлэх боломжгүй ажлын жагсаалтыг албаны 
хэмжээнд нэгтгэн шүүж, 14 төсөл арга хэмжээний 
жагсаалтын хамт  албан бичгээр хүргүүлэх төсөл бэлтгэн, 
зохих албанд хүргүүлсэн байна. 

• НХААГ-т 2020 онд УБЗАА-наас зохион байгуулж буй улс, 
нийслэл, ОНХСХ, ХТНААҮЗардалаар санхүүжих худалдан 
авах ажиллагааны явцын тайланг Улаанбаатар хотын 
нэгдсэн дата файлаар гаргаж өгсөн. 

• НХААГ-ын мэргэжилтэн С.Дөлгөөн, С.Мягмарсүрэн нартай 
явцын тайлангаа тулган нийлж, тухайн тайлант хугацааны 
байдлаар нэгтгэн тайлагнасан байна. 

 

3. 2019-2020 онд он дамжсан, худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулсан болон захиалагчийн хяналт тавьж байгаа болон мөн 2020 
онд эрх шилжсэн Улс, НТХО, НОНХС, он дамжин санхүүжигдсэн, 
урсгал зардлаар санхүүжиж буй худалдан авах ажиллагааны эрх 
шилжсэн болон захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй ДАТА файлыг 
тогтмол шинэчлэн хяналт тавьж ажилласан. Худалдан авах 
ажиллагааны үнэлгээний хороодын нарийн бичиг тус бүрээс мэдээ 
авч, сар бүрийн 25-нд НХААГ-т хүргүүлж байна.  НХААГ-т   2020 оны 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 дүгээр сарын 25-нд 4 удаа хуваарийн 
дагуу, яаралтайгаар  5 удаа худалдан авах ажиллагааны явцын 
мэдээг хүргүүлсэн.  Улс, нийслэл, ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2020 онд 
зохион байгуулж буй худалдан авах ажиллагааны явц, эрх бүхий 
байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, ХЕМ болон удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллалаа. 
Мөн НИТХ-ын төлөөлөгч нарын ирүүлсэн албан тоотын дагуу 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 оны дүүрэг дээр явагдсан ОНСХ-ийн хөрөнгөөр 
худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэж хүргүүлсэн.  

4. Мөн худалдан авах ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлын явцыг 
сайжруулахтай холбоотой НЗДТГ-аас 2020.01.22-ны өдрийн 03/364 
албан бичгээр Худалдан авах ажиллагааны гэрээний талаар ирүүлсэн 
мэдээллийг нийт үнэлгээний хорооны нарийн бичиг, хэлтсийн дарга 
ахлахуудад мэдээлсэн. Гэрээ байгуулахтай холбоотой, цаашид 
худалдан авах ажиллагааны гэрээ байгуулах ажлыг хялбаршуулах 
боломжийн талаар дараах 2 санал боловсруулж 01.31-ний өдрийн 
01/230 албан бичгээр хүргүүлсэн. 

- Захиалагч, гүйцэтгэгчийн хооронд байгуулах бараа, ажил 
үйлчилгээний худалдан авах гэрээ байгуулах ажлыг нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэхээр заасан 
байгууллага нь хариуцан хэрэгжүүлэх. /Учир нь захиалагчийн хяналт 
хэрэгжүүлэх байгууллага нь гүйцэтгэгч компанийг үүрэгжүүлэх, 
шаардлагатай нөхцөлийг гэрээнд тусгаж чадахгүйд хүргэж улмаар 
ажлын гүйцэтгэл чанаргүй болоход нөлөөлж байна./ 

Худалдан авах ажиллагааг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем /www.tender.gov.mn/-д 438 удаа зарласан бөгөөд төсөл арга 
хэмжээнээс үр дүн оруулсан 278, үр дүн оруулаагүй 160 төсөл арга 
хэмжээг  тайлагнасан, 

Дээрх ТАХ-үүдийн гэрээг цахим системд оруулаагүй байгаа, цаашид 
гэрээг  2020 оны 11 сарын 15 –ны дотор оруулан, эргэн тайлагнахаар 
тайлбар хийж, НХААГ-т албан тоот хүргүүлээд байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.16-ийн үр дүн:   

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Улс, нийслэл, ОНХС-ийн 
хөрөнгөөр 2020 онд 
санхүүжигдэх төсөл арга 
хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж 
буй ажлын явцын хувь 

Хувь  5% 80% 82.5% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ 3.2 ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1 Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайлал 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагааг 
хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулах, тушаал, шийдвэр, гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянах, 
хууль зүйн санал өгөх, туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

-  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Албаны үйл ажиллагааг хууль, эрх зүйн хүрээнд эрх зүйн үндэслэлийг 
хянах, хууль зүйн санал өгөх, туслалцаа үзүүлж ажиллана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус албаны бүтэц зохион байгуулалт боловсронгуй болгох, орон 
тоо нэмэх зорилгоор хэлтсүүдээс орон тоо нэмэх үндэслэл, 
шаардлага, албан тушаалын ачаалал зэргийг  тодорхойлох саналыг 
авсан. 2020 оны хагас жилийн байдлаар бүтэц зохион байгуулалтад 
өөрчлөлт ороогүй тул албаны дүрэм журамд өөрчлөлт оруулаагүй 
болно.  

МУ-ын төрийн албаны зөвлөл, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын 
яаманд төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 
ЗГ-ын 2019 оны 275 дугаар тогтоолоор төрийн албан хаагчдын 
ангилал зэрэглэл батлагдаж, албан хаагчдын ангилал зэрэглэл 
буурч, шатлан дэвших зарчим алдагдсан талаар санал хүсэлтээ 
2020 оны 04.09-ны 01/1062, 2020 оны 04.13-ны 01/1129, 2020 оны 
04.09-ны 01/1074, 2020.04.30-ны 01/1488 тоот албан бичгээр тус 
тус хүргүүлсэн. 

Албаны бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулахаар ажлын 
ачаалал, орон тоо нэмэх саналыг хэлтсүүдээс нэгтгэн ХЕМ-т 
танилцуулсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагааг 
хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулах, тушаал, шийдвэр, гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянах, 
хууль зүйн санал өгөх, туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

 Хэрэгжилт Албаны нийт 43 албан тушаалын тодорхойлолтыг төрийн албаны 
зөвлөлөөр 2 удаа хянуулж, шинэчлэн боловсруулсан. МУ-ын төрийн 
албаны зөвлөлийн 2020 оны 03 сарын 13-ны өдрийн 78 дугаар 
тогтоолоор батлах зөвшөөрөл олгосон. Одоогоор тодорхой 
шалтгаанаар эцэслэж, албан тушаалын тодорхойлолт 
батлагдаагүй байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1-ийн үр дүн: Төрийн албаны тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбоотой гарсан 
дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгон хэрэгжилт үр дүнг тооцож ажилласан.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин/Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Хэрэгжилтийн хувь  Хувь  95       95 90 100 100 

2 Хэрэгжилтийн хувь Хувь - - - 100 100 

 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ: Төрийн албаны зөвлөл, 
нийслэлийн салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, 
хяналт тавих   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

 Хэрэгжилт Тус алба 2020 онд сул орон тоо гарсан тохиолдолд Төрийн албаны 
тухай хуульд заасны дагуу нөхөн бүрдүүлэв. Улаанбаатар хотын 
Ерөнхий менежерийн тушаалаар 8 албан тушаалтныг өөрийнх нь 
хүсэлтийн дагуу чөлөөлж, төрийн албаны нөөцөд бүртгэлтэй 
иргэдээс 4 албан хаагчийг томилж, сул орон тоо гарсан 15 
тохиолдолд байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчийг томилон 
ажиллуулсан байна. 

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс, Хог хаягдлын 
удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон ахлах мэргэжилтэн М.Гансэлэм, 
С.Аригуун нарыг эрхэлсэн түшмэлийн тусгай шалгалтад 
оруулахаар МУ-ын төрийн албаны зөвлөлд 2020 оны 04.13-ны 
01/1129 тоот албан бичгээр хүсэлт тавьсны дагуу тусгай 
шалгалтыг 2020.09.30-ны өдөр өгч тэнцэв.  

Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар зөвлөлөөс 2020.10.08-
ны өдрийн 14/64 тоот албан бичгээр Төрийн албаны зөвлөлийн 
нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн 58, 59 дүгээр тогтоол ирүүлснийг үндэслэн Хотын Ерөнхий 
менежерийн 2020.10.08-ны Б/80 дугаар тушаалаар С.Аригууныг, мөн 
өдрийн Хотын ерөнхий менежерийн Б/81 дүгээр тушаалаар 
М.Гансэлэм нарыг хэлтсийн даргаар томилов. 

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн 23 
дугаар зүйлийн 23.5, “Төрийн албаны тухай хууль”-ийн 22 дугаар 
зүйлд заасны дагуу томилогдсон тушаал, шаардлага хангаж байгаа 
тухай баримтуудыг Төрийн албаны зөвлөлийн нийслэл дэх салбар 
зөвлөлд тус албанаас 2020.10.22-ны 01/4144 тоот албан бичгээр 
хүргүүллээ. 

Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн Нийтийн 
эзэмшлийн эд хөрөнгө хариуцсан мэргэжилтний сул орон тоог 
Төрийн албаны тухай хуулийн 27, 44 дүгээр зүйлийн дагуу ХУД-ийн 
ЗДТГ-ын Тохижилт ногоон байгууламжийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн Г.Туяацэцэгийг ХЕМ-ийн 2020.11.09-ний өдрийн Б/94 
дүгээр тушаалаар шилжүүлэн томилов. 

Мөн бусад сул орон тоог Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 
байгууллага дотроосоо нөхөн бүрдүүлсэн байна. 

Нийслэлийн 381 жилийн ойг тохиолдуулан 2020 онд Тангараг өргөх 
болзол хангасан ХТЦХ-ийн мэргэжилтэн Д.Батзориг, Г.Индаръяа, 
ДХХ-ийн мэргэжилтэн В.Эрдэнэсувд, Т.Халиунаа, ЗУСХ-ийн 
хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Э.Сүлд-эрдэнэ нарын судалгааг тус 
албаны 2020.10.07-ны 01/3990 тоот албан бичгээр хүргүүлж, 
2020.10.28-ны өдөр албан хаагчид Тангараг өргөв. 
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Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 21 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдэл олгох журам”-д заасан шаардлага хангасан Эрхэлсэн 
түшмэл, Хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэг, Ц.Рэгзэдмаа, М.Гансэлэм, 
С.Аригуун нарын зэрэг дэвийг нэмэгдүүлэх судалгаа болон МУ-ын 
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд хандсан албан бичгийн төслийг бэлтгэн 
хэлтсийн дарга болон ХЕМ-т танилцуулав. 

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 76 дугаар тогтоолоор 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны дарга Т.Гантөмөр тэргүүн түшмэлийн тэргүүн зэргийн 
зэрэг дэв авсан.  Энэхүү Ерөнхийлөгчийн зарлигийг үндэслэн НЗД-ийн 
2020 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/88 дугаар захирамж гарч, 
үндсэн цалингийн 48 хувийн нэмэгдэл авахаар болсон.  

Төрийн албаны нийслэл дэх салбар зөвлөлд ЗУСХ-ийн мэргэжилтэн 
Т.Оюунтөгс,  ХХҮХ-ийн мэргэжилтэн Т.Сэргэлэн, ДХХ-ийн ахлах 
мэргэжилтэн Б.Номингэрэл, мэргэжилтэн Г.Аюуш, Э.Батжаргал, 
ХХУЗХ-ийн мэргэжилтэн Б.Мөнхбаяр, ХТЦХ-ийн мэргэжилтэн 
Д.Сүхбат нарын 7 албан хаагчдын зэрэг дэвийг нэмэгдүүлэх саналыг 
журмын дагуу гарган 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны 01/284 тоот 
албан бичгээр хүргүүлснээр Нийслэлийн засаг даргын 2020 оны А/452 
дугаар “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний 
нэмэгдэл олгох тухай” захирамжаар тус албаны дээрх 7 албан 
хаагчийн зэрэг дэвийг нэмэгдүүлсэн байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ Төрийн одон медаль болон 
НИТХ, НЗД-ын шагнал, УБ хотын Ерөнхий менежерийн шагнал, холбогдох яам тамгын 
газар, Төрийн бус байгууллагын шагналаар шагнуулах ажилтнуудын материалыг журмын 
дагуу судалж, шийдвэрлүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

 Хэрэгжилт Улсын их баяр наадмыг тохиолдуулан ажил үүргээ хангалттай сайн 
биелүүлж, идэвх санаачлагатай ажилласан нийт 19 албан хаагчийг 
салбарын яам, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
шагналуудаар шагнуулах тодорхойлолт холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлснээр дараах шагналуудыг албан хаагчдад олгожээ. 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн өргөмжлөлөөр 
шагнагдахаар хүсэлт гаргасан байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
хүсэлтийг судалж 2020 онд ХЕМ-ийн 21 удаагийн тушаалаар 208 
ажилтан, албан хаагчийг шагнаж урамшуулав. ХЕМ-ийн 
өргөмжлөлийг дугаарлан коджуулж мэдээллийн санг баяжуулав. 

ХИХУГ ОНӨААТҮГ-ын орлогч дарга Г.Одончойжавыг Хангарьд 
одонгоор шагнуулахаар НИТХ-д албан бичгээр холбогдох 
материалуудын хамт уламжилсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар  

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ: Жил бүр цагаан сар, 
ахмадын баярыг зохион байгуулах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон нийслэлийн 
шагналд нэр дэвшүүлэх, өндөр насны тэтгэвэрийн тооцоог гаргах.   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт Сар шинийн баярыг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар албаны нийт 30 ахмадад бэлэг дурсгалын 
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зүйл, мөнгөн урамшуулал олгож нийт 3163,5 төгрөг зарцуулсан. Мөн 
албаны 2 ахмадад буцалтгүй тусламж, тэтгэмж олгосон байна.  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 

дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ: Төрийн албан хаагчийн 
сургалт, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

 Хэрэгжилт 2017-2020 оны Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг үндэслэн албан 
хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон 2020 оны хүний нөөцийн 
сургалт, нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг тус тус боловсруулж, 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Тайлант хугацаанд Архивын Ерөнхий газраас зохион байгуулах 
“Хөтлөх  хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу хэрэг бүрдүүлэх, баримтад 
эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт хийх ажлын арга зүй” сэдэвт 
сургалтад Бичиг хэргийн эрхлэгчийг, 

ХХААЯ-аас зохион байгуулж буй жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ, 
хоршооны бодлого зохицуулалтын газраас салбарын хууль тогтоомж 
бодлогын баримт бичгийг танилцуулах, 2020 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, санал солилцох мэргэжилтнүүдийн ур 
чадварыг нэмэгдүүлэх цахим сургалт 4.20-4.29-ны хооронд 9.30-11.30-
ын хооронд цахимаар явагдах сургалтад ХХҮХ-ийн мэргэжилтнийг,  

Нэг хот, нэг стандарт зорилтот жилийн хүрээнд зохион байгуулагдсан 
сургалтад ЗУСХ-ийн ахлах мэргэжилтнүүдийг тус тус сургалтанд 
хамруулсан байна.   

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020.01.10-ны А/06 дугаар 
тушаалаар ХХУЗХ-ын  даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 
С.Аригуун, ХТЦХ-ын даргын албан үүргийн түр орлон гүйцэтгэгч 
М.Гансэлэм нар  2020.01.16-2020.01.22-ны хооронд БНСУ, Монголын 
Соёл эдийн засгийн төвийн үйл ажиллагаатай  танилцаж, туршлага 
судлах сургалтад хамрагдлаа. 

Шинэкороновирусын халдвар гарсантай холбогдуулан Улсын онцгой 
комиссоос хөл хорио тогтоосонтой холбогдуулан бүх төрлийн 
сургалтын үйл ажиллагааг зогсоож, төлөвлөгдсөн сургалтууд 
хойшлогдсон байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар  

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ: Албаны хэмжээнд сахилга 
дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах, сахилга хариуцлага 
тооцох, ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавьж ажиллах.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт 2020 онд хариуцсан ажилдаа шуурхай хандаж, асуудлыг 
шуурхай шийдвэрлэсэн тухай иргэдээс талархал хүлээсэн 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны дарга Т.Гантөмөр, Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтсийн дарга Т.Хэрлэн, мэргэжилтэн  Д.Сүхбат, Б.Отгонбат, 
Дотоод хяналтын хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Б.Номингэрэл, 
Хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн 
Г.Индарьяа нарыг тухай бүр аппаратын хуралд танилцуулж, ZAA 
группт нийтлэв. 

Мөн албаны НҮНТ-ийн ажилтан Н.Мөнхгаамаад иргэнээс 
гаргасан гомдлын дагуу 2 талын тайлбар,  Драгон төвийн тухайн 
өдрийн камерийн бичлэг зэргийг үзэж судлан,  гомдол гаргасан иргэн 
Шүрэнцэцэгт хариу өгч, Н.Мөнхгаамаад төрийн албан хаагчийн ёс 
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зүй, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чирэгдэлгүй, түргэн шуурхай хүргэж 
байх талаар захиргааны зүгээс анхааруулга өгсөн.   

НИТХ-ын төлөөлөгч Н.Батсүмбэрэл БЗД-ийн 3 дугаар 
хорооны иргэн Ариунсанаагийн орон сууцны өргөдлөө шийдвэрлүүлэх 
явцад мэргэжилтэн Д.Шийтэрийн гаргасан ёс зүйгүй байдал, 
ажилдаа хариуцлагагүй хандсан зэрэг үйлдэлд хариуцлага тооцохыг 
хүссэн албан бичиг ирүүлсэн. Үүний дагуу тус албаны ёс зүйн 
хорооны тэмдэглэл гарч Д.Шийтэрт иргэнээс уучлалт гуйх, төрийн 
албаны ёс зүйг баримтлаж ажиллах анхааруулга өгсөн байна. 

ХИБХ-ийн мэргэжилтэн О.Батмөнх нь өндөржүүлсэн бэлэн 
байдал зарласан үед удирдлагад мэдэгдэлгүй хөдөө орон нутагт 
зорчиж, хөл хорионд орсон тул ажлын цагийг хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн 64 дүгээр зүйлд заасан Гамшиг болон аюул үүссэн, хүндэтгэн 
үзэх бусад шалтгаанаар ажилдаа ирж чадаагүй ажилтанд үндсэн 
цалингийн 50 хувьтай тэнцэх хэмжээний олговор олгоно гэж заасны 
дагуу 4 өдрийн ажлын цагийн 2 өдрийг тасалсан 2 өдрийг чөлөөний 
хуудсаар тооцож, энэ тухай өөрт нь мэдэгдэв. 

ХХУЗХ-ийн мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргалын зан харилцаатай 
холбоотой иргэн Л.Гантулгаас ирсэн гомдлыг судалж, хэлтсийн 
дарга С.Аригуун, мэргэжилтэн Б.Мөнхжаргал, иргэнээс тайлбар авч, 
иргэний асуудлыг шийдвэрлэж, иргэнд хариу өгч, мэргэжилтэн 
Б.Мөнхжаргалд иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэхдээ төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйг баримталж ажиллахыг анхааруулав. 

  ХҮХҮХ-ийн мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэгт иргэн 
Ц.Дуламсүрэнгээс гомдол ирснийг хянан үзэж, албан хаагчийн ёс зүйн 
асуудал бус тухайн иргэний тусгай зөвшөөрөл хүссэн материалын 
бүрдэл дутуу, өгсөн үүрэг биелүүлээгүй байсан гэх үндэслэлийг 
илрүүлж шуурхай шийдвэрлэх арга хэмжээ авлаа. 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн чиглэлээр НЗДТГ-аас зохион 
байгуулсан сургалтад алыан хаагчдыг хамруулсан мөн ёс зүйн 
чиглэлээр хийж, хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг НЗДТГ-т 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.1-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайлал 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал  

Хагас жилд Жилийн эцэс 

Төл Гүй Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.1: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.2: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.3: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

/одон 

Тоо 14 16 14 16 32 

4 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.4: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

5 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.5: Үйл 
ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

6 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.1.6: хувь 100% 50% 50% 100% 100% 
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Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг 
арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагааг 
хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулах, тушаал, шийдвэр, гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хянах, 
хууль зүйн санал өгөх, туслалцаа үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин Албаны үйл ажиллагааг хууль, эрх зүйн хүрээнд эрх зүйн үндэслэлийг 
хянах, хууль зүйн санал өгөх, туслалцаа үзүүлж ажиллана. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд 353 тушаал батлагдсан байх бөгөөд 2019 онтой 
харьцуулахад 71-ээр буюу захиргааны батлагдсан шийдвэр 0.8 
хувиар буурсан байна.  
Энэ нь зохион байгуулалтын ажлуудыг багцлан нэг шийдвэрт 
багтаах, зарим ажлын зохион байгуулалтыг өмнөх тушаалаар 
баталж мөрдүүлж байгаа зэргээс шалтгаалан шийдвэрийн тоон 
үзүүлэлт буурчээ. 
Харин боловсон хүчин дотоод үйл ажиллагааны чиглэлээр 98 
тушаал батлагджээ. 
Албаны хэмжээнд нийт 990 гэрээ байгуулагдсан байх ба 2016 онтой 
харьцуулахад 32,3%, 2017 онтой харьцуулахад 42%, 2018 онтой 
харьцуулахад 46% хувиар 2019 онтой харьцуулахад 56% буюу 2 
дахин өссөн байна.   
Байгуулагдсан гэрээг дотоод индексийн дагуу бүртгэлжүүлсэн 
болно. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар  

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.2-р арга хэмжээ: Хуулийн байгууллагад 
хянан хэлэлцэгдэж байгаа асуудалд албыг төлөөлж оролцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт Албаны нэрийн өмнөөс итгэмжлэлээр 9 маргаантай хэргийн шүүх 
хуралд оролцсон бөгөөд Үүнээс: 

• Орон сууцны маргаан-1 

• Хохирол нэхэмжилсэн-1, 

• Эрх зүйн актын маргаан-6  

• ТҮЦ-тэй холбоотой- 1  

Шийдвэрлэлтийн хувьд: 

• 100 хувьтай -4, 

• 40 хувьтай-1, 
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• 30 хувьтай-1, 

• 10 хувьтай-1 

• 5 хувьтай-1 хэрэг маргаан байна. 

Мөн Ерөнхий менежерийн итгэмжлэлээр цагдаагийн байгууллагад 1, 
прокурорын байгууллагад 1 удаа гомдол гаргасан байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар  

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.3-р арга хэмжээ: Авлигын эсрэг хууль, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт             Нийтийн албан нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн дагуу албан тушаалд шинээр болон дэвшин томилогдохоор 
нэр дэвшиж буй албан хаагчдын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газраар хянуулж дүгнэлт гарсны үндсэн 
дээр шийдвэрлэж байна.  

Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 16 албан хаагчийн мэдүүлгийг 
хянуулж томилох шийдвэр гаргаж хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллав. 

            Давхардсан тоогоор ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй тухай 917 
мэдэгдэл хүлээн авч цахим системд баталгаажуулсан. Энэ нь 2019 
онтой харьцуулахад 0,8% буюу 98-аар нэмэгдсэн байна. 
            Ашиг сонирхлын мэдэгдлийг Шилэн дансны сар бүрийн 
мэдээлэлд оруулж баталгаажуулж ажилласан. 

            Авлигын эсрэг хууль болон Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу нийт 80 албан хаагчаас 
хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд цаасаар хүлээн авч цахим системд баталгаажуулсан. 

Үүнээс: 

• Шинэчлэн гаргасан 54 
• Шинээр гаргасан 21 
• Их хэмжээний өөрчлөлт мэдүүлсэн 5 байна. 

 

           Хууль тогтоомжийг сурталчилах, таниулах зорилгоор 4 видео 
шторк, 4 хуудас бүхий 1 зөвлөмж гаргаж нийт албан хаагчдад болон 
харъяа газрын ажилтан, албан хаагчдад танилцуулсан 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ  Хангалттай 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.2-ийн үр дүн: Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлж, үйл ажиллагаа хуулийн хүрээнд 
явагдсан байна. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст  

Төл Гүй Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.2.1: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.2.2: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 
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3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 
3.2.2.3: 

Үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийн хувиар 

хувь 100% 50% 50% 100% 100% 

 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3 Албаны санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн хэвийн явуулах, мөнгөний урсгалыг төлөвлөж зохицуулах, хянах, тайлан тэнцлээр гарсан үр дүнг 
тайлагнах, өмчийн зөрчил гаргахгүй байх, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт тавьж 
ажиллах; 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: Хот нийтийн аж ахуй 
тохижилт үйлчилгээний зардал болон албаны батлагдсан төсвийг удирдан зохион байгуулж, 
хяналт тавих; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал  1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2020 оны урсгал болон ХНААЗ-ын төсөв 61649086,3 мян/төг 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ХНААТҮЗардал дээр 623ш гүйцэтгэлийн баримтыг хүлээн авч хянан, 
Санхүү, Төрийн сангаар 5 удаа 10.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
авч, 11.1 тэрбум төгрөгийн 567 зарлагын гүйлгээг хийгдсэн. 

Хөрөнгө оруулалтын харилцахын дансаар 5 удаагийн санхүүжилтээр 
1.2 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйлгээ хийгдсэн. 

Нэмэлт санхүүжилтийн харилцахын дансаар ХНААТҮЗ-ын  замын 
сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэн хийгдэж байгаа авто замын нөхөн 
засвар, борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний засвар, ашиглалтын 
зардлын гүйлгээнүүд гарч байгаа бөгөөд 4-р улирлын байдлаар 5-н 
удаагийн санхүүжилтээр 2.1 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн. 

Барьцааны Нуклон ХХК-ны чанарын баталгаат хугацааны 5.2 сая 
төгрөгийн барьцааг чөлөөлж, тохижилтын бусад зардлаас он 
дамнан хийгдэж байгаа ажлаас 3 газрын 85.2 сая төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээ хийгдэж, 35 ААНБ-ын 208.1 сая төгрөгийн чанарын 
баталгаат хугацааны барьцаа хөрөнгө байршуулсан. Барьцааны 
дансны үлдэгдэл 2020.12.10-ний өдрөөр 3.4 тэрбум төгрөгийн 
үлдэгдэлтэй байна. 

Харилцахын дансуудаар нийт 618 гүйцэтгэлийн баримт 
материалыг хянан үзэж, гүйлгээнд төлбөрийн даалгавар бичсэн. 

2020 оны ХНААТҮЗардал 60.1 тэрбум төгрөг батлагдсанаас 46.9 
тэрбум төгрөгийн зардал гарч,  гүйцэтгэл 34.6 тэрбум төгрөг буюу 
78.1%-тай байна.  

ХНААТҮЗардлын 11 сарын 30-ний өдрөөр гүйцэтгэлийн мэдээ гарган 
ахлах нягтлан бодогчоор хянуулж, ЕМ-т танилцуулж, Нийслэлийн 
Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэст хүргүүллээ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Эхний хагас жилд төлөвлөгөөгөөр 34723289321 төгрөг төлөвлөснөөс 
гүйцэтгэлээр 20170392965 төгрөгийн санхүүжилт авч зарцуулсан 
байна.  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын дунд хугацааны 
төсвийн төлөвлөгөөг зохиож , батлуулах, төсвийг үр ашигтай , зориулалтын дагуу 
хэмнэлттэй зарцуулахад хяналт тавих. 

Төлөвлөлтийн уялдаа Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллыг хангаж, албан хаагчдын 
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мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, байгууллагын соёл, ёс 
зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны үйл 
ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт 2020 оны хагас жилийн байдлаар: НЭ-ийн зам талбайн 
цэвэрлэгээ, иргэдийн бүлгийн цэвэрлэгээ, алтан 
өлгийн хүндэтгэлийн цогцолборын ашиглалт, 
хамгаалалт,  үерийн далан сувгийн цэвэрлэгээ, нөхөн 
сэргээлт, авто зам борооны ус зайлуулах шугамын лаг 
цэвэрлэгээ, эзэнгүй нохой муур устгал, наран, морин, 
цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт хөрсөөр дарж 
булах ажил, НЭ-ийн гэрэлтүүлгийн  эрчим хүчний 
төлбөр тооцоо, Ард Аюушийн өргөн чөлөөний явган 
замын ажил, Ногоон байгууламж зүлэг тарьж арчлах 
ажил, авто замын тусгаарлах хайс хашлага угаах, Ойн 
тєгєл байгуулах ажил /Мод сєєг тарих, арчлах/, Модлог 
ургамлын хослол зохиомжийн гүйцэтгэлийн 10%, 
Саванд мод сєєг тарих, арчлах гүйцэтгэлийн 10%, 
Нарс модны усалгаа, НЭ-ийн гудамж, талбайд мод 
сєєг тарих ажилд хэрэглэх хар шороо нийлүүлсэн 
ажил, 14 баримлын засварын ажлын урьдчилгаа 50% 
тендерийн урилга хэвлүүлсэн зардал, нарс модны 
титэм угаах ажил, том оврын нарс модны усалгаа, мод 
бут сєєгний хэлбэржүүлэх ажил, Нохойны тємєр пайз 
20000ш, нохойн пасспорт 20000ш,  Нохойны хүзүүвч 
20000ш,  СХД 21 хороо Жаргалант тосгон рашаантийн 
8 га газрын хур хог цэвэрлэгээ, хяналтын төрийн бусын 
450ш гүйцэтгэлийн баримтыг хүлээн авч хянан,санхүү 
төрийн сангаар гүйцэтгэлийн баримт материалыг 
хянуулж 22 удаагийн санхүүжилтээр 19.5 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт авч, 18.1 тэрбум төгрөгийн 
зарлагын гүйлгээ хийгдсэн. 

-Албаны 2020 оны хагас жилийн байдлаар  урсгал үйл 
ажиллагааны орлогын 752,0сая төгрөгийн, зарлагын 
512,4 сая төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн.  
- Албаны 2020 оны хагас жилийн байдлаар нэмэлт 
санхүүжилтийн эрх нээлгэн орлогын 897,1 сая 
төгрөгийн зарлагын НЗД–н А/183, А/577, А/373–р 
захирамжаар Covid-19 урьдчилан сэргийлэхэд 
ариутгал халдваргүйтгэл  хийсэн 68 байгууллагын 
гүйцэтгэл хянан 693,4 сая төгрөгийн, сайжруулсан 
түлш савлах ажиллагсдын хоолны мөнгөний гүйцэтгэл 
хянан 65,5 сая төгрөгийн, НЗД–н А/747–р захирамжийн 
урамшууллын 1,0 сая төгрөгийн нийт 760,1 сая 
төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.3-р арга хэмжээ: Бараа материал, кассын 
тайланг үнэн зөв шуурхай гаргаж, холбогдох газруудаар баталгаажуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа 

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт Ажилтан албан хаагчдад шаардлагатай бичиг хэрэг бараа 
материалыг захиалгын хуудсаар, удирдлагуудын цохолтыг үндэслэн 
худалдан авч нийт 

          -Бичиг хэрэг 18  нэр төрлийн, 1624 ш, 13726600 төг 

          -Аж ахуйн материал 10 нэр төрөл 27 ш, 233814 төг  
          -Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 299 ширхэг 592020 үнэ бүхий 
бараа материалыг нэр тус бүрээр шивж санхүүгийн програмд 
орлогдон авав. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартуудыг өдөр тутамдаа мөрдөн 
анхан шатны баримтыг бүрдүүлж, ахлах нягтлан бодогч, ерөнхий 
менежерийн цохолтыг үндэслэн дээрх хугацаанд нийт 
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   -бичиг хэрэг 111 нэр төрлийн, 8361 ширхэг, 4987471 төг 

   -аж ахуй материал 13 нэр төрлийн 1786 ширхэг, 5018745 төг  

   -тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ 299 ширхэг 592020  төг   тус бүрээр 
зарлагдан санхүүгийн программд холбогдох бичилтийг хийж 
агуулахын бүртгэлийг хөтөллөө 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.3-ийн үр дүн: Албаны санхүүгийн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлийн хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн хэвийн явуулах, мөнгөний урсгалыг төлөвлөж зохицуулах, хянах, тайлан тэнцлээр гарсан 
үр дүнг тайлагнах, өмчийн зөрчил гаргахгүй байх, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтад бүртгэлээр хяналт 
тавьж ажилласан байх  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

Жилийн эцэс  

2019 оны сүүлийн 
хагас жилд 

Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.3.1: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.3.2: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.3.3: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4 Албаны үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын хууль, тогтоомж, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын захирамж, 
албаны даргын тушаал, албан даалгавар, нийслэлийн удирдах ажилтны болон Ерөнхий менежерийн шуурхай 
зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, сурталчлах, тайлагнах, ажлыг зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ: Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагч нийслэлийн Засаг даргаас Төсвийн шууд захирагч ХЕМ-тэй байгуулах үр дүнгийн 
гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан, илтгэх хуудас бэлтгэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал  2 улирал  3 улирал  4 улирал  

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шаардлагагүй 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 100 хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Энэ ажлын хүрээнд Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, Нийслэлийн засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан болон 
Төсвийн шууд захирагч, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер 
бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөр нарын Үр 
дүнгийн гэрээний төсөл, Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний төслийг НЗДТГ-ын холбогдох албан 
тушаалтнуудаар хянуулан, үдэж хавтаслан бэлэн болгон, НЗДТГ-ын 
ХШҮХ-т хүргүүлэв. 
           Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс, Хотын 
инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хотын тохижилт, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн хэлтэс, Хүнс үйлдвэрлэл, худалдаа 
үйлчилгээний хэлтэс, Хог хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтэс, Дотоод хяналтын хэлтсүүдээс хэлтэс, нэгжийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайланг баталгаажуулснаар авч, 
байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг 
жилийн эцсийн байдлаар гарган ажиллаж байна. 
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           Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн 
сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу байгууллагын хагас болон бүтэн 
жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн бүтэц, агуулгад нийцүүлэн 
гаргаж байна. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.2-р арга хэмжээ: Ерөнхий менежерийн 
зөвлөлийн хурал, иргэдтэй хийх уулзалт, Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт 1.ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурал 22 удаа хуралдаж, 48 асуудлыг хэлэлцэж, 
тухай бүр шийдвэрлэн ажилласан байна. Мөн хурлаас өгөгдсөн 
хугацаатай үүргүүдийг ERP системээр үүрэгжүүлэн, хяналт тавьж 
байна. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг сар, сараар харуулбал: 
1-р сард 2 удаа хуралдаж, 4 асуудал 
2-р сард 1 удаа хуралдаж, 1 асуудал  
3-р сард 2 удаа хуралдаж, 6 асуудал 
4-р сард 1 удаа хуралдаж, 3 асуудал 
5-р сард 1 удаа хуралдаж, 7 асуудал 
6-р сард 2 удаа хуралдаж, 6 асуудал  
7-р сард 2 удаа хуралдаж, 5 асуудал 
8-р сард 2 удаа хуралдаж, 2 асуудал 
9-р сард 3 удаа хуралдаж, 4 асуудлыг 
10-р сард 2 удаа хуралдаж, 5 асуудлыг 
11-р сард 1 удаа хуралдаж, 5 асуудлыг  
12-р сард 3 удаа хуралдаж, 13 асуудлыг тус тус хэлэлцэж, 
шийдвэрлэсэн байна. 
            2016-2020 онд ХЕМ-ийн зөвлөлийн хурал нийт 100 удаа 
хуралдаж, 287 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байна. Үүнд: 

• 2016 онд Ерөнхий менежерийн зөвлөл 11 удаа хуралдаж, 17 

асуудал,  

• 2017 онд Ерөнхий менежерийн зөвлөл 22 удаа хуралдаж, 64 

асуудал, 

• 2018 онд Ерөнхий менежерийн зөвлөл 27 удаа хуралдаж, 83 

асуудал, 

• 2019 онд 21 удаа хуралдаж 75 асуудал, 

• 2020 онд 22 удаа хуралдаж 61 асуудал хэлэлцэн 

шийдвэрлэсэн байна.  

             2020 оны 3 дугаар улиралд ХЕМ-ийн Зөвлөлийн гишүүдийг 

ирц, оролцооны тайланг гаргах, урамшуулал олгох тушаал, 

шийдвэрийн төслийг бэлтгэж ХЕМ-ийн 2020 оны Б/71 дугаар 

тушаалаар ХЕМ-ийн 10 гишүүнд урамшуулал олгох ажлыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

             2020 оны 4 дүгээр улирлын ХЕМ-ийн Зөвлөлийн гишүүдийг 
ирц, оролцооны тайланг гарган, урамшуулал олгох тушаал, 
шийдвэрийн төслийг бэлтгэж байна. 
2. Хотын Ерөнхий менежерийн 7 хоног бүрийн мягмар гарагт хийдэг 
иргэдтэй уулзах өдрийг зохион байгуулж цагийн хуваарийг гарган 
батлуулдаг. 2020 оны 4-р улирлын байдлаар 5 удаагийн зохион 
байгуулалтаар 5 иргэн, 23 аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл, 
нийт 28 хүнтэй уулзаж тулгамдаж буй асуудлыг шийдүүлэхээр 
холбогдох албан тушаалтанд үүрэг чиглэл өгч, тэмдэглэл хөтлөн 
хэрэгжилтийг хангуулсан. 

3.Улаанбаатар хотын Хотын Ерөнхий менежер 7 хоног бүрийн 
Даваа гаригт албаны хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнүүдтэй 
хуралдаж, цаг үеийн асуудлаар үүрэг даалгавар өгснийг, Захиргааны 
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удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэгээр хянуулан 
Хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр даргаар батлуулан ажиллалаа. 
2020 оны 01 дүгээр улиралд 9 удаа, 2-р улиралд 11 удаа, 3 дугаар 
улиралд 11 удаа, 4 дүгээр улиралд 6 удаа хуралдаж нийт 1478 үүрэг 
даалгавар өгснийг баталгаажуулан, Ulaanbaatar.erp системд 
мэргэжилтэн бүрээр үүрэг даалгаврыг оруулж, хянан ажиллаж байна. 

4.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаас 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын 
албаны дарга Т.Гантөмөрт цаг үеийн шаардлагаар 2020 оны жилийн 
эцсийн байдлаар 28 үүрэг өгөгдсөнийг заасан хугацаанд хэрэгжүүлж, 
тухай бүр Ulaanbaatar.erp системд мэдээлэл оруулав. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.3-р арга хэмжээ: Нийслэлийн Засаг даргын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, 
байгууллагын стратеги болон жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, дэд төлөвлөгөө, 7 хоног, 
сарын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах, нэгтгэх, жилийн үйл ажиллагааны тайлан, цаг 
үеийн чанартай ажлын мэдээ, мэдээллийг тогтоосон хугацаанд гаргаж, холбогдох дээд 
шатны байгууллагуудад хүргүүлэх, хяналт тавих, Ерөнхий менежерт тайлагнах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт        Улс, нийслэлийн төсөв болон нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг хэлтсүүдээс авч нэгтгэн 
НЗДТГ-т хүргүүлэв. 

      Нийслэлийг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Хотын 
хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний саналуудын албаны хэмжээгээр 
нэгтгэн гаргаж хүргүүлэв. 
      Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийн нэгдсэн 
сан бүрдүүлэх журам”-ын дагуу байгууллагын хагас болон бүтэн 
жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн бүтэц, агуулгад нийцүүлэн 
гаргаж НЗДТГ-т журамд заасан хугацаанд хүргүүлэв. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчаас Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд 
Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрт цаг үеийн 
шаардлагаар 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 28 үүрэг 
өгөгдсөнийг заасан хугацаанд хэрэгжүүлж, тухай бүр Ulaanbaatar.erp 
системд мэдээлэл оруулав. 

Халдваргүйтгэлийн 4 ээлжийн мэдээг 2020.05.31 хүртэл, ногоон 
байгууламжийн усалгаа, арчилгаа, мод тарих мэдээг өдөр тутам, 
нөөцийн махны мэдээг 2020.06.15 хүртэл өдөр бүр гаргаж ХЕМ-т 
танилцуулав. 

       Улаанбаатар хотын Хотын Ерөнхий менежер 7 хоног бүрийн 
Даваа гаригт албаны хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнүүдтэй 
хуралдаж, цаг үеийн асуудлаар үүрэг даалгавар өгснийг, Захиргааны 
удирдлага, санхүүгийн хэлтсийн дарга Э.Энхцэцэгээр хянуулан 
Хотын Ерөнхий менежер Т.Гантөмөр даргаар батлуулан ажиллалаа. 
2020 оны 01 дүгээр улиралд 9 удаа, 2-р улиралд 11 удаа, 3 дугаар 
улиралд 11 удаа, 4 дүгээр улиралд 6 удаа хуралдаж нийт 1478 үүрэг 
даалгавар өгснийг баталгаажуулан, Ulaanbaatar.erp системд 
мэргэжилтэн бүрээр үүрэг даалгаврыг оруулж, хянан ажиллаж байна. 

 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 3.2.4-ийн үр дүн: Албаны үйл ажиллагаатай холбоотой Монгол Улсын хууль, 
тогтоомж, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын 
захирамж, албаны даргын тушаал, албан даалгавар, нийслэлийн удирдах ажилтны болон Ерөнхий менежерийн 
шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, сурталчлах, тайлагнах, ажлыг зохион 
байгуулж ажилласан байна. 
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№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 оны жилийн эцэс 

2019 оны сүүлийн 
хагас жилд 

Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.4.1: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.4.2: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.4.3: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, систем 
хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ: Албаны мэргэжилтнүүдийн 
мэдээллийн технологи ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх, албаны ажлыг цахимжуулах, 
шаардлагатай техник хэрэгслээр хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хэрэгцээтэй 
мэдээллийг иргэд, олон нийтэд нээлттэй, ил тод хүргэх, иргэд олон нийттэй харилцах эргэх 
холбоог бий болгох, цахим архив, түүхийг бүрдүүлэх, дотоод сүлжээний хэвийн найдвартай 
ажиллагааг хангах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн 
үйлчилгээний жил” болгон зарласантай холбогдуулан “Төрийн 
үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 149 дүгээр 
тогтоолын дагуу "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем /e-
mongolia.mn/"-ийг хөгжүүлж төрийн 210 үйлчилгээг цахимаар 5 
минутад авах боломжийг бүрдүүлж үүнээс УБЗАА-ны согтууруулах 
ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээг  
нэр төрлөөр 36 үйлчилгээ болгон задлан оруулж 9 сарын 11 -ний 
өдөр  системийн үйл ажиллагаа процессыг шалгаж Аствишн ХХК-
ний хөгжүүлэгч болон төслийн менежер Мөнхгэрэлд дараах нэмэлт 
хөгжүүлэлтийн санал өгсөн. Үүнд: Aж ахуйн нэгж хүсэлт гаргасны 
дараа үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний зориулалтыг шалгаж цааш 
үргэлжлүүлэх, татварын системээс татвар төлөгч эсэх 
мэдээллийг татаж авч улсын бүртгэлийн гэрчилгээний мэдээллийг 
хур системээс татах, тусгай зөвшөөрлийг системээс хэвлэдэг 
байх, хурлын танилцуулгыг системээр хийдэг болох зэрэг санал 
өгсөн. "Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал систем /e-
mongolia.mn/"-ийн нээлтийг 2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр 
Монгол улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ нээж хэрэглээнд 
нэвтэрч эхлээд байна. Мөн e-mongolia.mn системийн гар утасны 
аппликейшнд одоогоор манай 36 үйлчилгээний нэршил орж гар 
утаснаас үйлчилгээг авах хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна. Тус 
системийн ажиллах талбар нь ERP системээр Нийслэлийн төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн систем /eservice.ulaanbaatar.mn/-д нэвтэрч 
ажиллах зохион байгуулалттай тул ХҮХҮХ-ийн мэргэжилтнүүдэд 
10 сарын 13 нд сургалтыг Аствишн ХХК-тай хамтарч хийсэн. Мөн 
тус уулзалтаар системд хийх үг өгүүлбэрийн засвар хийх ажлуудыг 
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ХХҮХ-ийн мэргэжилтнүүд шалгаж цахим шуудангаар илгээсэн. Тус 
системийн Аствишн ХХК нь нутагшуулах ажил хийж байгаа тул 
хийж амжаагүй тайлбар өгсөн байгаа.  

Шинэ хөгжүүлж буй системд оруулсан шинэ санаанууд. Үүнд: 

Үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийг шалгаж дараагийн шатруу 
шилжих, татварын өргүй тодорхойлолтыг хур системээс татах, 
гэрээг цахимаар хийх боломжийг бүрдүүлэх, тусгай зөвшөөрлийг 
үнэт цаасыг халж qr кодтой А4 бичгийн цаас дээр хэвлэн 
гээгдүүлсэн үрэгдүүлсэн гэдэг асуудлыг байхгүй болгох хяналт 
шалгалтыг цахимжуулах боломжийг бүрдүүлэх зэргээр санаанууд 
гаргасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

50 сая төгрөг  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ: Албаны хэмжээнд 
ашиглагдаж байгаа мэдээллийн сангийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, баяжилтад 
хяналт тавих; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт Нийслэлийн иргэдийн амьдрах орчны газрын зураглалын, мэдээллийн 
нэгдсэн системийн /manaikhoroo.mn/-ийн динамик хөгжүүлэлтийн 
түвшиний super admin эрхийн сургалтад суусан. manaikhoroo.mn 
системийн 1 сарын 16-21-ний өдрүүдийн 173 хорооны зохион 
байгуулагч нарт хийх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж Азийн 
санд өгсөн.  

Нийслэлийн иргэдийн амьдрах орчны газрын зураглалын, мэдээллийн 
нэгдсэн системийн үйл ажиллагаа, Нэг хот-Нэг стандарт болзолт 
уралдааны хүрээнд системийн ашиглалтын сургалтыг 173 хорооны 
зохион байгуулагч нарт  Азийн сан, гүйцэтгэгч Хан хөлгөх ХХК-тай 
хамтарч 1 сарын 16-21 хүртэл зохион байгуулж сургагч багш хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5-ын үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж 
ажилласан байна.  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 оны жилийн эцэс 

2019 оны сүүлийн 
хагас жилд 

Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.5.1: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.5.2: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ: Албаны хийж гүйцэтгэж байгаа 
ажлын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, цахим хуудасны байнгын 
үйл ажиллагааг хангаж мэдээ мэдээллийг шинэчилнэ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
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байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө 50 сая  

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 50 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Олон нийтэд мэдээлэл хүрсэн байдал, хүртээмж, үзүүлэлтийн тоо 
өссөн байдал 

Хүрэх түвшин 2-р улиралд: 100 орчим телевизийн мэдээ, 200 орчим хэвлэлийн 
мэдээ тус тус мэдээллийн сувгаар олон нийтэд хүргэсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Мэдээ мэдээллийг телевизийн сувгаар нийт 130 орчим удаа 
сурвалжлага, зочны ярилцлага, хэвлэлийн бага хурал, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулсан. Үүнээс Зочны ярилцлага 25 удаа, Хэвлэлийн 
бага хурал 15 удаа, хэлэлцүүлэг 5 удаа, үлдсэнийг нь сурвалжлага, 
тодруулга эзэлж байна. 

Манай хороо-Миний гудамж аяны хүрээнд 4 нэвтрүүлэг, 
Сурталчилгааны 16 видео шторк тус тус бэлтгэсэн байна. 

Цахим хаягаар нийт 1700 гаруй мэдээ мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэсэн. Үүнээс фейсбүүкийн “Т.Гантөмөр” цахим хаягаар 1220 
удаа /твиттер хуудсаар мөн тоогоор/, “Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба” цахим хуудсаар 794 удаа, Албаны цахим 
сайтаар 120 орчим удаа, бусад сайт, сонин радиогоор олон нийтэд 
1200 орчим удаа олон нийтэд хүрсэн байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө 50 сая  

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ: Албаны үйл ажиллагааг 
таниулах, сурталчлах ажлыг холбогдох ажилтнуудын хамт зохион байгуулах, нэгдсэн 
арга хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг урьж оролцуулах, хэвлэлийн мэдээ 
бэлтгэх,  бичлэг,  зураг авалт хийнэ.        

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт Зураг, дүрс бичлэг хийж архивт сан үүсгэх ажлын хүрээнд 2 дугаар 
улирлын байдлаар 52GB зураг авч сан үүсгээд байна. Мөн 2016-2020 
онд хийсэн ажлын хүрээнд баримтат кино хийх ажил гэрээ байгуулан 
зураг авалтын шатандаа явж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 оны жилийн эцэс  

2019 оны сүүлийн 
хагас жилд 

Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.6.1: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.6.2: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин, хүрсэн түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ: Төсөв, санхүү, эдийн засаг, 
дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
зохицуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах хөрөнгө - 

Суурь түвшин Тухайн жилийн хэрэгжилт 100 хувь.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, хувиар 

Хүрэх түвшин 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Тус албаны байгууллагын жигд тасралтгүй байдлыг 
хангах  урсгал үйл ажиллагааны болон хот тохижилтын  зардлын  
дансnуудаар  ангилан Хөрөнгө оруулалтын,  Барьцаа хөрөнгийн, 
Нэмэлт санхүүжилтийн, Зар сурталчилгааны орлогын зэрэг 
Төрийн сан банкинд, Согтууруулах ундааны Тэмдэгтийн 
хураамжийн орлогыг Татварын нэгдсэн системийн 
нэвтрүүлэлтийн хүрээнд “Цахим төлбөрийн систем”-ээр  аж ахуйн 
нэг байгууллагууд татварыг төлбөрийн даалгавар  үүсгэн 
төлбөр хийх шинэ журмаар төлбөрийг албаны   9077367 тоот 
регистрээр байршуулан,  7 дансны орлого зарлагын ажил  гүйлгээг 
Монгол улсын төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
тухай хууль, Татварын хууль зэрэг хууль тогтоомжийн дагуу 
анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг зохих заавар 
журмын дагуу хөтлөн данс бүртгэлд тусган ажилласан.  

Дээрх мөнгөн гүйлгээний дансnуудын тооцоогоор өөрөөр 
хэлбэл анхан шатны  баримтын гүйлгээний 4598 ширхэг, 
тохируулгын 3473 ширхэг   бичилтүүдийг  хийж, боловсруулан 1, 
2, 3, 4 дүгээр улирлын болон сар бүрээр төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг гаргаж, Хотын Ерөнхий менежерээр баталгаажуулан 
Нийслэлийн төрийн сангийн хэлтэст  хугацаанд нь багтаан 
тайлагнаж ажиллаа.  

2020 оны тус албаны урсгал болон ХНААЗ-ын батлагдсан 
төсвийн хүрээнд 54,929,086.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч 
санхүүжүүлэхээс  51,441,053.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 
93.6 хувийн санхүүжилтийг авч ажилласан байна. 

Зарцуулсан хөрөнгө 9 500 000төгрөг. 

Хүрсэн түвшин Хэрэгжилт 93,6%  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ: Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу, үр өгөөжтэй, хэмнэлттэй зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, 
албаны үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг 
чирэгдэлгүй, хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт 2020 оны тус албаны урсгал болон ХНААЗ-ын батлагдсан 
төсвийн хүрээнд 54.929.086,3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч 
санхүүжүүлэхээс  51.441.053 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 93.6 
хувийн санхүүжилтийг авч, төсвийн хөрөнгийг  төсөл хөтөлбөр, 
зардлын  ангиллын, зориулалтын дагуу хэмнэлттэй зарцуулан 
ажилласан байна. Байгууллагын өөрийн орлогоос 20.000,0 мянган 
төгрөгийг  оруулж ажиллахаас 40522,3 мянган төгрөгийг оруулж, 
орлогын төлөвлөгөөг 20522,3  мянган төгрөг буюу 2 дахин их хувиар 
давуулсан нь тендерийн орлого  цахимаар цаг хугацаандаа орж, 
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худалдан авар ажиллгааны давтамжин тоо өссөн, мөн тэмдэгтийн 
хураамжийн гэрчилгээний орлогын  ААНБ-ын тэмдэгтийн 
хураамжийн зөвшөөрлийн гэрчилгээний үнийн төлбөр орсонтой  
холбоотой.  
Зар сурталчилгааны самбарын орлогоос 2020 оны жилд  800,0  сая 
төгрөгийг оруулахаар төлөвлөснөөс 27 Аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудаас 352.5 сая төгрөгийг оруулж,  төлөвлөгөөг 447.7 
сая төгрөгөөр буюу 55.9 хувиар тасалдуулсан байна. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 

 №  Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.3-р арга хэмжээ: “Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль болон Шилэн 
дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги зорилт 6. «Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллыг хангаж, албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, 
байгууллагын соёл, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг өндөржүүлэн, албаны 
үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод, төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, 
хариуцлагатай болгох»   

Хэрэгжилт 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжиж байгаа ‘’Шилэн 
дансны тухай хууль’’ ийн дагуу хуулийн хугацаанд шилэн дансны сайтад 
тус албаны Урсгал үйл ажиллагаа төсөв болон  ХНААТҮЗардлын 
дансдын зарцуулалтын гүйлгээг шивж ил тод байдлыг ханган тухай 
бүр хуулийн хугацаанд шивж ажиллаа.    

 
            Хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалттай холбоотой 5 
саяас дээш үнийн дүнтэй 52 ААНБ-н 6.4 тэрбум төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг өссөн дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 1,2,3-
р сарын мэдээллийг байршуулав. 
• Хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалттай холбоотой 5 саяас 

дээш үнийн дүнтэй 240 ААНБ-н 14.9 тэрбум төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг өссөн дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 1-
5-р сарын мэдээллийг байршуулав. 

• Хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалттай холбоотой 5 саяас 
дээш үнийн дүнтэй 340 ААНБ-н 39.3 тэрбум төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг өссөн дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 6-
9-р сарын мэдээллийг байршуулав. 

• Хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалттай холбоотой 5 саяас 
дээш үнийн дүнтэй 365 ААНБ-н 45.6 тэрбум төгрөгийн зарлагын 
гүйлгээг өссөн дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 
10-р сарын мэдээллийг байршуулав. 

• 400 ААНБ-н 52.1 тэрбум төгрөгийн зарлагын гүйлгээг өссөн 
дүнгээр гэрээний дүнгийн хамт хуулийн хугацаанд 11-р сарын 
мэдээллийг байршуулав. 

 
Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
орлогод 1-р сард орлогод 590.2 сая төгрөг, зарлагад 487.8 сая 
төгрөгийн 8 гүйлгээний мэдээлэл. 2-р сард орлогод 3.1 тэрбум, 
зарлагад 2,4 тэрбум 44 гүйлгээний мэдээлэл, 3-р сард орлогод 3.4 
тэрбум, зарлагад 3.5 тэрбум 53 гүйлгээний мэдээлэл, 4-р сард орлогод 
4.2 тэрбум, 137 зарлагын гүйлгээний 4.2 тэрбум, 5-р сард орлогод 4.2 
тэрбум, 4.4 тэрбум төгрөгийн 120 зарлагын гүйлгээний мэдээлэл 
болон төсвийн гүйцэтгэлийн 1,2,3,4,5-р сарын мэдээ тайланг хуулийн 
хугацаандаа оруулж мэдээллээ.  
• Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 

бүхий орлогод 7-р сард орлогод 5.2 тэрбум, зарлагын 6.8 тэрбум 
104 гүйлгээний мэдээлэл, 8-р сард орлогод 5.1 тэрбум, зарлагын 4.4 
тэрбум төгрөгийн 71 гүйлгээний мэдээлэл, 9-р сард орлогод 6.3 
тэрбум, зарлагын 6.1 тэрбум төгрөгийн 96 гүйлгээний мэдээлэл 
болон төсвийн гүйцэтгэлийн 7,8,9-р сарын мэдээ тайланг хуулийн 
хугацаандаа оруулж мэдээллээ. 

• Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий мэдээнд  орлогод 5,8 тэрбум, зарлагад 6.1 тэрбум 312 
гүйлгээний мэдээлэл болон төсвийн гүйцэтгэлийн 10-р сарын мэдээ 
тайланг хуулийн хугацаандаа оруулж мэдээллээ. 



Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны 2020 оны гүйцэтгэлийн тайлан. 

• Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий мэдээнд  орлогод 7,8 тэрбум, зарлагад 7.1 тэрбум 136 
гүйлгээний мэдээлэл болон төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ 
тайланг хуулийн хугацаандаа оруулж мэдээллээ. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ Хангалттай 

 
 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7-ын үр дүн:  

№ Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж 

Суурь түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2020 оны жилийн эцэс 

2019 оны сүүлийн 
хагас жилд 

Төл Гүй 

1 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.7.1: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

2 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.7.2: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 

3 Үр дүнгийн үзүүлэлт 3.2.7.3: 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
хувиар 

хувь 100% 100% 100% 
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