
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 
2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

2020 оны 04 дугаар улирлын биелэлт Улаанбаатар хот
Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд үндсэн хэрэгжүүлэгчээр туссан

нийт 7 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт - 7 арга хэмжээ

Үр дүнтэй /100%/ 4
Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ 2
Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ 1
Үр дүнгүй / 0-30% / -
Үнэлэх боломжгүй -
Биелэлтийн дундаж хувь 82.8%

Хамтран хэрэгжүүлэх 5 арга хэмжээ

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд хамтран хэрэгжүүлэгчээр туссан
нийт 31 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан Нийт 31 арга хэмжээ

Үр дүнтэй /100%/ 19
Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ 9
Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ 1
Үр дүнгүй / 0-30% / -
Үнэлэх боломжгүй 2
Биелэлтийн дундаж хувь 88.6%

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 38 арга 
хэмжээний биелэлт 85.7%-ийн хэрэгжилттэй байна.



УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2020 ОНЫ IV УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ

ХОЁР. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ
2020 оны 12 дугаар сарын 24____________  ___  ________  ________Улаанбаатар хот

Д/д ЗААЛТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦАХ
БАЙГУУЛЛАГА

ХАРИУЦАХ
УДИРДЛАГА

ХЭРЭПЖИЛТ- 
ИЙН ХУВЬ

2.3. Тохилог орон сууц, тухтай амьдралын үндэс

Угсармал орон сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах төсөл 
хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА
НХТЕТГ,

НОСК
Т.Гантөмөр 100%

2016 онд: 5, 9, 12 давхар угсармал орон сууцны барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах ажлын жишиг зураг төсөв боловсруулан 
Барилга хөгжпийн төвөөр магадлал хийлгэсэн.
2017 онд: Дулаан техникийн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд 2017 онд 5, 9, 12 давхар 3-н орон сууцны дулаалгын ажлын зураг төсөл 
боловсруулахад шаардагдах 150,0 сая төгрөгийг төсвийн тодотголоор шийдвэрлүүлж, Гандирс орд ХХК-иар гүйцэтгүүлсэн.
- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хорооны 45 дугаар байрыг хөөсөнцөрөөр /байрны гаднах 
хэсгийг/ дулаалах ажил хийгдсэн. /5 орцтой, 5 давхар барилга/
- Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн газар ТББ-тай хамтран Герман улсын хөрөнгө оруулалтаар газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ 
хийгдсэн БГД-ийн 3 орон сууцны барилгад эрчим хүчний аудит хийлгэж, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийгдсэн 20 
барилгыг дулаалах асуудлыг БХБЯ-нд тавьсан боловч хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй.
2018 онд: 5,9 ,12 давхар угсармал орон сууцны дулаалгын нэг загварын ажлын зураг төсөл Барилга хөгжпийн төвийн магадлангаар 
орж батлагдсан. "Даян дэлхийн байгаль орчны сан"-гийн санхүүжилтээр БГД-ийн 3 ширхэг барилгын гадна фасад засах, тоолуур

1 2.3.8 суурилуулах, эрчим хүчний аудитын дүгнэлт гаргуулах /2018.05.24/ ажлыг зохион байгуулсан. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт 1077 блок барилгад дулаан техникийн шинэчлэл хийхэд шаардагдах хөрөнгө асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
чиглэлээр арга хэмжээ авч ажилласан.
- 168 угсармал орон сууцны барилгад газар хөдлөлтийн тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ хийсэн.
- Германы техник хамтын ажиллагааны “Нэксус” төслөөр Угсармал орон сууцны барилгад дулаан техникийн шинэчлэл хийх 
санхүүгийн механизм, техник эдийн засгийн үзүүлэлтийг боловсруулсан.
- Японы ЛСА-тай хамтран Угсармал орон сууцны гадна талын дулаалга хийх ажпын туршилт судалгааг хийсэн.
2019 онд: Улсын төсөвт гадна дулаалга, гадна фасад хийлгэх, засварлах ажилд 12,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыгсуулгасан. 
Үүнээс газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийгдсэн угсармал орон сууцны гадна дулаалга, гадна фасад хийлгэх 6.5 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 24 ширхэг барилгад дулаан техникийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн ба 6,2 тэрбум төгрөгөөр дээвэр, 
фасад засварын ажлууд хэрэгжсэн.
- УБЗАА-аас “Угсармал орон сууцны дулаан алдагдал бууруулах төсөл” боловсруулж, Олон Улсын хүлэмжийн хийг бууруулах сан 
/МАМА/-Д хандсанаар төслийн 1, 2 дугаар шатанд шалгарсан.
2020 онд: Нийслэлийн төсвөөр 2.2 тэрбум, Улсын төсвөөр 9.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 34 барилгын 73 блок байрны 
фасадыг дулаалсан.



Улаанбаатар хотын 1077 блок угсармал орон сууцны барилгад Үндэсний онцлогтой хүлэмжийн хийг бууруулах сан /МАМА/-ийн 18.0 
сая еврогийн буцалтгүй тусламжаар “Дулаан техникийн шинэчлэл хэрэгжүүлэх төсөл”-ийн хэрэгжүүлэхээр 2020 оны 02 дугаар сарын 
28-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Төслийн нэг дүгээр үе шатны хүрээнд Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллага, Германы хамтын 
ажиллагааны байгууллага /0127, Үндэсий онцлогтой хүлэмжийн хийг бууруулах сан МАМА/-тай хамтран дулаалах барилгуудыг сонгох, 
оршин суугчдад эрчим хүчний хэмнэлт, төслийн мэдлэг олгох үйл ажиллагааг явуулах, айл өрх, оршин суугчдын төлбөрийн чадавхыг 
тодорхойлох, санал хүсэлтийг авах, төлбөр хураамжийн схем боловсруулах, оршин суугчдын Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах 
газар ОИӨААТҮГ-тай байгуулсан гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, 2021 оноос 18.0 сая
еврогын буцалтгүй тусламж хэрэгжиж эхэлэхээр болсон,___________________________________________________________________
Үр дүн, үр нөлөө: Улсын төсвөөс 16.1 тэрбум, Нийслэлийн төсвөөс 2.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 58 угсармал орон сууцны 
барилга дулаалснаар 5220 өрхийн 20880 оршин суугчийг ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх ажпыг эхлүүлснээр, 
дулааны эрчим хүчний хэмнэлт 6.23 гкал/цаг нөөц бий болж, жилийн нүүрсний хэрэглээ 3980 тонн болж багасах боломжтой болсон. 
Үндэсний онцлогтой хүлэмжийн хийг бууруулах сан /ИАМА/-ийн 18.0 сая еврогийн буцалтгүй тусламжаар “Дулаан техникийн 
шинэчлэл хэрэгжүулэх төсөл”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.___________________ _______________ ____________________ _____________

УБЗАА,
Сууц өмчлөгчдийн холбоотой холбогдох асуудлыг судалж, түүний үйл 
ажиллагааг тодорхой болгон, норматив стандартыг бий болгоно.

ОСНААУГ,
Дүүргүүдийн

зд т г
Т.Гантөмөр 70%

2017 он: Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын 2017 оны А/07 дугаар тушаалаар Ажпын хэсэг байгуулагдаж, 
нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 816 СӨХ-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт явуулсан ба УБЗАА-наас мэргэжилтнүүд ажилласан. 
"Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
тухай хууль”-ийн хэрэгжилтийг хангах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоход чиглэсэн уг хяналт шалгалтын мөрөөр холбогдох 5 
хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, БХБЯ-нд санал хүргүүлсэн.
“СӨХ-ийн эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль”, “Сууц 
өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагааны норм норматив стандарт”-ыг боловсруулах ажлын хэсэг БХБЯ-нд байгуулагдсан бөгөөд 
УБЗАА-ны төлөөлөл томилогдон ажилласан. Холбогдох 3 хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсны дараа “ММ5 5681:2006 “Орон сууцны 
барилгын үйлчилгээ” стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
2018 он: 1 .“Орон сууц, нийтийн аж ахуйн мэргэжпийн холбоо” ТББ, “Хувийн орон сууц нийтийн аж ахуйн хөгжлийн төв” ТББ-ын дэргэд 
оршин суугчдын дундын өмчлөл, орон байрны ус, дулаан, цахилгаан, инженерийн шугам сүлжээтэй холбоотой санал гомдлыг 
шуурхай барагдуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор “Дуудлагын мэдээллийн нэгдсэн төв”-ийг байгуулж УБ хотын 
“Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв” ОНӨААТҮГ-тай дотуур холбоогоор холбосон.
2.ХЕМ-ИЙН 2018 оны А/138 дугаар тушаалаар 9 дүүргийн ЗДТГ, “Улаанбаатар лифт” НӨҮГ, “Монголын Сууцөмчлөгчдийн дээд зөвлөл” 
ТББ-ын төлөөллийг оролцуулан Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 486 СӨХ-ийн үйл ажиллагаанд түвшин 
тогтоох, холбогдох хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр үзлэг шалгалт явуулсан. Шалгалтад хамрагдсан СӨХ-дын 
38% нь “Бүрэн хангалттай”, 42% нь “Хангалттай”, 20% нь “Хангалтгүй” үнэлгээ авсан бөгөөд СӨХ-дод оршин суугчдын ая тухтай 
амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, ажил үйлчилгээгээ сайжруулах, харилцан туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулах чиглэлээр 
үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжилтийг хангуулсан.
2019 он: НЗД-ын 2019 оны А/457 дугаар захирамжаар Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Нийтийн байрны үйлчилгээ эрхлэхэд дагаж мөрдөх
журам” боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ХЕМ-ээр ахлуулан байгуулж, НЗД-ын 2019 оны 20 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж 
дэмжигдсэн бөгөөд НИТХ-ын 2019 оны 10 дугаар сарын 08-ны 163 дугаар тогтоолоор батлагдсан.______________________________



2020 онд: 1. НЗД-ын 2019 оны “Орон сууц нийтийн аж ахуйн үйчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” А/1358 дугаар
захирамжийн хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн Үүнд:
• Хотын Ерөнхий менежерийн баталсан удирдамжийн дагуу дүүргүүдийн 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.

• Тусгай зөвшөөрөлгүй “Ганманлай” ХХК, “Дэнж хотхон” ХХК, “Дай цэцэн” ХХК, “Тунамал аривжих өргөө” ХХК, “Комфорттаун инвест” 
ХХК, “Ди Ди прогресс” ХХК, “Нэмэх түвшин” ХХК, “Хаан-Уул өргөө” ХХК, “Цэцэнбээс" ХХК зэрэг 9 хувийн ОСК-ын тусгай зөвшөөрлийг 
хүчингүй болгож, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт борлуулалтыг Орон сууц .нийтийн аж ахуйн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/, 
түүний ХҮТ-үүдэд шилжүүлсэн.

• Орон нутгийн өмчид бүртгэлгүй 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.

• 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.

• 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 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 хөгжпийн 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.

Үр дүн, үр нөлөө: Хувийн орон сууцны конторууд, СӨХ-дын “Нэгдсэн дуудлага, мэдээллийн төв”-ийг байгуулж гомдол мэдээллийг 
шуурхай барагдуулах, УБШУЗТ-өөс нэгтгэн хянах боломжийг бүрдүүлж, Хувийн орон сууцны контор, СӨХ-ын үйл ажиллагаанд 
тулгарч буй асуудлыг судалж, эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд холбогдох хуулиудад өөрчлөлт оруулах ажпыг санаачилж, төрийн 
захиргааны төв байгууллагад асуудлыг уламжлан шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. Мөн НЗД-ын 2019.12.25-ны өдрийн “Орон сууц 
нийтийн аж ахуйн үйчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” А/1358 дугаар захирамжийг гаргуулж, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна.

2.4.Найдвартай дэд бүтэц, хөгжпийн тулгуур.

3 2.4.1

УБЗААЦахилгаан станцуудын хүчин чадлыг нэмэгдуүлж, хотын дулаан, цахилгаан и о п тг
хангамжиин тогтвортои, наидвартаи баидлыг саижруулна. г Ту и у т с т г

Ь  1 Л, п Л  1 Ь  1 1
Т.Гантөмөр 100%

2016 онд: Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын дагуу хотын зүүн хойд хэсгийн хэрэглэгчдийн цахилгаан 
хангамжийг сайжруулах хүрээнд РЦНК 35/10кВ-ын 2*16МВА чадалтай дэд станцыг шинээр барьж, ашиглалтад оруулсан.



2017 онд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар БГД, СБД, СХД, ЧД-үүдийн 23 Хорооны гэр хорооллын нийт 20.000 өрхийг 0,4кВт-аар 
халаах ажлын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.
2018 онд: Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах хүчдэлийн уналтыг сайжруулах, 20.000 
өрхийг 0,4кВт цахилгаан халаагуур хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэх ажлын 85%-ийг гүйцэтгэсэн.
2019 онд: Гэр хорооллын 20,602 айл өрхийг 0,4кВт-ын хүчдэлд залгах ажпын барилга угсралтыг гүйцэтгэж дууссан. Гэр хорооллын 
41000 айл өрхийн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ЧД-ийн 12-р хороо, Самбалхүндэвийн оршуулгын 
газар орчимд 110/35/10 кВт-ийн агаарын дэд станцын барилга угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж хүчдэлийг залгасан.
2020 онд: Их тойрог төслийн хүрээнд 5,8 км агаарын шугам, 220/110/35 кВ-ын Сонгино дэд станц, 110/35/10 кВ-ын Яармагийн гүүр 
дэд станц, 110/35/1 ОкВ-ын Шинэ яармаг дэд станц, 110/10кВ-ын Илч баян дэд станцуудыг угсралтын ажлыг гүйцэтгэж хүчдэлд 
залгасан. Улс, Нийслэл, УБЦТС ТӨХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар 3,278 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох ажил хийгдсэн. 
Цахилгаан эрчим хүчинд холбогдох, хүчдэлийн уналт сайжруулах хүсэлт ирүүлсэн 6851 айл өрхөөс 4,094 айл өрхийн цахилгаан 
хангамжинд холбох ажлын зураг төсөв боловсруулах ажпыг зохион байгуулж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Өвлийн ид ачааллын үед гэр хорооллын 61,602 өрх 4кВт-ын цахилгаан халаагуур хэрэглэх боломж бүрдсэн.

4 2.4.2

УБЗАА
Улаанбаатар хотын гэр хороолол, дагуул хотууд, шинэ бүтээн нЗДТГ-ын Т Гантөмөр 70% 
байгуулалтын бүсүүдэд эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр барьж байгуулна. р

2017 онд: Засгийн газрын 2017 оны 179 дүгээр тогтоолоор батлагдсан БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 
олгох 2 тэрбум юаний буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний өргөтгөлийн ажлын жагсаалтад 
тусгагдсан ажлын хүрээнд Хужирбуланд 35/10кВ-ын дэд станц шинээр барих ажпын зураг төслийг Улаанбаатар цахилгаан түгээх 
сүлжээ ТӨХК гүйцэтгэж, зураг батлагдсан. Угсралтын ажлыг 2018-2020 оны хугацаанд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.
2018 онд: БНХАУ-аас олгох буцалтгүй тусламжийн хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажил зогссон. Сэлбэ дэд 
төвд 28МВт-ын хүчин чадал бүхий дэвшилтэт технологийн дулааны станц, дулаан дамжуулах ӨЫ150мм- 380мм-ийн голчтой 1.3 км 
дулааны шугам сүлжээний хамт баригдах ба ажил гүйцэтгүүлэх гэрээг 2017 онд байгуулж барилга угсралтын ажпыг эхлүүлсэн.
2019 онд: Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжпийн банк, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж 
байгаа Сэлбэ дэд төвийн 28 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны станцын барилга угсралтын ажил явц 55.5 хувьтай байсан. ДЦС-4 ТӨХК 
нь 86МВт-ын өргөтгөл хийж суурилагдсан хүчин чадлаа 790Мвт-д хүргэснээр дулааны эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал 
114МВт-аар нэмэгдэж 1,428,000 м3талбай бүхий айл өрх албан байгууллагыг дулаан хангамжид холбох нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
2020 онд: НЗД-ын 2020 оны А/586 дугаар захирамжаар Сэлбэ дэд төвийн 28 МВт/ц хүчин чадалтай дулааны станцын ашиглалтын 
өмнөх захиргааны үйл ажиллагааны нэгжийн чиг үүргийг “Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ-т 
хариуцуулж, нэгжийн менежерийг томилсон. Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулан Хотын инженерийн байгууламжийн 
хэлтэс, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар /ОНӨААТҮГ/, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар /ОНӨААТҮГ/, 
“Улаанбаатар хотын Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр” төслийн нэгж, зураг төсөл зохиогч Дулаан 
техник, үйлдвэрлэл экологийн хүрээлэн, гүйцэтгэгч “Хүрд” ХК-уудын удирдлага, инженерүүд станцын шугам хоолой, үндсэн болон 
туслах тоноглолын угсралт, туршилт тохируулгын 10 ажпыг Дулааны цахилгаан станц 2, 3, 4, Амгалан дулааны станц, УБДС ТӨХК, 
УБЦТС ТӨХК-ийн инженер техникийн ажилтнуудыг нэмэлтээр ажиллуулсны үр дүнд барилга угсралтын ажил 80%-ийн гүйцэтгэлтэй 
явагдаж байна.
Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороо, “Дэд бүтцийн төв”-ийн халаалтын зуух, тоног төхөөрөмж, инженерийн шугам сүлжээний хэвийн 
найдвартай ажиллагааг хангахтай холбоотой Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1189 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллахыг холбогдох байгууллагуудад үүргийг болгосон боловч өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд ямар нэг арга хэмжээ авч ажиллаагүй



байна. Захирагчийн ажлын албаны Хотын инженерийн байгууламжийн хэлтэс, Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар 
/ОНӨААТҮГ/ 49-р сургууль дээр байсан нөөц 1.2 МВт/ц хүчин чадал бүхий халаалтын зуухыг нэмэлтээр суурилуулан тохируулга хийж 
айл өрх, аж ахуйн нэгжийн халаалтын систем дээрх температур 20 градус байсныг 40-45 градус болгон нэмэгдүүлсэн байна. 
Захирагчийн ажлын албанаас“Дэд бүтцийн төв”-ийн дулаан эх үүсвэр, дулаан механикийн тоногтөхөөрөмж, гадна инженерийн шугам 
сүлжээнд мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргуулах хүсэлтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/4502 
тоот албан бичгийг Мэргэжпийн хяналтын ерөнхий газарт хүргүүлсэн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Дулааны эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадал 114МВт-аар нэмэгдэж 1,428,000 мЗ талбай бүхий айл өрх албан 
байгүуллагыг дулаан хангамжид холбох нөхцөл бүрдсэн.

5 2.4.3

УБЗАА
Амгалан дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх, дулааны төв шугамтай НЗДТГ ын Т Гантөмөр 100% 
холбох замаар хотын зүүн хэсгийн дулаан хангамжийг сайжруулна. ^

2017 онд: Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын 300 айлын орон сууцыг төвлөрсөн дулаанд холбох, Доржийн 
гудамж, Маахуур толгой, Цайз, Да хүрээ зах орчмын 8.5 км дулааны шугам, насос станц 1 ширхэг, 15 ширхэг Ус дулаан дамжуулах 
төв барьж ашиглалтад оруулсан.
2018 онд: БЗД-ийн 8, 17-р хороо Эрдэнэтолгойн 6 иргэн, 13 аж ахуйн нэгжийн 26 зуух, 33 барилгыг төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбосон.
2019 онд. Амгалан дулааны станц орчмын дараах байршлуудад холигч насосны узель суурилуулах, дулаан дамжуулах төвийн 
тоноглол угсрах, 1, 2 дугаар хэлхээний шугам татах, дулаанд холбох ажлыг гүйцэтгэсэн. Үүнд:

8, 17 дугаар хороо, Эрдэнэ толгойн 30-40 дүгээр гудамжны 14 амины орон сууц, Жанжин захын замын хойно “Максимус 
дистрибьюшн” ХХК-ны барилга;
12 дугаар хороо, Жанжин зах, БОСА ХХК орчмын 9 иргэн аж ахуйн нэгжийн барилга, 960 хүүхдийн 1 сургууль 
2 дугаар хороонд 1 орон сууцны барилга, “Мамба дацан” хийд орчмын хэрэглэгчдийн зуухыг буулгаж төвлөрсөн дулаанд 
холбосон “Гом илч” ХХК хийсэн шугамаас холбогдсон айл өрх, аж ахуйн нэгжүүдийн барилга.

2020 онд: НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг Улаанбаатар Төмөр Замын дарга 
нарын 2019 онд байгуулсан хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-ээр Цагдаагийн Академийн өргөн чөлөөнөөс Гачуурт хүртэлх 807.5м 
хос дулааны шугамыг Нийслэлийн төсвөөс 1.8 тэрбум төгрөгөөр, 10.2 Гкал/ц хүчин чадалтай Ус дулаан дамжуулах төв, гадна 2Ф250 
мм-ийн голчтой 400м урт дулааны шугамыг Улаанбаатар төмөр замын ХНН-ийн 1.6 тэрбум төгрөгөөр барихаар шийдвэрлсэн. 2020 
онд үлдэгдэл 230 хос метр дулааны шугамын угсралтын ажилд шаардагдах 613.5 сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг МУЗГ-ын 
хуралдаан, Нийслэлийн онцгой комисс, НЗД-ийн зөвлөлийн хуралд тус тус танилцуулж Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хорооноос хөрөнгийг шийдвэрлэхээр болж Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, НЗДТГ-ын “Айл өрхийн дулааны хангамж 
техникийн боломж бүрдүүлэх ажилд үзүүлэх санхүүжилтийг зохицуулах гэрээ"-г байгуулан НЗД-ын 2020.10.12-ны өдрийн А/1189 тоот 
захирамжаар худалдан авах ажиллагааны эрхийг УБЗАА-нд шилжүүлсэний дагуу “Билгүүн Од” ХХК-иар гүйцэтгүүлж 2020.11.19-ний 
өдөр шугам угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж, 9 иргэн, ААНБ-ын 9.91 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 65-н барилга, объектыг төвлөрсөн 
дүлаанд түс тус холбосон байна.
Амгалан дулааны станцын үр ашгийг дээшлүүлэх, дулааны төв шугамтай холбох ажлын хүрээнд 1 орон сууц, 1 сургууль, 14 амины 
орон сууц, 10 иргэн аж ахуйн нэгжийн барилгыг дулаанд холбосон. БЗД-ийн 4-р хороо, Батлан хамгаалах яам, зэвсэгт хүчний жанжин 
штабын 300 айлын орон сууц, Их засаг их сургууль, Маахуур толгой, Эрдэнэтолгой орчмын халаалтын зуух төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбогдсон. Амгалан дулааны станц, УБТЗ-ын барилга ашиглалтын 2-р анги орчмын дунд оврын 18-н халаалтын зуухыг 
зогсоож, 9 иргэн, ААНБ-ын 9.91 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 65-н барилга, объектыг төвлөрсөн дулаанд тус тус холбосон байна.
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Дулааны гол шугамууд, насос станцууд болон эрчим хүчний доголдолтой 
орон сууцны хорооллуудын гол шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилнэ. УБЗАА Т.Гантөмөр 100%

2017 онд: БЗД-ийн 19-р хороо, Газарчингийн 5 орон сууцны барилгыг хэрэгцээний халуун усанд холбож, 8д магистраль ТК-844 цэгээс 
ТК-860 хүртэлх 2ф500мм-ийн голчтой суваггүй дулааны шугамыг 2ф600мм голчтой болгож 3600 хос метр шугамыг өргөтгөж 
шинэчилсэн. ЧД-ийн 2-р хорооны орон сууцны хороолол доторх 4.2 км урт инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг 
гүйцэтгэж нийт 10.2 км шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчлэсэн. УС-15 орчим 14 орон сууц, сургууль, цэцэрлэгийг хэрэгцээний халуун 
усанд холбох, ажпын зураг төслийг боловсруулсан.
2018 онд: Азийн хөгжпийн банкны 10.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах ажлын 
хүрээнд “Хөрс” худалдааны төвийн урд талын худгаас 21-р хорооллын “Содон” хороолол хүртэлх дулааны 11 и магистраль шугамын 
өргөтгөл, шинэчлэлийн ажпыг эхлүүлж, Нийслэлийн төсвийн 977,4 сая төгрөгөөр орон сууцны хорооллын 6 байршилд 2,3 урт км 
шугамыг шинээр болон шинэчлэн засварласан.
Мөн Баянхошуу дэд төвд дулаан дамжуулах 2.7 км, Ханын материалын эцсээс Баянхошуу дэд төв хүртлэх 3.2 км дулааны шугам, ус 
дулаан дамжуулах төвүүдийн угсралтын ажпыг эхлүүлж, 12 г, д магистралийн 2242 хос метр дулааны шугам, 9а магистралийн 1408 
хос метр шугам, 8а магистралийн 330 хос метр дулааны шугамыг өргөтгөн шинэчлэсэн. Нийт 9880 хос метр дулааны шугамыг 
өргөтгөн шинэчилсэн.
2019 онд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 8 байршилд 11,65 хос км шугам, УБДС ТӨХК-ийн хөрөнгөөр 14 байршилд 2.73 
хос км шугамыг шинээр болон өргөтгөн шинэчлэх ажпууд хийж, Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах ажпын хүрээнд 
1,8 хос км шугамыг шинээр угсарч, “Хилчин хотхон”-ны халаалтын зуухыг буулгаж 11 барилгыг төвлөрсөн дулаанд холбосон. 
Баянзүрх дүүрэгт Зэвсэгт хүчний 084, 124, 065 дугаар ангиудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбосон. СХД-ийн 8 хороо, БГД-ийн 5 
хороо, У-18 дугаар цэгээс 1-р хорооллын арын зам, гэмтлийн эмнэлгийн зам, 3-р хорооллын арын зам дагуух 4.0км дулааны шугам 
шинэчлэх ажил 45%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Нийт 16,18 км шугамыг шинэчилсэн.
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 гүйцэтгэн ажиллагаанд залгасан байна.
“Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар" ОНӨААТҮГ өөрийн 7,3 тэрбум төгрөгөөр их засварын ажпыг гүйцэтгэж, 10 байршилд 
инженерийн шугам сүлжээ өргөтгөн шинэчлэн сольж, 294,369 у/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, 160,405 у/м гадна бохирын шугамын угаалга, 6639ш бохирын худаг 
цэвэрлэх ажиллуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Азийн хөгжпийн банкны 10.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр Баянхошуу дэд төвийг төвлөрсөн дулаанаар хангах 
11 и магистраль шугамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн барилга угсралтын ажлыг 2018, 2019 онд "Хөрс" худалдааны төвийн урд талын 
худгаас Ханын материал хүртэлх дулааны шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн. Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжпийн 
сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 59.8 хос км дулааны гол шугам сүлжээг шинээр татах, өргөтгөн шинэчлэх ажил хийгдсэн.
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Халаалтын зуухнуудад дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлж, үр 
ашгийг нэмэгдүүлнэ.

УБЗАА
ХИХУГ,
НГХДБГ

Ж.Батбаясгалан 100%

2017 онд: Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжаар нарны цахилгаан эх үүсвэрийг ашиглан цахилгаан халаалтын системээр цахилгаан, 
дулааны асуудлыг шийдвэрлэхээр СБД-ийн 12-р хороо 32-ийн тойрогт “Эко Монгол экьюпмент” ХХК-ийн төхөөрөмжийн ажиллагааг 
хянахаар 43,9м3 эзэлхүүнтэй 2370 Ккал/ц, 2,7кВт*ц дуааны ачаалалтай Монгол гэрт ЗкВт-ийн бойлер суурилуулж, 52,6 эзэлхүүнтэй



нэг дан дулаалгатай, 2133,1 Ккал/ц, 2,48кВт*ц дулааны ачаалалтай байшинд 6 кВт-ийн бойлер суурилуулах, нарны сэргээгдэх эрчим 
хүчээр цахилгаан болон халаалтыг шийдвэрлэх туршилтуудыг тус тус хийсэн.
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж, халаалтын зуухны цахилгааны хэрэглээг бууруулах талаар судалгааг ХИХУГ-ын инженер 

техникийн ажилтнууд хийж БЗД-ийн 6, ХУД-ийн 114 дүгээр халаалтын зууханд туршилт хийсэн. Үүнд:
1. БЗД-ийн 10-р хороонд байрлах 6 дугаар халаалтын зуухны гадна, дотор гэрэлтүүлэгт нарны зайн панел суурилуулж, нарны 

зайгаар гэрэлтүүлэх ажпыг туршиж эхлүүлсэн.
2. ХУД-ийн 9-р хорооны 114 дүгээр халаалтын зуухны нэгдүгээр контурын 385 Ватт хүчин чадалтай насосыг нарны зайгаар 

ажиллуулах ажлыг туршин эхлүүлж, байгууллагын төсвөөс 8,0 сая.төгрөгийг зарцуулсан.
2018 онд: Жайка олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр БЗД-ийн 17-р хороонд байрлах 
Ерөнхий боловсролын 79-р сургуулийг газрын гүний дулаанаар халаах төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр газрын гүний дулааны насос 
суурилуулах боломж, хөрсний нарийн хэмжилт, дулаан физикийн судалгаа, дүн шинжилгээг хийж дууссан. /2018, 2019 оны төсөвт 
барилга угсралтын ажилд шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн боловч хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй 
тул хэрэгжих боломжгүй болсон/.
2019 онд Усан халаалтын 98 ширхэг зуухыг буулгаж 133 сургууль, цэцэрлэг, иргэн ААНБ-ын барилга байгууламжийг төвлөрсөн 
дулаанд холбож, 16 цэцэрлэг, 3 сургуулийг цахилгаан халаагуурт, 3 цэцэрлэг, 1 сургуулийг хийн халаагуурт шилжүүлсэн. Гэр 
хорооллын амны сууцанд хийн халаагуур, плитка, ус халаагч зэрэг хийн тоног төхөөрөмж, 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай ус халаах 
зуух бүхий сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг болон бие даасан барилга байгууламжийн халаалтыг техникийн нөхцөлд тохирсон хийн 
халаалтын бойлер суурилуулж зөөврийн хийгээр хангах “Хийн шийдэл” төслийг СХД, БГД-ийн гэр хорооллын 1000 айл өрхөд 
хэрэгжүүлж байна.
2020 онд: Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй 100 кВт/ц-аас дээш хүчин 
чадалтай 343 халаалтын зуухны 239 ААНБ-уудад шаардлага хүргүүлж 10 ААН-ийн 17 зуухыг төвлөрсөн дулаанд, 13 ААН-ийн 16 
зуухыг цахилгаанд, 17 ААН-ийн 28 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлж, 125 ААН-ийн 183 зууханд сайжруулсан түлш, уур үйлдвэрлэгч 
66 ААН-ийн 82 зууханд баяжуулсан нүүрс /мидлинг/ хэрэглүүлэх техникийн шийдлийг нэвтрүүлсэнээр 64650 тонн түүхий нүүрсний 
хэрэглээг зогсоосон.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн хэмжээнд 133 сургууль, цэцэрлэг, иргэн, ААНБ-ын барилга байгууламжийгтөвлөрсөн дулаанд холбож, 
23 сургууль, цэцэрлэгийг цахилгаан, хийн халаагуурт шилжүүлсэн. “Хийн шийдэл” төслийг СХД, БГД-ийн гэр хорооллын 1000 айл 
өрхөд хэрэгжүүлж байна.
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байсан 100 кВт/ц-аас дээш хүчин 
чадалтай 326 уурын зуухнаас 17 зуухыг төвлөрсөн дулаанд, 16 зуухыг цахилгаанд, 28 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлж, 183 зууханд 
сайжруулсан түлш 82 зууханд баяжуулсан нүүрс /мидлинг/ хэрэглүүлэх техникийн шийдлийг нэвтрүүлсэнээр 64650 тонн түүхий 
нүүрсний хэрэглээг зогсоосон.
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Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай өрхийг цахилгаан эрчим увЗАА П Баярхуу 100% 
хүчээр үе шаттай хангана м үү
2016 онд Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын хүрээнд цахилгаан хангамжийн чиглэлээр хотын төвийн зүүн хойд 
хэсгийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийгсайжруулах зорилгоор РЦНК 35/10кВ-ын 2*16МВАчадалтай дэд станцыг шинээр барьж 
ашиглалтад оруулсан.
2017 онд Улсын төсвийн 13 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр төвийн 6 дүүргийн 5800 орчмын гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим 
хүчээр хангах, хүчдэлийн уналтыг бууруулах ажпын худалдан авах ажиллагааг Эрчим хүчний яамнаас зохион байгуулж нийт 42 багц 
ажлын угсралтын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулсан.



2018 онд СХД-ийн 21-р хороо 335 дугаар гарамд 187 өрхөд /43 га/, Нарийны хэсэгт 79 өрх /14 га/-д, БЗД-ийн 20-р хороо Арцатын 
аманд 99 өрх /58 га/ нийт 385 өрхийг /115 га газар/ цахилгаан эрчим хүчээр хангасан.
2019 онд СХД-т Улсын төсвийн 1,6 тэрбум, ХУД-т Дүүргийн төсвийн 60 сая төгрөг, БЗД, СХД, СБД, ЧД, ХУД-гүүдэд Нийслэлийн 
төсвийн 1,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 850 гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил хийгдсэн.
2020 онд: Нийслэлийн төсвийн төсөлд 5,0 тэрбум төгрөгөөр 8 дүүргийн 50 байршилд 2600 орчим өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр 
хангах, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажлыг 2020-2021 онд хэрэгжүүлэхээр санал хүргүүлсэн боловч 1,0 тэрбум төгрөг батлагдсан. 
НЗД-ын захирамжаар худалдан авах ажиллагааг УБЗАА-нд шилжүүлсэний дагуу 21 багц болгон тендер зарласанаас 16 багц ажлын 
гэрээ байгуулагдаж, ажлыг гүйцэтгэсэн. Үлдсэн 5 багц ажлын төсөв НИТХ-ын 2020.11.13-ны өдрийн Н-02/06 дугаар “Нийслэлийн 2020 
оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолоор татагдсан тул гэрээ хүчингүй болж хэрэгжих боломжгүй болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: 2020 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 3278 
айл өрхийг цахилгаан эрчим хучинд холбох, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажил хийгдсэн.
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Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын 
гэрэлтүүлгийг сайжруулж, нэгдсэн удирдлагын системд бүрэн холбоно. УБЗАА Т.Гантөмөр 100%

2016 онд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн гэр хороолол, орон сууцны хороололд нийслэл, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр 4,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий /БЗД 1151 ш, БГД 269ш, СБД 144ш, СХД 1703ш, ЧД 354ш, ХУД 550ш/ 
нийт 3061 ш гэрэлтүүлэг, Богд уулын зам дагуу 570ш, нийт 4171ш гэрэлтүүлэг шинээр хийгдсэн.
2017 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр БГД, СБД, СХД, ХУД, НД-ийн 17 хороодын нутаг дэвсгэрт 1018 ш гэрэлтүүлгийг хийсэн.
2018 онд Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр БЗД, СБД, ХУД, ЧД, СХД-ийн орон сууц, 
гэр хороололд 1168ш гэрэлтүүлгийг шинээр хийсэн.
2018 онд УБЗАА-наас "Гэрэлтэй хот аян"-ыг хэрэгжүүлж нийтийн эзэмшлийн гудамж зам, талбайд шинээр гэрэлтүүлэг хийж, зарим 
гэрэлтүүлэгт их засвар хийж нийт 1500 орчим гэрэлтүүлгийг нэмэлтээр асаасан. Мөн нийслэлийн 379 жилийн ойн арга хэмжээгугтан 
гэрэлтүүлгийн ашиглалт засвар үйлчилгээ хариуцан ажилладаг 5 байгууллагад хүсэлт тавьж төсвөөс хөрөнгө гаргахгүйгээр 
“Хараагүйчүүдийн төв”-ийн гадна талбайг иж бүрэн гэрэлтүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Дээрх ажлуудын үр дүнд шинээр 1600 
орчим гэрэлтүүлэг нэмэгдэж, 1400 гэрэлтүүлэгт засвар шинэчлэлт хийж хэвийн асалттай болгосон.
2019 онд /Улсын төсвийн 6 тэрбум, Нийслэлийн төсвийн 3 тэрбум, ОНХСХО-аар 2,3 тэрбум, Дүүргийн болон дүүргийн орон нутгийн 
хөгжпийн сангийн 2,4 тэрбум/ нийт 14 тэрбум төгрөгөөр 7500 орчим гэрэлтүүлэг шинээр хийхээр төлөвлөснөөс УБЗАА нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 21 багц ажпын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, НХОГ-аас гэрэлтүүлгийн ажпын гүйцэтгэлд 
хяналт тавьж ажилласан.
2020 онд: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд 
холбогдоход шаардагдах 924,0 сая төгрөгийн саналыг Нийслэлийн төсөвт хүргүүлсэн боловч төсөв батлагдаагүй. Тулга системд 
2011-2012 онд холбогдсон ЧД, СБД, ХУД, БЗД-ийн 85 гэрэлтүүлгийн самбарыг шинэчилж, төвийн 6 дүүргийн 36, НД-ийн 31 
гэрэлтүүлгийн самбарыг шинээр холбож нийт 788 удирдлагын самбарыг алсаас удирдан, хяналт тавьж байна.
2020 онд улс, нийслэлийн төсвийн 3,140 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц, 
гэр хорооллын 1700 гэрэлтүүлгийг шинээр хийж, нэгдсэн удирдлагын Тулга системд холбосон.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, орон сууц гэр хорооллын харанхуй гудамж, зам талбайг гэрэлтүүлж 
иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж 17157 ширхэг гэрэлтүүлгийг шинээр суурилуулж нийтийн эзэмшлийн 
гудамж зам талбайн гэрэлтүүлийг 65300 ширхэгт хүргэв

10 2.4.10
Эрчим хүч хэмнэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах, шинэ 
техник, технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. УБЗАА Т.Гантөмөр 70%



2017 он: Байгаль орчинд ээлтэй цэвэр эрчим хүч буюу Кинетикийн цахилгаан станцыг Улаанбаатар хотын гэр хороололд нэвтрүүлэх 
зорилгоор Герман улсын Рош Инновейшн грулпын зохион бүтээсэн бага оврын Кинетикийн цахилгаан станцын төслийг нийслэлийн 
Засаг даргын зөвлөлийн хуралд 2017 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдөр хэлэлцүүлсэн. Тус хурлын шийдвэрийн дагуу хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж, нэн тэргүүнд төслийг хэрэгжүүлэх газрын 2 байршил батлагдсан. 
ХБНГУ-ын "<312" төслийн санаачлагаар "Улаанбаатар хотын эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө" боловсруулах ажпын суурь судалгааны 
ажпыг Германы Нарны эрчим хүч судлалын ажилтнууд эхлүүлсэн.
2018 он: "Улаанбаатар хотын эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө"-ний судалгаа боловсруулах ажлын хүрээнд Эрчим хүчний яам, Эрчим 
хүчний зохицуулах хороо, Диспетчерийн үндэсний төв болон холбогдох бусад байгууллагуудтай уулзаж хамтарсан хэлэцүүллэгүүдийг 
зохион байгуулж, мастер төлөвлөгөөний судалгааны 2 дахь шатны тайланг 2018 оны 02 дугаар сард танилцуулж, 2018.10.16-ны өдөр 
хүлээлгэн өгсөн.
2019 он: “Улаанбаатар хотын Эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө"-ний судалгааны урьдчилсан тайланг 2019.10.16-нд эрчим хүчний 
салбар болон нийслэлийн харьяа байгууллага, инженерийн хангамж, олон улсын болон банк санхүүгийн байгууллага, хувийн 
хэвшлийн төлөөлөлийг оролцуулсан семинар зохион байгуулж, танилцуулсан. 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 Засагдаргын
2019 оны А/924 дүгээр захирамжаар “Улаанбаатар хотын барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулах” ажпын хэсгийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр 
ахлуулан байгуулсан. Төслийн хүрээнд 20 сургууль, цэцэрлэгт дулаан техникийн шинэчлэл хэрэгжүүлэх ажпыг эхлүүлэн, Орон сууц 
нийтийн аж ахуйн удирдах газрын харьяа 50 ус дулаан дамжуулах төвд инвертор суурилуулж, эрчим хүчийг хэмнэх боломж 
бүрдүүлсэн.
2020 онд: Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/924 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан ажпын хэсэг “Улаанбаатар хотын барилгын 
эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулж, НЗД-ын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, НИТХ-ын чуулганд өргөн барих бэлтгэл ажпыг хангаад байна. 2020 онд 4,7 тэрбум төгрөгөөр Сонгинохайрхан, Баянзүрх, 
Налайх дүүргийн 20 сургууль, цэцэрлэгт дулаан техникийн шинэчлэлийн ажпыг хэрэгжүүлж, эрчим хүчийг хэмнэх боломжийг 
бүрдүүлсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /012/-ийн санхүүжилтээр “Улаанбаатар хотын Эрчим хүчний 
мастер төлөвлөгөө”-ний судалгааг хийж, “Улаанбаатар хотын барилгын эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулж НИТХ-д хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэгтэй хамтран 20 сургууль, цэцэрлэгт дулаан техникийн шинэчлэл хэрэпжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж, Орон сууц нийтийн аж 
ахуйн удирдах газрын харьяа 50 ус дулаан дамжуулах төвд инвертор суурилуулсан.

11 2.4.11

Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг Улаанбаатар хотын суурин газарт уБЗАА Үнэлэх 
барьж, зохистой харьцаагаар хөгжүүлнэ. Газрын гүний дулаан ашиглах нЗДТГ Т.Гантөмөр боломжп/й 
төслийг үргэлжпүүлнэ.
2017 онд Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер Агаарын бохирдлыг бууруулах, байгальд ээлтэй шинэ дэвшилтэт технологийг 
нутагшуулах зорилгоор Япон улсад айлчлан газрын гүний дулааны насос, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэртэй танилцан 2018.01.18-ны 
өдөр хамтран ажиллах САНАМЖ БИЧИГ-т гарын үсэг зурснаар БЗД-ийн 17-р Хороонд байрлах Ерөнхий боловсролын 79 дүгээр 
сургуулийг газрын гүний дулааны насосоор халаах төслийн ажлыг 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлхээр болсон. Үүнд:
• 1-р үе шат: 2017.07.03-2017.08.05-ны хооронд Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт байрлах 10 сургуульд судалгаа хийж, БЗД-ийн 
Шар хадны 79-р сургуулийг сонгож, сургууль орчмын газрын хөрсний дулаан физикийн шинж чанарын шинжилгээ, хөрсний үе



давхаргын лабораторийн дүгнэлт, судалгааны ажил хийгдэж тайланг Улаанбаатар хотын удирдлагуудад болон Эрчим хүчний яамны 
удирдлагуудад танилцуулсан.
• 2-р үе шат: 79 дүгээр сургуулийн барилга байгууламжийг Газрын гүний дулаанд холбох угсралтын ажлын зураг төсвийг Японы 
ЕЕ^ЕРАБ НЕАТР11МР 1МЭ113ТРҮ компани нь хийлгэж ирүүлсэн ба Барилга, хөгжлийн төвөөр хянуулан магадлалын ерөнхий дүгнэлт 
гаргуулсан.
• 3-р үе шат. 79-р сургуулийн барилга байгууламжийн дулааныг 105 метрийн гүнтэй 64 цооног өрөмдөж шугам хоолойн угсралт болон 
газрын гүний дулааны насос иж бүрэн тоног төхөөрөмжийн хамт суурьлуулах барилга угсралтын ажил хийгдэнэ. Энэ төслийн нийт 
төсөвт өртөг 3.882.000.000 төгрөг болох бөгөөд үүний 1.882.000.000 төгрөгийг Японы Жайка олон улсын байгууллагын буцалтгүй 
тусламжаар, 1.000.000.000 төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс гаргах бөгөөд 2018, 2019, 2020 оны төсөвт барилга угсралтын ажилд 
шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн боловч хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй тул хэрэгжих боломжгүй 
болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй тул төслийн ажил зогссон.

12 2.4.15

Улаанбаатар хотын ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр уБЗАА Ж Батбаясгалан 70°/ 
хэрэгжүүлнэ. 0
2017-2018 он: 1. Монгол улсад анх удаа загвар болон хэрэгжсэн Улаанбаатар хотын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БХБЯ, БОАЖЯ, ЭМЯ, Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран 2017 оны 6-р сарын 14-нд 
салбар дундын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Ус сувгийн удирдах газраас усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний 8-н байшилд 
усан сангуудыг 1Р камераар бүрэн тоноглож, махын эх үүсвэрийн насос станц, усан сангийн хашааг шинэчилж, хамгаалалтын бүсэд 
анхааруулах, сануулах, хориглох 90 ширхэгтэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан.
2. 2023 он хүртэл хэрэгжих “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг 
сайжруулах хөтөлбөр"-ийг боловсруулж НИТХ-ын 2018.06.28-ны өдрийн 17/9 тогтоолоор батлуулж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
НЗД-ын 2018.09.30-ны А/909 дугаар захирамжаар баталсан. Хөтөлбөрт 9 зорилтын хүрээнд 145 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ тусгагдсан 
бөгөөд хөтөлбөрт тусгагдсан томоохон ажлууд болох Улаанбаатар хотод шинэ цэвэрлэх байгууламж барих, Австрийн Засгийн газрын 
хөнгөлөлттэй зээлээр ус хангамжийн шугам доторлох төсөл, Азийн хөгжпийн банкны хөнгөлттөй зээлээр дэд төвийн төсөл хэрэгжиж ( 
эхлэсэн.
2019 он: “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах 
хөтөлбөр”-ийн 9 зорилтын 26 үйл ажиллагаа, дунджаар 71,3%-тай хэрэгжсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах араг хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн. Үүнд:

• “Улаанбаатар хотын цэвэр усны шугам хоолойг шуудуу ухалгүйгээр шинэчлэх доторлох төсөл”-ийн хүрээнд нийт 5,7 урт км 
гол шугамыг шуудуу ухалгүйгээр шинэчлэсэн.

• Улаанбаатар хотод 250,0 мянган метр куб хоногийн хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж барих хөрөнгө шийдвэрлэгдэж, Төв 
цэвэрлэх байгууламжид засвар, шинэчлэлийн ажил хийгдснээс гадна Морингийн даваанд 20,0 мянган метр куб бохир ус 
цэвэрлэх шинэ цэвэрлэх байгууламжийг хүлээн авсан. Мөн Төв цэвэрлэх байгууламжид улсын төсвийн хөрөнгөөр лаг 
усгүйжүүлэх байгууламж шинээр баригдаж ашиглалтанд орсон.

• АНУ-ын Мянганы сорилтын сангийн 360,0 сая.долларын буцалтгүй тусламжаар УБ хотын усан хангамжийг сайжруулах цогц 
төсөл хэрэгжсэн.

• Жил бүр улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр 15-аас доошгүй ус түгээх байр барих, гэр хорооллын усан 
сангүудыг 1Р камераар бүрэн тоноглох ажил хийгдэж, усны зөөврийн 5 автомашин нийлүүлэгдсэн.



Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Төв цэвэрлэх байгууламжийн аэротенкийн бетон хийцийн засвар, 10000 ш агаарын диффузер 
суурилуулах, Хотын захын насос станцын дугуй резервуарыг шинэчлэх ажил болон Баянхошуу Сэлбэ дэд төвийн инженерийн шугам 
сүлжээний ажил хийгдэж байна.
2020 он: Нийслэлийн хэмжээнд 2018-2020 онд нийт 207,76 га талбайд техникийн нөхөн сэргээлт, 23,3 га талбайд биологийн нөхөн 
сэргээлтийн ажил хийгдсэн. 2018-2020 онд 110.0 мянга орчим хүн Туул голын сав газар, ус хангамжийн эх үүсвэрийн хог цэвэрлэх 
олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагааг 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.
2020 онд үйлдвэрийн эх үүсвэрийн талбайд газрын доорх усны тогтворжсон хөдөлгөөний үед гадаргын болон газрын доорх усны 
харилцан хамаарлыг тогтоосноос гадна ус хангамжийн Дээд, Гачуурт, Үйлдвэрийн эх үүсвэрт газрын доорх усны түвшин, температур, 
цахилгаан дамжуулах чанар хэмжих, олон удаагийн мэдээлэл хадгалах, дамжуулах чадвар бүхий мэдрэгчтэй логгер суурилуулсан. 
Жил бүр улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр 15-аас доошгүй устүгээх байр барьж, гэр хорооллын усан сангуудыг 
1Р камераар бүрэн тоноглох ажил хийгдэж, усны зөөврийн 13 автомашин нийлүүлэгдэж, “Ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь ахуйн бохир ус зайлуулах цэгээ ус тусгаарлагчаар тусгаарлаж тохижуулах журам”-ыг мөрдүүлж ажиллаж байна. 
Стандартчиллын Үндэсний зөвлөлөөр “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус, Техникийн ерөнхий шаардлага. МЫЗ 6743 : 2018” стандарт, 
Цэвэрлэсэн хаягдал усыг усалгаанд дахин ашиглах багц стандарт батлагдаж эрхзүйн орчин бүрдсэн бөгөөд Төв цэвэрлэх 
байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усыг Дулааны 3, 4 дүгээр цахилгаан станцад эргүүлэн ашиглах хөрөнгийг АНУ-ын Мянганы 
сорилтын сан, Зайсан орчмын ус хангамжийг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох хөрөнгийг улсын төсвөөс тус тус шийдвэрлүүлсэн. 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ нь хариуцаж буй нийтийн зориулалттай орон сууц, шугам сүлжээний 
насжилтын судалгааг хийсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: 2023 он хүртэл хэрэгжих “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн 
байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөр”, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан. 2020 онд дэд 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 75,1%-тай байна.
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2.4.16 Хотын ус хангамжийн нөөцийг нэмэгдүүлэх “Туул усан цогцолбор”
төсөл хэрэгжүүлж, цэвэр усны доод эх үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн УБЗАА
тогтооно.

40%

1. “Туул усан сан цогцолбор” барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, ажпын зураг төсөв боловсруулах ажлыг “Ус сувгийн удирдах 
газар” өөрийн хөрөнгөөр 2015 оноос эхлүүлж 2016 онд БНСУ-ын “Юүшин инженеринг корпораци”-аар ТЭЗҮ-г хийлгэж эхэлсэн. НЗД- 
ын 2016.12.23-ны өдрийн А/915 дугаар 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. Улмаар “Юүшин инженеринг корпораци”-аас ТЭЗҮ-г дахин нарийвчлан боловсруулж 
эхэлсэн бөгөөд төслийн санхүүжилтээ “Ус сувгийн удирдах газар”-аас удаа дараа хүссэн боловч тухайн жилийн төлөвлөлтөд 
тусгагдаагүй гэх шалтгаанаар санхүүжилт өгөөгүй тул ТЭЗҮ, ажпын зураг боловсруулах ажил зогссон.
2. Монголын Мянганы Сорилтын сангаас "Усны доод шинэ эх үүсвэрийн зурагтөсөл, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"-ний гүйцэтгэгчээр “АЕСОМ” Со.Иб болон “Престиж инженеринг” ХХК- 
ний түншлэлийгсонгож Биокомбинат, Шувуун фабрикийн ус нөөцбүхийталбайн судалгааны ажпыгэхлээд байна. НЗД-ын 2019.07.30- 
ны өдрийн А/761 дугаар захирамжаар АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн буцалтгүй тусламжаар Улаанбаатар хотод хэрэгжих ус 
хангамжийн цогц төслийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх Ажлын хэсгийг ХЕМ-ээр ахлуулан 
байгуулсан. НЗД-ын 2019 оны А/949 дүгээр захирамжаар Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААҮГ-т Сонгинохайрхан уулын бэлд баригдах 
усыг гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр, усан сан барих газрыг 15 жилийн хугацаатай эзэмшүүлэх эрх олгосон. 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. 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 хөгжпийн үзэл баримтлал 2030-д тус тус тусгуулж, хэрэгжүүлж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: “Туул усан сан цогцолбор” барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, ажпын зураг төсвийг боловсруулж эхний 
тайлангаа хүлээлгэн өгсөн боловч ТЭЗҮ-д нэмэлт өөрчлөлт хийх ажлын санхүүжилт зогссон.
Монголын Мянганы Сорилтын сангаас "Усны доод шинэ эх үүсвэрийн зураг төсөл, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ"-ний гүйцэтгэгчээр “АЕСОМ” Со.Ис! болон “Престиж инженеринг” ХХК- 
ний түншлэл шалгарч Биокомбинат, Шувуун фабрикийн ус нөөц бүхий талбайн судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна. Усны нөөц бүхий 
талбайн судалгааны ажлыг хийгдэж дууссанаар АНУ-ын Мянганы Сорилтын Корпорациас 350 сая долларын буцалтгүй тусламж орж 
ирэх нөхцөл бүрдэх юм.
НЗД-ын 2019 оны А/949 дүгээр захирамжаар усан сан, ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн газрыг олгосон. “Газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авах" тухай Засгийн газрын тогтоол гаргуулахаар хүсэлтээ Барилга хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн.
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Улаанбаатар хотын цэвэр усны сангуудыг шугамаар холбож, цэвэр усны УБЗАА т  Гантөмө 70о/о 
түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна. УСУГ ^ 0
2017 он: Азийн хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй дэд төвүүд барьж байгуулах ажлын хүрээнд Зүүн хойд бүс, Тасган, 3, 4 дүгээр 
хороолол, Баруун дүүргийн усан сангуудыг гол шугамаар холбох ажпын зурагтөсөл боловсруулагдаж, шугам сүлжээний угсралтын 
ажпын тендерийг зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан.
2018 он: Зүүн хойд бүс, Тасган, 3, 4 дүгээр хороолол, Баруун дүүргийн усан сангуудыг гол шугамаар холбох ажлын гүйцэтгэгчээр 
Бумбод ХХК, Монинжбар ХХК, Наб ХХК зэрэг компаниуд ажиллаж ажлын гүйцэтгэл 30 хувьд хүрсэн.
Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын Ус, дулаан дамжуулах төв 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр Баянгол дүүргийн 4 
дүгээр хорооны 12 байрны 672 өрхийн 3047 хүн ам, 72 аж ахуйн нэгж байгууллагын хүйтэн усны фЮО мм-ийн голчтой 469 у/м шугам 
сүлжээнд азотын хийн технологийг ашиглан зэв арилгах туршилтыг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын “Сеннипан” ХХК-тай хамтран 
хийв. Туршилтын үр дүнд 0,027 мг/л байсан төмөр 0,015 мг/л болж, өнгө, булингарын агууламж багасаж, оршин суугчдаас ирэх 
дуудлагын тоо буурч, II хэлхээний байрны айл өрхийн усны даралт нэмэгдсэн байна.
УБЗАА, БНСУ-ын “Сеннипан” ХХК-тай “Санамж бичиг” байгуулж, шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, эдэлгээг 
уртасгах, усанд агуулагддаг хатуулаг, булингарын хэмжээг 90 хүртэл хувиар бууруулах, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх, 
нутагшуулах, инженер техникийн ажилтнуудыг сургах ажпуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болсон.
2019 он: Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийн усан хангамж, ариутгах татуургын чиглэлээр доорх ажпууд хийгдсэн.Үүнд:

• Сэлбэ дэд төвийн усан сан, насос станцын цутгалтын ажил, насос станц тоноглох, шугам сүлжээ нийлүүлэх, угсрах ажил 
дууссан.

• Баянхошуу дэд төвд 1000 мЗ усан сан, насос станцын 2 барилгын угсралт, ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, 
суурилуулах ажлын гүйцэтгэл 83 хувьтай хэрэгжсэн. Усан хангамж, ариутгах татуурга, халуун ус болон дулааны шугам 
сүлжээний зурагтөсөл боловсруулах, бараа тоног төхөөрөмж нийлүүлэх болон суурилуулах ажил 07 дугаар сард эхэлсэн.

• Тасганы усан сангаас 3, 4-р хорооллын усан сан, Баруун дүүргийн насос станц хүртэлх 7,4 км цэвэр усны шугам сүлжээний 
угсралтын ажлыг эхлүүлж 2.3 км шугамыг угсарсан.

• Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэлх 3.6 км шугамаас 0,1 км шугамыг угсарсан.



2020 он: 1. Ашиглалтын хугацаа дууссан ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэх ажилд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
батлагдаагүй.
Баянхошуу дэд төвд 1000 мЗ усан сан, насос станцын 2 барилгын угсралт, ус хангамжийн шугам хоолой нийлүүлж, суурилуулах 
ажлын дуусч, ашиглалтад орсон.
2. УСУГ ОНӨААТҮГ нь өөрийн хөрөнгөөр СБД-ийн Автобус-2-ийн салаа цэвэр усны ф200мм 192 у.м шугамыг сольж шинэчилсэн. 
ХУД-ийн Дулааны 10ГВД магистраль шугамын өргөтгөлтэй уялдуулж цэвэр усны “Агаарын” фЗООмм 1450 у.м шугамыг ф500мм 
голчоор өргөтгүүлэх саналыг ХБХГ, УБДС ТӨХК-д хүргүүлж, дулааны болон цэвэр усны шугамын өргөтгөлийн нэгдсэн ажлын зураг, 
төсөв боловсруулах ажпыг эхлүүлсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Азийн хөгжпийн банкны зээлээр хэрэгжиж буй дэд төвүүд барьж байгуулах ажлын хүрээнд Зүүн хойд бүс, Тасган, 
3, 4 дүгээр хороолол, Баруун дүүргийн усан сангууд байгуулах ажлын гүйцэтгэл 60 хувийн биелэлттэй байна. Сэлбэ дэд төвийн усан 
сан, насос станцын цутгалтын ажил, насос станц тоноглох, шугам сүлжээ нийлүүлэх, угсрах ажил дуусаж, Баянхошуу дэд төвд усан 
сан, насос станцын барилга угсралт, ус хангамжийн шугам хоолойн угсралтын ажил дуусаж 2020 онд ашиглалтад орсон байна.
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“Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны хоолойг шуудуу ухалгүйгээр 
доторлох” төсөл хэрэгжүүлж, ус хангамж, ариутгах татуургын гол болон 
салбар шугамыг шинэчилнэ.

УБЗАА 
НЗДТГ-ын 
БТХ, УСУГ

Т.Гантөмөр 70%

2017 онд: Бүгд Найрамдах Австри улсын Засгийн газар нь усан хангамж, ариутгах татуургын шугам хоолойг шинэчлэх, шинэ 
технологи нэвтрүүлэх төсөлд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, компанийг 2017 оны 6 дугаар сард сонгон шалгаруулж, гүйцэтгэгчтэй гэрээ 
байгуулсан. Төслийн хүрээнд ф300-800мм-ийн хэмжээтэй 44,6 км шугам доторлох ажлыг гүйцэтгэх бөгөөд төсөлд шаардлагатай 
машин тоног төхөөрөмжийн захиалгыг 2017 оны 9 дүгээр сард үйлдвэрлэгч талд өгсөн. Тусгай зориулалтын машин, тоног 
төхөөрөмжөөр шугам доторлогоог гүйцэтгэдэг бөгөөд уг машин, тоноглолын захиалга нь төсөл хэрэгжилтийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг 
юм. Гүйцэтгэгч компаниас 10 сард мэргэжилтэнүүд ирж, ажлын талбай, гэрээний хүрээнд хийгдэх ажлуудтай танилцахаар 
төлөвлөсөн.
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн хүрээнд “Ус дамжуулах, 
түгээх сүлжээний чадавхийг сайжруулах төсөл”-ийн шугамаар Улаанбаатар хотод 60, Япон улсын Саппоро хотод 18 инженерийг 
сургалтад хамруулж, дадлагжуулсанаар төслийг хэрэгжүүлж эхэлхэд шаардлагатай бэлтгэл ажпыг хангасан.
2018 онд: Австри улсад 2018 оны 04 дүгээр сард байгууллагын 6 ажилтан сургалтанд хамрагдаж, туршлага судлахын зэрэгцээ 
доторлогоо хийх машин тоногтөхөөрөмжинд туршилттохируулга хийж ачилтанд бэлтгэсэн. Машин тоногтөхөөрөмжийгв сард хүлээн 
авч ажлыг эхлүүлж 2018 онд 4.4 у/км орчим ф150-300мм голчтой шугам доторлохоор болсон боловч Сүхбаатар дүүргийн 4, 5 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт орших Ф150 мм-ийн диаметртэй, ширмэн материалтай 720 метр шугамыг С1озе-РИ материалаар доторлох 
ажлыг 09 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэсэн.
2019 он: Сөүлийн гудамжны ф150мм -ийн 850метр шугам, Чингүүнжавын гудамж фЗООмм-ийн 370метр шугам, УИД-ийн ф250мм- 
ийн 626метр шугам, Жуков хөшөөний фЗООмм-ийн 727метр шугам нийт 5 км урт шугам доторлох ажлыг гүйцэтгэсэн.
2020 он: Ф200мм-Ф400мм-ийн голчтой 5км шугам доторлохоор шугамын судалгааг гарган, ажлын төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж 
ф150мм-ф300мм-ийн 3630 м шугамыг С1о5е-РИ аргаар, 90 м шугамыг С1РР аргаар доторлож нийт 3720 м шугамыг доторлон 
шинэчиллээ.
Үр дүн, үр нөлөө: “Улаанбаатар хотын цэвэр усны шугам хоолойг шуудуу ухалгүйгээр шинэчлэх доторлох төсөл’’-ийн хүрээнд нийт 
9,4 урт км гол шугамыг шуудуу ухалгүйгээр шинэчилсэн.

14 2.4.19
Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэлт 
хийн 250 мянган мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг болон

УБЗАА 
НЗДТГ-ын 
БТХ, УСУГ

Ж.Батбаясгалан 100%



| шинэ суурьшлын бүс, гэр хороололд бага оврын цэвэрлэх байгууламжуудыг 
шинээр барина._____________________________________________________________________ __________________________________
2017 он: УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, Өргөдлийн байнгын хороогоор Улаанбаатар хотод Төв 
цэвэрлэх байгууламж шинээр барих, Туул усан цогцолборын асуудлыг хэлэлцэж, Засгийн газрын хэмжээнд асуудлыг шийдвэрлэх 
үүргийг өгсөн.
- Барилга, хот байгуулалтын яам, Үндэсний хөгжлийн шинэтгэлийн хороо хамтран Улаанбаатар хотод 250.0 мянган метр куб 
багтаамжтай цэвэрлэх байгууламж концессийн гэрээгээр барих гүйцэтгэгчээр “Шинхау инженеринг ХХК”-ний түншлэлийг сонгон 
шалгаруулж, Монгол Улсын Засгийн газарт танилцуулсан. Улаанбаатар хотод цэвэрлэх байгууламж барих төслийн уралдаант 
шалгаруулалт, шууд хэлэлцээрийг зохион байгуулсан боловч Засгийн газраас тавьсан шаардлагыг хангах хуулийн этгээд гараагүй 
тул тустөслийг концессоос бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг БХБЯ, НЗДТГ-т Үндэсний хөгжлийн газраас 
үүрэг өгсөн.
- Буянт-Ухаа хорооллын орчим Морингийн даваанд баригдаж буй 20000 мЗ/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн уурын 
зуух, үнэр сорох шугам сүлжээний угсралт, анхдагч тунгаагуурыг битүүлэх, станцуудын хаалга хийх зэрэг ажпууд хийгдэж дууссан.
- Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд БЗД-ийн 20-р хороонд 25 мЗ/хоногт хүчин чадалтай бага оврын 
цэвэрлэх байгууламж, ХУД-ийн 13-р хороонд 50 мЗ/хоногт хүчин чадалтай бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг цэвэршүүлсэн усыг 
дахин ашиглах зориулалттайгаар төлөвлөн барилга угсралтын ажпыг хийж гүйцэтгэсэн.
2018 он: Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэр Морингийн даваанд 20 мянган метр куб бохир ус хоногт цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжид туршилт тохируулга хийхтэй холбогдож гарах ажилчдын орон тоог НЗД-ын 2018 оны А/145 дугаар захирамжаар 
батлуулсан. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Аэротенк турших бэлтгэлийг хангаж, усаар 
дүүргэсэн боловч туршилтын хугацаанд элс баригчийн нэг талын хана бага зэргийн шүүрэлттэй гарсан тул нэмэлт бэхжүүлэлтийн 
ажлыг гүйцэтгэж 2018 оны 11 сарын 10-нд дууссан.
Лагийн үнэрийг саармагжуулах ажпыг эхлүүлж 61 тонн гумины хүчил бодисыг карт болон хур лагийн 69,7 мян.м2 талбайд цацаж 
үнэрийг саармагжуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн Лагийн 18, 19-р картны 28000мЗ лаганд үнс, элс байгалийн эрдэст устай хольж хөрс 
болгож, 23 картны 135000м3 лагийг 34500м3 бактеритай үртэсийг хольж карт суллах ажил хийгдсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршилтийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор өлөн боловсруулах 2 үйлдвэрт анхан шатны тунгаагуур, усаа эргүүлэн ашиглах 
төхөөрөмж, 2 машин угаалгын газарт өөх тос барих төхөөрөмжийг тус тус суурилуулах ажил хийгдсэн.
2019 он: БНХАУ-ын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр 250.000 мЗ/хоног хүчин чадалтай шинэ цэвэрлэх байгууламжийг түлхүүр 
гардуулах нөхцөлтэйгээр тендер зарлаж, төслийн ажлын нээлтийг 2019.02.28-нд хийсэн. Цэвэрлэх байгууламжийн нарийвчилсан 
зураг төслийг “Чайна Миссижү Сивил Инженеринг Групп Концерциум” ХХК боловсруулж байгаа бөгөөд ажлын зураг боловсруулахад 
шаардлагатай материалыг БХБЯ-нд хүргүүлж, ажилчдын түр байрлах байрыг барьж, шинэ цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлын 
талбайг бэлтгэсэн.
Төз цэвэрлэх байгууламжийн хоногт ЮООмЗ илүүдэл идэвхит лаг, 1500мЗ түүхий лагийгусгүйжүүлэх хүчин чадалтай Лагусгүйжүүлэх 
байгууламжийн барилга угсралт, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, инженерийн шугам сүлжээний ажил бүрэн дуусч 2019.09.09-нд 
ашиглалтанд хүлээн авах улсын комисс ажилласан.
2020 он: 1. 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 хийгдснээр БНХАУ-ын Засгийн газраас Монголын Засгийн газарт олгох 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттөй 
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, ажпын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх шийдвэр гаргасан бөгөөд 14 ИТА ирж ажпыг 
хугацаанд гүйцэтгэсэн.
2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр Морингийн давааны 20000 мЗ/хон хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламжийн анхдагч болон хоёрдогч 
тунгаагуурын бетон, гадна гэмтэлтэй шугам сүлжээг засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Улмаар Нисэхийн 2000 мЗ/хон хүчин 
чадалтай цэвэрлэх байгууламжийг зогсоож бэлтгэлд авсан. Төв цэвэрлэх байгууламжийн гадна шинэ цэвэрлэх байгууламж барих 
талбайд орсон цахилгаан хангамжийн дэд станцын өргөтгөл, барилгын талбайд орсон 110 кВ-ын ЦДАШ-ын шилжүүлгийн асуудлаар 
Барилга, хот байгуулалтын яамтай зөвшилцөж шийдвэрлэсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Хан-Уул дүүргийн Морингийн даваанд 20 мянган метр куб бохир ус хоногт цэвэрлэх хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламж байгуулагдсан. Лагийн үнэрийг саармагжуулах, лаганд үнс, элс байгалийн эрдэст устай хольж хөрс болгох, лагийг 
үнэргүйжүүлэх болон лагийн талбайг цэвэрлэх ажил хийгдсэн.
БНХАУ-ын Засгийн газрын 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттөй зээлээр барих 250.000 мЗ/хоног хүчин чадалтай шинэ цэвэрлэх 
байгууламжийн санхүүжилтийн эрх нээгдэж, суурийн бэлтгэл болох 13,000 м3 хөрс хуулалтын ажил хийгдэж, био реакторын 
байгууламжийн суурийн цутгалт, арматурчлалын ажил 10%-тай хийгдсэн. БНХАУ-аас нийт 24 инженерийн техникийн ажилтнууд 
ирсний дотор Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих барилгын ажлын талбай дээр 14 хүн, гэрээр 8 хүн ажиллаж байна.

17 2.4.20

Шинэ суурьшлын бүс болон дахин төлөвлөлтийн байршилд инженер 
хангамжийн шугам сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын системээр 
төлөвлөн, үе шаттай хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА
НХТЕТГ,
НГХДБГ

П.Баярхүү 70%

2017 он: БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар байгуулагдсан 
Ажпын 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 он: Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнгийн боловсруулсан "Авто замын мастер төлөвлөгөө" боловсруулах ажилд авто замын 
төлөвлөлттэй уялдуулан инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний одоогийн байдал төлөвлөлтийг нэгтгэн хонгилын систем оруулах 
төлөвлөлтийн шийдлийг зөвшилцсөн. Сонгинохайрхан дүүргийн 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 зураг төсөлд тусгуулсан.
2019 онд: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 8 байршилд Ф350-1000мм-ийн голчтой 11.65 хос км шугам шинээртатах болон 
өргөтгөн шинэчлэх ажлыг хонгилын системээр гүйцэтгэсэн.
2020 онд инженер хангамжийн шугам сүлжээний техникийн шийдлийг хонгилын системээр гүйцэтгэх ажлыгтөсөв батлагдаагүй.
Үр дүн, үр нөлөө: Хотын дулаан хангамжийг сайжруулах, шинэ хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох ажпын нөхцөл, 
судалгааг хийж, 2019 онд 8 байршилд 11.65 хос км шугам шинээр татах ажил хийгдэж байна.

18 2.4.21

Шинэ орон сууцны хорооллын ундны болон ахуйн хэрэглээний цэвэр усыг 
тусад нь төлөвлөж, бохир усыг саарал усны стандартад нийцүүлэн, дахин 
боловсруулж, зохих зориулалтаар ашиглана. Олон нийтэд саарал усны 
хэрэглээний ач холбогдлын талаар ойлголт өгөх сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулна.

УБЗАА 
НЗДТГ-ын 
БТХ, УСУГ

Ж.Батбаясгалан 40%



2017 он: “Улаанбаатар ус технологи 2017” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлыг ШУТИС-тай хамтран зохион байгуулсан. 
“Эм Си Эс ХХК, АПУ ХХК-ны үйлдвэрлэлээс гарсан цэвэршүүлсэн 15,840 тн “Саарал ус”-ыг нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн 
цэвэрлэгээ, угаалга, ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгаанд ашигласан. Машин угаалгын үйлчилгээ эрхэлж буй иргэн аж, ахуйн I  

нэгжийн технологийн хэрэгцээнээс гарсан бохир усаа эргүүлэн ашиглах журмын төслийг боловсруулж эхэлсэн. АНУ-ын Мянганы 
Сорилтын сангаас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн “Улаанбаатар хотын усны нөөцийг сайжруулах цогц төсөл”-д Төв цэвэрлэх 
байгууламжаас цэвэршүүлэн Туул голд хаягдаж байгаа усыг Дулааны цахилгаан станц 3, 4-ийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах, 
саналыг тусгасан.
2018 он: "Эм Си Эс" ХХК, "АПУ" ХХК-тай байгуулсан гэрээний хүрээнд 4,900 тн саарал ус авч, мод бут сөөгуслах, гудамж зам талбайн 
угаалга цэвэрлэгээнд ашигласан. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас салбарын эрдэмтэдтэй хамтран боловсруулж 
“Цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах, техникийн ерөнхий шаардлага”-д /стандарт боловсруулах ажилд/ “цэвэрлэсэн усыг ногоон 
байгууламж, мод усалгаа, гэр хороолол зэрэг шороо тоос ихтэй зам талбайд ашиглах асуудлыг судлах, боломжтой нөхцөлд уг 
асуудлыг стандартад оруулах“ талаар тодорхой саналыг хүргүүлж, төсөл боловсруулагч нартай уулзаж, хэрэгцээ шаардлага, үр 
дагаврын талаар ойлголт мэдээлэл өгсөн. 10 машин угаалгын газар, Мах импекс ХХК-д хаягдал бохир усаа цэвэршүүлэн, эргүүлэн 
ашиглах төхөөрөмж суурилуулсан.
2019 он: УИХ-аас “Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулж Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас боловсруулж буй “Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээ тогтоох журам батлах тухай” Засгийн газрын тогтоолын 
төсөлд “Хүнд металлын хэмжээг тооцох аргачлал, бохирдуулагч бодисын төрлийн томьёолол", “Ус бохирдуулсны төлбөр төлөгчөөс 
төлөх төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах” зэрэг саналыг боловсруулж хүргүүлсэн. Бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн бохир усны 
бохирдлын хэмжээ, авто угаалгын газрын усны хэрэглээ зэрэг мэдээллийг нэр бүхий 10 телевиз, 2 мэдээллийн сайт, 2 өдөр тутмын 
сониноор дамжуулан Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдэд мэдээлсэн.
2020 он Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2020 онд ус бохирдуулагчийн судалгаа хийж, хаягдал 
усны дүгнэлт гаргасан.
УСУГ-тай гэрээ байгуулж цэвэр усаар хангагддаг 4738, ОСНААУГ-тай гэрээ байгуулж усаар хангагддаг 1574, нийслэлийн БОГ-тай ус 
ашиглах гэрээ байгуулсан 169, нийт 6’481 иргэн, аж ахуйн нэгж, Улаанбаатар хотод мах, махан бүтээгдэхүүн (дайвар бүтээгдэхүүн 
боловсруулах), сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулжбуй махны чиглэлийн 242, согтууруулахундааны чиглэлийн 18 аж, ахуйн нэгжийн нэгдсэн судалгаа гаргасан. Үүнээс 183 иргэн, 
ААНБ-д мэдэгдэл хүргүүлж, 93 ААНБ-ын хаягдал усны дүгнэлт гаргаж татварын байгууллагад хүргүүлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газар болон АНУ-ын “Мянганы сорилтын корпораци”-ийн хооронд байгуулсан 2 дахь Компакт гэрээний хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслийн хэсэг болох Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усыг ТЭЦ-3, 4-т ашиглах ажил зураг ! 
төслийн шатанд хэрэгжиж байна. Технологийн усны хэрэгцээнд зориулсан цэвэршүүлэх үйлдвэрийг 50000 мЗ/хон хүчин чадалтайгаар 
тооцож цэвэрлэх байгууламжийн хажууд байршуулсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийт 4900 тн саарал усыг нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ, угаалга, ногоон байгууламжийн 
арчилгаа усалгаанд ашиглаж, 10 машин угаалгын газар, Мах импекс ХХК-д хаягдал бохир усаа цэвэршүүлэн, эргүүлэн ашиглах 
төхөөрөмж суурилуулж, Бохирдуулагч үйлдвэрүүдийн бохир усны бохирдлын хэмжээ, авто угаалгын газрын усны хэрэглээ зэрэг 
мэдээллийг бэлтгэж олон нийтэд хүргэсэн.
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2020 онд ус бохирдуулагчийн судалгаа хийж, хаягдал усны 
дүгнэлт гаргасан УСУГ-тай гэрээ байгуулж цэвэр усаар хангагддаг 4738, ОСНААУГ-тай гэрээ байгуулж усаар хангагддаг 1’574, 
нийслэлийн БОГ-тай ус ашиглах гэрээ байгуулсан 169, нийт 6’481 иргэн, аж ахуйн нэгж, Улаанбаатар хотод мах, махан бүтээгдэхүүн 
(дайвар бүтээгдэхүүн боловсруүлах), сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх чиглэлээр



үйл ажиллагаа явуулж буй махны чиглэлийн 242, согтууруулах ундааны чиглэлийн 18 аж, ахуйн нэгжийн нэгдсэн судалгаа болон 93 
ААНБ-ын хаягдал усны дүгнэлт гаргаж татварын байгууллагад хүргүүлсэн.

19 2.4.22

Толгойт, Баянхошуу, Долоон буудал, Цайз, Зүүн Сэлбэ зэрэг дэд төвийн УБЗАА
бохир усны гол шугамуудыг барьж, гэр хороолол дахь бохирыг зайлуулах ГХХХОДХ-ийн ; Т.Гантөмөр 100% 
шугам сүлжээний ажлыг шат дараатай хийнэ. төслийн нэгж
2017 он: Азийн хөгжлийн банк, Европын Хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Баянхошуу коллекторыг Бумбод ХХК, 
7 буудал коллектор барих ажпыг дуусгасан.
2018 он: Баянхошуу, Долоон буудлын бохир усны гол шугамуудад 2017-2018 оны өвөл хөрсний ус болоод бусад шалтгааны улмаас 
засварлах ажил гарсныг гүйцэтгэж дууссан. Зүүн Сэлбэ, Толгойт коллекторын дутуу ажлууд хийгдэж дууссан бөгөөд улсын комисс 
ажиллаж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.
2019 он: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас бохир усны Туул-1 коллекторын 4 дүгээр ээлжийн хөрөнгө оруулалтын 
ажпын гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, бохир усны шугам хоолой нийлүүлэх ажил хийгдсэн. Мөн “11В То\л/п” хотхон орчмын гадна ариутгах 
татуургын шугам сүлжээ угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн. /Уг ажлыг Гэр Хорооллыг Хөгжүүлэх Хөрөнгө Оруулалтыг Дэмжих Хөтөлбөр 
Төсөл хариуцан хэрэгжүүлж байна./
2020 он: Хан-Уүл дүүргийн нутаг дэвсгэрт бохир усны Яармаг гол цуглуулагч шушамын угсралт 1,6 км хийгдсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Бохир усны Толгойт, Баянхошуу, Долоон буудал, Зүүн Сэлбэ, Яармагийн гол цуглуулагч шугамууд 2017-2020 онд 
ашиглалтад орсноор Баянхошуу, Толгойт, Хайлааст, 7 буудал, Дамбадаржаа, Яармагийн гэр хорооллын айл өрхүүд бохир усны 
шугам сүлжээнд холбогдох боломжтой болсон.

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ
3.1. Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил

"Ногоон Улаанбаатар 2030" төсөл боловсруулан батлуулж, Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн ногоон хотуудын жишгээр хөгжүүлнэ.

УБЗАА ; _|]ОПТГ гтх, Ж.Батбаясгалан НЗДТГ-ын БТХ 100%

20 3.1.3

2016 онд батлагдсан “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т 
“Ногоон Улаанбаатар 2030” төсөл боловсруулан батлуулах заалт орсон бөгөөд Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХурлын 
шийдвэрээр 2017 онд: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.3.3-т уг төслийг өөрчилж 
"Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө” болгон шинээр боловсруулахаар тусгасан. Үүний дагуу Нийслэлийн 
Засаг даргын 2017.05.24-ний өдрийн А/330 дугаар захирамжийг үндэслэн Хотын Ерөнхий менежерийн 2017.05.31-ний өдрийн А/84 
дүгээр тушаал гарч “Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө” боловсруулах гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах 
Үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Улмаар зөвлөх үйлчилгээний “Нью Урбанизм” ХХК шалгарч 2017.09.20-ны өдөр ЗАА-наас хамтран 
ажиллах гэрээг байгуулан мастер төлөвлөгөөг боловсруулж эхэлсэн.
2018 онд “Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө”-ний төслийг боловсруулж олон нийтийн дунд нээлттэй 
хэлэлцүүлгийг 7 удаа зохион байгуулж 560 гаруй иргэний санал дүгнэлтийг тусган НЗД-ын 2018.10.15-ны өдрийн 26 дугаар 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2019.01.28-ны өдрийн НИТХ-ын 21/05 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө”-г батласан.
Мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан 6 дэд хөтөлбөрийг 2030 он хүртэл 3 үе шаттай хэрэгжүүлэхэд 8.2 их наяд төгрөгний хөрөнгө 
оруулалт шаардлагатай байгаа бөгөөд 2019 онд Улаанбаатар хотын хилийн цэсдоторх нэгхүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 
нь 2,3м2 байгаа бол 724 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлсэнээр Улаанбаатар хотын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламж, цэцэрлэгжсэн 
талбайн хэмжээ 96.1 м2 болох юм.
2019 онд энэхүү мастер төлөвлөгөөний дагуу мэргэжпийн 200 цэцэрлэгчинг бэлтгэх, ажпын байраар хангах, Богд хааны музей , 
өвлийн ордон орчим цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, Орон сууцны хороолол дотор бичил цэцэрлэгүүд байгуулах, нийтийн эзэмшлийн



гудамж, цэцэрлэгийн мод, сөөгний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, хотын ногоон байгууламжийн ногоон массын нягтралыг 
сайжруулах, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, Чингэлтэй хайрхан орчинг цэцэрлэгжүүлэх, СХД- 
ийн 22-р хорооны Тахилт дахь Цагдаа толгой орчмын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажпууд хийгдсэн.
2020 онд “Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх ажпын хүрээнд нийтийн 
эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 11,8 га талбайг зүлэгжүүлж, 3241 ш шилмүүст мод 250000ш гоёлын навчит мод сөөг тарьж, 
арчилгааг мэргэжпийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж байна Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Далан 
давхар, Алтан өлгий, Маахуур толгой орчмын оршуулгын газруудад нийт 9247ш мод сөөг тарьж, 12га газрын арчилгааны ажлыг 3 
ААНБ гүйцэтгэж байна. Нийтийн эзэмшлийн шинээр 40.4га, арчилгааны 122.4га, хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1.2га, тусгай 
хэрэгцээний 16га нийт 180,0га газарт ногоон байгууламжийг шинээр нэмэгдүүлж, нягтралын хэмжээг нэмэгдүүлснээр Нийслэлийн нэг 
хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 5,1м1 2-т хүрээд байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Улаанбаатар хотын 2030 оны ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан ногоон байгууламж цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер 
төлөвлөгөөтэй болсноор дунд хугацааны бодлогын баримт бичигтэй болсон. Мастер төлөвлөгөөний 1 үе шатыг 2019-2022 оны 
хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан, хөрөнгийн асуудлыг жил бүрийн Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжүүлж, 2020 онд нийслэлийн нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 5,1м2-т хүргээд байна._____

21 3.1.6

Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй, дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах тогтолцоог бий 
болгоно.

УБЗАА
НҮИГ Т.Гантөмөр 70%

1. МУЗГ-ын 2017 оны 290 дүгээр тогтоолоор “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг урамшуулах журам” батлагдсан. Журмын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
сайдын 2018 оны А/122 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажпын хэсэг байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг үнэлэх аргачлал, удирдамжийн дагуу “Эко тэмдэг”, “Ногоон гэрчилгээ” олгож байна.
МҮХАҮТ, БОАЖЯ-тай хамтран ногоон технологийг дэмжих төрийн бодлого, түүний хэрэгжилт сэдвийн хүрээнд “Ногоон технологи, 
эрчим хүчний хэмнэлт-2018” үзэсгэлэн, зөвлөгөөнийг 2019 оны 05-р сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн холбоод, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 60 гаруй төлөөлөлд “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи 
нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах” журмын танилцуулгыг хийсэн.
2. НҮБ-аас хэрэгжиж буй “Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт төсөл”-ийн хүрээнд Азийн сантай хамтран “Хог хаягдлын 
үйлчилгээ үзүүлдэг болон байгальд ээлтэй хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг 
урамшуулах журам”-ын төслийг боловсруулсан бөгөөд төсөлд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авч байна.
Үр дүн, үр нөлөө: МУЗГ-ын 2017 оны 290 дүгээр тогтоолоор “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах журам” батлагдсан. “Хог хаягдлын үйлчилгээ үзүүлдэг болон байгальд ээлтэй хаягдалгүй 
технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг урамшуулах журам”-ын төслийг Хог хаягдал ба уур амьсгалын өөрчлөлт 
төслийн хүрээнд Азийн сантай хамтран боловсруулсан.

3.2. Орчны бохирдлыг бууруулна

22 3.2.1

Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний доройтол, бохирдлыг бууруулах 
төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА 
НБОГ, НМХГ, 

НГХДБГ
Т.Гантөмөр 100%

1.Нийслэлийн суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдлыг бууруулах ажпын хүрээнд жил бүр дүүргүүдээс санал 
байршлуудад ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:

авч тодорхой



1 2017 онд: Улаанбаатар хотын 8702 өрхийн бохирын цооног, нухэн жорлон, нийтийн эзэмшлийн 24га нийтийн эзэмшпийн талбай, 
мөн зуслан ногоон бүсийн 1939 бохирын цооног, 3544 нүхэн жорлон, 30 нийтийн бие засах газар, 33 хогийн цэгийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн.
2018 онд: Гэр хорооллын нүхэн жорлонгийн ариутгалын ажилд нийт 200.0 сая төгрөг төсөвлөгдөж ХУД-ийн 5, 6, БЗД-ийн 20, ЧД- 
ийн 8, 19, СХД-ийн 7, 24, БГД-ийн 16-р хорооны нийт 11572 айл өрхийн бохирын цооног, нүхэн жорлон, бохирдол ихтэй нийтийн 
эзэмшлийн 12 га гудамж талбайг ариутгаж, халдаргүйжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Зуслан ногоон бүсийн айл өрхийн жорлонг 
ариутгах ажилд 70 сая төгрөг төсөвлөж 4660 өрхийн бохирын цооног, нүхэн жорлон, 14 нийтийн бие засах газар, 27 хогийн 
цэгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн.
2019 онд: 1. "Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин аян”-ыг 2019.04.27-ноос 10.01-ний хооронд 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж нийтийн 
эзэмшлийн 35.2 га талбай, 32.980 айл өрхийн нүхэн жорлонд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. НЗД-ын
2019 оны А/920 дугаар захирамжаар “Цэвэр хот" 1 сарын аянг 2019.09.15-наас 10.15-ны хооронд зохион байгуулж СХД, БГД, ХУД, 
ЧД, СБД, БЗД, НД-н нийтийн эзэмшлийн нутаг дэвсгэрийн 29.7 га талбайг мөн ариутгаж халдваргүйжүүлсэн.
2. "Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин аян’’-ы хүрээнд 2019 06.05-наас 23-ны өдрүүдэд гэр хорооллын нүхэн жорлонгоос үүдэх хөрсний нянгийн 
бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, иргэдийг өөрсдөө жорлон, бохирын цооногоо тогтмол ариутгаж, 
халдваргүйжүүлдэг болгох зорилгоор "Хөрсөө хамгаалъя" өртөөчилсөн өдөрлөгийг 9 дүүргийн хэмжээнд гэр хорооллын иргэд 
мэдээлэл авах боломжтой 19 байршилд зохион байгуулсан Өдөрлөгт нүхэн жорлонгийн бохир задлах, үнэр дарах, лагийн хэмжээг 
бууруулах, хөрсний үржил шимийг сайжруулах зориулалттай амьд бактери бүхий био бэлдмэл, хөрсний бохирдолгүй био жорлон 
үйлдвэрлэдэг болон импортолж худалдаалдаг, аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцож, өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүнээ иргэдэд 
танилцуулж, борлуулсан.
2020 онд: “Хөрс хамгаалах өдөр’’-ийг 2020 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажпыг хангасан боловч Корона 
вирус Ковид-19-ийн халдвараас шалтгаалж хорио цээрийн дэглэм тогтоосноос цуцлагдсан.
2. 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 талбайн хөрсийг ариутгах, халдваргуйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах 
тухай НЗД-ын 2020 оны А/373 дугаар захирамж батлагдсан. Захирамжийн дагуу 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.бмкв талбайг ариутгаж, 136420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтгэл 
хийсэн.
3. 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 гүйцэтгэсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: 1. “Эрүүл хөрс-Эрүүл орчин аян”-ыг 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж гэр хорооллын нүхэн жорлонгоос үүдэх 
хөрсний нянгийн бохирдлыг бууруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, "Хөрсөө хамгаалъя" өртөөчилсөн өдөрлөгийг 9 дүүргийн 
хэмжээнд гэр хорооллын иргэд мэдээлэл авах боломжтой байршилд зохион байгуулж, иргэдийг өөрсдөө жорлон, бохирын цооногоо 
тогтмол ариутгаж, халдваргүйжүүлдэг болгох зорилгоор ариутгалын био бэлдмэлийг 92 дэлгүүр, худалдааны төвүүдээр борлуулах 
ажпыг зохион байгуулсан.
2. Жил бүр Нийслэлийн дүүргүүдээс санал авч нийтийн эзэмшлийн 100.9 га, 53254 өрхийн бохирын цооног, нүхэн жорлон, зуслан 
ногоон бүсийн 6599 бохирын цооног, 3544 нүхэн жорлон, 44 нийтийн бие засах газар, 60 хогийн цэгийн ариутгал, 
халдваргүйжүүлэлтийн ажлыгзохион байгуулсан.



3. Ковид-19/ өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 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.бмкв талбайг ариутгаж, 136420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал халдваргүйтгэл хийж, бохирдол ихтэй, 
сул шороон хөрстэй 11 газрын 1472м2 талбайн хөрсийг хатуу хучилттай болгосон.

23 3.2.4

Усны нөөцийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг 
сайжруулан, ус хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж зүй зохистой 
хэрэглээг бий болгоно.

УБЗАА
НМХГ, НБОГ, Т.Гантөмөр 

УСУГ
100%

2017 он: Улаанбаатар хотын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор БХБЯ, БОАЖЯ, 
ЭМЯ, Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран 2017 оны 6-р сарын 14-нд салбар дундын хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан.
2018 он: Туул, Сэлбэ, Улиастай, Гачуурт, Хуандай, Дээндий, Хөлийн, Түргэн, Толгойт, Элстэй зэрэг голуудын онцгой хамгаалалтын 
бүсийн дагуу 300 ш анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий самбарыг байршуулсан. “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй 
байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах хөтөлбөр”- ийг НЗДТГ, УБЗАА, УСУГ, НМХГ, НЭМГ-ууд 
хамтран боловсруулж, БХБЯ, ЭМЯ, БОАЖЯ, Туул голын сав газрын зөвлөл зэрэг 20 гаруй байгууллагын саналыг тусган НИТХ-ын
2018 оны 17/9-р тогтоолоор батлуулж, НЗД-ын 2018 оны А/909 дугаар захирамжаар 9 зорилт, 145 хэрэгжүүлэх арга хэмжээ бүхий 
төлөвлөгөөг баталсан.
БЗД-59, БГД-61, СХД-49, СБД, ЧД-42, ХУД-27 нийтдээ 238 ширхэг барилга байгууламжид Хотсуурины ус хангамж, ариутгахтатуургын 
ашиглалтын тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт явуулж бохир усны шугамд дээр барилга байгууламж барьсан 21 зөрчлийг 
илрүүлж тухайн аж ахуй нэгж, Дүүргийн Засаг дарга болон газрын албанд сануулах, анхааруулах, зөрчил арилгах тухай мэдэгдлийг 
хүргүүлсэн.
2019 он: Усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн 12.1км хашаа, 25.7км хашлагийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт шалгалт 
явуулж, Хар усан тохой чиглэлийн хамгаалалтын бүсийн хашлагыг гагнаж, сэргээн засварласан. Бохир усны шугам, шугамын 
хамгаалалтын зурваст барилгын ажил эхлүүлсэн болон үргэлжпүүлэн барьж буй барилга 4, цэвэр усны шугам, шугамын 
хамгаалалтын зурваст барилгын ажил эхлүүлсэн болон барьсан зөрчил 4 гарсныг НМХГ-тай хамтран 1 газрын үйл ажиллагааг 
зогсоож, 1 зөрчлийг бүрэн арилгуулж, 2 барилга дээр зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн.
2020 он: 1. Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас Баянголын УСАТ хүртэлх шилэн кабель татах ажпын зургийн ажил хийгдэж 
байна. Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулах 
ажпын барилгын ажил дуусч, камерын хяналтын дэлгэцүүд суурилагдсан. Теле хяналт, холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр 
тоноглох ажлын зураг, ажпын даалгавар, камерын тоо хэмжээ шилэн кабелийн трасс зөвшилцөж Барилгын хөгжпийн 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 
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, теле хяналт, холбоо дохиоллын техник 
хэрэгслээр тоноглох ажилтай уялдуулан шилэн кабелиар холбогдоогүй Дээд эх үүсвэр болон Нисэхийн эх үүсвэрийг шилэн кабелиар 
холбож Хяналт, удирдлагын төвийн "СИ:ес1 зкаба" системээр хянах боломж бий болсон.
2. АНУ-ын Мянганы Сорилтын сангийн 350,0 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар “Улаанбаатар хотын ус хангамжийг цогцоор 
сайжруулах төсөл” 2019 оноос эхлүүлж Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ус цэвэршүүлэх байгууламжийн 
зориулалтаар олгосон 13 га газрын давхцалыг арилгасан. Ус хангамжийн Баруун эх үүсвэрийн дэд бүтэц баригдах газрыг улсын 
тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлэн, Засгийн газрын “Газрыгулсын тусгай 
хэрэгцээнд авах” тухай тогтоол гаргуулахаар Барилга хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. АНУ-ын АЕСОМ Со.Нс!, Монгол улсын



Престиж инженеринг ХХК-ний түншлэл нь ус хангамжийн доод эх үүсвэрийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан ажпын зураг төсөл боловсруулах 
судалгаан дунд шатны тайлангаа Монголын Мянганы Сорилтын санд 2020 оны 03 дугаар сард хүлээлгэн өгсөн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: “Нийслэлийн хүн амын ус хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалтыг 
сайжруулах” шинэчлэн боловсруулсан хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 17/9-р тогтоолоор батлуулж, голын онцгой хамгаалалтын 
бүсийн дагуу 300 ш анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий самбарыг байрлуулж, эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсийн 
12.1км хашаа, 25.7км хашлагийн бүрэн бүтэн байдалд шалгалт явуулж, гэмтэлтэй хашлагыгсэргээн засварлаж, 6 байршилд нийт 192 
камер 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, усны эх үүсвэрийн хамгаалалтыг 
Дотоодын цэргийн 805-р анги хамтран гүйцэтгэж байна. Бохир усны шугам дээр байрласан барилга байгууламжийн зөрчлийг илрүүлж, 
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг авсан. Шинээр баригдах ус хангамжийн Баруун эх үүсвэрийн дэд бүтэц баригдах газрыг 
улсын түсгай хэрэгцээнд авах асуудлыг Барилга, хот байгуулалтын яаманд тавиад байна.

24 3.2.5

Хөрсний бохирдлыг бууруулах бодлого, эрх зүйн орчинг сайжруулна.
УБЗАА

НМХГ, НБОГ, ! Т.Гантөмөр 70% 
НГХДБГ

2017 он: “Хөрс хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийг боловсруулахаар Байгаль орчны яамны сайдын 2016 оны А/89 дугаар тушаалаар 
ажпын хэсэг байгуулагдсан. Улаанбаатар хотын хөрсний доройтол, хөрсний бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний хүрээнд гэр 
хорооллын нүхэн жорлон, ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах, туршилт судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхээр Японы “Эксэллэр” 
компанитай хамтран Жайкагын “Эрэлд хэрэгцээг өргөтгөх төсөл”-д санал хүргүүлсэн. Азийн хөгжпийн банкны буцалтгүй тусламжаар 
2017-2020 онд “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох замаар хөрсний бохирдол 
бууруулах” төсөл 2017 оны 01 дүгээр сараас үйл ажиллагаагаа эхлэсэн. Төслийн хүрээнд гэр хорооллын уламжлалт ариун цэзрийн 
байгууламжийг сайжруулах, хөрс ариутгах дэвшилтэт технологийн шийдлийг сонгож, нийт 1500 эко ариун цэврийн байгууламж 
суурилуулах ажпыг БОАЖЯ-наас цаашид авч хэрэгжүүлэхээр болсон.
2018 он: Нийслэлийн хүн ам, усан хангамжийн аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай нийслэлийн Засаг 
даргын А/830 тоот 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 ахуйн нэгж, байгууллагад 
2019.01.01-нээс эхлэн 1\Ш5 5924:2015 стандартад нийцсэнээс бусад төрлийн нүхэн жорлон, угаадасны нүх ашиглахыг хориглосон. 
“Хөрсөө хамгаалья” өдөрлөгийг НИТХ-ын ажлын алба, НЗДТГ, НЭМГ, Дүүргүүдийн ЗДТГ-тай хамтран 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдөр 
“Тусгаар тогтнолын талбай”-д зохион байгуулсан. Өдөрлөгт нийт 100 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагууд өөрсдийн бараа 
бүтээгдэхүүн, эко шийдэлтэй жорлонгийн төслөөр оролцож, иргэдэд мэдээлэл өгсөн.
2019 он: Ил задгай зөвшөөрөлгүй оршуулгаас үүдэх хөрсний бохирдлыг бууруулах зорилгоор “Нийслэпийн нутаг дэвсгэрт  
орш уулгы н үйл ажиллагаа зохион байгуулах ж ур ам ’-н шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, НЗД-ын Зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, НИТХ-ын даргад өргөн барьсан.
2020 он: 1. “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах 
журам”-ыг НИТХ-ын 2020 оны 32/03 тогтоолоор батлуулсан.
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/992 дугаар захирамжаар Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс 
сэргийлэх нийслэлийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын Агаар, орчны бохирдлын асуудал 
хариуцсан төслүүдийн удирдагч Д.Мөнхжаргалаар ахлуулсан ажпын хэсгийг байгуулагдсан, ажпын хэсгээс эрх зүйн орчныг 
сайжруулах хүрээнд дүрэм, журам, стандарт шинээр боловсруулаагүй, санал аваагүй болно.



Үр дүн, үр нөлөө: 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 ахуйн нэгж, байгууллагад 2019.01.01-нээс эхлэн 
ММЗ 5924:2015 стандартад нийцсэнээс бусад төрлийн нүхэн жорлон, угаадасны нүх ашиглахыг хориглосон. Хөрсөө хамгаалъя” 
өдөрлөгийг зохион байгуулж, иргэдэд мэдээлэл өгсөн. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагаа зохион байгуулах 
журам”-г боловсруулж НИТХ-д өргөн барьсан.

1

25 3.2.9

Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгийн ариун УБЗАА 
цэврийн байгууламжуудыг стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. НЗДТГ-ын БТХ Т.Гантөмөр 70%

2017 он: Олон улсын “Гүүд неборс” ТББ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр сургууль, 145 
дугаар цэцэрлэгийн ариун цэврийн өрөөний дизайн, орчин нөхцлийг сайжруулах ажпын зураг төсөв, интерьер дизайн боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээний ажлыг хийсэн. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 26 сургууль цэцэрлэгийн гадна болон дотор инженерийн 
шугам сүлжээ, дээвэр, ариун цэврийн байгууламжийг засварлах, шинэчлэх, солих ажпыг хэрэгжүүлж, нийслэлийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгө болон агаарын бохирдлыг бууруулах сангийн төсвөөс 1,151,540,000 төгрөгийг шийдвэрлүүлсэн.
2018 он: Өвөлжилтөд хүндрэл учруулж болзошгүй халаалтын зуухны газар, 20 сургууль, 18 цэцэрлэг, 4 ясли нийт 42 байгууллагын 
инженерийн шугам сүлжээ, дээвэрт үзлэг хийж засвар хийх нэн шаардлагатай 22 байгууллагын гадна инженерийн шугам сүлжээ, 
дээврийн засварын хөрөнгийг НЗД-ын 2018 оны А/760 дугаар захирамжаар шийдвэрлүүлэн засварын ажпыг хийж гүйцэтгүүлсэн.
2019 он: НЗД-ын 2019 оны А/1055-р захирамжаар нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөр 6 сургууль, 8 цэцэрлэгийн инженерийн 
шугам сүлжээний засвар, төвийн шугамтай холбох ажлыг гүйцэтгэсэн.
2020 он: Нийслэлийн 2020-2021 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах хүрээнд газар доорх инженерийн шугам сүлжээнд гэмтэл аваар 
гарч болзошгүй 14 сургууль цэцэрлэгийн гадна, дотор шугам сүлжээ, дээврийн засварын ажилд Нийслэлийн Засаг даргын нөөц 
хөрөнгөөс 723 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн, шугам сүлжээг шинээр солих, өргөтгөх, засварлах, дээвэр дулаалах ажлыг гүйцэтгэсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: 1.ХУД-Т 2 сургуулийн барилгын ариун цэврийн өрөөний орчин, нөхцлийг сайжруулах ажпын зураг төсвийг 
хийлгэсэн. 2.Өвөлжилт хүндэрч болзошгүй 96 сургууль, цэцэрлэг, 22 төрийн байгууллагын барилгын инженерийн шугам сүлжээг 
засварлаж өвлийн улиралд гарч болзошгүй гэмтэл, саатлаас урьдчилан сэргийлэх, төвийн шугамтай холбох арга хэмжээ авсан.

3.3. Хоттохижилт, ногоон байгууламж

26 3.3.1

Хот тохижилтын ажил, үйлчилгээнд Олон улсын 150 9001:2015 стандарт , УБЗАА 
нэвтруулнэ. ; ХТГ Т.Гантөмөр 100%

2017 он: Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ажил үйлчилгээнд 1509001:2015 стандартыг нэвтрүүлэх ажпын хэсгийгбайгуулж, 
Зөвлөх үйлчилгээний “5РС5 сопзиШпд” ХХК-тай ногоон байгууламжийн мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх зорилго бүхий хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулсан. Ажпын хэсгээс ногоон байгууламжийн ажилбар бүр дээр 5 удаагийн давталттай зураг авалт хийж, үйл явцын 
процессын зураглалыг хийж, ногоон байгууламжийн тээвэрлэлт, шилжүүлэн суулгалт, тарилт, арчилгааны нийт 22 төрлийн ажилбарт 
технологийн картууд хөтөлсөн. Шинээр 5-аас доошгүй стандарт боловсруулах, олон улсын аудитын газраар баталгаажилтын аудит 
хийлгэх, гэрчилгээ /сертификат/ авах зорилтын хүрээнд 2018 онд 150,0сая.төгрөг шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн боловч төсөв 
тавигдаагүй.
2018 он: Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч “Дата Консалтинг” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж “Чанарын менежментийн зөвлөл”- 
ийг байгуулсан. 2 удаагийн сургалт, туршлага судлах аяллыг зохион байгуулж, эхлэлийн тайланг боловсруулсан. “Чанарын 
менежментийн зөвлөл” хүчинтэй хугацаа дууссан 16 стандартыг шинэчилж, техникийн 5 стандартыг боловсруулах ажпыг эхлүүлсэн.
2019 он: “Мод сөөг хэлбэржүүлэх” 1\/1№6772:2019, “Сөөгний суулгацыг шилжүүлэн суулгах" МЫ36773:2019, “Том модны суулгацыг 
шилжүүлэн суулгах” М№6774:2019 техникийн стандартыг боловсруулж, Стандарт хэмжил зүйн газрын техникийн хороогоор 
батлуулсан. Үлдсэн 2 стандартыг боловсруулан Стандарт, хэмжил зүйн газарт хүргуүлсэн. Зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаас 
дотоод аудит хийж, цаашид хэрэгжүүлэх ажилд санал зөвлөмж өгч, УБЗАА-ны нийт албан хаагчид, Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ,



! ^ хяналтын төрийн бус байгууллагуудад үе шаттайгаар сургалт зохион байгуулсан. 2019.12.29-ны өдөр Хотын тохижилт, ногоон 
байгууламжийн төрийн удирдлагын үйл ажиллагаанд анх удаа Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо 1809001:2016 
нэвтрүүлж баталгаажуулалтын гэрчилгээ гардан авсан.
2020 онд: 1. Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хамтран ажиллаж буй ХТГ ОНӨААТҮГ, Охь мандал ХХК-ны үйл ажиллагаанд 
1809001:2015 стандартыг нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 2020 онд шинээр “Голт борын төрлийн ургамлыг тарих, 
арчлах”, “Мод үржүүлгийн газарт гоёл чимэглэлийн мод, сөөгний суулгац ургуулах", “Сарнайн төрлийн ургамлыг тарих, арчлах”, 
“Зүлэгжүүлэх талбай бэлтгэх, үр тарих, арчлах", "Навчит модны суулгац, техникийн шаардлага”, “Ургамал цуглуулах, тодорхойлох 
арга” зэрэг нийт 6 стандартын төслийг боловсруулан Стандарт хэмжил зүйн газрын техникийн хороогоор батлуулсан.
2. Ногоон байгууламжийн арчилгааны 26 төрлийн стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж, технологийн картыг хөтлөн, 
гүйцэтгэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 1809001:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, сургалтыг зохион байгуулж 6 аж ахуй 
нэгж байгууллага зөвлөх үйлчилгээ авч ажиллаж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Хотын тохижилт, ногоон байгууламжийн төрийн удирдлагын үйл ажиллагаанд анх удаа Олон улсын чанарын 
менежментийн тогтолцоо 1309001:2016 нэвтрүүлж баталгаажуулалтын гэрчилгээ гардан авсан. Ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд 1309001:2016 чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлэх ажпыг 
эхлүүлснээр төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтыг гэрээт аж ахуй нэгж байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэвшил болгож, сар 
бүрийн гүйцэтгэлд сайжруулалт хийгдсэн байдлаар ажпыг дүгнэдэг болсон.

27 3.3.2

Харшлын өвчин үүсгэгч ургамлыг устгах, тоосонцрын дэгдэлтийг бууруулах 
арга хэмжээ авна.

УБЗАА
Дүургүүд Т.Гантөмөр 100%

ХЕМ-ийн тушаалаар “Шарилжгүй Улаанбаатар” аяныг Хавар, Намрын улиралд хоёр үе шаттайгаар 2016 оноос хойш тасралтгүй 5 
удаа зохион байгуулсан.

• 2016 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-1” аянд 6510 иргэн, 817 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 1,280,000 м.кв талбай,
• 2017 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-2” аянд 11647 иргэн, 1530 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 2,679,288 м.кв талбай,
• 2018 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-3” аянд 24036 иргэн, 6190 аж ахуйн нэгж байгууллага оролцож 4,191,010 м.кв талбай,
• 2019 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-4” аянд 24936 иргэн, 5633 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцож, 4,200,732 м.кв талбайн
• 2020 онд “Шарилжгүй Улаанбаатар-5” аянд 24950 иргэн, 4960 аж ахуйн нэгж, байгууллага оролцож, 7,546,640 м.кв талбайн 

шарилж, зэрлэг ургамал цэвэрлэсэн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: “Шарилжгүй Улаанбаатар” аяныг 2016 оноос эхлэн санаачлан хэрэгжүүлж, жил бүрийн хавар, намрын улиралд 
зохион байгуулан нийт давхардсан тоогоор 117029 иргэн, 24090 ажахуй нэгж байгууллага оролцоотойгоор 19897 гаталбайн шарилж, 
луулийг цэвэрлэсэн.

28 3.3.3

Дүүрэг, хороололд бичил цэцэрлэг байгуулж, нэг хүнд ногдох ногоон 
байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

УБЗАА
Дүүргүүд Т.Гантөмөр 100%

Орон сууцны хорооллууд дундах тохижилт, ногоон байгууламжгүй, сул шороон хөрстэй, хүний хөлд тахлагдсан, борооны ус ихээр 
тогтдог нийслэлийн 9 дүүргийн 157 байршилд ойн төгөл бүхий бичил тохижилт хийх судалгааг дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, 
СӨХ-той хамтран хийж, хот төлөвлөлт, инженерийн шугам сүлжээ, газар олголт зэргийг харгалзаж нийт 38 байршилд ойн төгөл бүхий 
бичил тохижилт хийсэн. Үүнд:
2016 онд: 8 байршилд 380ш нарс, 24,000ш хайлаас, 7,500ш улиас, 6 төрлийн 200,000ш бут сөөг тарьж 6 орон сууцны хороолол 
дотор ойн төгөл байгуулсан.
2017 онд: 3131ш нарс мод, 11 төрлийн 250,000ш бут сөөгтарьсан



2018 онд: Нийтийн эзэмшлийн 23 байршилд 3714ш нарс, ойн төгөл бүхий бичил цэцэрлэгт 935ш нарс мод, 22 төрлийн 349,000ш 
мод сөөг тарьсан.
2019 онд: 7 байршилд 8000ш хайлаас, 1695 гацуур, 685ш том оврын шилмүүст нарс мод, 343,273ш навчит болон гоёл чимэглэлийн 
бут, 9200 у/м ургамлан хашлагыг шинээр болон нөхөн тарьж, 45м.кв цэцгийн мандал, 5198м.кв зүлэг тарьсан.
Ойн төглийн 38 байршилд 3530ш мод, сөөг тарьж, 8740м2 талбайг зүлэгжүүлэн, ногоон байгууламжийн хэмжээг 59.6 га-аар 
нэмэгдүүлэн нийт нийслэлийн ногоон байгууламжийн хэмжээг 483.6 га-д хүргэсэн.
2020 онд: Шинээр 11,8 га талбайг зүлэгжүүлж, 3241 ш шилмүүст мод 250000ш гоёлын навчит мод сөөгтарьж, арчилгааг мэргэжлийн 
байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн. Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Далан давхар, Алтан өлгий, 
Маахуур толгой орчмын оршуулгын газруудад нийт 9247ш мод сөөг тарьж, 12га газрын арчилгааны ажлыг 3 ААНБ гүйцэтгэж байна. 
Нийтийн эзэмшлийн шинээр 40.4га, арчилгааны 122.4га, хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1.2га, тусгай хэрэгцээний 16га нийт 180,Ога 
газарт ногоон байгууламжийг шинээр нэмэгдүүлж, нягтралын хэмжээг нэмэгдүүлснээр Улаанбаатар хотын нэг хүнд ногдох ногоон 
байгууламжийн хэмжээ 2016 онд 1.7м2, 2017 онд 2.4м2, 2018 онд 3.2м2, 2019 онд 4.1м2, 2020 онд 5,1м2-т хүрээд байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Улаанбаатар хотын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 2016 онд 1.7м2, 2017 онд 2.4м2, 2018 онд 
3.2м2, 2019 онд 4.1м2, 2020 онд 5,1м2-т хүрээд байна.

29 3.3.4

Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор гудамж талбайг зүлэгжүүлж, хатуу 
хучилттай болгоно.

УБЗАА
Дүүргүүд Т.Гантөмөр 100%

2016 онд 80.7 га, 2017 онд 90.0 га, 2018 онд 98 га, 2019 онд 108.8 га, 2020 онд 120.6 га буюу нийт 389.3 га сул шороон хөрс бүхий 
нийтийн эзэмшлийн зүлэгт талбайн арчилгааг хийсэн. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн сул шороон хөрсийг хатуу хучилттай 
болгох ажпын хүрээнд 2017 онд 12,040м2, 2018 онд 10,833м2, 2019 онд 83,643м2, 2020 онд 40.625м2 буюу нийт 147.1 га талбайг 
хатуу хучилттай болгон тохижуулсан.
2019 онд НЗД-аас дэвшүүлж буй “Нэг хот, нэг стандарт” зорилтын хүрээнд явган замыг засварлах, чөлөөлөх, шинээр барих ажпыг 
зохион байгуулах ажлын хэсгийг ХЕМ-ийн 2018 оны А/289 дүгээр тушаалаар байгуулсан бөгөөд ажпын хэсгээс судалгааг хийж, 2019 
оны нийслэлийн төсөвт 4.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн. Тус ажлын хүрээнд НЗД-ын 2019 оны А/374-А/383 дугаар 
захирамжийг гаргуулсан ба 9 дүүргийн хэмжээнд нийт 251 байршилд 3,134.4 сая төгрөгөөр 67,098.1м2 явган зам, УБЗАА-наас 32 
байршилд 16545 м2 талбайд 868.6 сая.төгрөгөөр явган зам барих ажпын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, шалгарсан 
гүйцэтгэгчтэй НАЗХГ гэрээ байгуулан хяналт тавин ажиллаж байна. Нийт 9 дүүргийн хэмжээнд 283 байршилд, 83,643.1м2 талбайд 
буюу 59,3км /дунджаар 1,5 м өргөнөөр тооцсон/ явган зам барих ажил хийгдэж байна. Мөн 9 дүүргийн хэмжээнд орон сууцны хороолол 
дунд 32 байршилд ойн төгөл бүхий бичил цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 21, 
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 37, дүүргийн төсвөөр 10 байршилд буюу нийт 100 байршилд спорттоглоомын 
талбай байгуулах ажилд явган замын ажил хийгдсэн.
НЗД-ын 2020 оны А/471 дүгээр захирамжийн дагуу 2020 онд санхүүжих нийт 28 багцаар 24,416м2 талбайг 1,446,760,000 төгрөгөөр 
хийж гүйцэтгэх ажпын худалдан авах ажиллагааг зарлаж, зөвлөмжийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн боловч Нийслэлийн Засаг даргын 2020 
оны А/1252 дугаар захирамжаар дээрх захирамжийг хүчингүй болгож, санхүүжих дүнд өөрчлөлт оруулсан. Захирамжид өэрчлөлт 
оруулсны дагуу Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 13,400м2 талбайд явган зам хийх ажпыг 740,223,186 төгрөгөөр хийж 
гүйцэтгэсэн Мөн Багахангай дүүрэгт 4740м2, Багануур дүүрэгт 11,667м2 явган замын ажил 2020-2021 онд он дамнан хэрэгжинэ. Нийт 
нийслэлийн 8 дүүргийн /Налайхаас бусад/ хэмжээнд 29,807м2 явган замын ажил хийгдэж байна. БНД, НД-т он дамжин 
649,6сая.төгрөгөөр он дамжин тохижилтын ажил хийгдэнэ.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийт 9 дүүргийн хэмжээнд хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор нийт 389,3 га сул шороон хөрс бүхий нийтийн 
эзэмшлийн талбайг зүлэгжүүлж, нийт 147.1 га талбайг хатуу хучилттай болгон тохижуулсан.

30 3.3.5 Хоттохижилтын байгууллагуудад цагаар ажиллах журам нэвтрүүлнэ. УБЗАА Т.Гантөмөр 100%



_____________________ I___Дүүргүүд_____________________
“Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах”, “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлэх хүрээнд 
аюулт үзэгдэл, осол, аваарын улмаас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт бий болсон хор уршгийг арилгах, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, 
талбайн бүтээн байгуулалт, тохижилт, далан, суваг, гэр хорооллын гуу жалганд үүссэн хог хаягдлыг цэвэрлэх, мод, бут, сөөгтарих, 
зүлэгжүүлэх, зэрлэг ургамлыг устгах, цас, мөс, халтиргаа, гулгааг арилгах үйл ажиллагаанд ажилгүй иргэд болон оюутан, залуучуудыг 
татан оролцуулах зорилгоор НЗД-ын 2017 оны "Хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 
А/48 дугаар захирамжийг батлуулсан. Уг захирамж батлагдсанаар хот нийтийн аж ахуйн ажилд иргэдийг цагаар ажиллуулах 
боломжийг бүрдүүлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах, Нийслэлийн Засаг даргын 09 дүгээр сарын 30- 
ны өдрийн “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 дугаар захирамж, нийслэлийн Онцгой комиссын 2019 оны 
05 дугаар хурлаас өгсөн үүргийн дагуу хангамжийн 7 цэгт буусан сайжруулсан түлшийг 25 кг-ын савлагаатайгаар савлах ажилд 
иргэдийн бүлгийн 133 хүнийг 2 ээлжийн зохион байгуулалтаар 2019 оны 10 дугаар сарын 05-наас эхлэн өдрийн 8 цагаар ажиллуулж, 
нийт 115220 шуудай буюу 2880,5 тн сайжруулсан түлшийг савласан.
Үр дүн, үр нөлөө: НЗД-ын 2017 оны А/48 дугаар захирамжбатлагдаж, иргэдийн цаг үеийн шинжчанартай ажилд дайчлан ажиллуулах 
боломжийг бүрдүүлсэн.

31 3.3.6

Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, байгууллагыг УБЗАА ! т  гV г—1 ! 1.1 знтөмөр үрамшуулах эрх зүин орчин бүрдүүлнэ. Дүүргүүд 100%

Мод тарьсан, ногоон байгууламж бий болгосон иргэд, байгууллагыг урамшуулах эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд 2017 онд 
Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн газрын алба, 9 дүүргийн ЗДТГ-ын саналыг авч “Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулахад 
дагаж мөрдөх журам”-ын төслийг боловсруулж, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлсэн боловч НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 
2014 оны 166 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийтийн эдэлбэрийн газрыг дахин төлөвлөн байгуулах журам’’-д заасан “Урамшуулал”- 
ын зохицуулалт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тул хэлэлцүүлсэн журмын төслийг батлах шаардлагагүй гэж шийдвэрлэсэн. 
Нийслэлээс 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулж УБЗАА-наас 
“Манай хороо-Миний гудамж" аяныг санаачлан нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулж, 16,255 иргэн, айл өрх 2,2 тэрбум, 
5770 аж ахуйн нэгж байгууллага 12,9 тэрбум төгрөгийн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажпыг хийсэн. Аянд шалгарсан дүүрэг, хороо, 
өрх, иргэн, ТҮК-ийн 131 хүнийг 84 сая төгрөгөөр урамшуулсан.
2019 оныг “Иргэдийн оролцоотой - Хөгжпийн жил” болгон зарлаж, Хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны А/132 дугаар тушаалаар 
“Манай хороо-Миний гудамж аян”-ыг2019 оны 05 дугаар сарын 15-аас 10 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэлх хугацаанд 2 дахь жилдээ 
зохион байгуулж, шилдэг дүүрэг, хороо /орон сууцны хороо, гэр хороо/, ажахуйн нэгж/орон сууцны хороо, гэр хороо/, өрх, хогтээврийн 
байгууллага гэсэн 7 номинациар шалгаруулсан. Аяны хүрээнд 2018 онд иргэн, аж ахуйн нэгж байгуууллагын 15.1 тэрбум, 2019 онд 
14.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн байна.
2019 онд “Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд хашаандаа мод сөөгтарих ажилд 1220 өрх идэвхтэй оролцсон бөгөөд шилдэг 
байр эзэлсэн 100 өрхөд УБЗАА-аас ногоон байгууламжийн урамшууллын зардлын 49,8 сая төгрөгөөр гоёл чимэглэлийн болон 
жимсний нийт 5400 ширхэг суулгацыг олгосон.
2020 он: НЗД-ын 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарласантай холбогдуулан тохижилт, ногоон байгууламж, 
цэвэрлэгээний ажилд байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор “Манай хороо-Миний гудамж” 3 дугаар 
аяныг зарлаж, 7 номинациар шилдэг оролцогчдыг шалгаруулж, шилдэг 150 өрхөд 6 төрлийн 1200ш жимс жимсгэнэ, гоёлын модоор 
урамшуулаад байна.
Үр дүн, үр нөлөө: 2017 онд шинэчлэн боловсруулсан “Нийтийн эдэлбэр газрыг тохижуулахад дагаж мөрдөх журам”-д нийтийн 
эзэмшлийн гудамж зам талбайг хувийн хөрөнгөөр тохижуулсан аж ахуй нэгжийг урамшуулах зохицуулалтыг тусгасан.



2019, 2020 онд “Манай хороо - Миний гудамж” аяны хүрээнд хашаандаа мод сөөгтарьсан шилдэг250 өрхөд гоёл чимэглэлийн болон 
жимсний нийт 6600 ширхэг суулгац олгосон.___________________________

32 3.3.7

Хог хаягдлыг тээвэрлэх, ангилах, боловсруулах, худалдан авах цогц 
менежментийг дүүрэг бүрд бий болгоно.

УБЗАА
Дүүргуүд Т.Гантөмөр 100%

2017 он: 1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг 11-р сараас эхл.үүлсэн.
2018 он: 1. Нийслэлийн 9 дүүргийн 22 ТҮК-ний хүчин чадлыг үнэлэх, гэр хорооллын айл өрхийн хог хаягдлыг хуваарьт өдрөө 
тээвэрлэж байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор шалгалт зохион байгуулж, хуваарийн дагуу хог тээвэрлэх үйл ажиллагааг хэвшүүлэх, 
түүний хяналтыг сайжруулах чиглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн. 2019 оны байдлаар Нийслэлийн 100 гэр хорооны 73 хувь нь сард 2 
удаа хуваарьт өдрөө ачилт хийж, үлдсэн 27 хувь нь хуваарьт өдрөөс 1-2 хоног хоцордог, машин техникийн эвдрэл гэмтлийн 
шалтгаанаас хуваарьт өдрөө очиж чадахгүй сард 1 удаа хог тээвэрлэлт хийсэн.
2. 2018, 2019 онд хаягдал цаас, цаасан хайрцаг 183 тн, хуванцар гялгар уут 3 тн, шил 2.5 тн, лааз 1,5 тн, 2019 онд нийт 25 байршлаас 
цаас, цаасан хайрцаг 210 тн, хуванцар гялгар уут 10 тн, шил 7.5тн, лааз 1 тн-ийг тус тус дахин боловсруулах үйлдвэрүүдэд хүргэж, 
дахин боловсруулалтад оруулсан. Айл өрх, ААНБ-ын ангилсан хаягдал бор цаас, хуванцар, шил лаазыг хуваарийн дагуу /Лхагва- 
Шил лааз, Баасан-Цаас, Бямба-Хуванцар/ хуванцар хог дахин боловсруулдаг “Мог пластик” ХХК, цаас дахин боловсруулдаг “Сайн 
цаас” ХХК, “Агар” тайж ХХК болон бусад шил лаазны хаягдлыг хоёрдогч түүхий эд авдаг цэгүүдэд хүргэдэг болсноор төвлөрсөн хогийн 
цэгүүдэд дарж булагдаж байгаа хог хаягдлын хэмжээ 25 хувиар буурсан.
3. Хог хаягдлыг ангилан ялгах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлж ААН, байгууллага, СӨХ-д зориулсан хог хаягдлыг 3 төрлөөр 
ангилдаг 3x1, 5x2 харьцаатай төмөр торон хогийн савны загварыг гаргаж, Хан-Уул дүүргийн 3 хороонд хог хаягдал ангилан ялгах 
зориулалттай хогийн савнуудыг байршуулж ангилан ялгах үйл ажиллагааг хэвшүүлсэн. Мөн алслагдсан дүүргүүдэд орших хог 
хаягдлын цэгийн зургийг шинэчлэн боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд НҮБ-аас Ландфилын барилгын ажлыг 2019 оны 05-р сард 
эхлүүлсэн. Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт Үндэсний Ландфилын байгууламжийн ажпыг 2019 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2020 онд 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөсөн.
2020 онд: 1 БОАЖЯ-ны 200 сая төгрөгийн санхүүжилтээр БЗД-ийн 26 хороонд 10 байршилд, ХУД -ийн 1,2-р хороонд 10 байршилд, 
УБЗАА-ны Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах төслийн хүрээнд 15 ангилан ялгалтын савыг бэлтгэн, хүсэлт гаргасан хороод 
СӨХ-дэд байршуулсан. Түүнчлэн Монголын үндэсний Радио телевиз, Мандах бүртгэл дээд сургууль, Ид шидийн орон хүүхэд 
хамгааллын төвүүд шаардлагад нийцсэн ангилан ялгах хогийн савыг байршуулаад байна. 1СР ЕХРО 2020 арга хэмжээнд хуванцар 
болон лаазан хаягдал авах автомат машиныг олон нийтэд танилцуулж, ХУД-ийн Етаг1 худалдааны төвд уг төхөөрөмжийг байрлуулж 
“Мопрау”-тэй хамтран нэг ширхэг хуванцар сав, лаазыг 15 төгрөгөөр худалдан авч байна.
2. НЗД-ын 2020 оны “Хог хаягдлын эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай” А/1067 дугаар захирамжаар хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр ангилж хэвшүүлэх ажлыг эхлүүлж, худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгч ТОП 45 ААНБ-д захирамж, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг танилцуулж, маркетингийн ажлын төлөвлөгөөндөө хогоо ангилах үйл ажиллагааг уялдуулах, байгууллага бүр хогоо 
ангилах булантай болох талаар зөвлөмж өгсөн.
Хог хаягдалыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг сурталчилах, нэгдсэн ойлголт өгөх зорилгоор нийслэлийн 81 хорооны 
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй СӨХ, ААНБ-д хогоо ангилан ялгах чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг танилцуулсан 9 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд чиглэсэн нөлөөллийн ажпыг 
зохион байгуулж байна. Үүнд: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 87 байгууллага, ТЭСО группийн 15 охин компани, БОСА группийн 10 
охин компани, Гацуурт ХХК, Цагдаагийн ерөнхий газар, Яамдын нийтлэг үйлчилгээний газрууд, Арьсны өвчин судлалын үндэсний 
төв, Их Монгол комплекс, Үндэсний давхар даатгал ТӨХК, Цэргийн хувцасны үйлдвэр, Солонгос, Монголын хамтарсан МСҮТ, “Насан 
туршийн боловсролын төв”, “100 айл” ТББ, 9 дүүргийн 21 хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагын байцаагч, зам талбайн үйлчлэгч, 
жолооч ачигч, мастер, инженер техникийн 230 хүн, олон нийтийн 85 байцаагч зэрэгтөрийн болон хувийн хэвшлийн 201 байгууллага,



16 сургууль, цэцэрлэгийн нийт 1800 орчим албан хаагчидад сургалт хийж, зөвлөгөө өгсөн. Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 
менежментийн талаар сургалт, мэдээллийг телевиз, радис, сонины 35 сэтгүүлчид хийж, хогоо ангилах хөдөлгөөний заавар 
мэдээллийг авто замын уулзвар, гудамж дахь 42 том самбар, нийтийн тээврийн 77 автобусны буудлын мэдээллийн байгууламжид 
байршуулж, АЗ хэмжээтэй 3 төрлийн постер 3000 хувь, А4 хэмжээтэй 2 төрлийн постер 3000 хувийг хэвлүүлж нийтийн тээврийн 
автобусны дотор, ААН, албан байгууллагын мэдээллийн самбар, орон сууцны хотхон, хорооллын мэдээллийн самбаруудад 
байршуулсан.
Хогоо ангилах хөдөлгөөний талаарх радио шторк, зөзлөгөөг бэлтгэн Их Монгол РМ99.7, №\м габю РМ88.8; 0)ВМ РМ89.3; Инээмсэглэл 
РМ99.3, МС1_ГСас!ю РМ88.3-аар эдөрт 21 удаагийн давтамжтай нийт 1168 удаагийн цацалт хийж, видео шторкыг орон сууцны 
хорооллын 1000 ширхэг цахилгаан шатны мэдээллийн дэлгэц, кино театруудаар түгээж байна.
Бага насны хүүхэд, сурагчидад хогоо ангилах зөз дадлыг суулгах зорилгоор “ВатЬоо” театртай хамтран улсын цэцэрлэг, сургуулийн 
сурагчидад "Хогон мангас" хүүхдийн жүжгийг үзүүлж, нийслэлийн ерөнхий боловсролын 1, 3, 23, 34, 48, 133, 97, 21,5, 33, “Шинэ эхлэл 
сургууль”-ийн багш, сурагчдад хог ангилах, дахин ашиглах, боловсруулах үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг олгох автобустай эко 
аяллыг зохион байгуулсан. “Соёлын солилцоо хөгжлийн төв" ТББ болон Нийслэлийн Болозсролын газартай хамтран нийслэлийн 
ерөнхий боловсролын сургуулиудын 10, 11 дүгээр ангийн сурагчдын дунд "Хог хаягдал ангилан ялгалт ба хотын соёл" сэдэвт англи 
хэл дээрх эссэ бичлэгийн уралдааныг зарлаж, 200 гаруй оролцогчоос шилдэг 40 сурагчийг шалгаруулж, урамшуулсан.
2019 онд ангилж бэлдсэн ЗбОт картон цаас тээвэрлэсэн бол 2020 онд 646,4т картон цаасыг тээвэрлэж хэмжээг 1.7 дахин, 2019 онд 
155т хуванцар, лааз, шил тээвэрлэсэн бол 2020 онд 173,7т хуванцар, лааз, шил тээвэрлэж хэмжээг 1.1 дахин тус тус нэмэгдүүлээд 
байна.
3. Хүнсний хогхаягдлыг ангилах, бэлтгэх, тээвэрлэхталаар ХУД-ийн Имарт, Наадам центр, Мишээл экспо, 65 ресторан хоолны газар, 
ЧД-ийн 110, БЗД-ийн 37, СБД-ийн 42 ресторан, хоолны газруудад нийт 257 ААНБ сургалт хийж, хүнсний хаягдлыг хэрхэн ангилах 
талаархи 2000 ширхэг зааварчилгааг хэвлүүлж ресторан хоолны газруудад түгээсэн. ЧД-ийн ресторануудаас ангилсан хүнсний 
хаягдлыг тээвэрлэж компост бордоо хийх талбайд буулгаж эхлээд байна.
4. Үнс ангилах төслийг СХД-ийн 3, 4, ЧД-ийн 7, 12 дугаар хорооны 7684 хашааны 11845 өрхөд туршилтаар 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 | 
тээвэрлэсэн. Үнсээ сайн ангилан ялгасан СХД-ийн 3 хорооны өрхүүдэд 120 шуудай сайжруулсан түлшийг урамшуулал болгон 
олгосон. Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжпийн газар /1)ЫЮО/-аас хзрэгжиж 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.
5. НЗД-ын 2020 оны А/500 дугаар захирамжаар СХД-ийн 21-р хорооны Барын аманд хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах зориулалтаар 5 га газрыг УБЗАА-нд олгосон. “Эко Тайхи” ХХК-тай хамтран бордооны үйлдвэр байгуулахаар ажиллаж 
байгаа бөгөөд “Шарилжгүй Улаанбаатар-5” аяны хүрээнд хадаж цэвэрлэсэн 86 тонн шарилж, зэрлэг ургамлын хаягдлаар компост 
бордоо хийхээр төвлөрүүлсэн.
НЗД-ын 2019 оны А/1060 дугаар захирамжаар СХД-ийн 21 дүгээр хороо Соёондын аманд 3.3 га газрыг малын гаралтай хог хаягдлыг 
устгах булшлах зориулалтаар олгосон боловч тухайн газар нь агаарын хөлөг нисэх буух зурваст орсон тул байршлыг дахин судалж 
СХД-ийн 21 дүгээр хороо Арслангийн аманд 5.4 га газарт малын гаралтай төвлөрсөн хог хаягдлын цэг байгуулсан. 2020 онд “Эко
Тайхи” ХХК, “МСРТ” ХХК-тай малын гаралтай түүхий эдээр эко бордоо хийх гэрээ байгуулж, хамтран ажиллаж байна.______________
Үр дүн, үр нөлөө: 1. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг 2017 оноос эхлүүлж айл өрх, ААНБ-ын ангилсан 
хаягдлыг хуваарийн дагуу цуглуулж 2020 онд 646,4 тн цаас, цаасан хайрцаг, 173,7 тн хуванцар, лааз, шилийг дахин боловсруулалтад
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оруулж, 2019 онтой харьцуулахад дахин боловсруулалтад оруулсан хог хаягдлын хэмжээг 2.8 дахин нэмэгдүүлж, төвлөрсөн цэгт 
дарж булагдсан хог хаягдлын хэмжээг 25 хувиар бууруулсан.
2. Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг дээр үүсдэг ил шаталт, орчны бохирдолыг бууруулж, үнс, хүнсний бүтээгдэхүүн, барилга, малын 
гаралтай хог хаягдлыг дахин ашиглах төлсийг хэрэгжүүлж эхлээд байна.

!
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Хог хаягдлыг дахин боловсруулах Эко-Паркийн дэд бүтцийг байгуулж, хог УБЗАА _ г  . ПП0/ 
хаягдлын менежментииг саижруулна. НБОГ
2017 он: Эко парк төслийг хэрэгжүүлэхээр Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо, Сектех групп ХХК-тай 
гурван талт гэрээг 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр байгуулсан. Уг төслийн хүрээнд Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн 
цэгт 8 үйлдвэр, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт 11 үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөсөн. НХТЕТГ-аар архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар гаргуулж, үйлдвэрүүдийн газрын кадастрын зураглалыг хийлгэх, хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрүүдийн скиз зургийг 
боловсруулах ажлыг Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоотой хамтран гүйцэтгэсэн.
2018 он: 1. Эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо ТББ-тай 
хамтран нарийвчилсан өөрчлөлтүүдийг хийж, Нарангийн энгэрийн болон Цагаан давааны Эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг батлуулсан. Барилга хот байгуулалтын яамнаас хог ангилан ялгах үйлдвэр барихаар хөрөнгө төсөв шийдвэрлэгдэж, 
гүйцэтгэгч нь шалгарч ажил эхлэх болсонтой холбоотойгоор Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн Эко паркийн хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, 12-р сард дахин батлуулсан.
2. МУ-ын Ерөнхий сайдын 2018.02.21-ний өдрийн 26-р захирамжаар “Улаанбаатар хотод жилд 250.0 мянган тонн хог хаягдал хүлээн 
авч шатааж эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулах асуудлыг судалж, холбогдох шийдвэрийн төслийг бэлтгэж Засгийн газарт 
танилцуулах” үүрэг бүхий Ажпын хэсэг байгуулагдсан.
2019 он: 1. Улаанбаатар хотод жилд 250.0 мянган тонн хог хаягдал хүлээн авч шатааж эрчим хүч гаргах үйлдвэр байгуулахаар 
тооцоолол хийгдэж, үйлдвэр байгуулах төслийг Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газраас концесын хуулийн 
дагуу хэрэгжүүлэхээр концесын сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 3-р сард зарласан бөгөөд концес шалгаруулалт амжилтгүй болж, 
концесын хуулийн дагуу төсөл хэрэгжүүлэх санал ирүүлсэн “Чайна тайнинг” ХХК-тай шууд гэрээ хийхээр ажпын хэсэг байгуулагдан 
ажиллаж байна. Энэхүү үйлдвэрийг байгуулахад нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 8га газар шаардлагатай байгаа бөгөөд энэхүү асуудлыг 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба хариуцан ажиллаж байна.
Барилга хот байгуулалтын яамны санхүүжилтээр Эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төвөллөгөөний 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 оны 5-р сараас эхлүүлсэн ба 2019 онд батлагдсан төсвийн хүрээнд барилгын ажил 30 
хувьтай хийгдээд байна.
2. Нийслэлийн хэмжээнд 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.
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 оны 05 сарын 17-ны өдөртөсөл хэрэгжүүлэх 14 компанитай гэрээ байгуулсан ба 2019 онд 3 үйлдвэрийгашиглалтад оруулахаар 
төлөвлөсөн. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 3 үйлдвэрийн барилгын ажил 90 хувьтай байна.
3. НЗД-ын 2019 оны А/1060 захирамжаар СХД-ийн 32-р хороо Эмээлтийн урд хэсэгт 2,1 га газрыг малын гаралтай хог хаягдлыг 
хүлээн авч ангилан ялгах, дахин боловсруулах, төвлөрсөн цэгийн зориулалтаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 
эзэмшүүлсэн. Тус газар дээр малын гаралтай хаягдлаар бордоо хийх аж ахуйг байгуулахаар “Усан болор хангай” ХХК-тай хамтран



ажиллаж байна. “Мах маркет” ХХК-тай хамтран мах боловсруулах үйлдвэрлэлээс гарах малын гаралтай хог хаягдлыг ангилан ялгах, 
дахин боловсруулж, хаягдал өөх тосоор саван, угаалгын бодис хийх чиглэлээр хамтран ажилласан. Мөн НВЦ ХХК өндөгний хаягдал 
цаасан суурийг дахин боловсруулалтад оруулж, өндөгний цаасан суурь хийдэг болсон. “Тэр их нуур” ХХК-тай хамтран Нарангийн 
энгэрийн хогийн цэгийн урд хэсэг вакум цонхны үйлдвэрлэлээс гарсан хуванцар хаягдлыг дахин боловсруулж, цэвэр, бохир усны 
хоолой хийх төслийг хэрэгжүүлсэн. БОАЖЯ-аас 2019 онд хаягдал дугуй боловсруулах, устгах тендерийг зарласан бөгөөд тендерт 
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлдэг, хаягдал дугуй боловсруулж, хүүхдийн тоглоомын талбайн резинэн хавтан 
үйлдвэрлэдэг “Инахис” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Инахис ХХК энэхүү төслийн хүрээнд нийт 156000 ширхэг 
хаягдал дугуйг боловсруулж, бОООм.кв резинэн хавтан үйлдвэрлэж, нийслэлийн захын хорооны 16 цэцэрлэгийн гадна талбайд 
байршуулаад байна.
4. "Пластик Центер” ХХК 2017-2019 онд 980 гаруй тонн гялгар уутыг дахин боловсруулж, 1500 ширхэг нүхэн жорлонгийн бохирын 
цооног, 521 Ош худгийн таг хийсэн. “Сан Оргиу” ХХК 300 тонн хаягдал гялгар уутыг дахин боловсруулж, 2100ш траншей буюу 
инженерийн шугам сүлжээний худгийн тагийгхийж, тагжуулсан байна.
5. “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ын 
төслийг боловсруулж НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хуралд танилцуулсан.
2020 онд: 1. 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 хийгдсэн. 2020 оны улсын төсөвт 
үлдсэн 8.0 тэрбум төгрөг тусгагдсан бөгөөд үйлдвэрийг 2021 оны 06-р сард багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
2. “Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
НИТХ-ын 2020 оны 32/03 тогтоолоор батлуулсан. Улмаар журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж, Улаанбаатар 
хотын Захирагчийн ажпын алба, Дүүргийн Засаг дарга, Хог хаягдлын үйлчилгээний байгууллагатай “Хог тээврийн гурвалсан гэрээ” 
байгуулж, хог тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудын дунд хог хаягдлын цуглуулалт тээвэрлэлтийг сайжруулах, стандартыг 
нэвтрүүлэх, тэргүүн туршлагыг солилцох талаар санал, туршлага солилцох уулзалтыг 2 удаа хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хог хаягдлын үйлчилгээний хог 
тээврийн машинуудыг хяналтын СР5 системээр хянах программ хангамжтай болгож, бүх машиныг СР5 хяналтын системд холбож, 
өдөр тутмын хяналтыг хэрэгжүүлдэг болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Нарангийн энгэрийн болон Цагаан давааны Эко паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан. 
Нийслэлийн хэмжээнд 2020 оны байдлаар хог хаягдал дахин боловсруулах чиглэлээр нийт 28 үйлдвэр ажиллаж байгаа ба 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 
гэрээ байгуулсанаас 5 үйлдвэрийн гэрээг цуцалж, 9 үйлдвэрт ажлаа эрчимжүүлэх чиглэлээр хугацаатай үүрэг өгөөд байна.
Барилга хот байгуулалтын яамны санхүүжилтээр Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт 300 тонн хог хаягдал ангилан ялгах хүчин 
чадалтай үйлдвэрийг 2021 оны 06-р сард багтаан ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна.
“Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
НИТХ-ын 2020 оны 32/03 тогтоолоор батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.

34 3.3.9

Туул, Сэлбэ, Дунд голын урсцыг нэмэгдүүлж, эргийн дагуу олон нийтийн УБЗАА ж  Батбаясгалан 70% 
эрүүл мэнд, соёл, амралтын тохилог орчин бүрдүүлнэ. НБОГ 0
2018 он: 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 болжзогссон. Сангийн сайд, НЗД нарын 2018.04.16-ны өдрийн 199/685 тоот хамтарсан тушаал, захирамжаар 
Сэлбэ голын сав газрын экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, голын урсацыг сэргээн сайжруулах, усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, 
усны чанарыг сайжруулах, амрах, зугаалах тохилог орчин бүрдүүлэх голын эргийн тохижилтыг хариуцах Ажлын хэсэг байгуулагдсан.
2019 он: ТСангийн сайд, НЗД нарын 2018.04.16-ны өдрийн 199/685 тоот хамтарсан тушаал, захирамжаар Сэлбэ голын сав газрын 
экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, голын урсацыг сэргээн сайжруулах, усны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, усны чанарыг 
сайжруулах, амрах, зугаалах тохилог орчин бүрдүүлэх голын эргийн тохижилтыг хариуцах Ажпын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2019.06.20-ны өдрийн А/607 дугаар захирамжаар 839.0 сая төгрөг, 2019.07.09-ний өдрийн А/697 дугаар 
захирамжаар 500.0 сая төгрөг шийдвэрлэн, дугуйн зам барих нийт төсөв болох 3,3 тэрбум төгрөгнөөс хийх ажлын тоо хэмжээг зураг 
төсвөөс салгуулж, батлагдсан 1.3 тэрбум төгрөгөөр Маршалын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл 7,1 км урттай 1,5м өргөнтэй явган 
зам, 1,5м өргөнтэй дугуйн зам барих ажлыг эхлүүлсэн.
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Дунд голын эргийн дагуу 1.68 га газарт иргэн С.Нямдаваа өөрийн хөрөнгөөр 888.3 м.кв талбайд 
явган хүний зам, 512.5 м.кв талбайд унадаг дугуйн зам, 5ш амралтын сүүдрэвч, 36ш нарны эрчим хүчээр ажилладаг гэрэлтүүлэг, 20ш 
амралтын сандал, 16ш хогийн сав, ЗОш унадаг дугуйн зогсоол, 1219.2 м.кв талбайд тохижилт бүхий тоглоомын талбай, 7379.9 м.кв 
талбайд ногоон байгууламж хийсэн.
2020 он. НЗД-ын 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 хөгжпийн 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, 6 ш 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.
Үр дүн, үр нөлөө: Маршалын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл 7,1 км урттай 1,5м өргөнтэй явган зам, 1,5м өргөнтэй дугуйн зам 
барьсан. Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Дунд голын эргийн дагуу 1.68 га газарт 888.3 м.кв талбайд явган хүний зам, 512.5 м.кв 
талбайд унадаг дугуйн зам, 5ш амралтын сүүдрэвч, 36ш нарны эрчим хүчээр ажилладаг гэрэлтүүлэг, 20ш амралтын сандал, 16ш 
хогийн сав, ЗОш унадаг дугуйн зогсоол, 1219.2 м.кв талбайд тохижилт бүхий тоглоомын талбай, 7379.9 м.кв талбайд ногоон



байгууламж байгуулсан. Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Туул голын эрэг дагуу Маршалын гүүрний баруун тал Туул голын урд 
эргийн 1,9 га газарт иргэдийн ая тухтай амрах, орчин нөхцлийг бүрдүүлсэн амралт зугаалгын талбай байгуулсан.

35 3.3.10

Орчны бохирдол, гуу жалга, далан сувгийн цэвэрлэгээг иргэдийн 
оролцоотой сайжруулж, хог хаягдлыг бууруулах арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА
Дүүргүүд

Т.Гантөмөр 100%

Гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, гуу жалга цэвэрлэгээний иргэдийн бүлгүүдийг ажиллуулж эхэлснээр цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ хийгдээгүй бохирдол ихтэй нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн цэвэрлэгээ тогтмол хийгдэх боломж бүрдсэн.
2016 онд 288 иргэдийг 10 сарын хугацаанд ажиллуулж нийт 15.6 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийгдэж 625 сая төгрөг,
2017 онд 366 иргэдийг 8 сарын хугацаанд ажиллуулж нийт 13.1 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийгдэж 655.5 сая төгрөг
2018 онд 229 иргэдийг 9 сарын хугацаанд ажиллуулж нийт 22.8 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийгдэж 639.3 сая төгрөг
2019 онд 225 иргэдийг 11 сарын хугацаанд ажиллуулж нийт 19.9 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийгдэж 458.6 сая төгрөгийн 
санхүүжилтийг тус тус олгосон байна.
2020 онд 210 иргэдийг 11 сарын хугацаанд ажиллуулж нийт 25.3 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийгдэж 631.2 сая төгрөгийн 
санхүүжилтийг тус тус олгосон байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Хот нийтийн урсгал зардлын 3,009.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг иргэдийн бүлэгт нийт 1318 иргэнийг ажиллуулж 
давхардсан тоогоор гэр хорооллын гудамж, гуу жалганы нийт 96.7 сая м2 талбайд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийлгэж, гэр хороолол дахь 
орчны бохирдлыг 56 хувиар бууруулсан.

36 3.3.11

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн цэвэрлэгээ, төвлөрсөн хогийн 
цэгийн үйл ажиллагааны чадавхыг сайжруулна.

УБЗАА
Дүүргүүд Т.Гантөмөр 100%

2017 он: Хоттохижилтын газарт автозамын цастүрэгч 2, автозамын цас бутлагч 2, цас цэвэрлэх машин 1, ковш 1, ачааны автомашин
1, бага оврын олон үйлдэлт трактор 1, экскаватор 1, бульдозер 2, УБ Зам засвар арчлалтын газарт 1 эксковатор, Геодези усны 
барилга байгууламжийн газарттусгай зориулалтын 1 авто машиныг тус тус нийлүүлсэн.
ХЕМ-ийн 2017 оны А/21 дүгээр тушаалаар зам талбайн цэвэрлэгээний хуваарийг шинэчлэн баталж 387 км урт 5.5 сая м.кв талбайн 
49,6 хувь, санхүүжилтийн 65%-ийг Хот тохижилтын газарт хуваарилан, үлдсэн зам, алслагдсан зам, замын байгууламжийн цас, мөс 
арилгах цэвэрлэгээгдүүргийн ТҮК болон зам цэвэрлэгээний хувийн хэвшлийн компаниудад жилийн турш хариуцуулан, санхүүжилтийг 
нь олгосон.
2018 он: 2018 онд төвлөрсөн хогийн цэгт зориулсан 3 бульдозер худалдан авах, Нарангийн энгэр, Цагаан давааны хогийн цэгт4.384м 
урт хашаа барихаар нийт 1,5 тэрбум төгрөгийн төсөв батлагдсан. НЗД-ын 2018 оны А/58 дугаар захирамжаар дээрх ажлыг ХТГ 
ОНӨААТҮГ хариуцаж хэрэгжүүлэхээр даалгасаны дагуу ХТГ ОНӨААТҮГ худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг 
шалгаруулсан.
2018 онд зам талбайн цэвэрлэгээний зардалд 11,5 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд батлагдсан төсвийн хүрээнд ХЕМ-ийн 
2018.01.18-ны өдрийн А/21 дүгээр тушаалаар нийт 383 км урт, 5,5 сая м.кв гудамж талбай, зам замын байгууламжийг нийт 11 
мэргэжпийн байгууллагад хариуцуулан цэвэрлүүлж байхаар шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийн дагуу дүүргүүдийн тохижилт 
үйлчилгээний байгууллагууд болон ХТГ ОНӨААТҮГ гэсэн нийт 11 мэргэжлийн байгууллагатай цэвэрлэгээний ажлын гэрээг байгуулан 
гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажилласан.
2. 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 төслийг Европын сэргээн 
босголтхөгжпийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зээлийн гэрээ 2018 оны 10-рсарын 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.
2019 он: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Налайх дүүргийн Төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагаагсайжруулахаар 1ш ковш, 1ш авто 
пүү, төвлөрсөн цэгийн бүртгэлийн байр, програм, техник хангамж, тоног төхөөрөмж, авто пүү угсрах ажлыг хийж хэрэгжүүлсэн. Хот 
тохижилтын газар ОНӨААТҮГ-ын хэрэгцээнд зориулжзам угаах агаар чийгшүүлэх 5ш машин, зам талбайн цэвэрлэгээний бага оврын 
20ш машиныг худалдан авч, тусгай зориулалтын автомашин хадгалах гараж барих ажлыг эхлүүлсэн.
2019 оны зам цэвэрлэгээний зардалд 10.5 тэрбум төгрөг батлагдсан бөгөөд ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн дагуу сонгон шалгаруулалтыг 
хийж, ХЕМ-ийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар нийт 387 км урт, 5.5 сая м2 гудамж талбай, зам 
замын байгууламжийг 11 мэргэжпийн байгууллагаар цэвэрлүүлэх гэрээг байгуулан ажиллаж байна.
2. 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 барих төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг 
Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн 2019.10.14-ны өдрийн А/341 тооттушаалаар байгуулан, төслийн зөвлөх“СЕ5Т 1п!га51гис1иге 
СопзиИапсу” компанитай хамтран үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.
2020 он: 1. НЗД-ын 2020 оны А/317 дугаар захирамжаар нийслэлийн төсвийн 350 сая төгрөгөөр он дамжин Багануур дүүргийн 
төвлөрсөн хогийн цэгийн нөхцлийг сайжруулах ажпыг эхлүүлсэн. 2020 онд 50 сая төгрөг шийдэгдсэн.
2. Европын сэргээн босголт хөгжпийн 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 нийлүүлэх гэрээг “Майнес Ап” ХХК-тай 
байгуулсан.
3. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хог тээврийн тусгай зориулалтын шахдаг 15 ширхэг авто машин, экскаватор 1ш, 3 том оврын 
авто машин, техникийг авч, Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ, БЗД, БГД-т хуваарилан олгосон.
НЗД-ын 2020 оны "Эрх шилжүүлэх тухай” А/464 дүгээр захирамжаар УТХО-аар 2020 онд худалдан авах хоттохижилтын хогтээврийн 
болон тусгай зориулалтын 25ш автомашин, механизмыг худалдан авахаар гэрээ хийгдсэн ба 2021 онд он дамжин хийгдэхээр болсон.
4. Нийт 492 км урт, 7,0 сая м.кв гудамж талбай, зам замын байгууламжийг нийт 12 мэргэжпийн байгууллагад хариуцуулан 
цэвэрлүүлж байхаар шийдвэрлэсэн. Уг шийдвэрийн дагуу дүүргүүдийн тохижилт үйлчилгээний байгууллагууд болон ХТГ ОНӨААТҮГ 
гэсэн нийт 17 мэргэжпийн байгууллагатай цэвэрлэгээний ажлын гэрээг байгуулан гүйцэтгэлд хяналттавьж ажилласан.
Үр, үр нөлөө: Нийслэлийн нийтийн эзэмшлийн зам замын байгууламжийн цэвэрлэгээ, арчилгаа 2016 онтой харьцуулахад 3,5 дахин 
нэмэгдүүлж, зам цэвэрлэгээ хариуцсан ААНБ-ууд өдөр бүр тогтмол, цэвэрлэгээ үйлчилгээг жигд хийдэг болсон.
2. Алслагдсан дүүргүүдийн хог хаягдлын хэмжээ нэгдсэн бүртгэлтэй болсноор нийслэлийн хэмжээнд хог хаягдлын гаралтын тоо 
хэмжээ бодитоор хэмжигдэх нөхцөл бүрдсэн.
3. Барилгын хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах нөхцөл бүрдэж байна.

ТАВ.ЗАСАГЛАЛ
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"Худалдаа, үйлчилгээ-2020", "Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020" нийслэлийн УБЗАА Т Гантөмөо 100% 
дэд хөтөлбөрүүдийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ. м
“Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020:
2017 он: “Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулах ажпын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2017.09.21-ний өдрийн А/149 дүгээр тушаалаар байгуулж, Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж буй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудын хүний нөөцийн нарийвчилсан судалгааг үндэслэн 
хөтөлбөрийн төслийг боловсрүулж, НЗД-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн НИТХ-д хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан.



2018 он: “ Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 15/06 тоот тогтоолоор 
батлуулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг НЗД-ын 2018 оны А/480 дугаар захирамжаар батлуулсан. Нийт 5 зорилтын 21 
үйл ажиллагаа дунджаар 90%-тай хэрэгжсэн. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дараах араг хэмжээг хэрэгжүүлсэн:

Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам”-ыг олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, эрх зүйн орчны өөрчлөлттэй 
уялдуулан шинэчлэн боловсруулж Нийслэлийн Засаг даргын Зэвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн, Нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барьсан боловч НЗД-ын шийдвэрээр эгүүлэн татсан.
МҮХАҮТ-тай хамтран “Худалдааны тухай хуулийн хүлээлт ба салбарын өнөөгийн байдал 2018” бизнес эрхлэгчдийн чуулганыг 
2018.03.23-ны өдөр зохион байгуулж нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний салбарын 300 гаруй бизнес эрхлэгчид, ХХААХҮЯ, ГХЯ, дүүргүүдийн ЗДТГ болон холбогдох төрийн ба төрийн 
бус байгууллагууд, мэргэжлийн их дээд сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын төлөөллийг хамруулсан.
Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын хөгжлийг дэмжих, төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн 
хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын алба, МҮХАҮТ-ын хооронд 
“Хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг"-ийг байгуулсан.
“Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /6МР, СНР/ нэвтрүүлэх нь сэдэвт 
сургалтыг нийслэлийн 9 дүүргийн Засаг даргын тамгын газар Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, ШУТИС болон Хоол зүй, шим 
судлалын Монголын нийгэмлэгийн багш нартай хамтран хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын ажилтан ажиллагсад, 
төрийн болон төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тогооч, Ерөнхий боловсролын сургуулийн цайны газрын түрээслэгч, тогооч 110 
хүнийг хамруулсан.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж буй хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудад эрүүл ахуйн болон 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /СМР, СНР/ нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд ХХААХҮЯ, МХЕГ, ШУТИС, НЭМҮТ-өөс интерактив 
зөвлөмжийг боловсруулж, 1000 ширхэг СР хэвлүүлсэн.
Улаанбаатар хотын ЗАА, Багануур дүүргийн ЗДТГ-ын ХХҮХ, Монголын тогооч нарын холбоотой хамтран 2018 оны 04 дүгээр 
сарын 22-ны өдөр тогооч нарын ажил мэргэжлийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулж, 37 тогоочийг оролцуулж, 
“Дүүргийн тогооч нарын 2-р зөвлөгөөн”-ийг зохион байгуулж 151 ААН-ийг хамруулсан.
Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-аас “Эм зэт” худалдааны академитай хамтран худалдааны хууль, эрх зүйн орчин, өнөөгийн байдал, 
ирээдүйн чиг хандлага, удирдлага хүний нөөц, мэргэжлийн ур чадвар, эрүүл ахуйн зохистой дадал, хадгалалт, тээвэрлэлт, 
хаяг шошгололтын стандарт, дэвшилтэд технологийн талаар төрөлжсөн сургалт зохион байгуулж, худалдааны томоохон 30 
ААН-ийн сургалт хариуцсан менежер, эрүүл ахуйч нарт мэргэшлийн гэрчилгээ олгосон
Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний салбарт дэвшилтэт технологи, инновацийг франчайз хэлбэрээр нутагшуулж, олон улсын 
жишигг нийцсэн “Үндэсний сүлжээ"-г хөгжүүлэх зорилгоор АНУ-ын Сиркл Кей, Бүгд найрамдах Солонгос улсын “Си Юу" олон 
улсын франчайзинг сүлжээ дэлгүүрийн лиценз эзэмшигч Сиркл чейн, Сентрал экспресс Си Ви Эс ХХК-ийн үйл ажиллагааг 
дэмжин, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж, хэрэглэгчийн өдөр тутмын хэрэгцээ 
шаардлагыг цагийн хязгаарлалтгүйгээр хангах ая тухтай үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэллээ. Энэ ажлын хүрээнд “Сэнтрал 
экспресс Си Ви Эс” ХХК-д нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 24 цагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг 
даргын 2018.04.23-ны өдрийн А/354 дүгээр захирамжаар олгосон.
Нийслэлийн хэмжээнд “Сиркп К” сүлжээний 9 дэлгүүр ашиглалтад орж, 6 дэлгүүр засвар үйлчилгээ хийж, Си Юу сүлжээ 11 
дэлгүүр ашиглалтад орж, 4 дэлгүүр засвар, үйлчилгээ хийж байна.Сиркп чейн ХХК нь Нийслэлийн 2018 оны шилдэг 
франчайзингийн номинацид нэр дэвшиж, шалгаран Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын дээд шагнал “Гаруда-2018" шагналыг 

_______ хүртсэн._______________________________________________________________________________________________________



Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 353 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратеги”- 
ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан “Давс багатай бүтээгдэхүүн” шалгаруулах 
удирдамж, “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээний хүрээнд хоол, хүнс үйлдвэрлэгчдийн 
танилцуулах уулзалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр ХХААХҮЯ-ны хурлын танхимд зохион байгуулж 120 аж ахуйн 
нэгжийг хамруулсан. “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье" арга хэмжээнд 11 ААНБ хамрагдан 
бүтээгдэхүүнийхээ жор технологийг өөрчлөн давсны агууламжийг бууруулсан. Арга хэмжээний 1 дүгээр шатанд “Мах маркет” 
ХХК, “ДЦС-4" ТӨХК-ийн “Эрчим” зоогийн газар “Давс багатай махан бүтээгдэхүүн, хоол үйлдвэрлэл эрхлэгч”-ээр, 112 дугаар 
цэцэрлэг Гран при шагналаар тус тус шагнагдсан.

2019 он: Нийт 5 зорилтын 21 үйл ажиллагаа дунджаар 84,6%-тай хэрэгжсэн. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг зохион 
байгуулсан. Үүнд:

Худалдааны тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэгт ажиллаж, хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулсан. 
"Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэг журам’’-ыг НИТХ-аар батлуулсан. “Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ 
МЫ55021:2007” стандарт, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага” МК154946:2005 стандарт, Хоолны газрын 
нэр томьёо тодорхойлолт МИ56777:2019 стандарт нь Стандартхэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны С/33, С/34, С/35 дугаар 
тогтоолоор тус тус батлагдсан. “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" МИ55021-1:2019 
стандарт батлагдсанаар "Үндэсний ая тухтай сүлжээ дэлгүүр"-ийн стандарт нь тус стандартын шалгуур үзүүлэлтэд тусгагдсан 
тул тус стандартыг шинээр боловсруулах шаардлагагүй болсон. СХЗГ, ХХААХҮЯ-тай хамтран хэвлэлийн бага хурал зохион 
байгуулж шинэчлэн батлагдсан стандартуудыг танилцуулж, НМХГ, ДЗДТГ-ын холбогдох албан хаагч нарт сургалт зохион 
байгуулж, аж ахуйн нэгжүүдэд стандартыг хэрэгжүүлэх талаар үүрэг өгч, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр 
сурталчилсан.
Нийслэлийн хүн амыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан, эрүүл аюулгүй мах махан бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор хотын 
баруун, зүүн бүсэд Мах боловсруулах үйлдвэр /МБҮ/ байгуулах ТЭЗҮ болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, байгаль орчны 
үнэлгээ батлагдан, гүйцэтгэлийн ажил 70-90 хувьтай байна. Нийслэлийн Засаг дарга МБҮ-ийн ажлыг шуурхай гүйцэтгүүлэх 
зорилгоор Хөгжлийн банкнаас санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт баригдаж буй мах боловсруулах үйлдвэрийн барилга угсралт хийгдэж байна.
Монголын Үндэсний Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимтай хамтран 2018-2019 онд “Их хотын хямдрал-Бизнес фестиваль” арга 
хэмжээг Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгуулж, “Бизнес парад”-нд худалдаа, үйлчилгээний 250 ААН-ийн 2000 гаруй бизнес 
эрхлэгчид оролцож, иргэдэд хямдралтай урамшуулалтай сугалаатай худалдаа үйлчилгээ үзүүлсэн. Худалдаа, үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд зориулж 8 төрлийн Зөвлөмж боловсруулж млллм.иЬзепдсе.тп вэб сайтад байршуулсан. Нийслэлийн 380 жилийн 
ойгоор “Үйлчилгээний соёл 55” аяны хүрээнд “Үйлчилгээний төгөлдөршил” шагналыг 7 ААНБ-д олгосон. Европын холбооны 
“Монголын худалдааг дэмжих төсөл”-ийн санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь МҮХАҮТ, ХҮИС-тай 
хамтран Худалдаа үйлчилгээний стандарт /гарын авлага, зөвлөмж/-ийг боловсруулан 1000 ширхгийг хэвлэлтэд өгсөн 
Салбарын хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилгоор 225 хүнийг тогооч, зөөгч, бармен, худалдагчийн мэргэжил эзэмших 
сургалтад хамруулж, 108 тогоочийн мэргэжпийн зэргийг ахиулж, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулсан. Хоол үйлдвэр 
үйлчилгээний салбарын ажиллагсдаас 18 улс оронд 140 гаруй тогооч ур чадварын тэмцээн уралдаанд оролцож, Олон улсын 
Фестивальд 1 тогооч оролцсон. Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолоор хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудыг 
16 чиглэлээр тохирлын үнэлгээнд заавал хамруулах жагсаалт батлагдаж, тус тохирлын үнэлгээг хийх мэргэшсэн шинжээч 
бэлтгэх сургалтад Нийслэл, дүүргийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн 34 албан хаагчид хамрагдан орон тооны бус 
мэргэшсэн шинжээчийн эрх авч тохирлын үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж байна. ХНХЯ-ны Мэргэжпийн 

_______боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулан ажилласан.________________________________



Шинэ дэвшилтэт техник, технологи, инновацийг франчайз хэлбэрээр нутагшуулж буй худалдааны 78 салбар, хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний 22 салбар олон улсын франчайзын эрхээр ажиллаж, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 75 
салбар “Үндэсний сүлжээ” нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Аялал жуулчлалын хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний брэнд бүтээгдэхүүн 
“1)В паабат”, “11В дгееп Фоб”, “1)В М1СЕ Фоб", “1)В еуеп( Фос!" арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хүүхэд гэр бүлд 
ээлтэй газруудыг бий болгох зорилгоор УБЗАА, НМХГ, ХГБХГ хамтарсан удирдамжийг 2 дахь жилдээ хамтран баталж, ААНБ- 
уудыг идэвхжүүлэн жил бүр шалгаруулалт зохион байгуулж, худалдааны 30, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 230 газар хүүхэд 
гэр бүлд зориулсан тасаг/булантай болсон. Иргэдийн эко хүнсээр хангах, хүнсний аюулгүй байдлын боловсролыг олгох, 
ногоон худалдан авалтыг нэвтрүүлэх ажпыг сурталчилж 70 хайпер, супермаркетад “Органик хүнсний тасаг’’-тай болсон. 
Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл, зөв зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх 
талаар 3 төрлийн зөвлөмж боловсруулж, албаны сайтад байршуулж, 36 удаагийн сургалтанд 1060 ААН, иргэнийг хамруулан, 
6717 ААН, иргэнд мэдэгдэл хүргүүлэн, хяналт шалгалт хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн. Мөн “Өег өглөө” төслийн 
хүрээнд 500 хүүхдийг хамруулан, хүүхдийн хоолны 88 нэр төрлийн хоолны жор технологийг боловсруулж хэвлэлтэд өгсөн. 
“Нэг аяга сүү миний эрүүл мэнд" аяныг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг Нийслэлийн Засаг даргын орлогчоор батлуулан, 
Хүнсчдийн холбоотой хамтран Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 4 ангийн 280 сурагчдад сургалт 
зохион байгуулж, Сүү хувьцаат компани нь үйлдвэрийн сүү, аарц, цагаан идээг сурталчлан таниулах аян зохион байгуулж 
байна. “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээг 2018-2019 онд хэрэгжүүлэн хүнсний үйлдвэр, 
томоохон үйлдвэрийн дэргэдэх хоолны газар, сүлжээ хоолны газар, сургууль, цэцэрлэл/үд гэх мэт 220 гаруй газар давсны 
агууламжийг бууруулсан.

Дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2018 онд 100.0 сая, 2019 онд 85.0 сая төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр тусгаж 
батлуулсан. 2017 онд хөтөлбөрийг боловсруулахад 10.0 сая төгрөг, 2019 онд хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд 10.0 сая төгрөг урсгал зардалд 
тусгаж баталсан. Иймд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг Олон улсын байгууллага-Төсөл хөтөлбөр, ТББ-мэргэжлийн холбоод, хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтад тулгуурлан зохион байгуулж байна. 2019 онд 10 сая төгрөг батлагдсанаас “Үйлчилгээний төгөлдөршил” 
шагнал бий болгох, “Үйлчилгээний соёл 55” нэвтрүүлсэн ААНБ шалгаруулж шагнах ажилд 4.7 сая төгрөг зарцуулахаар Хотын Ерөнхий 
менежерийн тушаалаар батлуулсан. Мөн 5.3 сая төгрөгийг Хүүхдийн хоолны стандарт жор технологи хэвлүүлэх, Худалдаа, Хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний гарын авлага бэлтгэж хэвлүүлэхэд зарцуулсан.
2020 он: Худалдаа, үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд “Жижиглэн худалдааны зах, 
түүний үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”, “Түгээлтийн төв, түүний үйлчилгээ. ерөнхий шаардлага”, “Агуулах дэлгүүр”, “Хоолны газрын 
хүний нөөцөд тавих шаардлага”, “Кейтеринг үйлчилгээнд тавих шаардлага стандарт”-ын төслийг ХХААХҮЯ, мэргэжлийн ТББ-уудтай 
хамтран боловсруулж, 2 стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын Техникийн хороонд хүргүүлсэн.
Худалдаа, үйлчилгээнд дэвшилтэт технологи, инновацийг франчайз хэлбэрээр нутагшуулах замаар Үндэсний сүлжээг хөгжүүлэх 
зорилтын хүрээнд дэвшилтэт технологи бүхий худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 
20.1 хувиар нэмэгдэж, Нийслэлийн хэмжээнд 6 аж ахуйн нэгжийн 141 салбар олон улсын франчайзын эрхээр ажиллаж, Үндэсний 
сүлжээний 12 аж ахуйн нэгжийн 139 салбар үйл ажиллагаа явуулж, 68 салбар тохирлын гэрчилгээ авсан байна.
Хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй 
“Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулан Мэргэжпийн Зөвлөл байгуулж, худалдагчийн ажил мэргэжлийн стандарт, лавлахыг шинэчлэн 
боловсруулж байна. Мөн тогоочийн мэргэшлийн түвшинг тодорхойлон баталгаажуулж, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсны үндсэн 
дээр онолын болон ур чадварын сургалтыг зохион байгуулах зорилгоор “Мэргэжпийн түвшин тогтоох” чанарын үзүүлэлтийн индексийг 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төвийн даргын тушаалаар батлуулсан.
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 мэргэжпийн 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.
Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд монгол хүний хоногийн хоол хүнсээр 
авбал зохих 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 нийгэмлэгТББ-тай хамтран боловсруулсан. 
Мөн бага насны хүүхдүүдэд зориулж ус уух ач холбогдол, ундаа, кофе шингэн уух зүйлсийн хэрэглээний ялгаа, ундааны далд сахрын 
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 ЗЭ хүүхэлдэйн киногЧингэлтэй дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран, усуухын ач тусын талаар 
видео шторкийг Сэнтрал экспресс Си Ви Эс ХХК-тай хамтран бэлтгэж Нийслэл, дүүргийн сайтууд болон фейсбүүкээр нийтэд 
сурталчилсан.
Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020:
2017 он: “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” нийслэлийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг Хотын Ерөнхий менежерийн 2016 
оны А/152 дугаар тушаалаар байгуулж, “Нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын өнөөгийн төлөв байдлын судалгаа” төслийн 
даалгавар боловсруулж, нийслэлийн ахуйн үйлчилгээний салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ, судалгааг мэргэжлийн багаар 
хийлгэж, дүн шинжилгээнд үндэслэн “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж, ШУТИС-ын 
Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн эрдэмтэн судлаачдын багаар нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ хийлгэсэн. Дэд 
хөтөлбөрийг боловсруулахад ашиглах суурь судалгааны санал асуулгыг зохион байгуулах, хөтөлбөрт тусгагдах бодлого, зорилтын 
талаар нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 6100 ширхэг саналын хуудсаар 147 хорооны 985 иргэн, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны харьяа 3 байгууллага, ахуйн үйлчилгээний салбарын 9 Төрийн бус байгууллагыг хамруулан санал 
авч тусгасан. Хөтөлбөрийн төслийг нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, НИТХ-д өргөн барьсан.
2018 он: "Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020" дэд хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 16/7 дугаар тогтоолоор батлуулж, үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг НЗД-ын 2018 оны А/577 дугаар захирамжаар батлуулсан. Хөтөлбөрийн 5 зорилтын 26 үйл ажиллагааны хэрэгжилт 70%- 
тай хэрэгжсэн.
Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд:

“Монголын мэргэжпийн хумс урлал, гоо сайхны холбоо”-ны боловсруулсан “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээний үед 
мөрдөгдөх эрүүл ахуй, халдваргүйтгэл ариутгалын шаардлага”, “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээнд тавих шаардлага”, 
“Алжаал тайлах иллэгийн үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартуудын төсөлд санал өгч, Стандартчиллын техникийн 
хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн саналыг тусган дахин боловсруулалт хийж байна. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А/361 тоот тушаалаар байгуулагдсан Үндэсний стандартын улсын үзлэгийн 
дэд салбар комисст ажиллаж, салбарын стандартуудын шинжилгээ хийсэн.
Салбарын ажиллагсдыг дэмжих, үсчин, гоо засалч, хумс засалчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, орчин үеийн чиг 
хандлагыг тодорхойлох, шинэ арга техник, технологиос харилцан суралцах, туршлага солилцох, өвөрмөц урсгалыг үсчин, гоо 
сайхны үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зорилгоор, Монгол Улсын аварга шалгаруулах “Үсчин, гоо засалч, хумс дизайн урлалын XXIV 
их наадам” болон Ази Номхон далайн орнуудын олон улсын тэмцээнийг угтан төвийн 6 дүүрэгт үсчин, гоо засалчдын аварга 
шалгаруулах тэмцээнийг 2018 оны 05 дугаар сараас 09 дүгээр сарын хооронд зохион байгуулж, 90 гаруй салбарын 505 үсчин, 
гоо засалч, хумс засалчдыг хамруулан “Шилдэг”-үүдийг тодруулсан.
2018 оны 09 дүгээр сарын 10-11-ний өдрүүдэд Франц улсын Парис хотноо зохион байгуулагдсан 45 орны 1600 гаруй үсчин 
оролцсон “\Л/СЖШ НА1К” Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсыг төлөөлөн Монголын үсчин гоо засалчдын 

_______ мэргэжлийн холбооноос 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцсон бөгөөд эмэгтэй үс засалтаар 3 үсчин “Хүрэл медаль”, гоо



сайхан, дизайн урлалын чиглэлээр 3 оролцогч “Мөнгөн медаль” хүртсэн. Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс Зүүн 
Европын эстетик урлагийн “Алтан цом”-ыг Монголын үсчин, гоо засалчдын мэргэжлийн холбооны тэргүүн Ж.Довчинсүрэн 
хүртсэн.
Монголын Үсчин, гоо засалчдын холбоо, Монголын Үсчин, гоо засалчдын мэргэжлийн холбооноос шинээр 67 хүнийг үсчин, 
гоо засалчийн мэргэжлээр сургажтөгсгөн, 13 үсчин, гоо засалчийн мэргэжлийн зэргийг ахиулж, гэрчилгээ олгосон. 
Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд ахуйн үйлчилгээний салбарын ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр 
36 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 634 ААН, иргэнийг хамруулсан.
Ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр Нийслэлийн хэмжээнд ахуйн үйлчилгээний 98 цэг салбар шинээр нэмэгдсэн.
Хотын захын гэр хорооллын халуун усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 14, 5-р хороо, 
Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 11, 23, 30, 32-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 7-р хороо, Баянзүрх 
дүүргийн 27-р хороонд тус бүр 3-5 шүршүүрийн өрөө бүхий 9 халуун усны газар ашиглалтад орсноор гэр хорооллын халуун 
усны хүртээмж 5,2%-иар нэмэгдсэн. Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 9 ажлын байр бүхий “Ахуйн 
үйлчилгээний төв”-ийг ашиглалтад оруулсан.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийг бүрэн хамарсан мэдээллийн нэгдсэн 
сан бий болгож иргэдэд нээлттэй болгох, тус үйлчилгээний хүртээмж, хамрах хүрээг газар зүйн мэдээллийн систем дээр 
тодорхойлж иргэд, олон нийт чанартай үйлчилгээг богино хугацаанд, зөз сонгох боломжийг бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд нийт 
2101 ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлж, дүүргүүдийн мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан.

2019 он: Хөтөлбөрийн нийт 5 зорилтын 26 үйл ажиллагааны хэрэгжилт 69,9%-тай хэрэгжсэн.
ХХААХҮ-ийн сайдын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт ажиллаж “Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний 
хөтөлбөр”-ийн төсөл боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанд санал хүргүүлээд 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 
хуралдаанаар баталсан. 2019 оны 12 дугаар сард баггаан батлуулахаар “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээний үед 
мөрдөгдөх эрүүл ахуй, халдваргүйтэл ариутгалын шаардлага”, “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээнд тавих шаардлага”, 
“Апжаал тайлах иллэгийн үйлчилгээнд тавих шаардлага” зэрэг 3 стандартын төсөлд саналаа тусган батлуулахаар Стандарт, 
хэмжил зүйн газарт хүргүүлсэн. Мөн үсчин, гоо заслын стандартыг шинэчлэн сайжруулах шаардлагатай байгаад дүн 
шинжилгээ хийж, төслийн саналыг ХХААХҮЯ-д хүргүүлсэн.
“Нийслэлийн иргэд, олон нийтийн дунд ахуйн үйлчилгээний шинэлэг технологийг сурталчлах аян”-ыг Нийслэлийн Шинжлэх 
ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар, Улаанбаатар хотын хөгжпийн корпорац ХК, Монголын Үйлдвэрлэлийн хоршооллын Төв 
холбоо, Монголын Үсчин, гоо засалчдын холбоо, Үсчин гоо засалчдын мэргэжлийн холбоо, мэргэжпийн бусад холбоодтой 
хамтран, 253 аж ахуйн нэгж, иргэнийг хамруулан сургалт зохион байгуулж, шинэ технологи, инновацыг сурталчилж, аянд 
идэвхтэй оролцсон 3 аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж урамшуулсан.
Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй “Хамтран ажиллах гэрээ" 
байгуулж, ахуйн үйлчилгээний салбарт технологийн түвшний үнэлгээг хийх, ахуйн үйлчилгээний газруудад зэрэглэл тогтоох 
аргачлалыг боловсруулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.
Нийслэлийн хэмжээнд ахуйн үйлчилгээний 108 цэг салбар шинээр нэмэгдэж, нийслэлийн өмчид бүртгэлтэй халуун усны 10 
байрыг засварлаж, халуун ус, угаалгын төвтэй ахуйн үйлчилгээний 9 төвийг хувийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулж гэр 
хорооллын халуун усны хүртээмж 5,2 хувиар нэмэгдсэн.
Ахуйн үйлчилгээний салбарын ажиллагсдын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах хүрээнд 5 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 
100 гаруй бизнес эрхлэгчийг хамруулж, олон улсын “Бьюти мастер-2019” мэргэжпийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 19 

_______төрлөөр зохион байгуулж, 200 гаруй үсчин, гоо засалчдыг хамруулсан.________________________________________________



Нийслэлийн иргэд, олон нийтийн дунд ахуйн үйлчилгээний шинэ технологи, инновацыг сурталчлах, хэрэглүүлэх аян хүрээнд 4 сая 
төгрөгийг 3 аж ахуйн нэгж, 3 дүүргийг шагнаж урамшуулахад зарцуулсан. Нийслэлийн аварга шалгаруулах Үсчин, гоо засалчдын 
тэмцээнийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэн 3,2 сая төгрөгийг зарцуулсан.
2020 он: Ахуйн үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилтын хүрээнд “Үс заслын үйлчилгээнд тавих 
шаардлага” стандартыг шинэчлэн, ‘Тар, 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. ‘Тоо сайхны үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартыг шинэчлэн боловсруулж СХЗГ-ын Нийтлэг 
үйлчилгээний стандартчиллын Техникийн хороонд хүргүүлсэн.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй “Хамтран 
ажиллах гэрээ” байгуулан Үсчин, гоо сайхан, хумс заслын мэргэжпийн холбоо, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий 11 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй Мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулсан. Үсчин, гоо сайхны салбарын ажилтны ажил мэргэжпийн стандарт, лавлахыг 
салбарын ажилтанд тавьж буй орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж Мэргэжпийн боловсрол, сургалтын 
Үндэсний зөвлөлд хүргүүлэн батлуулж, мэргэжпийн 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 батлуулан, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай 
хамтран статистик судалгааны цахим мэдээллийн сан бүрдүүлж 1921 цэг салбарыг хамруулаад байна.
Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-тай хамтран 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 тус тус нийтийн ахуйн үйлчилгээний төвийг барихаар ажпын зурагтөслийг батлуулан барилгын 
ажпыг эхлүүлсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: 1. “ Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ-2020" нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 15/06 тоот 
тогтоолоор батлуулсан. Дэд хөтөлбөрийн 5 зорилтын 21 үйл ажиллагааны хэрэгжилт 100%-тай.
2. “Хүн амын ахуйн үйлчилгээ-2020” дэд хөтөлбөрийг НИТХ-ын 2018 оны 16/7 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Дэд хөтөлбөрийн 5 
зорилтын 26 үйл ажиллагааны дундаж хэрэгжилт 100%-тай.
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Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа түргэн 
үйлчилгээний цэгүүдийг олон улсын жишигт нийцүүлэн, эрүүл ахуй, аюулгүй 
байдлын шаардлага хангүулна.

УБЗАА
НМХГ Т.Гантөмөр Үнэлэх

боломжгүй

2017 онд: "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам"-ын төслийг боловсруулахдаа ТҮЦ эрхлэгчдийн 
холбоодын төлөөлөл болох 30 гаруй иргэн, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн албан 
хаагчдыг оролцуулсан нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2 удаа зохион байгуулж, Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн хуралд танилцуулсан. НЗД-ын Зөвлөлийн хурлаас гарсан саналыг тусган 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн 01/566 тоот албан бичгээр НИТХТ-ийн хуралд өргөн барьж, 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу саналыг дахин нэмж боловсруулан НИТХТ-ийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, НИТХ-ын А/61 дүгээр тогтоолоор батлуулж, Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 
бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн боловч хууль зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэхээс татгалзсан тухай мэдэгдсэн.
2018 онд: 1. НИТХ-ын А/61 дүгээр тогтоолоор батлуулагдсан "Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах 
журам"-ыг хууль зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, хүчин төгөлдөр үйлчлэх боломжгүй болсон тул “Нийслэлийн худалдаа,



үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын төсөлд ТҮЦ эрхлэгчид дүүргийн “Зөвлөл’’-тэй “гэрээ” байгуулж, тухайн дүүргийн худалдаа, 
үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байх, Нийслэлийн газрын харилцааны асуудал хариуцсан нэгж, хот 
байгуулалтын асуудал хариуцсан нэгж, нийтийн тээврийн асуудал хариуцсан нэгж, дүүргүүдийн Засаг даргын саналыг үндэслэн 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн тушаалаар баталсан байршилд байрлах, худалдаа эрхлэгчийн ариун цэврийн шаардлагыг 
хангах боломжтой байх, инженерийн шугам сүлжээ, зам, талбайд засвар, тохижилтын ажил хийх үед газрыг чөлөөлөх, хадгалалтын 
онцгой нөхцөл, горим шаардагддаг, түргэн гэмтэж, муудах хүнсний бүтээгдэхүүнээс бусад хаяг шошгын стандартын шаардлага 
хангасан, үйлдвэрийн сав баглаа боодол бүхий бүтээгдэхүүн худалдах зэрэг зохицуулалтыгтусгасан.
2. Нийслэлийн Засаг дарга болон Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээс өгсөн үүрэг чиглэлийн хүрээнд Дүүргүүдийн ЗДТГ-аас 
нийт 145 түргэн үйлчилгээний цэгийг нүүлгэн шилжүүлсэн.
2019, 2020 онд: “Нийслэлийн худалдаа, үйлчилгээний нийтлэгжурам”-ыг НИТХ-ын 2019 оны 25/20 дугаартогтоолоор батлуулжХууль 
зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн боловч захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгээгүй байгаа тул 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яамтай хамтран Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Нийслэлийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, улмаар Засгийн газраар дамжуулан УИХ-д өргөн барихаар 
Ажпын хэсэгт ажиллаж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: “ Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам”-д ТҮЦ эрхлэхэд тавигдах шаардлагыг 
нарийвчлан тусгаж НИТХ-ын 2019 оны 25/20 дугаар тогтоолоор батлуулж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 
бүртгүүлэхээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтай хамтран Монгол Улсын Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн холбогдох заалтад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах, улмаар Засгийн газраар дамжуулан УИХ-д өргөн барихаар ажиллаж байна.

НИЙТ 38 АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ 85.7% ХУВЬТАЙ, ҮНЭЛЭХ БОЛОМЖГҮЙ 2 АЖИЛ БАЙНА.

Ц.РЭГЗЭДМАА

БАТЖАРГАЛ
ХЯНАСАН:
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ

ТАНИЛЦСАН:
ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

НЭГТГЭСЭН:
БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 
БИЕЛЭЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Т.ХАЛИУНАА



УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИИН АЖЛЫН АЛБА

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН IV УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ

Үндсэн хэрэгжүүлэх 55 арга хэмжээ

2020 оны 12 дугаар сарын 30 Улаанбаатар хот
Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан нийт 52 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үндсэн буюу бие даан хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт- 52 арга хэмжээ
Үр дүнтэй /100%/ 42
Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ 4
Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ 1
Үнэлэх боломжгүй 5

Биелэлтийн дундаж хувь 96.2%

Хамтран хэрэгжүүлэх 21 арга хэмжээ

Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд туссан нийт 24 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан Нийт- 21 арга хэмжээ
Үр дүнтэй /100%/ 20
Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ гг
Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ 1
Хугацаа болоогүй -

Үнэлэх боломжгүй 2
Биелэлтийн дундаж хувь 95.9%

Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 76 арга хэмжээний биелэлт 98%-ийн 
хэрэгжилттэй байна.



НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН чиглэл

2020 оны IV улирал Улаанбаатар хот

Д/д

Засгийн газрын 
2016-2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөр, 
Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар 
хотын
Захирагчийн 2016- 
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 
заалт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хариуцах
хэлтэс Шалгуур үзүүлэлт

2019 
онд 

хүрэх 
түвшин, 
ҮР дүн

Шаардла 
гатай 

хөрөнгий 
н хэмжээ 
/сая төг./ 
хөрөнгий 

н эх 
үүсвэр

Үнэлгээ
ний

хувь

1.3 Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
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1.3.1.Нийслэлийн
хүн амын хүнсний
эрүүл, аюулгүй
бүтээгдэхүүний
хангамжийг
тогтворжуулж
бодлогын
хэрэпжилтийг
хангана.

Заалт: Хүн амын хүнсний 
хангамж, хүртээмжийг тогтвортой 
байлгах зорилгоор стратегийн 
хүнсний улирлын хамаарлыг 
бууруулан, стратегийн хүнсний 
улирлын нөөц бүрдүүлэх ажлыг 
эхлүүлнэ.

ЗАА-ны
ХҮХҮХ,
НХХААГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэпжилтийн хувь 100

9.2
/Улсын
төсөв/

100%

Биелэлт: 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 ажпын 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 мах буюу бэлтгэж нөөцөлсөн махны 
93 хувийг нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн 
болно.
Үр дүн, үр нөлөө: Хаврын улиралд махны хангамж, үнийг тогтвортой хадгалах бодлого 
зохицуулалтын арга хэмжээ авч, 11596.9 тн махыг мах бэлтгүүлж, 2020-2021 оны өвөл, хаврын 
хэрэгцээн д 10510.88 тн махыг нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн.
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1.3.6 Төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, 
жимсгэнийн аж ахуй 
эрхэлдэг иргэн, аж 
ахуйн нэгжийн 
бүтээгдэхүүний 
борлуулалтыг 
дэмжих, иргэдэд 
эрүүл, баталгаатай 
хүнсний 
бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэх, 
худалдан
борлуулах сүлжээг

Намрын ногоон өдрүүд нэгдсэн 
арга хэмжээг зохион байгуулж, 
төмс, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэнийн аж ахуй эрхэлдэг 
иргэн, аж ахуйн нэгжийн 
бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 
дэмжинэ.

НХХААГ,
ЗАА-ны
ХҮХҮХ

Төмс, хүнсний 
ногоо, жимс, 
жимсгэнийн 
хадгалалт, 

борлуулалтын 
цогцолбор төв, 

тоо

1
28,566.0 
Гадаады 

н эх 
үүсвэр

100%

Биелэлт: 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 хяналт тавин ажилласан. Үзэсгэлэн 
худалдаанд Сэлэнгэ аймгийн Зүүнхараа, Мандал, Шаамар,

- -



боловсронгуй
болгоно.

Зүүнбүрэн, Хушаат, Сант сум, Ховд аймгийн Зэрэг, Манхан сум, 
Дархан-Уул, Төв, Өмнөговь аймгийн 221 ногоочид оролцож, 26 нэр 
төрлийн хүнсний ногоо, нарийн ногоо, даршилсан ногоо, жимс, 
жимсгэнэ 10782.4 тн-ыг худалдан борлуулж нийслэлийн хүн амын 
хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт 26 байршилд 2020 оны 08 дугаар 
сарын 20-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 20-ны хооронд эх орны хөрсөнд ургасан 26 нэр төрлийн 
10782.4 тн хүнсний ногоо, нарийн ногоо, даршилсан ногоо, жимс, жимсгэнэ худалдан борлуулж 
нийслэлийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлсэн байна.

1.4 Аялал ж /улчлалын төв болно.
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1.4.5. Аялал 
жуулчлалыг 
нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 
Улаанбаатар хотод 
соёл урлаг, спорт, 
олон нийтийн арга 
хэмжээг тогтмол 
зохион байгуулна.

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
чиглэлээр олон нийтийг хамарсан 
арга хэмжээг зохион байгуулна

ЗАА-ны
ХҮХҮХ,
НАЖГ

“Хөхүүрийн айраг”, 
“Дээлтэй Монгол” 

наадам арга 
хэмжээний тоо

2

30.0
Нийслэл

ийн
төсөв

Үнэлэх
боломжг

үй

Биелэлт: Дэлхий нийтэд тархаж буй Коронавируст /КОВИД-19/ 
халдварт өвчинтэй тэмцэх, халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан “Хөхүүрийн айраг” 
арга хэмжээг зохион байгуулах боломжгүй болсон.

- -

Үр дүн, үр нөлөө: Арга хэмжээ цуцлагдсан.
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1.4.8. Гэр хороолол 
дахь соёлын өвийг 
сэргээх чиглэлээр 
төслүүд 
хэрэгжүүлж, 
жуулчдыг татах 
газрууд бий болно

Гэр хороолол дахь соёлын өвийг 
аялал жуулчлалын эргэлтэд 
оруулна.

НАЖГ
ЗАА-ны
х тц х

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

10.0 
Зүүн 
хойд 

Азийн 
бизнес, 
аялал 

жуулчла 
л, соёл, 
санхүүги 

йн төв 
болгох 
зардал

Биелэлт: 1. Баянзүрх дүүргийн 12-р хороо, Дулма лин хийдийг 
тохижуулах ажпыг НАЖГ-аас санаачлан хэрэгжүүлж байна. НЗД-ын 100 -



2020 оны А/1254 дугаар захирамжаар байгуулагдсан “Улаанбаатар 
хотын соёлын өв бүхий барилга байгууламж, түүний оршин байгаа 
газрыг тоолж бүртгэлжүүлэх, хамгаалалтын бүсийг тогтоох, түүнийг 
дагасан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар санал боловсруулах, 
санхүүгийн эх үүсвэрийг судлах” үүрэг бүхий Ажпын хэсэг 
байгуулагдаж, 2020.04.21-ний өдөр соёлын өвийн дурсгалт газрууд 
болох Дарь эхийн сүм, Их жанжин Д.Сүхбаатарын төрсөн гэрийн буйр, 
“Монголор’’-ын хоёр давхар барилга, Гоожингийн өндөр, 
Дамбадаржаалин хийдийн цогцолбор газруудыг тохижуулахаар 
шийдвэрлэж, холбогдох судалгааг хийсэн. Уг байршлуудад 2020 онд 
тохижилт хийх хөрөнгө батлагдаагүй тул УБЗАА-наас НЗД-ын Орлогч 
Ш.Анхмаа болон Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газарт тохижилтын 
ажпын зураг төсвийг боловсруулах хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлж, зургийг магадлалаар оруулан батлуулж, ирэх жилийн 
нийслэлийн төсөвт тусгуулах саналыг хүргүүлсэн.
2. УБЗАА-аас Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, Цагдаа 
толгойд 750м дугуйн болон гүйлтийн зам, 8000м2 явган зам, 54 
машины авто зогсоол, хүүхдийн тоглоом, спорт тоглоомын талбай, 
худаг гаргах, ногоон байгууламжийн усалгааны систем, 1500 орчим 
нарс, хайлаас, 22000м2 талбайн зүлэгжүүлэлт бүхий ЦЭЦЭРЛЭГТ 
ХҮРЭЭЛЭН байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Энэхүү ажлын 
явц 90 хувьтай байгаа бөгөөд он дамнан хэрэгжинэ.

100%

Үр дүн, үр нөлөө: СХД-ийн 22 дугаар хороонд байрлах Цагдаа толгойд нийт 4 га талбайд 750м 
дугуйн болон гүйлтийн зам, 8000м2 явган зам, 54 машины авто зогсоол, хүүхдийн тоглоом, 
спорт тоглоомын талбай, худаг гаргах, ногоон байгууламжийн усалгааны систем, 1500 орчим 
нарс, хайлаас, 22000м2 талбайн зүлэгжүүлэлт бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, гэр 
хороололд спорт, соёл амралтын тохижилт бүхий бүтээн байгүулалтын ажлыг хийлээ.

ХОЁР. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ДЭД БҮТЭЦ
2.1.Эрх зүйн орчныг шинээр бүрдүүлнэ.
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2.1.2. Хотын дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх 
эрх зүйн орчин, 
норм нормативын 
баримт бичгийг 
олон улсын жишигт 
нийцүүлэн 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

Хотын стандарт, дэд бүтцийн 
норм нормативыг судлах, олон 
улсын жишигт нийцүүлэн 
боловсруулна.

ХСОАБХЗ
Г,

ЗАА-ны
ХИБХ,
НХБХГ

Бүлэг стандарт, 
тоо

1.УБЗАА-аас дараах 17 стандартыг шинээр боловсруулж, үүнээс 6 
стандартыг батлуулж, 11 стандарт батлагдах шатанд явагдаж 
байна.

a) Стандарт хэмжилзүйн газрын Барилгын стандартчиллын 
техникийн хорооны 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн 
хурлаар хотын гэрэлтүүлгийн стандартыг хэлэлцүүлж, “Хот 
тосгон бусад суурин газрын авто зам, гудамж талбайн 
гэрэлтүүлэг” ММЗ 6846 : 2020 батлуулсан.

b) Ногоон байгууламжийн чиглэлээр 6 стандартын төслийг 
шинээр боловсруулж, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын 
Ургамал хамгаалал, газар тариалангийн техникийн хороогоор 
хэлэлцүүлж, батлуулах шатандаа явагдаж байна.

c) Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарт “Хоолны 
газрын хүний нөөцөд тавих шаардлага”, “Кейтеринг 
үйлчилгээнд тавих шаардлага стандарт” зэрэг 2 стандартын 
төслийг стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцүүлж, 
батлуулах шатандаа явагдаж байна. Худалдагчийн ажил 
мэргэжлийн стандарт, лавлах, “Жижиглэн худалдааны зах, 
түүний үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”, “Түгээлтийн төв, 
түүний үйлчилгээ. ерөнхий шаардлага”, “Агуулах дэлгүүр” зэрэг 
4 стандартыг шинээр боловсруулж, хэлэлцүүлгийн шатанд 
явагдаж байна

• Ахуйн үйлчилгээний салбарт “Үс заслын үйлчилгээнд тавих 
шаардлага”, “Гар, хөл, хумсны арчилгаа, үйлчилгээнд тавих 
шаардлага” стандартыг 2020.07.23-ны өдрийн С/36, С/37 
дугаар тушаалаар тус тус батлуулсан. “Гоо сайхны 
үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартыг шинэчлэн 

______ боловсруулж, Техникийн хороонд хүргүүлсэн. Үсчин, гоо

22

24

1,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%



сайхны ажил мэргэжлийн стандарт, лавлахыг шинээр 
боловсруулж батлуулсан.

2.Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдал, хяналт зохицуулалтын 
газраас боловсруулсан 14 төрлийн стандартын баримт бичгээс чиг 
үүргийн хамаарлын дагуу дараах 8 стандартын төслийг хянаж, 
төсөлд санал хүргүүлж тусгуулсан. Үүнд:

• Явган хүний зам, талбайн төлөвлөлт, хучилт, угсралтад 
тавигдах шаардлага 1)С30901В:2020,

• Тээврийн хэрэгслийн ил зогсоолыг төлөвлөх, байгуулахад 
тавигдах ерөнхий шаардлага 1)С5 0902В:2020,

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах хогны 
саванд тавигдах шаардлага 11С5 1403С:2020,

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах сандал 
тавигдах шаардлага 1Ю5 1404С:2020,

• Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд байршуулах 
гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага 1Ю5 
0001-01:2020,

• Унадаг дугуйн замын төлөвлөлт, хучилтад тавигдах шаардлага 
1Ю50903В:2020

• Хүүхдийн тоглоомын талбайн эрүүл, аюулгүй орчныг 
бүрдүүлэхэд тавигдах ерөнхий шаардлага 1Ю50002-02:2019

• Хашаа, хайс, хашлаганд тавигдах ерөнхий шаардлага, 
хэрэглээ 1Ю50001-02:2019

Мөн тус газраас шинээр боловсруулсан 23 төрлийн хотын стандарт, 
удирдамж арга зүйн баримт бичгийн 14 төрлийн баримт бичгийг 
уншиж, танилцан мэргэжпийн түвшинд санал хүргүүлэхээр бэлтгэж 
байна.

Үр дүн, үр нөлөө: Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 17 стандартыг боловсруулж, 6 стандартыг 
батлуулж, 11 стандартыг холбогдох техникийн хороодын хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах 
шатандаа явагдаж байгаагийн зэрэгцээ мэргэжлийн байгууллагаас боловсруулсан /ХСОАБХЗГ/ 
техникийн 8 бичигт баримтад саналаа хүргүүлж тусгуулж, баталж мөрдүүлсэн байна.
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Нийслэлийн инженерийн дэд 
бүтцийн хангамжийн одоогийн 
байдал, ашиглалтын түвшин 
хэрэгцээ, шаардлагыг

НХБХГ,
ЗАА-ны
ХИБХ

ОСНААУГ

Боловсруулах 
ТЭЗҮ, тоо 1

300.0
Нийслэлий 

нтөсөв



г тодорхойлж, инженерийн дэд 
бүтцийн техник эдийн засгийн 
үндэслэл боловсруулна.

УСУГ

40%

Биелэлт: Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1163-р 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 түвшнийг 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 
танилцуулсан бөгөөд хурлаас гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна.

- -

Үр дүн, үр нөлөө: Инженерийн дэд бүтцийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах 
бэлтгэл ажлын хүрээнд дэд бүтцийн системийн түвшинг тогтоох, хуучирч, ашиглалтын хугацаа 
дууссан, нэвтрүүлэх чадвар хүрэлцээгүй болсон, технологийн шинэчлэлт хийгдэх 
шаардлагатай шугам, тоноглолын судалгааг хийж нэгдсэн мэдээлэлтэй болсноос гадна, 
нийслэлийн удирдлагуудад танилцуулсан.

2.2. Ухаалаг төлөвлөлт, ил тод газрын харилцаа
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2.2.1. Хотын 
инженерийн шугам 
сүлжээ, 
инженерийн 
бэлтгэл арга 
хэмжээний мастер 
төлөвлөгөө 
боловсруулна.

Хотын инженерийн шугам сүлжээ, 
инженерийн бэлтгэл арга 
хэмжээний мастер төлөвлөгөө 
боловсруулна.

НХБХГ,
ЗАА-н
ХИБХ

Мастер,
төлөвлөгөө, тоо 1

1,200.0 
Гадаады 

н зээл 
тусламж

70%

Биелэлт: Барилга, хот байгуулалтын сайдын 169 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан 2021 онд “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа 
онуудад хэрэгжүүлэх техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв, 
төсөл арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын жагсаалт”-д “Хотын 
инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө 
боловсруулах ажил”-ыг хэрэгжүүлэхээр 1,2 тэрбум төгрөг тусгагдсан, 
ажлын даалгавар боловсруулан 2020 оны 10 дугаар сард БХБЯ-нд 
хүргүүлсэн. Тус ажпын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нээлттэй

1 -



тендер шалгаруулалтыг БХБЯ-аас шалгаруулж үнэлгээ хийгдэж 
байна. 2021 онд гэрээ байгуулагдана.
Үр дүн, үр нөлөө: Улаанбаатар хотын Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер 
төлөвлөгөө боловсруулах нөхцөл бүрдсэн, төсөв хөрөнгийг шийдвэрлүүлсэн.

2.3. Тохилог орон сууц, тухтай амьдралын үндэс

Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгын ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй цахилгаан 
шатыг шинэчлэх ажлыг 
үргэлжлүүлнэ.

1,300.0
Нийслэл

ийн
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2.3.4 Ашиглалтын 
шаардлага 
хангахгүй байгаа 
нийтийн
зориулалттай орон
СУУМУУДЫГ

шинэчлэх

УБЗАА-ны 
ХИБХ, 

УБ лифт

Цахилгаан шат, 
тоо 150

төсөв 
2.86 сая 

евро 
Беларус 
улсын 

хөнгөлөл 
тэй зээл

100%

Биелэлт: 2020 оны нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй боловч 
УБЗАА-аас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд 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 Зш 
цахилгаан шат засварлах ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулж, гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж гэрээг байгуулсан, 
захиалагчийн хяналтыг Улаанбаатар лифт хэрэгжүүлж 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 ажпын албаны дарга Т.Гантөмөрөөр ахлуулан 
байгуулсан байна. Ажлын хэсэг Улаанбаатар хотын нийтийн 
зориулалттай орон сууцны хуучирч муудсан 135ш цахилгаан шат

16

Улс,
1,120.0,

о н х с х
260.0



шинэчлэх төслийг боловсруулж, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын ЗГ- 
ын 50,0сая еврогийн экспортын хөнгөлөлттэй зээлд хамруулахаар 
Сангийн яаманд 2020 оны 03-р сард хүргүүлсэн. МУЗГ-ын 2020 оны 4 
дүгээр сарын 15-ны 131 дүгээр тогтоолоор дээрх хөнгөлөлттэй 
зээлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 5 арга хэмжээний жагсаалтад тус 
нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатыг шинэчлэх 
төслийг багтаан баталсан байна. СЯ-наас Бүгд Найрамдах Беларусь 
улсын Могилевлифт Маш ХХК-тай гэрээ байгуулах ажлыг хариуцан, 
шийдвэрлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч 
ажиллаж байна. Беларусь улсын Могилевлифт Маш ХХК-д 135ш 
цахилгаан шатны хонгилын хэмжээг гаргаж өгөхөөр ажиллаж байна
Үр дүн, үр нөлөө: Улс, НОНХС-ийн төсвийн 1.380,0 төгрөгийн хөрөнгөөр 16 цахилгаан шатыг 
шинэчилж, засварласнаар нийслэлийн 1000 гаруй оршин суугчдын ая тухтай зорчих 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
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2.3.8. Угсармал 
орон сууцны 
барилгын дулааны 
алдагдлыг 
бууруулах төсөл 
хэрэгжүүлнэ.

Угсармал орон сууцны барилгын 
дулааны алдагдлыг бууруулж, 
фасадыг засварлана.

УБЗАА-ны
ХИБХ Барилга, тоо

88
барилгы 

н 362 
блок

4,304.8
Улсын
төсөв

100%

Биелэлт: 1. Угсармал орон сууцны гадна фасадыг дулаалах ажлын 
хүрээнд 2016-2018 онд 5, 9, 12 давхар барилгыг дулаалах ажлын нэг 
маягийн зураг төсвийг Барилгын хөгжпийн 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. Нийслэлийн төсвийн төсөлд санал хүргүүлж 2020 онд 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 2.2 тэрбум, Улсын төсвийн 9.6 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн зориулалттай орон сууцны 35 
барилгын 73 блок байрны гадна фасадыг дулаалах, засварлах ажлын 
ажпын 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” /ЫАМА/ төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийн 120,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 24 ширхэг

35
барилгы 

н 73 
блок

Улсын
төсөв,

ОНХСХ
11,05.0
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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 ажпын алба, Даян дэлхийн ногоон 
хөгжлийн байгууллага, С17. 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 /МАМА/-Д 
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, 012 
Германы хамтын ажиллагааны байгууллага, Үндэсний онцлогтой 
хүлэмжийн хийг бууруулах сан /ЫАМА/-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 чадавхыг 
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.____________________________________________________
Үр дүн, үр нөлөө: 2020 онд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 35 барилгын 73 блок байрыг 
дулаалах ажлыг зохион байгуулснаар нийслэлийн 12,900 гаруй иргэдийн ая тухтай амьдрах 
нөхцөл бүрдлээ.______________
Нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгын дээвэр 
засварлана.____________________

УБ ЗАА-ны 
ХИБХ

Барилгын дээвэр, 
тоо

Биелэлт: 2020 оны нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний саналд 152 ширхэг барилгын 
дээврийг засварлах ажпын саналыг хүргүүлсэн боловч хөрөнгө 
батлагдаагүй тул УБЗАА-наас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад

152

34

4,946.0
Улсын
төсөв
УТХО

1,500.0,

ОНХСХ-ө
100%



санал тусгуулж, хөрөнгийг шийдвэрлүүлснээр Улсын төсөв, орон 
нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгөөр нийт 1,780.0 тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгөөр нийтийн зориулалттай орон сууцны 34 дээвэр засварлах 
ажлын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулан, засварын ажлыг дуусгаж, ашиглалтад оруулсан. 
Байршил бичих /БЗД, СХД, ХУД, ЧД, СБД, СХД, НД, БНД, БХД/

280.0

Үр дүн, үр нөлөө: 2020 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн 152 ширхэг барилгын дээврийг засварлах төсөв батлагдаагүй тул Улс, орон 
нутгийн хөгжпийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн зориулалттай орон сууцны 34 
дээврийг засварласнаар нийслэлийн 5400 гаруй оршин суугчдын ая тухтай амьдрах нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна.
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2.3.9. Сууц 
өмчлөгчдийн 
холбоотой 
холбогдох асуудлыг 
судалж, түүний үйл 
ажиллагааг 
тодорхой болгон, 
норматив
стандартыг бий 
болгоно.

Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд 
зөвлөлтэй хамтран дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийг нэгтгэн 
бүртгэлжүүлэх программ 
хангамжийг хөгжүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ

Программ
хангамж 1

50.0
Нийслэл

ийн
төсөв

70%

Биелэлт: 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 ажилласан. Мөн СӨХ-той холбогдох дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгө, лифт, дээвэр, байрны насжилт, түгээлтийн 
шугам сүлжээний мэдээллүүдийг бүртгэлжүүлж нэгдсэн санд 
оруулахаар <312 Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс 
орон сууцны дундын мэдээллийн сан байгуулахад шаардлагатай 15,0 
сая төгрөгийн хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, шинээр програм 
хангамж, хөгжүүлэлтийг хийлгэж байгаа, 2021 онд бүрэн ашиглалтад 
оруулахаар ажиллаж байна.

-
012 ОУ- 

ын
санхүүжи

лтээр
15.0



Үр дүн, үр нөлөө: Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлж, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийг 
нэгггэн бүртгэлжүүлэх программ хангамжийг дундын мэдээллийн санг баяжуулах нөхцөл 
бүрдсэн.

2.4. Найдвартай дэд бүтэц, хөгжлийн тулгуур.
Эрчим хүчний хангамжийг сайжруулна.

Орон сууцны хорооллуудын 
доголдолтой шугам сүлжээг УБЗАА-ны

ХИБХ Шугамын урт, км 1.4

1,000.0
Нийслэл

ийнөргөтгөн шинэчилнэ.
төсөв
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2.4.4 Дулааны гол 
шугамууд, насос 
станцууд болон 
эрчим хүчний 
доголдолтой орон 
сууцны
хорооллуудын гол 
шугам сүлжээг 
өргөтгөн 
шинэчилнэ.

Дулаан хангамжийн шугам тоноглолд 2020 оны зуны их засварын 
ажлын графикийг Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр батлуулж, 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Ф600-800 мм голчтой 9830 хос 
метр шугамыг4 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 их, 
урсгал засварын ажпыг гүйцэтгэж дууссан. Мөн 10 байршилд 
инженерийн шугам сүлжээ өргөтгөн шинэчлэн сольсон, 294,369у/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, 160,405у/м 
гадна бохирын шугамын угаалга, 6639ш бохирын худаг цэвэрлэх 
ажиллуудыг 100% хийж дууссан.

5.9

УТХО
3,300.0,

ЕСБХБ
2,658.9,

УБДС
ТӨХК

4,063.1

ОСНААУГ
7,300.0
/урсгал/

100%

Үр дүн, үр нөлөө: Улс, нийслэлийн төсөв, ашиглагч байгууллагуудын өөрийн /байгууллагын/ 
хөрөнгөөр нийт 38 нэр төрөл, байршилд Ф150-1000 мм голчтой 23,702 хос метр дулааны 
шугамыг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэсэн.



Халаалтын зуухыг буулгаж, 
төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбох барилга угсралтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ,
НАБТГ

Халаалтын зуух, 
тоо 58

6,300.0
Улсын
төсөв

1.2019-2020 онд түүхий нүүрс хэрэглэж байсан 261 ААНБ-ын 571 
халаалтын зуухнаас 92 халаалтын зуухыг буулгаж, төвлөрсөн болон 
цахилгаан, хийн хангамжид холбож, 265 зууханд стандарт шаардлага 
хангасан түлш хэрэглэх буюу 357 зуухны техникийн шийдлийг 
хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

1 .Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай 
зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж буй 100 кВт/ц-аас дээш хүчин 
чадалтай 239 ААНБ-ын 343 халаалтын зуухнаас дараах техникийн 
шийдлүүдээр 78 зуухыг бүрэн төвлөрсөн болон цахилгаан хийн 
хангамжид холбож, 265 зууханд стандарт шаардлага хангасан түлш Нийслэли
хэрэглэж байна.

• 10 ААН-ийн 17 зуухыг төвлөрсөн дулаанд,
йн төсөв 
2,841.9

• 13 ААН-ийн 16 зуухыг цахилгаанд,
• 28 ААН-ийн 45 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх, Агаарын
• 125 ААН-ийн 183 зууханд сайжруулсан түлш, бохирдлы
• 66 ААН-ийн 82 зууханд баяжуулсан нүүрс хэрэглүүлэх 92 г

техникийн шийдлийг бүрэн хэрэгжүүлсэн байна.
2.Дулаан үйлдвэрлэх, түгээх, зохицуулалттай хангах тусгай

бууруулах
төсөл,

зөвшөөрөлтэй 22 ААНБ-ын 228 халаалтын зуухнаас 14 зуухыг арга
төвлөрсөн дулаан хангамжид холбож, 2020-2021 оны халаалтын хэмжээни
улиралд 21 ААНБ-ын 214 зууханд 58,779 тонн түүхий нүүрс хэрэглэх й зардал
урьдчилсан тооцоо гарсан.

2.3охион байгуулалтын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар БЗД-ийн 20, 
СХД-ийн 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, МУЗГ-ын 2020.05.27-ны өдрийн 189-р тогтоолоор Агаарын

1,200.0

100%



чанарыг сайжруулах бүсэд өөрчлөлт оруулан тусгай зөвшөөрөлгүй 
ААНБ-ыг түүхий нүүрс хэрэглэхийг бүрэн хориглов.

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд тусгай 
зөвшөөрөлтэй, зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулдаг 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 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 3.92Гкал/ц- 
ийн ачаалал бүхий 27-н барилга, объектыг төвлөрсөн дулаанд 
холбосон. БЗД-ийн 10, 12-р хороо, Амгалан дулааны станц, УБТЗ-ын 
барилга ашиглалтын 2-р анги орчмын дунд оврын 18-н халаалтын 
зуухыг зогсоож, 9 иргэн, ААНБ-ын 9.91 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 65- 
н барилга, объектыг төвлөрсөн дулаанд тус тус холбосон байна. 
Нийслэлийн хэмжээнд 64,650 тонн түүхий нүүрсний хэрэглээг 
зогсоосон байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Дээрх ажпуудын үр дүнд бага, дунд чадлын 92ш халаалтын зуухыг зогсоож, 
19.29 Гкал/ц-ийн дулааны ачаалал бүхий 161ш барилга, объектыг төвлөрсөн дулаан 
хангамжид холбосон байна.
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Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
сүлжээнд холбогдсон халаалтын 
зуухыг буулгаж, төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн системд холбогдох 
боломжгүй байршилд хэрэгжүүлж 
буй төслүүдэд шилжүүлэн 
байршуулна.

ХИХУГ
УБЗАА-ны

ХИБХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

1,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: Нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө шийдэгдээгүй. Баянзүрх 
дүүргийн 8 дугаар Хороо, Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 
УС-15 орчмын хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр хангах зорилгоор 
баригдсан Баганат өргөө ХХК гүйцэтгэсэн 2,8 Мвт-н хүчин чадалтай2- 
н халаалтын зуухыг дулаан хангамж, эх үүсвэрийн хүрэлцээгүй 
Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, Городокийн халаалтын зуухны 
газарт шилжүүлэн суурилуулах ажил хийгдсэн. Мөн УБТЗ ХНН-ийн

100 -



барилга ашиглалтын 2-р ангийн халаалтын зуухны газарт байсан 
нийслэлийн өмчийн 2 зуухыг Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны 24- 
р халаалтын зуух, инженерийн шугам сүлжээг хэсэгчлэн шинэчлэн 
засварлах ажлын хүрээнд багтаан БНХАУ-ын 2,8Мвт-ын хүчин 
чадалтай 2 халаалтын зуухыг суурилуулж, хүчин чадлыг 60 хувиар 
нэмэгдүүлсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө шийдэгдээгүй ч төвлөрсөн дулаан хангамжид 
холбогдох боломжгүй 2 байгууламжийн 4 халаалтын зуухыг шилжүүлэн байршуулж, хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлсэн.
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Усан халаалтын зуухны 
сүлжээний насосуудад давтамж 
хувьсгуур суурилуулан цахилгаан 
эрчим хүч хэмнэнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ,
ХИХУГ

Насос, тоо 20

60.0
Нийслэл

ийн
төсөв

Үнэлэх
боломж

гүй

Биелэлт: Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо, Городокийн халаалтын 
зуух болон Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны 24-р халаалтын 
зуухны газарт тус бүр 2 халаалтын зуухыг шилжүүлэн суурилуулж 
хэвийн найдвартай ажиллагааг хангасан.

2
Төсөв

батлагдаа
гүй

Үр дүн, үр нөлөө: Хөрөнгө батлагдаагүй тул хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон.
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2.4.8 Гэрэл 
цахилгаангүй болон 
хүчдэлийн уналттай 
өрхийг цахилгаан 
эрчим хүчээр үе 
шаттай хангана.

Гэр хорооллын гэрэл 
цахилгаангүй болон хүчдэлийн 
уналттай айл өрхийг цахилгаан 
эрчим хүчээр хангах ажлыг 
үргэлжлүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ, Өрх, тоо 2,666

5,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: НЗД-ын 2020.04.07-ны А/474-р захирамжаар нийслэлийн 
төсвөөс 2020-2021 онд 5.0 тэрбум төгрөгөөр Чингэлтэй, Хан-Уул, 
Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Багахангай дүүргийн 50 
байршилд 2600 өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн 
уналтыг сайжруулах ажил хийгдэхээс 2020 онд 3.0 тэрбум төгрөг 
санхүүжихээр батлагдаж, 1,0 тэрбум.төгрөг санхүүжигдсэн. Нийт 21 
багц ажпын гүйцэтгэгчийг шалгаруулж, гэрээг байгуулсан, 
санхүүжилтийн асуудлаас шалтгаалж, барилга угсралт 30 хувьтай 
байна.
УБЦТС ТӨХК өөрийн хөрөнгөөр нийслэлийн 678 өрхийг улсын 
төсвийн хөрөнгөөр цахилгаан эрчим хүчинд холбосон.

3278

НТХО
5.000. 0. 
Үүнээс

2020 онд
3.000. 0- 

аас
1.000. 0,

УБЦТС
ТӨХК



517.0
сая.төг

Үр дүн, үр нөлөө: Гэр хорооллын 3278 өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай хангах 
нөхцөл бүрдсэн.
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Гэр хорооллын эрчим хүчний 
уналттай газруудад эрчим хүчний 
хангамжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор цахилгааны дэд 
станцын хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

Нийслэл
ийн

төсөв

Үнэлэх
боломж

гүй

Нийслэлийн төсвөөс хөрөнгө батлагдаагүй.
УБЦТС ТӨХК өвөлжилтийн бэлтгэл ажпын хүрээнд өөрийн хөрөнгөөр 
шинээр 6 ширхэг КТПН ачаалал хөнгөлж, хүчдэлийн уналтыг 
сайжруулах ажил хийсэн.

-

Төсөв
батлагдаа

гүй

Үр дүн, үр нөлөө: УБЦТС ТӨХК нь өөрийн 6 ширхэг КТПН ачаалал хөнгөлж, хүчдэлийн 
уналтыг сайжруулах ажил хийсэн.
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2.4.9. Нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, 
зам талбай, орон 
сууц, гэр 
хорооллын 
гэрэлтүүлгийг 
сайжруулж, нэгдсэн 
удирдлагын 
системд бүрэн 
холбоно

Гудамж, зам талбайн 
гэрэлтүүлгийг нэгдсэн 
удирдлагын системд холбож, 
хотын гэрэлтүүлгийн удирдлагыг 
бүрэн автомат системд 
шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

УБЗАА- 
ны ХИБХ Щит, тоо 120

924.0 
Г адаады 

н зээл

100%

Биелэлт: 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. 
өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд НЗД-ын нөөц хөрөнгөөр 
124,0сая.төгрөгийг шийдвэрлүүлж, 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

873
НТХО
124.0



доголдлоос үл хамааран цагийн хуваарийн дагуу ажиллах боломжоор 
хангагдсан.
Үр дүн, үр нөлөө: Төсөв батлагдаагүй хэдий байгууллага, дүүргийн дотоод нөөц бололцоогоор 
Тулга системд 1 дүүрэгт 788, 4 дүүрэгт -85 нийт 873 байршлын гэрэлтүүлгийг алсаас удирдан 
хяналт тавих боломж бүрдүүллээ.

1 Гэрэлтүүлгийн 
шон, тоо

3,000.0
Нийслэл

ийн
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Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайн гэрэлтүүлгийг үе шаттай 
нэмэгдүүлэх ажлыг үргэлжпүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ

2.СХД-ийн 1, 2, 3 
дугаар хороонд 
суурилуулах 
гэрэлтүүлгийн тоо

1,600

төсөв,
1.040.0 
Улсын 
төсөв,
8.200.0 

Гадаады
н зээл

100%

Биелэлт:
Шалгуур үзүүлэлт 1: НТХО-аар уг ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах 
төсөв батлагдаагүй ба улсын төсвийн 1.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 
нийслэлийн 8 дүүргийн 12 хороонд 580ш гэрэлтүүлгийн барилга 
угсралт хийгдсэн.

Шалгуур үзүүлэлт 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 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулан гэрээ байгуулж НХОГ-т Захиалагчийн 
хяналт тавьж ажиллуулахаар хүргүүлсэн.

1829

Улсын
төсөв
1,140.0

НТХО
1,000.0

Үр дүн, үр нөлөө: НТХО-аар хөрөнгө шийдэгдээгүй ч УТХО-аар хөрөнгө төсвийг 
шийдвэрлүүлж, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг 1829-өөр нэмэгдсэн.

Ус хангамж, ариутгах татуургыг сайжруулна.

20 2-75

2.4.15.Улаанбаатар 
хотын хүн амын 
ундны усны 
аюулгүй байдлыг 
хангах хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.

Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан 
сан, гүний худаг, насос станцын 
аюулгүй байдлыг хангах нэгдсэн 
хяналтын төвийг байгуулж,
теле хяналт, холбоо дохиоллын 
техник хэрэгслээр тоноглоно.

нхог,
УБЗАА-ны

ХИБХ,
УСУГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

1,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв



Биелэлт: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас Баянголын УСАТ 
хүртэлх шилэн кабель татах ажпын зургийн ажил хийгдэж байна. Ус 
хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын аюулгүй 
байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулах ажлын барилгын 
ажил дуусч, камерын хяналтын дэлгэцүүд суурилагдсан. Теле хяналт, 
холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглох ажлын зураг, ажпын 
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 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, теле хяналт, холбоо дохиоллын техник 
хэрэгслээр тоноглох ажилтай уялдуулан шилэн кабелиар 
холбогдоогүй ДЭҮ болон Нисэхийн эх үүсвэрийг шилэн кабелиар 
холбож ХУТ-ийн "сИес! зкаба" системээр хянах боломж бий болсон.

90 - 100%

Үр дүн, үр нөлөө: 6 байршилд нийт 192 камер үүнээс 360 градус эргэдэг 7 камер тус тус 
суурилуулсан ба 3 байршилд шилэн кабель татагдсан.

21 2-76 Гэр хорооллын айл өрхийн усан 
хангамжийг сайжруулна.

УБЗАА- 
ны ХИБХ,

УСУГ

1.Шинээр барьсан 
ус түгээх байр, тоо 15

396.2
Улсын
төсөв
675

Нийслэл
ийн

2.Ухаалаг 
төхөөрөмжтэй ус 
түгээх байр, тоо

8

125.0
Нийслэл

ийн
төсөв

З.Тохижуулах, 
нөхцөлийг 
сайжруулах худаг, 
тоо

45

270.0
Нийслэл

ийн
төсөв



4.Ус зөөврийн 
автомашин, тоо 10

1,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

Биелэлт: Шалгуур үзүүлэлт 1: Улс, Нийслэл, орон нутгийн төсвийн 
750,0сая.төгрөгийн хөрөнгөөр нийт 15 ус түгээх байх шинээр барьж, 
4 ширхэг ус түгээх байрыг Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 
ашиглалтад хүлээн авчсан.
Шалгуур үзүүлэлт 2: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас 13,0 
сая төгрөгийн хөрөнгөөр 8 энгийн ус түгээх байрыг ухаалаг болгосон. 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 332.8 сая 
төгрөгөөр 46 ус түгээх цэгийн тохижуулж, 131 ус түгээх байранд их 
болон урсгал засварын ажлыг хийсэн.
Шалгуур үзүүлэлт 4: 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.
Шалгуур үзүүлэлт 5: НЗД-ын 2020 оны А/425 дугаар захирамжаар 
нийслэлийн төсвийн 450,0 сая төгрөгөөр 3 ус зөөврийн автомашиныг 
худалдан авах ажиллагааг УСУГ ОНӨААТҮГ зохион байгуулж, 
гүйцэтгэгч Констракшн инженеринг энд консултинг сервис ХХК-аас 
автомашиныг 8 сард нийлүүлсэн.

15,

8,

46,

11

УТХО
100.0

НТХО
850.0

НОНХС
250.0

УСУГ- 
ын урсга 

л
1,319.8

100%

Үр дүн, үр нөлөө: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын хөрөнгөөр 8 ус зөөврийн машин 
худалдан авсан. Шинээр 15 ус түгээх байр баригдаж нийт 131 ус түгээх байранд их болон 
урсгал засварын ажил хийгдсэн.
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Ашиглалтын хугацаа дууссан ус 
хангамжийн шугам сүлжээг 
шинэчилнэ.

УБЗАА- 
ны ХИБХ, 

НХБХГ, 
НХОГ, 
УСУГ

Шугамын урт, км 7.5

6,567.4
Улс,

нийслэл
ийн

төсөв

Үнэлэх
боломжгү

й

Биелэлт: 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. ХУД-

1,64 -



ийн Дулааны Югвд магистраль шугамын өргөтгөлтэй уялдуулж цэвэр 
усны “Агаарын" фЗООмм 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.
Үр дүн, үр нөлөө: СБД-т ф200мм 192 у.м шугамыг сольж шинэчилсэн, ХУД-т “Агаарын" 
фЗООмм 1450 у.м шугамыг ф500мм голчоор өргөтгөх ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажлыг 
эхлүүлсэн.

23 2-78

2.4.16 Хотын ус
хангамжийн
нөөцийг
нэмэгдүүлэх “Туул 
усан цогцолбор” 
төсөл хэрэгжүүлж, 
цэвэр усны доод эх 
үүсвэрийн нөөцийг 
шинэчлэн тогтооно.

Улаанбаатар хотын усан 
хангамжийг цогцоор сайжруулах 
төслийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан 
ажпын зураг төслийг дуусгаж, 
барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангана.

УБЗАА-ны
ХИБХ,
НХБХГ,
НГЗБА,
УСУГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

15,000.0 
Г адаады 

н
тусламж

100%

Биелэлт: 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 хэрэгжих ба 
нийслэлд 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-ны 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 хүчин чадалтай.
Төслийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан ажлын зураг төслийг боловсруулж буй 
АЕСОМ Со.Иф 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.
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 НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020.07.31-ны өдөр “Газрыгтусгай
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хэрэгцээнд авах саналыг дэмжих тухай” 136 дугаар тогтоол гаргуулж, 
газрыг шийдвэрлүүлсэн. 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 ажпын 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 саналыг Барилга, хот байгуулалтын
сайдад хүргүүлээд байна._________ ______________________________ __________ __________
Үр дүн, үр нөлөө: Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Ус сувгийн 
удирдах газар ОНӨААТҮГ-т Ус цэвэршүүлэх байгууламжийн зориулалтаар олгосон 13 га 
газрын давхцалыг арилгасан. АНУ-ын АЕСОМ Со.Иб, Монгол улсын Престиж инженеринг ХХК- 
ний түншлэл нь ус хангамжийн доод эх үүсвэрийн ТЭЗҮ, нарийвчилсан ажлын зураг төсөл 
боловсруулах судалгаан дунд шатны тайлангаа Монголын Мянганы Сорилтын санд 2020.03 
дугаар сард хүлээлгэн өгсөн байна. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын



Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн хурлаар ус хангамжийн Баруун эх 
үүсвэрийн газрын асуудлыг хэлэлцүүлснээр НИТХТ-ийн “Газрыг тусгай хэрэгцээнд авах 
саналыг дэмжих тухай” 136 дугаар тогтоол гарч, саналыг МУЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэхээр БХБ-ын сайдад хүргүүлсэн.
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2.4 18.
“Улаанбаатар 
хотын цэвэр, бохир 
усны хоолойг
шуудуу ухалгүйгээр 
доторлох” төсөл 
хэрэгжүүлж, ус 
хангамж, ариутгах 
татуургын гол
болон салбар 
шугамыг 
шинэчилнэ.

Ус хангамжийн гол шугам сүлжээг 
ШУУДУУ ухахл/йгээр шинэчилж, 
доторлох төслийг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, насжилт өндөртэй 
шугам сүлжээг доторлоно._______

УСУГ,
ЗАА-ны
ХИБХ,
НХБХГ

Шугамын урт, км

1. Усан хангамжийн шугам хоолойг шинэчлэх, шугам доторлогооны 
төслөөр 5 км шугамыг доторлохоор төлөвлөсөнөөс Ус сувгийн 
удирдах газар ОНӨААТҮГ-аас 3,6км-ыг доторлосон. Ковид /Соч\б 
2019/ цар тахалын улмаас Австри улсаас инженерийн техникийн 
ажилтнууд ирээгүй тул УСУГ-ын инженерүүд өөрсдийн туршлагаар 
шугам доторлогоог хийж, өөрийн хөрөнгөөр 216,0 сая.төгрөгийг 
зарцуулсан. /Австри улсын ЗГ-аас санхүжигдэх төсвийн тооцоог 
гаргаж байна/

2. 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 байр зүйн зурагт оруулан ашиглалтын 
үйл ажиллагааг хэвийн болгож байна. Орон сууц нийтийн аж ахуйн 
удирдах газрын Ус, дулаан дамжуулах төв 2018 оны 10 дугаар сарын 
18-ны өдөр Баянгол дүүргийн 4 дүгээр хорооны 12 байрны 672 өрхийн 
3047 хүн ам, 72 аж ахуйн нэгж байгууллагын хүйтэн усны фЮО мм- 
ийн голчтой 469 у/м шугам сүлжээнд азотын хийн технологийг 
ашиглан зэв арилгах туршилтыг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын 
“Сеннипан” ХХК-тай хамтран хийв. Туршилтын үр дүнд 0,027 мг/л 
байсан төмөр 0,015 мг/л болж, өнгө, булингарын агууламж багасаж, 
оршин суугчдаас ирэх дуудлагын тоо буурч, II хэлхээний байрны айл 
өрхийн усны даралт нэмэгдсэн байна.____________________________

13

3,6

2 ,000.0 
Г адаады 

н зээл

УСУГ
216.0

сая.төг
/урсгал

зардлаар/

100%



УБЗАА, БНСУ-ын “Сеннипан” ХХК-тай “Санамж бичиг" байгуулж, 
шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, эдэлгээг 
уртасгах, усанд агуулагддаг хатуулаг, булингарын хэмжээг 90 хүртэл 
хувиар бууруулах, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, 
инженер техникийн ажилтнуудыг сургах ажлуудыг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэхээр болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Шугам сүлжээний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж, эдэлгээг уртасгах 
арга хэмжээ авч, шинэ техник технологийг нэвтрүүлсэн.
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ЗГҮАХ-ийн 4.2.3 
дахь заалт;
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.

Төв цэвэрлэх байгууламжид 
технологийн шинэчлэлт хийн 
250.0 мян.мЗ/хоног хүчин 
чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийг шинээр барих 
ажпыг эхлүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ,

НЗДТГ-ын
ХБТХ,

НХБХГ,
УСУГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

хувь
100

50,000.0 
Гадаады 

н зээл

100%

Биелэлт: 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 хийгдснээр БНХАУ-ын Засгийн газраас Монголын 
Засгийн газарт олгох 1 тэрбум долларын хөнгөлөлттөй 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
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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 барилгша угсралтын ажлыг 
эрчимжүүлж, БНХАУ-аас инженер, техникийн ажилчдын асуудлыг 
хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг Засгийн газрын гишүүдэд 
үүрэг болгоод байна. УБЗАА-наас тус ажилд санаачлагатай холбогдох 
чиг үүрэг, удирдлага зохион байгуулалтын хувьд шаардлагатай арга 
хэмжээг бүрэн авч хэрэгжүүлсэн.________________________________
Үр дүн, үр нөлөө: Барилгын талбайд барилга байгууламжийн суурийн бэлтгэл болох 13,000 
м3 хөрс хуулалтын ажил хийгдэж, био реакторын байгууламжийн суурийн цутгалт, 
арматурчлалын ажил 10 %-тай хийгдсэн. БНХАУ-аас нийт 24 инженерийн техникийн ажилтнууд 
ирсний дотор Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих барилгын ажлын талбай дээр 14 хүн, 
гэрээр 8 хүн ажиллаж байна.___
Төв цэвэрлэх байгууламжийн 
лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх 
ажпыг үргэлжлүүлнэ.____________

УСУГ,
ЗАА-ны
ХИБХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

______ хувь______
1 Барилга, хот байгуулалтын яамнаас хоногт ЮООмЗ илүүдэл идэвхит 
лаг, 1500мЗ түүхий лагийг усгүйжүүлэх хүчин чадалтай 
байгууламжийн барилга угсралт, тоног төхөөрөмж суурилуулалт, 
инженерийн шугам сүлжээний ажпыг улсын комисст 2019 оны 9 
дүгээр сард хүлээлгэн өгсөн боловч байгууламж доторх 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

100

100

12,424.0
Улсын
төсөв

УТХО
65.0

100%



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 нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
ахуйн болон үйлдвэрийн бохир ус цэвэршүүлэх орон нутгийн өмчит 
цэвэрлэх байгууламжуудын эрүүл ахуйн болон энгийн хамгаалалтын 
бүсийг тоггоож баталгаажуулах, хамгаалалтын зурваст олгогдсон 
газрын судалгаа гаргах, цаашид авах арга хэмжээний санал 
боловсруулж ажилласан. Ажлын хэсгээс цэвэрлэх байгууламж, насос 
станцын хамгаалалтын бүсийг тогтоож, баталгаажуулах 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.
Үр дүн, үр нөлөө: Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх 13 заалт бүхий ажлын 
төлөвлөгөө гаргаж, ажлуудыг үе шаттай явуулж байна. Тайлант хугацаанд стандартын 
шаардлагад нийцэхүйц урьдчилан цэвэрлэх байгууламжтай 12 үйлдвэрийн ус хангамжийг 
нээсэн.

27 2-84 ТУУЛ-1 коллекторын 1, 2, 3 дугаар 
хэсгийн ажлыг эцэслэн дүгнэж, 3,

НХБХГ,
НХОГ,

ЗАА-ны

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт хувь 100 5,842.0



4, дүгээр хэсгийн барилга 
угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.

ХИБХ,
УСУГ

Нийслэл
ийн

төсөв

100%

Биелэлт: 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.

100 1,000.0

Үр дүн, үр нөлөө: Туул-1 коллекторын 4-р ээлжийн шугам сүлжээний ажил эхэлж 3,8 км шугам 
угсралтын ажил хийгдсэн.
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2.4.21. Шинэ орон 
сууцны хорооллын 
ундны болон ахуйн 
хэрэглээний цэвэр 
усыг тусад нь 
төлөвлөж, бохир 
усыг саарал усны 
стандартад 
нийцүүлэн, дахин 
боловсруулж, зохих 
зориулалтаар 
ашиглана.

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламжийн хаягдал усыг гүн 
цэвэршүүлж дулаан, цахилгаан 
станцуудын техникийн усны 
зориулалтаар эргүүлэн ашиглах 
ажпыг хэрэгжүүлж, эхэлнэ.

УБЗАА-
ХИБХ,

хтг
УСУГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

хувь
100

Г адаады 
н

тусламж

70%

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 тусгасан. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020.05.15-ны өдрийн А/661 дугаар 
захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг нь ариутгах татуургын 
төвлөрсөн шугаманд ихээхэн бохирдолтой бохир ус нийлүүлэх 
бохирдуулагч 270 үйлдвэрт шалгалт хийх, Урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, ойрын хугацаанд

100 -



хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын өртгийг урьдчилсан 
байдлаар тооцож, хөрөнгийг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улсын Шадар 
сайд Ө.Энхтүвшин, БХБЯ, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн. 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. ММ5 899:2020” стандартын 
шинэчлэн боловсруулсан төсөлд тодорхой саналуудыг тусгалаа.
Үр дүн, үр нөлөө: Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усыг Дулааны 3, 4 дүгээр 
цахилгаан станцад эргүүлэн ашиглах асуудлыг ТЭЗҮ, судалгаан ажилд тусгаад байна.

Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг цогцоор хэрэгжүүлнэ.
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2.4.24.
Улаанбаатар хотын 
гэр хорооллын 
үерийн даван 
туулах чадавхийг 
бэхжүүлэх төслийг 
үргэлжлүүлнэ.

Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын үерийн даван туулах 
чадавхыг бэхжүүлэх төслийг 
үргэлжпүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХИБХ,
ГУББГ

1.3асвар хийсэн 
замын ус 
зайлуулах шугам, 
байршил

9

720.0
Улсын
төсөв

3,000.0
Нийслэл

ийн
төсөв

УБЗАА-ны
ХИБХ,
НХБХГ,
ГУББГ

2.Үйл
ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь

100

4,5 сая 
ам.долл 

ар
Гадаад

эх
үүсвэр

1-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 ажпыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажпын хэсгийг 
Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерээр ахлуулан байгуулсан. Дэд 
ажпын 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.

1.10
байршил

2.Төсөв
батлагдаа

гүй

- 100%



• 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 хөгжпийн төвийн магадлал хийлгэхээр өгсөн.

• СХД-ийн 40-р Хорооны далан сувгийн ажпын худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж гүйцэтгэгчээр Хангилцаг ХХК 
шалгарсан. Барилга угсралтын ажпын 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.

2. НҮБ-ын ХАБИТАТ төслийн санхүүжилт шийдвэрлэгдээгүй боловч 
зураг төсөв боловсруулах, судалгааны ажпыг гүйцэтгэж, бэлтгэл 
ажпыг хангаж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерийн дала 
чадварыг сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах ү 
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар НЗД-ын зөвлөлийн 
хуралдаанд танилцуулж, хөрсний усны түвшин өндөр болон үерт өрте 
айл өрхийг болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор судалгаа х 
бодлоготой уялдуулан шугамын трассыг сонгож, ажлын зургийг и 
байгууллагуудтай зөвшилцөж барилгын хөгжлийн төвийн магадлал х 
дүүргийн 10 хорооны нутгийн 9,119.5 га талбайн 3,3324 га талбайд су,с

н сувгийн даван туулах 
үрэг бүхий ажлын хэсэг 
2020.03.12-ний өдрийн 
эж болзошгүй хороодын 
ийж хот төлөвлөлтийн 
нженерийн хангамжийн 
/|йлгэхээр хүргүүлсэн. 3 
алгаа хийсэн.
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2.4.25.
Улаанбаатар хотын 
хөрсний ус 
зайлуулах 
байгууламж, 
борооны ус 
зайлуулах шугам 
сүлжээг өргөтгөн

Ганц худаг, Сүхбаатар дүүрэг 13, 
14 дүгээр хороо, Сонгинохайрхан 
дүүргийн 21 дүгээр хороо 
Жаргалант тосгон орчим үерийн 
хамгаалалтын барилга 
байгууламжийн барилга 
угсралтын ажпыг үргэлжлүүлж, 
Арцат, Нүхт, морь барьдгийн ам,

НХОГ,
ЗАА-ны
ХИБХ,
ГУББГ

ОНӨААТҮ
г

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

5,144.1
Улсын
төсөв

3,000.0
Нийслэл

ийн
төсөв



шинэчилж, Ганц 
худаг, Баянхошуу, 
Баянголын ам, 
Сүхбаатар 
дүүргийн 13, 14
дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэрт 
үерийн
хамгаалалтын
барилга
байгууламж шинээр 
барина.

уяачдын хотхоны үерийн усыг 
Туул голд нийлүүлэх үерийн 
хамгаалалтын барилга
байгууламжийг шинээр барина.
Биелэлт: 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 ажпууд 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, 361 гарам орчмын үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламж
СХД, Партизан, Батсүбэрийн үерийн хамгаалалтын барилга 
байгууламж
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_________________________________________

100 100%



Хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам сүлжээний ажил 
Тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил 

Шинээр авто замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний барилга 
угсралтын ажпыг Замын сангийн 3,0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтээр 
11 байршилд Теодези, Усны барилга байгууламжийн газар хийж 
гүйцэтгэж байна. Үүнд.

• БЗД, 1-р хороо, Токиогийн гудамжны Е-март орчмын ус 
зайлуулах шугамын 2-р ээлж

• СХД, 21-р хороо, 1-р хорооллын арын замаас 21-р хороолол 
орох замын төгсгөл хэсгийн ус зайлуулах шугам

• БЗД, 16-р хороо, Улаанхуарангийн авто замын ус зайлуулах 
шугам

• БЗД, 19-р хороо Саруул тэнгэр хорооллын арын замын ус 
зайлуулах шугам

• БЗД, 17-р хороо Шархадын авто замын ус зайлуулах шугам, 
/Да хүрээ орчим/

• БЗД, 19, 22-р хороо Зүүн Алтан Өлгий Цайз захаас хойш 
өгсөх 0,86 км авто замын ус зайлуулах шугам

• БЗД, 22-р хороо Монелийн авто замын ус зайлуулах шугам
• БЗД, 26-р хороо Баянмонгол хорооллын зүүн талын туслах 

зам, Нүхэн гарц орчим
• СБД, 1-р хороо Соёолж төв орчмын авто замын ус 

зайлуулах шугам
• ЧД, 16-р хороо 139-р бага сургууль, 221-р цэцэрлэгийн 

цогцолборын авто замын ус зайлуулах шугам
• БГД, 1, 3, 4-р хороо 3-р коллекторын төгсгөл хэсгийн засвар 

шинэчлэлт тус тус хийгдсэн.
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.
Үр дүн, үр нөлөө: Он дамжин хэрэгжих 4, шинээр хэрэгжих 20 төсөл арга хэмжээг төлөвлөж, 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

2.5. Түгжрэлгүй гудамж -  Бухимдалгүй хот.



Авто зам, замын байгууламжид өргөтгел, шинэчлэл хийнэ.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам 
талбайд явган хүний зам шинээр 
тавих, засварлах ажпыг зохион

УБЗАА-ны
хтцх,
НАЗХГ

Явган хүний зам, 
м2 61,400

4,000.0
Нийслэл

ийн
байгуулна. төсөв
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ЗГҮАХ-ийн 2.83 
дахь заалт;
2.5.11 Явган явах, 
дугуйгаар зорчих 
орон зайг 
нэмэгдүүлэх 
үүднээс Гудамж”, 
“Дугуйн зам” дэд 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ.

Биелэлт: Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/471 дүгээр 
захирамжийн дагуу 2020 онд санхүүжих нийт 28 багцаар 24,416м2 
талбайг 1,446,760,000 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэх ажлын худалдан авах 
ажиллагааг зарлаж, зөвлөмжийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн боловч 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/1252 дугаар захирамжаар 
дээрх захирамжийг хүчингүй болгож, санхүүжих дүнд өөрчлөлт 
оруулсан. Захирамжид өөрчлөлт оруулсны дагуу Улаанбаатар хотын 
төвийн 6 дүүргийн хэмжээнд 13,400м2 талбайд явган зам хийх ажпыг 
740,223,186 төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Багахангай дүүрэгт 
4740м2, Багануур дүүрэгт 11,667м2 явган замын ажил 2020-2021 онд 
он дамнан хэрэгжинэ. Нийт нийслэлийн 8 дүүргийн /Налайхаас бусад/ 
хэмжээнд 29,807м2 явган замын ажил хийгдэж байна. БНД, НД-т он 
дамжин 649,6сая.төгрөгөөр он дамжин тохижилтын ажил хийгдэнэ.

29,807
НТХО

1,120.3 100%

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн 8 дүүрэгт явган 
тухтай орчинд зорчих нөхцлийг бүрдүүлсэн.

замыг 29,807м2-аар нэмэгдүүлж, иргэдийн ая

Дугуйн зам шинээр барих ажпыг 
зохион байгуулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
НАЗХГ

Дугуйн зам, км 6

1,800.0
Нийслэл

ийн
төсөв

32 2-
103

1.НЗД-ын 2019 оны А/607, А/697 тоот захирамжаар Маршалын 
гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл Туул голын хойд эрэг дагуу дугуйн 
зам барих ажпыг Маршалын гүүрнээс Баянзүрхийн гүүр хүртэл Туул 
голын хойд эрэг дагуу 7,1 км урттай Зм өргөнтэй дугуйн зам барих 
ажлыг 2019 оны 3-р улирлаас эхлүүлж, 2020 оны 07-р сарын 01-ний 
өдөр дуусгаж ашиглалтад оруулсан. Хоёрдугаар ээлжийн тохижилтын 
ажпын хүрээнд 3 байршилд хийгдэх тохижилтын талбайн шороо 
дүүргэлтийн ажил 90%, камержуулалтын шилэн кабелийн шуудуу 
ухах ажил 100%, гэрэлтүүлгийн 215 суурь бэлдэцийг суурилуулах 
ажил 70%, нийт суурилуулах 11,7 км хамгаалалтын хашлагаас 4км

7.1

НТХО
16,458.4

/2020 онд 
санхүүжи 

х нь 
6,000.0 
зураг 
төсөв 
458.4/

100%



хашлага суурилуулах ажил хийгдээд байна. Нийт ажпын явц 70%-тай 
байгаа ба он дамнан хэрэгжинэ.
2.НЗД-ын 2020 оны А/131 дүгээр “Эрх ш и л ж ү ү л э х  т ухай" 
захирамжаар 8 байршилд 2020-2021 онд дугуйн зам шинээр барих 
ажилд 16,0 тэрбум төгрөг, үүнээс 2020 онд 6 тэрбум төгрөг, нийт 
50,2км зам баригдахаар төсөв батлагдсанаас НАЗХГ-аас 2020 онд 3 
байршилд барилга угсралтын ажил явагдаж байна. 2019-2020 онд 
нийт 57,3км дугуйн зам тавигдахаар зурагтөсөв батлагдаж, барилга 
угсралтын ажлууд явагдаж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019-2021 онд 9 байршилд, нийт 57,3 км 
дугуйн зам баригдахаар хөрөнгө төсөв шийдвэрлэгдсэнээс 4 байршилд барилга угсралтын 
ажил явагдаж байна. Үүнээс Маршалын гүүрнээс Улиастайн уулзвар хүртэл Зм өргөнтэй 7,1км 
урттай асфальтан хучилттай дугуйн зам барих ажил дууссан.

ГУРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖИЛ
3.1. Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил
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3.1.1. Экологийн 
тэнцвэртэй 
байдлыг хадгалж, 
ногоон хөгжлийн 
үзүүлэлтээр зүүн 
хойд Азийн бүс 
нутагт жишиг хот 
болно.

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 
талбайн ногоон байгууламжийг 
шинээр болон нөхөн нягтруулан 
тарих, услах, арчлалт, 
хамгаалалтын ажпын 
менежментийг сайжруулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
хтг

Гудамж талбай, га 180

10,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: ХЕМ-ийн 2020 оны А/33 дугаар тушаалаар нийтийн 
эзэмшлийн 74 байршлын 122.4га ногоон байгууламжийн арчилгааны 
ажпыг Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ болон Цэцэрлэгжүүлэлтийн 
мэргэжпийн 44 аж ахуй нэгж байгууллагаар гүйцэтгүүлэх гэрээ 
байгуулсан. 2020 онд 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. Нийтийн эзэмшлийн 180.0га газрын ногоон 
байгууламжийн арчилгааг давхардсан тоогоор 77 ААНБ хариуцан 
ажиллаж байна. Ногоон байгууламжийн арчилгааны 26 төрлийн 
стандартыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдүүлж, технологийн 
картыг хөтлөн, гүйцэтгэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд

180

ХНААТҮЗ
/Урсгал/

11,500.0



1309001:2015 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. 
Нийтийн эзэмшлийн шинээр 40.4га, арчилгааны 122.4га, 
хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1.2га, тусгай хэрэгцээний 16га нийт
180.0га газарт ногоон байгууламжийн нягтарлыг шинээр нэмэгдүүлж, 
арчлалт хамгаалалтыг хийж байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Ногоон байгууламжийн арчилгааг мэргэжлийн 93 аж ахуй нэгж 
байгууллагаар гүйцэтгүүлж, тохижилт, ногоон байгууламжийн удирдлагын үйл ажиллагаанд 
1309001:2015 чанарын менежментийн тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлсэн. Ногоон 
байгууламжийн арчилгааны үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй ажпын 
үр дүнд 16 төрлийн гоёлын навчит мод сөөг 250000 ширхгээр нэмэгдэж, ургалтын хувь 95-98%- 
тай байна. Ингэснээр нийтийн эзэмшлийн ногоон масс нэмэгдэж, нэг хүнд ногдох ногоон 
байгууламжийн хэмжээ 5.1м2-д хүрээд байна.
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ЗГ/АХ-ийн 4.2.4 
дэх заалт;
3.1.3. "Ногоон 
Улаанбаатар 2030" 
төсөл
боловсруулан
батлуулж,
Улаанбаатар хотыг 
дэлхийн ногоон 
хотуудын жишгээр 
хөгжүүлнэ. Төсөл 
батлагдсан уу

Нийтийн эзэмшлийн болон 
хязгаарлагдмал, тусгай 
хэрэгцээний ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэн, 
нягтралыг сайжруулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
хтг

Гудамж талбай, га 100

Хот
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

100%

Биелэлт: 2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 
3,241 ш шилмүүст мод 250,000ш гоёлын навчит мод сөөг тарьж, 
арчилгааг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлж байна. Тусгай 
хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажпын хүрээнд 
Далан давхар, Алтан өлгий, Маахуур толгой орчмын оршуулгын 
газруудад нийт 9,247ш мод сөөгтарьж, 12га газрын арчилгааны ажлыг 
3 ААНБ гүйцэтгэж байна. 2020 онд нийтийн эзэмшлийн шинээр 40.4га, 
арчилгааны 122.4га, хязгаарлагдмал хэрэгцээний 1.2га, тусгай 
хэрэгцээний 16га нийт 180,0га газарт ногоон байгууламжийг шинээр 
нэмэгдүүлж, нягтралын хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлсэн.

180
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Үр дүн, үр нөлөө: 2020 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд шинээр 3241 ш шилмүүст мод 
250,000ш гоёлын навчит мод сөөг тарьж нийтийн эзэмшил, хязгаарлагдмал, тусгай 
хэрэгцээний нийт 180,0 га газарт ногоон байгууламж шинээр болон нөхөн тарилтыг хийж 
ажилласан байна.
Хөрсний усны ундрага илэрсэн 
нэгж талбарт болон гадаргын усыг 
ашиглан шугам хоолой татан 
ногоон байгууламжийг услах, 
чийгшүүлэх технологийн
дэвшлийг нэвтрүүлж,
хэрэгжүүлнэ.___________________

УБЗАА-ны
х тц х Эх үүсвэр, тоо

1. Ногоон байгууламжийн хаврын цэнэг усалгаа, нарс модны титэм 
усалгаанд “АПУ” ХХК болон “МСЗ” ХХК-ний саарал усыг, мөн ногоон 
нуурын хөрсний усыг ашиглан нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламжийг 697 рейсээр 6,136 тонн усаар услах ажпыг зохион 
байгуулсан.
2. Хонхтой цэцэрлэгийн 1.1 га зүлэгт талбайн усалгааны 
автоматжуулсан системийг суурилуулсан. Хантер системээр хөрсний 
болон агаарын чийгшилтийн тохиргоотой усалгааг автоматаар хийдэг 
ба зүлэгт талбайг 16 зон бүсчлэлээр ээлжилж усалдаг болсон.
3. Богд хааны ордон музейн тохижилтын ажпын хүрээнд 3,026м урт 
газар доорх 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.
б.Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам дагуу таригдсан нарс, гацуур зэрэг 
10,251 ш шилмүүст модны титмийг зориулалтын тусгай тоноглол 
бүхий автомашинаар мананцар үүсгэн 130 рейсээр 1135 тонн усаар 
угаах ажлыг хийж гүйцэтгэж усалгааны энэхүү технологийг 
хэвшүүлсэн.___________________________________________________

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

Үр дүн, үр нөлөө: Үйлдвэрлэлээс гарсан саарал ус, хөрсний усыг ашиглах, түүнчлэн шинээр 
хийгдэж буй тохижилтын ажпуудын хүрээнд усалгааны газар доорх системийг ашиглалтад 
оруулах замаар нийт 6 эх үүсвэрээр зүлэгт талбай, ногоон байгууламжийг услах, чийгшүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.___________ ________________________________________

100%



36 3-6

Нийслэлийн ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх төсөл 
хэрэгжүүлнэ. УБЗАА-ны

хтц х

1 .Авто зам дагуу 
байгуулах 45

Хот,
нийтийн
тохижил

т

зурвас, км үйлчилгэ
эний

зардал
Хот,

УБЗАА-ны
хтц х

2.Нийтийн 
эзэмшлийн 
гудамжинд 
байршуулах гоёл, 
чимэглэлийн мод, 
бут, тоо

1 000

нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

Биелэлт 1: Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, 
авто зам дагуу хамгаалалтын зурваст ногоон зурвас байгуулах ажлын 
хүрээнд дараах 12 байршилд, нийт 40,4 км урт хамгаалалтын ногоон 
байгууламж 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, 40,4км

Хот,
нийтийн

тохижилт
• 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

Биелэлт 2: Нийтийн эзэмшлийн гудамжталбайд 23 байршилд модлог 
ургамлын хослол зохиомж, 14 байршилд ойн төгөл, 128 байршилд 
2200ш торхтой мод байршуулж нийт 175,271 ш гоёл чимэглэлийн мод 
сөөг тарьж, ногоон массын хэмжээг нэмэгдүүлэн ажилласан байна.

175,271ш үйлчилгээ
ний

зардал

100%



Үр дүн, үр нөлөө: Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд 23 байршилд модлог ургамлын хослол 
зохиомж, 14 байршилд ойн төгөл, 128 байршилд 2200ш торхтой мод байршуулж нийт 175,271 ш 
гоёл чимэглэлийн мод сөөг тарьж ургуулсан. Авто замын дагуух зурваст байрлах ногоон 
байгууламжийг 40.4 км-ээр нэмэгдүүлээд байна.
Гэр хорооллын айл өрхийн 
цахилгаан эрчим хүчний шөнийн 
хөнгөлөлттэй тарифыг 
хэрэгжүүлнэ.

НАБТГ,
ЗАА-ны
ХИБХ

Хөнгөлөлтөд 
хамрагдах өрх, 

тоо
150 000 -
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3.1.5. Эрчим
хүчний үнийн
зохицуулалтыг
шийдвэрлүүлж,
хэрэглээг
нэмэгдүүлэхэд
төр, хувийн
хэвшлийн хамтын
ажиллагааг
дэмжинэ.

100%

Биелэлт: Монгол Улсын Засгийн газар болон Эрчим хүчний 
зохицуулах хорооны 2019.10.15-ны өдрийн 433, 434 дүгээр тогтоолын 
дагуу 2019 оны 11 дүгээр сараас эхлэн гэр хорооллын тарифт 
тоолууртай айл өрхүүдийн цахилгааны шөнийн хэрэглээний төлбөрт 
тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх ажпыг хэрэгжүүлж ажилласан. 2020 оны 
халаалтын улиралд УБЦТС ТӨХК нь гэр хорооллын 156,548 
хэрэглэпнтэй цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээтэй бөгөөд нийт 
давхардсан тоогоор ахуйн хэрэглэгчийн 2 тарифт 560,916 тоолуураар 
138.8 сая.кВт.ц цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд 15,1 тэрбум 
төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

156 548
15,100.0

төгрөгийн
хөнгөлөлт

Үр дүн, үр нөлөө: Агаарын бохирдлыг бууруулах цогц арга хэмжээг авч эрчим хүчний тарифын 
хөнгөлөлтийг 156,548 айл өрхийг хамруулж, агаарын бохирдлыг бууруулахад тодорхой хувь 
нэмэр оруулсан.
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3.1.6. Хүний эрүүл 
мэнд, хүрээлэн буй 
орчинд сөрөг 
нөлөөгүй, 
дэвшилтэт 
технологи 
нэвтрүүлсэн иргэн, 
аж ахуйн нэгжийг 
урамшуулах 
тогтолцоог бий 
болгоно.

Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчинд сөрөг нөлөөгүй, 
дэвшилтэттехнологи нэвтрүүлсэн 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг 
урамшуулах журмыг хэрэгжүүлнэ.

НШУҮИГ,
ЗАА-ны
хтцх,
НБОГ,
НАБТГ

Урамшуулалд 
хамрагдах иргэн, 

ААН-ийн тоо
5 -

100%

1.“Улаанбаатар инновацын төв”-ийн бизнес инкубаторт бойжиж буй 8 
гарааны компани, дундын оффисын 116 гишүүнд “Хүний эрүүл мэнд, 
хүрээлэн буй орчинд нөлөөгүй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн 
иргэн, аж ахуйн нэгжийг урамшуулах журам”-ыг танилцуулах арга 
хэмжээг зохион байгуулсан. Журмаар тогтоосон шаардлагыг 
хангасан хөрсний доройтол цөлжилттэй бүс нутгийг урт хугацаанд 
хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй “Каса 
Арте” ХХК-ийг урамшуулалд хамруулах ажлыг зохион байгуулж 
байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгодог “Ногоон

150

ХНААТҮЗ
/Урсгал/
50,0сая.т

өг



гэрчилгээ”, “Эко тэмдэг”-ийн сонгон шалгаруулалтын зарыг 
\ллллл/.и1аапЬаа1аг.тп сайтад байошуулж. олон нийтэд суоталчилснаао 
8 байгууллага хүсэлтээ хүргүүлсэн, сонгон шалгаруулалтын ажил 
зохион байгуулж байна.
2.УБЗАА-наас хотыг тохижуулах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, 
нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгийг арчлах хамгаалах чиглэлээр 3 дахь 
жилдээ зохион байгуулсан “Манай хороо-Миний гудамж” аяны 
хүрээнд байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэдийн оролцоотойгоор 9 
дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан.
Уирдамжийн дагуу хашаандаа мод, бут тарьсан айл өрхийг 
шалгаруулан шилдэг 150 өрхөд 4 зүйлийн алим, 1 зүйлийн интоор, 
гацуур зэрэг 1150ш мод, бутыг урамшуулал хэлбэрээр олгож, 
холбогдох эх үүсвэрээс 50,0сая.төгрөгийг аяны үйл ажиллагаанд 
төсөвлөж зарцуулсан.
Үр дүн, үр нөлөө: 1. “Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж 
ахуй нэгж байгууллагыг урамшуулах журам”-ын дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
“Ногоон гэрчилгээ”, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд “Эко тэмдэг” олгуулах ажпыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна
2,“Манай хороо-Миний гудамж” аяны хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлсан, шилдэг 150 
өрхөд 1150ш гоёлын мод, бутыг урамшуулал хэлбэрээр олгосон.
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3.1.7. Байгальд 
ээлтэй технологи, 
сэргээгдэх эрчим 
хүчээр хангах 
замаар төрийн 
байгууллагуудын 
эрчим хүчний 
хэрэглээг хэмнэх 
бодлого 
хэрэгжүүлнэ.

Төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
нэгдсэн системд холбогдох 
боломжгүй алслагдсан 16-100кВт, 
ЮОкВт-аас дээш хүчин чадалтай 
усан халаалтын болон уурын 
зуухыг шинэчлэх, байгальд ээлтэй 
технологи, нэмэлт тоноглолыг 
суурилуулна.

НАБТГ,
ЗАА-ны
ХИБХ,

Дүүргүүд

Халаалтын зуух, 
тоо 10

2,000.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: 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.
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Дээрх ажлын хүрээнд 2020-2021 онд шинээр ашиглалтад орох 
13 сургууль, цэцэрлэгийн түүхий нүүрс хэрэглэхээр төлөвлөсөн 26 
халаалтын зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх зураг төслийг 
боловсруулснаас 3 сургууль, 6 цэцэрлэгийн халаалтыг хийн 
халаалтад шилжүүлсэн.

БОАЖЯ-аас зарлагдсан 10 сургууль, цэцэрлэгийн 20 
халаалтын зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх ажпыг “Юнигаз” ХХК 
хийж гүйцэтгэж байна.

- М-Си-Эс группын “Кока-Кола” ХХК-тай хамтран жилд 6800 тн 
буюу 100 вагон түүхий нүүрс хэрэглэдэг технологийн уур 
үйлдвэрлэдэг зуухыг буулгаж байгальд ээлтэй хийн зууханд 
шилжүүлсэн байна.
Үр дүн, үр нөлөө: 16-100, 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгааг 
дуусгасан, 18 ААН-ийн 31 халаалтын зуухыгхийн халаалтад шилжүүлэх ажил бүрэн хийгдэж, 
2 ААН-ийн 20 зуухыг хийн халаалтад шилжүүлэх ажил хийгдэж байна.
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Кинетикийн цахилгаан станц 
барих ажпын ТЭЗҮ боловсруулна.

НАБТГ,
ЗАА-ны

ХИБХ
Боловсруулах 

ТЭЗҮ, тоо 1

400.0
Нийслэл

ийн
төсөв

Үнэлэх
боломж

гүй2020 онд төсөв батлагдаагүй тул хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Төсөв батлагдаагүй.
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3.1.8 ЮОкВт-аас 
дээш хүчин 
чадалтай уурын 
болон халаалтын 
зуухнаас ялгарах 
үнс, тоосонцрын 
хэмжээг бууруулна.

____________________

ЮОкВт-аас дээш хүчин чадалтай 
халаалтын зууханд хяналт 
шалгалт хийж, магадлан 
итгэмжлэл хийнэ.

НАБТГ,
УБЗАА-

ны
ХИБХ,
нмхг,

Дүүргүүд

Байгууламж, тоо 451

10.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: ТБайгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 
“Журам батлах тухай” А/479 дүгээр тушаалаар батлагдсан Агаар 
бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллого хийх журам, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2020.02.13-ны өдрийн А/190 дүгээр Захирамж, НЗД-ын 
баталсан “Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл 
явуулах тухай” удирдамжийн хүрээнд 3-15 кВт, 16-Ю0кВт, ЮОкВт-аас 
дээш хүчин чадалтай бүх төрлийн халаалтын зуухнуудад тооллого 
явуулсан ба 9 Дүүргийн 16-100 кВт хүчин чадалтай 2810 зуух, 100 кВт-
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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 35,370-аар 
буурсан байна. Магадлан итгэмжлэлийн ажил хийгдээгүй.
Үр дүн, үр нөлөө: Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тусгай 
зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй ААНБ-уудын халаалтын зуухнуудад хэвийн найдвартай 
ажиллагааг тодорхойлох, тоо хэмжээг бодитой гаргах зорилгоор 463 зууханд тооллого 
явуулсан.
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Төрийн өмчит дулааны 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.

НБОГ,
ЗАА-ний

ХИБХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

125.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт: 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 Ажпын 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;
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в/ Төсөл хэрэгжүүлэхэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд болон олон талын оролцоог хангасан 
дэд ажлын хэсгийг байгуулах;
Агаар орчны бохирдлыг бууруулах төслүүдийн удирдагч, НБОГ-ын 

дарга мэргэжилтнүүдийн хамт Багануурын уурхайд ажиллаж, 
Дулааны IV цахилгаан станцаас гарч байгаа үнсийг уурхайн нөхөн 
сэргээлтэд ашиглах асуудлаар удирдлагуудтай нь санал солилцож 
жишиг төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэхээр 
болсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Үнсийг эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд дүүргэгч материалаар ашиглах, 
шинэ технологи нэвтрэх ажлын эхлэл тавигдсан.

3.2. Орчны бохирдлыг бууруулна.
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3.2.1 Нийслэлийн 
суурьшлын бүсийн 
хөрсний доройтол, 
бохирдлыг 
бууруулах төсөл 
хэрэгжүүлэх, суурь 
судалгааг оновчтой 
хийж олон нийтэд 
хөрсний бохирдлын 
талаар ойлголт, 
мэдээлэл өгөх 
ажлыг зохион 
байгуулна.

Олон нийтэд нийслэлийн 
суурьшлын бүсийн хөрсний 
доройтол, бохирдлыг бууруулах, 
хөрсний бохирдлоос урьдчилан 
сэргийлэх талаар ойлголт, 
мэдээлэл өгөх ажлыг зохион 
байгуулна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ,
нмхг,
НБОГ

Гэр хорооллын 
нүхэн жорлонгийн 

бохир задлах 
амьд бактери 

худалдах цэг, тоо

1,000

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

100%

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.

136,420
жорлон

ариутгаж,

1,511,671.
6м2

талбайд
ариутгал

НТХО
437.2

ХНААТҮЗ
/Урсгал/

200.0



Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны Халдвагүйтгэлийн 
ажпыг зохион байгуулж ажиллах тухай А/95 дугаар тушаал батлуулж 
нийслэлийн хэмжээнд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажлыг эхлүүлсэн. 
Ковид-19 болон бусад төрлийн халдварт өвчнөөс урьчдилан 
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.бмкв талбайг ариутгаж, 
136420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын цооногт ариутгал 
халдваргүйтгэл хийсэн.
Жайка олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран 
ССЛ/Ю-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 ажпын 
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 “СО\/Ю-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.______________________________



Үр дүн, үр нөлөө: 9 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн 17331.8 км урт гудамж зам талбай, хүүхдийн 
тоглоомын талбай, орон сууц, гэр хорооллын дундах зам талбай, үерийн далан суваг, өндөр 
эрсдэлтэй обьектуудад гийн нийт 1,511,671.6м2 мкв талбайд ариутгал халдваргүйтгэл, 123 
гэр хорооны 136,420 ширхэг нүхэн жорлон, бохирын цооногд халдваргүйтгэл хийж, халдварт 
өвчин тархах нөхцөлийг бууруулсан. 136,420 жорлон ариутгаж,
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 сургалтын дараах мэдлэгийн түвшин дунджаар 94,5% -тай болтол өссөн байна.
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Самбалхүндэв, Маахуур толгой, 
Алтан-Өлгийн оршуулгын газрыг 
ойжуулна.

УБЗАА-ны
хтц х

Ойжуулах талбайн 
хэмжээ, га 12

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

100%

Биелэлт: Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх 
ажлын хүрээнд оршуулгын газрыг ойжуулах, 2019 онд шинээр 
тарьсан бга талбайн ногоон байгууламжийн арчилгааг 
тогтмолжуулж, 2020 онд бга-д 6750ш /9247/ мод сөөгийг тарьсан. 
Нийт Самбалхүндэв, Маахуур толгой, Алтан-Өлгийн оршуулгын 
газрын 12га талбай дахь ногоон байгууламжийн арчилгааны ажпыг 
мэргэжпийн байгууллагуудад хариуцуулан агротехнологийн 
горимын дагуу өдөр тутмын арчлалтыг хийлгэсэн.

12

Үр дүн, үр нөлөө: Тусгай хэрэгцээний ногоон байгууламжийн хэмжээг 12га-д хүргэн, арчилгааг 
хийх 3 байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.
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3.2.5. Хөрсний
бохирдлыг
бууруулах
бодлого, эрх зүйн
орчныг
сайжруулна.

Иргэд олон нийтийг хамарсан 
"Хөрс хамгаалах өдөр"-ийг зохион 
байгуулна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ,
НБОГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100 -

Үнэлэх
боломж

гүй

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

- -



1
шалтгаалж хорио цээрийн дэглэм тогтоосноос тодорхойгүй 
хугацаагаар хойшилсон.
Үр дүн, үр нөлөө: Ковид-19 халдвараас шалтгаалж хорио цээрийн дэглэм тогтоосноос 
тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон.
Хөл газрын ургамлыг ашиглан 
хөрсний бохирдол, доройтлыг 
бууруулах ажлыг зохион 
байгуулж, олон нийтэд 
сурталчлан таниулна.

НБОГ,
ЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

350.0
Нийслэл

ийн
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төсөв

100%

Биелэлт: 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 2020 оны 07 сарын 16-ны өдрөөс 08 
сарын 30-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан Шарилжгүй 
Улаанбаатар-5 аяны хүрээнд хадаж цэвэрлэсэн шарилж, зэрлэг 
ургамлын 86 тонн хаягдлыг тусад нь тээвэрлэж компост бордоо хийх 
төсөл хэрэгжүүлэгч “Эко тайхи” ХХК-ны хашаанд зөөвөрлөн буулгаад 
байна. 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 байгуулсан.

100 -

Үр дүн, үр нөлөө: Шарилж цэвэрлэгээгээр гарсан шарилж, зэрлэг ургамал нь хог болж 
төвлөрсөн цэгүүдэд хаягддаг байсан бол энэ жилээс дахин боловсруулж бордоо үйлдвэрлэх 
нөхцлийг бүрдүүлж, түүхий эд болгон ашиглаж байна. Төвлөрсөн хогийн цэгт хүргэгдэх хогийн 
цэгийн хэмжээ буурна.

47 3-
43

Хөрсний бохирдлыг бууруулах 
мөрдөж буй эрх зүйн орчныг 
судлах, өөрчлөлт оруулах 
шийдвэрийн төсөлд санал өгнө

ХСОАБХЗ 
Г, ЗАА-ны 
ХХУЗХ, 
НБОГ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100 -



г Биелэлт: 1. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны Ажлын хэсэг 
байгуулах тухай А/992 дугаар захирамжаар Хөрс хамгаалах, 
цөлжилтөөс сэргийлэх нийслэлийн төлөвлөгөөний төсөл 
боловсруулах үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын Агаар, орчны

—

100%

бохирдлын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч 
Д.Мөнхжаргалаар ахлуулсан ажпын хэсгийг байгуулагдсан, ажлын 
хэсгээс эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд дүрэм, журам, стандарт 
шинээр боловсруулаагүй, санал аваагүй болно.
Үр дүн, үр нөлөө: Эрх зүйн орчныг сайжруулах хүрээнд ажлын хэсгээс тодорхой чиглэл өгч, 
мэргэжпийн байгууллагын саналыг аваагүй тул үр нөлөөг тодорхойлох боломжгүй байна

Хөрсний бохирдлыг бууруулах, 
хөрс хамгаалах бодлогын баримт 
бичиг боловсруулж, батлуулна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ,
НБОГ,
НАБТГ,

ХСОАБХЗ
Г

Боловсруулах 
бодлогын баримт 

бичиг, тоо
1 -
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2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулиар Аймаг, нийслэл, сум, 
дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь бодлогын баримт бичиг 
(дэд хөтөлбөр) батлахааргүй, хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулсан 
журам батлагдаагүй, эрх зүйн орчин тодорхойгүй байгаатай 
холбогдуулан НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 187 дугаар 
тогтоолоор байгуулсан бодлогын баримт бичиг боловсруулах үүрэг 
бүхий ажлын хэсэг нь дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг буюу 
нийслэлийн дэд хөтөлбөр боловсруулах боломжгүй болсон.

Төсөл 1

Үнэлэх
боломж

гүй

Үр дүн, үр нөлөө: Шинэчлэн батлагдсан хуулийн хүрээнд орон нутаг нийслэлийн дэд хөтөлбөр 
боловсруулахгүй, үйл ажиллагааг зохицуулсан жүрамгүй, эрх зүйн орчин тодорхойгүй байна.

3.3 Хот тохижилт, ногоон байгууламж
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3.3.1.
тохижилтын
Үйлчилгээнд
улсын

Хот
ажил.
Олон

150

Ногоон байгууламжийн гэрээт аж 
ахуйн нэгж байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 1309001:2015 
нэвтрүүлнэ.

УБЗАА-ны
хтцх,
хтг

ОНӨААТҮ
г

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

хувь
100

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ



9001:2015 стандарт 
нэвтрүүлнэ.

эний
зардал

Биелэлт: Ногоон байгууламжийн чиглэлээр хамтран ажиллаж буй 
ХТГ ОНӨААТҮГ, Охь мандал ХХК-ны үйл ажиллагаанд 1309001:2015 
стандартыг нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангаж 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 хэвлүүлж, стандартыг тохижилт ногоон байгууламжийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлж, хамтран ажиллаж байгаа гүйцэтгэгч 
байгууллага, харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн 
ажиллаж байна.

100 100%

Үр дүн, үр нөлөө: 1309001:2015 стандартыг тохижилт ногоон байгууламжийн үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлж, хамтран ажиллаж байгаа гүйцэтгэгч байгууллага, харьяа 
байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
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3.3.2. Харшлын 
өвчин үүсгэгч 
ургамлыг устгах, 
тоосонцрын 
дэгдэлтийг 
бууруулах арга 
хэмжээ авна.

"Шарилжгүй Улаанбаатар аян 5"- 
ыг зохион байгуулна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Цэвэрлэх талбайн 
хэмжээ, га 400

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал



Биелэлт: Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020.06.11-ний 
өдрийн “Шарилжгүй Улаанбаатар-5" аян зохион байгуулах тухай А/195 
дугаар тушаал гаргаж 06.20-ны өдрөөс тус аяныг нийслэлийн 
хэмжээнд зохион байгуулж эхэлсэн. Аяны хүрээнд ажилгүй 136 
иргэнийг түр ажпын байраар хангаж, нийтийн эзэмшлийн гудамж 
талбайд ургасан шарилж, лууль, зэрлэг ургамал цэвэрлэх ажилд 
хамруулж, хөдөлмөр хамгаалал, ажпын хувцас, багаж хэрэгслээр 
бүрэн ханган ажиллуулсан.
2020 он Шарилжгүй Улаанбаатар 5 аянд 24950 иргэн, 4960 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага оролцож, 7,546,640 м.кв талбайн шарилж, луулийг 
цэвэрлэж тээвэрлэсэн.

7546
ХНААТҮЗ
/Урсгал/

199.5
100%

Үр дүн, үр нөлөө: Нийтийн эзэмшлийн болон Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын гадна орчны ургасан шарилж зэрлэг ургамал бүрэн цэвэрлэгдэж хотын өнгө 
үзэмж сайжирч, харшлын өвчлөл 20% буурсан.
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3.3.3. Дүүрэг, 
хороололд бичил 
цэцэрлэг байгуулж 
нэг хүнд ногдох 
ногоон
байгууламжийн
хэмжээг
нэмэгдүүлнэ.

Эмнэлгүүдийн гадна талбайг 
тохижуулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
НАЗХГ

Тохижилт хийх 
эмнэлэг, тоо 8

7,500.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Биелэлт:1.Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд 6 эмнэлгийн 
гаднах талбайг тохижуулахаар санал хүргүүлсэн боловч хөрөнгө 
шийдэгдээгүй.

2019-2020 он дамжин 2, 2020 онд шинээр 1 буюу нийт 3 эмнэлгийн 
гадна талбайн тохижилтын ажил хийгдэж, НХОГ, НАЗХГ захиалагчийн 
хяналт тавьсан. Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төв, Багануур 
дүүргийн эрүүл мэндийн төв он дамжиж, Зоонозын өвчин судлалын 
үндэсний төвийн гаднах тохижилтын ажил 1,878,845,016 төгрөгийн 
санхүүжилтээр хийгдэж, 100% дуусч ашиглалтад оруулсан.

2.НЗД-ЫН 2020 оны А/362-р захирамжийн хүрээнд Зооноз өвчин 
судлалын үндэсний төв, Цэргийн төв эмнэлэг, Арьсны өвчин 
судлалын үндэсний төв, Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв, 
Хүүхдийн төв эмнэлэг, Энэрэл эмнэлгийн гадна зам талбайн

3 НТХО
4,923.8



тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулж, Барилга хөгжлийн 
төвөөр магадлал хийлгэж, батлуулсан ба 2021 онд тохижилт хийх 
бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангасан.
Үр дүн, үр нөлөө: 3 дугаар эмнэлгийн гаднах талбайг иж бүрэн тохижуулж, иргэдийн ая тухтай 
орчинд үйлчлүүлэх нөхцлийг хангаж, 2021 онд шинээр 6 эмнэлгийг тохижуулах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн.

Цэцэрлэгт хүрээлэн бий болгож, УБЗАА-ны Цэцэрлэгт
5,500.0

Нийслэл
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тохижуулна. хтцх,
нхог хүрээлэн,тоо 3 ийн

төсөв

100%

1.2019 онд Богд хааны өвлийн ордон музейн зүүн талд, цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулж, 3 хөшөө /Богдын хөшөө, Лүндэнгийн хүрэл хөшөө, 
Цагаан шонхрын хөшөө/, 10ш баримал /Мөнх тэнгэрийн хүчин дор 
баримал, түүх дурсгалын 9ш/-ыг барьж, орчны 1,4 га газарт усалгааны 
систем бүхий ногоон байгууламж, чулуун зам, гэрэлтүүлэг бүхий 
амралтын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулж, ашиглалтад 
оруулсан. /2019 онд 1,9 тэрбум, 2020 онд 700,0сая.төг/ 
2.Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р Хороо, Цагдаа толгойд цэцэрлэгт 
хүрээлэн байгуулж, 1500 орчим нарс, хайлаас, 22000м2 талбайд 
зүлэгжүүлэлт хийж, ногоон байгууламжийн усалгааны системтэй 
болгосон. Уг ажлын хүрээнд 750м дугуйн болон гүйлтийн зам, 8000м2 
явган зам, 54 машины авто зогсоол, хүүхдийн тоглоом, спорт 
тоглоомын талбай, худаг гаргах ажил хийгдсэн. /2019 онд 800,0, 2020 
онд 900,0/

2

НТХО
4.300.0

/2019- 
2020 оны 

төсөв/

Үр дүн, үр нөлөө: ХУД, СХД-ийн байршилд амралт зугаалгын бүс, 3,6га ногоон байгууламж 
бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан.

53 3-56
Иргэдийн амралт чөлөөт цагаа 
зөв боловсон өнгөрүүлэх бичил 
цэцэрлэг байгуулна.

УБЗАА-ны
хтц х ,
нхог

Бичил цэцэрлэг, 
тоо 2

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал



Биелэлт: Иргэдийн амралт чөлөөт цагийг зүй зохистой өнгөрөөх 
бичил цэцэрлэг бүхий ОЙН ТӨГӨЛ-ийг нийт 14 байршилд, модлог 
ургамлын хослол зохиомжийг 13 байршилд тус тус байгүулсан.

14
ХНААТҮЗ
/Урсгал/

900.0

100%

Үр дүн, үр нөлөө: Иргэдийн амралт чөлөөт цагаа зүй зохистой өнгөрүүлэх бичил цэцэрлэг 14 
байршилд шинээр нэмэгдэнэ.

Хот,
нийтийн
тохижил

54 3-
57

3.3.4 Хотын 
тоосжилтыг 
бууруулах 
зорилгоор гудамж 
талбайг
зүлэгжүүлж, хатуу 
хучилттай болгоно.

Сул шороон хөрс бүхий зам 
талбайг хатуу хучилттай болгох, 
зүлэгжүүлж, тоосжилтыг 
бууруулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
НАЗХГ

1 .Зүлэгжүүлэх 
талбайн хэмжээ, га 8 т

үйлчилгэ
эний

зардал

100%

2.Хатуу хучилттай 
талбайн хэмжээ, м2 5,600

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

Биелэлт:
Шалгуур үзүүлэлт 1: Сул шороон хөрс бүхий нийтийн эзэмшлийн 
гудамж талбайд Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ болон 
цэцэрлэгжүүлэлтийн мэргэжпийн гэрээт аж ахуй нэгж байгууллагаас 
нийт 11,8га талбайг зүлэгжүүлэх ажпыг хийж гүйцэтгэсэн.
Шалгуур үзүүлэлт 2: 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 гудамждагуу 
3400м2 сул шороон хөрс бүхий талбай буюу нийт 10,825м2 талбайг 
хатуу хучилттай болгосон.

11,8га 

10,825м2

ХНААТҮЗ
/Урсгал/

351.2

649.5

Үр дүн, үр нөлөө: Сул шороон хөрс бүхий 11.8 га талбайг зүлэгжүүлж, сул шороон хөрс бүхий 
10,825 м2 талбайг хатуу хучилттай болгож тоосжилтыг бууруулаад байна.



3.3.6. Мод тарьсан, 
ногоон байгууламж 
бий болгосон иргэд, 
байгууллагыг

Өрх бүр 5 мод тарих аяныг 
эхлүүлж, иргэд, байгууллагыг 
урамшуулах ажлыг зохион

УБЗАА-ны
хтцх,

Урамшуулалд 
хамрагдах иргэн, 100

Хот,
нийтийн
тохижил

т
урамшуулах 
тогтолцоог 
оновчтой зохион 
байгуулах эрх зүйн

байгуулна. Дүүргүүд ААН-ийн тоо үйлчилгэ
эний

зардал
Биелэлт: Нийслэлийн Засаг даргаас 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт’’
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орчин бүрдүүлнэ. 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 шалгаруулж, шалгуур үзүүлэлт бүрт ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлсэн байх асуудлаар 2-3 шалгуур 
үзүүлэлтийг тусгаж дүгнэсэн. 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 2020.07.01-нээс 2020.10.01-ний өдөр хүртэл зохион байгуулж, 
10 дугаар сард дүгнэсэн ба удирдамжид хашаандаа мод, бут тарьсан 
айл өрхийг шалгаруулан гоёлын мод, бут сөөгөөр урамшуулахаар 
тусгаж, улмаар шилдэгээр шалгарсан 150 өрхөд гоёлын мод, бутыг 
урамшуулал болгон олгосон.

150

ХНААТҮ
3

/Урсгал/
285.0

100%

Үр дүн, үр нөлөө: Манай хороо миний гудамж аяныг зохион байгуулж, нийслэлийн тохижилт, 
бүтээн байгуулалтын ажилд иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлсэн.
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Ногоон байгууламжийн ашиглалт 
хамгаалалтын журмыг шинэчлэн 
боловсруулна.

УБЗАА-ны
хтц х

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100 -

40%
ХЕМ-ийн 2020 оны А/61 дүгээр тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, 
журмын төслийг боловсруулан нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудаас санал авч байна.

- -



Үр дүн, үр нөлөө: Ногоон байгууламжийн ашиглалт хамгаалалтын шинэчилсэн эрх зүйн орчин 
бүрдэнэ.

ЗГУАХ-ийн 4.1.6 
дахь заалт;
3.3.7. Хог хаягдлыг 
тээвэрлэх, ангилах, 
боловсруулах, 
худалдан авах цогц

Айл өрх, байгууллага, аж ахуйн 
нэгжийн хог хаягдлыг эх үүсвэр 
дээр ангилан ялгах систем 
нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Шинээр хамрагдах 
хороо,тоо 5

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний

57 3-61

менежментийг 
дүүрэг бүрд бий 
болгоно.

зардал

100%

Биелэлт: 1. УБЗАА-аас зарласан 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 15ш ангилан ялгалтын савыг бэлтгэн, 
хүсэлт гаргасан Хороод СӨХ-дэд байршуулсан.
БОАЖЯ-аас эх үүсвэр дээр хог хаягдпыг 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 
савуудыг байршуулж байна.
Түүнчлэн Монголын үндэсний Радио телевиз, Мандах бүртгэл 
дээд сургууль, Ид шидийн орон хүүхэд хамгааллын төвүүд 
өөрийн байранд ангилан ялгах хогийн савыг шаардлагад 
нийцүүлэн байршуулаад байна.
2. СХД-ийн 3, 4, Чингэлтэй дүүргийн 7, 12 дугаар Хороодод үнс ангилах 
төслийг эхлүүлж 7,684 хашааны 11,845 өрхийг сонгон туршилтаар үнс 
ангилан тээвэрлэх ажпыг 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 “Хог хаягдлын эх үүсвэр дээр 
ангилан ялгаж хэвшүүлэх тухай” А/1067 дугаар захирамж гаргуулан

42

УТХО
200.0

НТХО
200.0
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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 ажиллалаа.____________________________________
Үр дүн, үр нөлөө: Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгах үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх 
төслийг хэрэгжүүлснээр орон сууцны 90 хорооны, 160 СӨХ, 1129 ААНБ хог хаягдлаа эх үүсвэр 
дээр ангилж хэвшсэн ба нийслэлийн хэмжээнд нийт 376 ангилан ялгах цэгтэй болоод байна. 
Ангилсан хог хаягдлын хэмжээ 2018 онд 7773,5 тонн, 2019 онд 16950 тонн, 2020 онд 25687 
тонн дахин ашиглах боломжтой хог хаягдлыг дахин боловсруулалтад оруулсан байна._______
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь 
ангилж, тээвэрлэх журам 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ._____

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь

Биелэлт: Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах,
тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах 
журам”-ыг НИТХ-ын 2020 оны 32/03 тогтоолоор батлуулсан ба журамд 
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилж, тээвэрлэх асуудлаар Журмын 
7 дугаар зүйлийн 7.5.9 дэх заалтад тусгайлан зохицуулалтыг тусгаж 
мөрдүүлсэн. /Тусад нь журам баталж мөрүүлэх шаардлагагүйгээр/
2. Журмыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж, Хог 
тээврийн үйлчилгээний байгууллагуудын дунд хог хаягдлын 
цуглуулалт тээвэрлэлтийг сайжруулах, стандартыг нэвтрүүлэх, 
тэргүүн туршлагыг солилцох талаар санал, туршлага солилцох 
уулзалтыг Хог хаягдлын үйлчилгээний 2 байгууллага дээр зохион 
байгуулсан.
3. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хог 
хаягдлын үйлчилгээний хог тээврийн машинуудыг хяналтын СРЗ 
системээр хянах программ хангамжтай болгоэ, бүх машиныг СРЗ 
хяналтын системдхолбож, өдөр тутмын хяналтыгхэрэгжүүлдэг 
болсон.
4. Н И Т Х - Ы Н  2020 32/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Энгийн хог 
хаягдлыг цэвэрлэх, ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, дахин

100

100 100%



боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах” журмыг 
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
ажлын алба, Дүүргийн Засаг дарга, Хог хаягдлын үйлчилгээний 
байгууллагатай “Хог тээврийн гурвалсан гэрээ” байгуулан ажиллаж
байна.
Үр дүн, үр нөлөө: Хог хаягдлын тухай хуульд заасан Нийслэлээс авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний шаардлагатай журам батлагдсан.

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

УБЗАА-ны
ХИБХ,
УСУГ

Зөөвөрлөх лагийн 
хэмжээ, тн 13,920

нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал

70%

Биелэлт: Урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжаас 2020 онд 1219 тн лаг, 
429 тн элс, 45 тн хог, нийт 1693 тн хаягдлыг Төв цэвэрлэх 
байгууламжийн лагийн талбайд буулгасан. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2018 оны 73 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх, Төв цэвэр лэх 
байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усны бохирдлыг багасгах 
зорилгоор 2020.06.26-ны өдрөөс арьс шир, гоос ноолуур 36 
үйлдвэрийг зогсоосон. Хаагдсан үйлдвэрүүдээс стандартын 
шаардлага хангасан арьс ширний 6 үйлдвэр, ноос ноолуурын 6 
үйлдвэрийг 2020.09.04-нд нээсэн. Одоогоор Харгиа цэвэрлэх 
байгууламжид 6 үйлдвэр л бохир усаа нийлүүлж байгаа тул лагийн 
хэмжээ буураад байна. Мөн 2020 онд Ковид-19 цар тахал гарсантай 
холбогдуулан дээрх үйлдвэруүд түр хугацаанд хаагдсан болно.

1 693 -

Үр дүн, үр нөлөө: 1693 тн хаягдлыг Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийн талбайд 
зөөвөрлөсөн.
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Улаанбаатар хотын ахуйн хог 
хаягдлын хог хаягдлын 
цуглуулалт тээвэрлэлт, 
менежмент төслийг хэрэгжүүлж, 
хог цуглуулах, тээвэрлэх, хяналт 
тавих, эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгоно.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт хувь 100

3,445.0
Гадаады

н
тусламж



Биелэлт: НИТХ-н 2020 оны 32/03 дугаар тогтоолоор “Энгийн хог 
хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг 
батлуулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлснээр хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн.
2. Швейцарын хөгжлийн агентлагаас нийслэлд хэрэгжүүлж байгаа 
“Хогхаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлтийн менежментийгсайжруулах 
төсөл”-ийн хүрээнд төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд ирж байгаа хог 
тээврийн машин, хогны тонн жинг диспетчерийн оролцоогүйгээр 
бүртгэдэг, бүртгэлийн цахим системд шилжүүлж, 06 сараас ашиглаж 
эхэлсэн.
3. 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 төвлөрүүлэлтэд 17%-ийн шимтгэл төлөх/, 
дүүргүүдээс ирүүлсэн нэг тоолуурын ард байгаа 2 болон түүнээс 
дээш айл өрхийн судалгааг үндэслэн нэхэмжпэх үүсгэн орлого 
төвлөрүүлж байхаар гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулан төлбөр 
төлдөггүй айл өрхийн бүртгэл мэдээллийг нарийвчлан гаргах 
ажлуудыг эхлүүлээд байна.

100 ~ 100%

Үр дүн, үр нөлөө: Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин ашиглах, 
дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журам”-ыг батлуулж, хог хаягдлын 
үйлчилгээний хураамжийн орлого төвлөрүүлсний шимтгэлийн хувь хэмжээг бууруулах, айл 
өрхийн бүртгэл мэдээллийг тодорхой болгох ажлыг эхлүүлсэн.
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Морингийн давааны төвлөрсөн 
цэгт Улаанбаатар хотын хатуу 
хог хаягдлыг боловсруулах 
байгууламжийг шинэчлэх 
төслийг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт хувь 100

420.0
Г адаады 

н
тусламж,

500.0 
гадаады
н зээл
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Биелэлт: 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 “СЕ8Т 1гТга51гис1иге СопзиИапсу” компанитай хамтран 
үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Европын сэргээн босголт хөгжлийн 
банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Морингийн давааны 
төвлөрсөн хогийн цэгт байгаль орчинд халг/й ландфилийн 
байгууламж бүхий төвлөрсөн хогийн цэг байгуулах, барилгын хатуу 
хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 29 нэр төрлийн машин механизм худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж, Майнес ап ХХК-тай бараа нийлүүлэх 
гэрээ байгуулан ажиллаж байна. /Гэрээний хугацаа 2021 онд дуусна/

100 100%

Үр дүн, үр нөлөө: Төвлөрсөн хогийн цэгээс үүдэх орчны бохирдол буурна. Барилгын хог 
хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.__________
Цагаан давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгт Хог хаягдлын ил 
шаталтыг бууруулах бүсийн 
төслийг үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлнэ.__________________

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь

Биелэлт: Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт НҮБ-ын Аж 
үйлдвэрийн хөгжлийн газар /1ЛМЮО/-аас хэрэгжиж байгаа “Хог 
хаягдлын ил шаталтыг бууруулах төсөл”-ийн хүрээнд Цагаан 
давааны төвлөрсөн хогийн цэгт үнс хүлээн авч дарж булах 
зориулалтын ландфилын байгууламжийг барих ажлыг 2019 оны 5-р 
сараас эхлүүлж, 2020 оны 9 сард ашиглалтад оруулсан____________

100

100

845.0
Гадаады

н
тусламж

800.0
доллар 100%



Үр дүн, үр нөлөө: Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг дээр үүсдэг ил шаталтыг бууруулах, үнсийг 
дахин ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн.
Улаанбаатар хотын хүнсний хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах

УБЗАА-ны
ХХУЗХ, Үйл ажиллагааны 100

4,451.4 
Г адаады
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төслийг иргэдийн 
оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

НЗДТГ-ын
тххзх

хэрэгжилт, хувь н
тусламж

100%

1. Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр ЗГ, Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй 
“Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах 
төсөл”-ийн хүрээнд хүнсний хаягдлаар хоногт 2 тн бордоо үйлдвэрлэх 
хүчин чадал бүхий үйлдвэрийг 2021 онд ашиглалтад оруулахаар 
шийдвэрлэсэн.
2. Дээрх төслийн хүрээнд ХЕМ-ийн 2020.08.25-ны өдрийн А/250 дугаар 
тушаалаар тус албаны албаны эзэмшлийн СХД-ийн 26-р Хорооны 
нутаг дэвсгэр дэх Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийн 1 га 
талбайд хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг 
байгуулахаар шийдвэрлэж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.
Уг төслийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх ресторан, 
цайны газрын үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэд, хуулийн этгээдтэй 
уулзалт зохион байгуулж хоол, хүнсний хог хаягдлыг ангилан ялгаж, 
тээвэрлэх ажпыг 2020 оны 08 дугаар сарын 20-ноос эхлэн эхлүүлж, 
1тн орчим хүнсний хог хаягдлыг Компост бордоо хийх талбайд 
төвлөрүүлээд байна.

100 -

Үр дүн, үр нөлөө: Хоол, хүнсний хог хаягдлыг бордоо болгон ашиглах төслийг эхлүүллээ.
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ЗГҮАХ-ийн 4 1.6 
дахь заалт; 3.3 8. 
Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах Эко- 
Паркийн дэд 
бүтцийг байгуулж, 
хог хаягдлын 
менежментийг 
сайжруулна.

Хог хаягдал сэргээн ашиглах /хог 
шатааж, эрчим хүч гаргах/ 
үйлдвэр байгуулах ажлыг 
эхлүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

Төр,
хувийн

хэвшлий
н

түншлэл

70%

Биелэлт: 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

70 -



дугаар сард зарлаж, 2 үе шаттай зохион байгуулсан боловч санал 
ирээгүй тул хүчингүй болсон. Концессын тухай хуулийн дагуу шууд 
гэрээ байгуулан концесс олгох нөхцөл үүсч, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамнаас санал болгосон, 2 компанитай /түншлэлтэй/ 
концессын шууд гэрээний хэлэлцээрийг хийх үүрэг бүхий ажпын 
хэсгийг Үндэсний хөгжлийн газрын даргын 2019 оны А/163 дугаар 
тушаалаар байгуулж, УБЗАА-ны ХХУЗХ-ийн дарга С.Аригуун ажпын 
хэсэгт 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 438,000 тн хог шатааж 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 
яамд, 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 үзсэний дагуу асуудлыг Засгийн газрын 
2020 оны 8-р сарын 05-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, гарсан 
шийдвэрийн дагуу БОАЖЯ, ЭХЯ, БХБЯ, ҮХГ, Нийслэлийн Засаг 
дарга, оролцогч талуудын хүрээнд хэлэлцүүлэг хийж, Концессын 
гэрээний дагалдах гэрээ буюу Эрчим хүч худалдах, худалдан авах 
болон Хог нийлүүлэх гэрээгээр нарийвчлан тохирч эцэслэсний дараа
дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн._______________________________ __________
Үр дүн, үр нөлөө: Хог хаягдал сэргээн ашиглах үйлдвэр байгуулах ажлын бэлтгэл 
хангагдсан._______________________________________________________________
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ЗГҮАХ-ийн 2.94 дэх 
заалт;
3.3.9. Туул, Сэлбэ, 
Дунд голын урсцыг 
нэмэгдүүлж, эргийн 
дагуу олон нийтийн 
эрүүл мэнд, соёл, 
амралтын тохилог 
орчин бүрдүүлнэ.
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Туул, Сэлбэ голын орчныг 
сайжруулах дэд бүтцийг 
хегжүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА-ны
хтц х

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, 

______ хувь______
Биелэлт: 1 .НЗД-ын 2019 оны А/607, 2020 оны А/574 дүгээр захирамж, 
ХЕМ-ийн 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 байгуулж, ашиглалтад оруулсан.
Тус ажил нь 2019-2020 онд он дамжиж хэрэгжсэн бөгөөд 650м3 
шороон даланж, Зм өргөнтэй 158 урт нэг эгнээ авто зам өргөсгөж, 430 
м2 асфальт бетонон хучилт, 346м тэмдэг тэмдэглэгээ, 634 м2 
далангийн эко хавтан, 20 машины зогсоол, 14.5 м урт, 4.5 м өргөн 
түшиц хана бүхий хөгжпийн бэрхшээлтэй иргэний пандус хийж, 
гэрэлтүүлэг, сандал, хогийн сав, явган хүний зам, сүүдрэв, ногоон 
байгууламж, хүүхдийн болон элсний волейболын талбай, 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, Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авч, 
загвар зургийг батлуулан, ажлын зураг хийж Барилгын хөгжлийн 
төвөөр магадлал хийлгэхээр ажиллаж байна._____________________

100 Гадаады 
н зээл

НТХО
550.0

Үр дүн, үр нөлөө: Дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулагдсан, 
НТХО-аар 1 байршилд тохижилтын ажил хийгдэж, иргэдийн амрах орчныг нэгээр 
нэмэгдүүлсэн. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 11,0га газарт тохижилт хийгдэхээр 
бэлтгэл шатандаа байна.______

100%

3.3.10. Орчны 
бохирдол, гуу
жалга, далан

66 3-70 сувгийн цэвэрлэгээг
иргэдийн 
оролцоотой 
сайжруулж,_____хог

Иргэдийн бүлгээр гэр хорооллын 
гуу жалга, далан сувагт үүссэн 
хог хаягдал, хөл газрын ургамлыг 
цэвэрлэх ажпыг үргэлжлүүлж, 
дахин үүсэхгүй байх арга 
хэмжээг авна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

1 Хогийн цэг, тоо

2. Иргэд, тоо

10

250

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал



хаягдлыг бууруулах 
арга хэмжээг үе 
шаттай 
хэрэгжүүлнэ.

Шалгуур үзүүлэлт 1: ХЕМ-ийн тушаалаар дүүргүүдийн хог хаягдлын 
үйлчилгээний байгууллагуудад ажиллах иргэдийн бүлгийн 210 хүнийг 
хуваарилж, гэр хорооллын гуу жалга, далан сувагт үүссэн хог хаягдал, 
хөл газрын ургамал, Туул, Сэлбэ, Дунд гол дагуух ил задгай түүвэр 
хог хаягдпыг 7 хоног бүрийн Баасан, бямба гаригт ажиллуулж, 
2020.04.01-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 ба урамшуулалд 
631,237,896 сая төгрөгийг гүйцэтгэлээр олгосон.
Шалгуур үзүүлэлт 2: Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 
дугаар тогтоол, НЗД-ын 2019 оны “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжүүлэх тухай” А/1016 дугаар захирамж, Нийслэлийн 
Онцгой комиссын 2019 оны 5 дугаар хурлын тэмдэглэлээс үүрэг 
чиглэл болгосны дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглосонтой холбогдуулан ХЕМ-ийн 2020 оны 
Иргэдийн бүлэг ажиллуулж, санхүүжүүлэх тухай А/13 дугаар тушаал 
гаргаж, сайжруулсан түлшний хангамжийн 7 цэгт түлш савлах ажлыг 
тасалдалгүй үргэлжпүүлэх зорилтын хүрээнд иргэдийн бүлгийн 210 
ажилчдыг 2020.01,01-ний 03.31-ний өдрийн хугацаанд ажиллуулсан.

1. (120- 
150) 

270тн

2. 210

ХНААТҮЗ
/Урсгал/

600.4

--------------- !

100%

Үр дүн, үр нөлөө: Иргэдийн бүлгийн 210 ажилчдыг ажлын байраар хангаж, нийслэлийн 
хэмжээнд ил задгай байсан 1356 тн хог хаягдлыг зориулалтын хогийн цэгт төвлөрүүлж, ЗГ-ын 
бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан сайжруулсан түлш савлах ажилд дайчлан 
ажиллуулж нийслэлийн иргэдийг түлшээр тасралтгүй хангах нөхцлийг бүрдүүлсэн.
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3.3.11. Нийтийн 
эзэмшлийн гудамж, 
зам талбайн 
цэвэрлэгээ, 
төвлөрсөн хогийн 
цэгийн үйл 
ажиллагааны 
чадавхыг 
сайжруулна.

Багануур, Налайх дүүрэг, 
Морингийн давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгийн нөхцөлийг 
сайжруулна.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ,

БНДЗДТГ

Нөхцөл сайжруулсан 
хогийн цэгийн тоо 2

1,300.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд Налайх дүүргийн 
төвлөрсөн хогийн цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах ажил хийгдсэн 
бөгөөд Төвлөрсөн хогийн цэгийн бүртгэлийн программ, техник 
хангамж, тоног төхөөрөмж, авто пүү угсрах ажлыг хэрэгжүүлсэн.
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/317 дугаар захирамжаар 
Багануур дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгийн нөхцлийг сайжруулах 
ажлын 350,0 сая төгрөгийн эрх шилжүүлсний дагуу ажлыг эхлүүлсэн

2 НТХО
50.0



бөгөөд 2020 онд 50 сая төгрөг шийдэгдэж үлдсэн төсвийг 2021 онд он 
дамжин шилжүүлээд байна.
3. 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 “СЕ8Т 1п1та51гис1иге СопзиИапсу” 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 авахаар гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулж, гэрээ байгуулсан, 2021 онд нийлүүлэгдэнэ. /2021 онд 
санхүүжигдэнэ/.

I

Үр дүн, үр нөлөө: 1. Алслагдсан дүүргүүдийн хог хаягдлын хэмжээ нэгдсэн бүртгэлтэй 
болсноор нийслэлийн хэмжээнд хог хаягдлын гаралтын тоо хэмжээ бодитоор хэмжигдэх 
нөхцөл бүрдсэн.
2. Барилгын хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин ашиглах нөхцөл бүрдэж байна.
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Нарангийн энгэр, Цагаан даваа, 
Морингийн давааны төвлөрсөн 
хогийн цэгийн ландфиллын 
талбайг хэсэгчилж хаана.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ

Хаалт хийж, нөхөн 
сэргээх талбайн 

хэмжээ, га
12

Хот,
нийтийн
тохижил

т
үйлчилгэ

эний
зардал
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Нарангийн энгэр, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн 
ландфилийн талбайг хэсэгчлэн хааж, нөхөн сэргээх ажлыг 
2020.05.28-2020.10.01-ний өдрийн хооронд гүйцэтгэхээр 
гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн 
цэгийн 8 га, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт 4 га талбайд 
техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийлгэсэн.
Дээрх төвлөрсөн хогийн цэгийг 2023 он хүртэл үе шаттайгаар бүрэн 
хааж, нөхөн сэргээлт хийхээр төлөвлөж, хогийн цэгээс ялгарах метан 
хийг хуримтлуулж, ахуйн газ үйлдвэрлэх технологийг нэвтрүүлэхээр 
БНСУ-ын Судокон ландфил ХХК-тай судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулах 
ажпыг эхлүүлээд байна.

12 2,900.0

Үр дүн, үр нөлөө: Монголд анх удаа төвлөрсөн хогийн цэгүүдийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг 
зохион байгуулснаар Нарангийн энгэр, Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийг 2023 он 
хүртэл хаах ажпын эхлэлийг тавьсан.

Хот тохижилтын машин 
механизм, тоног, төхөөрөмж, зам 
талбайг хатуу хучилттай 
болгоход шаардагдах зам 
барилгын машин механизмын 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.

УБЗАА-ны
ХХУЗХ,

х т г

1 Хог хаягдлын 
үйлчилгээний тусгай 
зориулалтын машин 
техник, төрөл, тоо

3 төрөл 
93

машин
техник

18,450.0
Нийслэл

ийн
төсөв

УБЗЗАГ,
ЗАА

2.Нийтийн
эзэмшлийн зам 
талбайг хатуу 
хучилттай болгох 
машин, механизм, 
тоо

12

2,593.0
Нийслэл

ийн
төсөв

Шалгуур үзүүлэлт 1: Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хогтээврийн 
тусгай зориулалтын шахдаг 15 ширхэг авто машин, экскаватор 1ш, 3 
том оврын авто машин, техникийг авч, Хот тохижилтын газар 
ОНӨААТҮГ, БЗД, БГД-т хуваарилан олгосон.
НЗД-ын 2020 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” А/464 дүгээр захирамжаар 
УТХО-аар 2020 онд худалдан авах хот тохижилтын хог тээврийн болон 
тусгай зориулалтын 25ш автомашин, механизмыг худалдан авахаар 
гэрээ хийгдсэн ба 2021 онд он дамжин хийгдэхээр болсон.

Шалгуур үзүүлэлт 2: Нийтийн эзэмшлийн зам, талбайгхатуу хучилттай 
болгоход шаардагдах 8ш машин механизмыг авахад 2,593,0 сая төгрөг

3
төрлийн 
19 авто 
машин

Авто 
замын 5 
ш авто 
машин

УТХО
2,200.0.

НТХО
2,375.3

100%

100%



, үүнээс 2020 онд 1,0 тэрбум төгрөг батлагдаж 294,0 сая.төгрөгөөр 
өөрөө буулгагч том оврын ачааны машин 2 авч, төсвийн тодотголоор 
үлдэгдэл санхүүжилт татагдсан. Мөн нийслэлийн 2019-2020 он 
дамжсан 381,3 сая.төгрөгийн төсвөөр Зш зам засвар арчлалтын машин 
механизм /универсал трактор 1,4 тн-ы индүү 1, авто треллер 1/ тус тус 
ашиглалтад авсан.
Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн хэмжээнд нийт 19ш хот тохижилтын машин механизм, зам 
засвар арчлалтад шаардагдах 10ш машин механизмаар хүчин чадал нэмэгдэж, төвлөрсөн 
хогийн цэгүүдийн үйл ажиллагаа, дүүргүүдэд ангилсан хог тээвэрлэлтийг эрчимжүүлж, зам

ДӨРӨВ. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ НИЙГМИЙН БОДЛОГО
4.1. Боловс рол
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4.1.7. "Гэр
хороололд
хүүхдийн
тоглоомын талбай, 
чийрэгжүүлэлтийн 
төвийг барьж 
байгуулна.

Дүүрэг бүрт спорт, тоглоомын 
талбай барьж байгуулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
н х о г

Тохижуулах 
талбай, тоо 9

630.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Спорт талбай: 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. Хувийн эзэмшилд байсан газрыг 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/1024 дүгээр захирамжаар 
хүчингүй болгож, 2019 онд “гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 10 
дугаар сард эхлүүлж, 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. 
Тоглоомын талбай: 2020 оны ОНХСХ-өөр БЗД, БГД, СХД, ХУД, ЧД- 
ийн нутаг дэвсгэрт нийт 19 байршилд хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

20

НТХО
2,328.0

ОНХСХ
1,042.5

сая
төгрөг

Үр дүн, үр нөлөө: Хүүхэд залуучуудыг спортоор хичээллэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 1 байршилд 20 байршилд спорт, хүүхдийн 
тоглоомын талбай байгуулсан.
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Дүүрэг бүрт хөл бөмбөгийн 
талбай байгуулна.

УБЗАА-ны
хтцх,
н х о г

Байгуулах талбай, 
тоо 9

2,250.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

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-р 
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 хөлбөмбөгийн талбай байгуулах ажлын гэрээ байгуулж, НХОГ- 
аас захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж байна. 2020 онд Хил хамгаалах 
Ерөнхий газрын баруун талын талбайд хөлбөмбөг, сагсанбөмбөг, 
волейбол, газрын теннис, хөнгөн атлетикийн иж бүрэн спорт 
цогцолборыг байгуулж ашиглалтад оруулсан.

3

НТХО
10.500.0

НТХО
2.328.0

Үр дүн, үр нөлөө: Нийслэлийн хэмжээнд 3 төрлийн хөл бөмбөгийн талбай шинээр бий 
болсноор иргэдийн чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх нөхцөл бололцоо бүрдэнэ.

4.5. Xүүхэд, гэр бүлийн хөгжил
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4.5.2. Хүүхдийн 
зуслан, тоглоомын 
талбай, биеийн 
тамирын талбай, 
цэцэрлэгт 
хүрээлэнг 
нэмэгдүүлж, 
хүүхдийн эрүүл, 
аюулгүй амралт, 
чөлөөт цагийн 
орчныг бүрдүүлэх 
бодлого 
баримтална.

Хан-Уул дүүргийн 16, 3, 2, 9 
дүгээр хороодод хүүхдийн 
тоглоомын талбай, тохижилтын 
ажил хийнэ.

ХУДЗДТГ,
УБЗАА-ны

хтц х

Засаж, тохижуулах 
тоглоомын талбай, 

тоо
12

130.0 
Нийслэли 
йн төсөв

100%

Биелэлт: 1.Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 9 дүгээр хороонд 
хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлын худалдан авах 
ажиллагаа зарлагдаж “СБМ” ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдсан бөгөөд 
тохижилтын ажил он дамжин хэрэгжинэ.
2. Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 483.0 сая төгрөгөөр нийт 8 
байршилд орчны тохижилтын багц ажлын худалдан авах ажиллагааг 
нийт 2 удаа зохион байгуулсан боловч тендер амжилтгүй болж, шууд 
гэрээ байгуулахаар болсон.
3. Нийслэлийн ОНХСХ-өөр ХУД-ийн 2-р хороонд 46 дугаар цэцэрлэг 
тоглоомын талбайн шинээр байгуулагдаж, ашиглалтад оруулсан.

5 ОНХСХ
75,0

Үр дүн, үр нөлөө: ХУД-т 5 хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр бий болсон.
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4.5.9. Үйлчилгээний 
байгууллагууд 
/худалдааны төв, 
зоогийн газар, галт 
тэрэг.онгоцны 
буудал, банк, үзвэр 
үйлчилгээний 
газрууд/-д хүүхдэд 
ээлтэй, гэр бүлийг 
дэмжсэн үйлчилгээг 
нэвтрүүлнэ. Хүүхэд, 
гэр
бүлд чиглэсэн 
үйлчилгээний нэр 
төрлийг
нэмэгдүүлэх санал 
санаачилгыг 
өрнүүлж, “Хүүхэд, 
гэр бүлд ээлтэй” 
байгууллага, 
үйлчилгээ, орчныг 
шалгаруулан, олон 
нийтэд 
сурталчилна.

"Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй" аж 
ахуйн нэгж, байгууллага 
шалгаруулан алдаршуулах 
санал санаачилгыг томоохон аж 
ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
нэвтрүүлэх ажлыг өрнүүлнэ.

НГБХЗХГ,
УБЗАА-ны

ХҮХҮХ,
Дүүргүүд

Шалгаруулсан аж 
ахуйн нэгж, 

байгууллага, тоо
9

45.0
Нийслэли 
йн төсөв

100%

Биелэлт: 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 “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 тус тус батлуулж, 9 дүүргийн 
Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, 
худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 984 ААН-д 
хүргүүлсэн. Дүүргүүдээс шалгаруулж ирүүлсэн 53 БААН-ийн хийсэн 
ажпыг 78 үзүүлэлтийн дагуу дүгнэн 9 байгууллагыг “Хүүхэд гэр бүлд 
ээлтэй байгууллага”-аар шалгаруулснаас Хулан-Уул ХХК-ийн Эфэс 
ресторан, супермаркетыг хүүхэд гэр бүлд ээлтэй үйлчилгээний 
байгууллагаар шалгаруулсан.

9 -

Үр дүн, үр нөлөө: “Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 2020 оны шилдэг байгууллага, аж ахуйн нэгж 
шалгаруулах удирдамж”-ийг 984 ААН-д хүргүүлж, Хулан-Уул ХХК-ийн Эфэс ресторан, 
супермаркетыг хүүхэд гэр бүлд ээлтэй үйлчилгээний байгууллагаар шалгаруулсан.

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ
5.3. Эрх зүйн орчин, ил тод байдал
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5.3.12.Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 
ба й гу улл а гу уд ы н 
дотоод хяналтыг 
сайжруулах замаар 
ажпын байрны эмх 
цэгц,
үүрэг хариуцлагыг

Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлийн 
газруудын үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөний дагуу дотоод 
хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА-ны
ДХХ

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100 -

100%

Хот нийтийн аж ахуйн чиглэлийн байгууллагуудад явуулах дотоод 
хяналт шалгалтын чиглэлээр 6 төрлийн 27 ажпыг хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөгөө гаргаж, ХЕМ-ээр батлуулсан. Тайлант хугацаанд 
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус байдлаар дэд бүтцийн чиглэлээр

100



дээшлүүлэх 
тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлнэ.

10 төрлийн 45 удаагийн, хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 15 төрлийн 
32 удаагийн, хүнс худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 6 төрлийн 27 
удаагийн, харьяа газарт чиглэсэн 2 төрлийн 3 удаагийн, дотоодод 8 
төрлөөр 53 удаагийн хяналт шалгалтуудыг явуулж, гүйцэтгэл үр дүнг 
ХЕМ-ийн зөвлөлийн хуралд тайлагнаж, хурлын шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нийт 41 төрлийн 160 удаагийн хяналт 
шалгалт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлыг хэрэгжүүлж, Хотын 
Ерөнхий менежерийн зөвлөлийн хуралд тухай бүр танилцуулж, 
шалгалтын мөрөөр ДҮГНЭЛТ 1, 71 заалтбүхий ЗӨВЛӨМЖ хүргүүлж, 
хэрэгжилт үр дүнг тооцож байна.

I

Үр дүн, үр нөлөө: Хот нийтийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд дотоодод төдийгүй, гадагш чиглэсэн 
хяналт шалгалтуудыг хэрэгжүүлж, илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгах, сайжруулах хүрээнд 71 
заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлж, хэрэгжилт үр дүнг тооцож ажилласан байна.

5.4 Тогтвортой бодлого - хамтын ажиллагаа
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5.4.8 "Худалдаа,
үйлчилгээ-2020".
"Хүн
амын ахуйн 
үйлчилгээ-2020" 
нийслэлийн 
ДЭД
хөтөлбөрүүдийг
батлуулж,
хэрэгжүүлнэ

"Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ-2020" дэд 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

УБЗАА-
ны

ХҮХҮХ
Дүүргүүд

Үйл ажиллагааны 
хэрэгжилт, хувь 100

30.0
Нийслэл

ийн
төсөв

100%

Худалдаа, үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох зорилтын хүрээнд “Жижиглэн худалдааны зах, түүний 
үйлчилгээ, ерөнхий шаардлага”, “Түгээлтийн төв, түүний үйлчилгээ. 
ерөнхий шаардлага”, “Агуулах дэлгүүр”, “Хоолны газрын хүний нөөцөд 
тавих шаардлага”, “Кейтеринг үйлчилгээнд тавих шаардлага 
стандарт”-ын төслийг ХХААХҮЯ, мэргэжлийн ТББ-уудтай хамтран 
боловсруулж, 2 стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын 
Техникийн хороонд хүргүүлсэн.
Худалдаа, үйлчилгээнд дэвшилтэт технологи, инновацийг франчайз 
хэлбэрээр нутагшуулах замаар Үндэсний сүлжээг хөгжүүлэх зорилтын 
хүрээнд дэвшилтэт технологи бүхий худалдаа, хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний газрын тоо өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20.1 хувиар 
нэмэгдэж, Нийслэлийн хэмжээнд 6 аж ахуйн нэгжийн 141 салбар олон 
улсын франчайзын эрхээр ажиллаж, Үндэсний сүлжээний 12 аж ахуйн 
нэгжийн 139 салбар үйл ажиллагаа явуулж, 68 салбар тохирлын 
гэрчилгээ авсан байна.
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Хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд ХНХЯ-ны 
харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй 
‘Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулан Мэргэжлийн Зөвлөл байгуулж, 
худалдагчийн ажил мэргэжпийн стандарт, лавлахыг шинэчлэн 
боловсруулж байна. Мөн тогоочийн мэргэшлийн түвшинг 
тодорхойлон баталгаажуулж, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлсны 
үндсэн дээр онолын болон ур чадварын сургалтыг зохион байгуулах 
зорилгоор “Мэргэжлийн түвшин тогтоох” чанарын үзүүлэлтийн 
индексийг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга 
зүйн төвийн даргын тушаалаар батлуулсан.
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 урчадвар”-ын сургалтыгзохион байгуулж, 124 
тогоочийн зэргийг ахиулсан байна.
Хэрэглэгчдийн хоол хүнсний зохистой хэрэглээний дадлыг 
төлөвшүүлэх зорилтын хүрээнд монгол хүний хоногийн хоол хүнсээр 
авбал зохих 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 нийгэмлэгТББ-тай хамтран боловсруулсан. Мөн 
бага насны хүүхдүүдэд зориулж ус уух ач холбогдол, ундаа, кофе 
шингэн уух зүйлсийн хэрэглээний ялгаа, ундааны далд сахрын 
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 ашигтус, нарны гэрлийн нөлөө, яс, шүдний 
бүтцийн талаар 5-7 минутын 4 ангит 30 хүүхэлдэйн киног Чингэлтэй 
дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран, ус уухын ач тусын талаар видео шторкийг 
Сэнтрал экспресс Си Ви Эс ХХК-тай хамтран бэлтгэж Нийслэл, 
дүүргийн сайтууд болон фейсбүүкээр нийтэд сурталчилсан.



Үр дүн, үр нөлөө: Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчныг 
сайжруулах зорилтын хүрээнд үйлчилгээний болон хүний нөөцийн 5 стандартын төсөл 
боловсруулж, 2 стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын техникийн хороонд 
хүргүүлж, дэвшилтэт технологи, үйлчилгээний соёл нэвтрүүлсэн газрын тоо 20.1 хувиар 
нэмэгдэж, хүүхдийн хоолны шим тэжээлийн найрлагын талаар Зөвлөмж боловсруулж, хүний 
нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд худалдагчийн стандарт, ажил мэргэжлийн 
лавлахыг боловсруулж, худалдааны зөвлөх, тогоочийн мэргэжлийн ур чадварын түвшин 
тогтоохоор ХНХЯ-ны харьяа Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй гэрээний 
дагуу хамтран ажиллаж байна.
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Ахуйн үйлчилгээний салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 
зорилтын хүрээнд “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.
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба ХНХЯ-ны харьяа 
Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төвтэй “Хамтран 
ажиллах гэрээ” байгуулан Үсчин, гоо сайхан, хумс заслын мэргэжпийн 
холбоо, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл бүхий 11 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй Мэргэжлийн зөвлөлийг байгуулсан. 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.
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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 батлуулан, Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн 
газартай хамтран статистик судалгааны цахим мэдээллийн сан 
бүрдүүлж 1921 цэг салбарыг хамруулаад байна.
Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК-тай хамтран 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 тус тус нийтийн ахуйн 
үйлчилгээний төвийг барихаар ажлын зураг төслийг батлуулан 
барилгын ажлыг эхлүүлсэн.
Үр дүн, үр нөлөө: Үйлчилгээний 2 стандарт, ахуйн үйлчилгээний салбарын 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 байна.

Нийт 76 заалтын биелэлт 98%-тай байна.
Төсөв хөрөнгө шийдэгдээгүйгээс шалтгаалж үнэлэх боломжгүй 7 ажил байна.
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