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ХОЁР. ЭД ИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО
Тэргүүлэх зорилт №2.4. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн 
шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, аюулгүй, хүртээмжтэй орон сууцаар хангах төрийн бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
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2.48.Үйлдвэржилтийн 
21:100 хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, 
импортыг орлох 
экспортын чиглэлийн 
тэргүүлэх болон 
жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл, хоршоо, 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
салбарын татвар, эрх 
зүй, бизнесийн 
таатай орчинг 
бүрдүүлж, нэмүү 
өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн 
дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд эзлэх 
хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

10

Ахуй
үйлчилгээний

салбарыг
хөгжүүлэх
хөтөлбөр

боловсруулж,
хэрэгжүүлэх.

2017-
2020

ХХААХҮЯ
Аймаг,

нийслэлийн
ЗДТГ-ууд
Мэргэжл-

ийн
холбоод,
ААН-үүд.

-

Хөтөлбөри
йн

хэрэгжилт 
ийг 90 
хувьд 

хүргэх.

ЗГ-ын 2019.11.28-ны өдрийн 418-р 
тогтоолоор “Ахуй үйлчилгээний 
салбарыг хөгжүүлэх” үндэсний 
хөтөлбөр батлагдаж, хөтөлбөрийг 
2020-2024 онд хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд нийслэлээс хамаарах 5 
зорилтын 23 ажлыг хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан.
1 Салбарын эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох зорилтын
хүрээнд 2020 онд 3 стандартыг 
шинэчилж, СДХГ-ын даргын 
2020.07.23-ны өдрийн С/36, С/37 
дугаар тушаалаар батлуулсан. Үүнд:

• “Үс заслын үйлчилгээнд тавих
шаардлага”

• “Гар, хөл, хумсны арчилгаа,
үйлчилгээнд тавих шаардлага”.

• “Гоо сайхны үйлчилгээнд тавих
шаардлага”

Мөн “Үсчин, гоо сайханы салбарын 
ажилтаны ажил мэргэжлийн стандарт, 
лавлах”, “Гоо сайхан, нүүр будалтын 
ажил мэргэжийн лавлах”-ыг шинээр 
боловсруулж, Мэргэжлийн боловсрол,

100%



сургалтын Үндэсний зөвлөлөөр 
батлуулж, Мэргэжпийн Хумс урлал, гоо 
сайханы нэгдсэн холбоотой хамтран 
хумс заслын салбарын ажилтнуудын 
мэргэжил, ур чадварын түвшний 
үнэлгээг хийлгэж байна. Мөн эрх бүхий 
үнэлгээчин бэлтгэх 3 удаагийн 
сургалтаар 29 оёдолчны ур чадварыг 
дээшлүүлсэн.

2. Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний 
салбарын статистик мэдээллийн 
системийг хөгжүүлж, НЗД-ын 2020 оны 
А/120 дугаар захирамжаар мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх маягтыг батлуулж, 
мэдээллийн санд 1921 цэг салбарыг 
хамруулсан.

3. Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
корпораци ХК-тай хамтран, Петровис 
ХХК-ны 1,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 
ЧД 17, СБД-ийн 17-р хороонд нийтийн 
ахуйн үйлчилгээний төвийг барихаар 
зураг төслийг батлуулж, барилгын 
ажлыг эхлүүлсэн.

Тэргүүлэх зорилт №2.4. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангасан хот, суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн 
шаардлагад нийцсэн барилгын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, аюулгүй, хүртээмжтэй орон сууцаар хангахтөрийн бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
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2.85.Улаанбаатар хот 
болон томоохон 
хотуудыг дахин 
төлөвлөж, хөгжүүлэх 
бодлогын хүрээнд 
барилга 
байгууламжийг 
шинэчлэх, гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн төсөл, 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, агаарын 
бохирдлыг бууруулах

5

Нийтийн 
зориулалттай 
орон сууцны 

барилгын 
ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй 
лифтийг 

шинэчлэх

2016-
2020

БХБЯ МХЕГ 
Аймаг, 

нийслэлийн 
ЗДТГ-ууд

Улс,
нийслэлийн

төсөв
2,535.0

тэрбум.төг

Ашиглалт
ын

шаардлага
хангахгүй
лифтийг

шинэчлэх.

1.2018-2020 онд Улс, нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн 
зориулалттай орон сууцны барилгын 
ашиглалтын хугацаа дууссан, эвдэрч 
сул зогссон 51 цахилгаан шатыг 4,115 
тэрбум төгрөгөөр шинэчилж, 2095 
өрхийн 8380 оршин суугчийн лифтээр 
аюулгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн. 
2.Нийтийн зориулалттай орон сууцны 
150 лифт шинэчлэх, засвар 
үйлчилгээний төв байгуулах, инженер 
техникийн ажилчдыг сургаж 
дадлагажуулах төслийг Беларусын

100%



нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлд 
хамруулж, 2019.09.12-ны УИХ-ын 
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
байнгын хороо, УИХ-аар соёрхон 
батлуулж, улмаар МУЗГ-ын 2020.04.15- 
ны өдрийн 131-р тогтоолоор 2,6 
сая.еврогийн зээл авахаар 
баталгаажсан ба 2,2сая.еврог БНБУ- 
аас зээлжих, 0,4сая.еврог МУ-ын ЗГ 
санхүүжүүлэхээр болсон.
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2.86.Хот, суурин 
газруудад шинээр 
баригдах орон 
сууцны хорооллын 
инженерийн 
хангамжийн шугам 
сүлжээний техникийн 
шийдлийг хонгилын 
системээр 
төлөвлөн, үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

1

Аймгийн
төвүүдийн

инженерийн
шугам

сүлжээний
өргөтгөл,

шинэчлэлтийн
ажпыг

үргэлжпүүлэн
хэрэгжүүлэх

2016-
2018

БХБЯ ЭХЯ,
аймаг,
нийслэлийн
ЗДТГ-ууд
Аймгийн
ГХБХБГ-ууд

- -

1. НИТХ-ын 2015 оны 28/13-р 
тогтоолоор батлагдсан Багатойруугийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд хонгилын 
системтэй байхаар төлөвлөсөн байдаг. 
Засвар шинэчлэлийн зураг төсөв 
хийлгэхээр жил бүрийн НЭЗНХҮЧ, 
хөрөнгө оруулалтад санал хүргүүлж 
ирсэн ч их хэмжээний төсөв хөрөнгө 
шаардлагатай гэх шалтгаанаар 
батлагдаж хэрэгжээгүй байна.
Орон сууцны 7-р хорооллын ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулж, шугам 
сүлжээний төлөвлөлтийг хийхдээ 3,4км 
хонгилын системтэй байхаар 
төлөвлөж, 2021 онд НИТХ-аар 
хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл хангаж байна. 
Мөн шинээр боловсруулагдаж байгаа 
Архитектур төлөвлөлтийн даалгаварт 
авто замын хөндлөн гаргалгаануудыг 
хагас болон бүрэн нэвтрэх сувагтай 
байхаар батлөн мөрдүүлж байна. 
/ХБХГ/.
2. ХУД-ИЙН Нэхмэлийн шар байруудын 
дахин барилгажилтын төслийн 
инженерийн шугам сүлжээг авто замын 
доогуур хонгилын системээр гүйцэтгэх 
төслийг боловсруулсан.
3.2018 онд СХД-ийн 12-17-р Хорооны 
нутаг дэвсгэрт У-18 дугаар цэгээс 1 
дүгээр хорооллын арын зам Өнөр

70%



хорооллын гудамж дагуу 2ф500/400мм- 
ийн З.Зкм шугам дулааны шугамыг 
2ф500мм-ийн 270у/м хонгилын систем 
хийхээр зураг төсөлд тусгуулсан. 
4.0СНААУГ-аас авто зам доорх 
инженерийн шугам сүлжээг хагас 
нэвтрэх сувагт оруулан шинэчлэн 
сольсон ажлын хүрээнд 2018-2020 онд 
нийт 848у/м шугамыг хагас нэвтрэх 
сувагт оруулсан байна. Үүнд:

• 2018онд96,
• 2019 онд 372,
• 2020 онд 380

5. 2016-2020 оны хооронд 43 барилга 
угсралтын ажил хийгдэж, 94.7 км 
/10,5%/ шугам сүлжээг шинэчлэн 
сольсон байна.

4 3

Ус хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
шугам 

сүлжээний 
насжилтыг 
уртасгах, 
шинэчлэх, 
засварлах 

ажилд шинэ 
дэвшилтэд 
технологийг 
нэвтрүүлэх.

2016-
2020

Гадаад зээл 
4,455.0

Инженери 
йн шугам 

сүлжээний 
ашиглалт, 

ус
хангамжий 

нчанар 
сайжирч, 

шинэ
технологи

нэвтрэх

Монгол улс, Бүгд найрамдах Австри 
улсын Засгийн газар хоорондын 
санхүүгийн хамтын ажиллагааны 
хэлэлцээрийн дагуу хөнгөлөлттэй 
зээлээр “Улаанбаатар хотын цэвэр 
усны хоолойг шуудуу ухалгүйгээр 
шинэчлэх” төслийг 2018 оноос 
хэрэгжүүлж, эхэлсэн ба энэхүү 
технологийг нэвтрүүлснээр нийтийн 
эзэмшлийн ногоон байгууламж, зүлэг 
сүйтгэх, авто зам эвдэх, суваг шуудуу 
ухах, газар шорооны ажил хийхгүй 
шугамын насжилтыг уртасгаж, 
зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг 
олон талын ач холбогдолтой юм.
Ажлын хүрээнд:

• 2017 онд төслийн 
санхүүжилтээс 3,081,300 
еврогийн санхүүжилт,

• 2018 онд 0,8 км доторлож
УСУГ-ын урсгал зардлаас 116,0 
сая.төг, төслийн санхүүжилтээс 
747,500евро,
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• 2019 онд 3,75км доторлож, 
урсгалаас 193,0сая.төг, 
төслийн санхүүжилтээс 
883,100евро,

• 2020 онд ф150мм-ф300мм-ийн 
ЗбЗОм шугамыг С1о5е-П{ 
аргаар, 90 м шугамыг С1РР 
аргаар буюу нийт 3,2км 
шугамыг доторлож, урсгалаас 
216,0 сая, төслийн 
санхүүжилтээс 377,100 
еврогийн санхүүжилтээр шугам 
доторлон шинэчилсэн.

Төслийн хүрээнд 2018-2020 онд нийт 
24,7км шугамыг доторлохоор 
төлөвлөснөөс ийнхүү 8,23 км-ыг 
/33,3%/ доторлож, Ковид /Соу1с1 2019/ 
цар тахалын улмаас Австри улсаас 
инженерийн техникийн ажилтнууд 
ирээгүй тул 2020 онд УСУГ-ын 
инженерүүд туршлагаараа шугам 
доторлогоог хийж, төслийн хугацаанд 
УСУГ-ын урсгал зардлаар 
525,0сая.төгрөг, төслийн 
санхүүжилтээс 5,089,000еврогийн 
санхүүжилт олгогдсон байна.
Зохион байгуулалтын хүрээнд 2017 онд 
УБ хотод 60, Япон улсын Саппоро 
хотод 18 инженерийг сургалтад 
хамруулж, бэлтгэн, 2019 онд 1,105,569 
еврогийн үнийн дүнтэй шугам угаалгын 
авто машин, багаж тоног төхөөрөмжүүд 
нийлүүлэгдсэн. Төслийг 2023 он хүртэл 
үргэлжлүүлэхээр болсон.
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2.89. Нийтийн аж 
ахуйн талаар төрөөс 
баримтлах нэгдсэн 

бодлогыг хот, суурин 
газрын хөгжпийн 

ерөнхий

1 Төрөөс 
нийтийн аж 

ахуйн талаар 
баримтлах 
бодлогын 

баримт бичиг

2016-
2018

БХБЯ
Аймаг,

нийслэлийн
ЗДТГ-ууд

Хөрөнгө
шаард-
лагагүй.

Хэрэгжилт
ийг

хангуулах

1.БХБС-ЫН 2017 оны 79-р тушаалаар 
“Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн 
талаар баримтлах бодлого”-ын баримт 
бичиг боловсруулах Ажпын хэсгийг 
байгуулагдаж ажилласны дагуу МУЗГ- 
ын 2020 оны 94-р тогтоолоор “Төрөөс

100%



төлөвлөгөөтэй
уялдуулан

боловсруулж
хэрэгжүүлнэ.

боловсруулах.



орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар 
баримтлах бодлого”, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг батлагдсан. 
2020 онд салбарын яамдаас 
боловсруулсан дараах баримт 
бичгүүдийн төсөлд УБЗАА-аас санал 
хүргүүлсэн.
а) .БХБЯ-ны захиалгаар
боловсруулагдаж буй дараах

• “Лагийг дахин ашиглахад 
тавигдах ерөнхий шаардлага, 
стандарт”,

• “Ашиглалтын шаардлага
хангахгүй нийтийн
зориулалттай орон сууцны 
барилгыг буулган шинээр 
барих үйл ажиллагааны 
журам”-ын шинэчилсэн төсөл,

б) .Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамнаас боловсруулсан:

• “Унд ахуйн зориулалттай
төвлөрсөн ус хангамжийн эх 
үүсвэрийг сонгох журам ба 
эрүүл ахуй, техникийн 
шаардлага ММ5 899:2020” 
стандартын шинэчлэн
боловсруулсан төсөл зэрэг 
болно.
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Нийтийн аж 
ахуйн салбарт 

олон улсын 
банк,

санхүүгийн
байгууллага,
хандивлагч
орнуудын

хөнгөлөлттэй
зээлээр

хэрэгжүүлсэн
төсөл,

хөтөлбөрийн
зээлийн

асуудлыг
шийдвэрлүүлэх

2016-
2020 - 2.0

Зээлийн
асуудлыг
шийдвэрл

үүлж
дуусгах

Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 
1997-2007 онд хэрэгжсэн “УБ хотын 
нийтийн аж ахуйг сайжруулах 1,2-р 
төсөл, Испанийн ЗГ-ын хөнгөлөлттэй 
зээлээр хэрэгжсэн Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх 1,2-р төсөл”-ийн хүрээнд 
УСУГ ОНӨААТҮГ-т үүссэн зээл, 
зээлийн хүү, ханшийн зөрүүнээс үүссэн 
196,0 тэрбум.төгрөгийг чөлөөлөх 
асуудлаар СЯ-тай 2018-2020 онд удаа 
дараа хандсан боловч тодорхой үр 
дүнд хүрээгүй байна.

Үнэлэх
боломж

гүй
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З.И.Орчны эрүүл 
мэнд үндэсний 
хөтөлбөр 
боловсруулж, 
нийгмийн эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг 
дээшлүүлж, салбар 
дундын хамтын 
ажиллагааны үр дүнг 
дээшлүүлнэ.
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Ундны усны 
аюулгүй 
байдлын 

төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 

улсын 
хэмжээнд 

хэрэгжүүлэх

2017-
2020

БХБЯ, 
БОАЖЯ 

Бүх шатны 
ЗДТГ-ууд, 

МХЕГ

Шинээр 3
аймаг, 3
жижиг
суурин
газрын
хангагч
байгууллаг
ад усны
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө
ний
хөндлөнгий 
н хяналт 
хийх,
шинээр 8
жижиг
суурин
газрын
хангагч
байгууллаг
ад усны
аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөөг
боловсруул
ах

НИТХ-ын 2018 оны 17/9 
тогтоолоор “Нийслэлийн хүн амын ус 
хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, 
ариун цэврийн ашиглалтыг сайжруулах 
дэд хөтөлбөр”, НЗД-ын 2018 оны 
А/909-р захирамжаар хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлуулж, 9 
зорилт, 145 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 912 
орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
шаардлагатайгаас Улаанбаатар хотод 
шинэ цэвэрлэх байгууламж барихад 
АНУ-ын Мянганы Сорилын сангийн 
хоёр дахь компакт гэрээний дагуу 
олгогдох 350 сая ам.доллар, Австрийн 
Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 7 сая 
еврогийн зээлээр шугам хоолой 
доторлох төсөл, Азийн хөгжлийн 
банкны хөнгөлттөй зээлийн хүрээнд 
хэрэгжиж буй дэд төвийн төсөл арга 
хэмжээ багтаж байгаа юм.

Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018- 
2020 онд хэрэгжиж буй томоохон

100%



ажлуудаас дурдвал:
• АНУ-ын Мянганы Сорилтын

сангийн буцалтгүй тусламжийн 
хүрээнд 267,9 сая долларын 
хөнгөлөлттөй зээлээр
“Улаанбаатар хотод хоногт 
250,0 мянган бохир ус цэвэрлэх 
хүчин чадалтай төслүүд 
хэрэгжиж байна.

• Нийслэлийн хэмжээнд 2018- 
2020 онд нийт 207,76 га 
талбайд техникийн нөхөн 
сэргээлт, 23,3 га талбайд 
биологийн нөхөн сэргээлт 
хийгдсэн.

• 2018-2020 онд 110.0 мянга
орчим хүний
бүрэлдэхүүнтэйгээр Туул
голын сав газар, ус хангамжийн 
эх үүсвэрийн хог цэвэрлэх олон 
нийтийг хамарсан ажлыг 
зохион байгуулж, 7,969 тонн 
хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.

• Ус хангамжийн эх үүсвэрийн
хамгаалалттай бүсэд 100 га
талбайд 90000 навчит болон 
шилмүүст мод, сөөг, 10 га
газарт ногоон зурвас байгуулах 
ажпыг хийж, 48,133 га талбайд 
нөхөн сэргээлт хийсэн

• Ус сувгийн удирдах газар нь
цэвэр, бохир усны сорьц авах 
цэг, давтамж, тодорхойлох 
үзүүлэлтийг хуваарь гарган
баталж, Усны лаборатори нь 
шинжлэх сорьцын тоог
нэмэгдүүлсэн.

• Азийн хөгжлийн банкны 
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй

_______ Баянхошуу,____________ Сэлбэ,



Дамбадаржаа дэд төвийн ус 
хангамж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээний угсралтын 
ажпууд хийгдэж дуусч байна. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 85,0 хувьтай 
байна.

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИИН БОДЛОГО
Тэргүүлэх зорилт №4.1. Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, 
хомсдлоос сэргийлэх, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой 
хөгжлийн үндэс болгоно. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ.
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4.1.2.Сэргээгдэх 
эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, нүүрс 
боловсруулж 
ашиглах шинэ 
технологи 
нэвтрүүлэн, 
хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулсан 
үйлдвэрлэл, 
бизнесийг олон 
улсын хамтын 
ажиллагааны 
хүрээний дэмжлэгт 
хамруулах ажлыг 
зохион байгуулна.

2 Гэрэлтүүлэг, 
хэрэглээний 
халуун усны 
хангамжийг 
сэргээгдэх 
эрчим хүчээр 
хангах загвар 
төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх

2017-
2020

Аймаг, 
нийслэлийн 
ЗДТГ-ууд 
БХБЯ ААН- 
ҮҮД-

49.0 сая 
/Нийслэлийн 

төсөв/

Загвар
төслүүдийг
хэрэгжүүлэх

2017 онд БЗД-ийн 10-р Хороонд 
байрлах 6-р халаалтын зуухны 
гадна, дотор гэрэлтүүлэгт нарны 
зайн панел суурилуулж, ХУД-ийн 9-р 
Хорооны 114-р халаалтын зуухны 
нэгдүгээр контурын 385вт хүчин 
чадалтай насосыг нарны зайгаар 
ажиллуулах ажлыг хийсэн.
НЗД-ын 2018 оны А/984 дүгээр 
захирамжаар 4 хөшөөг сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсвэрээр 
гэрэлтүүлж, НЗД-ын А/836-р дугаар 
захирамжаар Д.Сүхбаатарын 
талбайд нарны эрчим хүчээр 
ажилладаг гэрэлтүүлэг, хяналтын 
камер, утасгүй интернетийн тоног 
төхөөрөмж, гар утас, зөөврийн 
компьютер, цахилгаан машин 
цэнэглэгч бүхий 8-10 хүн суух 
багтаамжтай байгууламжийг 
байгуулсан.
2020 онд: Төвлөрсөн дулаан, 
цахилгаан хангамжийн нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдох боломжгүй 
төрийн байгууллагуудын барилга 
байгууламжийг Азийн хөгжпийн 
банкны ТА9308 төсөл хөтөлбөр, 
“Ногоон зээл” төсөл хөтөлбөрт

70%



хамруулан, хийн халаалтад 
шилжүүлэх ажлыг “Газком” ХХК-тай 
хамтран хэрэгжүүлж, 17 сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, гал унтраах 
ангийн 28 халаалтын зуухыг хийн 
халаалтад шилжүүлсэн.
2020-2021 онд шинээр ашиглалтад 
орох 13 сургууль, цэцэрлэгийн 26 
халаалтын зуухыг хийн халаалтад 
шилжүүлэх зураг төслийг 
боловсруулж, 3 сургууль, 6 
цэцэрлэгийн халаалтыг хийд 
шилжүүлэв.
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4.1.6. Хот, суурин 
газрын агаар, ус, 
хөрсний бохирдлыг 
бууруулж, хог 
хаягдлын зохистой 
менежментийг 
хэрэгжүүлнэ.

3

Хог хаягдлыг 
дахин

боловсруулж, 
эрчим хүч, 
түүхий эд 

үйлдвэрлэх эко 
цогцолбор 
байгуулах

2017-
2020

НЗДТГ ЭХЯ, 
БОАЖЯ, 
ХХААХҮЯ 
ААН-үүд

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгөөр 
/150,0сая. 
ам доллар/

Хог хаягдлыг 
дахин
боловсруула 
х хэмжээг 20 
хувьд хүргэж, 
байгальд 
булж
зайлуулах 
хог хаягдлын 
хэмжээг 
бууруулах

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

100%



үүргээ хангалттай биелүүлээгүйн 
улмаас 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.
2. БХБЯ-НЫ 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 
ажпыг 2019.05-р сараас эхлүүлсэн 
ба 2020 оны улсын төсөвт үлдсэн 
8.0 тэрбум төгрөг тусгагдсан 
бөгөөд үйлдвэрийг 2021.06-р сард 
ашиглалтад оруулахаар ажиллаж 
байна.
3. УБЗАА-аас Хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр ангилан ялгах төсөл 
хэрэгжүүлж, гүйцэтгэгчээр “Эрүүл 
мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн” 
ТББ шалгарч дараах ажпууд 
хийгдэж байна.
а/.15ш ангилан ялгалтын савыг 
бэлтгэн, хүсэлт гаргасан Хороод 
СӨХ-дэд байршуулсан. 
б/.БОАЖЯ-аас энэхүү төслийг 
дэмжин 200,0 сая төгрөгийн төсөл 
хэрэгжүүлж БЗД-ийн 26 хороо, ХУД 
-ийн 1,2-р хороонд нийт 20 
байршилд зориулалт бүхий 
шаардлага хангасан савуудыг 
байршуулж байна. Мөн Монголын



үндэсний Радио телевиз, Мандах 
бүртгэл дээд сургууль, Ид шидийн 
орон хүүхэд хамгааллын төвүүд 
өөрийн байранд ангилан ялгах 
хогийн савыг шаардлагад нийцүүлэн 
байршуулаад байна. 
в/.СХД-ийн 3, 4, ЧД-ийн 7, 12-р 
Хороодод үнс ангилах төслийг 
эхлүүлж, 7,684 хашааны 11,845 
өрхийг сонгон туршилтаар үнс 
ангилан тээвэрлэх ажпыг эхлүүлж, 
4875 шуудай ангилсан үнсийг 
тээвэрлэж, тэдгээр өрхүүдэд 120 
шуудай сайжруулсан түлшийг 
урамшуулал болгон олгосон.

3. НЗД-ын 2020 оны “Хог хаягдлын эх 
үүсвэр дээр ангилан ялгаж 
хэвшүүлэх тухай” А/1067-р захирамж 
гаргуулан төрийн байгууллагуудад 
хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилж 
хэвшүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.
4. Нийслэлд хог хаягдлын чиглэлээр 
хэрэгжиж байгаа 5 төсөлтэй хамтран 
хог хаягдлыг ангилан ялгаж 
хэвшүүлэх нөлөөллийн “Ангилъя, 
Ариглъя, Ашиглая” аяныг санаачлан 
нэгдсэн удирдлагаар ханган зохион 
байгуулж байна.
Дээрх төслийн хүрээнд гэр 
хорооллоос гарч байгаа үнсний хог 
хаягдлын хэмжээ 20 хувиар, 
төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд төвлөрч 
байгаа хог хаягдлын хэмжээ 30-40 
хувь хүртэл хэмжээнд буурч хог 
хаягдлын дахин ашиглах хувь 
хэмжээ нэмэгдэж байна.
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Хог хаягдлыг 
эдийн засгийн 

эргэлтэд

2017-
2018 БОАЖЯ,

НЗДТГ

Улсын төсөв, 
гадаад эх 

үүсвэр

Хууль, эрх 
зүйн орчин 
сайжирч,

1.Хог хаягдлын тухай хуульд 
заасны дагуу Аюултай хог 
хаягдлын журмыг БОАЖЯ-аас

70%



оруулах, 
аюултай хог 

хаягдлын 
менежментийг 
зохицуулах эрх 

зүйн орчныг 
боловсронгуй 

болгох,

Холбогдох
яамд,

аймгийн
ЗДТГ-ууд
ААН-үүд

3,000.0

аюултай хог 
хаягдлыг 

байгаль орчинд 
халгүй аргаар 

устгах



аюултай хог 
хаягдлыг 

дахин
боловсруула 

х, байгаль 
орчинд 
халгүй

аргаар устгах 
үйл

ажиллагааг
эхлүүлэх

боловсруулж, 2018 онд ЗГ-ын 
тогтоолоор баталж мөрдүүлсэн. 
2.Аюултай хог хаягдлыг байгаль 
орчинд халгүй аргаар устгах 
төвлөрсөн байгууламжийн газрын 
байршлыг БНД-н 3-р Хороонд 
тогтоож, ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн 2019.08.28-ны өдрийн 
337 дугаар “Газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах тухай” тогтоол 
гарч, 10 га газрыг шийдвэрлүүлсэн. 
Гэвч ЗГ-ын 2020.04.15-ны өдрийн 
24-р тэмдэглэлээр БНД 3-р 
хорооны нутаг дэвсгэрт 10 га 
газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс 
гаргах шийдвэр гаргаж БОАЖЯ-нд 
тус газрыг хүчингүй болгох тухай, 
үүрэг чиглэл өгсөн.
МУЗГ-ын 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 НЗД-д үүрэг 
болгосны дагуу Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 25-р зүйлд заасан аюултай 
хог хаягдлын төвлөрсөн 
байгууламжийн газрын байршилд 
тавигдах шаардлагад нийцэх 10-аас 
доошгүй га талбайн хэмжээтэй 
боломжит газруудын хувилбарыг 
судлуулахаар НГЗБА, ХБХГ-т 
уламжпаад байна.
З.Эмнэлгээс гарч буй аюултай хог 
хаягдлыг устгах Элемент, Элемент 
мед ХХК-ууд нь УБЗАА-ны эзэмшил 
газар болох Нарангийн энгэрийн



төвлөрсөн хогийн цэгт 5521,5 тн 
хогийг дараах 2 технологиор 
устгасан байна. Үүнд:

• автоклафт хийж, халуун 
уураар ариутгаж 
хоргүйжүүлэх,

• шатаах зууханд өндөр 
даралтаар шатааж, дээрх 2 
эх үүсвэрээс гарсан 
хаягдлыг хөрсөөр дарах 
/ландфилийн аргаар/ буюу 
байгаль орчинд халгүй 
технологоор, устгаж 
булшмлсан байна.

11 5

УБ хотын гэр 
хорооллын 

өрхийн ариун 
цэврийн 

байгууламжийг 
боловсронгуй 
болгох жишиг 

төсөл 
хэрэгжүүлж, 

сайн туршлагыг 
түгээн

дэлгэрүүлэх.

2016-
2020

УБЗАА
ХХУЗХ

Өрхийн
ариун

цэврийн
байгууламжи

йн
боловсронгуй 

болгох 
төслийн 

хүрээнд нийт 
8000-аас 
доошгүй 
өрхийг 

хамруулах

1.Азийн хөгжпийн банкны буцалтгүй 
тусламжаар 2017-2020 онд 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 
ариун цэврийн байгууламжийг 
боловсронгуй болгох замаар 
хөрсний бохирдол бууруулах” 
төслийг эхлүүлж, гэр хорооллын 
ариун цэврийн байгууламжийг 
сайжруулах, хөрс ариутгах 
дэвшилтэт технологийн шийдлийг 
сонгож, эко ариун цэврийн 
байгууламж суурилуулах ажлыг 
БОАЖЯ-аас хэрэгжүүлэхээр болсон.

• АХБС-ээр 2019 онд СХД-ийн 
гэр хорооллын 600 нүхэн 
жорлон,

• УТХО-аар 2020 онд 1.5 
тэрбум төгрөгөөр Баянзүрх 
дүүргийн 9, 17, 19, 22, 24 
дүгээр хороодын нийт 350 
айл өрхийн нүхэн жорлонг 
шинэчилсэн.

З.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамнаас Баянзүрх дүүрэгт Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 2,9 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэх 2000 айл

100%



өрхийн нүхэн жорлонг шинэчлэх 
ажлыг зохион байгуулж, 1000 айл 
өрхийн нүхэн жорлонг ашиглалтад 
оруулсан.

4,УБЗАА-аас 2018-2020 онд 2950 
айл өрх, зуслан, ногоон бүсийн 8 
байршил дахь нийтийн бие засах 
газрыг био 00 болгон шинэчилж, 
стандартын шаардлага хангаагүй 
120 модон жорлонг буулгаж, 
зуслангийн бүсийн айл өрхийн 
амьдрах нөхцлийг сайжруулсан. Мөн 
НЗД-ын 2018 оны А/830-р 
захирамжийг гаргуулснаар 1360 айл 
өрх амьдрах нөхцлөө сайжруулж, 
нүхэн жорлонгоо эко шийдэлтэй бие 
засах газар болгон шинэчлэн 
сайжруулсан.

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 
ариун цэврийн байгууламжийг 
боловсронгуй болгох замаар 
хөрсний бохирдол бууруулах” 
төслийн хүрээнд нийт 2950 айл өрх, 
УБЗАА-аас 4310 буюу нийт 7260 
айл өрхийн /90,75%/ нийтийн бие 
засах газрыг шинэчилж, эко, 
стандарт шаардлагад нийцсэн 
байгууламжтай болгосон.

12 6

Нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх 

техникийн 
шаардлага 

М№  5924:2015 
стандартыг 

хэрэгжүүлэх, 
шинэ

дэвшилтэт
технологийг

2017-
2020

УБЗАА
ХИБХ

Хүн амын 
стандартын 
шаардлага 
хангасан 

эрүүл, 
аюулгүй 
орчинд 

ажиллаж, 
амьдрах 
нөхцөл

1.2018 онд Нийслэлийн хүн ам, усан 
хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах 
талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай НЗД-ын 2018 оны А/830-р 
захирамж гарч, УБ хотын усан сан 
бүхий газрын онцгой болон энгийн 
хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын 
болон хязгаарлалтын бүсэд газар 
эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж

100%



нэвтрүүлэхэд
дэмжлэг
үзүүлэх

бүрдэх ахуйн нэгж, байгууллагад МЫ5 
5924:2015 стандартад нийцсэнээс 
бусад төрлийн нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх ашиглахыг 
2019.01.01-нээс эхлэн хориглосон.

2.Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажпын албаны батлагдсан урсгал 
төсвийн хүрээнд 2018-2020 онд нийт 
2950 айл өрх, зуслан, ногоон бүсийн 
8 байршил дахь нийтийн бие засах 
газрыг шинэчилж, стандартын 
шаардлага хангаагүй 120 модон 
жорлонг буулгаж, хөрсөнд ариутгал, 
халдваргүйтгэл хийсэн.

3.2017 онд СБД-ийн 5 хороо, 
Сөүлийн гудамжинд, 2019 онд 
Зайсангийн автобусны эцсийн 
буудалд 1, 2020 онд СБД 1-р хороо 
Өргөө амаржих газрын баруун талд, 
СХД Драгон авто вокзалын орчимд 
тус бүр 1 буюу 4 байршилд 
хэсэгчилсэн дэд бүтцэд холбогдсон, 
МЫ5 5924:2015 стандартад нийцсэн 
нийтийн бие засах газрыг 
ашиглалтад оруулсан.

4.Нийслэлийн хэмжээнд гэр 
хорооллын 1360 айл өрх нүхэн 
жорлонг стандартад нийцүүлж 
шинэчлэн, эко нүхэн жорлон болгож, 
нөхцлөө сайжруулсан.
Нийт 4310 айл өрхөд стандарт 
шаардлагад нийцсэн, хөрсний 
бохирдлоос сэргийлсэн эко нийтийн 
бие засах газартай болгож, иргэд, 
үйлчлүүлэгчид 4 байршилд

13 4.2.3. Усны нөөцийг 
хамгаалж, хомсдлоос 2 Ус ашиглалтыг 

бүрэн
2017-
2020

Аймаг,
нийслэлийн

Ус
ашиглагчийг

1,Улаанбаатар хотын төвлөрсөн ус 
хангамжийн шугам сүлжээнд 100%



сэргийлэх нэгдсэн
менежментийг 
хэрэгжүүлж, хаягдал 
бохир усыг цэвэрлэн 
дахин ашиглах
технологи 
нэвтрүүлэхийг 
дэмжинэ.

тоолууржуулж 
хаягдал бохир 
усыг цэвэрлэж, 

дахин
ашиглалтыг 
нэмэгдүүлэх 

ажпыг зохион 
байгуулах.

здтг-:



/УД бүрэн хянаж, 
усны

алдагдлыг 
бууруулан 

хэмнэлт бий 
болох, усны 

нөөцийн 
төлбөрийн 

орлого 
нэмэгдэх

холбогдсон УСУГ ОНӨААТҮГ-тай 
5741 гэрээтэй хэрэглэгчтэй 100% 
тоолууржсан. “ОСНААУГ”
ОНӨААТҮГ нийт 110,956 айл өрхийг 
хариуцан ажиллаж байгаа бөгөөд 
үүнээс 88,214 айл өрх буюу 79,5%, 
нийт дамжин хэрэглэгчдийн 8409 
ААНБ-тай гэрээтэйгээс 8349 буюу 
99% нь тоолууржаад байна.

2.2020 оны байдлаар нийслэлд 245 
авто машин угаалгын газар 
байгаагаас Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний газраас ангиллын 
гэрчилгээ авсан 133, УСУГ
ОНӨААТҮГ-аас техникийн нөхцөл 
авч, гэрээ байгуулсан 118 ААН 
байгаагаас 34 машин угаалга, 15 
үйлдвэр хаягдал бохир усаа
цэвэршүүлэн, эргүүлэн ашиглах 
төхөөрөмж ашиглаж, цэвэр усны 
хэрэглээ 20-30%-аар буурсан.

З.Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 
нь “Эм Си Эс” ХХК, АПУ ХХК-тай 
гэрээ байгуулж, 2017 онд
үйлдвэрлэлээс гарсан цэвэршүүлсэн 
15,840 тн 2018 онд 4,900тн, 2019 
онд 225тн, 2020 онд 6,136тн саарал 
усыг нийтийн эзэмшлийн гудамж зам 
талбайн цэвэрлэгээ, угаалга болон 
ногоон байгууламжийн арчилгаа 
усалгаанд ашигласан.

З.СХД-ийн 22 дугаар хороо, Цагдаа 
толгойн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 
газар доорх усалгааны системийг 
ашиглалтад оруулж 40,000м2 
талбайн зүлэг, ногоон
байгууламжийг усалж байна. Мөн



нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
дагуу таригдсан нарс, гацуур зэрэг 
10,251 ш шилмүүст модны титмийг 
зориулалтын тусгай тоноглол бүхий 
автомашинаар мананцар үүсгэн 130 
рейсээр 1135тн усаар угаах ажлыг 
хийж гүйцэтгэж усалгааны энэхүү 
технологийг хэвшүүлсэн.

5. 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 
тусгасан.

6. НЗД-ын 2020.05.15-ны өдрийн 
А/661-р захирамжаар байгуулагдсан 
Ажлын хэсгээс ариутгах татуургын 
төвлөрсөн шугамд ихээхэн 
бохирдолтой бохир ус нийлүүлэх 
бохирдуулагч 270 үйлдвэрт шалгалт 
хийж, үйл ажиллагааг сайжруулах 
зөвлөмжүүд хүргүүлж нөхцлийг 
сайжруулсан. Хотоос арьс ширний 
үйлдвэрүүд нүүх хүртэлх хугацаанд 
Харгиа урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн нөхцлийг 
сайжруулах шаардлагын хүрээнд 
10,0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 
шийдвэрлүүлэхээр МУ-ын Шадар 
сайд Ө.Энхтүвшин, БХБЯ, 
ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.
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4.2.5. Нийслэл, хот 
суурин газрын ундны 
эх үүсвэрийг 
хамгаалах, хүн амыг

1

Гадаргын усыг 
хуримтлуулах 

замаар хот 
суурины хүн

2017-
2020

БХБЯ,ҮХГ 
БОАЖЯ, 
НЗДТГ

Улсын төсөв 
500.0

"Туул усан 
цогцолбор"- 

ын боомт, 
нөөцийн усан

1.“Туул усан сан цогцолбор” барих 
ТЭЗҮ, ажлын зураг төсөв 
боловсруулах ажлыг “Ус сувгийн 
удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын

Үнэлэх
болом
жгүй



эрүүл ахуйн
шаардлагад нийцсэн 
усаар хангах арга 
хэмжээг үе
шаттайгаар 
хэрэгжүүлнэ.

амын ус 
хангамжийг 
нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээг 

авч
хэрэгжүүлэх.



сан, ус 
цэвэршүүлэх 

зэрэг
байгууламжу 

удын 30 
хувийг барих

өөрийн хөрөнгөөр 2015 оноос 
эхлүүлж, 2016 онд БНСУ-ын “Юүшин 
инженеринг корпораци”-аар ТЭЗҮ-г 
хийлгэж эхэлсэн. НЗД-ын А/915-р 
захирамжаар байгуулагдсан
“Шинжээчдийн баг”-т “Туул усан сан 
цогцолбор” төслийн ТЭЗҮ-д дүн 
шинжилгээ хийж МУЗГ, Олон улсын 
боомтын холбоо болон олон улсын 
банк, санхүүгийн байгууллагаас 
тавигддаг шаардлага,
стандартуудад нийцүүлэх
зөвлөмжийг өгсөн. Санхүүжилт 
зогссон тул ТЭЗҮ-г дахин 
нарийвчлан боловсруулах ажил 
хийгдээгүй байна.
2. 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 НИТХ-аар хэлэлцүүлэн, 
Засгийн газрын “Газрыгулсын тусгай 
хэрэгцээнд авах” тухай тогтоол 
гаргуулахаар БХБЯ-нд хүргүүлсэн.
3. Сонгинохайрхан уулын бэлд 
баригдах Ус гүн цэвэршүүлэх 
үйлдвэрээс Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн гаргалгааны шугам 
хүртэлх хаягдал усны шугамын 
трассыг Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын алба, Хот байгуулалт,



хөгжпийн газар, инженерийн 
хангамжийн ашиглалтын 
байгууллагуудтай зөвшилцөж 
баталгаажуулав.
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Гол мөрний
хамгаалалтын
бүсийн
дэглэмийг
мөрдүүлэх, хог
хаягдлыг
цэвэрлэх
ажлыг тогтмол
зохион
байгуулж,
голын эргийн
дагууд
тохижуулж,
иргэд амралт,
чөлөөт цагаа
өнгөрүүлэх,
спортоор
хичээллэх бүс
болгон
хөгжүүлэх.

2016-
2020

Аймаг,
нийслэлийн
ЗДТГ-ууд
БОАЖЯ

Нийслэлийн
төсөв
1,300.0

Ус, усан 
орчны 
бохирдол 
буурч, иргэд 
чөлөөт цагаа 
таатай 
өнгөрүүлэх 
орчин бүрдэх

ТДүүргийн ЗДТГ болон хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагуудтай 
гэрээ байгуулах замаар ажилгүй 
иргэдийг бүлгийн зохион 
байгуулалтад оруулж, жилд 210-290 
орчим хүнтэй ‘‘Иргэдийн бүлэг”-ээр 
зуслан, гэр хорооллын гуу жалга 
болон Туул, Сэлбэ, Дунд гол дагуух 
үүсмэл хог хаягдлыг тогтмол 
цэвэрлүүлсэн. 2018-2020 онд 
иргэдийн бүлэг болон сайн дурын 
байгууллага, иргэдийн 110.0 мянга 
иргэд Туул голын сав газар, ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн 7969 тонн 
хог хаягдлыг цэвэрлэж, хот нийтийн 
аж ахуйн үйлчилгээний урсгал 
зардлаас 3,2тэрбум төгрөгийг 
зарцуулсан.

2. МУ-ын 2018 оны төсвийн төслийн 
гадаадын зээл тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга 
хэмжээний жагсаалтад Туул, Сэлбэ 
голын эрэг дагуу 40 км гаруй дугуйн 
зам байгуулж, амралт зугаалгын бүс, 
цэцэрлэгт хүрээлэнг 66 га-гаар 
нэмэгдүүлэх төслийг БНХАУ-ын 
Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 
зээлээр санхүүжүүлэн 
хэрэгжүүлэхээр тусгасан хэдий ч 
санхүүжилтгүйн улмаас хэрэгжих 
боломжгүй болж зогссон.
3. НЗД-ын 2019 онд нийслэлийн 
төсвийн 3,3 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөөр Маршалын гүүрнээс 
Баянзүрхийн гүүр хүртэл 7,1 км

100%



урттай 1,5м өргөнтэй явган зам, 1,5м 
өргөнтэй өргөнтэй явган зам, 1,5м 
өргөнтэй дугуйн зам барьж 
тохижуулсан.
3) . УБЗАА-аас Хан-Уул дүүргийн 11 
дүгээр хороо, Маршалын гүүрний 
баруун тал Туул голын урд эргийн 
1,9 га газарт хүүхдийн тоглоомын 
талбай, тохижилт, ногоон 
байгууламж, Онцгой байдлын аврах 
ангийн завины зогсоол, зөөврийн 
био 00 бүхий амралт, зугаалгын 
орчныг бий болгож, нийслэлийн 
төсвөөс 550,2сая.төгрөгийн 
хөрөнгөөр тохижуулсан.
4) .“Мишээл Групп” ХХК нь Хан-Уул 
дүүргийн 20-р 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, хөгжпийн газраас 
ГБМЗХ 2020/14-016 тоот архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар авч, загвар 
зургийг батлуулан, ажпын зураг 
хийж Барилгын хөгжлийн төвөөр 
магадлал хийлгэж байна.

6

Ус хангамжийн 
эх үүсвэрт 
эрүүл ахуйн 
бүс тогтоож, 
дэглэмийг 
мөрдүүлэх.

2017-
2020

Аймаг,
нийслэлийн
ЗДТГ-ууд
БОАЖЯ

750,0 сая Сум, суурин 
газрын
ундны усны
эх үүсвэрийн
хамгаалалт
сайжирч,
баталгаат
байдал
хангагдах

НИТХ-ын 2016 оны 50-р тогтоолоор 
“Улаанбаатар хотын төвлөрсөн ус 
хангамжийн эрүүл ахуйн бүс, 
хамгаалалтын бүсийн дэглэм”-ийг 
баталсан.

1.Эх үүсвэрийн хамгаалалтын 
бүсийн дэглэм мөрдөлт, гүний худаг, 
насос станцын тоног төхөөрөмжийн 
бэлэн байдалд болон 7 эх үүсвэр, 9 
дамжуулан шахах насос станц, 34
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усан сангийн үйл ажиллагаанд 
тогтмол хяналт тавьж, төвийн эх 
үүсвэрийн бүсэд 6, дээд эх үүсвэрт 
3, бүс рүү дур мэдэн нэвтэрч хашаа 
барьсан нийт 9 зөрчлийг илрүүлж, 7 
зөрчлийг бүрэн зогсоосон.
2. Хяналтыг сайжруулах хүрээнд 
Дотоодын цэргийн 805-р ангитай 
хамтран ажиллах гэрээг жил бүр 
байгуулан ажилласан.
3. БОАЖЯ болон НЗД-д эх үүсвэрийн 
хамгаалалтын бүсэд газар эзэмшиж 
буй иргэн, аж ахуй нэгжийн судалгаа 
болон үйл ажиллагаа эхлээгүй 60 
гаруй нэгж талбарыг цуцлуулах 
талаар албан бичгийг удаа дараа 
хүргүүлсэн.

4. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
2019 онд 750,0 сая төгрөгөөр ус 
хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, 
гүний худаг, насос станцын аюулгүй 
байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын 
төвийг байгуулж, ДЭҮ болон 
Нисэхийн эх үүсвэрийг шилэн 
кабелиар холбож ХУТ-ийн "сИес1 
зкаба" системээр хянах болсон.

б.Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/366, А/661 дугаар
захирамжаар цэвэрлэх
байгууламжийн хамгаалтын бүсийг 
тогтоох, цэвэрлэх байгууламжид 
нийлүүлэх бохир усны стандартын 
шаардлагыг хангуулах үүрэг бүхий 
Ажлын хэсгийг байгуулагдаж, ус 
бохирдуулагч 270 аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад шалгалт хийж, 
бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ 
авсан.



6.МУЗГ, 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 хэрэгжүүлж эхэлсэн
Нийт хүч чадал: 50 сая.м3/жил 
бөгөөд Шувуун фабрик 
25сая.м3/жил.

7.Дулааны III цахилгаан станц ТӨХК 
нь ундны усны Үйлдвэрийн эх 
үүсвэрийн эрүүл ахуйн 
хязгаарлалтын бүсэд, үнсэн сан нь 
хориглолтын бүсэд байршдаг. Тус 
бүсэд нэмж үнсэн санг барих 
асуудлаар БОАЖЯ дээр ажпын 
хэсэг байгууллагдсан ба авч 
хэрэгжүүлэх ажпын санал, 
холбогдох баримтуудыг хүргүүлсэн.

Нийт 9 зорилтын 16 арга хэмжээ 91,4%-тай байна.

ХЯНАСАН:
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА .РЭГЗЭДМАА

2020 оны/^/дүгээр с а р ы н ^ н ы  өдөр

НЭГТГЭСЭН:
БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙИ л 
БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Ш Т.ХАПИУНАА
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

2020 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

2020 оны 12 дугаар сарын 25 Улаанбаатар хот

ХОЁР. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО

Тэргүүлэх зорилт №2.4. Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангасан хот, 
суурин газрыг төлөвлөж, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндийн шаардлагад нийцсэн барилгын 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж, аюулгүй, хүртээмжтэй орон сууцаар хангах төрийн бодлогыг боловсруулан 
хэрэгжүүлнэ.

1. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 2.48: Үйлдвэржилтийн 21:100 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
импортыг орлох экспортын чиглэлийн тэргүүлэх болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршоо, худалдаа, 
үйлчилгээний салбарын татвар, эрх зүй, бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлнэ

1.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ахуй үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 90 хувьд хүргэх.

Хүрсэн түвшин, үр дүн: ЗГ-ын 2019 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн 418-р тогтоолоор “Ахуй 
үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх” үндэсний хөтөлбөр батлагдаж, хөтөлбөрийг 2020-2024 онд 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд нийслэлээс хамаарах 5 зорилтын 23 ажлыг /69%/ хэрэгжүүлэхээр 
тусгагдсан.

Нийслэлээс хэрэгжүүлэх үндсэн 2 арга хэмжээ тусгагдсанаас УБЗАА-нд хамаарах “Ахуйн 
үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг үе шаттайгаар зэрэглэх”, 
шинээр стандарт боловсруулах /шалгуур үзүүлэлт/ зорилтын хүрээнд “Үс заслын үйлчилгээнд тавих 
шаардлага” /батлагдсан/, “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээнд тавих шаардлага” /батлагдсан/, 
Тоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлагын стандарт”-ыг Стандарт, хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн.

Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын хөгжлийг дэмжих, чанартай, стандарт үйлчилгээг 
цогцолбор байдлаар нэг дороос авах боломж бүрдүүлэх, ахуйн үйлчилгээний чанарыг дагуу 
сайжруулах, хүртээмж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Нийслэлийн “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ- 
2020” дэд хөтөлбөрийг боловсруулах их дээд сургуулийн эрдэмтэн судлаачид, мэргэжлийн 
байгууллагууд оролцсон ажпын хэсгийн Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар 
байгуулсан байна. Хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 16/7 дугаар тогтоолоор батлуулав.

Хөтөлбөрийн хүрээнд ахуйн үйлчилгээний салбарын 2 стандарт, статистикийн мэдээллийн 
маягт болон үсчин, гоо сайхны салбарын ажилтны ажил мэргэжлийн стандарт, лавлахыг 
боловсруулан батлуулж, үйлчилгээний 1 стандартыг шинэчлэн боловсруулж, Мэргэжлийн 
Зөвлөлийг байгуулснаар эрх зүйн орчин сайжрах, мэргэжилтэй ажилтны ур чадварын түвшинг 
тогтоох, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлж, 
ахуйн үйлчилгээний статистик судалгааны цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж 1921 цэг салбарыг 
хамруулсан. Үүнд:



-Үйлчилгээний стандартыг олон улсын стандарттай уялдуулан шинэчлэх, шинээр 
боловсруулахаар ХХААХҮ-ийн сайдын 2019 оны А-362 дугаар тушаалаар байгуулагдсан мэргэжлийн 
холбоод, холбогдох албан тушаалтнуудын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Үс засах үйлчилгээнд 
тавигдах шаардлага, Гоо заслын үйлчилгээнд тавигдах шаардлагын стандартыг шинэчлэн 
боловсруулж, 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын 
Техникийн хорооны хурлаар Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, Үс засах үйлчилгээнд тавих

-Нийслэлийн иргэд олон нийтийн дунд ахуйн үйлчилгээний шинэлэгтехнологийг сурталчлах, 
хэрэглүүлэх 3 сарын аян зохион байгуулж, ахуйн үйлчилгээний салбарт нэвтэрч буй шинэлэг, 
дэвшилтэт технологийг нийтэд сурталчилсан. Хүний нөөцийн чадавхыг сайжруулах зорилтын 
хүрээнд 36 удаагийн мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад салбарын ажиллагсдын 
4 хувийг буюу 662 хүнийг хамруулсан.

-Мөн ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй “Хамтран 
ажиллах гэрээ" байгуулж, үсчин, гоо сайхны салбарын ажилтны ажил мэргэжлийн стандартыг 
лавлахын хамт шинэчлэн боловсруулж Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний Зөвлөлд 
хүргүүлэн батлуулснаар мэргэжилтэй ажилтны ур чадварын түвшинг тогтоох, өрсөлдөх чадварыг 
нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанар сайжрах нөхцөл бүрдсэн. Үсчин, гоо засал, хумс заслын чиглэлээр 
297 ажилтан олон улсын тэмцээн, уралдаанд оролцож 131 ажилтан амжилт гаргаснаар олон улсын 
түвшний ур чадвартай ажилтны тоо 8.2 хувиар нэмэгдсэн.

-Ахуйн үйлчилгээний салбарт нэвтэрч буй “Шинэлэг технологи" сурталчлах аяныг 
Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацийн газар, Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
корпораци, Монголын Үйлдвэрлэлийн хоршооллын Төв холбоо, Монголын Үсчин, гоо засалчдын 
холбоо, Үсчин гоо засалчдын мэргэжлийн холбоо, мэргэжлийн бусад холбоодтой хамтран, 253 аж 
ахуйн нэгж, иргэнийг хамруулан сургалт зохион байгуулав.

ны хүрээнд шинэ технологи, эдийн засгийн өгөөж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, хүний нөөцийн 
чадавх, үйлчилгээний соёлд гаргасан үр дүнг харгалзан:

“Грэйтматрикс” ХХК-ийн Матрикс салон-Тэргүүн байр 
“Си Эс Эл” ХХК-ийн 5Ьое’з 1оуе салон-Дэд байр 
“Эрчист гялбаа" ХХК-ийн Студи фото хаус-Гутгаар байр 
Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ- Тэргүүн байр 

дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ- Дэд байр 
а дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ- Гутгаар байранд тус тус



шаардлага МЫ35160:2020, “Хумс заслын үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага’’ стандартыг 
батлуулсан.

Мен “Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага ММ35567:2020 стандарт”-ыг Нийтлэг 
үйлчилгээний стандартчиллын Техникийн хороонд хүргүүлсэн.

-ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй байгуулсан 
“Хамтран ажиллах гэрээ”-ний хүрээнд 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.

-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, дүүргүүдэд хүргүүлэн ахуйн 
үйлчилгээний салбарын статистик мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах тогтолцоог бүрдүүлсэн.

-Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-тай хамтарсан нийтийн ахуйн үйлчилгээний 
төсөл хамтран хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэгт ажиллаж “Петровис" ХХК-иас 
ирүүлсэн саналыг үнэлэн гэрээ байгуулах дүгнэлт гаргаж, Чингэлтэй дүүргийн 17, Сүхбаатар 
дүүргийн 17-р хороонд тустус эхний 2 төвийгбарихаар шийдвэрлэлээ. “Петровис” ХХК нийт 1 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаагаас дээрх байршилд барих ахуйн үйлчилгээний төвд тус 
бүр 265 сая төгрөгийг зарцуулахаар төлөвлөж, ажлын зураг төсвийг батлуулан газар шорооны ажлаа 
эхлүүлээд байн



2. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 2.85: Улаанбаатар хот болон томоохон хотуудыг дахин 
төлөвлөж, хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд барилга байгууламжийг шинэчлэх, гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, агаарын бохирдлыг бууруулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

2.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг шинэчлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020
Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Ашиглалтын шаардлага хангахгүй лифтийг 

шинэчлэх.
Хүрсэн түвшин, үр дүн: Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийтийн 

зориулалттай орон сууцны барилгын ашиглалтын хугацаа дууссан, эвдэрч сул зогссон 16 цахилгаан 
шатыг шинэчилж, 1440 айл өрхийн 5760 оршин суугчид цахилгаан шатаар аюулгүй зорчих нөхцөл 
бүрдэв. _

2016 - 2020 онд 4,115 тэрбум төгрөгийн Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр ниит 51 
цахилгаан шатыг шинэчилсэн байна.

Өмно 1 ^ ^ .  Д В В 8 8 Я 8  Дараа Өмнө т | Дараа

2018 онд Беларусь улсын Аж үйлдвэрийн сайд Вовк Виталий Михайловичийг Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч С.Батболд 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.

Нийтийн зориулалттай орон сууцны 150 лифт шинэчлэх, засвар үйлчилгээний төв байгуулах, 
инженер техникийн ажилчдыг сургаж дадлагажуул төслийг Беларусын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй 
зээлд хамруулж, 2019 оны 09 сарын 12-ны Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
байнгын хороо болон Улсын Их Хурлаар соёрхон батлуулсан.

3. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 2.86: Хот, суурин газруудад шинээр баригдах орон сууцны 
хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын системээр 
төлөвлөн, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.



3.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний 
ергөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2018

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт:
Хүрсэн түвшин, үр дүн: Инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт, ус хангамжийн чанар 

сайжирч, шинэ технологи нэвтрэх

Хүрсэн түвшин, үр дүн:
2017 онд БХБЯ-ны ТНБ-ийн даргын 2017 оны А/12 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын 

хэсэг орон сууцны VII хорооллын хэсэгчилсэн талбарын нэгдсэн шугам сүлжээг хонгилын системд 
оруулах төсөл боловсруулсан. ХУД-ийн Нэхмэлийн шар байруудын дахин барилгажилтын төслийн 
инженерийн шугам сүлжээг авто замын доогуур хонгилын системээр гүйцэтгэх төслийг 
боловсруулсан.

2018 онд СХД-ийн 12-17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт У-18 дугаар цэгээс 1 дүгээр 
хорооллын арын зам Өнөр хорооллын гудамж дагуу 2ф500/400мм-ийн З.Зкм шугам дулааны 
шугамыг Номуун дунд сургуулийн урд уулзвараас 346 байрны баруун урд уулзвар хүртэл авто замын 
1 дүгээр эгнээтэй давхцаж байгаа тул 2ф500мм-ийн 270у/м хонгилын систем хийгдэхээр зурагтөсөлд 
тусгуулсан.

2019 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 8 байршилд Ф350-1000мм-ийн голчтой 
11.65 хос км шугам шинээр татах болон өргөтгөн шинэчлэх ажлыг хонгилын системээр гүйцэтгэж, 
Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас 392 у/м шугамыг хагас нэвтрэх сувгаар 
дамжуулан холбосон.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд дулааны гол төв шугам болон орон сууцны хороолол доторх 
“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ ТӨХК, Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-ын 
харьяа хариуцаж буй нийт 1072 км дулааны шугам сүлжээ байгаагаас 2016-2019 онд 95 байршилд 
58,06 км хос шугамыг өргөтгөн, шинэчлэх, шинээр татах ажил хийгдсэн. Дээрх дулааны шугам 
сүлжээг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр шугам татах ажил хийгдсэнээр хотын дулаан хангамж сайжирч 
шинээр хэрэглэгч нэмж холбох боломж бүрдсэн.



Баянхошуу дэд төв төслийн хүрээнд баригдсан 12 ус дулаан дамжуулах төвөөс 2020 онд 3- 
н УДДТ-ийг ажиллагаанд залгаж 12 халаалтын зуухны 27 хэрэглэгчийг, 2 дугаар хороонд Гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд баригдсан 268 айлын 2 блок орон сууцны 2 халаалтын зуух, 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны “Залуу гэр бүл” 36 айлын орон сууц болон 13 дугаар хорооны 
Алтан тэвш хотхоны 13 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 13 халаалтын зуухыг буулгаж нийт 27 
халаалтын зуухны 43 барилга байгууламжийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбож 2900 тн түүхий 
нүүрсний хэрэглээг зогсоож төвлөрсөн дулаан хангамжид холбогдсон хэрэглэгчдийн гадна 
инженерийн шугам сүлжээ, ус дулаан дамжуулах төвийн 1, 2-р хэлхээний горим тохируулга, 
хэрэглэгчдийн халаалтыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр газар дээр нь үзэж ашиглалт, 
борлуулалтыг Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/-Т хариуцуулан хүлээлгэн өгч 
“Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК-тай дулааны эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна.

2018-2019  онуудад  инж енерийн  ш угам  сүлж ээг  “Х агас  н эв т р эх ” 
сувагт  оруулан  ш инэчлэн  сольсон  байдал

Сүхбаатар дүүргийн 6, 10-р хороо, Чингэлтэй дүүргийн 1-р хорооны 3 цэгт 5 хос 2909 у/м 
шугамыг хагас нэвтрэх сувагт оруулан шинэчлэн сольж байна, уг ажлыг хийснээр шугамын гэмтэл 
гарсан тохиолдолд авто зам сэтлэх, ногоон байгууламж гэмтээх хүндрэл гаргахгүй суваг дотор 
инженерийн шугам сүлжээний гэмтлийг хурдан шуурхай засварлах боломж бүрдээд байна.

2020 онд инж енерийн  ш угам  сүлж ээг  “Х агас н эв т р эх ”
сувагт  оруулан  ш инэчлэн  сольсон  ажиллаа.

3.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний 
насжилтыг уртасгах, шинэчлэх, засварлах ажилд шинэ дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлэх.



Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт, ус 
хангамжийн чанар сайжирч, шинэ технологи нэвтрэх

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 2019 он: Монгол улс, Бүгд найрамдах Австри улсын Засгийн газар 
хоорондын санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн дагуу хөнгөлөлттэй зээлээр 
“Улаанбаатар хотын цэвэр усны хоолойг шуудуу ухалгүйгээр шинэчлэх” төслийн хүрээнд Бүгд 
Найрамдах Австри улсаас 2019 оны 6 дугаар сард 7 вагон 508,526.36 еврогийн үнийн дүнтэй 
материал, 597,043.00 еврогийн үнийн дүнтэй өндөр даралтын шугам угаалгын авто машин, багаж 
тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдсэн.

2019 онд 9,2 км шугамыг доторлохоор төлөвлөснөөс эхний 11 сарын байдлаар 4,5 км цэвэр 
усны шугамыг /Сеүлийн гудамж/ доторлосон, Чингүнжавын гудамж, Американ дэнж гэх мэт 
байршлын цэвэр усны шугамыг доторлосон.

2020 онд Ф200мм-Ф400мм-ийн голчтой 5км шугам доторлохоор шугамын судалгааг гарган, 
ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж ф150мм-ф300мм-ийн 3630 м шугамыг С1озе-Н1 аргаар, 
90 м шугамыг С1РР аргаар доторлож нийт 3720 м шугамыг доторлон шинэчиллээ.

Шугам хоолойг шуудуугүй технологиор доторлосноор нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламж, зүлэг сүйтгэх, авто зам эвдэх, суваг шуудуу ухах, газар шорооны ажил хийхгүй шугамын 
насжилтыг уртасгаж, зэврэлтээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм.

4. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 2.86: Хот, суурин газруудад шинээр баригдах орон сууцны 
хорооллын инженерийн хангамжийн шугам сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын системээр 
төлөвлөн, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

4.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Төрөөс нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах 
бодлогын баримт бичиг боловсруулах.

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2018

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Хэрэгжилтийг хангуулах.

Хүрсэн түвшин, үр дүн: БХБС-ын 2017 оны 79-р тушаалаар “Төрөөс орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулж, баримт 
бичгийн төслийг боловсруулсан.



МУЗГ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолоор “Төрөөс орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлого"-ыг баталж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
батлан, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделханд 
даалгасан.

2020 онд БХБЯ-ны захиалгаар боловсруулагдаж буй “Лагийг дахин ашиглахад тавигдах 
ерөнхий шаардлага, стандарт”, “Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам"-ын шинэчилсэн төсөл, Монгол 
Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас “Унд ахуйн зориулалттай төвлөрсөн ус 
хангамжийн эх үүсвэрийг сонгох журам ба эрүүл ахуй, техникийн шаардлага М№  899:2020" 
стандартын шинэчлэн боловсруулсан төслийн холбогдох заалтуудад УБЗАА-аа санал хүргүүлж 
тусуулсан.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/366 дугаар захирамжаар 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 боловсруулах Ажлын хэсгийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр 
ахлуулан байгуулсан.

Ажлын хэсэг орон нутгийн өмчит 16 цэвэрлэх байгууламж, 15 насос станцын хамгаалалтын 
бүсийг тогтоож, баталгаажуулах саналыг Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2020 оны 05 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 2021 оны 
төлөвлөгөөнд тусган, газрыг баталгаажуулах шийдвэр гаргуулсан байна.

Хэрэгжилт:
4.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Нийтийн аж ахуйн салбарт олон улсын банк, 

санхүүгийн байгууллага, хандивлагч орнуудын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлсэн төсөл, 
хөтөлбөрийн зээлийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: (-)
Хүрсэн түвшин, үр дүн: Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 1997-2007 онд хэрэгжсэн 

“УБ хотын нийтийн аж ахуйг сайжруулах 1,2-р төсөл, Испанийн ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр 
хэрэгжсэн Төв цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх 1,2-р төсөл”-ийн хүрээнд 
УСУГ ОНӨААТҮГ-т үүссэн зээл, зээлийн хүү, ханшийн зөрүүнээс үүссэн 196,0 тэрбум.төгрөгийг 
чөлөөлөх асуудлаар СЯ-тай 2018-2020 онд удаа дараа хандсан боловч тодорхой үр дүнд хүрээгүй 
байна.

Хэрэгжилт:
5. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 3.1.1: Орчны эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, 

нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлж, салбар дундын 
хамтын ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.

5.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Ш инээр  3 аймаг, 3 ж и ж и г  суурин  газры н хангагч  
байгууллагад  усны  аю ул гүй  байдлы н т өлөвлөгөөний  хөндлөнгийн  хяналт  хийх, ш инээр 8 ж иж иг  
суурин  газры н ха нгагч  б айгуулл агад  усны  аю улгүй  байдлы н т өлөвлөгөөг боловсруулах



Хүрсэн түвшин, үр дүн: НИТХ-ын 2018 оны 17/9 тогтоолоор “Нийслэлийн хүн амын ус 
хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн ашиглалтыг сайжруулах дэд хөтөлбөр”, НЗД- 
ын 2018 оны А/909 дугаар захирамжаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг тус 
тус батлуулж хөтөлбөрийн 9 зорилтын 26 үйл ажиллагааг салбарын яамд, орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллага, ашиглагч байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 71.3 хувьтай байна.

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 912 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө шаардлагатай бөгөөд 
Улаанбаатар хотод шинэ цэвэрлэх байгууламж барихад АНУ-ын Мянганы Сорилын сангийн хоёр 
дахь компакт гэрээний дагуу олгогдох 350 сая ам.доллар /буцалтгүй тусламж/, Австрийн Засгийн 
газрын хөнгөлөлттэй 7 сая еврогийн зээлээр шугам хоолой доторлох төсөл, Азийн хөгжлийн банкны 
хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төвийн төсөл арга хэмжээ багтаж байгаа юм.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/909 дүгээр захирамжаар баталсан энэ хөтөлбөрийн 9 
зорилт, 145 арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Яам, тусгай газартай хамтран хэрэгжүүлэх-35, 
нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын хамтран хэрэгжүүлэх-72, Ус сувгийн удирдах газар 
дангаар хэрэгжүүлэх 39 арга хэмжээ хамрагдсан байна.

Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2020 онд хэрэгжиж буй томоохон ажлуудаас дурдвал:

АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн 350 сая долларын буцалтгүй тусламжаар “Улаанбаатар 
хотын ус хангамжийг цогцоор сайжруулах төсөл", БНХАУ-ын 267,9 сая долларын хөнгөлөлттэй 
зээлээр “Улаанбаатар хотод хоногг 250,0 мянган бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх

байгууламж барих, Азийн хөгжлийн банкны зээлээр гэр хорооллын дэд төвүүдийг барих төслүүд 
хэрэгжиж байна.

Нийслэлийн хэмжээнд 2018-2020 онд нийт 207,76 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 23,3 
га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдсэн байна. 2018-2020 онд 110.0 мянга орчим 
хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Туул голын сав газар, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хог цэвэрлэх олон 
нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулж, 7969 тонн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн. Ус хангамжийн эх 
үүсвэрийн хамгаалалттай бүсэд 100 га талбайд 90000 навчит болон шилмүүст мод, сөөг, 10 га 
газарт ногоон зурвас байгуулах ажлыг хийж, 48,133 га талбайд нөхөн сэргээлт хийсэн

Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ нь цэвэр, бохир усны сорьц авах цэг, давтамж, 
тодорхойлох үзүүлэлтийг хуваарь гарган баталж, Усны лаборатори нь шинжлэх сорьцын тоог 
нэмэгдүүлсэн.

Азийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Баянхошуу, Сэлбэ, Дамбадаржаа дэд төвийн ус хангамж, 
ариутгах татуургын шугам сүлжээний угсралтын ажлууд хийгдэж дуусаж байна.

ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

Тэргүүлэх зорилт N94.1. Байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, 
хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой 
ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгаль орчинд нийцтэй, хүртээмжтэй эдийн засгийн 
өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно. Аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс 
нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлж, эдийн засгийн үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлнэ.

6. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 4.1.2: Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 
нүүрс боловсруулж ашиглах шинэ технологи нэвтрүүлэн, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан



үйлдвэрлэл, бизнесийг олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээний дэмжлэгт хамруулах ажлыг 
зохион байгуулна.

6.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Гэрэлтүүлэг, хэрэглээний халуун усны 
хангамжийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Загвар төслүүдийг хэрэгжүүлэх

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 2017 онд БЗД-ийн 10-р хороонд байрлах 6-р халаалтын зуухны 
гадна, дотор гэрэлтүүлэгт нарны зайн панел суурилуулж, ХУД-ийн 9-р хорооны 114 дүгээр халаалтын 
зуухны нэгдүгээр контурын 385вт хүчин чадалтай насосыг нарны зайгаар ажиллуулах ажлыг хийсэн.

НЗД-ын 2018 оны А/984 дүгээр захирамжаар Б.Ринчин,
Ю.Цэдэнбал, Х.Чойбалсан, С.Зориг гэсэн 4 хөшөөг сэргээгдэх 
эрчим хүчний эх үүсвэрээр гэрэлтүүлж, НЗД-ын А/836-р дугаар 
захирамжаар Жанжин Д.Сүхбаатарын талбайд нарны эрчим 
хүчээр ажилладаг гэрэлтүүлэг, хяналтын камер, утасгүй 
интернэтийн тоног төхөөрөмж, гар утас, зөөврийн компьютер, 
цахилгаан машин цэнэглэгч бүхий 8-10 хүн суух багтаамжтай 
байгууламжийг байгуулсан.

Гэрэлтүүлэг, хэрэглээний халуун усны хангамжийг 
сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах ажлын үр дүнд жилд дунджаар 2,8 
сая.төгрөгийн цахилгаан эрчим хүчний зардлыг хэмнэж байна.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар байгуулагдсан ажпын хэсэг ШУТИС- 
ийн Эрчим хүчний сургуулийн эрдэмтэн багш нартай хамтран, “Хот, тосгон бусад суурин газрын авто 
зам, гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн стандарт” /М №  6846:2020/-ыг боловсруулан, Хотын Ерөнхий 
менежер болон Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Стандарт хэмжилзүйн 
газрын даргын 2020 оны С/25 дугаар тушаалаар батлуулан, хот анх удаа гудамж талбайн 
гэрэлтүүлгийн стандарттай болов.

Төвлөрсөн дулаан, цахилгаан хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдох боломжгүй Улс, 
нийслэл, орон нутгийн өмчийн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, гал унтраах ангийн барилга 
байгууламжийг 13014001:2004; 1309001:2000; 150 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.

2020-2021 онд шинээр ашиглалтад орох 13 сургууль, цэцэрлэгийн түүхий нүүрс хэрэглэхээр 
төлөвлөсөн 26 халаалтын зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх зураг төслийг боловсруулан 3 сургууль, 
6 цэцэрлэгийн халаалтыг хийд шилжүүлэв.



БОАЖЯ-аас зарлагдсан 10 сургууль, цэцэрлэгийн 20 халаалтын зуухыг хийн халаалтад 
шилжүүлэх ажлыг "Юнигаз" ХХК хийж гүйцэтгэж байна

7. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 4.1.6. Хот, суурин газрын агаар, ус, хөрсний бохирдлыг 
бууруулж, хогхаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.

7.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эрчим хүч, 
түүхий эд үйлдвэрлэх эко цогцолбор байгуулах.

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Хог хаягдлыг дахин боловсруулах хэмжээг 20 
хувьд хүргэж, байгальд булж зайлуулах хог хаягдлын хэмжээг бууруулах

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 2017-2020 онд Улаанбаатар хотын хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулах хөтөлбөрийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 145 дугаар тогтоолоор баталж, 
хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.

Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах 
ажлыг 2017 оны IV улиралд ХУД-ийн 1, 2, 3-р 
хорооны СӨХ хариуцдаг орон сууцны байр, 
сургууль, цэцэрлэгийг сонгон авч, хог хаягдал 
ангилан ялгах зориулалттай өнгийн хогийн 
савнуудыг байршуулан, ангилан ялгах үйл 
ажиллагааг хэвшүүлж эхлээд байна.

УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 

2020 ОНД ХҮРЭХ ТҮВШИН хогХАЯГОЛЫИ
цоги

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэрийн Эко парк байгуулах төслийн 
хүрээнд Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо, “Сектек грулп” ХХК-тай 3 талт 
хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, Эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, хог дахин 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн эскиз зургийг НИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр батлуулах бэлтгэл ажлыг 
хангаад байна.

Ц агаан  давааны  эко  парк Н арангийн  энгэрийн  эко  парк

2.Жилд 400.0 мянган тн хог хаягдал хүлээн авч, ЗОМВТ цахилгаан үйлдвэрлэх хүчин 
чадалтай өдөрт 800-1 ЮОтн хог шатаах хүчин чадал бүхий үйлдвэр байгуулах төслийг Үндэсний 
хөгжлийн газраас концессын гэрээг хэлэлцүүлэхээр ЗГ-т өргөн барьсан. 2020 оны 3-р улирлаас хог 
шатаах үйлдвэрийг барьж эхлүүлэх ба дарж булах хог хаягдлын хэмжээ 30 хувиар буурна.



З.УБЗАА-аас Хог дахин боловсруулах 28 үйлдвэртэй хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан 
ялгах төслийг хэрэгжүүлж, 2018 онд 7773,5 тонн, 2019 онд 16,950 тонн, 2020 оны хагас жилийн 
байдлаар 10,200тн хог хаягдлыг дахин боловсруулалтад оруулсан. Ажлын үр дүнд дээрх 3 
төвлөрсөн хогийн цэгт бүртгэгдэж, дарж булагдаж байгаа хог хаягдлын хэмжээ 2019 оны 6 дугаар 
сарын дүнтэй харьцуулахад 26,889 тонн буюу 31,4 хувиар буурсан.
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4.2016 онд 1 жилд нийслэлийн хэмжээнд үүсч буй хог хаягдлын хэмжээ, 1,0 сая.тн, үүнээс 
дахин боловсруулсан хогны хэмжээ 5%-ийг эзэлж байсан бол жил бүр хүн амын хэрэглээ өсөн 
нэмэгдэж, 2019 оны байдлаар 1,4 сая тн хог хаягдал үүсдэг болсон. Дээрх хог ангилан ялгах 
үйлдвэрүүд ажиллаж, эх үүсвэр дээр ангилан ялгадаг болсон, дотоодын хог боловсруулах 
үйлдвэрүүдээс болон экспортод гарч байгаа дахин боловсруулагдсан хог хаягдлын хэмжээ 
нэмэгдсэнээр нийт үүсч буй хог хаягдал 21,6% буюу 280,0 орчим тн-оор өсч байна.

8.4. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Хог хаягдлыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, 
аюултай хог хаягдлын менежментийг зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, аюултай хог 
хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар устгах

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2018
Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Хууль, эрх зүйн орчин сайжирч, аюултай хог 

хаягдлыг дахин боловсруулах, байгаль орчинд халгүй аргаар устгах үйл ажиллагааг эхлүүлэх.
Хүрсэн түвшин, үр дүн: Хог хаягдлын тухай хуульд заасны дагуу аюултай хог хаягдлын 

журмыг БОАЖЯ-аас боловсруулж, ЗГ-аар 2018 онд батлуулсан.
Аюултай хог хаягдлыг байгаль орчинд халгүй аргаар устгах төвлөрсөн байгууламжийн 

газрын байршлыг БНД-ийн 3-р Хорооны нутаг дэвсгэрт 10га газрыг ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
2019 оны 08-р сарын 28-ны өдрийн 337-р Тазрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай” тогтоолыг 
батлуулсан боловч, ЗГ-ын 2020.04.15-ны өдрийн 24-р хуралдаанаар БНД-ийн 3-р Хорооны нутаг 
дэвсгэр дэх 10 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах асуудлаар ЗГ-ын тогтоол гаргуулахаар 
шийдвэрлэсэн тул аюултай хог хаягдлыг дахин боловсруулах төвлөрсөн байгууламж барих ажил 
хүлээгдэж байна.

8.5. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: УБ хотын гэр хорооллын өрхийн ариун цэврийн 
байгууламжийг боловсронгуй болгох жишигтөсөл хэрэгжүүлж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх.

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Өрхийн ариун цэврийн байгууламжийн 
боловсронгуй болгох төслийн хүрээнд нийт 8000-аас доошгүй өрхийг хамруулах

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 2017 онд Азийн хөгжпийн банкны буцалтгүй тусламжаар 2017-2020 
онд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох замаар 
хөрсний бохирдол бууруулах” төслийг эхлүүлж, гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг 
сайжруулах, хөрс ариутгах дэвшилтэт технологийн шийдлийг сонгож, эко ариун цэврийн байгууламж 
суурилуулах ажлыг БОАЖЯ-аас хэрэгжүүлэхээр болсон.



2018-2020 онд нийт 2,950 айл өрх, зуслан, ногоон бүсийн 8 байршилд НБЗГ-ыг шинэчилж, 
120 модон жорлонг буулгасан. 2020 онд Зайсангийн автобусны эцсийн буудалд хэсэгчилсэн дэд 
бүтцэд холбогдсон 1 байгууламж ашиглалтад оруулсан.

- Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2019 онд СХД-ийн гэр хорооллын 600 нүхэн жорлон, 
БОАЖЯ-аас 2020 онд Улсын төсвийн 2.9 тэрбум төгрөгөөр ЧД, СБД, БГД-д 2000 айл өрхийн нүхэн 
жорлон, 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр БЗД-т 350 нүхэн жорлонг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэж байна.

- 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 ажпын байршил тоо хэмжээг Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэгтэй 
хамтран гаргуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамд хүргүүлэн гүйцэтгэлд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын албанаас хяналт тавьж ажиллав.

- Нийт 5930 айл өрхийн нүхэн жорлонг сайжруулж, стандарт шаардлагад нийцүүлж байна.

8.6. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн 
шаардлага МИЗ 5924:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх, шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Хүн амын стандартын шаардлага хангасан эрүүл, 
аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдэх

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 2018 онд Нийслэлийн хүн ам, усан хангамжийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/830 дугаар 
захирамж гарч, Улаанбаатар хотын усан сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, 
ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хориглолтын болон хязгаарлалтын бүсэд газар эзэмшиж, 
ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 2019.01 01-нээс эхлэн МИЗ 5924:2015 
стандартад нийцсэнээс бусад төрлийн нүхэн жорлон, угаадасны нүх ашиглахыг хориглосон.

2020 онд нийслэлийн хөрсний бохирдлыг бууруулах дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулж байгаатай холбогдуулан гэр хорооллын айл өрхийн сайжруулсан стандартын 
шаардлага хангасан бие засах байгууламжийн судалгааг гаргах ажлыг дүүргүүдийн Засаг даргын 
Тамгын газартай хамтран зохион байгуулж байна.

8. ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт 4.2.3: Усны нөөцийг хамгаалж, хомсдолоос сэргийлэх нэгдсэн 
менежментийг хэрэгжүүлж, хаягдал бохир усыг цэвэрлэн дахин ашиглах технологи нэвтрүүлэхийг 
дэмжинэ.

8.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ус ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж хаягдал 
бохир усыг цэвэрлэж, дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх ажпыг зохион байгуулах.

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Ус ашиглагчийг бүрэн хянаж, усны алдагдлыг 
бууруулан хэмнэлт бий болох, усны нөөцийн төлбөрийн орлого нэмэгдэх

Хүрсэн түвшин, үр дүн: Улаанбаатар хотын төвлөрсөн ус хангамжийн шугам сүлжээнд 
холбогдсон Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-тай гэрээтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 100 
хувь тоолууржсан.

2017 онд “Эм Си Эс” ХХК, АПУ ХХК-ны үйлдвэрлэлээс гарсан цэвэршүүлсэн 15,840 тн 2018 
онд 4,900тн саарал усыг нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ, угаалга, ногоон 
байгууламжийн арчилгаа усалгаанд ашиглаж байна.

2019 оны байдлаар 37 машин угаалга, 6 үйлдвэр хаягдал бохир усаа цэвэршүүлэн, эргүүлэн 
ашиглах төхөөрөмж суурилуулсан.



2019 онд Багшийн хөгжлийн ордны хөрсний усыг цэвэршүүлж, ариутгах татуурга, гал 
унтраах, ногоон байгууламжийн усалгаанд дахин ашиглах зориулалтын тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулсан.

9.1. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Гадаргын усыг хуримтлуулах замаар хот суурины 
хүн амын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: "Туул усан цогцолбор" -ын боомт, нөөцийн усан 
сан, ус цэвэршүүлэх зэрэг байгууламжуудын 30 хувийг барих.

Хүрсэн түвшин, үр дүн: “Туул усан сан цогцолбор" барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, 
ажлын зурагтөсөв боловсруулах ажлыг “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ-ын өөрийн хөрөнгөөр 
2015 оноос эхлүүлж2016 онд БНСУ-ын “Юүшин инженеринг корпораци”-аар ТЭЗҮ-гхийлгэж эхэлсэн. 
НЗД-ын захирамжаар А/915 байгуулагдсан “Шинжээчдийн баг”-т “Туул усан сан цогцолбор” төслийн 
ТЭЗҮ-д дүн шинжилгээ хийж МУЗГ, Олон улсын боомтын холбоо болон олон улсын банк, санхүүгийн 
байгууллагаас тавигддаг шаардлага, стандартуудад нийцүүлэх зөвлөмжийг өгсөн. Санхүүжилт 
зогссон тул ТЭЗҮ-г дахин нарийвчлан боловсруулах ажил хийгдээгүй 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, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар, инженерийн хангамжийн ашиглалтын 
байгууллагуудтай зөвшилцөж баталгаажуулав.

9.2. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Гол мөрний хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг 
мөрдүүлэх, хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж, голын эргийн дагууд тохижуулж, 
иргэд амралт, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, спортоор хичээллэх бүс болгон хөгжүүлэх.

Хэрэгжих хугацаа: 2016-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Ус, усан орчны бохирдол буурч, иргэд чөлөөт 
цагаа таатай өнгөрүүлэх орчин бүрдэх.

Хүрсэн түвшин, үр дүн: 1.ХЕМ-ийн А/115 дугаар тушаалаар 04 сарын 01-ний өдрөөс 12 
сраын 31-ний өдрийг дуустал нийт 117 гэр Хороодын нийтийн эзэмшлийн гудамжталбайн гуу жалгын 
цэвэрлэгээнд ажиллуулахаар хог хаягдлын үйлчилгээний 17 байгууллагатай гэрээ байгуулан 
ажиллаж байна.

Баянзүрхийн гүүр хүртэл 7,1 км урттай 1,5м өргөнтэй явган зам, 1,5м өргөнтэй дугуйн зам 
барих ажлыг эхлүүлсэн.

2018-2020 онд 110.0 мянга орчим хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Туул голын сав газар, ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн хог цэвэрлэх олон нийтийг хамарсан ажлыг зохион байгуулж, 7969 тонн 
хог хаягдлыг цэвэрлэсэн.

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 нөхцлийг 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 мЗ шороон далан барьж, Зм 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, 64,8 м2 хүүхдийн 
болон элсний волейболын талбай, зөөврийн том оврын Зш 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.



“Мишээл Групп” ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн 20 дугаар хороо, 
Мишээл Худалдааны Төвийн урд хэсэгт Туул голын эргийн дагууд 11.Ога газрыг өөрийн хөрөнгөөр 
иж бүрэн тохижуулж, Байгаль орчин танин мэдэхүйн цэцэрлэгт хүрээлэн” байгуулах санал гаргаж, 
Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газраас 2020 оны 05 дугаар сарын 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.



9.6. Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ус хангамжийн эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс 
тогтоож, дэглэмийг мөрдүүлэх

Хэрэгжих хугацаа: 2017-2020

Зорилтод түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт: Сум, суурин газрын ундны усны эх үүсвэрийн 
хамгаалалт сайжирч, баталгаат байдал хангагдах

Хүрсэн түвшин, үр дүн: НИТХ-ын 2016 оны 50 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотын 
төвлөрсөн ус хангамжийн эрүүл ахуйн бүс, хамгаалалтын бүсийн дэглэм”-ийг баталсан.

Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг 
хангуулах ажлын хүрээнд Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангитай жил бур хамтран ажиллах гэрээг 
жил бүр байгуулан ажиллаж байна.

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 шалгалт хийх 
төлөвлөгөөний дагуу 7 эх үүсвэр, 9 дамжуулан шахах насос станц, 34 усан сангийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавин ажиллаж байна.

Нийслэлийн төсвийн 750,0 сая төгрөгөөр ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, 
насос станцын аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн, ус хангамжийн 7 эх үүсвэрээс 6 эх үүсвэрт нийт 145 
камер суурилуулж хянаж байна.

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 "сКесг зкас1а" системээр хянах боломж бий болсон.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/366, А/661 дугаар захирамжаар цэвэрлэх 
байгууламжийн хамгаалалтын бүсийг тогтоох, цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх бохир усны 
стандартын шаардлагыг хангуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. ХЕМ-ийн 2020.05.29-ний 
өдрийн А/185 дугаар тушаалаар бохирдуулагч 270 аж ахуйн нэгж, байгууллагад шалгалт хийх 
удирдамж, дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталж, шалгалтыг эхлүүлсэн.

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.
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