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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ 

2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

2023.02.10 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго нь Барилга, хот байгуулалтын яамны 

2022 оны үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, төлөвлөлт, үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэл, тухайн онд тавьсан зорилт, хүрэх үр дүнг үнэлэх, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, 

хэрэгжилтийг сайжруулахад зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, удирдлагыг үнэн зөв бодит мэдээллээр 

хангах, дараагийн шатны төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд 

оршино.  

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА ЗҮЙ 

Барилга, хот байгуулалтын салбарт хамаарах бодлогын баримт бичиг, холбогдох эрх 

зүйн акт болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсыг 2021-2025 онд 

хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө, хууль тогтоомж, 

тогтоол шийдвэрийн биелэлт, яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, байгууллагын ил 

тод байдал, төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын биелэлтэд Засгийн газрын 2021 оны 374 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг 

баримтлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал дүгнэлт өгч ажиллалаа. 

ГУРАВ. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, Алсын хараа -2050 урт хугацааны бодлогын баримт бичиг, Шинэ сэргэлтийн 

бодлого, Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Улсын 

хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд Барилга, хот байгуулалтын 

сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд тусгагдсан зорилт арга хэмжээний хэрэгжилт, УИХ, Засгийн 

газраас баталсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, гадаадын зээл тусламж болон улсын 

төсвийн хөрөнгө оруулалтаар салбарт хэрэгжиж буй хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний 

хэрэгжилт, Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн бусад мэдээ, тайланд 

тулгуурлан Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 3 багц, 

8 үзүүлэлтээр дүгнэв. 

Шударга байдлын түвшний үнэлгээг Авлигатай тэмцэх газас нэгдсэн байдлаар 

хуулийн дагуу 2 жил тутамд 1 удаа зохион байгуулж, үнэлгээ хийдэг.  

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийн биелэлтийн 2022 онд хүрсэн бодит үр дүнг хүрвэл 

зохих түвшинтэй харьцуулан хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргахад яамны ерөнхий үнэлгээ 

93,67 хувь буюу 4,68 оноотой байна. 

Тус яамны яамны ерөнхий үнэлгээ 2021 онд 93,2 хувь буюу 4,66 оноотой  үнэлэгдсэн 

бол 2022 онд  0,47 хувиар буюу 0,02 оноогоор өссөн үзүүлэлттэй байна.  

БХБЯамны 2022 оны үйл ажиллагааны үнэлгээг хүснэгтээр харуулбал:  
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ 

ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 

 Үзүүлэлт Хувь Жин Оноо 

1 2 3 4 5 

Бодлогын 

баримт 

бичгийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хэрэгжилт 
98,3 

0.6 

 4.68 

/0.94/ 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
84,73 

3. Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн 

жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 
98,5 

Байгууллагын 

чиг үүргийн 

үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын тухайн жилийн 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 
95,7 

0.2 
2. Төрийн албан хаагчийн сургалт, 

ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн биелэлт  

100 

Байгууллагын 

нээлттэй 

байдлын 

үнэлгээ 

1. Байгууллагын ил тод байдлын 

үнэлгээ 
100 

0.2 2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 94,1 
3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 73,0 

4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ - 

Ерөнхий үнэлгээ: 93,67% 1.0 

 

ДӨРӨВ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

4.1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар яамны үндсэн чиг үүрэгт хамааралтай Монгол 

Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, УИХ 

болон Байнгын Хорооны тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, албан даалгавар, тэмдэглэл 

нийлсэн нийт 62 хууль, тогтоол, шийдвэрийн 168 заалтыг хяналтад авч хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийв. 

Хяналтад авсан 168 заалтын 153 нь “үр дүн гарсан” буюу 100%, 9 заалт “хэрэгжих 

шатанд” буюу 70%-ийн хэрэгжилттэй, хугацаа болоогүй 6 заалт, нийт хэрэгжилтийн дундаж 

98,3 хувьтай үнэлэгдэв. 

Монгол Улсын хууль, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, УИХ-ын тогтоол, УИХ-ын Байнгын 

хорооны тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын 

хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгавраар Барилга, хот байгуулалтын 

сайдад үүрэг болгосон заалт бүрийг хяналтад авч ажилласан. Тогтоол, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийн байдалд улирал тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн яамны газар, хэлтсийн 

ажлын үр дүнг үнэлэх үзүүлэлт болгож байна.  
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Хүснэгт 1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн нэгдсэн дүн 
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Хяналтад авсан 
тогтоол шийдвэрийн 

тоо 

62 9 8 2 4 4 3 15 2 14 1 

Заалтын тоо 168 84 16 2 6 7 8 16 2 26 1 

Ү
Н

Э
Л

Г
Э

Э
 

Биелсэн 

/100%/ 
153 81 14 2 6 7 8 13 2 19 1 

Хэрэгжих шатанд 

/70%/ 
9 2 2 - - - - 2 - 3 - 

Хэрэгжилт 

хангалтгүй. /30%/ 
- - - - - - - - - - - 

Хугацаа 

болоогүй 
6 1 - - - - - 1 - 4 - 

Үнэлгээ /хувь/ 98,3 99,2 96,3 100 100 100 100 96 100 95,9 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 
www.unelgee.gov.mn  

Үнэлгээний тайланг яамны Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэр 
гаргуулж, тайланг 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/225 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-
т хүргүүлж, дүнг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 
/www.unelgee.gov.mn/-д баталгаажуулсан. 

4.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 203 дүгээр тогтоолоор баталсан 2020-2024 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 34 зорилт, 74 арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан 
байна. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж  хэрэгжилтийн түвшин өссөн дүнгээр  2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 84.73 хувьтай, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв. Үүнд: 100 
хувьтай хэрэгжсэн 41,  90 хувьтай хэрэгжсэн 10, 70 хувьтай хэрэгжсэн 11, 50 хувьтай 
хэрэгжсэн 7, 30 хувьтай хэрэгжсэн 5, 0 хувьтай хэрэгжсэн 0 заалт бүхий ажлууд байна. 

Хүснэгт 2. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний явцын 
үнэлгээ /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

№ 
Бодлогын чиглэл 

Зорилт

ын тоо 

Нийт арга 

хэмжээний 

тоо  

Үүнээс Хэрэгжилт 

 /хувь/ 

100% 90% 70% 50% 30% 0%  

1 Хүний хөгжлийн бодлого 7 8 6 - - 1 1   

2 Эдийн засгийн бодлого 14 46 21 7 9 5 4 -  

http://www.unelgee.gov.mn/
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3 Засаглалын бодлого 3 3 3 - - - - -  

4 
Ногоон хөгжлийн 
бодлого 

4 7 5 2 -  - -  

5 
Нийслэл бар бүс, орон 
нутгийн хөгжлийн 
бодлого 

6 10 6 1 2 1 - -  

 Дүн 34 74 41 10 11 7 5 - 84,7% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 
www.unelgee.gov.mn 

Үнэлгээний тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэр 
гаргуулж, тайланг 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдрийн 01/5424 тоот албан бичгээр 
ЗГХЭГ-т хүргүүлж, дүнг Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн 
систем www.unelgee.gov.mn сайтад байршуулсан.  

4.3. Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт  

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд туссан Барилга, хот 
байгуулалтын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний 
хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 98,5 хувь, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.           
Хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 21 арга хэмжээнээс 100 хувьтай 18 арга хэмжээ, 90 
хувьтай 3 арга хэмжээ байна. 0-50%-тай арга хэмжээ байхгүй.  

 
Хүснэгт 3. Монгол Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн 

үнэлгээ /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

№ 
Зорилго,  зорилт  

Арга 

хэмжээ

ний тоо  

Үүнээс 
Хэрэгжилт 

хувь 100% 90% 70% 50% 30% 0% 

Бүлэг 3.  Эдийн засгийн бодлого 

1 Зорилт 2.5. Эрүүл баталгаат орчныг бий 
болгоно 

5 4 1 - - - - 
98% 

Бүлэг 6.  Нийслэл ба бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого 

2 

Зорилт 6.1.Улаанбаатар болон дагуул 
хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, 
ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай 
орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ. 

16 14 2 - - - - 98,7% 

 Дүн 21 18 3 - - - - 98,5% 

Мэдээллийн эх сурвалж: Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 

www.unelgee.gov.mn 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулж, тайланг 2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2/6090 тоот 
албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж, дүнг Засгийн газрын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем www.unelgee.gov.mn сайтад 
байршуулав. 

http://www.unelgee.gov.mn/
http://www.unelgee.gov.mn/
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ТАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

5.1. Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны 
Төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
хянаж баталсан байна.  

Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 
бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай Засгийн газрын 2020 
оны 104 дүгээр тогтоолын дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө нь дараах 7 чиглэлтэй. Үүнд:  

- Бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр; 
- Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх 

чиглэлээр; 
- Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх чиглэлээр; 
- Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого 

боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр; 
- Салбарын санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг 

дээшлүүлэх бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр;  
- Салбарын төрийн захиргааны удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг хангах 

чиглэлээр; 
-  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, удирдлагаар 

хангах чиглэлээр. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд нийт 52 зорилтын 402 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс хэрэгжилт 
2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 95.7% - тай, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна. 

Хүснэгт 4. Барилга, хот байгуулалтын яамны Төсвийн Шууд захирагчийн 2022 
оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ зорилт тус бүрээр:                                                                                                                                      

 

 

№ 
Чиглэлүүд 

Арга 

хэмжээн

ий тоо  

Үүнээс Хэрэгжилт 

 /хувь/ 

100% 90% 70% 50% 30% 0%  

1 Бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр 57 49 3 1 3 1 - 93,6 

2 
Хот байгуулалт, газрын харилцааны 
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр 

77 65 4 6 1 1 - 95,3 

3 
Барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

69 52 6 7 2 1 - 93,6 

4 
Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд 
бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

55 38 11 5 1 - - 94.3 

5 

Салбарын санхүү, эдийн засгийн 
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг 
дээшлүүлэх бодлого боловсруулах, 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

31 21 9 - 1 - - 95,5 
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6 
Салбарын төрийн захиргааны 
удирдлага, хүний нөөцийн манлайллыг 
хангах чиглэлээр 

64 57 6 1 - - - 98,7 

7 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод 
аудитын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, 
удирдлагаар хангах чиглэлээр 

49 
45 3 1 - - - 

98,8 

 Дүн  402 328 42 21 8 3 - 95.7 

Мэдээллийн эх сурвалж: Засгийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем 

www.unelgee.gov.mn 

Тайлбар: Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн тайланд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав.  

 

5.2. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

нийх нийтлэг журам”-ын 4 дүгээр хавсралтаар хүний нөөцийг тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулах, хөгжүүлэх, идэвхижүүлэх, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар 

байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 

баталсан.  

Үүний дагуу хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх, албан хаагчдын нийгмийн 

баталгааг хангах 2 зорилт, 7 үйл ажиллагааны биелэлтийг 26 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

үнэлсэн.  

Хүснэгт 5. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах шалгуурын биелэлтэд өгсөн үнэлгээ /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

№ Үйл ажиллагаа 

Шалгуур 

үзүүлэлтийн 

тоо 

Хэрэгжилт 

/хувиар/ 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхижүүлэх 

1 

Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан 

хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион 

байгуулсан дотоод сургалт 

11 100 

2 Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын 
болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт 

7 100 

3 
Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр зарцуулсан 

зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн 
2 100 

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 

4 Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэх 2 100 

5 Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх 1 100 

6 Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх 2 100 

7 
Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан 

зардал 
1 100 

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 26 100 

http://www.unelgee.gov.mn/
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/Тайлбар: Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийн биелэлт /журмын 4 дүгээр хавсралт/, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
танилцуулгыг хавсаргав.  

ЗУРГАА. БАЙГУУЛЛАГЫН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

6.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

нийх нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралтаар 5 зорилтын 46 шалгуур үзүүлэлтийг баталсан. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн 

хэрэгжилтийг хангах нийт 46 шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 100 хувьтай бүрэн хэрэгжсэн байна. 

№ Шалгуур үзүүлэлт 

Шалгуур 

үзүүлэлтийн 

тоо 

Хэрэгжилт 

/хувиар/ 

1 Нэг. Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 

талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 
10 100 

2 
Хоёр. Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

6 100 

3 Гурав. Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх 
мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

15 100 

4 Дөрөв. Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, 
нээлттэй байдал 

2 100 

5 
Тав. Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

13 100 

НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭ 46 100 

/Тайлбар: Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт /журмын 9 дүгээр хавсралт/, хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулгыг хавсаргав. / 

6.2.  Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 

Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журмын 9.8-д заасны дагуу шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээг санхүү, төсвийн 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гаргаж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газарт 04 дүгээр сарын 01-ний дотор хүргүүлнэ гэж заасны дагуу Сангийн яамнаас нэгдсэн 

үнэлгээ хийгдэх ч төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяаны 36 байгууллагын шилэн 

дансны хэрэгжилтэд ХШҮДАГ-аас үнэлсэн үнэлгээг оруулж тооцсон болно.  

Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын төсөвт байгууллага, ТӨААТҮГ, ТӨХК, 

төсөл хөтөлбөрүүдийн шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, тайлан, мэдээг хуулийн хугацаанд 

үнэн, зөв, иж бүрэн байршуулж байгаад болон  хууль, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах 

зорилгоор 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар “Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ”-г хийхэд  

94.1 хувийн үзүүлэлттэй байна.  

Хүснэгт 6. ТЕЗ, түүний харьяа байгууллагуудын шилэн дансны нэгдсэн 

мэдээлэлд өгсөн үнэлгээ /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

дд Байгууллагын нэр  Мэдээлсэн тоо 
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Мэдээлэх 

тоо 

Х
у
га

ц
а
а
н
д

а
а
 

Х
у
га

ц
а
а
 

х
о
ц

р
о
о
с
о
н
 

Хэрэг- жилт 

хувь 

1 
Сайд ТЕЗ 79 69 10 87.3% 

2 
Барилга, хот байгуулалтын яам 95 84 11 88.4% 

3 
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар, 

харьяа 21 аймгийн ГХБХБГ 
2380 2226 154 93.5% 

 
Дүн  2554 2379 175 93.1% 

4 
“Дархан хотын бохир усны менежментийг 

сайжруулах МОН 3244, МОН 3245 төсөл”  
119 110 9 92.4% 

5 
Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжлийн төсөл L3388-MON 
119 117 2 98.3% 

6 
Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжлийн төсөл -3713 
119 115 4 96.6% 

7 
“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 

шинээр барих” төсөл 
119 112 7 94.1% 

8 

“Ногоон нуур орчмын гэр хорооллын дахин 

төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжих 1008 айлын орон 

сууцны хотхон” төсөл 

119 117 2 98.3% 

9 
Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн 

төсөл 
119 117 2 98.3% 

10 Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг 

өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл 
36 35 1 97.2% 

11 Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, 

шмнэчлэх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл 
19 17 2 89.4% 

 
Дүн  769 740 29 96.2% 

12 Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ 103 100 3 97.0% 

13 Төрийн орон сууцны корпораци ТӨҮГ 103 103  100% 

14 
Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 

ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 
95 95  100% 

15 Хөшигийн хөндийн бүтээн байгуулалтын асуудал 

хариуцсан захиргаа 
119 107 12    89.9% 

  
Дүн  420 405 15 96.4% 

  
ТЕЗ-ийн багцын нэгдсэн дүн  3743 3524 219 94.1% 

 

6.3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журам"-ын 9.7-д заасан үзүүлэлтийг Авлигатай тэмцэх газар /АТГ/-аас гаргаж 

ирүүлдэг.  



10 
 

Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.7-д “төрийн 

үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга 

байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээлэх” гэж заасны дагуу 

төрийн байгууллагуудын 2021 оны шударга байдлын үнэлгээг хийсэн байна. 

Шударга байдлын үнэлгээ нь тухайн байгууллагын гадаад шударга байдлын үнэлгээ, 

дотоод шударга байдлын үнэлгээ, бодлогод оролцогчдын үнэлгээ, авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны үнэлгээнд үндэслэсэн нийт үнэлгээ юм.  

График 1. Яамдын ШБҮ, 2021 он, оноогоор   

Эрчим хүчний яам 

Соёлын яам 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

Гадаад харилцааны яам 

Зам, тээврийн хөгжлийн яам 

Сангийн яам 

Барилга, хот байгуулалтын яам 

Улсын дундаж 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 

Батлан хамгаалах яам 

Эрүүл мэндийн яам 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

Барилга, хот байгуулалтын яам 2019 онд 73.2 оноогоор 13 яамнаас 5-рт орсон бол 

2021 онд 73 оноогоор 14 яамнаас 7-рт орсон нь улсын дунджаас дээгүүр үзүүлэлттэй  байна. 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРТ 2022 ОНД ХИЙЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН  

ТОМООХОН АЖЛУУД 

Салбарын бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд: 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.08.10-ны өдрийн 301 дүгээр тогтоолоор хөдөө, 

орон нутагт шилжин суурьших, анх удаа ипотекийн зээлд хамрагдаж байгаа иргэдийг дэмжих 

зорилгоор ипотекийн зээлийн хүүг 3% болгон бууруулж, урьдчилгаа төлбөрийн 30-60%-ийг 

төр батлан даахаар шийдвэрлүүлсэн.  

            2. “ТОСК” ТӨХХК-ийн үнэт цаасыг худалдан авах замаар чанаргүй зээлийг төлүүлж, 
барьцаа хөрөнгийг хэсэгчлэн чөлөөлөх асуудлыг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор 
шийдвэрлүүлж, 180.5 тэрбум төгрөгийн хаалттай үнэт цаасыг, жилийн 8,5%-ийн хүүтэй, 60 
сарын хугацаатай гаргаж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны 2022 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр “ТОСК БОНД”-ыг бүртгүүлсэн. 

79.9  

77.8  

75.6  

 73.7  

 73.6  

 73.4  

 73.0  

 72.9  

 72.4  

 72.2  

 72.1  

 70.9  

 69.5  

 68.2  

 66.1  
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3.Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулах барилга, хот 

байгуулалтын салбарт авч хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, яамны 

2022.01.14-ний өдрийн 1/191, 2022.03.30-ны 1/1331 тоот албан бичгүүдээр ЭЗХЯ-нд 

хүргүүлж, батлуулсан. 

4. Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 2022.02.15-ны өдрийн Сангийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 

батлуулсан.  

5.“Майдар хотын ус хангамж” төслийн зээлийн төслийг бэлтгэх 719,400 вонын 
буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр, Техникийн туслалцааны хүрээнд, урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулахаар Санхүүжилтийн гэрээг 2022 оны 04 дүгээр сард байгуулсан. 
 

6. Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур 
нэвтрүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг Сангийн сайдын 2022 оны 18 дугаар тушаалаар, 
“Аймгуудын бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төвийг шинэчлэн, өргөтгөх” төслийн 
нэгжийг Сангийн сайдын 2022 оны 6 дугаар тушаалаар байгуулсан. 

 

Хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд: 

1.Газрын багц хуулийн төслийг УИХ-д 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр өргөн 
барьж, нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцүүлэн, 
дэмжигдсэн.   

2.Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчлсэн найруулгын төсөл, Геодези зураг зүйн 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай хуулийн төсөл, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл УИХ-д өргөн барьсан. Хот, суурин газрын 
ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж байна.  
 

3.Засгийн газрын 2022 оны 171 дүгээр тогтоолоор Уул уурхай-металлурги-химийн 
үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах зориулалтаар Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант 
сумын нутаг дэвсгэрийн нийт 1217.4 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан.  

 
4.Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт орших хуучин цэргийн 

ангийн байршилд 20 га газрыг Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн  377 
дугаар тогтоолоор улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. 

 
5.Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийн 

тайланг Засгийн газрын 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж 24 
дүгээр тэмдэглэл гарсан. 

 
6.Газрын нэгдмэл сангийн 2021 оны улсын нэгдсэн тайланг Засгийн газрын 2022 оны 

3 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 27 дугаар тэмдэглэл гарсан. 
 

7.Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 
БХБС-ын 2022 оны 13, 86, 125 дугаар тушаалаар нийт 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
мэргэжлийн байгууллагын эрх олгож сунгасан. 

 

8.“Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох 
тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг Засгийн газрын 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 121 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 

 
9.“Улсын хэмжээнд хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх” ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг Засгийн газрын 2022.03.09-ний 
өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 15 дугаар тэмдэглэл гарсан.  
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10.Газрын мониторингийн цахим системд 2020 онд гүйцэтгэсэн бэлчээрийн газрын 
мониторингийн 600 цэг, 545 талбарын мэдээлэл, хот тосгон суурин газрын мониторингийн 
400 цэг, 396 талбарын мэдээллийг нэгтгэж, газрын мониторингийн цахим мэдээллийн санд 
оруулсан. 

 
11.Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.04.06-ны өдрийн хуралдаанаар “Шинэ Зуунмод 

хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай” 143-р тогтоолоор батлуулсан.  
 

13.“Инженер геодези” ХХК-аас боловсруулсан “Майдар хот төсөл”-ийн хот 
байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг боловсруулж дуусган, БХБЯ-ны ШУТТЗХ-аар 2022.04.29-
ний өдөр хэлэлцүүлэн, дэмжигдсэн.  

14.“Шинэ эринд шилжих тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 
Засгийн газрын 2022.07.05-ны өдрийн 267 дугаар тогтоолооор батлуулсан. 

 
15.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.01.06-ны өдрийн 05 дугаар тушаалаар 

“1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил” /БД 11-124-
21/ барилгын дүрэм, “Нисгэгчгүй нисэх төрөөхөмжөөр агаарын зураглал ба газрын зураг 
гүйцэтгэх ажил” /БД 11-125-21/ барилгын дүрмийг тус тус батлуулсан. 

 

16.Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн байдлаар нийт 6746 газрын дуудлага худалдаа, 431 газрын эзэмшүүлэх төсөл сонгон 
шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 11798 иргэн, хуулийн этгээд үйлчилгээ авсан байна. Мөн 
дуудлага худалдаагаар 2369 нэгж талбарыг, төсөл сонгон шалгаруулалтаар 28 нэгж 
талбарыг эзэмшүүлсэн байна. Мөн уг системд нийт 19425 газрын барьцаа, 36699 газрын үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ бүртгэгдсэн байна. 

   
17.Засгийн газрын 2022.04.06-ны өдрийн “Шинэ Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөө батлах тухай” 143-р тогтоолоор батлуулсан.  
 

            18.“Майдар хот төсөл”-ийн хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг боловсруулж 
дуусган БХБЯ-ны ШУТТЗХ-аар 2022.04.29-ний өдөр хэлэлцүүлэн, дэмжигдсэн.  

   19.“Олон улсын нисэх онгоцны “Чингис хаан” буудлыг түшиглэн бий болох Богд хаан 
төмөр зам, авто замын зангилаа бүхий олон улсын тээвэр, логистикийн нэгдсэн төвийн хот 
байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ, техник эдийн засгийн үндэслэл”-ийг боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоодоор хэлэлцүүлэн, магадлалаар хянуулсан.  

20.Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын баримт бичиг батлах тухай  ЗГ-ын тогтоолын төсөл, 
бусад холбогдох баримт бичгийг боловсруулж, Засгийн газрын 2022.03.09-ний өдрийн 
хуралдаанаар  хэлэлцүүлж, батлуулсан. 

 

21.Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан.  

 

Барилга, барилгын материалын бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд: 

1.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022.03.14-ний өдрийн дараах зургийн 
даалгавруудыг батлуулсан. Үүнд: 200 ортой дотуур байр № ЗД-2022/08; 75 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/09;  480 суудалтай ЕБС-н нэг 
маягийн зураг № ЗД-2022/10;  240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн нэг маягийн зураг төсөл № 
ЗД-2022/11; 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/12; 960 
суудалтай сургуулийн нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/13; 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн 
барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/14 дугаартай зургийн даалгаварууд 
батлагдсан.  

 

http://www.mle.mn/-%D1%8D%D1%8D%D1%80
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2.БХБС-ын 2022 оны 10 дугаар тушаалаар 2022 онд гүйцэтгэх ТЭЗҮ, зураг төслийн 
ажлын жагсаалтад батлагдсан 112 төсөл, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн 
этгээд сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна. 

 
3."Уламжлалт анагаах ухааны судалгаа, сургалт, үйлчилгээний зориулалттай 

цогцолбор барилга"-ын ажлын зураг төсөлд магадлал хийсэн. Магадлалын дүгнэлтийн 
дугаар - ЕД-0462/2022. 

 
4.БХБ-ын сайдын 2022 оны 54 дүгээр тушаалаар “Барилга байгууламжийн нэг 

маягийн зураг төслийг хүлээн авах, хадгалах, нийтэд түгээх журам" батлуулсан.  
 
5.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XIV.4.3-т “Хүүхдийн номын сан, 
хүүхэлдэйн театрын цогцолбор барилгын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/” 
тусгагдсан бөгөөд шаардлагатай зургийн даалгаврыг Соёлын яамны ТНБД, Барилга, хот 
байгуулалтын яамны ТНБД нарын хамтарч 2021.05.18 -ны өдрийн №2021/25 дугаартай 
зургийн даалгаврыг баталсан. 

 
6.Барилга байгуулажийн норм нормативын сангийн 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд батлагдсан норм нормативын баримт бичгээс БХБС-ын тушаалаар 
батлагдсан-11, батлуулахаар хянагдаж байгаа-6, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэн 
дэмжигдсэн-5, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байгаа-5, МЗ-ын хурлаар 
орсон-7, редакци, шүүмж хийгдэж байгаа-6, санал авч байгаа-2, боловсруулагдаж байгаа-1 
байна. Стандарт: боловсруулалт хийгдэж байгаа-4, редакци хийгдэж байгаа-4, СХЗГ-т 
хүргүүлсэн-1, техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн батлагдсан-10 тус тус байна. ББННС-
ийн төлөвлөгөөнд 2022 онд шинээр батлагдсан норм нормативын баримт бичгээс ТД 
батлагдсан-7, ТД хянагдаж байгаа-1, ТД боловсруулж МЗ- хэлэлцүүлэх-1, гэрээ байгуулсан-
14. Стандарт: ТД баталсан-1, ТД хянаж байгаа-1, гэрээ байгуулж, ажил эхэлсэн-10 тус тус 
байна.  

7.Барилгын ажлын төсөв, үнэ бүрдлийн норматив баримт бичгийг төсвийн томсгосон 
норм, жишиг үнэлгээнд шилжүүлэх ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яамны 
дэргэдэх ШУТТЗ-ын 2022.03.03-ны өдрийн хурлаар "Заслын ажлын төсвийн суурь норм" 
/БНбД 81-15-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, "Төмөр бүтээцийн ажлын төсвийн суурь 
норм" /БНбД 81-09-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, "Бетон ба төмөр бетон цутгамал 
бүтээцийн ажлын төсвийн суурь норм" /БНбД 81-06-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, 
"Барилгын цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм" /БНбД 81-20-04/ шинэчлэн боловсруулах 
ажил, “Барилгын холбоожуулалтын ажлын төсвийн суурь норм” /БНбД 81-40-04/ шинэчлэн 
боловсруулах ажлыг тус тус хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. 
 

8.“Барилга байгууламжийн 2021 оны үнийн индекс”-ийг Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2022.03.31-ний өдрийн 74 дүгээр тушаалаар батлуулсан.  
 

9.“Барилга угсралтын ажлын ил, далд ажлын акт”-ыг шинэчлэн боловсруулах  
техникийн даалгаврын хянаж 2022.12.10-ны өдрийн 58/2022 дугаараар  батлуулсан.  

10.Шадар сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж БХБСайдын 2021.12.18-ны өдрийн 127 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

11.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.04.11-ний өдрийн 83 дугаар тушаалаар 
Барилга байгууламжийн  захиалагчийн хяналтын зардлаас санхүүжүүлэх зардлын нэр, 
төрлийг баталсан. Уг нэр төрөлд тухайн орон нутагт ашиглагдаж буй барилга байгууламжийг 
паспортжуулах зардлыг тусгасан.  Улсын хэмжээнд 2022 онд 156 барилга байгууламжийн 
паспортжуулаад байна. 

     12.Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чанар, стандартын шаардлага хангуулах 
Тохирлын гэрчилгээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг нэгтгэж, www.opendata.gov.mn  

http://www.opendata.gov.mn/
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мэдээллийн санд байршуулаад байна. Барилгын материалын баталгаажуулалтын зөвлөл 
2022 онд, 14 удаагийн хурлаар 68 ААНБ-ын 89 бүтээгдэхүүний Тохирлын үнэлгээг 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна.  
 

13.Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн 
лабораторийн дүрмийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.10.26-ны өдрийн 217 дугаар 
тушаалаар шинэчлэн батлуулсан. 
 

14.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.04.04-ний өдрийн 79 дүгээр тушаалаар 
Барилгын салбарын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороо”-г шинэчлэн 
байгуулсан. 
 

15.Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага Барилга, хот байгуулалтын 
яам хоорондын “Барилгын салбар дахь хѳдѳлмѳрийн аюулгүй байдлын менежментийн 
чадавхыг бэхжүүлэх тѳсѳл”-ийн хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяанд нэг 
бүрийн хамгаалах хэрэгслийн туршилтын лабораторийг байгуулж, 2022.04.28-нд ашиглалтад 
хүлээж авсан. Төслийн хүрээнд боловсруулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
мөчлөг”, “Барилгын талбай дахь сайжруулах шаардлагатай зүйлсийн жишээ”, “Өндөрт 
ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа” гарын авлагыг 21 аймгийн ГЗББХБГ-т, 9 дүүргийн Засаг 
даргын тамгын газарт хүргүүлсэн. 

 
16.МУ-ын Засгийн газрын 108-р тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийн зураг 

төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”-ийн хүрээнд улсын хэмжээнд бүх аймаг дүүрэг 
болон инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн эх загвар ба ажлын зураг төсөл, 
төсөвт магадлал хийлгэх ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 2566 ажлын зураг төсөлд магадлал 
хийх ажлын гэрээ байгуулж, 2383 ажлын зураг төсөлд магадлалын дүгнэлт гарснаас 1379 
объектын ажлын зураг төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад 
нийцсэн эсэхийг шалгаж ажилласан.  

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд: 

1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашглалтын тухай хуулийн нэмэлт, 
өрчлөлтийн төслийг УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар 2022.12.09-ний өдөр 
батлуулсан нь салбарын хууль, эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах, 
салбарын байгууллагуудын эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдүүлсэн чухал 
ач холбогдолтой салбарын суурь хууль батлагдлаа гэж үзэж байна.  

2.“Залуус-1” хорооллын  гадна инженерийн хангамжийн зураг төслийг 2022.05.31-ний 
862/2022, 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын 2*40МВА чадалтай “Морин” дэд станцын зураг 
төслийг 2022.04.04-ний өдрийн 140/2022, 10кВ-ын ЦДКШ-ын ажлын зураг төслийг 2022.05.03-
ны 210/2022, Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний зураг төслийг 2021.11.24-ний өдрийн 
1841/2021 дугаартай магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр тус тус баталсан. 

3.Нийт 21 аймаг 330 сумаас 19 аймаг 233 сумын нарийвчилсан судалгаа хийхэд 11 
аймгийн 47 суманд 30-50 жилийн насжилттай, хуучирч муудсан 120 км шугам сүлжээ, 28 
суманд ашиглалтын шаардлага хангахгүй халаалтын зууханд өргөтгөл, шинэчлэлт хийх 
шаардлагатай гэсэн судалгааны дүгнэлт гарсан. 

4.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: Увсын 
Зүүнхангай, Наранбулаг, Архангайн Хангай, Жаргалант, Тариат, Цахир, Улаанбаатар хотын 
БЗД; Дорноговь, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Төв, Завхан, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Хөвсгөл аймгийн 
Цагаан-Уул зэрэг сумдад цэвэр усны шугам сүлжээ, усан сан,  ухаалаг ус түгээх байр, гүний 
худаг барих, автоматжуулалтын ажлуудыг тус тус гүйцэтгэж байна. Нийт ажлын явц 74,7%-
тай, 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%.   

            5.Улаанбаатар хотод 2022 онд нийт 6,8 км, аймгийн төвүүдэд 22,4 км үерийн 
хамгаалалтын далан, сувгийг  ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд: Үерийн 
1.7 км далан /Сүхбаатар  дүүрэг,  13, 14 дүгээр хороо/: Төсөвт өртөг - 2,6 тэрбум  төгрөг. 
Барилга угсралтын ажил 100%;  Хайлаастын /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/ авто 
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замын ус зайлуулах 1.5 км цутгамал төмөр бетон сувгийн барилга угсралтын ажил 100% 
дуусч, ашиглалтад оруулсан. 

6.Аймгийн төвүүдийн айл өрхийг инженерийн хангамжид холбох ажлын хүрээнд: Төв 
аймгийн гэр хорооллын 40-50 өрх инженерийн хнгамжид холбогдсон. Говьсүмбэр аймгийн 
Сүмбэр сумын 408 өрхлбогд аж ахуй нэгж холбох ажил 30%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Ховд 
аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан, Бичигт, Тахилт багийн гэр хорооллын 250 өрх 
төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон 98%-тай; Хөвсгөл, Мөрөн сумын гэр хорооллын айл өрхийг 
инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил хэрэгжиж байна. гүйцэтгэл 40%-тай; Баян-Өлгий 
аймгийн Өлгий сумын 1-р багийн 1, 2-р гудамжны айл, өрхийг цэвэр усны шугам сүлжээнд 
холбох ажлын гүйцэтгэл 100%-тай; Хэнтий аймгийн төвийн 1, 2-р багийн 1788 өрхийг 
төвлөрсөн сүлжээнд холбох ажлыг гүйцэтгэж байна. 

7.Нүхэн жорлонтой цэцэрлэг, сурууль, дотуур байрны ариун цэвэрийн нийт 577 
байгууламжийн зургийн даалгаварыг батлуулж 2022.03.07-ны 8/928 тоотоор БШУЯ-д 
хүргүүлсэн. 

8.Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хог хаягдлын 
менежментийг сайжруулах төслийг Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-Алтай 
аймгийн төвд хэрэгжүүлж, хог хаягдлын менежментийг сайжруулсан.   

9.”УБ хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө" боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын улсын 
экспертүүд хянаж, ЭЗ-0001/2022-р магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч, баталгаажуулсан. 

10.“Хөшигийн хөндий орчмын шинэ дагуул хотын дэд бүтэц” төслийн хүрээнд “Шинэ 
Зуунмод” хотын эхний ээлжийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ болон инженерийн шугам 
сүлжээний 2,173.3 сая төгрөгийн 6 төрлийн ажлын зураг төслийг захиалж боловсруулан, 
инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, дулаан, цахилгаан хангамж, ус хангамж, мэдээлэл 
холбооны зураг төслүүдэд магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 

11.Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд 
Дорноговь аймагт 2022.08.08-ны УКД-10/2022, Дундговь аймагт 2022.10.07-ны №26/2022, 
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд №27/2022 тоот актаар байнгын ашиглалтад 
хүлээлгэн өгсөн.    Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд 2022.11.23-нд улсын комисс ажиллан 
байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн акт нь баталгаажиж байна. Гүйцэтгэл 100%-тай; 
Сүхбаатар аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. 
2022.12.21-нд техникийн комисс ажилласан. Гүйцэтгэл 95%-тай. Төслийн хэрэгжилт 98%-тай 
байна.  

12.“Сумын хөгжил” төсөл, арга хэмжээг 9 аймгийн 18 сумын төвд хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын 
ажлын гүйцэтгэлийг гаргавал. Үүнд: 1.Архангайн Ихтамир, Говь-Алтайн Алтай, Дорнодын 
Дашбалбар, Дундговийн Луус, Өвөрхангайн Бат-Өлзий, Хужирт, Төв аймгийн Баянчандмань, 
Борнуур, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Эрдэнэ, Хэнтийн Галшар, Дэлгэрхаан зэрэг 7 аймгийн 13 сум 
100%, 2.Баянхонгорын Баацагаан, Галуут, Эрдэнэцогт, Өвөрхангайн Уянга, Сэлэнгийн 
Алтанбулаг зэрэг 3 аймгийн 5 сум 70%-иас 87%-ийн хэрэгжилттэй байна. 

 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хүрээнд: 

1.Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын  2023 оны төсвийг батлуулсан. 

2.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих БХБЯ-нд зохион байгуулагдахаар 
батлагдсан 65, Улсын төвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийн 115, нийт 180 төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж гэрээ байгуулан хэрэгжилт 100% 
хангасан байна. 

3.Салбарын хэмжээнд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийг нэгдсэн 
удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллаж шинээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын цэвэр усны 
шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл”, “Аймгуудын бохир ус 
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цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төслүүдийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 

4.Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй төслүүдийн импортоор орж ирж байгаа 49,889.34 сая төгрөгийн тоног 
төхөөрөмжүүдийг гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх хүсэлтийг хянан баталгаажуулан 
Сангийн яам болон ГЕГ-т хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн байна. 

5.БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр бий болсон 72,9 тэрбум төгрөгийн өртөг 
бүхий “Замын-Үүдийн дулааны станц” болон “Ус хангамж ариутгах татуургын байгууламж”-
ын хөрөнгийг “Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨҮГ-ын балансад шилжүүлэх ТӨБЗГ-ын 2021 
оны 405 дугаар тогтоолын дагуу хөрөнгийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулж дуусгасан 
байна.  

Төрийн захиргааны удирдлагын хүрээнд:  
 
1.ТНБД-ын 2022 оны А/78, 2022.4.8-ны А/103 дугаар тушаалаар 653 ИТА-д 

мэргэшлийн зэрэг шинээр олгож, 359 ИТА-ын мэргэшлийн зэргийг сунгуулах, 2022.6.15-ны 
А/31 дүгээр тушаалаар 359   шинээр олгож, 216 сунгасан бол 2022.10.20-ны А/159 дүгээр 
тушаалаар 182 шинээр олгож, 84 ИТА-ны мэргэшлийн зэргийг тус тус сунгаж, нийт 1231 ИТА-
нд мэргэшлийн зэргийг олгож, сунгасан.  

2.БХБЯ, ЖАЙКА, КОЙКА зэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай 
хамтран болон дангаараа 24 сургалтыг давхардсан тоогоор  438 албан хаагчдыг хамруулан  
зохион байгуулсан. 

 
3.Жилийн эцсийн байдлаар 65 ААН-ийн 2274 гадаад ажиллах хүч, мэргэжилтнийг 

ажлын байрны төлбөрөөс 50% -иар чөлөөлүүлэх асуудлыг ХНХЯ-д хүсэлт гарган  
шийдвэрлүүлсэн.  

 
4.Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг 

хангах орон тооны бус дэд зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагаагаар тэргүүн байр эзэлсэн.  
 
5.БХБЯ-ны дэргэдэх Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөл 2022 онд Олон улсын 

эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан явуулах 
"Харилцан хүндэтгэе" аяны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 7 ажил тусган, хэрэгжилтийг 
зохион байгуулан ажилласан.  

   
6.БХБЯ-ны дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлд харъяа байгууллагуудын 23 Ёс зүйн салбар 

зөвлөл хамрагдаж, 110 албан хаагчид ажиллаж байна. Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ, тайланг 
нэгтгэн ТАЗ-д хагас, бүтэн жилээр хүргүүлсэн. 

 
7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай Гэрээ байгуулах ажлыг 2022 оны 2 дугаар 

сарын 18-ны өдөр  зохион байгуулсан. 
 
8.Яамны үйл ажиллагаанд “Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт MNS ISO 

9001:2016”-ыг нэвтрүүлэхтэй холбоотой 6 удаагийн   сургалтуудыг зохион байгуулсан. 
Дотоод аудитын сургалтын 3 удаа зохион байгуулж, ТНБД-ын 2022.11.8-ны А/162 дугаар 
тушаалаар яамны үйл ажиллагаанд Стандартын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоод аудитын багийг 
томилуулсан. 

 
9.Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх салбар 

зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаанаар Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг яамны 
4 албан хаагчдад зэрэг дэв ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр, агентлагын 14 албан хаагчдад 
ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр тус тус олгуулахаар салбар зөвлөлийн 4 дүгээр тогтоолыг 
хэрэгжүүлсэн байна. 
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10.2022 оны жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор яам, агентлагийн 145 
албан хаагчдыг богино хугацааны сургалтуудад, 5 албан хаагчдыг БНСУ-ын их дээд 
сургуульд магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.  

 
11.2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар www.license.mcis.gov.mn цахим системээр 

дамжуулан барилгын тусгай зөвшөөрлийн нийт 4742 хүсэлтийг хүлээн авч, 1214 ААНБ тусгай 
зөвшөөрөл олгосон ба үүнээс зураг төслийн 291, барилга угсралтын 868, өргөх 
байгууламжийн 33, барилгын материал үйлдвэрлэлийн 21, хот байгуулалтын баримт бичгийн 
1 ААНБ-д тусгай зөвшөөрөл олгосон байна. Цахим системээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн 
98.2 хувийг МБҮА, 1.8 хувийг МБМҮХ, ГЗБГЗЗГ-ууд хянаж, олгох ажлыг зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хүрээнд: 

1. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын  урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-д Барилга, 
хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах 68 арга хэмжээний хэрэгжилт 
болон хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг сайдын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, БХБСайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/5424 тоот албан бичгээр 
ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн 
систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, баталгаажуулсан.   

 
2.“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний Барилга, хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд хамаарах 74 арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн тайланг БХБСайдын 2022.06.29-ны 2/3184, 2022.11.25-ны өдрийн 1/5424 тоот албан 
бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн 
нэгдсэн систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, баталгаажуулсан.   

3.Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”,  
Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө” болон Засгийн газрын 2020 оны 23 дугаар 
тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр”-т туссан Барилга, хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд 
хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар тус тус 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, БХБСайдын 2022.12.27-ны өдрийн 2/6090 тоотоор Эдийн 
засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
мэдээллийн нэгдсэн систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, баталгаажуулсан.   

4.Нийт 97 хууль, тогтоол, шийдвэрийн 221 заалтыг хяналтад авч хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, БХБ-ын сайдын 2022.06.29-ний өдрийн 2/3183 дугаар албан бичгээр хүргүүлж, 
ЗГХШҮМЦС-д байршуулсан. 

5.Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны тушаалаар өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг сар бүр гарган, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, БХБСайдын 
шуурхай зөвлөгөөнд 2022 оны 04-р сарын 01, 04-р сарын 15, 05-р сарын 19, 06-р сарын 03, 
09 дүгээр сарын 26, 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр тус тус тайлагнан ажилласан. 

6.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг болон “150 
мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр”, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, тайланг Сайдын Зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн,  БХБСайдын 2022.02.24-ний өдрийн 
1/711 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 

7.АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Дархан хотын бохир усны 
менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 төсөл”, БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл, БНХАУ-ын 
хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 
шинээр барих төсөл”, АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн МОН-3388, 3713 төсөл”, 
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“Аймгуудын бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” 

төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг БХБСайдын Зөвлөлийн 
хуралдаанаар 2022.02.14-ний өдөр хэлэлцүүлэн, холбогдох шийдвэрийг гаргуулан 
2022.02.16-ны 1/616 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

8.Дотоод аудитын хорооны бүтэц, бүрэлдхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Барилга, 
хот байгуулалтын сайдын  2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 154 дүгээр тушаалаар 
хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн баталсан. 2022 оны 10 дугаар сарын 17-
ны өдрийн Дотоод аудитын хорооны хурлын 04 дүгээр тогтоолоор 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг шинэчлэн баталсан.  

9.Тайшир-Алтай  төсөл дууссантай холбогдуулан Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 
оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр баталсан удирдамж, Дотоод аудитын хорооны 2022 оны 
төлөвлөгөөний дагуу тус газрын шинжээчид Говь-Алтай аймагт албан томилолтоор ажиллан, 
төслийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцсан. Төслийн хэрэгжилтэд  дотоод аудит хийсэн 
тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  Барилга, хот байгуулалтын сайдын дэргэдэх 
Дотоод аудитын хороонд танилцуулан, Хорооны 03 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан. 

10.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/146 
дугаар тушаалаар баталсан удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөл”-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийн 
тайлан боловсруулж “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт,  зөвлөмж өгсөн. Дотоод 
аудитын тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
дэргэдэх  Дотоод аудитын хороонд танилцуулан “Дотоод аудитын хороо”-ны 02 дугаар 
тогтоолоор баталгаажуулсан. 

11.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 53 
дугаар тушаал, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлын 
хэсэг байгуулагдаж “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын  Барилга, байгууламжийн  зураг 
төслийн магадлалын зардал, захиалагчийн техник хяналтын зардалд дотоод аудит хийсэн.   

12.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн баталсан 
удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “Төрийн орон 
сууцны корпораци” ТӨХХК-ны  2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
дотоод аудит хийн тайлан боловсруулж “Сайжруулах шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт,  зөвлөмж 
өгсөн. Дотоод аудитын тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын дэргэдэх  Дотоод аудитын хороонд танилцуулан “Дотоод аудитын 
хороо”-ны 01 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан. 

13.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн баталсан 
удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “БНХАУ-ын 
ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламжийг шинээр байгуулах төсөл”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн тайлан 
боловсруулж “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт,  зөвлөмж өгсөн. 2022 оны 12 
дугаар сарын 13-ны өдөр шалгалтын хаалтын хурлыг хийн шалгалтын дүнг төслийн нэгжид 
танилцуулсан.  Дотоод аудитын тайланг  2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дотоод 
аудитын хорооны хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн.  

14.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн баталсан 
удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Азийн 
хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл МОН 3388, 3713 төсөл”-үүдийн 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж, тайланг  2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дотоод 
аудитын хорооны хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн.  

ДОЛОО. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 
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НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ  

  Барилга, хот байгуулалтын яамны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
туссан  нийт 52 зорилтын 402 арга хэмжээний хэрэгжилтэд жилийн эцсийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд үнэлгээ 95,7 хувьтай "тодорхой үр дүнд хүрсэн" байна.  

 
Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь жилийн 

эцсийн байдлаар дараах бүтцийн хүрээнд төлөвлөгдсөн байна. Үүнд: Салбарын бодлого, 
төлөвлөлтийн чиглэлээр төлөвлөсөн арга хэмжээ – 14 хувийг; Хот байгуулалт, газрын 
харилцааны бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 19 хувийг; Барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 17 хувийг;  Нийтийн аж ахуй, инженерийн 
дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 14 хувийг; Санхүү, хөрөнгө оруулалт 
төлөвлөлтийн чиглэлээр – 8 хувийг; Төрийн захиргаа, удирдлагын чиглэлээр – 16 хувийг; 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр төлөвлөсөн арга хэмжээ – 12 хувийг 
тус тус эзэлж байна. 

БХБЯ-ны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд жилийн эцсийн байдлаар 
тусгагдсан арга хэмжээ чиглэл тус бүрээр /эзлэх хувиар/ 

 

           Монгол Улсын барилгын салбарын статистик,  тоон мэдээлэл:   

          Барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэл 2022 оны эхний 9 сард 4.6 их наяд 
төгрөг болж, 4.5 (97.5%) их наяд төгрөгийн ажлыг дотоодын барилгын байгууллага, 115.2 
(2.5%) тэрбум төгрөгийн ажлыг гадаадын барилгын байгууллага гүйцэтгэсэн байна. Барилга 
угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэл 2022 оны эхний 9 сард өмнөх оны мөн үеэс 1.1 (30.5%) 
их наяд төгрөгөөр өсөхөд дотоодын байгууллагын барилгын гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их 
засварын ажил 1.0 (30.5%) их наяд төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн.  

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон) 2022 оны эхний 9 сарын 
урьдчилсан гүйцэтгэлээр оны үнээр 35.2 их наяд төгрөгт хүрсний 798.2 (2.3%) тэрбум 
төгрөгийг барилгын салбар бүрдүүлж байна. Барилгын салбарын нэмэгдэл өртөг оны үнээр 
798.2 тэрбум төгрөг, зэрэгцүүлэх үнээр 391.9 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 13.9 
(3.7%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 

Барилгын салбарт 2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 88.8 мянган ажиллагчид 
ажиллаж байна. Үүнээс: Улаанбаатар хотод 59.5 (66.9%), баруун бүс 5.3 (6.0%), хангайн бүс 
10.6 (11.9%), төвийн бүс 7.5 (8.4%), зүүн бүс 5.8 (6.5%) мянган ажиллагчид тус тус ажиллаж 
байна. Барилгын салбарын нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин 2022 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар 1488.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 193.0 (14.9%) мянган 
төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 45.2 (3.1%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. 

2022 оны ажлын үр дүн:  

Шинэ Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2022.04.06-ны 
өдрийн 143-р тогтоолоор батлуулсан.  Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэр дэх 
“Чингис хаан” шинэ нисэх буудлыг түшиглэн 1000 га газарт Хөшигийн хөндийн Эдийн засгийн 

14%

19%

17%14%

16%

8%

12%

Бодлого, төлөвлөлт - 57 Хот байгуулалт- 77 Барилга - 69

Нийтийн аж ахуй - 55 Төрийн захиргаа - 64 Санхүү - 31
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чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг УИХ-ын 2022.04.07-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор 
шийдвэрлүүлсэн.  

2022 онд улсын хэмжээнд 7386 иргэнд 679,3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосон 
бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.08.10-ны өдрийн 301 дүгээр тогтоолоор хөдөө, 
орон нутагт шилжин суурьших, анх удаа ипотекийн зээлд хамрагдаж байгаа иргэдийг дэмжих 
зорилгоор ипотекийн зээлийн хүүг 3% болгон бууруулж, урьдчилгаа төлбөрийн 30-60%-ийг 
төр батлан даахаар шийдвэрлэлээ.  

 
2022 онд нийт 1,744.4 тэрбум төгрөгийн  ипотекийн зээлийг 21139 зээлдэгчид олгож, 

гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 5684 айлын орон сууц ашиглалтад орж,  төрийн 
болон орон нутгийн түрээсийн 5592 айлын орон сууцны сан бүрдүүлж, нийслэл болон орон 
нутагт нийт  23201 айлын орон сууц шинээр ашиглалтад орсон байна. Улсын хэмжээнд 2019-
2022 онд нийт 100980 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулсан байна.  
 

        “ТОСК” ТӨХХК-ийн үнэт цаасыг худалдан авах замаар чанаргүй зээлийг төлүүлж, 
барьцаа хөрөнгийг хэсэгчлэн чөлөөлөх асуудлыг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор 
шийдвэрлүүлж, 180.5 тэрбум төгрөгийн хаалттай үнэт цаасыг, жилийн 8,5%-ийн хүүтэй, 60 
сарын хугацаатай гаргаж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны 2022 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр “ТОСК БОНД”-ыг бүртгүүлсэн. 
 
         Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 88 дугаар тогтоолын 

хүрээнд барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцож, 634 төсөл, арга хэмжээний 301,2 

тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2023 оны улсын төсвийн тухай хуульд тусгуулсан. 

         Барилгын салбарт төслийн удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн систем (bim) нэвтрүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэнээр барилгын салбар бүрэн цахимжиж, зураг төсөл зохиогчид олон улсын 
зах зээлд гарч, төсөвт өртөг, байгаль орчин, эрчим хүчний үр ашиг зэргийг харгалзан илүү 
оновчтой, зөв төлөвлөлт хийх нөхцөл бүрдэх юм. 

         Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг 

олгох сургалтад 1168 инженер техникийн ажилтнуудыг хамруулсан байна.  

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-ын 2022.12.09-ний өдрийн нэгдсэн чуулганаар 
батлуулсан.  
          Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд инженерийн дэд бүтцийн 128 /шинээр-59, шилжсэн-
69/ төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнээс инженерийн шугам сүлжээний-94, 
Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж 18, үерийн байгууламж, далан суваг-12 
төсөл, арга хэмжээний хүрээнд цэвэр усны 56,64 км, бохир усны 44,76 км,   дулааны 32,15 
км, цахилгааны 1,93 км, үерийн хамгаалалтын 28,2 км шугам сүлжээг шинээр барьж, 
инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн. 

 “Сумын хөгжил-Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөлд 9 аймгийн 18 сумын төвийг 
/Архангай, Ихтамир сум, Баянхонгор, Баацагаан, Галуут, Эрдэнцогт сумд, Говь-Алтай, 
Алтай сум, Дорнод, Дашбалбар сум, Дундговь, Луус сум, Төв, Борнуур, Дэлгэрхаан, 
Сэргэлэн, Эрдэнэ, Баянчандмань сумд, Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сум, 
Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, Хэнтий, Дэлгэрхаан, Галшар сум/ хамруулж, 2022 оны 
төлөвлөгөөний биелэлт 90%-ийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. 

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслөөр 11 аймгийн 
төвийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих ажлын хүрээнд 2021 онд 
Архангай, Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий аймгийн төвийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан. 2022 онд Дорноговь аймгийн төв, Дундговь 
аймгийн төв, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум,  Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд 
цэвэрлэх байгууламжийг барих ажлыг бүрэн дуусгаж, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.  
Сүхбаатар аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаад байна.  
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Барилга, хот байгуулалтын Сайдын багцын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар  2021 онд 148, 2022 онд 103 нийт 251 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 
батлагдан 100 хувь гэрээ байгуулсан ба 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 192 төсөл, 
арга хэмжээ бүрэн дуусч хүлээлгэн өгсөн ба 59 төсөл, арга хэмжээ 2023 он дамжин 
санхүүжигдэхээр батлагдаад хэрэгжиж байна. 

 

Гэвч Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, таван жилийн үндсэн чиглэл, улсын 
хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд туссан Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах, байрлалд 
суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын нэгдсэн төв байгуулах, 
газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээнүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг жил бүр улсын төсөвт тусгах санал хүргүүлдэг 
боловч шийдэгдэхгүй байсаар байгаад анхаарч санхүүжилтийг төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран шийдэх шаардлагатай байна.  

 
  

НЭГДСЭН САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

1. Орон сууцны тухай хуулийн төсөл, "Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн төсөл, Орон 
зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөл, Газрын багц хуулиуд, Хот байгуулалтын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэн 
батлуулахыг НААИДББХЗГ, ХБГХБХЗГ-уудад; 

 2. Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан 30-
50%-ийн хэрэгжилттэй 11 арга хэмжээг 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусган бүрэн 
хэрэгжүүлж ажиллах яамны газар, хэлтсийн дарга нарт даалгах; 

3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар 
зурагжуулах, байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын 
нэгдсэн төв байгуулах, барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгахад. шаардагдах 
хөрөнгө санхүүжилтийг улсын төсөв болон  холбогдох бусад эх үүсвэрээс шийдвэрлүүлэхийг 
ХБГХБХЗГ, ББМҮБХҮГ, СХОГ-уудад; 

4. Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалтын төсөл, хөтөлбөрүүд, Хөшигийн 
хөндий, Орхоны хөндийд баригдах шинэ хот, суурин газруудын бүтээн байгуулалтын 
ажлыг үе шаттай эрчимжүүлж ажиллахыг ХБГХБХЗГ, ББМҮБХҮГ, СХОГ-уудад; 

5. Шилэн дансны тухай хуулийн хугацаанд багтаан шаардлага хангасан мэдээллийг 
үнэн зөв, иж бүрэн байршуулж, ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг СХОГазарт; 

6. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний 
хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд арга хэмжээ тусган, хэрэгжүүлэн 
ажиллахыг зөвлөж байна.  
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ  
ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН 

 
 (2022 он) 

 

 Үзүүлэлт Хувь Жин Оноо 

1 2 3 4 5 

Бодлогын 

баримт 

бичгийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ 

1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилт 
98,3 

0.6 

 4.68 

/0.94/ 

2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
84,73 

3. Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн 

жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 
98,5 

1. Байгууллагын тухайн жилийн 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 
95,7 

Байгууллагын 

чиг үүргийн 

үзүүлэлтийн 

үнэлгээ 

2. Төрийн албан хаагчийн сургалт, 

ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн биелэлт  

100 0.2 

1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ 100 

Байгууллагын 

нээлттэй 

байдлын 

үнэлгээ 

2. Шилэн дансны хөтлөлтийн үнэлгээ 94,1 

0.2 
3. Шударга байдлын түвшний үнэлгээ 73,0 
4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ - 
1. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилт 
98,3 

Ерөнхий үнэлгээ: 93,67%  

 

 

 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН  

БИЧГИЙН ДАРГА                                                          С.МАГНАЙСҮРЭН 

 

 

 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН  

ДАРГА                                                                             Д.БАЯРСАЙХАН
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НАЙМ. ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ  

 

“150 мянган айл-орон сууц” үндэсний 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 202 дугаар 
тогтоолоор“150 мянган айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөр батлагдсан.  
 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийхэд, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 67,3 хувь, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 91 
хувьтай,  “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж байна.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар харуулбал: 

№ Хөтөлбөрийн зорилт  

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжилт 

/хувиар/ 

1 Орон сууцны санхүүжилтий тогтолцоо, хууль, эрхзүйн орчныг 

боловсронгуй болгох  
12 92,8% 

2 

Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, орон сууцны хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллын иргэдийн оролцоотой 
дахин төлөвлөх замаар байгаль орчинд ээлтэй, ашиглалтын зардал 
багатай инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон тохилог гэр, амины болон 
нийтийн орон сууц болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх 

27 85,3% 

3 
Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, 
ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн орон сууцны 
нийлүүлэлтийг дэмжих  

40 89,3% 

4 Төрийн халамж, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн 
иргэдийн орон сууцны хангамж, нөхцлийг сайжруулах   

19 96,6% 

Дундаж үнэлгээ 98 91% 

 

ЕС. МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР   

“Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” нь Монгол Улсын Их 

Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан бөгөөд 

14 төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 97.1 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   

Хүснэгт 1. Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт туссан төслүүдийн ажлын явц, 

хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 Төслийн нэр Зорилтот түвшин  
Ажлын явц 

/хувиар/ 
Хэрэгжилт  

үнэлгээ 

1 
Ногоон нуур орчмын 1008 айлын 
орон сууцны төсөл 

Төслийн ажлын явц 65 хувь. 
Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

35 90 

2 
Солонго – 1 орон сууцны хороолол 
барих төсөл  

Төслийн ажлын явц 2 хувь. 
Барилга угсралтын ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

10 100 

3 
Солонго – 2 орон сууцны хороолол 
барих төсөл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

10 100 
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4 
Баянголын амны түрээсийн орон 
сууцны хороолол барих төсөл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

15 100 

5 
Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн төсөл 

Төслийн ажлын явц 100 хувь. 
Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. 

30 90 

6 
Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламж 

Төслийн ажлын явц 55 хувь. 

Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
65 90 

7 
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг 
урт хугацаанд тогтвортойгоор 
нэмэгдүүлэх 

Төслийн ажлын явц 15 хувь. 

Төслийг  эхлүүлнэ. 
20 100 

8 
Дархан хотын бохир усны 
менежментийн төсөл 

Төслийн ажлын явц 100 хувь. 

Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна 
88,6 90 

9 
Инженерийн дэд бүтцийг 
сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-
ийн 1 дүгээр үе шат 

Төслийн ажлын явц 1 хувь. 

Төслийн ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

100 100 

10 
Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-
Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх/ 

Бэлтгэл ажлыг хийж 

гүйцэтгэнэ. 
100 100 

11 
Аймгийн төвүүдийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн 
шинэчлэл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

эхлүүлнэ. 

10 30 

12 
Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин 
газруудын хөгжлийн төсөл - 3388 

Төслийн ажлын явц 90 хувь. 

Төслийн ажлыг 

үргэлжлүүлнэ. 

100 100 

13 

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин 
газруудын хөгжлийн төслийн 
нэмэлт санхүүжилт - 3713 

Төслийн ажлын явц 80 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

гүйцэтгэнэ. 

90 100 

14 Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл 
Төслийн ажлын явц 100 хувь. 

Төсөл бүрэн хэрэгжиж дуусна. 
100 100 

 Дундаж хувь 97,1% 

/Тайлбар: “Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав./  

АРАВ. ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Барилга, хот байгуулалтын яам нь барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн салбарт 

гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилтээр дараах 8 төслийг хэрэгжүүлж байна.  

Хүснэгт 1. Төслүүдийн ерөнхий мэдээлэл 

д/д Төслийн нэр 
Санхүү- 

жүүлэгч 
хугацаа Төсөвт өртөг 

Үүнээс 

Буцалтгүй 

тусламж 
Зээл 

1 

  Дархан хотын бохир усны 

менежментийг сайжруулах 

МОН 3244 төсөл 

АХБ 2015-2020 
20.68 сая 

ам.доллар 
- 

18.5 сая 

ам.доллар 

2 

  Зүүн өмнөд говийн хот 

байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжлийн 

төсөл MOH 3388 

АХБ 2016-2021 

21,17 сая 

ам. доллар 

- 

19,43 сая 

ам доллар 

3 
  Зүүн өмнөд говийн хот 

байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжлийн 

АХБ 2019-2022 

21,75 сая 

Ам. доллар 

- 

20,0 сая 

ам доллар 
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нэмэлт санхүүжилтийн МОН-

3713 төсөл 

4 

 “Аймгуудын төвийн хатуу хог 

хаягдлын менежментийн 

G9206-MON төсөл” 

ЯБЯС 2020-2022 
2,2 сая 

ам.доллар 

2.0 сая 

ам.доллар 
 

5 

  Улаанбаатар хотын төв 

цэвэрлэх байгууламжийг 

шинээр барих төсөл 

БНХАУ 2019-2023 

262,7 сая 

ам.долл 

- 

262,7 сая 

ам.долл 

6 
   Ногоон нуур 1008 айлын орон 

сууцны төсөл 
БНХАУ 2019-2022 347,4 сая юань 

347,4 сая 

юань 
- 

7 

Бүгд найрамдах Польш улсын 
нөхцөлт зээлийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж буй “Аймгуудын 
бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийг өргөтгөн 
шинэчлэх, шинээр барих төсөл” 

БНПУ 2021-2023 17.5 сая.евро  17.5 сая.евро 

  

Хүснэгт 2. Төслүүдийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийсэн дүн  

Төслийн нэр ХШҮнэлгээ 
Хэрэгжилт 

(хувиар) 

Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН 3244 төсөл 
Хэрэгжих 

шатанд 88.6% 

Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн төсөл MOH 3388 

Тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 99% 

Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн МОН-3713 төсөл 

Хэрэгжих 

шатанд 85% 

Ядуурлыг бууруулах япон сангийн буцалтгүй тусламжийн санхүүжилттэй 

“Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн G9206-MON төсөл” 

Тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 99% 

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл 
Эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 
38% 

Ногоон нуур 1008 айлын орон сууцны төсөл 
Хэрэгжих 

шатанд 35% 

Бүгд найрамдах Польш улсын нөхцөлт зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 

“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр 

барих төсөл” 

Хэрэгжих 

шатанд 10% 

 

1. ДАРХАН ХОТЫН БОХИР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ МОН-

3244/3245 ТӨСӨЛ 

Төслийн зорилго: Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах, бохир усны 

төв цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуурга болон насос станцын үйл ажиллагааны 
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түвшинг дээшлүүлэх, Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, бүтэц, 

зохион байгуулалтыг оновчтой, боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсын 2 дахь том хотод үйлдвэржилтийг дэмжих, 

төвлөрлийг сааруулах, хот хөдөөгийн ялгааг арилгах үндсэн нөхцөл бий болж, Дархан 

хотын бохир усны менежмент сайжирч, бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж (ТЦБ), ариутгах 

татуургын үйл ажиллагааны түвшин дээшилнэ. Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын 

менежментийн чадавхийг бэхжүүлж, байгууллагын бодлого бүтэц, зохион байгуулалтыг 

оновчтой болгоход дэмжлэг болно.  

 Төслийн зорилтууд: 

 Зорилт 1. Цэвэрлэх байгууламж шинэчлэн барих; 

 Зорилт 2. Дулааны болон бохирын шугам сүлжээ, насос станц шинэчлэх; 

 Зорилт 3. Төслийн менежментийн дэмжлэг ба чадавхийг бэхжүүлэх. 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшин 88,6 хувь, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 68,7 хувь, 

төслийн нийт хэрэгжилтийг “хэрэгжих шатанд” гэж үнэлэв. 

/Тайлбар: “Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 

төсөл”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав./ 

2. "ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН 

ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨЛ МОН-3388"     

Төслийн зорилго: Төсөлд хамрагдах хотуудын хөгжлийг үр ашигтай зөв төлөвлөх, 

чанартай, найдвартай, өргөн хүрээг хамарсан нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд оршино.   

Төслийн хүрээнд Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорноговь аймгийн төвүүдэд био 

өнгөр тогтоогч бүхий идэвхжүүлэгч лагийн технологи ашигласан орчин үеийн үр ашигтай 

цэвэрлэх байгууламж барихаас гадна дээрх аймгуудын нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын 

бүтцийн шинэчлэл, чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа хийгдэнэ.  

Төслийн хүрээнд төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламжаас болон гэр хорооллоос гарсан 

лагийг дахин ашиглах арга боловсруулах, гэр хороололд суллах боломжтой нүхэн жорлон 

барих, лагийн менежментийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, дүрэм журам 

боловсруулах зорилго бүхий “Лагийн менежментэд үзүүлэх техникийн туслалцаа /ТТ9100/-

ны төсөл”-ийг зээлийн төсөлтэй хамт батлан, хэрэгжүүлж байна.   

Төслийн зорилтууд: 

Зорилт 1. Төслийн удирдлага, хэрэгжилтэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх зөвлөх 
үйлчилгээ; 
 Зорилт 2. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга, угсралтын ажил, тоног төхөөрөмжийн 
угсралт; 

 Зорилт 3. Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламжууд болон бохир ус цэвэрлэх 

байгууламжаас гарах лагийг дахин ашиглах, менежментийг сайжруулах дэд төсөл 

хэрэгжүүлэх.  

Төслийн  хэрэгжилтийн түвшин 99 хувь, 2022 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт 97 

хувьтай, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.  

/Тайлбар: "Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн төсөл МОН-3388"-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг 

хавсаргав./ 

3. “ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН 

ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН МОН-3713 ТӨСӨЛ” 
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Төслийн зорилго: Төслийн хүрээнд Булган, Хөвсгөл, Дундговь, Хэнтий, Сүхбаатар 

аймгийн төвүүдэд био өнгөр тогтоогч бүхий идэвхжүүлэгч лагийн технологи ашигласан 

цэвэрлэх байгууламж барьсанаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багасч, орон 

нутгийн оршин суугчдын эрүүл ахуй, орчны стандартыг дээшлүүлэхэд оршино.   

Мөн төслийн бүрэлдхүүнд ядуурлыг бууруулах Япон сангийн 2,0 сая ам.долларын 

буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Говь-Алтай, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Өвөрхангай 

аймгуудын төвд “Аймгийн төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн G9206 төсөл”-ийг 

хэрэгжүүлж байна.  

Энэхүү төслийн хүрээнд дээрх аймгийн төвүүдэд хог хаягдлын загвар төсөл 

хэрэгжүүлж, шинэ ландфилл байгуулах, сайжруулсан контейнер барьж, хог хаягдал зөөх, 

тээвэрлэх машин механизм нийлүүлж, орон нутгийн хог хаягдал хариуцсан компаниудын  

чадавхийг бэхжүүлэх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээ хэрэгжсэнээр 

аймгийн төвийн хатуу хог хаягдлын үр дүнтэй менежментийг бий болгож, дахин 

боловсруулах тогтолцоог нэвтрүүлж, оршин суугчдын хүрээлэн буй орчны нөхцөл болон 

аюулгүй байдалд сайнаар нөлөөлнө.  

Төслийн зорилтууд: 

Зорилт 1. Төслийн аймгуудын НААҮБ-ын хөгжил, чадавхийг сайжруулахад туслалцаа 

үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ; 

Зорилт 2. Цэвэрлэх байгууламжийн барилга, угсралтын ажил, тоног төхөөрөмжийн 

угсралт;  

Зорилт 3. Говь-Алтай, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Өвөрхангай аймгуудын төвийн хатуу 

хог хаягдлын менежментийн төслийг хэрэгжүүлэх. 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшин 85%, 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт  95%, төслийн үйл ажиллагааг “хэрэгжих шатанд” гэж үнэлэв. 

/Тайлбар: “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн МОН-3713 төсөл”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав/ 

4.  “АЙМГУУДЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН G9206-MON 
ТӨСӨЛ” 

Төслийн зорилго: Аймгийн төвийн ахуйн хатуу хог хаягдлын үр дүнтэй менежментийг 

бий болгож, дахин боловсруулах тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Аймгийн төвүүдийн оршин 

суугчдын хүрээлэн буй орчны нөхцөл болон аюулгүй байдалд сайнаар нөлөөлнө. Төсөл нь 

Дархан-уул, Говь-Алтай, Сүхбаатар, Өвөрхангай аймгийн төвүүдэд хэрэгжинэ. 

 

Төслийн зорилтууд: 

1. Аймгийн төвүүдийн хатуу хог хаягдлын менежментийн дэд бүтцийг амгийн 

төвүүдэд барьж байгуулах; 

2. Хотын төвийн хатуу хог хагдлыг дахин боловсруулах аргачлалыг нэвтрүүлэх; 

3. Хатуу хог хаягдлын менежмент, бодлогын талаархи олон нийтийн мэдээлэл, 

ойлголтыг нэмэгдүүлэх; 

4.  

Төслийн  хэрэгжилтийн түвшин 99 хувь, 2022 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилт 99 

хувьтай, “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.  

/Тайлбар: “Аймгуудын төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн G9206-MON 

төсөл”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав/ 
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5. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЭР БАРИХ 
ТӨСӨЛ” 

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотод төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих,  

Монгол Улсын чанарын стандартыг хангасан хаягдал усыг байгальд нийлүүлэх, байгаль 

орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулж, нийгэм, 

эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 

Цэвэрлэх байгууламжийн лагийн боловсруулалтад дэлхий тэргүүлэгч технологи – 

лагийг боловсруулж гарган авсан биохийгээр цахилгаан, дулааны хэрэгцээгээ хангана. 

Төслийн зорилтууд: 

 Зорилт 1. Зураг төсөл; 

 Зорилт 2. Барилга угсралтын ажил; 

 Зорилт 3. Тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалт; 

 Зорилт 4. Сургалт. 

Төслийн нийт хэрэгжилтийн түвшин 38 хувь, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 65 
хувь буюу “эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэж үнэлэв.  

/Тайлбар: “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл”-

ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав./ 

 

6. “НОГООН НУУР ОРЧМЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 

ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖИХ 1008 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ ХОТХОН” ТӨСӨЛ 

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 

Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 1008 айлын орон сууцны хотхоныг ил 

болон далд авто зогсоол, гадна дотор инженерийн барилга байгууламж, тохижилт, ногоон 

байгууламж, дэд өртөөний хамт барих зорилготой “Ногоон нуур орчмын гэр хорооллын 

дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжих 1008 айлын орон сууцны хотхон” төсөл нь 2023 он 

хүртэл хэрэгжих бөгөөд дараах 3 зорилтын хүрээнд хэрэгжиж байна. Үүнд: 

 Зорилт 1. “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төслийн Техник эдийн засгийн 

үзүүлэлт, зургийн даалгавар батлуулах, ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах, Хятадын 

талтай нэг бүрчлэн санал солилцох, эцэслэн хүлээлгэж өгөх;  

Зорилт 2. Барилгажих талбайн бэлтгэл ажлыг хангах, газар чөлөөлөх;  

Зорилт 3. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч компани сонгон шалгаруулах, Тендерийн 

баримт бичиг боловсруулах, Хятадын талтай санал солилцох, баримт бичигт тусгах. 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшин 35 хувь, 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

биелэлт 92,5 хувь буюу “хэрэгжих шатанд” гэж үнэлэв.  

/Тайлбар: “Ногоон нуур орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 

хэрэгжих 1008 айлын орон сууцны хотхон”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсэн тайланг хавсаргав./ 

7. “АЙМГУУДЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ӨРГӨТГӨН 
ШИНЭЧЛЭХ, ШИНЭЭР БАРИХ ТӨСӨЛ” 

 
Төслийн зорилго: Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус 

цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэж, шинээр барих замаар өсөн нэмэгдэж буй дэд 

бүтцийн хэрэгцээг хангаж, байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалж, хүн амыг эрүүл аюулгүй 

орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

Төслийн хүрээнд хийгдэх ажил:  
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 ТЕЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, батлуулах; 

 Батлагдсан зураг төслийн дагуу ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэх байгууламжийг 

инженерийн шугам сүлжээ болон дагалдах барилга байгууламжийн хамт барьж 

ашиглалтанд оруулах; 

 Хяналт шинжилгээний лабораторийг барьж тоноглон хяналт, удирдлага, 

компьютерийн нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлэх; 

 Бохир усыг цэвэршүүлэн, халдваргүйжүүлж дахин ашиглах, лаг, тунадасыг 

боловсруулах технологи нэвтрүүлэх; 

 Төслийн аймгуудын нийтийн аж ахуйн байгууллага бодлон шинэ технологийн 

цэвэрлэх байгууламж, лабораторид ажиллах  хүний нөөцийн  чадавхийг дээшлүүлэх; 

 Төслийн хэрэгжилтийн түвшин 10 хувь, 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний биелэлт 92,9 хувь, төслийг “хэрэгжих шатанд” гэж үнэлэв. 

/Тайлбар: “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр 
барих төсөл”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг хавсаргав./ 

 

АРВАН НЭГ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ 

ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ  

  Барилга, хот байгуулалтын сайдтай аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын 

байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 2022 онд төлөөлөн хэрэгжүүлэх 

2181 арга хэмжээний хэрэгжилтэд тус яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 

газраас үнэлгээ хийж, дараах дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:  

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гэрээний хэрэгжилт салбарын хэмжээнд  

“тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу дунджаар 89.3 хувьтай байна.   

Хүснэгт 1. Аймаг, нийслэлийн засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний биелэлт 
/2022 оны жилийн эцэс/ 

 

№ 
Аймгуудын 

нэр 
Бүс 

Арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь Үнэлгээ  

Бүси
йн 

дунд
аж 

100 90 70 50 30 0   

1 Архангай 

Х
а
н
га

й
н
 б

ү
с
 103 28 33 21 14 4 3 80.0 

85.9 

2 Баянхонгор 99 73 6 3 4 4 9 85.3 

3 Булган 97 63 11 12 6 2 3 88.5 

4 Орхон 103 84 4 7 6 1 1 92.6 

5 Өвөрхангай 103 72 4 15 6 0 6 85.1 

6 Хөвсгөл 100 72 0 16 3 8 1 84.1 

7 Баян-Өлгий 

Баруун 
бүс 

99 71 19 4 3 2 - 95.8 

92.5 

8 Увс 98 72 13 7 1 4 1 90.3 

9 Ховд 93 66 10 11 3 4 - 90.1 

10 Завхан 92 75 2 10 3 - 2 93.6 

11 Говь-Алтай 105 83 7 10 2 3 - 92.5 

12 Говьсүмбэр  Төвийн 
бүс 

100 61 16 18 0 4 1 87.2 
90.1 

13 Дархан 103 68 18 14 1 2 0 91.2 
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14 Дорноговь 102 57 21 18 2 4 0 89.7 

15 Дундговь 100 85 5 8 0 1 1 95.2 

16 Өмнөговь 98 74 10 11 0 1 2 92.4 

17 Сэлэнгэ 99 74 5 10 0 7 3 87.8 

18 Төв 95 62 4 22 1 6 0 87.3 

19 Дорнод 

Зүүн бүс 

104 73 7 11 4 2 7 85.4 

89.5 20 Сүхбаатар 101 49 29 11 8 0 4 86.3 

21 Хэнтий 98 82 6 4 5 1 0 96.7 

22 Нийслэл Нийслэл 89 61 6 10 4 6 2 86.7 86.7 

Нэгдсэн дүн 
 

2181 1504 236 253 76 66 46  89.3 

 

/Тайлбар: Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан, хамтран ажиллах 

гэрээний биелэлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг хавсаргав./ 

АРВАН ХОЁР. ХАВСРАЛТУУД 

 12.1. Байгууллагын тухайн жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ТШЗ-ИЙН 2022 ОНЫ  

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН 

БАЙДЛААР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  

/ 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

НЭГ. ТАНИЛЦУУЛГА 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
“Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур 
үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”-ын дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны 
Төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар хянуулж баталсан байна.  

 
Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын 

бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай Засгийн газрын 
2020 оны 104 дүгээр тогтоолын дагуу Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь дараах 7 тэргүүлэх чиглэл:  

1.Бодлого төлөвлөлтийн чиглэлээр; 
   2.Хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр; 
   3.Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр; 
   4.Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр; 
   5.Санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр; 
       6.Төрийн захиргааны удирдлагын чиглэлээр;  

 7.Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлийн хүрээнд стратеги 
төлөвлөгөө болон бусад бодлогын баримт бичигтэй уялдуулан, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот 
түвшинг тодорхойлж, тухайн жилийн хүрэх түвшин, гүйцэтгэл үр дүнг тооцсон байна.  

Төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг дүгнэх, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид тайлагнах зорилгоор тус хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний тайланг боловсрууллаа. 

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО, АРГА ЗҮЙ 
 

  Барилга, хот байгуулалтын яамны Төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 
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гүйцэтгэл нь тухайн хугацааны хүрэх түвшинд хүрсэн эсэх, хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцлийг 
тодорхойлох, мэдээллийн үнэн, зөв байдлыг нягтлах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2021 оны 374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг 
журам”-ын дагуу үнэлсэн болно. 

ГУРАВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН 
 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь 
нийт 52 зорилтын 402 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.  

 
Хүснэгт 1. БХБЯ-ны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

арга хэмжээ /газар тус бүрээр/ 

№ 

 

БХБЯ-ны бүтцийн нэгжүүд 

Зорилтын 

тоо 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

 

Үнэлгээ 

1 Бодлого төлөвлөлтийн газар 5 57 93,6 

2 
Хот байгуулат, газрын харилцааны бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
7 77 95,3 

3 
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 

бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
9 69 93,6 

4 
Нийтийн аж ажуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын 

хэрэгжилтийг зохицуулах газар 
4 55 94.3 

5 Төрийн захиргааны удирдлагын газар 13 64 98,7 

6 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар 5 31 95,5 

7 Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар 9 
49 98,8 

 БХБЯ-ны үнэлгээ 52 402 95.7 

 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 

нийт 52 зорилтын 402 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2022 оны жилийн эцсийн 

байдлаар хэрэгжилт 95.7%-ийн гүйцэтгэлтэй “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна. 

ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт газар тус бүрээр 
харуулбал: 

 Стратегийн зорилт Зорилго 

Арга 

хэмжээ 

тоо 

Гүйцэт 

гэлийн 

үнэлгээ 

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

1 Барилга, хот 
байгуулалтын 
салбарын үйл 
ажиллагаанд орчин 

1.1.Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ. 

14 97.1 

2 1.2. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
барилга байгууламжийн норм, нормативын 

3 100 
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үеийн шинэ, 
дэвшилтэд техник, 
технологийг үе шаттай 
нэвтрүүлэх замаар 
ногоон хөгжлийн үзэл 
баримтлалд нийцсэн, 
нэгдмэл удирдлага, 
хяналтын цахим 
тогтолцоотой салбар 
болгон хөгжүүлнэ. 

баримт бичгүүдийг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн шинэчлэх, шинээр боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулна. 

3 

1.3.Салбарын гадаад хамтын ажиллагааны 
мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, гадаад 
хамтын ажиллагааг   өргөжүүлэх, хөгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулна. 

24 99.5 

4 
1.4.Иргэдийн орон байрны нөхцөлийг 
сайжруулах зорилгоор эрх зүйн шинэчлэл 
хийнэ. 

7 85.7 

5 
1.5.Иргэдийг орон сууцаар хангах төсөл 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ. 

9 85.5 

Дундаж оноо 57 93,6 

 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 

6 

Монгол Улсын байгаль, 
орчин, нийгэм, эдийн 
засгийн тогтвортой 
хөгжлийг хангах замаар 
салбар дундын 
зохицуулалтыг хангаж, 
иргэдийн хууль ёсны 
амьдрах болон баялаг 
бүтээх эрхийг 
баталгаажуулах, 
байрлалд суурилсан 
орон зайн мэдээлэл 
бүхий газар ашиглалтын 
бодлого, төлөвлөлтөөр 
ил тод, тэгш 
хүртээмжтэй, 
хариуцлагатай газрын 
харилцааг бий болгоно. 

2.1.Газрын харилцааны хууль тогтоомж, эрх зүйн 
баримт бичиг боловсруулах, батлуулах, 
мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг удирдлага, 
зохицуулалтаар хангах. 

5 100 

7 
2.2.Газрын харилцааны бодлогыг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах 

17 100 

8 
2.3.Геодези, зураг зүйн  баримт бичиг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага, 
зохицуулалтаар хангах. 

7 91.4 

9 

2.4.Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
мөрдөх норм, нормативын баримт бичгийг орчин 
үеийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй 
болгох 

7 95.7 

10 
2.5.Хот байгуулалтын хууль тогтоомж, эрх зүйн 
болон норм, нормативын баримт бичиг 
боловсруулах, батлуулах. 

9 94.4 

11 
2.6.Хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх 
ажлыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах. 

12 88.3 

12 
2.7.Хот байгуулалтын кадастр эрхлэх үйл 
ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг 
удудирдлага, зохицуулалтаар хангах. 

20 97 

 Дундаж оноо 77 95.3 

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

13 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрийн хууль 
тогтоомж, эрх зүйн 
болон норм, 
нормативын баримт 
бичиг боловсруулах, 
батлуулах, хэрэгжүүлэх 

3.1. Барилгын зураг төслийн чиглэлээр 
салбарын хууль тогтоомж бодлого, хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

11 92.7 

14 

3.2. Барилга байгууламжийн техникийн 
зохицуулалтын баримт бичиг, барилгын норм, 
нормативын баримт бичиг боловсруулж, 
батлуулах 

12 85.8 
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15 
3.3.Барилгын салбарын үйл ажиллагааны 
удирдлага, хяналтын тогтолцоог сайжруулах 

2 100 

16 

3.4. Газар хөдлөлийн чиглэлээр салбарын 
холбогдох хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, 
төслийн хэрэгжилтийг хангах, газар хөдлөлийн 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 
гадаад, дотоодын төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

8 92.5 

17 

3.5.Цемент, арматур, хавтгай шил зэрэг үндсэн 
нэр төрлийн материалыг эх орны эрдэс, түүхий 
эдээр дотооддоо үйлдвэрлэх бодлогыг 
хэрэгжүүлэх 

6 95 

18 
3.6. Барилгын материалын үйлдвэрлэл, ханган 
нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, экспортод гаргах, 
судалгаа, мэдээллийн чиглэлээр: 

8 100 

19 
3.7. Барилгын материалын лабораторийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх, чанар аюулгүй байдлыг 
хангуулах 

9 98.9 

20 
3.8. Барилгын салбар дахь хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг 
хангуулах 

4 97.5 

21 
3.9. Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх зорилт  

9 80 

 Дундаж оноо 69 93,6 

НИЙТИЙН АЖ АХУЙ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 

22 

Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтэц, 
орон сууцны салбарын 
хууль эрх зүйн орчин, 
бүтэц, зохион 
байгуулалтыг 
боловсронгуй болгох, 
инженерийн шугам 
сүлжээний ашиглалт 
үйлчилгээг сайжруулах 
замаар хүн амын эрүүл 
аюулгүй амьдрах орчинг 
бүрдүүлнэ. 

4.1. Салбарын хууль, эрхзүй болон ашиглалт, 
үйлчилгээний норм, нормативын баримт бичгийг 
боловсронгуй болгоно. 

5 96 

23 

4.2. Инженерийн хангамжийн барилга 
байгууламж, шугам сүлжээний салбар 
хоорондын төлөвлөлтийг уялдуулж, нэгдсэн 
зохицуулалтаар хангаж ажиллана. 

8 97.5 

24 

4.3. Инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн 
барилга байгууламж, шугам сүлжээг өргөтгөн 
шинэчлэх, шинээр барих төсөл, арга хэмжээг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх замаар дэвшилтэт техник, 
технологи нэвтрүүлэх, хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулна.    

27 86.6 

25 

4.4  Салбарын байгууллагуудын санхүүгийн 
чадавх, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд олон 
улсын донор байгууллагуудтай хамтран төсөл 
хэрэгжүүлэх, төлөвлөгөө боловсруулан хамтран 
ажиллах, хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. 

15 99.3 

 Дундаж оноо 55 94,3 

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

26 
Санхүүгийн удирдлагын 
тогтолцоог сайжруулах, 
ил тод, нээлттэй, 

5.1.Салбарын эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл 
байдалд үнэлгээ, дүгнэлт хийж, салбарын 
санхүү, эдийн засгийн төлөвлөлт, хөрөнгө 

5 96 
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хариуцлагатай байх 
зарчмыг мөрдүүлэх 

оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх бодлого 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 

27 
5.2. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг 
цахимаар зохион байгуулах 

5 100 

28 

5.3.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, шилэн дансны мэдээллийг холбогдох 
хууль, журмын дагуу байгууллагын цахим хуудас 
болон шилэн дансны цахим нэгдсэн хуудсанд 
байршуулах 

3 90 

29 5.4. ТЭЗҮ, зураг төсвийн нэгдсэн цахим 
мэдээллийн сан, архивын бааз бүрдүүлэх 

2 95 

30 

5.5. Салбарын эдийн засгийн бодлогыг 
боловсруулах, сайдын төсвийн багцыг төлөвлөх, 
санхүүжүүлэх, тайлагнах, үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, дэмжлэг, үйлчилгээ 
үзүүлэх 

16 95 

 Дундаж оноо 31 95,5 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

31 

6.1.Салбарын хүний 
нөөцийг чадавхижуулах 
арга хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

6.1. Салбарт технологи, инноваци нэвтрүүлэх, 
олон улсад өрсөлдөж чадахуйц инженер 
техникийн ажилтнуудын  сургалтын чанар, 
хүртээмжийг дээшлүүлнэ. 

2 100 

32 

6.2.Томоохон бүтээн байгуулалт, үндэсний, орон 
нутгийн хөгжлийн зорилт, ажил, мэргэжлийн 
ангилал, боловсролын индексд сууурилан 
ажиллах хүчийг бэлтгүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

3 96,7 

33 

6.3.Салбарт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, 
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, төрийн 
албан хаагч, инженерийн ёс зүйн зарчмыг 
хэрэгжүүлэхэд холбогдох ажлыг зохион 
байгуулна. 

3 100 

34 

6.4. Яамны үйл ажиллагааны тогтолцоог 
сайжруулна. Нийгмийн зөвшилцөлд үндэслэсэн 
түншлэлийн хүрээнд төр, иргэний нийгмийн 
байгууллага, мэргэжлийн холбоод, хувийн 
хэвшилтэй  зөвлөлдөх, төрийн зарим чиг үүргийг 
нутгийн захиргааны байгууллага болон төрийн 
бус байгууллагуудаар төлөөлүүлэн 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.   

2 100 

35 

6.5.Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага, 
зохицуулалтаар хангаж,  мэдээллийн санг 
цалингийн нэгдсэн системтэй холбож, орон тоо, 
цалин хөлсний зардлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
хяналтыг сайжруулна. 

5 100 

36 
6.6.Төрийн захиргааны хуулиар хүлээсэн 
нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлж, удирдлага 
зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана 

10 100 
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37 
6.7.Салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах, 
хэвлэл мэдээллийг нэгдсэн удирдлага, 
зохицуулалтаар хангана. 

3 100 

38 
6.2.Төрийн 
үйлчилгээний ил тод, 
шударга, нээлттэй 
байдлыг хангах 

6.8. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн 
албыг бэхжүүлэх, ёс зүйг дээшлүүлэх 

2 100 

39 
6.9. Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
хангуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

9 100 

40 

6.3.Салбарын 
статистик, суурь 
судалгааг 
боловсруулах, 
хөгжүүлэх, мэдээлэл, 
технологийг нэвтрүүлэх, 
цахим шилжилтийг 
идэвхижүүлэх, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх    

6.10.“Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд 
салбарын үйл ажиллагааг цахимжуулах замаар 
төрийн үйлчилгээг үр ашигтай, түргэн шуурхай, 
хүртээмжтэй хүргэх, мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангана. 

5 94 

41 

6.11. Салбарын өгөгдлийн сан, мэдээллийн 
системийн уялдаа холбоог нэгдсэн удирдлагаар 
хангах, харилцан мэдээлэл солилцох техникийн 
шийдэл болон технологи нэвтрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

9 95,6 

42 

6.12. Мэдээллийн сан, сүлжээний аюулгүй 
байдал, техник, тоног төхөөрөмж, хэрэглээний 
программ хангамжийн хэвийн, тасралтгүй, 
найдвартай ажиллагааг хангана. 

4 92,5 

43 

6.13. Төрийн нээлттэй өгөгдлийн нэгдсэн 
порталд салбарын статистик, өгөгдөл 
мэдээллийг тогтмол шинэчлэн, баяжуулж 
өгөгдлийн сан үүсгэн, мэдээллийг боловсруулж, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангана. 

7 100 

 Дундаж оноо 65 98,7 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 

Салбарын хууль 
тогтоомж, бодлого, 
төлөвлөлтийн баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх стратегийн 
зорилгын хүрээнд: 

7.1.Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан Барилга, 
хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний зорилт, арга хэмжээний шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
дүгнэлт зөвлөмж гаргах, тайлагнах 

4 97,5 

7.2.Салбарын хууль тогтоомж, тогтоол, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих, 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, тайлагнах 

2 100 

7.3 Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцаа, 
нийтийн аж ахуйн салбарт төрөөс баримтлах 
бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж 
гаргах, тайлагнах 

1 100 

7.4. Салбарт хэрэгжиж буй Үндэсний 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, 
тайлагнах. 

1 100 

7.5 Гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтэд 

6 100 
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хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, 
зөвлөмж гаргах, тайлагнах 

 

7.6 Яам, агентлаг, харьяа байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан 
гэрээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, тайлагнах 

17 100 

7.7 Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэж 
байгаа төрийн бус байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, тайлагнах 

6 100 

7.8 Салбарын үйлчилгээний шударга, ил тод, 
нээлттэй байдлын талаарх судалгааг хийж, үр 
дүнг үйл ажиллагаандаа ашиглах 

3 96,6 

7.9 “Төсвийн тухай хууль” хуулийн хүрээнд 
Салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөр, 
улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй төслүүдийн 
хэрэгжилтэд дотоод аудит хийх, үнэлэлт, дүгнэлт 
өгөх, зөвлөмж гаргах, яамны удирдлагад 
тайлагнах 

9 100 

 Дундаж оноо 49 98,8 

 
НИЙТ  ОНОО 

402 95,7 

 

Барилга, хот байгуулалтын яам нь 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах 
томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

Салбарын бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр: 

1.Яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд “Алсын хараа 2050” улсын хөгжлийн урт 
хугацааны бодлогын баримт бичигт барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр тусгагдсан 16 
зорилт, 79 төсөл, арга хэмжээг газар, нэгж бүрээр хэрэгжүүлэхээр тусган боловсруулж, 
батлуулан  хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

2.Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулах барилга, хот 
байгуулалтын салбарт авч хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулж, 
яамны 2022.01.14-ний өдрийн 1/191, 2022.03.30-ны 1/1331 тоот албан бичгүүдээр ЭЗХЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

3.2022 онд эрхлэх асуудлын хүрээнд нийт 10 хуулийн төсөл, Улсын Их Хурлын болон 
Засгийн газрын тогтоолын 97 төсөл,  бусад холбогдох баримт бичигт албан бичгээр санал 
өгч, салбар хоорондын зохицуулалтыг хангаж ажиллав. 

4.Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж 2022.02.15-ны өдрийн Сангийн Удирдах зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт жилийн эцсийн байдлаар 85%-
тай байна.  

5.Барилгын салбарын норм, нормативын баримт бичгийн шинэчлэлт, хөгжүүлэлт, 
цаашид авах арга хэмжээ сэдэвт зөвлөгөөнийг 2022 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 
зохион байгуулсан. Тус зөвлөгөөнөөс гарсан  цаашид авах арга хэмээний санал, зөвлөмж  
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг  БХБ-ын Сайдаар 2022 оны 04 дүгээр сарын 
15-ны өдөр батлуулсан. 
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6.“УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ БА ХОТ” ЧУУЛГАН-ыг БОАЖЯ болон БХБЯ, Орхон 
аймгийн ЗДТГ, ҮТХН-ийн Олон Улсын Түншлэл, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс, 
Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институтээс хамтран 5 сарын 
30-31-ний өдрүүдэд Эрдэнэт хотод зохион байгуулсан.  

7.“Ногоон барилга байгууламжийг үнэлж, гэрчилгээжүүлэх журам” болон “Эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, ногоон барилгын үнэлгээний системийг бий болгоход шаардлагатай судалгаа”-
г  боловсруулахад шаардагдах санхүүжилтыг ББННС-ийн 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгуулан 
шийдвэрлүүлсэн.  

8.Нийслэлийн орон сууцны корпораци,  Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 
“Хайбрид хаус” компани хамтран Чингэлтэй дүүргийн Дэнжийн мянга орчимд эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, ногоон орон сууцны төслийн хүрээнд гурван айлын 2100 ам метр орчим газрыг 
чөлөөлж, долоон айлын жишиг хотхоныг 2022.04.27-ны өдөр ашиглалтад оруулсан.  

9.“Майдар хотын ус хангамж” төслийн зээлийн төслийг бэлтгэх 719,400 вонын буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр, Техникийн туслалцааны хүрээнд, урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулахаар Санхүүжилтийн гэрээг 2022 оны 04 дүгээр сард байгуулсан. 

10.Барилга, хот байгуулалтын яам, Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллага 
хооронд 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр санамж бичигт гарын үсэг зурах ажиллагааг 
зохион байгуулсан.  

11.“Угсармал орон сууцны шинэчлэл” төслийг “Нама фасилити” олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллагын буцалтгүй тусламжийн 18.0 сая евро, Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газраас 8.0 сая евро, Барилга, хот байгуулалтын яамнаас 6.0 сая евро, иргэдээс 5 
сая евро татан төлөвлөрүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Төсөл 2023 оноос эхэлнэ. 

 
12.Дархан хотын цэвэр усны шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур 

нэвтрүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэх нэгжийг Сангийн сайдын 2022 оны 18 дугаар тушаалаар, 
“Аймгуудын бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн төвийг шинэчлэн, өргөтгөх” төслийн 
“Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж”-ийг байгуулах шийдвэрийг Сангийн сайдын 2022 оны 6 дугаар 
тушаалаар гаргасан. 

Хот байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр: 

1.Газрын багц хуулийн төслийг УИХ-д 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр өргөн 
барьж, нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцүүлэн, 
дэмжигдсэн.   

2.Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчлсэн найруулгын төсөл, Геодези зураг зүйн 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай хуулийн төсөл, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл УИХ-д өргөн барьсан. Хот, суурин газрын 
ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж байна.  
 

3.Засгийн газрын 2022 оны 171 дүгээр тогтоолоор Уул уурхай-металлурги-химийн 
үйлдвэрийн цогцолбор байгуулах зориулалтаар Орхон аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант 
сумын нутаг дэвсгэрийн нийт 1217.4 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан.  

 
4.Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт орших хуучин цэргийн 

ангийн байршилд 20 га газрыг Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн  
377 дугаар тогтоолоор улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. 

5.Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийн 
тайланг Засгийн газрын 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж 24 
дүгээр тэмдэглэл гарсан. 

 
6.Газрын нэгдмэл сангийн 2021 оны улсын нэгдсэн тайланг Засгийн газрын 2022 оны 3 

дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 27 дугаар тэмдэглэл гарсан. 
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7.Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 
БХБС-ын 2022 оны 13, 86, 125 дугаар тушаалаар нийт 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
мэргэжлийн байгууллагын эрх олгож сунгасан. 

 
8.“Иргэнд 2022 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох 

тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг Засгийн газрын 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 121 дүгээр тогтоолоор батлуулсан. 

 
9.“Улсын хэмжээнд хаягийн мэдээллийн нэгдсэн системийг байгуулж, хэрэглээнд 

нэвтрүүлэх” ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг Засгийн газрын 2022.03.09-
ний өдрийн хуралдаанд танилцуулж, 15 дугаар тэмдэглэл гарсан.  

 
10.Газрын мониторингийн цахим системд 2020 онд гүйцэтгэсэн бэлчээрийн газрын 

мониторингийн 600 цэг, 545 талбарын мэдээлэл, хот тосгон суурин газрын мониторингийн 
400 цэг, 396 талбарын мэдээллийг нэгтгэж, газрын мониторингийн цахим мэдээллийн санд 
оруулсан. 

 
11.Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.04.06-ны өдрийн хуралдаанаар “Шинэ 

Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай” 143-р тогтоолоор батлуулсан.  
 

12.“Орон сууц, олон нийт, худалдаа, үйлчилгээний бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсрулах” ажлын зөвлөхөөр “Некст степ инженеринг” ХХК /200.0 сая төг/ 
шалгаран, улсын экспертизийн ЕТ 1418/2022 тоот дүгнэлт гарсан. 

 
14.“Инженер геодези” ХХК-аас боловсруулсан “Майдар хот төсөл”-ийн хот 

байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг боловсруулж дуусган, БХБЯ-ны ШУТТЗХ-аар 2022.04.29-
ний өдөр хэлэлцүүлсэн.  

15.“Шинэ эринд шилжих тухай” Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 
Засгийн газрын 2022.07.05-ны өдрийн 267 дугаар тогтоолооор батлуулсан. 
 

16.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.01.06-ны өдрийн 05 дугаар тушаалаар 
“1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил” /БД 11-
124-21/ барилгын дүрэм, “Нисгэгчгүй нисэх төрөөхөмжөөр агаарын зураглал ба газрын зураг 
гүйцэтгэх ажил” /БД 11-125-21/ барилгын дүрмийг тус тус батлуулсан. 

 
17.Газрын биржийн цахим систем /www.mle.mn/-ээр 2022 оны 12 дугаар сарын 07-

ны өдрийн байдлаар нийт 6746 газрын дуудлага худалдаа, 431 газрын эзэмшүүлэх төсөл 
сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 11798 иргэн, хуулийн этгээд үйлчилгээ авсан 
байна. Мөн дуудлага худалдаагаар 2369 нэгж талбарыг, төсөл сонгон шалгаруулалтаар 28 
нэгж талбарыг эзэмшүүлсэн байна. Мөн уг системд нийт 19425 газрын барьцаа, 36699 
газрын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ бүртгэгдсэн байна.   

 
18.Засгийн газрын 2022.04.06-ны өдрийн “Шинэ Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөө батлах тухай” 143-р тогтоолоор батлуулсан.  
 

           19.“Майдар хот төсөл”-ийн хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг боловсруулж 
дуусган БХБЯ-ны ШУТТЗХ-аар 2022.04.29-ний өдөр хэлэлцүүлсэн.  

   20.“Олон улсын нисэх онгоцны “Чингис хаан” буудлыг түшиглэн бий болох Богд хаан 
төмөр зам, авто замын зангилаа бүхий олон улсын тээвэр, логистикийн нэгдсэн төвийн хот 
байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ, техник эдийн засгийн үндэслэл”-ийг боловсруулж, 
мэргэжлийн холбоодоор хэлэлцүүлэн, магадлалаар хянагдаж байна.  
 

http://www.mle.mn/-%D1%8D%D1%8D%D1%80
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21.Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам үндэсний спорт цогцолбор”-ын 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын баримт бичиг батлах тухай  ЗГ-ын 
тогтоолын төсөл, бусад холбогдох баримт бичгийг боловсруулж ЗГ-ын гишүүдээс 
2021.12.03-ны өдрийн 1/4852 тоот албан бичгээр санал авч тусган, ЗГ-ын 2022.03.09-ний 
өдрийн хуралдаанаар  хэлэлцүүлж, батлуулсан. 

 
22.Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан.  

 
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр: 

1.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022.03.14-ний өдрийн дараах зургийн 
даалгавруудыг батлуулсан. Үүнд: 200 ортой дотуур байр № ЗД-2022/08; 75 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/09;  480 суудалтай ЕБС-н нэг 
маягийн зураг № ЗД-2022/10;  240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн нэг маягийн зураг төсөл № 
ЗД-2022/11; 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/12; 
960 суудалтай сургуулийн нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/13; 100 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилгын нэг маягийн зураг төсөл № ЗД-2022/14 дугаартай зургийн 
даалгаварууд батлагдсан.  

2.БХБС-ын 2022 оны 10 дугаар тушаалаар 2022 онд гүйцэтгэх ТЭЗҮ, зураг төслийн 
ажлын жагсаалтад батлагдсан 112 төсөл, арга хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх 
хуулийн этгээд сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна. 

3."Уламжлалт анагаах ухааны судалгаа, сургалт, үйлчилгээний зориулалттай 
цогцолбор барилга"-ын ажлын зураг төсөлд магадлал хийсэн. Магадлалын дүгнэлтийн 
дугаар - ЕД-0462/2022. 

4.БХБ-ын сайдын 2022 оны 54 дүгээр тушаалаар “Барилга байгууламжийн нэг 
маягийн зураг төслийг хүлээн авах, хадгалах, нийтэд түгээх журам" батлуулсан.  

5.Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын XIV.4.3-т “Хүүхдийн номын сан, 
хүүхэлдэйн театрын цогцолбор барилгын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/” 
тусгагдсан бөгөөд шаардлагатай зургийн даалгаврыг Соёлын яамны ТНБД, Барилга, хот 
байгуулалтын яамны ТНБД нарын хамтарч 2021.05.18 -ны өдрийн №2021/25 дугаартай 
зургийн даалгаврыг баталсан. 

6.“Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлын техникийн зохицуулалт”-ын 
төслийг боловсруулж, ЗГХЭГ-т 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 1/5590 дугаар 
албан бичгээр  хүргүүлсэн. 

7.Барилга байгуулажийн норм нормативын сангийн 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд батлагдсан норм нормативын баримт бичгээс БХБС-ын тушаалаар 
батлагдсан-11, батлуулахаар хянагдаж байгаа-6, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэн 
дэмжигдсэн-5, ШУТТЗ-ын хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байгаа-5, МЗ-ын хурлаар 
орсон-7, редакци, шүүмж хийгдэж байгаа-6, санал авч байгаа-2, боловсруулагдаж байгаа-1 
байна. Стандарт: боловсруулалт хийгдэж байгаа-4, редакци хийгдэж байгаа-4, СХЗГ-т 
хүргүүлсэн-1, техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн батлагдсан-10 тус тус байна. 
ББННС-ийн төлөвлөгөөнд 2022 онд шинээр батлагдсан норм нормативын баримт бичгээс 
ТД батлагдсан-7, ТД хянагдаж байгаа-1, ТД боловсруулж МЗ- хэлэлцүүлэх-1, гэрээ 
байгуулсан-14. Стандарт: ТД баталсан-1, ТД хянаж байгаа-1, гэрээ байгуулж, ажил эхэлсэн-
10 тус тус байна.  

8.Барилгын ажлын төсөв, үнэ бүрдлийн норматив баримт бичгийг төсвийн томсгосон 
норм, жишиг үнэлгээнд шилжүүлэх ажлын хүрээнд Барилга, хот байгуулалтын яамны 
дэргэдэх ШУТТЗ-ын 2022.03.03-ны өдрийн хурлаар "Заслын ажлын төсвийн суурь норм" 



40 
 

/БНбД 81-15-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, "Төмөр бүтээцийн ажлын төсвийн суурь 
норм" /БНбД 81-09-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, "Бетон ба төмөр бетон цутгамал 
бүтээцийн ажлын төсвийн суурь норм" /БНбД 81-06-06/ шинэчлэн боловсруулах ажил, 
"Барилгын цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм" /БНбД 81-20-04/ шинэчлэн 
боловсруулах ажил, “Барилгын холбоожуулалтын ажлын төсвийн суурь норм” /БНбД 81-40-
04/ шинэчлэн боловсруулах ажлыг тус тус хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. 
 

9.“Барилга байгууламжийн 2021 оны үнийн индекс”-ийг Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2022.03.31-ний өдрийн 74 дүгээр тушаалаар батлуулсан.  

 

10.“Барилга угсралтын ажлын ил, далд ажлын акт”-ыг шинэчлэн боловсруулах  
техникийн даалгаврын хянаж 2022.12.10-ны өдрийн 58/2022 дугаараар  батлуулсан.  

11.Шадар сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, паспортжуулах журам”-ыг шинэчлэн 
боловсруулж БХБСайдын 2021.12.18-ны өдрийн 127 дугаар тушаалаар батлуулсан. 

12.Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд 2022 онд Сэлэнгэ аймаг 28, Баянхонгор аймаг 23, 
Өвөрхангай 7, Булган 11, Ховд 2, Өмнөговь 20, Завхан 2 барилга байгууламжийг 
паспортжуулсан. Түүнчлэн 2023 оны төсөвт барилга байгууламжийн паспортжуулахаар 
Дорноговь аймаг 100 сая төгрөг, Булган аймаг 60 сая төгрөгийг тус тус тусгаад байна.  

13.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.04.11-ний өдрийн 83 дугаар тушаалаар 
Барилга байгууламжийн  захиалагчийн хяналтын зардлаас санхүүжүүлэх зардлын нэр, 
төрлийг баталсан. Уг нэр төрөлд тухайн орон нутагт ашиглагдаж буй барилга 
байгууламжийг паспортжуулах зардлыг тусгасан.  Улсын хэмжээнд 2022 онд 156 барилга 
байгууламжийн паспортжуулаад байна. 

     14.Ашиглалтын шаардлага хангахгүй олон нийтийн зориулалттай цэцэрлэг, сургууль, 
эмнэлэгийн барилга байгууламжийг буулган, шинээр барихад шаардлагатай 
санхүүжилтийн асуудлыг Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн 2022.06.24-ны өдөр, Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
үндэсний зөвлөлийн хуралдаанд 2022.10.07-ны өдөр тус тус танилцуулсан. 
 

15.Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чанар, стандартын шаардлага хангуулах 
Тохирлын гэрчилгээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийг нэгтгэж, www.opendata.gov.mn  
мэдээллийн санд байршуулаад байна. Барилгын материалын баталгаажуулалтын зөвлөл 
2022 онд, 14 удаагийн хурлаар 68 ААНБ-ын 89 бүтээгдэхүүний Тохирлын үнэлгээг 
хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна.  
 

16.Барилгад хэрэглэх 12 гол нэрийн /Бетон, бетон бүтээгдэхүүн, барьцалдуулагч 
материал, төмөр бүтээц эдлэл  дүүргэлтийн материал,  Дүүргэгч материал, дулаалгын 
материал, дээврийн материал, хуванцар цонх, хаалга, хуурай хольц, металл хийц эдлэл, 
модон материал, шалны материал, сантехникийн материал/ 79 төрлийн материалын үнийн 
мэдээллийг 7 хоног тутам шинэчлэн, нийт 24 удаа мэдээллийг “Барилгын мэдээлэл” 
сэтгүүлд нийтлүүлж “Барилга.мн” сэтгүүлийн 2022 оны сар бүрийн дугаарт  хэвлүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж ажилласан. 
 

17.Холбооны Бүгд найрамдах Герман улсын Giz-ийн буцалтгүй тусламжаар 
барилгын дулаан алдагдлыг тодорхойлох тус бүр нь 5 сая 300 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 
дулааны камерыг Нийслэл болон 21 аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газруудад хүлээлгэн өгсөн.  

18.Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн 
лабораторийн дүрмийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.10.26-ны өдрийн 217 
дугаар тушаалаар шинэчлэн батлуулсан. 

http://www.opendata.gov.mn/
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19.Шинээр 268 ААНБ, нэмэлтээр 141 ААНБ, сунгалтаар 411 ААНБ, Дахин олголтоор 

5 ААНБ-д барилгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.  
 

20.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.04.04-ний өдрийн 79 дүгээр тушаалаар 
Барилгын салбарын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хороо”-г шинэчлэн 
байгуулсан. 
 

21.Японы Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага Барилга, хот байгуулалтын 
яам хоорондын “Барилгын салбар дахь хѳдѳлмѳрийн аюулгүй байдлын менежментийн 
чадавхыг бэхжүүлэх тѳсѳл”-ийн хүрээнд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяанд 
нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн туршилтын лабораторийг байгуулж, 2022.04.28-нд 
ашиглалтад хүлээж авсан. Төслийн хүрээнд боловсруулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны мөчлөг”, “Барилгын талбай дахь сайжруулах шаардлагатай зүйлсийн жишээ”, 
“Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа” гарын авлагыг 21 аймгийн ГЗББХБГ-т, 9 
дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт хүргүүлсэн. 
 

22.МУ-ын Засгийн газрын 108-р тогтоолоор батлагдсан “Барилга байгууламжийн 
зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”-ийн хүрээнд улсын хэмжээнд бүх аймаг 
дүүрэг болон инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн эх загвар ба ажлын зураг 
төсөл, төсөвт магадлал хийлгэх ажлыг зохион байгуулсан. Нийт 2566 ажлын зураг төсөлд 
магадлал хийх ажлын гэрээ байгуулж, 2383 ажлын зураг төсөлд магадлалын дүгнэлт 
гарснаас 1379 объектын ажлын зураг төсөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах 
орчны шаардлагад нийцсэн эсэхийг шалгаж ажилласан.  

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр: 

1.Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашглалтын тухай хуулийн нэмэлт, 
өрчлөлтийн төслийг УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар 2022.12.09-ний өдөр 
батлуулсан нь салбарын хууль, эрх зүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах, 
салбарын байгууллагуудын эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх боломж бүрдүүлсэн 
чухал ач холбогдолтой салбарын суурь хууль батлагдлаа гэж үзэж байна.  

2.“Залуус-1” хорооллын  гадна инженерийн хангамжийн зураг төслийг 2022.05.31-
ний 862/2022, 110кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын 2*40МВА чадалтай “Морин” дэд станцын 
зураг төслийг 2022.04.04-ний өдрийн 140/2022, 10кВ-ын ЦДКШ-ын ажлын зураг төслийг 
2022.05.03-ны 210/2022, Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний зураг төслийг 2021.11.24-ний 
өдрийн 1841/2021 дугаартай магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр тус тус баталсан. 

3.Нийт 21 аймаг 330 сумаас 19 аймаг 233 сумын нарийвчилсан судалгаа хийхэд 11 
аймгийн 47 суманд 30-50 жилийн насжилттай, хуучирч муудсан 120 км шугам сүлжээ, 28 
суманд ашиглалтын шаардлага хангахгүй халаалтын зууханд өргөтгөл, шинэчлэлт хийх 
шаардлагатай гэсэн судалгааны дүгнэлт гарсан. 

4.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар дараах ажлууд хийгдэж байна. Увсын 
Зүүнхангай, Наранбулаг, Архангайн Хангай, Жаргалант, Тариат, Цахир, Улаанбаатар хотын 
БЗД; Дорноговь, Говь-Алтай, Хөвсгөл, Төв, Завхан, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Хөвсгөл 
аймгийн Цагаан-Уул зэрэг сумдад цэвэр усны шугам сүлжээ, усан сан,  ухаалаг ус түгээх 
байр, гүний худаг барих, автоматжуулалтын ажлуудыг тус тус гүйцэтгэж байна. Нийт ажлын 
явц 74,7%-тай, 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%.   

            5.Улаанбаатар хотод 2022 онд нийт 6,8 км, аймгийн төвүүдэд 22,4 км үерийн 
хамгаалалтын далан, сувгийг  ашиглалтад оруулах ажлыг зохион байгуулсан. Үүнд: 
Үерийн 1.7 км далан /Сүхбаатар  дүүрэг,  13, 14 дүгээр хороо/: Төсөвт өртөг - 2,6 тэрбум  
төгрөг. Барилга угсралтын ажил 100%;  Хайлаастын /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/ 
авто замын ус зайлуулах 1.5 км цутгамал төмөр бетон сувгийн барилга угсралтын ажил 
100% дуусч, ашиглалтад оруулсан. 
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6.Аймгийн төвүүдийн айл өрхийг инженерийн хангамжид холбох ажлын хүрээнд: Төв 
аймгийн гэр хорооллын 40-50 өрх инженерийн хнгамжид холбогдсон. Говьсүмбэр аймгийн 
Сүмбэр сумын 408 өрхлбогд аж ахуй нэгж холбох ажил 30%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Ховд 
аймгийн Жаргалант сумын Баатархайрхан, Бичигт, Тахилт багийн гэр хорооллын 250 өрх 
төвлөрсөн сүлжээнд холбогдсон 98%-тай; Хөвсгөл, Мөрөн сумын гэр хорооллын айл өрхийг 
инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил хэрэгжиж байна. гүйцэтгэл 40%-тай; Баян-Өлгий 
аймгийн Өлгий сумын 1-р багийн 1, 2-р гудамжны айл, өрхийг цэвэр усны шугам сүлжээнд 
холбох ажлын гүйцэтгэл 100%-тай; Хэнтий аймгийн төвийн 1, 2-р багийн 1788 өрхийг 
төвлөрсөн сүлжээнд холбох ажлыг гүйцэтгэж байна. 

7.Нүхэн жорлонтой цэцэрлэг, сурууль, дотуур байрны ариун цэвэрийн нийт 577 
байгууламжийн зургийн даалгаварыг батлуулж 2022.03.07-ны 8/928 тоотоор БШУЯ-д 
хүргүүлсэн. 

8.Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг Сүхбаатар, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Говь-
Алтай аймгийн төвд хэрэгжүүлж, хог хаягдлын менежментийг сайжруулсан.   

9.”УБ хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө" боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэлийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын улсын 
экспертүүд хянаж, ЭЗ-0001/2022-р магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарч, баталгаажуулсан. 

10.“Хөшигийн хөндий орчмын шинэ дагуул хотын дэд бүтэц” төслийн хүрээнд “Шинэ 
Зуунмод” хотын эхний ээлжийн инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ болон инженерийн шугам 
сүлжээний 2,173.3 сая төгрөгийн 6 төрлийн ажлын зураг төслийг захиалж боловсруулан, 
инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, дулаан, цахилгаан хангамж, ус хангамж, мэдээлэл 
холбооны зураг төслүүдэд магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 

11.Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслийн 
хүрээнд Дорноговь аймагт 2022.08.08-ны УКД-10/2022, Дундговь аймагт 2022.10.07-ны 
№26/2022, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд №27/2022 тоот актаар байнгын 
ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.    Өвөрхангай аймгийн Хужирт суманд 2022.11.23-нд улсын 
комисс ажиллан байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн акт нь баталгаажиж байна. 
Гүйцэтгэл 100%-тай; Сүхбаатар аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 
бүрэн дууссан. 2022.12.21-нд техникийн комисс ажилласан. Гүйцэтгэл 95%-тай. Төслийн 
хэрэгжилт 98%-тай байна.  
 

12.“Сумын хөгжил” төсөл, арга хэмжээг 9 аймгийн 18 сумын төвд хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар инженерийн шугам сүлжээний барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэлийг гаргавал. Үүнд: 1.Архангайн Ихтамир, Говь-Алтайн Алтай, 
Дорнодын Дашбалбар, Дундговийн Луус, Өвөрхангайн Бат-Өлзий, Хужирт, Төв аймгийн 
Баянчандмань, Борнуур, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Эрдэнэ, Хэнтийн Галшар, Дэлгэрхаан зэрэг 
7 аймгийн 13 сум 100%, 2.Баянхонгорын Баацагаан, Галуут, Эрдэнэцогт, Өвөрхангайн 
Уянга, Сэлэнгийн Алтанбулаг зэрэг 3 аймгийн 5 сум 70%-иас 87%-ийн хэрэгжилттэй байна. 

 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр: 

1.Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын  2023 оны төсвийг батлуулсан. 

2.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих БХБЯ-нд зохион байгуулагдахаар 
батлагдсан 65, Улсын төвийн хөрөнгө оруулалтаар дараа онуудад хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийн 115, нийт 180 төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж гэрээ байгуулан хэрэгжилт 100% 
хангасан байна. 

3.Салбарын хэмжээнд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийг нэгдсэн 
удирдлага, арга зүйгээр ханган ажиллаж шинээр хэрэгжиж буй “Дархан хотын цэвэр усны 



43 
 

шугам сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, ухаалаг тоолуур нэвтрүүлэх төсөл”, “Аймгуудын бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төслүүдийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 

4.Барилга, хот байгуулалтын салбарт гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй төслүүдийн импортоор орж ирж байгаа 49,889.34 сая төгрөгийн тоног 
төхөөрөмжүүдийг гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөх хүсэлтийг хянан баталгаажуулан 
Сангийн яам болон ГЕГ-т хүргүүлж шийдвэрлүүлсэн байна. 

5.БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр бий болсон 72,9 тэрбум төгрөгийн 
өртөг бүхий “Замын-Үүдийн дулааны станц” болон “Ус хангамж ариутгах татуургын 
байгууламж”-ын хөрөнгийг “Замын-Үүдийн дулааны станц” ТӨҮГ-ын балансад шилжүүлэх 
ТӨБЗГ-ын 2021 оны 405 дугаар тогтоолын дагуу хөрөнгийг хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион 
байгуулж дуусгасан байна.  

Төрийн захиргааны удирдлагын чиглэлээр: 

1.ТНБД-ын 2022 оны А/78, 2022.4.8-ны А/103 дугаар тушаалаар 653 ИТА-д 
мэргэшлийн зэрэг шинээр олгож, 359 ИТА-ын мэргэшлийн зэргийг сунгуулах, 2022.6.15-ны 
А/31 дүгээр тушаалаар 359   шинээр олгож, 216 сунгасан бол 2022.10.20-ны А/159 дүгээр 
тушаалаар 182 шинээр олгож, 84 ИТА-ны мэргэшлийн зэргийг тус тус сунгаж, нийт 1231 
ИТА-нд мэргэшлийн зэргийг олгож, сунгасан.  

2.БХБЯ, ЖАЙКА, КОЙКА зэрэг олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагуудтай 
хамтран болон дангаараа 24 сургалтыг давхардсан тоогоор  438 албан хаагчдыг хамруулан  
зохион байгуулсан. 

 
3.Жилийн эцсийн байдлаар 65 ААН-ийн 2274 гадаад ажиллах хүч, мэргэжилтнийг 

ажлын байрны төлбөрөөс 50% -иар чөлөөлүүлэх асуудлыг ХНХЯ-д хүсэлт гарган  
шийдвэрлүүлсэн.  

 
4.Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг 

хангах орон тооны бус дэд зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагаагаар тэргүүн байр эзэлсэн.  
 
5.БХБЯ-ны дэргэдэх Жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөл 2022 онд Олон 

улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан 
явуулах "Харилцан хүндэтгэе" аяны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 7 ажил тусган, 
хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан.  

   
6.БХБЯ-ны дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлд харъяа байгууллагуудын 23 Ёс зүйн салбар 

зөвлөл хамрагдаж, 110 албан хаагчид ажиллаж байна. Ёс зүйн зөвлөлийн мэдээ, тайланг 
нэгтгэн ТАЗ-д хагас, бүтэн жилээр хүргүүлсэн. 

 
7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай Гэрээ байгуулах ажлыг 2022 оны 2 дугаар 

сарын 18-ны өдөр  зохион байгуулсан. 
 
8.Яамны үйл ажиллагаанд “Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт MNS ISO 

9001:2016”-ыг нэвтрүүлэхтэй холбоотой 6 удаагийн   сургалтуудыг зохион байгуулсан. 
Дотоод аудитын сургалтын 3 удаа зохион байгуулж, ТНБД-ын 2022.11.8-ны А/162 дугаар 
тушаалаар яамны үйл ажиллагаанд Стандартын хэрэгжилтийг үнэлэх дотоод аудитын 
багийг томилуулсан. 

 
9.Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх салбар 

зөвлөлийн 2 дугаар хуралдаанаар Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг яамны 
4 албан хаагчдад зэрэг дэв ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр, агентлагын 14 албан 
хаагчдад ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр тус тус олгуулахаар салбар зөвлөлийн 4 дүгээр 
тогтоолыг хэрэгжүүлсэн байна. 
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10.2022 оны жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор яам, агентлагийн 145 

албан хаагчдыг богино хугацааны сургалтуудад, 5 албан хаагчдыг БНСУ-ын их дээд 
сургуульд магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.  

 
11.2022 оны 12 дугаар сарын байдлаар www.license.mcis.gov.mn цахим системээр 

дамжуулан барилгын тусгай зөвшөөрлийн нийт 4742 хүсэлтийг хүлээн авч, 1214 ААНБ 
тусгай зөвшөөрөл олгосон ба үүнээс зураг төслийн 291, барилга угсралтын 868, өргөх 
байгууламжийн 33, барилгын материал үйлдвэрлэлийн 21, хот байгуулалтын баримт 
бичгийн 1 ААНБ-д тусгай зөвшөөрөл олгосон байна. Цахим системээр олгосон тусгай 
зөвшөөрлийн 98.2 хувийг МБҮА, 1.8 хувийг МБМҮХ, ГЗБГЗЗГ-ууд хянаж, олгох ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  

 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр: 

1. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын  урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-д Барилга, 
хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах 68 арга хэмжээний 
хэрэгжилт болон хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайланг сайдын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, БХБСайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
1/5424 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний мэдээллийн нэгдсэн систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, 
баталгаажуулсан.   

 
2.“Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний Барилга, хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээнд хамаарах 74 арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн тайланг БХБСайдын 2022.06.29-ны 2/3184, 2022.11.25-ны өдрийн 1/5424 тоот албан 
бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн 
нэгдсэн систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, баталгаажуулсан.   

3.Монгол Улсын Их хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”,  
Улсын Их Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө” болон Засгийн газрын 2020 оны 23 дугаар 
тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр”-т туссан Барилга, хот байгуулалтын Сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд хамаарах зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 
тус тус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, БХБСайдын 2022.12.27-ны өдрийн 2/6090 тоотоор 
Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж, Засгийн газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
мэдээллийн нэгдсэн систем /new.unelgee.gov.mn/-д  байршуулан, баталгаажуулсан.   

4.Нийт 97 хууль, тогтоол, шийдвэрийн 221 заалтыг хяналтад авч хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, БХБ-ын сайдын 2022.06.29-ний өдрийн 2/3183 дугаар албан бичгээр 
хүргүүлж, ЗГХШҮМЦС-д байршуулсан. 

5.Сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны тушаалаар өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг сар бүр гарган, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, БХБСайдын 
шуурхай зөвлөгөөнд 2022 оны 04-р сарын 01, 04-р сарын 15, 05-р сарын 19, 06-р сарын 03, 
09 дүгээр сарын 26, 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр тус тус тайлагнан ажилласан. 

6.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг болон “150 
мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөр”, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайланг Сайдын Зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн,  БХБСайдын 
2022.02.24-ний өдрийн 1/711 тоот албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. 

7.АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Дархан хотын бохир усны 
менежментийг сайжруулах МОН-3244/3245 төсөл”, БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төсөл, БНХАУ-ын 
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хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг 
шинээр барих төсөл”, АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн МОН-3388, 3713 төсөл”, 
“Аймгуудын бохир ус цэвэршүүлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих” 
төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж тайланг БХБСайдын Зөвлөлийн 
хуралдаанаар 2022.02.14-ний өдөр хэлэлцүүлэн, холбогдох шийдвэрийг гаргуулан 
2022.02.16-ны 1/616 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

8.Дотоод аудитын хорооны бүтэц, бүрэлдхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын  2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 154 дүгээр 
тушаалаар хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн баталсан. 2022 оны 10 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн Дотоод аудитын хорооны хурлын 04 дүгээр тогтоолоор 2022 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн баталсан.  

9.Тайшир-Алтай  төсөл дууссантай холбогдуулан Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр баталсан удирдамж, Дотоод аудитын хорооны 2022 
оны төлөвлөгөөний дагуу тус газрын шинжээчид Говь-Алтай аймагт албан томилолтоор 
ажиллан, төслийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцсан. Төслийн хэрэгжилтэд  дотоод 
аудит хийсэн тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын дэргэдэх Дотоод аудитын хороонд танилцуулан, Хорооны 03 дугаар тогтоолоор 
баталгаажуулсан. 

10.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/146 
дугаар тушаалаар баталсан удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөл”-ийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийн 
тайлан боловсруулж “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт,  зөвлөмж өгсөн. Дотоод 
аудитын тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
дэргэдэх  Дотоод аудитын хороонд танилцуулан “Дотоод аудитын хороо”-ны 02 дугаар 
тогтоолоор баталгаажуулсан. 

11.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн 53 
дугаар тушаал, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ажлын 
хэсэг байгуулагдаж “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-ын  Барилга, байгууламжийн  зураг 
төслийн магадлалын зардал, захиалагчийн техник хяналтын зардалд дотоод аудит хийсэн.   

12.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
баталсан удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
“Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-ны  2022 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод аудит хийн тайлан боловсруулж “Сайжруулах шаардлагатай” гэсэн 
дүгнэлт,  зөвлөмж өгсөн. Дотоод аудитын тайланг 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр  
Барилга, хот байгуулалтын сайдын дэргэдэх  Дотоод аудитын хороонд танилцуулан 
“Дотоод аудитын хороо”-ны 01 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан. 

13.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 
баталсан удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 
“БНХАУ-ын ЗГ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын төв 
цэвэрлэх байгууламжийг шинээр байгуулах төсөл”-ийн хэрэгжилтэд дотоод аудит хийн 
тайлан боловсруулж “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” гэсэн дүгнэлт,  зөвлөмж өгсөн. 2022 оны 
12 дугаар сарын 13-ны өдөр шалгалтын хаалтын хурлыг хийн шалгалтын дүнг төслийн 
нэгжид танилцуулсан.  Дотоод аудитын тайланг  2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 
Дотоод аудитын хорооны хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн.  

14.Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн баталсан 
удирдамж, Дотоод аудитын үйл ажиллагааны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Азийн 
хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл МОН 3388, 3713 төсөл”-үүдийн 
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хэрэгжилтэд дотоод аудит хийж, тайланг  2022 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн Дотоод 
аудитын хорооны хуралд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн.  

  Барилга, хот байгуулалтын яамны Төсвийн шууд захирагчийн 2022 оны гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан, жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт “хангалтгүй” 30-50%-тай 
үнэлэгдсэн дараах арга хэмжээнүүд байна.  

 

Хэрэгжилт хангалтгүй, 30 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд:  

1.Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний /1.5.2/ “Солонго 1”, “Солонго 2” төслүүдийг  хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулна.   /БТГ/; 

2.Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний /3.2.6/ “Барилгын буулгах арга технологи, хаягдлыг 
зайлуулах зохион байгуулалт” (БНбД)-г боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. 
/ББМҮБХЗГ/; 

3.Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний /2.6.9/ Бүсийн тулгуур төвүүдийн батлагдсан хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай, 50 хувьтай 8 арга хэмжээ байна. Үүнд:  

 
1.Төлөвлөгөөний /1.4.1/ Орон сууцны хөгжүүлэлтэд оролцогч талуудын эрх, үүргийг 

зохицуулсан хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалж, судалгаанд 
үндэслэн хуулийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулж батлуулна. /БТГ/; 

2.Төлөвлөгөөний  /1.4.4/ Үндэсний орон сууцны нэгдсэн корпораци байгуулах хууль, 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, корпорацийг шинээр байгуулна. /БТГ/; 

3.Төлөвлөгөөний /1.5.8/ Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороонд орлогод 
нийцсэн 740 айлын  орон сууцны төсөл хэрэгжүүлнэ. /БТГ/; 

4.Төлөвлөгөөний /3.9.3/ Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсрулах, магадлал хийх дүрэм”-ийг шинэчилсэн 
байна. /ББМҮБХЗГ/; 

5. Төлөвлөгөөний /3.1.9/ Барилгын зураг төслийн экспертиз, магадлалын үйл 
ажиллагааны төвлөрлийг задалж, хөндлөнгийн тогтолцоонд шилжүүлэн нэг үе шаттай  
болгон хэрэгжүүлнэ. /ББМҮБХЗГ/; 

6.Төлөвлөгөөний 4.3.6. Улаанбаатар хотын бохир усны Туул-1 коллекторын барилга 
угсралтын 3,4-р ээлжийн  өөрчлөлтийн зураг төслийг боловсруулж батлуулах, үлдэгдэл 
ажлыг үргэлжлүүлэх төслийг эрчимжүүлэхэд дэмжлэг  үзүүлж, хамтран ажиллах.
 /НААИДББХЗГ/; 

7. Төлөвлөгөөний 5.1.4. Засгийн газрын 2020 оны 211, 2021 оны 207 дугаар 
тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангана. /СХОГ/; 

8.Төлөвлөгөөний /2.5.2/ Хот, суурины ногоон байгууламжийн тухай хуулийн төсөл 
боловсруулах ажлыг зохион байгуулна. /ХБГХБХЗГ/; 

 
 ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 
  

Барилга, хот байгуулалтын яамны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 
туссан  нийт 52 зорилтын 402 арга хэмжээний хэрэгжилтэд жилийн эцсийн байдлаар 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд үнэлгээ 95,7 хувьтай "тодорхой үр дүнд хүрсэн" байна.  

 
Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө нь жилийн 

эцсийн байдлаар дараах бүтцийн хүрээнд төлөвлөгдсөн байна. Үүнд: Салбарын бодлого, 
төлөвлөлтийн чиглэлээр төлөвлөсөн арга хэмжээ – 14 хувийг; Хот байгуулалт, газрын 
харилцааны бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 19 хувийг; Барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 17 хувийг;  Нийтийн аж ахуй, 
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инженерийн дэд бүтцийн бодлого, төлөвлөлтийн чиглэлээр – 14 хувийг; Санхүү, хөрөнгө 
оруулалт төлөвлөлтийн чиглэлээр – 8 хувийг; Төрийн захиргаа, удирдлагын чиглэлээр – 16 
хувийг; Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын чиглэлээр төлөвлөсөн арга хэмжээ – 
12 хувийг тус тус эзэлж байна. 

БХБЯ-ны ТШЗ-ийн 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд жилийн эцсийн 
байдлаар тусгагдсан арга хэмжээ чиглэл тус бүрээр /эзлэх хувиар/: 

 

         
           Монгол Улсын барилгын салбарын статистик,  тоон мэдээлэл:   
 
          Барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэл 2022 оны эхний 9 сард 4.6 их наяд 
төгрөг болж, 4.5 (97.5%) их наяд төгрөгийн ажлыг дотоодын барилгын байгууллага, 115.2 
(2.5%) тэрбум төгрөгийн ажлыг гадаадын барилгын байгууллага гүйцэтгэсэн байна. Барилга 
угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэл 2022 оны эхний 9 сард өмнөх оны мөн үеэс 1.1 
(30.5%) их наяд төгрөгөөр өсөхөд дотоодын байгууллагын барилгын гүйцэтгэсэн барилга 
угсралт, их засварын ажил 1.0 (30.5%) их наяд төгрөгөөр өссөн нь голлон нөлөөлсөн.  

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон) 2022 оны эхний 9 
сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр оны үнээр 35.2 их наяд төгрөгт хүрсний 798.2 (2.3%) тэрбум 
төгрөгийг барилгын салбар бүрдүүлж байна. Барилгын салбарын нэмэгдэл өртөг оны үнээр 
798.2 тэрбум төгрөг, зэрэгцүүлэх үнээр 391.9 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 13.9 
(3.7%) тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. 

Барилгын салбарт 2022 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 88.8 мянган ажиллагчид 
ажиллаж байна. Үүнээс: Улаанбаатар хотод 59.5 (66.9%), баруун бүс 5.3 (6.0%), хангайн бүс 
10.6 (11.9%), төвийн бүс 7.5 (8.4%), зүүн бүс 5.8 (6.5%) мянган ажиллагчид тус тус ажиллаж 
байна. Барилгын салбарын нэг ажилтанд ногдох сарын дундаж цалин 2022 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар 1488.0 мянган төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 193.0 (14.9%) мянган 
төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 45.2 (3.1%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. 

2022 онд хийж гүйцэтгэсэн томоохон ажлууд:  

Шинэ Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2022.04.06-ны 
өдрийн 143-р тогтоолоор батлуулсан.  Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэр дэх 
“Чингис хаан” шинэ нисэх буудлыг түшиглэн 1000 га газарт Хөшигийн хөндийн Эдийн 
засгийн чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг УИХ-ын 2022.04.07-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолоор 
шийдвэрлүүлсэн.  

2022 онд улсын хэмжээнд 7386 иргэнд 679,3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл 
олгосон бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.08.10-ны өдрийн 301 дүгээр тогтоолоор 

14%

19%

17%14%

16%

8%

12%

Бодлого, төлөвлөлт - 57 Хот байгуулалт- 77 Барилга - 69
Нийтийн аж ахуй - 55 Төрийн захиргаа - 64 Санхүү - 31
Хяналт шинжилгээ - 49
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хөдөө, орон нутагт шилжин суурьших, анх удаа ипотекийн зээлд хамрагдаж байгаа иргэдийг 
дэмжих зорилгоор ипотекийн зээлийн хүүг 3% болгон бууруулж, урьдчилгаа төлбөрийн 30-
60%-ийг төр батлан даахаар шийдвэрлэлээ.  

 
2022 онд нийт 1,744.4 тэрбум төгрөгийн  ипотекийн зээлийг 21139 зээлдэгчид олгож, 

гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 5684 айлын орон сууц ашиглалтад орж,  төрийн 
болон орон нутгийн түрээсийн 5592 айлын орон сууцны сан бүрдүүлж, нийслэл болон орон 
нутагт нийт  23201 айлын орон сууц шинээр ашиглалтад орсон байна. Улсын хэмжээнд 
2019-2022 онд нийт 100980 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулсан байна.  
 
        “ТОСК” ТӨХХК-ийн үнэт цаасыг худалдан авах замаар чанаргүй зээлийг төлүүлж, 
барьцаа хөрөнгийг хэсэгчлэн чөлөөлөх асуудлыг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор 
шийдвэрлүүлж, 180.5 тэрбум төгрөгийн хаалттай үнэт цаасыг, жилийн 8,5%-ийн хүүтэй, 60 
сарын хугацаатай гаргаж, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны 2022 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр “ТОСК БОНД”-ыг бүртгүүлсэн. 
 
         Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 88 дугаар 
тогтоолын хүрээнд барилгын материалын үнийн өсөлтийг тооцож, 634 төсөл, арга 
хэмжээний 301,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2023 оны улсын төсвийн тухай хуульд 
тусгуулсан. 

         Барилгын салбарт төслийн удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн систем (bim) нэвтрүүлэх 
ажлыг эхлүүлсэнээр барилгын салбар бүрэн цахимжиж, зураг төсөл зохиогчид олон улсын 
зах зээлд гарч, төсөвт өртөг, байгаль орчин, эрчим хүчний үр ашиг зэргийг харгалзан илүү 
оновчтой, зөв төлөвлөлт хийх нөхцөл бүрдэх юм. 

         Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн 
зэрэг олгох сургалтад 1168 инженер техникийн ажилтнуудыг хамруулсан байна.  

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-ын 2022.12.09-ний өдрийн нэгдсэн 
чуулганаар батлуулсан.  
          Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд инженерийн дэд бүтцийн 128 /шинээр-59, 
шилжсэн-69/ төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж ажилласан. Үүнээс инженерийн шугам 
сүлжээний-94, Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж 18, үерийн байгууламж, 
далан суваг-12 төсөл, арга хэмжээний хүрээнд цэвэр усны 56,64 км, бохир усны 44,76 км,   
дулааны 32,15 км, цахилгааны 1,93 км, үерийн хамгаалалтын 28,2 км шугам сүлжээг шинээр 
барьж, инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн. 

 “Сумын хөгжил-Инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төсөлд 9 аймгийн 18 сумын 
төвийг /Архангай, Ихтамир сум, Баянхонгор, Баацагаан, Галуут, Эрдэнцогт сумд, Говь-
Алтай, Алтай сум, Дорнод, Дашбалбар сум, Дундговь, Луус сум, Төв, Борнуур, Дэлгэрхаан, 
Сэргэлэн, Эрдэнэ, Баянчандмань сумд, Өвөрхангай, Бат-Өлзий, Уянга, Хужирт сум, 
Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум, Хэнтий, Дэлгэрхаан, Галшар сум/ хамруулж, 2022 оны 
төлөвлөгөөний биелэлт 90%-ийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. 

Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж байгаа төслөөр 11 
аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих ажлын хүрээнд 2021 
онд Архангай, Өвөрхангай, Булган, Хөвсгөл, Өмнөговь, Хэнтий аймгийн төвийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтанд оруулсан. 2022 онд Дорноговь аймгийн төв, 
Дундговь аймгийн төв, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сум,  Өвөрхангай аймгийн Хужирт 
суманд цэвэрлэх байгууламжийг барих ажлыг бүрэн дуусгаж, байнгын ашиглалтад 
хүлээлгэн өгсөн.  Сүхбаатар аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 
бүрэн дуусаад байна.  

      
Барилга, хот байгуулалтын Сайдын багцын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар  2021 онд 148, 2022 онд 103 нийт 251 төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 
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батлагдан 100 хувь гэрээ байгуулсан ба 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 192 
төсөл, арга хэмжээ бүрэн дуусч хүлээлгэн өгсөн ба 59 төсөл, арга хэмжээ 2023 он дамжин 
санхүүжигдэхээр батлагдаад хэрэгжиж байна. 

 

Гэвч Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, таван жилийн үндсэн чиглэл, улсын 
хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд туссан Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах, байрлалд 
суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн удирдлагын нэгдсэн төв 
байгуулах, газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулахад чиглэсэн арга 
хэмжээнүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг жил бүр улсын төсөвт тусгах санал хүргүүлдэг 
боловч шийдэгдэхгүй байсаар байгаад анхаарч санхүүжилтийг төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран шийдэх шаардлагатай байна.  

 
  

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

1. Орон сууцны тухай хуулийн төсөл, "Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн төсөл, Орон 
зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төсөл, Газрын багц хуулиуд, Хот байгуулалтын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцүүлэн 
батлуулахыг НААИДББХЗГ, ХБГХБХЗГ-уудад; 

 2. Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд туссан 30-
50%-ийн хэрэгжилттэй 11 арга хэмжээг 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө тусган 
бүрэн хэрэгжүүлж ажиллах яамны газар, хэлтсийн дарга нарт даалгах; 

3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25 000 масштабтай байр зүйн зургаар 
зурагжуулах, байрлалд суурилсан орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, газрын биржийн 
удирдлагын нэгдсэн төв байгуулах, барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг 
дуусгахад. шаардагдах хөрөнгө санхүүжилтийг улсын төсөв болон  холбогдох бусад эх 
үүсвэрээс шийдвэрлүүлэхийг ХБГХБХЗГ, ББМҮБХҮГ, СХОГ-уудад; 

4. Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалтын төсөл, хөтөлбөрүүд, 
Хөшигийн хөндий, Орхоны хөндийд баригдах шинэ хот, суурин газруудын бүтээн 
байгуулалтын ажлыг үе шаттай эрчимжүүлж ажиллахыг ХБГХБХЗГ, ББМҮБХҮГ, СХОГ-
уудад; 

5. Шилэн дансны тухай хуулийн хугацаанд багтаан шаардлага хангасан мэдээллийг 
үнэн зөв, иж бүрэн байршуулж, ил тод байдлыг хангаж ажиллахыг СХОГазарт; 

6. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний 
хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд арга хэмжээ тусган, хэрэгжүүлэн 
ажиллахыг зөвлөж байна.  

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ 
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12.2.  Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл,нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлт /журмын 4 дүгээр  

хавсралт/ 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, 
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

/2022 оны жилийн эцэс/ 

 

Д/д Үйл ажиллагаа Хэрэгжилт 
Хэрэгжилтийн 

хувь 

1. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх 

1 

1. Засгийн газар, 

төрийн 

байгууллага, бусад 

байгууллагаас 

албан хаагчдын 

мэдлэг, мэргэжлийг 

дээшлүүлэх 

чиглэлээр зохион 

байгуулсан дотоод 

сургалт 

 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор яам, агентлагийн 145 албан хаагчдыг богино хугацааны 

сургалтуудад, 5 албан хаагчийг БНСУ-ын их дээд сургуульд магистрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамруулах ажлыг 

зохион байгуулсан.  Тухайлбал: Удирдлагын академийн эрхэлсэн түшмэлийн багц сургалтад 2, ахлах түшмэлийн 

багц сургалтад 7, төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх давтан сургалтад 6, Монгол Улсын хөгжлийн бодлого: 

төлөвлөлт, хэрэгжилт, үнэлгээ “Алсын хараа-2050” сургалтад 76, “Их өгөгдөлийг бодлогын шийдвэрт ашиглах нь” 

сургалтад 1, 2022.4.11-15-нд   “Үндэсний тэнцвэртэй хөгжлийн төлөөх бүс нутгийн бодлого, төлөвлөлт” сургалтад 

тус яам, харьяа байгууллагуудаас 20, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай  хамтран “Хөгжлийн бэрхшээл ба 

тэгш байдал” сэдэвт сургалтад 35 албан хаагчдыг тус тус хамруулах ажлыг зохион байгуулсан.  -Төрийн албаны 

зөвлөлөөс төрийн албан хаагчдад зориулсан 4 дэх өдөр бүр зохион байгуулагдаж буй 7:4:10 25 сургалтад яам 

болон агентлагын давхардсан тоогоор 1575 албан хаагчид хамрагдсан байна. -Албан хаагчдын мэдлэг, 

мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалтын дэлгэрэнгүй тайланг файлаар хавсаргав. 

100% 

2 

2. Албан хаагчдыг 

хөгжүүлэх, 

мэргэшүүлэх 

чиглэлээр 

байгууллагын 

болон зохион 

байгуулагч талын 

зардлаар 

хамруулсан гадаад 

сургалт 

 БНСУ-ын "КОЙКА" ОУБ-тай хамтран “Үндэсний тэнцвэртэй хөгжлийн төлөөх бүс нутгийн бодлого, төлөвлөлт” 

сургалтад БНСУ-д 28 албан хаагчдыг хамруулсан.  Барилга, хот байгуулалтын яам, Сингапурын хамтын 

ажиллагааны байгууллага SCE-н хооронд 2022 оны 06 дугаар сард санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Санамж 

бичгийн төлөвлөгөөний дагуу “Public Housing Programme” төслийн хүрээнд Монгол Улсад цахим хэлбэрээр 4 үе 

шаттай сургалтыг зохион байгуулахаар болсон. 1-р үе шат 9 дүгээр сарын 26-наас 29-ны өдрүүдэд амжилттай 

зохион байгуулагдсан. 2-р үе шат 12-р сарын 05-ны өдрөөс 08-ны өдрүүдэд цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдаж 

нийт 10 байгууллагын 60 албан хаагчдыг тус сургалтад хамруулсан. Үүнд: БХБЯ, ТОСК, СЯ, БХТ, НОСК, НЗДТГ, 

ХНХЯ, Монгол Банк, ГЗБГЗГ, Хөгжлийн Банк хамрагдаад байна. Төслийн 3,4 дэх шатны сургалтууд 2023 онд 

зохион байгуулахаар товлогдсон. -Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын болон зохион 

байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалтын тайланг файлаар хавсаргав. 

100% 
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3 

3. Албан хаагчдыг 

хөгжүүлэх, 

мэргэшүүлэх 

чиглэлээр 

зарцуулсан зардал, 

албан хаагчдын 

шилжилт 

хөдөлгөөн 

 Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 7 дугаар тогтоол “Монгол хэлний тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” хэрэгжүүлэх хүрээнд албан хаагчдынхаа Монгол бичгийн мэдлэгийн 

түвшинг дээшлүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, сургалтын зардалд 1.000.000 төгрөгийг зарцуулсан. -БХБЯ нь 

78 орон тоотой байхаар батлагдсан. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 албан хаагч ажиллаж байна. БХБ-ын 

яамны 2 албан хаагч өндөр насны тэтгэвэрт гарч чөлөөлөгдсөн бол 5 албан хаагч өөр байгууллагад шилжин 

ажиллах болон бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн байна. Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний хувь 8,75 байна. 

Энэ нь тухайн арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийн 15 хувиас доош байх шалгуурыг хангаж байгаа тул 100 хувиар 

үнэлсэн. 

100% 

2. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 

4 

 4. Цалин хөлс, 

шагнал, 

урамшууллын 

тогтолцоог 

хэрэгжүүлэх 

 Засгийн газрын 2020 оны 75 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар баталсан төрийн жинхэнэ албаны албан 

тушаалын цалингийн сүлжээний дагуу албан хаагчдын цалинг тогтоон олгодог. -БХБ-ын яамны албан хаагчидад 

2022 оны хагас жилээр 61.473.818 төгрөг, жилийн эцсээр 40.858.765 төгрөг нийт 102.332.583 төгрөгийн үр дүнгийн 

урамшуулал олгосон. -Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2 

дугаар хуралдаанаар Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэвийг яамны 4 албан хаагчдад зэрэг дэв 

ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр, агентлагын 14 албан хаагчдад ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр тус тус 

олгуулахаар салбар зөвлөлийн 4 дүгээр тогтоол гарч, Барилга хот байгуулалтын сайдын “Төрийн захиргааны 

албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай” 2022.03.24-ний өдрийн 66 дугаар тушаалын хэвсралтаар 

дээрхи албан хаагчдын зэрэг дэвийн нэмэгдэл олгогдож хэрэгжилт хангагдсан байна. Мөн Монгол Улсын Ерөнхий 

сайдын 2022 оны “Төрийн захиргааны эрхэлсэн түшмэлийн тушаалын зэрэг дэв олгох тухай” 53 дугаар 

захирамжийг үндэслэн ТНБД-ын Б/29 дүгээр тушаалаар эрхэлсэн 3 албан хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулан олгосон. 

-Төрийн албаны зөвлөлийн Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2022.11.01-ний өдрийн 

6 дугаар хуралдаанаар Төрийн захиргааны эрхэлсэн түшмэлийн зэрэг дэв олгуулахаар шаардлага хангасан 3 

албан хаагчдын мэдээллийг 2022.11.02-ны өдрийн 1/5069 дүгээр албан тоотоор Төрийн албаны зөвлөлд 

хүргүүлсэн. -2022 оны жилийн эцсийн ажлын үр дүнг үнэлж ажлын амжилт гаргасан шилдэг газар, хэлтэс, албан 

хаагчдад нийт 13.000.000 төгрөгийн мөнгөн шагнал олгосон. 

100% 

5 

 5. Албан хаагчдын 

ажлын байрны 

хэвийн нөхцөлийг 

бүрдүүлэх 

-Барилга, хот байгуулалтын яам нь өөрийн үйл ажиллагаа явуулах үндсэн байргүй бөгөөд Засгийн газрын байранд 

байрлан ажиллаж байна. Ажлын байрны 1 хүнд ногдох өрөөний талбайн хэмжээ нь стандартын шаардлага 

хангасан. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу нөхцөл, боломждоо тулгуурлан албан хаагчдын ажиллах 

нөхцөл, орчин, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангуулан ажиллаж байна.  -Барилга, хот байгуулалтын яам нь албан 

хаагчдын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах ажлын хүрээнд амрах өрөөг тохижуулан, албан хаагчдыг цай, кофе уух, 

үдийн хоол идэх, хөгжим сонсох, сонин сэтгүүл унших боломжийг бүрдүүлсэн. -Барилга, хот байгуулалтын яаманд 

шинээр ажилд орсон төрийн албан хаагчийн хөгжлийн суурийг тавих, чадавхийг төлөвшүүлэх, дадлага туршлага 

хуваалцах, чиглүүлэх зөвлөх зорилгоор "Менторшип хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрт нийт 18 албан 

хаагчид оролцсон ба дараах үр дүнгүүд гарсан байна. Үүнд:  - Албан хаагчид, албан тушаалтнууд зарим нь 

100% 
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зөвхөн нэрс, албан тушаалаа мэддэг байсан бол илүү танилцах;  - Хамт олны уур амьсгал, хүмүүс хоорондын 

харилцаа сайжирах;  - Мэдлэг, туршлага хуваалцах, өвлөх, дамжуулах, түгээх;  - Ёс зүйн чадамжийг нь 

дээшлүүлэх;  - Стресс бууруулах;  - Ажлын ачаалал хуваалцах зэрэг болно. 

6 

 6. Албан хаагчдын 

эрүүл мэндийг 

хамгаалах, 

урьдчилан 

сэргийлэх 

-Барилга, хот байгуулалтын яам, харьяа байгууллагууд албан хаагчдаа эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулж, 

жил бүр эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх цогц үзлэг, шинжилгээнд хамруулсан.  Улсын Их Хурлын 2022 оны 

04 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн дагуу тусгайлан улсын төсвөөс 

санхүүждэг Барилга, хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь албан 

хаагчдаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх цогц үзлэг, шинжилгээнд хамруулах нь хязгаарлагдмал болсон. 

Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/139 дүгээр тушаал, Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 

06 дугаар тогтоолын дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, эрт 

илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах үйл ажиллагааг орон даяар хэрэгжүүлж эхлэсэнтэй 

холбогдуулан эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамрагдах албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгож,  

хамрагдсан албан хаагчдын судалгааг гаргасан.  -2022 жилийн эцсийн байдлаар Барилга, хот байгуулалтын яамны 

70 албан хаагч эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээ, оношлогоонд хамрагдсан. Тус яамны харьяа Барилгын хөгжлийн 

төв ТӨААТҮГ-ын 163, ТОСК ТӨХХК нь /Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлэгт/ нийт 30 

ажилтнаа эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх цогц шинжилгээнд хамруулан ажилласан байна.  -Газар зохион 

байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь 85 албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоонд 2022 оны 11 дүгээр 

сарын 26-ны өдөр Хавдар судлалын үндэсний төвд нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар хамруулсан байна. 

100% 

7 

 7. Албан хаагчдыг 

нийгмийн баталгааг 

хангах чиглэлээр 

зарцуулсан зардал 

-2022 онд 2 албан хаагчийн тэтгэвэр тогтоолгохтой холбоотой 1 удаагийн буцалтгүй тусламж, 6 албан хаагчийн 

эмчлүүлэх хүсэлтийг харгалзан цалинтай чөлөөг,  хүүхэдтэй болсон 3 албан хаагчид 10 хоногийн цалинтай чөлөөг,  

4 албан хаагчид мэргэжил дээшлүүлэх, бакалавр болон магистр, докторын сургалттай холбоотой цалинтай чөлөө, 

1 албан хаагчид буцалтгүй тусламж үзүүлж нийт 98757068 төгрөгийг зарцуулсан байна.  -Барилга, хот 

байгуулалтын яамнаас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан болон одоо ажиллаж буй албан хаагчдын нийгмийн 

баталгааг хангах ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан гэр, орон сууцны хашааны зориулалтаар олгогдох 700 м.кв, 80 айлын газрыг холбогдох 

байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэж, олгохоор ажиллаж байна.  -Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 

газрын даргын 2019  оны А/214, А/215  дугаар тушаалаар "Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр", "Төрийн 

албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийг батлан түүнийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөг жил бүр баталж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөг 21 аймгийн ГХБХБГ, Нийслэлийн Газар 

зохион байгуулалтын албанд тус газрын даргын 2022.02.18-ны өдрийн 1/294 тоот албан бичгээр хүргүүлэн 

хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан байна. 

100% 

 
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ 
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ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ,  
НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 

ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЗОРИЛГО 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу холбогдох байгууллага, албан 

тушаалтанд бодит мэдээлэл өгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Барилга, 

хот байгуулалтын яамны төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 2022 

оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж гүйцэтгэлээ.  

ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ 

Барилга, хот байгуулалтын яамны бүтцийн нэгжүүдийн гаргасан мэдээлэл, арга 

хэмжээний биелэлтийг үндэслэл болгон хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан 

гүйцэтгэлийн түвшинг үнэлж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв.  

 

ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨСӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ  

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийн нийт 7 арга хэмжээний хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100 

хувьтай бүрэн хэрэгжлээ. 

  Хэрэгжилтийг арга хэмжээ тус бүрээр харуулбал: 

Хүснэгт 1 

№ Арга хэмжээ 
Хэрэгжилтийн  

хувь 

1 
Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас 
албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх 
чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт 

100% 

2 
Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр 
байгууллагын болон зохион байгуулагч талын зардлаар 
хамруулсан гадаад сургалт 

100% 

3 
Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр 
зарцуулсан зардал, албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн 

100% 

4 
Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

100% 

5 
Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг 
бүрдүүлэх 

100% 

6 
Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх 

100% 

7 
Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр 
зарцуулсан зардал 

100% 

Дундаж хувь 100% 

 

Тайлбар: Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөрийн биелэлтийг тайлагнах хүснэгт буюу журмын 4 дүгээр хавсралтыг 

хавсаргав. 
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ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

4.1. Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийн нийт 7 арга хэмжээний биелэлт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100 хувь  
буюу “Үр дүнтэй” хэрэгжсэн байна. 

4.2. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас төрийн албан хаагчийн сургалт, 
ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга 
хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн тайланд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 
дүгнэлт, зөвлөмжөөр өгсөн дараах үүрэг даалгаврыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд: 

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөг Төрийн албаны тухай хууль болон уг хуулийг дагалдаж гарсан бусад 

эрх зүйн актад нийцүүлэн боловсруулж, албан хаагчдын санал, бусад оролцогч талуудын 

зөвлөмжийг тусган хэрэгжүүлэх. 

Хэрэгжилт: “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг 

хангах хөтөлбөр”-ийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны Б/70 дугаар тушаалаар 

баталсан. “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөр”-ийг 2022 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан төлөвлөгөөнд 

тусгасан арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 

журмыг нийт албан хаагчдаар хэлэлцүүлэн холбогдох саналыг тусган Төрийн нарийн 

бичгийн даргын 2022 оны Б/110 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталсан.   

 

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, 

нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээний 

хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнээс дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж 

ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга /Д.Баярсайхан/-д, Санхүү, хөрөнгө 

оруулалтын газрын дарга /Э.Ганхүү/-д тус тус зөвлөмж болгож байна.  

Үүнд: 

1. Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг, шинжилгээнд жил бүр хамруулах ажлыг урт хугацаанд тогтмолжуулах; 

2. Ажилтан, албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөл, ажиллах орчны 

таатай нөхцөлийн талаарх санал асуулгыг авч, асуулгын дүнгийн мөрөөр арга хэмжээ авч 

ажиллах. 

 
12.3.  Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт /журмын 11 дүгээр хавсралт/, 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан  
 

БАЙГУУЛЛАГЫН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН  
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

  2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 
 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй 

байдал 

1.1.   

эрхэм зорилго, үйл 

ажиллагааны 

стратегийн зорилт, 

зорилго, тэргүүлэх 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудас 

(https://mcud.gov.mn/p/16)-д яамны эрхэм зорилго, үйл 

ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга 

100 
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чиглэл, тэдгээрийн 

хүрээнд авч 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, түүний үр дүн; 

хэмжээ, түүний үр дүнг эмх цэгцтэй, ойлгомжтой 

байдлаар байршуулан, тухай бүр шинэчлэн ажиллаж 

байна. 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар яамны 

бодлого, үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээтэй 

холбоотой фото мэдээ 208, видео буюу холбоос мэдээ 

200, постер мэдээ 33, видёо шторк 4, нийт 441 мэдээ 

мэдээллийг бэлтгэн яамны цахим хуудсанд байршуулж, 

290 мянга орчим хүнд хүргэж, барилгын салбарын үйл 

ажиллагааг таниулж, сурталчилж ажилласан байна. 

Барилга, хот байгуулалтын яам нь 2022 онд хамтын 

ажиллагааны хүрээнд 18 хэвлэл мэдээллийн 

байгууллагатай хамтран ажилласан. Үүнд: 1 телевиз, 1 

студи, 2 сонин, 14 сайттай хамтарч салбарын бүхий л 

арга хэмжээ, үйл явдал, мэдээ мэдээлэл, ажлын 

байрны сонгон шалгаруулалт, эмгэнэл, мэндчилгээ, 

зарлал зэргийг түгээн ажилласан. Яамны цахим 

хуудасны дагагчдын тоо 2022 оны нэгдүгээр сард 24.0 

мянга байсан бол 2022  оны жилийн эцсийн байдлаар 

28.3 мянга болж, 4.3 мянган хүнээр дагагчдын тоо өссөн 

үзүүлэлттэй байна. Мөн цахим хуудсанд хандагчдын 

тоо, нийтлэлийн хүртээмж 37.2 мянга байсан бол 97.2 

мянга болж 60.0 мянган хүнээр нэмэгдэж, хүмүүст хүрэх 

хүртээмжийн хувьд 2.6 дахин нэмэгдсэн байна.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын мэдээллийн ил тод, нээлттэй 

байдлын чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд: Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын цахим хуудас 

(https://gazar.gov.mn/p/vision-mission)-д газрын эрхэм 

зорилго, (https://gazar.gov.mn/p/gazar-zohion-bajguulalt-

geodezi-zurag-z-jn-gazryn-strategi-t-l-vl-gaa) цэсэд үйл 

ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, 

(https://gazar.gov.mn/p/about) хэсэгт тэргүүлэх чиглэл, 

тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, 

түүний үр дүнг эмх цэгцтэй, ойлгомжтой байдлаар 

байршуулан, тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

чиг үүрэг, бүтэц, 

зохион байгуулалт, 

хаяг, байршил, 

харилцах утасны 

дугаар, шуудангийн 

хаяг, олон нийттэй 

харилцах, мэдээлэл 

хүргэх нийгмийн 

сүлжээний хаяг; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны 

стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн дагуу бүх 

газар, хэлтсийн чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт 

болон байгууллагын хаяг байршил, харилцах утасны 

дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, 

мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаягийг цахим 

хуудсанд                        (https://mcud.gov.mn/p/18, 

https://mcud.gov.mn/i/Contact)-т байршуулсан.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн 

өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн дагуу бүх газар, хэлтсийн 

чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт болон 

байгууллагын хаяг байршил, харилцах утасны дугаар, 

шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл 

хүргэх нийгмийн сүлжээний хаягийг цахим 

100 
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хуудасныхаа                        (https://gazar.gov.mn/home)  

(https://gazar.gov.mn/p/about) хэсгийн хэлтэс, нэгжүүд 

цэсэд байршуулсан байна. 

1.3. 

эдийн засаг, нийгмийн 

хөгжлийн үзүүлэлт, үйл 

ажиллагааны тайлан, 

мэдээлэл 

хариуцагчийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн 

хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ, дотоод аудит, 

санхүүгийн хяналт, 

шалгалтын тайлан, 

акт, дүгнэлт, албан 

шаардлага, зөвлөмж; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн үйл ажиллагааны ил тод байдал дэд 

цэсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан цэсэд 

яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл 

ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 

дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, 

акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж  

(https://mcud.gov.mn/as/hyanaltshinjilgeetailan)-ийг 

байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны ил тод байдал  

(https://gazar.gov.mn/transparency), тайлан, судалгаа 

(https://gazar.gov.mn/report)  хэсэгт үйл ажиллагааны ил 

тод байдал, хяналт-шинжилгээ, газрын эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, 

мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) хэсэгт дотоод аудит, 

санхүүгийн хяналт, шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, 

албан шаардлага, зөвлөмжийг байршуулсан байна.  

100 

1.4. 

хуулийн хэрэгжилтийн 

үр дагаврын 

үнэлгээний тайлан; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн үйл ажиллагааны ил тод байдал дэд 

цэсийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан цэсэд 

газрын ерөнхий хуулийн төслийн хэрэгцээ, шаардлагыг 

урьдчилан тандан судалсан тайланг 

(https://mcud.gov.mn/as/hyanaltshinjilgeetailan) 

байршуулсан.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны ил тод байдал 

цэсийн үйл ажиллагааны ил тод байдал дэд цэсийн 

хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын тайлан хэсэгт 

(https://gazar.gov.mn/transparency/cat-5) хуулийн 

хэрэгжилт, үр нөлөөний тайланг байршуулсан байна. 

100 

1.5. 

хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн баримт 

бичгийн хэрэгжилтийн 

тайлан; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн хөгжлийн бодлого дэд цэсэд 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн 

хэрэгжилтийн тайлан 

(https://mcud.gov.mn/as/development)-г байршуулсан. 

Мөн үйл ажиллагааны ил тод байдал цэсийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний тайлан дэд цэсэд “Алсын хараа-

2050” Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 

хэрэгжилт, “Монгол улсын хөгжлийн 2022 оны 

төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт, “Монгол улсыг 2021-2025 

онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”-ийн 

100 
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хэрэгжилт, “Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийн явцад хийсэн 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлангуудыг 

(https://mcud.gov.mn/as/hyanaltshinjilgeetailan) 

байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны тайлан, судалгаа 

хэсэгт хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг 

(https://gazar.gov.mn/report/bodlogo) дэд цэсэд тус 

газрын Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг байршуулсан байна.   

1.6. 

үйл ажиллагаандаа 

мөрдөж байгаа хууль 

тогтоомж, Засгийн 

газрын шийдвэр, бусад 

эрх зүйн акт; 

Барилгын салбарын хэмжээнд үйл ажиллагаандаа 

даган мөрдөж буй хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, 

Засгийн газрын тогтоол, Барилга, хот байгуулалтын 

сайдын тушаалуудыг цахим хуудасны нүүр хуудасны 

эрх зүйн баримт бичиг цэс 

(https://mcud.gov.mn/ld?typeId=3) болон төрийн 

байгууллагын дотоод удирдлагын нэгдсэн систем 

(www.erp.e-mongolia.mn)-д тус тус тухай бүр 

байршуулсан.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар нь газрын харилцааны салбарын 

хэмжээнд үйл ажиллагаандаа даган мөрдөж буй хууль, 

Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаалуудыг цахим 

хуудасны нүүр хуудасны эрх зүйн баримт бичиг цэсэд 

(https://gazar.gov.mn/legacy), үйл ажиллагааны ил тод 

байдал дэд цэсийн 

(https://gazar.gov.mn/transparency/cat-4) тогтоол 

шийдвэрийн биелэлт хэсэгт тухай бүр байршуулсан 

байна. 

100 

1.7. 

албан тушаалын 

тодорхойлолт, албан 

тушаалтны эцэг /эх/-

ийн нэр, өөрийн нэр, 

албаны харилцах 

утасны дугаар, албаны 

цахим шуудангийн 

хаяг; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны 

бидний тухай цэсийн газар, хэлтэс дэд цэсэд яамны 

албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт, 

албан тушаал, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны 

харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудан 

(https://mcud.gov.mn/p/221)-г байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны ил тод байдал 

цэсийн хүний нөөцийн ил тод байдал цэсийн дэд цэсэд 

(https://gazar.gov.mn/transparency/cat-1) албан 

тушаалын тодорхойлолтыг, бидний тухай цэсийн 

хэлтэс, нэгжүүд цэсэд газрын албан хаагчдын албан 

тушаал, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны 

харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудан 

(https://gazar.gov.mn/p/about)-г байршуулсан байна.  

100 
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1.8. 

өргөдөл, гомдлын 

шийдвэрлэлтийн 

тайлан, мэдээ; 

Өргөдөл, гомдол хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-

ийн нэр, өөрийн нэр, харилцах утас, мөн иргэдийг 

хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудасны 

нүүр хуудсанд (https://mcud.gov.mn/i/Contact) 

байршуулж цахимаар, утсаар, бичгээр ирүүлсэн 

иргэдийн өргөдөл, гомдлыг тухай бүрд нь хүлээн авч, 

холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, 

шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажилласан. Тайлант 

хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг тухай 

бүр ЗГХЭГ, АТГ-т тус тус хүргүүлсэн. Яамны цахим 

хуудасны ил тод цэсийн үйл ажиллагааны ил тод 

байдал дэд цэсэд 

(https://mcud.gov.mn/as/urgudulgomdliinshiidverleltiin) 

иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 

талаарх тайлан, мэдээг байршуулсан.  Сайдын 

шуурхай зөвлөгөөнд иргэд, аж ахуйн нэгж, 

байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 

шийдвэрлэлтийн талаарх тайланг удирдлагуудад 

танилцуулж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажилладаг. 

Иргэдийн санал хүсэлт, үйл ажиллагааны талаарх 

асуулгыг яамны цахим хуудасны нүүр хуудас 

(https://mcud.gov.mn/home)-ны өргөдөл, гомдол форумд 

өөрийн хаягийг бүртгүүлснээр өгөх, мөн хариу авах 

боломжийг бүрдүүлсэн. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны нүүр хуудасны 

тайлан, судалгаа цэсэд (https://gazar.gov.mn/report) 

өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээг байршуулж, 

тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. 

 

1.9. 

хуульд өөрөөр 

заагаагүй бол 

хариуцсан салбарын 

үйл ажиллагааны 

статистик мэдээлэл; 

Барилгын салбарын статистикийн мэдээллийг цахим 

хуудас (https://mcud.gov.mn/p/233)-ны мэдээллийн сан 

цэсийн судалгаа, салбарын статистик дэд цэсэд 

байршуулж, тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна. Мөн 

Газрын харилцааны салбарын статистикийн 

мэдээллийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 

зүйн газрын цахим хуудасны (https://gazar.gov.mn/home) 

нүүр хэсэгт байршуулж, тогтмол шинэчлэн ажиллаж 

байна. 

100 

1.10. 

мэдээлэл 

хариуцагчаас зохион 

байгуулах олон 

нийтийн арга 

хэмжээний хөтөлбөр. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны 

мэдээ, мэдээлэл цэсэд тус яамнаас зохион байгуулсан 

олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр, цаг үеийн 

мэдээ, мэдээллийг байршуулж, ил тод нээлттэй 

байдлыг ханган ажилласан  

(https://mcud.gov.mn/as/news). Тус яамны харьяа Газар 

зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь цахим 

хуудсандаа  (https://gazar.gov.mn/blog/today) цаг үеийн 

шинжтэй олон нийтийн арга хэмжээ, хөтөлбөрийн 

мэдээллийг тогтмол байршуулан ажиллаж байна. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь:  

https://gazar.gov.mn/home
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Хоёр.Хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

2.1. 

ажлын байрны сул 

орон тооны талаарх 

мэдээлэл; 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан 

тохиолдолд нийтэд зарлах, Төрийн албаны зөвлөлд 

мэдээлэх ажлыг тухай бүр хэрэгжүүлж байна. Сул орон 

тоог нөхөхдөө Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар 

зүйл болон бусад холбогдох зүйл, заалтын дагуу ажлын 

зайлшгүй шаардлагын үндсэн дээр сэлгэн ажиллуулах, 

шилжүүлэх, нөөцөд байгаа албан хаагчдаас сонгон 

шалгаруулах, түр орлон гүйцэтгүүлэх зэрэг хэлбэрээр 

хуулийн хүрээнд албан хаагчийг томилон, ажил үүргийг 

нь гүйцэтгүүлэх арга хэмжээг авч байна. Сул орон 

тооны зарыг Төрийн албаны зөвлөлийн 

(https://hh.csc.gov.mn/) цахим хаягт байршуулахаас 

гадна Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим 

хуудасны нүүр хуудасны нээлттэй ажлын байр цэсэд 

байршуулсан (https://mcud.gov.mn/as/ajliinzar). Тус 

яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг 

зүйн газар нь цахим хуудасныхаа ил тод байдал цэсийн 

сул орон тоо, нээлттэй ажлын байр цэсэд сул орон 

тооны талаарх мэдээлэл 

(https://gazar.gov.mn/transparency/cat-6)-ийг  

байршуулсан байна. 

100 

2.2. 

албан хаагч, ажилтныг 

сонгон шалгаруулах 

журам; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн хүний нөөцийн ил тод байдал дэд 

цэсийн төрийн албаны салбар зөвлөл цэсэд албан 

хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам холбогдох 

материалуудыг байршуулсан 

(https://mcud.gov.mn/as/tasz). 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар нь цахим хуудасныхаа ил тод байдал 

цэсийн хүний нөөцийн ил тод байдал 

(https://gazar.gov.mn/transparency/post/249) цэсэд албан 

хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журмыг 

байршуулсан байна.  

100 

2.3. 
албан хаагч, ажилтны 

ёс зүйн дүрэм; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх “Төрийн 

албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, 

Зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсруулан Төрийн 

нарийн бичгийн даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн А/104 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Засгийн 

газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Барилга, хот 

байгуулалтын яамны дэргэдэх төрийн албан хаагчийн 

ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”, “Ёс зүйн зөвлөл”-

ийн бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайлан, сургалтын төлөвлөгөөг цахим 

хуудасны ил тод байдал цэсийн хүний нөөцийн ил тод 

байдал дэд цэсийн ёс зүйн зөвлөл цэсэд байршуулсан 

(https://mcud.gov.mn/as/albanhaagchdiinyoszui, 

https://mcud.gov.mn/p/288). 

100 

https://mcud.gov.mn/as/ajliinzar
https://mcud.gov.mn/as/albanhaagchdiinyoszui


60 
 

 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын Ёс зүйн зөвлөл нь байгууллагын 

хэмжээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 

төлөвшүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 

сөрөг үр дагавар үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах, 

зөрчил дахин давтагдахгүй байхад чиглэсэн урьдчилан 

сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зөрчилтэй 

холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх 

зорилгоор газрын даргын 2019 оны А/231 тушаалаар Ёс 

зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг 

баталсан (https://gazar.gov.mn/p/about-101). Төрийн 

захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 

зүйн дүрмийг үзэх холбоосыг 

(https://gazar.gov.mn/legacy/togtool-shijdver/d-rem-batlah-

tuhaj) байршуулсан байна. 

2.4. 

хүний нөөцийн 

стратеги, түүний 

хэрэгжилтийг хянаж 

үнэлэх журам; 

Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах, тогтвор 

суурьшилтай ажиллуулж, төрийн мэргэшсэн албыг 

бэхжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны тухай хууль, тус 

хуулийг дагалдан гарсан дүрэм, журмын дагуу одоо 

ажиллаж байгаа албан хаагчдын мэдлэг чадварыг 

дээшлүүлэх, сул орон тоог яам дотор болон харьяа 

байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдаас 

шатлан дэвшүүлэх болон нөөцөд байгаа төрийн 

албан хаагчдаас нөхөх бодлого, чиглэлийг баримтлан 

ажиллаж байна. Төрийн зорилт, чиг үүргийг үр ашиг, 

үр нөлөөтэй боловсруулж, хэрэгжүүлэх болон төрийн 

алба, өөрчлөлт шинэчлэлтэд зохицож чадах үнэт 

зүйлс, мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцийг 

төлөвшүүлэх зорилгын дор 7 стратеги зорилт бүхий 

“Хүний нөөцийн хөгжил стратеги” болон холбогдох 

материалууд, төрийн албан хаагчийн сургалт, 

ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг цахим хуудасны ил тод 

байдал цэсийн хүний нөөцийн ил тод байдал дэд 

цэсийн хүний нөөцийн хөгжил, стратеги цэсэд 

байршуулсан (https://mcud.gov.mn/as/hnhgjl). 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын “Хүний нөөцийн хөгжил стратеги” 

болон холбогдох материалууд, төрийн албан 

хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн 

баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилтийг 

(https://gazar.gov.mn/transparency) цэсэд хүний 

нөөцийн ил байдал цэсийн хүний нөөцийн ил тод 

байдал дэд цэсэд байршуулан ажиллаж байна.  

https://gazar.gov.mn/transparency/cat-24 

https://gazar.gov.mn/transparency/cat-26 

https://gazar.gov.mn/transparency/cat-25 
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2.5. 
хүний нөөцийн 

удирдлагын ил тод 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах 

чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний 

100 

https://mcud.gov.mn/as/hnhgjl
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байдлыг хангах 

чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж байгаа 

арга хэмжээ; 

талаар Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим 

хуудасны нүүр хуудасны ил тод байдал цэсэд 

(https://mcud.gov.mn/home) байршуулсан. Мөн Төрийн 

албаны зөвлөлийн “Хүний нөөцийн мэдээллийн 

систем”, Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын 

нэгдсэн систем (https://erp.e-mongolia.mn/)-д, албан 

хаагчдын мэдээллийг бүрэн оруулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газар нь Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 

байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга 

хэмжээний талаар газрын цахим хуудасны нүүр 

хуудасны ил тод байдал цэсэд 

(https://gazar.gov.mn/home) байршуулсан. Мөн Төрийн 

албаны зөвлөлийн “Хүний нөөцийн мэдээллийн 

систем”, Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын 

нэгдсэн систем (https://intranet.gov.mn/index.php)-ийн 

хүний нөөц хэсэгт албан хаагчдын мэдээллийг бүрэн 

оруулсан. 

2.6. 

албан хаагчийн ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх 

журам. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн хүний нөөцийн ил тод байдал дэд 

цэсийн байгууллагын соёл, дэг журам цэсэд төрийн 

албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх 

журам (https://mcud.gov.mn/a/1132)-ыг байршуулсан.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны эрх зүйн акт цэсийн 

газрын даргын тушаал хэсэгт төрийн албан хаагчийн 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэлэх журам 

(https://gazar.gov.mn/legacy/gazryn-dargyn-

tushaal/alban-haagchyn-g-jcetgelijn-t-l-vl-g-g-batlah-

azhlyn-g-jcetgel-r-d-n-mergeshlijn-t-vshing-neleh-

zhuram)-ыг байршуулсан байна. 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 
100 

Гурав. Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх 

3.1. 

өмнөх оны төсвийн 

гүйцэтгэл, тухайн 

жилийн төсөв, дараа 

оны төсвийн төсөл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн төсөв 

гүйцэтгэл цэсэд өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн 

жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл 

(https://mcud.gov.mn/p/269)-ийг байршуулсан. Яамны 

цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) төсөв гүйцэтгэл 

цэсэд өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн 

төсөв, дараа оны төсвийн төслийг байршуулсан байна. 

100 

https://erp.e-mongolia.mn/)-д
https://intranet.gov.mn/index.php)-ийн
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3.2. 

төсвийн гүйцэтгэлийн 

биелэлт болон хагас, 

бүтэн жилийн 

санхүүгийн тайлан; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн төсөв 

гүйцэтгэл цэсэд төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон 

хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан 

(https://mcud.gov.mn/p/269)-г байршуулсан. Яамны 

цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) холбоосоор төсвийн 

гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн 

санхүүгийн тайланг байршуулсан байна.   

 

3.3. 

санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитын 

дүгнэлт; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн төсөв 

гүйцэтгэл цэсэд санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 

дүгнэлт (https://mcud.gov.mn/p/269)-ийг байршуулсан. 

Яамны цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) холбоосоор 

санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 

байршуулсан байна. 

100 

3.4. 

хууль тогтоомжийн 

дагуу төвлөрүүлэх 

төлбөр, хураамж, 

зохицуулалтын 

үйлчилгээний хөлсний 

хэмжээ; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн бусад цэсэд 

хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, 

зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон 

өөрчлөлт (https://mcud.gov.mn/p/273)-ийг байршуулсан. 

Яамны цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=2&year=2022)  

холбоосоор тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн 

дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын 

үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт (тухай 

бүр) байршуулсан байна. 

100 

3.5. 

төсвийн хэмнэлт, 

хэтрэлт, түүний 

шалтгааны тайлбар; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн төсөв 

гүйцэтгэл цэсэд төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний 

шалтгааны тайлбар (https://mcud.gov.mn/p/269)-ыг 

100 
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байршуулсан. Яамны цахим хуудасны шилэн данс 

цэсийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 

байрладаг мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь 

байгууллагын сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой 

байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=2&year=2022)  

холбоосоор тухайн байгууллагын төсвийн хэмнэлт, 

хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарыг сар, улирал бүр 

оруулан ажиллаж байна. 

3.6. 

таван сая, түүнээс 

дээш төгрөгийн үнийн 

дүн бүхий худалдан 

авсан бараа, ажил, 

үйлчилгээний нэр, 

санхүүжилтийн 

хэмжээ, нийлүүлэгчийн 

нэр, хаяг; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн хөрөнгө 

оруулалт, тендер, худалдан авалт цэсэд таван сая, 

түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан 

авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн 

хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг 

(https://mcud.gov.mn/p/279)-ийг байршуулсан. 

Яамны цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий 

худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, 

санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг 

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш 

үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ 

(тухай бүр) буюу сар сараар 

(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=1&year=2022)   

холбоосоор байршуулсан байна. 

100 

3.7. 

цалингийн зардлаас 

бусад таван сая, 

түүнээс дээш 

төгрөгийн үнийн дүн 

бүхий орлого, 

зарлагын мөнгөн 

гүйлгээг гүйлгээ тус 

бүрээр, гүйлгээний 

агуулга, хүлээн 

авагчийн нэрийн хамт; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн төсөв 

гүйцэтгэл цэсэд цалингийн зардлаас бусад таван сая, 

түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, 

зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, 

гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт 

(https://mcud.gov.mn/p/269) байршуулсан. Яамны цахим 

хуудасны шилэн данс цэсийг www.shilendans.gov.mn 

цахим хуудсанд байрладаг мэдээлэлтэй сар, улирал, 

жил бүрээр нь байгууллагын сайтад холбоосыг хийж 

ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш 

үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ (тухай 

бүр) буюу сар сараар 

100 
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(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=0&year=2022)  

холбоосоор байршуулсан байна.  

3.8. 

бонд, зээл, өрийн 

бичиг, баталгаа, 

түүнтэй адилтгах 

санхүүгийн бусад 

хэрэгсэл, төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн 

гэрээ, концесс, төсөв, 

өмч, хөрөнгө, мөнгө 

зарцуулах, өр, авлага 

үүсгэсэн аливаа 

шийдвэр; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн бусад цэсэд 

бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах 

санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө 

зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 

(https://mcud.gov.mn/p/273)-ийг байршуулсан. 

Яамны цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) холбоосоор бонд, 

зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах 

санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө 

зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр 

(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=2&year=2022) 

холбоосд байршуулсан байна. 

100 

3.9. 

шилэн дансны 

хөтлөлт, хэрэгжилт, 

аудитын тайлан, 

зөвлөмжийн дагуу авч 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний мэдээлэл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 

тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн бусад цэсэд 

шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, 

зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

мэдээлэл (https://mcud.gov.mn/p/273)-ийг байршуулсан. 

Яамны цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 

www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 

мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 

сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 

(https://shilendans.gov.mn/org/447) холбоосоор шилэн 

дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, 

зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

2021 оны мэдээллийг 

(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=0&year=2021) 

холбоосонд байршуулсан байна. 

100 

3.10. 

төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайлан, 

тендерийн баримт 

бичиг, тендер 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн хөрөнгө 
оруулалт, тендер, худалдан авалт цэсэд төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, 
хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга 
хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл 
(https://mcud.gov.mn/p/279), тендерийн урилгыг 
(https://mcud.gov.mn/home) цахим хуудасны нүүр хэсэгт 
тус тус байршуулсан. Яамны цахим хуудасны шилэн 
данс цэсийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 

100 
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шалгаруулалтыг 

явуулах журам, 

тендерийн урилга, 

тендерт оролцохыг 

сонирхогчид тавих 

шалгуур үзүүлэлт, 

тендерт шалгарсан 

болон шалгараагүй 

оролцогчийн талаарх 

товч мэдээлэл, 

шалгарсан болон 

шалгараагүй хуулийн 

үндэслэл, шалтгаан 

байрладаг мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь 
байгууллагын сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой 
байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны ил тод байдал 
цэсийн тендер дэд цэсэд төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн 
баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, 
тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид 
тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон 
шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, 
шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, 
шалтгаан бүхий мэдээллийг тухай бүр оруулан 
ажилласан байна. 

3.11. 

худалдан авах 

ажиллагаанд хийсэн 

үнэлгээ болон аудит, 

бусад хяналт, 

шалгалтын тайлан, 

дүгнэлт; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсийн бусад цэсэд 
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон 
аудит, бусад хяналт, шалгалтын тайлан, дүгнэлт 
(https://mcud.gov.mn/p/273)-ийг байршуулсан. Яамны 
цахим хуудасны шилэн данс цэсийг 
www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байрладаг 
мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь байгууллагын 
сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны шилэн данс цэсэд 
худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон 
аудит, бусад хяналт, шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг 
(https://shilendans.gov.mn/org/447?group=2&year=2022) 
уг холбоосонд тайлагнадаг ба аудит, хяналт шалгалтын 
дүгнэлтийг сар, улирал бүр тайлагнан ажилласан 
байна. 

100 

3.12. 

мэдээлэл хариуцагч 

болон захиалагч 

байгууллагын 

хүсэлтээр холбогдох 

этгээдийг худалдан 

авах ажиллагааны 

мэргэжил, арга зүйн 

зөвлөгөө, 

зааварчилгаагаар 

хангасан тухай 

мэдээлэл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн шилэн данс дэд цэсэд мэдээлэл 
хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр 
холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны 
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар 
хангасан тухай мэдээлэл (https://mcud.gov.mn/p/279)-
ийг байршуулсан. Яамны цахим хуудасны шилэн данс 
цэсийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд 
байрладаг мэдээлэлтэй сар, улирал, жил бүрээр нь 
байгууллагын сайтад холбоосыг хийж ойлгомжтой 
байршуулсан. 

100 

3.13. 

төсвийн хөрөнгөөр 

болон гадаадын зээл, 

тусламжаар 

хэрэгжүүлж байгаа 

төсөл, хөтөлбөрийн 

санхүүжилт, 

хэрэгжилт, явц, үр дүн; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны нүүр 
хуудасны төсөл, хөтөлбөрүүд цэсэд гадаадын зээл 
тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй 
хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний явцын 
мэдээлэл 

(https://mcud.gov.mn/as/projectnews)-ийг, ил тод байдал 
цэсийн шилэн данс дэд цэсийн хөрөнгө оруулалт, 
тендер, худалдан авалт цэсэд хөрөнгийн зардал, 
хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

100 
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гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл 
(https://mcud.gov.mn/p/279)-ийг тус тус байршуулсан. 

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны хамтын ажиллагаа 
цэсийн төсөл хөтөлбөрүүд дэд цэсэд төсвийн хөрөнгөөр 
болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа 
төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийг байршуулж, тогтмол 
шинэчлэн ажилласан байна (https://gazar.gov.mn/p/686-
112). 

3.14. 

мэдээлэл 

хариуцагчийн 

захиалгаар хийгдсэн 

судалгаа, 

шинжилгээний ажил, 

түүний тайлан; 

Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм 
шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын явцад бий 
болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам 
болон Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн 
санхүүжилтийн гэрээнд эрдэм шинжилгээний тайланг 
захиалагч өмчлөхөөр заасан байдаг. Барилга, хот 
байгуулалтын яамны захиалгатай улсын төсвийн 
санхүүжилтээр хэрэгжсэн судалгааны төсөл, эрдэм 
шинжилгээний ажлын 2010-2018 онуудын тайлан, үр 
дүнг /Улсын дугаар 201000218 Шаварлаг эрдэст 
суурилсан нанохэмжээст ус тусгаарлагч , 201200122 
Эдийн засгийн төв бүсийн нэн тэргүүнд эрчимтэй 
хөгжүүлэх дэд бүс хот, суурины хөгжлийн стратеги, 
201200126 Хангай бүсийн тулгуур төв Хархорины 
ирээдүйн төлөв, архитектур, хот төлөвлөлт, 
201100021 Магнезиаль доломитан барьцалдуулагч 
гарган авч түүгээр бетон эдлэхүүн үйлдвэрлэх 
судалгаа, 201300135 Барилгын шинэ, шинэчилсэн 
материал үйлдвэрлэх технологи, 201300157 Газар 
доорхи бүтээцийн бетоны өгөршилийг бууруулах, 
хүйтэн тэсвэрлэлтийг дээшлүүлэх судалгаа, 
201800072 Монгол орны нутаг дэвсгэрийн газар 
хөдлөлтийн ерөнхий мужлалын зураг боловсруулах 
нь/ Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн онлайн 
мэдээллийн санд (data.stf.gov.mn) ил тод, нээлттэй 
байршуулахаар саналаа Шинжлэх ухаан, технологийн 
санд 2021 оны 3/1314 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудас 
(www.mcud.gov.mn)-ны үндсэн цэсэд Шинжлэх ухаан, 
технологийн сангийн онлайн мэдээллийн сан 
(data.stf.gov.mn)-г байршуулсан. Мөн яамны цахим 
хуудасны мэдээллийн сан цэсийн судалгаа, салбарын 
статистик дэд цэсэд яамны захиалгатай улсын 
төсвийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн судалгааны төсөл, 
эрдэм шинжилгээний ажлын тайлангуудыг 
байршуулсан (https://mcud.gov.mn/a/1171).   
Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар нь дараах (https://gazar.gov.mn/report) 
холбоосоор дамжуулан тус газрын хүрээнд хийгдсэн 
судалгаа, шинжилгээний ажил, тайлан, хэрэгжилтийг 
байршуулсан байна. 

100 

3.15. 
хууль тогтоомжид 

заасан бусад. 

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, 

Шилэн дансны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, 

Нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж, 

нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих нийтлэг журмын 

дагуу мэдээллийг ил тод, нээлттэй байршуулж байна 

(https://mcud.gov.mn/, https://gazar.gov.mn/).   
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Хэсгийн дундаж хувь: 
100 

Дөрөв.Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн 

4.1. 

үйлчилгээний төрөл, 

шийдвэрлэх журам, 

хугацаа, бүрдүүлэх 

баримт бичиг, түүний 

загвар, төлбөр, 

хураамж, 

зохицуулалтын 

үйлчилгээний хөлсний 

хэмжээ, төлбөр төлөх 

дансны мэдээлэл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны 
нүүр хуудсанд байрлах “Барилгын нэгдсэн 
мэдээллийн цахим систем https://mcis.gov.mn/main”-
ийн тусгай зөвшөөрөл 
(https://license.mcis.gov.mn/mn/grants) дэд цэсийн 
холбогдох баримт бичиг хэсгээс барилгын үйл 
ажиллагаа, барилгын материал үйлдвэрлэл, хот 
байгуулалтын чиглэлийн тусгай зөвшөөрөл олгох 
үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, 
бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, 
хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний 
хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл 
(https://license.mcis.gov.mn/mn/grants)-ийг 
байршуулсан. Мөн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн 
систем “E-Mongolia” цонхонд дараах 5 үйлчилгээг 
холбосон  
(https://e-mongolia.mn/services/legal_entity/sector/ 
5d88ddc70384dfe86ce14e74). Үүнд: 
1. Барилга байгууламжийн зураг төсөл 
боловсруулах тусгай зөвшөөрөл; 
2. Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл; 
3. Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн 
үйлдвэрлэл, угсралт засвар үйлчилгээ үзүүлэх тусгай 
зөвшөөрөл; 
4. Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл; 
5. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах 
мэргэжлийн эрх. 
Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны нүүр хэсэгт байрлах 
газар зохион байгуулалт, хот байгуулалт, геодези, 
зураг зүй, орон зайн үйлчилгээ, хамтын ажиллагаа 
гэсэн цэснүүдэд үзүүлж буй үйлчилгээний төрөл, 
шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, 
түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны 
мэдээллийг байршуулж, тогтмол шинэчлэн ажиллаж 
байна (https://gazar.gov.mn/p/531-108, 
https://gazar.gov.mn/p/532-108, 
https://gazar.gov.mn/p/533-108, 
https://license.mcis.gov.mn/mn/grants). 

100 

4.2. 

тусгай зөвшөөрөл, 

зөвшөөрөл олгох, 

сунгах, түдгэлзүүлэх, 

сэргээх, хүчингүй 

болгох үндэслэл, 

журам, олгосон, 

сунгасан, 

түдгэлзүүлсэн, 

сэргээсэн, хүчингүй 

болгосон тусгай 

зөвшөөрлийн талаарх 

мэдээлэл, тусгай 

зөвшөөрөл 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Нээлттэй өгөгдлийн 
нэгдсэн портал” 
(https://opendata.gov.mn/organization/bapnjira-xot-
6anryyjiajitbih-ram)-д барилга, хот байгуулалт, нийтийн 
аж ахуй, газрын харилцааны салбарын зөвшөөрөл, 
мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааны мэдээллийг агуулсан 
жагсаалтын мэдээллийг *.xls, *.csv, *.xml, *.json 
өргөтгөлүүдтэйгээр тус бүр байршуулан тухай бүр 
мэдээллийг шинэчлэн, байршуулж ажилласан. 
Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны 
нүүр хуудасны тусгай зөвшөөрөл цэсэд тусгай 
зөвшөөрөл, мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй аж 
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эзэмшигчийн нэр, хаяг, 

салбар, төлөөлөгчийн 

газар, зөвшөөрөл 

олгосон болон 

зөвшөөрлийн хүчинтэй 

хугацаа. 

ахуйн нэгжүүдийн эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааны мэдээлэл 
(https://mcud.gov.mn/p/c/40)-ийг байршуулсан. 
Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн 
систем (https://mcis.gov.mn/mn/grants), газрын 
харилцааны тусгай зөвшөөрөл, мэргэжлийн 
байгууллагын цахим систем 
(https://license.gazar.gov.mn/#license)-ээр дамжуулан 
төрийн байгууллага, иргэд, олон нийтийг лавлагаа, 
мэдээллээр хангах боломжийг бүрдүүлсэн.  

Хэсгийн дундаж хувь: 
100 

Тав.Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 

5.1. 

олон нийтээр 

хэлэлцүүлж, санал авч 

байгаа хууль тогтоомж 

болон захиргааны хэм 

хэмжээний актын 

төсөл, тэдгээрийн 

танилцуулга, 

холбогдох судалгаа, 

бусад байгууллага, 

иргэнээс өгсөн санал; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны эрх 
зүйн баримт бичиг цэсийн хэлэлцүүлэг дэд цэсэд 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн дагуу 
хууль тогтоомжийн төсөл, Сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаалаар батлах норм, дүрэм, журмын төсөл 
(https://mcud.gov.mn/forum)-ийг тухай бүр байршуулж, 
цахим хэлэлцүүлгээр иргэд, олон нийтээс санал авч 
ажилласан. Хууль тогтоомж, нийтэд чиглэсэн аливаа 
нэг шийдвэр гаргах хүрээнд Хууль тогтоомжийн тухай 
хууль, Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу олон 
нийтийн хэлэлцүүлэг, салбарын уулзалт, зөвлөгөөнийг 
зохион байгуулж гарсан санал, зөвлөмжийг 
шийдвэрийн төсөлд тусгаж ажилласан.  

Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны эрх зүйн акт цэсийн 
төсөлд санал авах дэд цэсэд Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 62 дугаар зүйлийн дагуу хууль тогтоомжийн 
төсөл, газрын даргын тушаалаар батлах норм, дүрэм, 
журмын төсөл (https://gazar.gov.mn/legacy/tsanal)-ийг 
тухай бүр байршуулж, цахим хэлэлцүүлгээр иргэд, олон 
нийтээс санал авч ажилласан. Хууль тогтоомж, нийтэд 
чиглэсэн аливаа нэг шийдвэр гаргах хүрээнд Хууль 
тогтоомжийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хуульд 
заасны дагуу олон нийтийн хэлэлцүүлэг, салбарын 
уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж гарсан санал, 
зөвлөмжийг шийдвэрийн төсөлд тусгаж ажилласан 
байна. 

100 

5.2. 
эзэмшиж байгаа 
оюуны өмчийн эрхийн 
жагсаалт;  

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн бусад дэд цэсэд Барилга, хот 
байгуулалтын салбарын оюуны өмчийн эрхийн 
жагсаалт (https://mcud.gov.mn/as/iltodbusad)-ыг 
байршуулсан. 
Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны орон зайн 
үйлчилгээ цэсийн төрийн архив дэд цэсийн хүлээн 
авсан, хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтад 2021, 
2022 онд Улсын болон төрийн өмчийн хөрөнгөөр 
гүйцэтгэсэн ажлыг хүлээн авсан жагсаалтыг 
байршуулсан байна (https://gazar.gov.mn/p/2022-ond-
ulsyn-bolon-t-rijn-mchijn-h-r-ng-r-g-jcetgesen-azhlyg-h-
leen-avsan-zhagsaalt) .    

100 
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5.3. 

хот болон газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөлт, түүнд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах шийдвэрийн 
явцын талаарх 
мэдээлэл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн бусад дэд цэсэд Улсын газар 
зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 
оны хэрэгжилтийн тайлан, мэдээлэл 
(https://mcud.gov.mn/a/1162)-ийг байршуулсан. 
Тус яамны харьяа Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газрын цахим хуудасны газар зохион 
байгуулалт, хот байгуулалт цэсэд хот болон газар 
зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх 
мэдээллийг байршуулсан (https://gazar.gov.mn/p/514-
108, 
https://gazar.gov.mn/p/540-109). 

100 

5.4. 

мэдээлэл 
хариуцагчийн эзэмшиж 
байгаа газрын 
мэдээлэл;  

Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны ил 
тод байдал цэсийн бусад дэд цэсэд БХБЯ-ны нэр дээр 
бүртгэлтэй газрын хаяг, зориулалт, хэмжээ, нэгж 
талбарын дугаар, газар эзэмшүүлэх шийдвэрийн 
мэдээлэл (https://mcud.gov.mn/a/1161)-ийг 
байршуулсан. 

100 

5.5. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой 
хувийн эрх зүйн 
хуулийн этгээдийн нэр, 
хаяг, дүрэм, үйл 
ажиллагааны чиглэл, 
эрх бүхий этгээдийн 
оруулсан хөрөнгийн 
хувь хэмжээ, ашиг, 
алдагдлын тайлан, 
нэгдсэн төсөвт төлсөн 
татварын хэмжээ, 
ногдол ашиг; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 06 дугаар 
тогтоолоор Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг 
зүйн газрыг татан буулгаж, тухайн байгууллагын 
хэрэгжүүлж байсан барилга, нийтийн аж ахуй, сургалт, 
судалгаа, хөрөнгө оруулалт, барилга захиалагчийн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий “Барилгын хөгжлийн 
төв” ТӨААТҮГ-ыг Засгийн  газрын 2012 оны 47 дугаар 
тогтоолоор байгуулсан. Барилга, хот байгуулалтын 
яамны цахим хуудас (https://mcud.gov.mn/home)-ны 
нүүр хэсэгт Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын 
цахим хуудас (http://barilga.gov.mn/#)-ны мэдээлэлтэй 
холбоосоор харилцан холбогдох боломжтой байдлаар 
байршуулсан.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 37 дугаар 
тогтоолоор “Орон сууцны үндэсний төв”-ийг үүсгэн 
байгуулсан. Тус оны Засгийн газрын 200 дугаар “Орон 
сууцны санхүүжилтийн корпораци” ХХК болгон 
өөрчилсөн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 
253 дугаар тогтоолоор “Төрийн орон сууцны 
корпораци” ТӨҮГ, Засгийн газрын 2018 оны 328 дугаар 
тогтоолоор “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК 
болгон тус тус өөрчилсөн. Барилга, хот байгуулалтын 
яамны цахим хуудас (https://mcud.gov.mn/home)-ны 
нүүр хэсэгт Төрийн орон сууцны корпораци ТӨХХК-
ний цахим хуудас (https://tosk.gov.mn/)-ны 
мэдээлэлтэй холбоосоор харилцан холбогдох 
боломжтой байдлаар байршуулсан.  

100 

5.6. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчит, төрийн 
болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой 
хувийн эрх зүйн 
хуулийн этгээдийн 
удирдах зөвлөл, 
хяналтын зөвлөлийн 
бүтэц, бүрэлдэхүүн, 
тэдгээрийн гишүүн 
болон гүйцэтгэх 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 06 дугаар 
тогтоолоор Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг 
зүйн газрыг татан буулгаж, тухайн байгууллагын 
хэрэгжүүлж байсан барилга, нийтийн аж ахуй, сургалт, 
судалгаа, хөрөнгө оруулалт, барилга захиалагчийн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий “Барилгын хөгжлийн 
төв” ТӨААТҮГ-ыг Засгийн  газрын 2012 оны 47 дугаар 
тогтоолоор байгуулсан. Барилга, хот байгуулалтын 
яамны цахим хуудас (https://mcud.gov.mn/home)-ны 
нүүр хэсэгт Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын 
цахим хуудас (http://barilga.gov.mn/#)-ны мэдээлэлтэй 

100 
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удирдлагын эцэг /эх/-
ийн нэр, өөрийн нэр, 
авч байгаа цалин хөлс, 
урамшууллын дүн, 
албаны цахим 
шуудангийн хаяг, 
тухайн хуулийн 
этгээдийн удирдлагад 
тавигдах шаардлага, 
удирдлагыг сонгон 
шалгаруулах журам, 
сонгон шалгаруулах 
ажиллагааны тов, 
сонгон 
шалгаруулалтад 
оролцогчдын талаарх 
мэдээлэл; 

холбоосоор харилцан холбогдох боломжтой байдлаар 
байршуулсан.  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 37 дугаар 
тогтоолоор “Орон сууцны үндэсний төв”-ийг үүсгэн 
байгуулсан. Тус оны Засгийн газрын 200 дугаар “Орон 
сууцны санхүүжилтийн корпораци” ХХК болгон 
өөрчилсөн. Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 
253 дугаар тогтоолоор “Төрийн орон сууцны 
корпораци” ТӨҮГ, Засгийн газрын 2018 оны 328 дугаар 
тогтоолоор “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК 
болгон тус тус өөрчилсөн. Барилга, хот байгуулалтын 
яамны цахим хуудас (https://mcud.gov.mn/home)-ны 
нүүр хэсэгт Төрийн орон сууцны корпораци ТӨХХК-
ийн цахим хуудас (https://tosk.gov.mn/)-ны 
мэдээлэлтэй холбоосоор харилцан холбогдох 
боломжтой байдлаар байршуулсан.  

5.7. 

төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгийг хүн, хуулийн 
этгээдэд ашиглуулах, 
шилжүүлэх, хувьчлах, 
төсвийн хөрөнгийн 
ашиглалт болон 
түүнийг ашиглалтаас 
гаргах, ашиглалтаас 
гаргаснаас орсон 
орлогын талаарх 
мэдээлэл; 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, 
хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, 
төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг 
ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон 
орлого тайланд хугацаанд байхгүй байна. 

100 

5.8. 

мэдээлэл 
хариуцагчийн явуулж 
байгаа үйл ажиллагаа, 
үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, ашиглаж 
байгаа техник, 
технологийн хүн, мал, 
амьтны эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд 
үзүүлэх буюу үзүүлж 
байгаа нөлөөллийн 
талаарх мэдээлэл; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны эрхлэх асуудлын 

хүрээнд хамааралгүй болно. 100 

5.9. 

барилга 
байгууламжийг 
ашиглалтад оруулахыг 
зөвшөөрсөн улсын 
комиссын дүгнэлт; 

Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.23-т 
“энэ хуулийн 20.2-т заасан барилга байгууламжийг 
барих барилгын ажлын зөвшөөрлийг олгох, 
ашиглалтад оруулах” гэж заасны дагуу Барилга, хот 
байгуулалтын яамнаас 2022 онд комисс ажиллаж, 
барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг 
зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлтийг цахим 
хуудасны ил тод байдал цэсийн бусад дэд цэсэд 
(https://mcud.gov.mn/as/iltodbusad) байршуулсан. 

100 

5.10. 

Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн 42 
дугаар зүйлд заасны 
дагуу байгаль орчныг 
хамгаалах, уурхай 
ашиглах, үйлдвэр 
байгуулахтай 
холбогдсон дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, 

Барилга, хот байгуулалтын яамны эрхлэх асуудлын 

хүрээнд хамааралгүй болно. 100 
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ажлын байр 
нэмэгдүүлэх 
асуудлаар нутгийн 
захиргааны 
байгууллагаас тусгай 
зөвшөөрөл 
эзэмшигчтэй 
байгуулсан гэрээ; 

5.11. 

нэвтрэх, ашиглахад 
хязгаарлалт 
тогтоогоогүй 
мэдээллийн сан дахь 
нээлттэй өгөгдөл; 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 06 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн 232 дугаар тогтоолоор “Нээлттэй 
өгөгдлийн жагсаалт”-ыг баталж, нээлттэй өгөгдлийг 
байгууллагын цахим хуудас болон төрийн нээлттэй 
өгөгдлийн нэгдсэн системд тогтоосон хугацаанд 
байршуулж байхыг үүрэг болгосон. Тус жагсаалтад 
орсон Барилга, хот байгуулалтын яам болон Газар 
зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 74 
нээлттэй өгөгдлүүдийг Монгол Улсын Засгийн газрын 
2022 оны 200 дугаар тогтоолоор баталсан “Мэдээлэл 
хариуцагчаас нээлттэй өгөгдөл бий болгох, нийтлэхэд 
тавигдах шаардлага, ашиглах нөхцөл, журам”-ын дагуу 
бий болгон нийтэлж, тогтмол шинэчлэн ажиллаж байна 
(https://opendata.gov.mn/organization/bapnjira-xot-
6anryyjiajitbih-ram, 
https://opendata.gov.mn/organization/geodezi-zurag-zuin-
gazar, https://mcud.gov.mn/p/233). 

100 

5.12. 

мэдээлэл 
хариуцагчийн 
зардлаар 
суралцагчийн эцэг /эх/-
ийн нэр, өөрийн нэр, 
суралцаж байгаа улс, 
сургуулийн нэр, 
мэргэжил, суралцах 
хугацаа, мэдээлэл 
хариуцагчаас 
санхүүжүүлсэн 
сургалтын зардлын 
дүн, гэрээний 
хэрэгжилт; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны эрхлэх асуудлын 

хүрээнд хамааралгүй болно. 100 

5.13. 

хууль болон олон 
улсын гэрээгээр 
нээлттэй байхаар 
заасан бусад мэдээлэл 

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, 

Шилэн дансны тухай хууль, Авлигын эсрэг хууль, 

Нээлттэй мэдээллийг цахим хэлбэрээр байршуулж, 

нийтлэх, шинэчлэх, хяналт тавих нийтлэг журмын 

дагуу мэдээллийг ил тод, нээлттэй байршуулж байна 

(https://mcud.gov.mn/, https://gazar.gov.mn/).   

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 
100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 
100 

 

 

https://mcud.gov.mn/
https://gazar.gov.mn/
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БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН  

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 

ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу  байгууллагын ил тод, 

нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, 

иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд бодит 

мэдээлэл өгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Барилга, хот байгуулалтын 

яамны ил тод  байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж гүйцэтгэлээ.  

ХОЁР. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛСЭН БАЙДАЛ 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга 

хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг 

үндэслэл болгов. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны бүтцийн нэгжүүдийн гаргасан мэдээлэл, арга 

хэмжээний биелэлтийг үндэслэл болгон хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй харьцуулан 

гүйцэтгэлийн түвшинг үнэлж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

ГУРАВ. ТӨЛӨВЛӨСӨН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ 

Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн ил тод 

байдлын нийт 46 арга хэмжээнйи хэрэгжилт 100 хувь буюу “Үр дүнтэй” байна. 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

4.1. “Барилга, хот байгуулалт, газрын харилцааны салбарын цахим шилжилтийн 

2021-2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г 2021 онд баталж, тус төлөвлөгөөнд тусгасан 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэж, хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж 

ажилласаны үр дүнд байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга 

хэмжээний хэрэгжилтэд тодорхой ахиц гарч бүрэн хэрэгжлээ. 

4.2. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг 

хангах арга хэмжээний 2021 оны жилийн эцсийн тайланд хийсэн хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний зөвлөмжөөр өгсөн дараах үүрэг даалгаврыг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллалаа. Үүнд: 

 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд авлига, хүнд суртлыг бууруулах, 

байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулах талаар зорилт, 

арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлэх; 

Хэрэгжилт: Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөөний 6.8-д “Төрийн үйлчилгээний ил тод, шударга, нээлттэй 

байдлыг хангах”, 6.10-д “Цахим Монгол” арга хэмжээний хүрээнд салбарын 

үйл ажиллагааг цахимжуулах замаар төрийн үйлчилгээг үр ашигтай, түргэн 

шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.” гэсэн 

зорилтыг тус тус тусган хэрэгжүүлж ажилласан.1  

                                                           
1 Мэдээллийн эх сурвалж: Барилга, хот байгуулалтын яамны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, жилийн 

эцсийн хэрэгжилтийн тайлан 
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 Цахим хуудас, мэдээллийн самбарт байршуулж буй мэдээллийн “ач 

холбогдол”, “цаг үеийн”, “найдвартай байдал”-д илүү ач холбогдох өгч, иргэд, 

олон нийт, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хүртээмжтэй, хэрэглэхэд хялбар 

байх зарчмыг баримтлан ажиллах; 

Хэрэгжилт: Байгууллагын цахим хуудас, мэдээллийн самбар, фейж хуудаст 

цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл /Сайдын шуурхай хуралдаан, байгууллагын үйл 

ажиллагаа, ажлын хэсгүүдийн хурал, тайлан, албан томилолт гэх мэт/-ийг 

тухай  бүр шуурхай нийтэлж хэвшсэн. Байгууллагын цахим хуудаст иргэд, 

олон нийт хэрэглэхэд хялбар шийдлийг нэвтрүүлж, холбогдох 

байгууллагуудын холбоос линкийг байршуулсан. 

 

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангах арга 

хэмжээний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнээс дараах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлж ажиллахыг Бодлого, төлөвлөлтийн газар /Б.Гүнболд/, Барилга, барилгын 

материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Гантулга/, Хот 

байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Ц.Баярбат/, 

Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Д.Баярсайхан/-т тус тус зөвлөмж болгож байна.  

Үүнд: 

1. Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудсаар дамжуулан байгууллагаас 

үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар иргэд, олон нийтээс сэтгэл 

ханамжийн судалгааг авч жил бүрийн үр дүнг харьцуулж дүгнэлт хийж ажиллах; 

2. 2022 онд ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдлоос хамгийн их хувийг эзэлж байгаа 

асуудлуудаар тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах. /Тус яаманд 2022 оны жилийн эцсийн 

байдлаар нийтдээ 1017 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авсанаас дийлэнх хувийг 

түрээсийн орон сууцанд хамрагдах, газрын маргааныг шийдвэрлэх, газрын төлбөрөөс 

чөлөөлж өгөх, барилгын материалын хомсдол, цементийн үнийн өсөлт зэрэг агуулга бүхий 

өргөдлүүд эзэлж байна.2/ 

 

                                                           
2 Мэдээллийн эх сурвалж: Иргэд, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны жилийн 

эцсийн тайлан 
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12.4.Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ -2022 ОН  

 

№ 
Хөтөлбөр, 

төслийн нэр 

Хэм
жих 
нэгж 

Суурь түвшин Зорилтот түвшин 
Тайлант хугацааны хүрсэн түвшин[5] 

Хэрэ
гжил

т 
Он Түвшин Он Түвшин 

1 

Ногоон нуур 
орчмын 1008 
айлын орон 
сууцны төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

15 хувь. 
Төслийг 

эхлүүлсэн. 

2022 

Төслийн 
ажлын явц 70 
хувь. Төслийн 

ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 
байгуулагдсан гэрээ хэлэлцээрийн дагуу Монголын тал хүлээсэн үүргээ 
биелүүлсэн. Үүнд: ТЭЗҮ болон ажлын иж бүрэн зураг төслийг 
боловсруулж, магадлалаар хянуулан батлуулсан. Барилгажих талбай 
дээр байрлаж буй 14 айлтай 3 талт гэрээ байгуулан, 4,18 га талбайн 
газар чөлөөлсөн. Орон сууцны хорооллын ажлын зураг төсөл 
боловсруулахад шаардагдах цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, 
мэдээлэл холбооны техникийн нөхцлүүдийг холбогдох газруудаас авч, 
шугам сүлжээний зураг төслийг боловсруулж, экспертизээр хянуулан 
батлуулсан. Инженер техникийн ажилчдын байрлах түр байр, түр ус, түр 
цахилгаан, том оврын машин механизм нэвтрэх орц, гарц бэлтгэх болон 
автобусны буудал шилжүүлэх ажлуудыг тус тус хийгдсэн. Төслийн 
Ерөнхий гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “Хоёр дахь Металлурги групп корпораци” 
ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 11-нд байгуулсан гэрээндзаасан 
хуваарийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 25-наас эхлэн удирдлагын 
багийн 9 гишүүн, инженер техникийн 35 ажилчид Монгол улсад үе 
шаттайгаар орж ирэх байсан ч Ковид цар тахлын нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас Хятад ажилчдыг хилээр 
нэвтрэх зөвшөөрөл өгөөгүй тул барилга угсралтын ажил эхлэх хугацаа  
хойшилсон.  2022 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын төсвийн 784,9 сая 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  11 айлын газрыг чөлөөлж, барилгажих 
талбайн газрыг бүрэн чөлөөлж, барилгын материал, тоног 
төхөөрөмжийн татан авалтыг хийж, төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн 
хүрээнд баригдах 8 блок барилгын хавтан суурь 100%, хайрцган суурь 
100%, хайрцган суурийн хучилт /8-1 үлдсэн/ 90%, 1,2-р блокын зоорийн 
давхрын ханын арматурчлалын ажил 80%, 1-8 дугаар блокын хайрцган 
суурийн хайргын чигжээсийн ажил-100% хийгдээд байна. Төслийн 
хүрээнд баригдах 240 ортой цэцэрлэгийн барилгын загвар зургийг 
батлуулсан. Төслийн хэрэгжилт 45%. 2022 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 91%-тай байна.Орон сууцны 8 блокын суурийн ажил бүрэн 
дууссан. Нэгдсэн грашийн ажил дууссан. 5 блок орон сууцны 1 дүгээр 
давхрын цутгалт хийгдэж дууссан. Энэ онд ашиглагдах барилгын 
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материалыг талбайд бүрэн татсан. Барилгын 5 ширхэг цамхагт кран 
угсарч суурилуулсан. Улирлаас хамаарч барилгын ажил зогссон бөгөөд 
хамгаалалтын горимд шилжиж шаардлагатай арга хэмжээг аваад байна.  

2 
Солонго-1 орон 
сууцны хороолол 
барих төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

1 хувь. 
Төслийг  эх

лүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 2 
хувь. Барилга 
угсралтын 
ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

"Төслийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд тайлант хугацаанд дараах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнд: “Солонго 1, 2” орон сууцны 
хороолол барих төслийн барилгын ажлын төсөв 22.6 хувь буюу 50 сая 
ам.долларын хэтрэлттэй төлөвлөгдсөн асуудлыг 3 үе шаттай хэлэлцээр 
хийж, Дэд сайдын БНСУ дахь айлчлалын мөрөөр зөвлөх үйлчилгээний 
компанитай хамтран ажиллаж, батлагдсан төсөвт багтаах асуудалд 
чиглэл өгч төсөвт багтаан шийдвэрлүүлэв.  

Ажлын зургийг 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр урьдчилсан 
байдлаар хүлээн авч холбогдох байгууллагад хянуулж, зөвшилцөн, 7-р 
сарын 6-ны өдөр магадлалаар баталгаажуулан бэлэн болгосон.  

Зээлийн гэрээнд заасны дагуу төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг Бүгд Найрамдах Солонгос 
Улсын Экспорт-Импортын банкны “Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сан (EDCF)-гийн зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх худалдан 
авах ажиллагааны журам”-ын дагуу боловруулж БНСУ-ын Эксим 
банкаар тухай бүр хянуулсны үр дүнд 2022 оны 9 дүгээр сарын 06-ны 
өдөр тендер зарлаж болох эцсийн зөвшөөрлийг авснаар сонгон 
шалгаруулах ажилтай холбоотой бүх бэлтгэл ажлыг хангасан.  

Төслийн ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд төслийн ерөнхий 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, манай улсын хариуцах хөрөнгийг 
төсөвт тусгах, гэрээ байгуулах нэгдсэн удирдлагаар хангах зэрэг 
асуудлуудыг шийдвэрлэхээр “Солонго 1, 2 орон сууцны хороолол барих 
төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 
Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловрсуулж, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 1/5383 
албан бичгээр Монгол Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн  439 дүгээр тогтоол 
гаргуулсан. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах ажлыг 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн бөгөөд Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 12 
дугаар сарын 07-ны өдрийн 3/5576 тоот албан бичгээр холбогдох бичиг 
баримтуудыг хүргүүлсэн. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас 
ерөнхий гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж ирүүлэхийг хүлээж байна.  
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3 

Солонго-2 орон 
сууцны хороолол 
барих төсөл 
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Мөн төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг 
төсөл 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2374/2022 дугаар 
магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр баталгаажуулж бэлэн болгосон. 
Төслийн хэрэгжилт 10 хувь. 

 

4 

Баянголын амын 
түрээсийн орон 
сууцны хороолол 
барих төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

1 хувь. 
Төслийг  эх

лүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 2 
хувь. Барилга 
угсралтын 
ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

“Баянголын ам түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл”-ийн 
Төслийн удирдах хороо Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар 
сарын 03-ны А/320 тоот захирамжаар байгуулагдсан бөгөөд 2022 оны 03 
дугаар сарын 22-ны өдөр Төслийн удирдах хороо хуралдсан. Уг хурлаар 
төслийн 2022 оны ерөнхий төлөвлөгөө, 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, санхүүгийн төлөвлөгөө болон худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг тус тус батлуулсан.  

Барилга угсралтыг зардал өссөнтэй холбоотойгоор Зөвлөх 
үйлчилгээний “Аум анд Лий” түншлэлээс холбогдох тооцоо судалгааг 
ирүүлсэн ба тэдгээр тооцоо судалгаанд тулгуурлан гэрээнд тусгагдсан 
ажлын тоо хэмжээг өөрчлөх талаар ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулга 
хийж, зөвшилцсөн.  

Төслийн загвар зургийг 2022 оны 5 сарын 27-ны өдөр батлуулж, 2022 
оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 26-ний өдрүүдэд цахилгаан, 
харилцаа холбоо болон ус хангамжийн техникийн нөхцөл авч зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад хүргүүлсэн. 2022 оны 11 сарын 25-ны 
өдөр Эрчим хүчний яамны дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын 
хэсгийн хуралдаанаар  дулааны техникийн нөхцөл олгосон. 

“Баянголын ам түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл”-ийн 
барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн 
бичиг баримтыг зөвлөхүүдийн хамт боловсруулан Солонгос Улсын 
Эксим банкруу хүргүүлсэн ба тус банкнаас тендерийн бичиг баримтад 
тусгах саналуудаа НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

Төслийн барилга угсралтын ерөнхий гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах 
Үнэлгээний хороог Нийслэлийн засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 
16-ны өдрийн А/1457 дугаар захирамжаар байгуулан ажиллаж байна.  
Төслийн хэрэгжилт 15 хувь. 2022 онд төлөвлөсөн ажлуудаа бүрэн 
хийсэн." 
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5 

Эко яармаг-1 гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн 
төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

5 хувь. 
Төслийг 

эхлүүлсэн. 

2022 

Төслийн 
ажлын явц 
100 хувь. 
Төсөл бүрэн 
хэрэгжиж 
дуусна. 

"Төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж буй “Түм арвижих ХХК, 
“Улаанбаатар авто зам, барилга констракшн” ХХК-ийн түншлэл нь эхний 
ээлжийн орон сууцны барилга угсралтын ажилд шаардагдах 
материалын татан авалт, техник, тоног төхөөрөмж, ажлын төлөвлөгөө 
зэрэг бэлтгэл ажлыг хангаж, түр барилга байгууламжийг барилгын 
талбайд 2022 оны 6 дугаар сард байршуулсан. Төслийн эхний ээлжийн 
2 блок орон сууцны барилгын газар шороо, суурийн ажлыг 2022 оны 07 
дугаар сарын 21-ний өдөр эхлүүлсэн ч төслийн талбайн зүүн хэсгээр 
шинээр төлөвлөгдсөн 1 дүгээр зэрэглэлийн авто замын трасс давхцал 
үүсгэсэн тул 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр түр зогсоосон.  2022 
дүгээр 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр БХБСайд төслийн талбайд ажиллаж 
шинээр хийгдэх гүүрэн авто замын зураг төсөлтэй танилцан давхцал 
үүссэн асуудлыг хэлэлцэж, авто замын трасстай уялдуулж суурийн 
ажлыг явуулах үүрэг чиглэл өгсөн. Энэхүү авто замын захиалагч 
Нийслэлийн Замын хөгжлийн газартай харилцан зөвшилцөн төслийн 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан ажиллаж байна. 

Төслийн эхний ээлжийн талбайд газар чөлөөлөөгүй байгаа 3 
айлтай тохиролцох ажил үргэлжилж байна. Төслийн хүрээнд 2023 оны 
улсын төсвийн төсөлд тусгах шаардлагатай нийт 13.9 тэрбум төгрөгийн 
төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, арга хэмжээний саналыг холбогдох журмын 
дагуу боловсруулж, хуулийн хугацаанд нь Сангийн яаман хүргүүлсэн 
боловч Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдаагүй 
байна. Барилга, хот байгуулалтын яамны зүгээс чиг үүргийн хүрээнд 
хариуцсан ажлаа 100 хувь гүйцэтгэсэн." 

 

90 

6 

Улаанбаатар 
хотын төв 
цэвэрлэх 
байгууламж 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

30 хувь. 
Барилгын 

ажлыг 
эхлүүлсэн. 

2022 

Төслийн 
ажлын явц 55 
хувь. Төслийн 
ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Зураг төслийн ажил: Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн  зураг төслийг бүрэн 
орчуулан Монгол Улсын норм стандартад нийцүүлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгэн МХЕГ, ОБЕГ-аар хянуулж магадлал хийлгэж нийт ажлын зураг 
төсөл бүрэн дууссан. 
Барилга угсралтын ажил:“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламжийг шинээр барих төсөл”-ийн талбайд 2022 онд өмнө 
эхэлсэн 13 байгууламжийн ажил үргэлжилж, шинээр 6 байгууламж нийт 
19 байгууламжийн барилга угсралтын ажил явагдсан 
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7 

Улаанбаатар 
хотын ус 
хангамжийг урт 
хугацаанд 
тогтвортойгоор 
нэмэгдүүлэх 

Хувь 2020 - 2022 

Төслийн 
ажлын явц 15 
хувь. 
Төслийг  эхлү
үлнэ. 

Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн барилга угсралтын нийт ажлын явц 
26%. Үүнд: үйлдвэрийн газар шорооны ажил 65%, гадна талбайн ажлын 
нийт гүйцэтгэл 31,8%, цэвэршүүлэх барилгын угсралтын ажил 21%, 
урвуу осмосын барилгын ажил 22%, цэвэршүүлсэн усны сан болон 
насосны станцын барилгын ажил 47%, багана болон хучилтын барилгын 
ажил 85%, шугам хоолойн угсралт 23%, цахилгааны газардуулга 45%-
тай; 2.Шувуун фабрик орчмын газрын доорх усны эх үүсвэрийн талбайд 
16, Биокомбинатын эх үүсвэрийн талбайд 14 цооногийн өрөмдлөгийн 
ажлыг гүйцэтгэсэн; 3.Усны эх үүсэврийн талбайн газар чөлөөлөлт 100%, 
цэвэршүүлсэн ус дамжуулах шугам хоолойн трассын дагуух газар 
чөлөөлөлт 95%. Төслийн дулаан хангамжийн зураг төслийг “Анготранс” 
ХХК боловсруулж, батлуулсан. 100%. Засгийн газрын 2022 оны мн/322 
дугаар тогтоолоор /нууцын зэрэглэлтэй/ Мянганы сорилтын компакт 
гэрээний дагуу “Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэр 
шинээр байгуулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх газрыг улсын тусгай 
хэрэгцээнд авсан. 

100 

8 

Дархан хотын 
бохир усны 
менежментийн 
төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

80 хувь. 
Төслийг 

эхлүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 
100 хувь. 
Төсөл бүрэн 
хэрэгжиж 
дуусна. 

"АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч 
“Людвиг Пфейффер-Эмит” түншлэл нь санхүүгийн чадамжгүй болж 
дампуурсан тул гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зарласан.  
Тендерт шалгарсан “Байгууламж” ХХК-тай 2022.10.26-нд А1-1/2022/499-
р гэрээг байгуулсан. Төсөл 3 багц бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд нийт 
хэрэгжилт 88,6%-тай. Үүнээс: 

 Төслийн 1-р багц буюу  цэвэрлэх байгууламжийн  барилга 
угсралтын ажлын  гүйцэтгэл 81%-тай;   

2-р багц буюу дулааны болон бохир усны шугам хоолойн 
угсралтын ажил 96%-тай; 3-р багц буюу байгууллагын чадавхи 
бэхжүүлэх төсөл 89%-тай байна.   
 

90 

9 

Инженерийн дэд 
бүтцийг 
сайжруулах төсөл 
/Бичил дэд төв/-
ийн 1 дүгээр үе 
шат 

Хувь 2020 - 2021 

Төслийн 
ажлын явц 1 
хувь. Төслийн 
ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Төслийн I шатанд Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд нийт дулааны 
16.2км, ус хангамжийн 19.5км, ариутгах татуургын 14.8км ИШС, 2ш усан 
сан, 1ш цэвэрлэх байгууламж, цахилгаан хангамжийн КТП-4ш, 110 кВт-
ын үлдэгдэл 26.4км ЦДАШ шинээр ашиглалтад оруулж инженерийн 
хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 
тухайн нутаг дэвсгэрийн давхардсан тоогоор 1000 орчим иргэдийн ая 
тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөл, боломжийг хангаад байна. 
Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийн авто зам, нийгмийн дэд бүтцийн 
барилгын ажлын явц 95 %-тай байна. 

"Бичил дэд төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо/" -
ийн 1-р ээлжийн ИШС-ний угсралтын ажил 100% гүйцэтгэсэн. Улсын 

100 
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комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна. Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 100%-
тай. 

10 

Дэд бүтцийн 
хөгжил төсөл 
/Дархан-Уул, 
Сэлэнгэ, 
Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх/ 

Хувь 2020 - 2021 

Төслийн 
гүйцэтгэл 
100%-д 
хүргэнэ. 

"Төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 4 суманд нийт 1406 ш 
гэрэлтүүлгийг 2021.10.11-ний 09/2021-р дүгнэлтээр, Сэлэнгэ аймгийн 3 
суманд 1350 ш гэрэлтүүлгийг 2021.08.23-ны ГГ-28/2021-р комиссын 
дүгнэлтээр 2021 онд тус тус байнгын ашиглалтад оруулсан. УБ, 
Баянзүрх дүүрэгт нийтдээ 3057ш гэрэлтүүлэг ашиглалтад оруулахаас 
2004ш гэрэлтүүлэгийг 2022.07.08-ны Цах-205/2022 комиссын 
дүгнэлтээр, 1053 ш-ийг нь 2022.11.21-ний Цах-407/2022 комиссын 
дүгнэлтээр тус тус ашиглалтад оруулсан. 

  

100 

11 

Аймгийн 
төвүүдийн бохир 
ус цэвэрлэх 
байгууламжийн 
шинэчлэл 

Хувь 2020 - 2021 

Төслийн 
ажлын явц 10 
хувь. Барилга 
угсралтын 
ажлыг 
эхлүүлнэ. 

"Бүгд Найрамдах Польш Улс (БНПУ)-ын Засгийн газрын зээлээр  
“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, 
шинээр барих төсөл”-ийн хүрээнд Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр 
аймгийн төвд цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг AB Industry , Smart 
Waste Technologies компанийн түншлэл, Дорнод аймагт цэвэрлэх 
байгууламж барих ажлыг “Мелиорекс” ХХК гүйцэтгэж байна. Баян-
Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг 
төслийг боловсруулж дууссан. Дорнод аймгийн цэвэрлэх 
байгууламжийн зураг төслийг боловсруулж байна. Төслийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг БХБСайдын 2021.11.25-ны 
А/139-р тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.  

Төслийн нэгжийг Сангийн сайдын 2022.01.10-ны өдрийн 6 тоот 
тушаалаар байгуулсан. Төсөл хэрэгжүүлэх  нэгжийн зохицуулагчийг 
ТНБД-ын  2022.05.24-ний А/56-р тушаалаар томилсон.  

Төслийн хэрэгжилт 10%-тай байна. 

100 

12 

Зүүн өмнөд 
Говийн хот 
байгуулалт, 
хилийн ойролцоо 
суурин газруудын 
хөгжлийн төсөл-
МОН 3388. 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

85 хувь. 
Төслийг 

эхлүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 90 
хувь. Төслийн 
ажлыг 
үргэлжлүүлнэ. 

Төслийн хүрээнд 4 аймгийн төвд хоногт 3000м3 бохир усыг 

цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барьсан. Архангай, Өвөрхангай, 

Өмнөговь аймгийн цэвэрлэх байгууламжийг 2021 онд ашиглалтад 

оруулсан.  Дорноговь аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийг 

2022.08.08-ны өдөр улсын комисс ажиллаж, УКД-10/2022 дугаар 

комиссын актаар ашиглалтад оруулсан.  Төслийн хэрэгжилт 100%.   

100 
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Зүүн өмнөд 
Говийн хот 
байгуулалт, 
хилийн ойролцоо 
суурин газруудын 
хөгжлийн төслийн 
нэмэлт 
санхүүжилт-МОН-
3713. 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

60 
хувь.  Төсл

ийг 
эхлүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 80 
хувь. Барилга 
угсралтын 
ажлыг 
гүйцэтгэнэ. 

МОН-3713: Хэнтий, Хөвсгөл, Булган аймгийн төвд цэвэрлэх 
байгууламж шинээр барьж 2021 онд, Дундговь аймгийн төвд  2022 онд 
ашиглалтад оруулсан. Сүхбаатар аймгийн төвийн цэвэрлэх 
байгууламжид техникийн комисс ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 100%. 

 

100 

14 
Тайшир-Алтай ус 
хангамж төсөл 

Хувь 2020 

Төслийн 
ажлын явц 

90 хувь. 
Төслийг 

эхлүүлсэн. 

2021 

Төслийн 
ажлын явц 
100 хувь. 
Төсөл бүрэн 
хэрэгжиж 
дуусна. 

БНАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд гадаргын усыг цэвэрлэн Говь-
Алтай аймгийн төвийн хүн амыг стандартын шаардлагад нийцсэн ундны 
усаар  "Тайшир-Алтай" төслийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, 
2021.11.24-нд ашиглалтад оруулсан. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дууссан. 
100%. 

100 

Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт  97,1 

 

 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  



79 
 

“МОНГОЛ УЛСЫН 2021-2025 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР”-Т 

ТУССАН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-

ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН 

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

Нэг.  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго 

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-т 
туссан төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт- 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж, гүйцэтгэл нь хүлээгдэж буй үр дүнд хүрсэн эсэх, шалгуур үзүүлэлт 
тус бүрийн хүрсэн түвшинг тодорхойлох, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар санал, 
зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжилт, зохион байгуулалтыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.    

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй 

Засгийн газрын 2021 оны 374 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх  нийтлэг журам”-ын 3.2.1 болон 6.2 заалтыг баримтлан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг 
хийсэн бөгөөд  2020 оны зорилтот түвшинг Засгийн газрын 2019 оны 290 дүгээр тогтоолын 
2 дугаар хавсралт “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 
тодотголын шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу  хэрэгжилтийн үр дүнг тооцлоо. 

Гурав. Хөтөлбөрийн талаарх товч танилцуулга 

 “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” нь Монгол Улсын Их 
Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан бөгөөд 
14 төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.  Үүнд:  

 Төслийн нэр Хугацаа  
Төсөвт өртөг  /сая ам. 
Доллар/ 

1 Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл 2019-2023 347,4 сая юань 

2 Солонго – 1 орон сууцны хороолол барих төсөл  
2020 – 2025 

144,5  

3 Солонго – 2 орон сууцны хороолол барих төсөл 122,35  

4 
Баянголын амны түрээсийн орон сууцны хороолол 
барих төсөл 

2020 – 2025 114.7  

5 
Эко яармаг-1 гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 
төсөл 

2019-2022 212,683.0 

6 Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж 2019-2023 262,7  

7 
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд 
тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх 

2021-2025 350,0  

8 Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл 2015-2020 49,214.0 

9 
Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил 
дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе шат 

2017-2022 4,119 тэр. төгрөг 

10 
Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, 
Баянзүрх/ 

2019-2022 12,0 сая евро 

 Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Сонгинохайрхан/   

11 
Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн шинэчлэл 

2021-2024 90,2 тэр. төгрөг 

12 
Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төсөл - 3388 

2016-2021 21,17сая ам доллар 

13 

 

Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн 
нэмэлт санхүүжилт - 3713 

2019-2022 
21,75 17сая ам 
доллар  

14 Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл 2018-2021 14 сая евро 

 

Санхүүжилтийн эх үүсвэрээр нь авч үзвэл:  

 Гадаад зээл, тусламжаар хэрэгжих 9 төсөл – 67,765.63 сая төгрөг;  
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 Холимог эх үүсвэртэй /улсын төсөв, гадаад зээл тусламж/ 2 төсөл – 
198,066.16 сая төгрөг;  

 

Дөрөв. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн  

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл, шалгуур үзүүлэлт, 

хүрсэн үр дүнгээр дүгнэж үнэлсэн.  

 “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн барилга, орон 

сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт хамаарах 14 төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт 2022 оны 

байдлаар 97.1 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   

Зарцуулсан хөрөнгө:  

 

1.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар /нийт 7,213.42 сая төгрөг/:   

 - “Улаанбаатар хотын шинэ цэвэрлэх байгууламжийн төсөл” /Монголын талын 

хөрөнгө 2,931.0 сая төгрөг зарцуулсан./ 

 -  Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл /Монголын талын хөрөнгө  

4,282.42 сая төгрөг зарцуулсан./ 

 

2. Гадаад зээл, тусламж /АХБ-аас 22,366,94 сая төгрөг; БНХАУ-ын хөнгөлттэй зээл 

198,066.16 сая төгрөг; Австрийн хөнгөлттэй зээл 11,956.73 сая төгрөг, БНПУ-ын 

хөнгөлөлттэй зээл 12,656.39 сая төгрөг, БНСУ-ын хөнгөлөлттэй зээл 20,785.57 сая төгрөг 

төгрөг  Нийт 265,831.79 сая төгрөг/:  

 “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжлийн 

төслийн нэмэлт санхүүжилтийн төслүүд МОН-3388, МОН-3713”, 

Төсөв гүйцэтгэл Төсөв гүйцэтгэл Төсөв гүйцэтгэл
Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт 

хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн төсөл-нэмэлт санхүүжилт 

МОН-3713

8,818.00    7,971.58    -            -            963.82       919.62       9,781.82    9,504.15    97%

Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, 

хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжил төсөл МОН- 3388

8,928.00    7,211.65    -            -            2,300.00    2,250.00    11,228.00   9,461.65    84%

Дархан хотын бохир усны 

менежментийг сайжруулах төсөл
3,044.42    3,044.40    -            -            471.59       356.74       3,516.01    3,401.14    97%

Дэд бүтцийн хөгжил - Сонгинохайрхан 6,426.40    6,426.25    -            -            -            -            6,426.40    6,426.25    100%

Дэд бүтцийн хөгжил-Баянзүрх, 

Дархан, Сэлэнгэ- төсөл
3,372.60    3,261.80    -            -            -            -            3,372.60    3,261.80    97%

Тайшир 2,295.50    2,268.68    -            -            -            -            2,295.50    2,268.68    99%

Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх 

байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, 

шинээр барих төсөл

12,583.30   12,531.27   -            -            146.50       125.12       12,729.80   12,656.39   99%

Солонго 1 10,945.60   10,945.57   -            -            10,945.60   10,945.57   100%

Солонго 2 9,840.05    9,840.00    -            -            9,840.05    9,840.00    100%

Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 

байгууламжийг шинээр барих
148,253.00 148,201.87 3,000.00    2,931.00    1,069.92    889.02       152,322.92 152,021.89 100%

Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц 

төсөл
40,375.00   40,374.44   12,400.00   4,282.42    1,438.76    1,387.41    54,213.76   46,044.27   85%

254,881.87 252,077.51 15,400.00   7,213.42    6,390.59    5,927.91    276,672.46 265,831.79 96%

Нийт гүйцэтгэл

сая.төгрөг

Нийт төсөвТөслийн нэр

 Монголын талын 

хөрөнгө  Хөрөнгө оруулалт ТХН-ийн ҮАТ
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 “Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл”,  

 “Улаанбаатар хотын шинэ цэвэрлэх байгууламжийн төсөл” 

 Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц төсөл 

 Дэд бүтцийн хөгжил - Сонгинохайрхан 

 Дэд бүтцийн хөгжил-Баянзүрх, Дархан, Сэлэнгэ- төсөл 

 Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл 

 Солонго 1 орон сууцны хорооло барих төсөл 

 Солонго 2 орон сууцны хорооло барих төсөл 

 Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих 

төсөл 

 

Шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшний хэрэгжилтийг төсөл бүрээр дүгнэвэл:  

1. Ногоон нуур орчмын 1008 айлын орон сууцны төсөл 

Төслийн зорилго:  Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг 
дэвсгэрт 1008 айлын орон сууцны хотхоныг барьж ашиглалтад оруулсанаар хүн амын орон 
сууцны хангамж, хүртээмж нэмэгдэж, гэр хорооллын оршин суугчдын ая тухтай ажиллаж, 
амьдрах нөхцөл бүрдэж, байгаль орчны бохирдол багасан, улс орны нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.    

Төслийг дараах хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг үндэслэн хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 
Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “УБ хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” 
бодлогын баримт бичиг;   

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2016.07.14-ны өдөр 
байгуулсан “Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай” хэлэлцээр;   

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Бугат хотын Засгийн газар болон Монгол Улсын Барилга, хот 
байгуулалтын яамны хооронд 2019.07.26-ны өдөр байгуулагдсан “УБ хотын гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн орон сууцны бүтээн байгуулалтад тусламж үзүүлэх тухай төсөл 
хэрэгжүүлэх протокол”. 

 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 
9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 1008 айлын орон сууцны хотхоныг ил болон далд авто 
зогсоол, гадна дотор инженерийн барилга байгууламж, тохижилт, ногоон байгууламж, дэд 
өртөөний хамт барихаар БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр 2019 оноос 
хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

 Төслийн зорилтууд: 

ЗОРИЛТ-1. “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төслийн техник эдийн засгийн үзүүлэлт, 
зургийн даалгавар батлуулах, ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах, Хятадын талтай 
нэг бүрчлэн санал солилцох, эцэслэн хүлээлгэж өгөх;  
ЗОРИЛТ-2. Барилгажих талбайн бэлтгэл ажлыг хангах, газар чөлөөлөх;  
ЗОРИЛТ-3. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч компани сонгон шалгаруулах, тендерийн баримт 
бичиг боловсруулах, Хятадын талтай санал солилцох, баримт бичигт тусгах, 1008 айлын 
8 блок орон сууцны барилгыг авто зогсоол, гадна дотор инженерийн барилга байгууламж, 
тохижилт, ногоон байгууламж, дэд өртөөний хамт барьж, ашиглалтад оруулах.   

Төслийн хэрэгжилт:  

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулагдсан гэрээ 
хэлэлцээрийн дагуу Монголын тал хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн. Үүнд: ТЭЗҮ болон ажлын 
иж бүрэн зураг төслийг боловсруулж, магадлалаар хянуулан батлуулсан. Барилгажих 
талбай дээр байрлаж буй 14 айлтай 3 талт гэрээ байгуулан, 4,18 га талбайн газар 
чөлөөлсөн. Орон сууцны хорооллын ажлын зураг төсөл боловсруулахад шаардагдах 
цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, мэдээлэл холбооны техникийн нөхцлүүдийг холбогдох 
газруудаас авч, шугам сүлжээний зураг төслийг боловсруулж, экспертизээр хянуулан 
батлуулсан. Инженер техникийн ажилчдын байрлах түр байр, түр ус, түр цахилгаан, том 
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оврын машин механизм нэвтрэх орц, гарц бэлтгэх болон автобусны буудал шилжүүлэх 
ажлуудыг тус тус хийгдсэн. Төслийн Ерөнхий гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “Хоёр дахь Металлурги 
групп корпораци” ХХК-тай 2020 оны 12 дугаар сарын 11-нд байгуулсан гэрээндзаасан 
хуваарийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 25-наас эхлэн удирдлагын багийн 9 гишүүн, 
инженер техникийн 35 ажилчид Монгол улсад үе шаттайгаар орж ирэх байсан ч Ковид цар 
тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас Хятад ажилчдыг 
хилээр нэвтрэх зөвшөөрөл өгөөгүй тул барилга угсралтын ажил эхлэх хугацаа  хойшилсон.  
2022 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын төсвийн 784,9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  
11 айлын газрыг чөлөөлж, барилгажих талбайн газрыг бүрэн чөлөөлж, барилгын материал, 
тоног төхөөрөмжийн татан авалтыг хийж, төслийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд 
баригдах 8 блок барилгын хавтан суурь 100%, хайрцган суурь 100%, хайрцган суурийн 
хучилт /8-1 үлдсэн/ 90%, 1,2-р блокын зоорийн давхрын ханын арматурчлалын ажил 80%, 
1-8 дугаар блокын хайрцган суурийн хайргын чигжээсийн ажил-100% хийгдээд байна. 
Төслийн хүрээнд баригдах 240 ортой цэцэрлэгийн барилгын загвар зургийг батлуулсан. 
Төслийн хэрэгжилт 45%. 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 91%-тай байна.Орон сууцны 8 
блокын суурийн ажил бүрэн дууссан. Нэгдсэн грашийн ажил дууссан. 5 блок орон сууцны 1 
дүгээр давхрын цутгалт хийгдэж дууссан. Энэ онд ашиглагдах барилгын материалыг 
талбайд бүрэн татсан. Барилгын 5 ширхэг цамхагт кран угсарч суурилуулсан. Улирлаас 
хамаарч барилгын ажил зогссон бөгөөд хамгаалалтын горимд шилжиж шаардлагатай арга 
хэмжээг аваад байна. 

Төслийн 

хэрэгжилт-ийн 

үнэлгээ /хувь/ 

Хэрэгжилт /хувь/ 
Зорилтын 

тоо 
Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 

2022 оны төлөвлөгөөний 

биелэлт 92.5% 
3 97.3 96.8 83.3 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшин - 35%  

 

Дүгнэлт Барилга угсралтын 2022 оны график төлөвлөгөөнд 8 блок байрыг 1-6 
давхар хүртэл барихаар төлөвлөсөн боловч хил, гааль зэрэг давагдашгүй хүчин зүйлээс 
шалтгаалж удааширсан тул ТУХ-2022.09.06-ны өдрийн хурлаар тус төлөвлөгөөнд тодотгол 
хийж 8 блок байрыг 1 давхар хүртэл барихаар тусгасан байна.  

2. Солонго – 1,2  орон сууцны хороолол барих төсөл.  

Төслийн зорилго: Зорилтот бүлгийн иргэдийг орлогод нийцсэн орон сууцаар хангах, 
эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэр хорооллын зохисгүй 
төлөвлөлтөөс үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах, орон сууц худалдан авах чадваргүй 
иргэдийг түрээсийн орон сууцаар хангах зорилготой.   

Төслийн хэрэгжилт  

"Төслийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд тайлант хугацаанд дараах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулсан. Үүнд: “Солонго 1, 2” орон сууцны хороолол барих төслийн барилгын 
ажлын төсөв 22.6 хувь буюу 50 сая ам.долларын хэтрэлттэй төлөвлөгдсөн асуудлыг 3 үе 
шаттай хэлэлцээр хийж, Дэд сайдын БНСУ дахь айлчлалын мөрөөр зөвлөх үйлчилгээний 
компанитай хамтран ажиллаж, батлагдсан төсөвт багтаах асуудалд чиглэл өгч төсөвт 
багтаан шийдвэрлүүлэв.  

Ажлын зургийг 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр урьдчилсан байдлаар хүлээн 
авч холбогдох байгууллагад хянуулж, зөвшилцөн, 7-р сарын 6-ны өдөр магадлалаар 
баталгаажуулан бэлэн болгосон.  

Зээлийн гэрээнд заасны дагуу төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендерийн баримт бичгийг Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импортын банкны 
“Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сан (EDCF)-гийн зээлийн хөрөнгөөр 
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хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны журам”-ын дагуу боловруулж БНСУ-ын Эксим 
банкаар тухай бүр хянуулсны үр дүнд 2022 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр тендер зарлаж 
болох эцсийн зөвшөөрлийг авснаар сонгон шалгаруулах ажилтай холбоотой бүх бэлтгэл 
ажлыг хангасан.  

Төслийн ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах, манай улсын хариуцах хөрөнгийг төсөвт тусгах, гэрээ байгуулах нэгдсэн 
удирдлагаар хангах зэрэг асуудлуудыг шийдвэрлэхээр “Солонго 1, 2 орон сууцны хороолол 
барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 
тогтоолын төслийг боловрсуулж, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 11 дүгээр 
сарын 22-ны өдрийн 1/5383 албан бичгээр Монгол Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн  439 дүгээр тогтоол гаргуулсан. 
Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах ажлыг Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны газар зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 3/5576 тоот албан бичгээр холбогдох бичиг 
баримтуудыг хүргүүлсэн. Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас ерөнхий 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж ирүүлэхийг хүлээж байна.  

Мөн төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл 2022 оны 11 
дүгээр сарын 30-ны өдрийн 2374/2022 дугаар магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр 
баталгаажуулж бэлэн болгосон. Төслийн хэрэгжилт 10 хувь." 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар – 100%, “Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж дүгнэж байна. 

Төслийн хүрээнд 2023 онд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай. 

4.Баянголын амны түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл 

Төслийн зорилго: Зорилтот бүлгийн иргэдийг орлогод нийцсэн орон сууцаар хангах, 
эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, гэр хорооллын зохисгүй 
төлөвлөлтөөс үүдэлтэй агаарын бохирдлыг бууруулах, орон сууц худалдан авах чадваргүй 
иргэдийг түрээсийн орон сууцаар хангах зорилготой.   

Төслийн хэрэгжилт:  

“Баянголын ам түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл”-ийн Төслийн удирдах 
хороо Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 03-ны А/320 тоот захирамжаар 
байгуулагдсан бөгөөд 2022 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр Төслийн удирдах хороо 
хуралдсан. Уг хурлаар төслийн 2022 оны ерөнхий төлөвлөгөө, 2022 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, санхүүгийн төлөвлөгөө болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус 
батлуулсан.  

-Барилга угсралтыг зардал өссөнтэй холбоотойгоор Зөвлөх үйлчилгээний “Аум анд 
Лий” түншлэлээс холбогдох тооцоо судалгааг ирүүлсэн ба тэдгээр тооцоо судалгаанд 
тулгуурлан гэрээнд тусгагдсан ажлын тоо хэмжээг өөрчлөх талаар ТУЗ-ийн гишүүдэд 
танилцуулга хийж, зөвшилцсөн.  

-Төслийн загвар зургийг 2022 оны 5 сарын 27-ны өдөр батлуулж, 2022 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны өдрөөс 26-ний өдрүүдэд цахилгаан, харилцаа холбоо болон ус хангамжийн 
техникийн нөхцөл авч зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад хүргүүлсэн. 2022 оны 11 
сарын 25-ны өдөр Эрчим хүчний яамны дулааны техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсгийн 
хуралдаанаар  дулааны техникийн нөхцөл олгосон. 

-“Баянголын ам түрээсийн орон сууцны хороолол барих төсөл”-ийн барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тендерийн бичиг баримтыг зөвлөхүүдийн 
хамт боловсруулан Солонгос Улсын Эксим банкруу хүргүүлсэн ба тус банкнаас тендерийн 
бичиг баримтад тусгах саналуудаа НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 
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-Төслийн барилга угсралтын ерөнхий гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах Үнэлгээний 
хороог Нийслэлийн засаг даргын 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/1457 дугаар 
захирамжаар байгуулан ажиллаж байна.  Төслийн хэрэгжилт 15 хувь. 2022 онд төлөвлөсөн 
ажлуудаа бүрэн хийсэн." 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн”  гэж дүгнэж байна.  

5. “Эко яармаг-1” гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл 

Төслийн зорилго: Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах замаар гэр 
хорооллын болон зорилтот бүлгийн иргэдийг инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон орон 
сууцанд хамруулж, Улаанбаатар хотын агаар болон хөрсний бохирдлыг бууруулах 
зорилготой.  

Төслийн хэрэгжилт "Төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж буй “Түм арвижих ХХК, 
“Улаанбаатар авто зам, барилга констракшн” ХХК-ийн түншлэл нь эхний ээлжийн орон 
сууцны барилга угсралтын ажилд шаардагдах материалын татан авалт, техник, тоног 
төхөөрөмж, ажлын төлөвлөгөө зэрэг бэлтгэл ажлыг хангаж, түр барилга байгууламжийг 
барилгын талбайд 2022 оны 6 дугаар сард байршуулсан. Төслийн эхний ээлжийн 2 блок 
орон сууцны барилгын газар шороо, суурийн ажлыг 2022 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдөр 
эхлүүлсэн ч төслийн талбайн зүүн хэсгээр шинээр төлөвлөгдсөн 1 дүгээр зэрэглэлийн авто 
замын трасс давхцал үүсгэсэн тул 2022 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр түр зогсоосон.  2022 
дүгээр 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр БХБСайд төслийн талбайд ажиллаж шинээр хийгдэх 
гүүрэн авто замын зураг төсөлтэй танилцан давхцал үүссэн асуудлыг хэлэлцэж, авто замын 
трасстай уялдуулж суурийн ажлыг явуулах үүрэг чиглэл өгсөн. Энэхүү авто замын 
захиалагч Нийслэлийн Замын хөгжлийн газартай харилцан зөвшилцөн төслийн хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан ажиллаж байна. 

Төслийн эхний ээлжийн талбайд газар чөлөөлөөгүй байгаа 3 айлтай тохиролцох 
ажил үргэлжилж байна. Төслийн хүрээнд 2023 оны улсын төсвийн төсөлд тусгах 
шаардлагатай нийт 13.9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, арга хэмжээний 
саналыг холбогдох журмын дагуу боловсруулж, хуулийн хугацаанд нь Сангийн яаман 
хүргүүлсэн боловч Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдаагүй байна. 
Барилга, хот байгуулалтын яамны зүгээс чиг үүргийн хүрээнд хариуцсан ажлаа 100 хувь 
гүйцэтгэсэн." 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар – 90%, “Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж дүгнэж байна. 

6. Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл 

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотод төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих,  
Монгол улсын чанарын стандартыг хангасан хаягдал усыг байгальд нийлүүлэх, байгаль 
орчны тэнцвэртэй байдлыг хадгалах, хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулж, нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.  

 

Төслийн зорилтууд: 

 1. Төслийн хүрээнд баригдах цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний 
зураг төслийг боловсруулж батлуулах; 
  2. Цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажлыг 
гүйцэтгэх; 
  3. Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх, суурилуулах; 
  4. Сургалт зохион байгуулах.  

Төслийн хэрэгжилт:  
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1. Зураг төслийн ажил: Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн  зураг төслийг бүрэн орчуулан 

Монгол Улсын норм стандартад нийцүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэн МХЕГ, ОБЕГ-аар 
хянуулж магадлал хийлгэж нийт ажлын зураг төсөл бүрэн дууссан. 

2. Барилга угсралтын ажил:“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр 
барих төсөл”-ийн талбайд 2022 онд өмнө эхэлсэн 13 байгууламжийн ажил 
үргэлжилж, шинээр 6 байгууламж нийт 19 байгууламжийн барилга угсралтын ажил 
явагдсан бөгөөд хийгдсэн барилга угсралтын ажлуудыг дурьдвал: 
 

Өргөн завсартай сараалж ба насосын станц /DC01/ 
Өргөн завсартай сараалж ба насосны станцын барилга угсралтын ажил 5 дугаар сард 
эхэлсэн. Төв цэвэрлэх байгууламжийн аваарын Ф2000мм хоолойн шилжүүлэх ажлыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Эргийн хамгаалалтын ф800мм-ийн диаметртэй 13-16м урттай 99 цооног, 
хөрсний ус зайлуулах 10 цооног өрөмдөж, бетон тулгуур болон ±0,00м түвшний дам 
нурууны нийт 1200 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Мөн -4.60м хүртэлх түвшний газар 
шороо болон нуралтаас хамгаалсан шоткрит бетон, дам нурууны арматурчлалын ажлууд 
хийгдэж дууссан. 

 
Нарийн завсартай сараалж бай агааржуулалттай элс баригч /DC03/ 

Нарийн завсартай сараалж ба агааржуулалттай элс баригчийн барилга угсралтын ажил энэ 
онд үргэлжлэн хийгдсэн. Элс баригчийн хэсгийн оролт, гаралтын хэсгийн -2.85м болон -
5.60м түвшин болон -1.05м түвшний хавтан суурийн газар шорооны ажлууд бүрэн хийгдэж, 
мөн 1-6A/-F тэнхлэг хоорондох баганан суурийн буцаан булалтын ажил хийгдсэн. -2.85м 
болон -5.60м түвшин болон -1.05м түвшний хавтан суурь, +1.85м түвшний хос суваг, +1.50м 
хүртэлх түвшний гадна болон дотор тусгаарлах хана, 1-6/A-F тэнхлэг хоорондох баганан 
суурь, +0.20м түвшний суурийн дам нуруу, +2.95м хүртэлх түвшний баганы арматурчлал, 
хэв хашмалын ажлууд бүрэн хийгдэж нийт 2583 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Үйлдвэрийн өндөр хүчин чадлын /Ламелла/ тунгаагуур /DC06/ 
Өндөр хүчин чадалтай анхдагч тунгаагуур (үйлдвэрийн шугам)-ын барилга угсралтын ажил 
энэ онд үргэлжлэн хийгдэж, барилгын суурийн доод хэсгийн технологийн шугам хоолойн 
буцаан булалт, нягтруулалт, -2.80м түвшний хавтан суурийн төмөр бетоны ажил бүрэн 
дуусч, суурийн ажил хийгдсэн. Нийт 1375 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. +2.25м, 
+3.40м түвшин хүртэлх ханын арматурчлал, систем шатны угсралтын ажил хийгдсэн. 
 

Биореактор буюу Аэротенк A, B /DC07A, 07B/ 
Биореакторын хос барилгын ажил энэ онд үргэлжилж, хойд аэротенкийн барилгын дотор 
болон гадна ханын доод хэсгийн төмөр бетон бүтээцийн ажил, урд аэротенкийн барилгын 
хувьд гадна, дотор ханын дээд хэсэг болон хучилт, дам нурууны төмөр бетон бүтээцийн 
ажлууд хийгдлээ. 
Хойд биореакторын (07A) барилгын 1, 3-15 болон 18-р бүсийн 300мм-н дотор ханын -5.30~ 
-0.5м, 1, 3, 7-9, 10, 12-15-р бүсийн 900мм-н гадна ханын -5.30~ +1.45м хүртэлх түвшний 
төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдсэн. Мөн F тэнхлэг дагуу 8, 14-р бүсийн 900мм-ийн дотор 
ханын арматурчлал, хэв хашмалын ажил бүрэн дуусч, нийт 3917 м3 С35 ангийн бетон 
цутгалтын ажил хийгдсэн.  
 

Хоёрдогч тунгаагуур /DC09/ 
Хоёрдогч тунгаагуурын барилга угсралтын ажлын хүрээнд тунгаагуурын барилгын A, C, D, 
E тунгаагуурын -2.7м түвшний хавтан суурь, A болон G тунгаагуурын +2.1м хүртэлх түвшний 
худаг, ханын төмөр бетоны ажил бүрэн хийгдэж дууссан. F тунгаагуурын хавтан суурийн 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил, В тунгаагуурын голын цилиндр болон лагийн оролтын 
Ф600 хоолойн суулгах угсралтын ажлууд мөн хийгдсэн. Нийт 4952 м3 С35 болон С40 ангийн 
бетон цутгалтын ажил хийгдсэн 

 
Хоёрдогч тунгаагуурын хуваарилах камер, ус дамжуулах суваг /DC08/ 
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Хоёрдогч тунгаагуурын А болон В хуваарилах камерын -4.70м түвшний хавтан суурийн 
ажил, А хуваарилахын -3.10м, -2.20м түвшний хучилт болон ханын бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн. Ус дамжуулах хос сувгийн газар шороо, арматурчлал болон бетон цутгалтын 
ажлууд бүрэн хийгдсэн. Нийт 551 м3 С35 ангийн бетон цутгалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн. 

 
Гүн цэвэрлэгээний тунгаагуур /DC10/ 

Гүн цэвэрлэгээний тунгаагуурын барилгын газар шорооны ажил энэ оны 4 дүгээр сараас 
эхэлсэн бөгөөд суурийн доод хэсгийн технологийн босоо ф1200мм, хэвтээ ф1000мм болон 
лаг, усны ф300мм, ф200мм шугам хоолойн угсралт, -9.55м болон -8.90м түвшний тус бүр 4 
худгийн ажил, -6.70м түвшний хавтан суурийн нийт 3209 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
Мөн суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд 2 үе хар тосон түрхлэг хийж, суурийн буцаан 
булалтын ажил хийгдлээ. 
 

Лаг өтгөрүүлэх байгууламж ба хуваарилах камер /DC20, 21/ 
Лаг өтгөрүүлэгчийн барилга угсралтын ажил 4 дүгээр сараас эхэлсэн. А тунгаагуурын 
хавтан суурийн доод хэсгийн технологийн шугам хоолойн угсралтын ажил, 31,2 м-ийн 
диаметртэй хоёр хавтан суурийн арматурчлал, хэв хашмалын ажил, хуваарилах камерын 
барилгын -2.20м түвшний хавтан суурь, -0.55м хүртэлх түвшний ханын бетон цутгалтын 
ажлууд бүрэн хийгдэж, нийт 865 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Лаг боловсруулах байгууламж /DC22/  
Тэнхлэгээрээ тэнхлэгээр 49м*23,8м хэмжээтэй лаг боловсруулах байгууламжийн барилга 
угсралтын ажил энэ оны 5 дугаар сараас эхэлсэн. Газар шорооны ажил, баганан суурь, 
суурийн доод хэсгийн босоо 1-2, 3-4, 5-6-р, хэвтээ А-В тэнхлэгийн хооронд -3,2м түвшинд 
PVC ф110мм-ийн ахуйн бохир усны шугам болон 6-7 тэнхлэгийн хоорон байгууламжийн 
бохир усны ф500мм-ийн ган хоолойн угсралтын ажил, баганан суурийн буцаан дүүргэлт 
болон нягтруулалт, суурийн дам нуруу болон -1.0м, -0.60м түвшний дотор суваг, -0.80м 
түвшний тоног төхөөрөмжийн суурийн төмөр бетон бүтээцийн ажлууд хийгдэж дууссан. Е 
тэнхлэг дагуу лагийн сангийн -0.50м түвшний хавтан суурийн ажил хийгдсэн. Нийт 1201 м3 
С35 ангийн бетон цутгалт хийгдсэн. Мөн гадна ханын дагуух ±0,00м түвшин хүртэлх блокон 
өрлөгийн ажил хийгдэж дууслаа. 
 

Лаг исгэх байгууламж буюу Метантенк /DC23/  
Метантенк болон холих цамхагийн барилга угсралтын хүрээнд метантенкийн  суурийн газар 
шороо болон төмөр бетоны ажил, дөрвөн суурийн буцаан дүүргэлт, нягтруулалт, 
асфальтан хучилтын ажил тус тус хийгдсэн. 
 

Бойлер ба генераторын байгууламж /DC28/ 
Барилгын хэмжээ нь тэнхлэгээр 52м*31м, өндөржилтийн хувьд -4,10м~+8,90м байна. Газар 
шорооны ажил энэ оны 8 дугаар сард эхэлж, буурь хөрсний нягтруулалт, бэлтгэл бетон 
болон баганан суурийн арматурчлал, хэв хашмалын ажил бүрэн дуусч нийт 374м3 бетон 
цутгалтын ажил хийгдэж дууслаа. 
 

Лаг усгүйжүүлэх байгууламж ба лагийн сан /DC29/ 
Лаг усгүйжүүлэх барилга угсралтын ажил энэ онд үргэлжлэн явагдсан. Баганан суурийн 
төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж, суурийн доод түвшний лаг хадгалах сангийн ф300мм-
ийн халилтын ган хоолой, мөн усгүйжүүлэгчийн дараах филтратын ф600мм-ийн ган 
хоолойн угсралтын ажил хийгдэж хөрсний буцаан булалтын ажлыг үечлэн  хийж,  хөрсний  
нягтыг  хөндлөнгийн лабораториор баталгаажуулж, булалтын  
ажлыг гүйцэтгэсэн. Мөн лаг усгүйжүүлэх байрны дотор кабелийн суваг, 1-8/A-H тэнхлэг 
хооронд +5.40м түвшний хучилт, дам нуруу болон тоног төхөөрөмжийн тавцан, лагийн 
сангийн барилгын -0.50м түвшний хавтан суурь болон лагийн гадна сувгийн төмөр бетон 
бүтээцийн ажлууд тус тус хийгдсэн. Нийт 1905м3 С35 ангийн бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн. 
 

Захиргааны барилга /DC41/ 
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Захиргааны барилгын баганан суурийн буцаан дүүргэлт, няштруулалтын ажил, гал тогооны 
өөх тос баригчийн худаг, -2.0м түвшний дотор суваг, суурийн дам нурууны төмөр бетон 
бүтээцийн ажил дуусч, 1 дүгээр давхрын баганын арматурчлалын ажил хийгдсэн. Нийт 
305м3 С15 болон С35 ангийн бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Засварын газар болон агуулахын барилга /DC42/ 
Барилгын хэмжээ нь тэнхлэгээрээ 33м*27,6м бөгөөд газар шорооны ажил энэ оны 7 дугаар 
сард эхэлсэн. 1-3/A-E тэнхлэг хоорондын -4.0м түвшний баганан суурь, 4-5/A-E тэнхлэг 
хоорондын -5.30м түвшний галын сангийн хавтан суурийн арматурчлал, хэв хашмалын 
ажил бүрэн дуусч нийт 355 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Гаргалгааны сувгийн барилга угсралтын ажил  
Тэгш өнцөгт огтлолтой сувгийн ПК53+60-оос ПК58+00 хүртэл 440м газар, трапец огтлолтой 
сувгийн ПК44+29-оос ПК52+45 хүртэл 816м газар, ПК30+60-аас ПК38+16 хүртэл 756м газар, 
нийт 2,12км газар бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Засварын газар болон агуулахын барилга /DC42/ 
Барилгын хэмжээ нь тэнхлэгээрээ 33м*27,6м бөгөөд газар шорооны ажил энэ оны 7 дугаар 
сард эхэлсэн. 1-3/A-E тэнхлэг хоорондын -4.0м түвшний баганан суурь, 4-5/A-E тэнхлэг 
хоорондын -5.30м түвшний галын сангийн хавтан суурийн арматурчлал, хэв хашмалын 
ажил бүрэн дуусч нийт 355 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Гаргалгааны сувгийн барилга угсралтын ажил  
Тэгш өнцөгт огтлолтой сувгийн ПК53+60-оос ПК58+00 хүртэл 440м газар, трапец огтлолтой 
сувгийн ПК44+29-оос ПК52+45 хүртэл 816м газар, ПК30+60-аас ПК38+16 хүртэл 756м газар, 
нийт 2,12км газар бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Засварын газар болон агуулахын барилга /DC42/ 
Барилгын хэмжээ нь тэнхлэгээрээ 33м*27,6м бөгөөд газар шорооны ажил энэ оны 7 дугаар 
сард эхэлсэн. 1-3/A-E тэнхлэг хоорондын -4.0м түвшний баганан суурь, 4-5/A-E тэнхлэг 
хоорондын -5.30м түвшний галын сангийн хавтан суурийн арматурчлал, хэв хашмалын 
ажил бүрэн дуусч нийт 355 м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
 

Гаргалгааны сувгийн барилга угсралтын ажил  
Тэгш өнцөгт огтлолтой сувгийн ПК53+60-оос ПК58+00 хүртэл 440м газар, трапец огтлолтой 
сувгийн ПК44+29-оос ПК52+45 хүртэл 816м газар, ПК30+60-аас ПК38+16 хүртэл 756м газар, 
нийт 2,12км газар бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
Толгойт-Сонгино өртөө хоорондын 8-р км 4,5 дугаар үеэр хийгдэх төмөр замын ус гаргуурын 
бетон цутгалт болон буцаан булалтын ажил хийгдээд байна. 
Толгойт-Сонгино өртөө хоорондын 3-р км 2 дугаар зуутад хийгдэх төмөр замын ус гаргуурын 
ажил бүрэн хийгдлээ. 
 
Гадна шугам сүлжээний ажил /1-р ээлж/ 
Төслийн гадна дулаан, цэвэр усны ерөнхий шугам сүлжээний 1 дүгээр ээлжийн барилга 
угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж дууссан ба Улсын комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна. Угсралтын хүрээнд 22-ын товчооны төв зам доогуур нэвтрэлтэй 
судгийн угсралтыг гүйцэтгэж нийт 620 у.м 3 хос шугамын угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн 
болно. 
   
Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо Наадамчдын төв замыг сэтлэн 4,5 м-ийн өргөн, 
22 у/м нэвтрэх суваг хийх ажлыг хийж дуусгасан. Гадна дулааны болон цэвэр усны шугам 
сүлжээний барилга угсралтын ажил 100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 
 

Байгууламжуудын цахилгаан хангамж 
-Барилга байгууламжийн газардуулга болон аянга зайлуулагч: 
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Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй нийт барилга байгууламжуудын газардуулга болон аянга 
зайлуулагч нь БНХАУ-ын “Барилга байгууламжийн аянга зайлуулах угсралтын ажлын 
дүрэм” (GB50057-2010) стандарт шаардлагын дагуу эсэргүүцлийг 1 Ом-д бариулж 
угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. 
-Технологийн төхөөрөмж бүрийг урьдчилан суулгасан газардуулгын хавтанд холбож 
газардуулгын ажлыг гүйцэтгэхэд 10 мм-ээс их голчтой буюу 50х5 хавтгай ган хуудсаар 
холболт хийж тоног, төхөөрөмжийн газардуулгыг хийв. 
- Төслийн гадна цахилгаан хангамж /35кВ-ын дэд станц, ЦДАШ/: 
Цахилгаан хангамжийн ерөнхий тэжээл нь 110/35/10кВ-ын Цэвэрлэх дэд станцын 35кВ 
талаас холболт авч 35кВ-ын1.5 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар шинээр 
баригдах 2х10МВт чадалтай 35/10кВ-ын дэд станцтай холбох ажлын гүйцэтгэгчийн сонгон 
шалгаруулалт хийгдсэнээр барилга угсралын ажил 10 дугаар сард эхэллээ. 
 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 90%, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн”  
гэж дүгнэж байна.   

7. Улаанбаатар хотын ус хангамжийг урт хугацаанд тогтвортой нэмэгдүүлэх 

төсөл 

Төслийн зорилго: Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн 
гүний худгууд, ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр барьж ашиглалтад оруулснаар нийслэлийн ус 
хангамжийн хүртээмж нэмэгдэж, хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах боломжийг 
бүрдүүлэр зорилготой.  

Төслийн хэрэгжилт: "АНУ-ын МСК-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр 
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Ус 
хангамжийн баруун эх үүсвэрийг шинээр барих” төслийн гүйцэтгэл  20%-тай. Үүнд:  

1.Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн барилга угсралтын нийт ажлын явц 26%. Үүнд: 
үйлдвэрийн газар шорооны ажил 65%, гадна талбайн ажлын нийт гүйцэтгэл 31,8%, 
цэвэршүүлэх барилгын угсралтын ажил 21%, урвуу осмосын барилгын ажил 22%, 
цэвэршүүлсэн усны сан болон насосны станцын барилгын ажил 47%, багана болон 
хучилтын барилгын ажил 85%, шугам хоолойн угсралт 23%, цахилгааны газардуулга 45%-
тай;  

2.Шувуун фабрик орчмын газрын доорх усны эх үүсвэрийн талбайд 16, 
Биокомбинатын эх үүсвэрийн талбайд 14 цооногийн өрөмдлөгийн ажлыг гүйцэтгэсэн; 

3.Усны эх үүсэврийн талбайн газар чөлөөлөлт 100%, цэвэршүүлсэн ус дамжуулах 
шугам хоолойн трассын дагуух газар чөлөөлөлт 95%. Төслийн дулаан хангамжийн зураг 
төслийг “Анготранс” ХХК боловсруулж, батлуулсан. 100%. Засгийн газрын 2022 оны мн/322 
дугаар тогтоолоор /нууцын зэрэглэлтэй/ Мянганы сорилтын компакт гэрээний дагуу 
“Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун эх үүсвэр шинээр байгуулах төсөл”-ийг 
хэрэгжүүлэх газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  

   8. Дархан хотын бохир усны менежментийн төсөл 

Төслийн зорилго: Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах, бохир усны 
төв цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуурга болон насос станцын үйл ажиллагааны 
түвшинг дээшлүүлэх, Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, бүтэц, 
зохион байгуулалтыг оновчтой, боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 
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Монгол Улсын Дархан-Уул аймгийн хот байгуулалт түүний төлөвлөлтийг байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөгүй, ээлтэй, тогтвортой байдлаар хөгжүүлснээр чанар аюулгүй байдлын 
үзүүлэлтийн түвшин дээшилж, хүн амын амьдрах орчны төлөв байдал сайжирна.  

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсын 2 дахь том хотод үйлдвэржилтийг дэмжих, 
төвлөрлийг сааруулах, хот хөдөөгийн ялгааг арилгах үндсэн нөхцөл бий болж, Дархан 
хотын бохир усны менежмент сайжирч, бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж (ТЦБ), ариутгах 
татуургын үйл ажиллагааны түвшин дээшилнэ. Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын 
менежментийн чадавхийг бэхжүүлж, байгууллагын бодлого бүтэц, зохион байгуулалтыг 
оновчтой болгоход дэмжлэг болно. 

Төслийн хэрэгжилт: "АХБ-ны зээлээр хэрэгжиж буй төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч 
“Людвиг Пфейффер-Эмит” түншлэл нь санхүүгийн чадамжгүй болж дампуурсан тул 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зарласан.  Тендерт шалгарсан “Байгууламж” ХХК-
тай 2022.10.26-нд А1-1/2022/499-р гэрээг байгуулсан. Төсөл 3 багц бүрэлдэхүүн хэсэгтэй 
бөгөөд нийт хэрэгжилт 88,6%-тай. Үүнээс: 

 Төслийн 1-р багц буюу  цэвэрлэх байгууламжийн  барилга угсралтын ажлын  
гүйцэтгэл 81%-тай;   

2-р багц буюу дулааны болон бохир усны шугам хоолойн угсралтын ажил 96%-тай; 
3-р багц буюу байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх төсөл 89%-тай байна.   
 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, 
дүгнэлт 

Арга хэмжээний 
нэр 

Зорилтын 
тоо 

Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 Нийт хувь 

Ажлын нийт 
түвшин 3 81% 96% 89% 88,6% 

2022 оны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт 

4 58.3% 52.85% 98.5% 68.7% 

 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 90%, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн”  
гэж дүгнэж байна.   

9. Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /Бичил дэд төв/-ийн 1 дүгээр үе 

шат 

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн /БГД, БЗД, СХД, ЧД,ХУД, СБД/  43 
хорооны нутаг дэвсгэр дэх төвлөрсөн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдох бололцоогүй 
гэр хорооллын дундын болон захын бүсийн тодорхой байршлуудад бие даасан 50 ширхэг 
бичил дэд төвийг үе шаттай барьж байгуулсанаар гэр хорооллын байгаль орчны  бохирдол 
багасч, оршин суугчдын ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.  

 
Төслийн хэрэгжилт: Төслийн I шатанд Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвд нийт дулааны 

16.2км, ус хангамжийн 19.5км, ариутгах татуургын 14.8км ИШС, 2ш усан сан, 1ш цэвэрлэх 
байгууламж, цахилгаан хангамжийн КТП-4ш, 110 кВт-ын үлдэгдэл 26.4км ЦДАШ шинээр 
ашиглалтад оруулж инженерийн хангамжийн эх үүсвэр, шугам сүлжээний хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлж, тухайн нутаг дэвсгэрийн давхардсан тоогоор 1000 орчим иргэдийн ая тухтай 
ажиллаж, амьдрах нөхцөл, боломжийг хангаад байна. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийн 
авто зам, нийгмийн дэд бүтцийн барилгын ажлын явц 95 %-тай байна. 

"Бичил дэд төв /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 18-р хороо/" -ийн 1-р ээлжийн ИШС-
ний угсралтын ажил 100% гүйцэтгэсэн. Улсын комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна. 
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 100%-тай. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  
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10. Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, 

Баянзүрх/ 

Төслийн зорилго: Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүрэг, Дархан-
Уул аймаг, Сэлэнгэ аймгийн нийт 25 байршилд 9556 ширхэг гэрэлтүүлэг суурилуулсанаар 
гэр хорооллын оршин суугчдын ажиллаж, амьдрах нөхцлийг сайжруулах зорилготой.  

Төслийн хэрэгжилт: "Төслийн хүрээнд Дархан-Уул аймгийн 4 суманд нийт 1406 ш 
гэрэлтүүлгийг 2021.10.11-ний 09/2021-р дүгнэлтээр, Сэлэнгэ аймгийн 3 суманд 1350 ш 
гэрэлтүүлгийг 2021.08.23-ны ГГ-28/2021-р комиссын дүгнэлтээр 2021 онд тус тус байнгын 
ашиглалтад оруулсан. УБ, Баянзүрх дүүрэгт нийтдээ 3057ш гэрэлтүүлэг ашиглалтад 
оруулахаас 2004ш гэрэлтүүлэгийг 2022.07.08-ны Цах-205/2022 комиссын дүгнэлтээр, 1053 
ш-ийг нь 2022.11.21-ний Цах-407/2022 комиссын дүгнэлтээр тус тус ашиглалтад оруулсан. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  

 11.Аймгийн төвүүдийн бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэл 

 Төслийн зорилго:  Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчилж, шинээр барих замаар өсөн нэмэгдэж буй дэд 
бүтцийн хэрэгцээг хангаж, байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалж, хүн амыг эрүүл аюулгүй 
орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

 Төслийн хэрэгжилт:  "Бүгд Найрамдах Польш Улс (БНПУ)-ын Засгийн газрын 
зээлээр  “Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих 
төсөл”-ийн хүрээнд Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр аймгийн төвд цэвэрлэх 
байгууламж барих ажлыг AB Industry , Smart Waste Technologies компанийн түншлэл, 
Дорнод аймагт цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг “Мелиорекс” ХХК гүйцэтгэж байна. Баян-
Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийг 
боловсруулж дууссан. Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийг 
боловсруулж байна. Төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийг БХБСайдын 
2021.11.25-ны А/139-р тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.  

Төслийн нэгжийг Сангийн сайдын 2022.01.10-ны өдрийн 6 тоот тушаалаар байгуулсан. 
Төсөл хэрэгжүүлэх  нэгжийн зохицуулагчийг ТНБД-ын  2022.05.24-ний А/56-р тушаалаар 
томилсон.  

Төслийн хэрэгжилт 10%-тай байна. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ, дүгнэлт 

Арга хэмжээний нэр Нийт хувь 

Ажлын нийт түвшин 10% 

2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 92,9% 

 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинг бүрэн хангасан тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн”  гэж дүгнэж байна.   

12. Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн төсөл - МОН-3388 

Төслийн зорилго: Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэ технологи ашиглан 

байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, орон нутгийн оршин суугчдын эрүүл 
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ахуй, орчны стандартыг дээшлүүлэх зорилгоор Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговь, 

Дорноговь аймгийн төвүүдэд био өнгөр тогтоогч бүхий идэвхжүүлэгч лагийн технологи 

ашигласан орчин үеийн үр ашигтай цэвэрлэх байгууламж барих мөн аймгуудын нийтийн аж 

ахуйн байгууллагуудын бүтцийн шинэчлэл, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой.  

Төслийн хэрэгжилт: Төслийн хүрээнд 4 аймгийн төвд хоногт 3000м3 бохир усыг 

цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барьсан. Архангай, Өвөрхангай, Өмнөговь аймгийн 

цэвэрлэх байгууламжийг 2021 онд ашиглалтад оруулсан.  Дорноговь аймгийн төвийн 

цэвэрлэх байгууламжийг 2022.08.08-ны өдөр улсын комисс ажиллаж, УКД-10/2022 дугаар 

комиссын актаар ашиглалтад оруулсан.  Төслийн хэрэгжилт 100%.   

Төслийн хүрээнд дараах нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. Үүнд:   

 Дорноговь аймгийн орон нутгийн НААҮГ-ын хүсэлтээр элс баригчийн гадуур 

сендвичен байгууламж, аймгийн төвийн үерийн далан сувгийн угсралтын ажлыг 

хийж дууссан. 

 Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын үерийн уснаас хамгаалах даланг шинээр нэмж 

хийх хүсэлтийг орон нутгаас тавьсан тул нэмэлтээр 200м далангийн ажил хийсэн 

 Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын бохир усны 3.8 км шугам сүлжээ, өргөлтийн 

насос станцын барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад оруулсан.    

 Төслийн бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа “Лагийн менежментэд үзүүлэх техникийн 

туслалцаа ТТ9100”  дэд төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод 200 

айлд сайжруулсан нүхэн жорлон хамтарч барихаас 47 айлын нүхэн жорлонг барьж, 

ашиглалтад оруулсан нь ариун цэврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх жишиг ажил 

болсон.                                                                   

 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд суманд Ус дулаан дамжуулах төв 10-ын дулаан 

хангамжийн 380 метр дулааны өгөх буцах, хэрэгцээний халуун усны өгөх буцах 

шугам, хүйтэн усны 5 шугамын угсралтын ажлыг хийсэн. 

 Цэвэр усны эх үүсвэрийн 2.5 км цэвэр усны шугамын ажлыг гүйцэтгэж байнгын 

ашиглалтад оруулсан.  

Мөн төслийн зээлийн хөрөнгийг зөв зарцуулснаар 1,6 сая.ам долларын хөрөнгөөр  
Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Төгрөг сумдад цэвэр усны эх үүсвэр, шугам сүлжээ, Дорноговь 
аймгийн Айраг, Өргөн сумдад ариутгах татуургын шугам сүлжээ барьасн нь зээлийн 
зарцуулалт, үр өгөөж сайн байгааг харуулж байна. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  

 

   13. Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын 

хөгжлийн төслийн нэмэлт санхүүжилт – 3713 

Төслийн зорилго: Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн шинэ технологи ашиглан 
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, орон нутгийн оршин суугчдын эрүүл 
ахуй, орчны стандартыг дээшлүүлэх зорилгоор Булган, Хөвсгөл, Дундговь, Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгийн төвүүдэд био өнгөр тогтоогч бүхий идэвхжүүлэгч лагийн технологи 
ашигласан орчин үеийн үр ашигтай цэвэрлэх байгууламж барих мөн аймгуудын нийтийн аж 
ахуйн байгууллагуудын бүтцийн шинэчлэл, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой.  

Мөн төслийн бүрэлдхүүнд ядуурлыг бууруулах Япон сангийн 2,0 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Говь-Алтай, Дархан-Уул, Сүхбаатар, Өвөрхангай 
аймгуудын төвд “Аймгийн төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн төсөл”-ийг эхэлсэн 
бөгөөд төслийн хуулийн дүгнэлт Хууль, зүй дотоод хэргийн яамнаас 2020.08.17-ны өдөр 
гарснаар төсөл хүчин төгөлдөр болж, албан ёсоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.  
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Төслийн хэрэгжилт:  
МОН-3713: Хэнтий, Хөвсгөл, Булган аймгийн төвд цэвэрлэх байгууламж шинээр 

барьж 2021 онд, Дундговь аймгийн төвд  2022 онд ашиглалтад оруулсан. Сүхбаатар 
аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжид техникийн комисс ажилласан. Төслийн хэрэгжилт 
100%. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  

   14. Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл 

Төслийн зорилго: Говь-Алтай аймгийн төвийн ус хангамжийн одоо ашиглаж байгаа 
эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Тайширын усан сангаас эргийн далд байгууламжаар 
усыг шүүрүүлэн авч 54.7 км урттай далд шугам хоолойгоор дамжуулан Алтай хотын 19 
мянган хүн амын амьдрах нөхцөл болон тэдэнд үзүүлэх усны үйлчилгээний чанар 
хүртээмжийг дээшилүүлэх зорилгоор Бүгд Найрамдах Австри Улсын хөнгөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн.  

 Төслийн хэрэгжилт: БНАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд гадаргын усыг 
цэвэрлэн Говь-Алтай аймгийн төвийн хүн амыг стандартын шаардлагад нийцсэн ундны 
усаар  "Тайшир-Алтай" төслийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж, 2021.11.24-нд 
ашиглалтад оруулсан. Төсөл бүрэн хэрэгжиж дууссан. 100%. 

Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн зорилтот түвшинд хүрсэн тул 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 100%, “үр дүнтэй”  гэж дүгнэж 
байна.  

Төслийн үр дүн:   
• Алтай хотын унд, ахуйн усны хэрэгцээг усаар хангах баталгаат эх үүсвэртэй болж,  

усны хангамж, хүртээмж нэмэгдсэн. 

• Алтай хотын гэр хорооллын 57 мянган хүн амын амьдрах нөхцөл болон тэдэнд 
үзүүлэх усны үйлчилгээний чанар дээшилсэн.  

 

Төслүүдийн ажлын явц, хэрэгжилтийн үнэлгээг хүснэгтээр харуулбал: 

 Төслийн нэр Зорилтот түвшин  
Ажлын явц 
/хувиар/ 

Хэрэгжилт  
үнэлгээ 

1 
Ногоон нуур орчмын 1008 айлын 
орон сууцны төсөл 

Төслийн ажлын явц 65 хувь. 
Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

35 90 

2 
Солонго – 1 орон сууцны 
хороолол барих төсөл  

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга 
угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

10 100 

3 
Солонго – 2 орон сууцны 
хороолол барих төсөл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга 

угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
10 100 

4 
Баянголын амны түрээсийн орон 
сууцны хороолол барих төсөл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. Барилга 

угсралтын ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
15 100 

5 
Эко яармаг-1 гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн төсөл 

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл 
бүрэн хэрэгжиж дуусна. 

30 90 

6 
Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх 
байгууламж 

Төслийн ажлын явц 55 хувь. 

Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
65 90 

7 
Улаанбаатар хотын ус 
хангамжийг урт хугацаанд 
тогтвортойгоор нэмэгдүүлэх 

Төслийн ажлын явц 15 хувь. 

Төслийг  эхлүүлнэ. 
20 100 

8 
Дархан хотын бохир усны 
менежментийн төсөл 

Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл 

бүрэн хэрэгжиж дуусна 
88,6 90 

9 
Инженерийн дэд бүтцийг 
сайжруулах төсөл /Бичил дэд 
төв/-ийн 1 дүгээр үе шат 

Төслийн ажлын явц 1 хувь. 

Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
100 100 
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10 
Дэд бүтцийн хөгжил төсөл 
/Дархан-Уул, Сэлэнгэ, 
Сонгинохайрхан, Баянзүрх/ 

Бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 100 100 

11 
Аймгийн төвүүдийн бохир ус 
цэвэрлэх байгууламжийн 
шинэчлэл 

Төслийн ажлын явц 2 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

эхлүүлнэ. 

10 100 

12 

Зүүн өмнөд Говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо 
суурин газруудын хөгжлийн 
төсөл - 3388 

Төслийн ажлын явц 90 хувь. 

Төслийн ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
100 100 

13 

Зүүн өмнөд Говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо 
суурин газруудын хөгжлийн 
төслийн нэмэлт санхүүжилт - 
3713 

Төслийн ажлын явц 80 хувь. 

Барилга угсралтын ажлыг 

гүйцэтгэнэ. 

90 100 

14 Тайшир-Алтай ус хангамж төсөл 
Төслийн ажлын явц 100 хувь. Төсөл 

бүрэн хэрэгжиж дуусна. 
100 100 

 Дундаж хувь 97.1% 

 

ТАВ. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 

1. “Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн барилга, орон 

сууц, нийтийн аж ахуйн салбарт хамаарах төсөл, арга хэмжээний 2022 оны 

хэрэгжилт 97.1 хувиар үнэлэгдэв.  

ЗУРГАА. ЗӨВЛӨМЖ 

Төслийн нэгжүүдэд зөвлөмж болгох нь: 

1. Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн 

МОН- 3388, Тайшир-Алтай ус хангамжийн төсөл, Дэд бүтцийн хөгжил төсөл /Дархан-

Уул, Сэлэнгэ, Сонгинохайрхан, Баянзүрх/дуусч байгаатай холбогдуулан төслийн 

хүрээнд баригдсан барилга, байгууламж шугам сүлжэээний өмчлөлийн асуудлыг 

холбогдох газруудтай хамтран шийдвэрлүүлэх; 

2. Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн хүрээнд 
2023 онд барилгын ажилд шаардагдах барилгын материалын судалгаа гаргаж, 
материалын болон хүний нөөцийг бүрдүүлэх;  

3. Солонго – 1, 2 орон сууцны хороолол барих төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
бэлтгэл ажлыг хангаж, барилга угсралтын ажлыг 2023 оны 1-р улиралд багтаан 
эхлүүлж; 

4. Төслийн нэгжүүд хэрэгжилтийн явцын тайланг тухай бүр төслийн удирдах хороонд 
танилцуулж, тулгамдаж буй асуудлыг тухай бүр шийдвэрлүүлж ажиллах;  
 

12.5.Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 

тайлан 

 “ТӨРӨӨС БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ  
БОДЛОГО”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР 

 ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
 

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО:  

“Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтэд 2022 оны 

жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч 
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ажиллах зарим асуудлын талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, ЗГХЭГ болон холбогдох 

дээд байгууллагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 

нөхцлийг бүрдүүлэхэд энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго оршино.  

 

ХОЁР.  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТҮВШИН ҮНЭЛСЭН АРГАЧЛАЛ: 

Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 

206, 2021 оны 374 дугаар тогтоолоор тус, тус батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов. 

             ГУРАВ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

  “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ыг Засгийн газрын 2019 
оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор батлуулж 2019-2021 он, 2022-2025 
он, 2026-2029 он гэсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр ажлыг эхлүүлээд байна. Үүнд: 

I үе шат: 2019-2021 онд барилгын салбарын бодлого, үйл ажиллагаанд шинэчлэлт 
хийгдэж, хууль, эрх зүйн орчин боловсронгуй болсноор төрийн байгууллагуудын бүтэц, 
зохион байгуулалт цомхон, чадварлаг болж, төрийн зохицуулалт сайжирч, төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэл өргөжих нөхцөл бүрдэнэ. 

II үе шат: 2022-2025 онд барилгын төслийн удирдлага, мэдээллийн нэгдсэн цахим 
систем нэвтэрч, норм, нормативын баримт бичиг боловсронгуй болсноор барилгын үйл 
ажиллагааны уялдаа холбоо, чанар сайжирч, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
нөхцөл шаардлага хангагдах бодит нөхцөл бий болж, үндэсний бүтээн байгуулалтын 
чадавх нэмэгдэн гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, бизнесийн тогтвортой, таатай орчин 
нөхцөл бүрдэнэ. 

III үе шат: 2026-2029 онд барилгын салбарын үйл ажиллагаа шинжлэх ухаан, 
инновацид суурилан хөгжих боломж нөхцөл бүрдэж, эрчим хүч, усны хэмнэлттэй, байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндэд ээлтэй, барилгын материал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
нэмэгдэн барилгын ажил улирлын хамаарлаас гарна. 

Бодлогын зорилго нь: Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын 
зорилго нь бүс нутаг, хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан барилгын салбарын 
хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

 

Бодлогын зорилтууд: 

   Зорилт-1. салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, норм 
нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар барилгын техникийн нэгдсэн 
бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх; 
       Зорилт-2. салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийн хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлүүдийг тодорхойлж, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд суурилсан инновацийн 
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгоx; 
    Зорилт-3. хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоонд суурилсан хот төлөвлөлтийг 
хэрэгжүүлэх, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажилд тогтвортой, ухаалаг, 
ногоон хөгжлийн зарчмыг тусган олон улсын түвшинд хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 
       Зорилт-4. хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар барилгын салбарын эдийн засгийн өсөлтийг хангаx; 
       Зорилт-5. эх орны эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг үр ашигтай, зохистой ашиглах 
замаар импортыг орлох, экспортын чиг баримжаатай барилгын материалын үйлдвэрлэлийг 
бүсчлэн хөгжүүлэх; 
    Зорилт-6. барилгын салбарын мэргэжлийн сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, шинэчлэх замаар сургалтын 
чанарыг дээшлүүлж, салбарын хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах арга хэмжээ авч 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиx; 
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     Зорилт-7. орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар, 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулах; 
      Зорилт-8. барилгын салбарыг хөгжүүлэх зорилт, арга хэмжээг үндэсний орон зайн 
мэдээллийн дэд бүтцэд тулгуурлан газрын харилцааны бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх гэсэн 8 зорилтын хүрээнд хэрэгжиж байна. 

Бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2019 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 67 дугаар тушаалаар баталсан. 
Төлөвлөгөөнд 8 зорилтын хүрээнд тусгасан нийт 106 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан 
байна.   

 
ДӨРӨВ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 

Бодлогын 8 зорилтод хүрэх үйл ажиллагааны 25 заалт бүрээр хэрэгжилт 2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 82.8 хувьтай, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв. Үүнд: 100 
хувьтай хэрэгжсэн 12,  90 хувьтай хэрэгжсэн 1, 70 хувьтай хэрэгжсэн 9, 50 хувьтай 
хэрэгжсэн 3, 30-0 хувьтай хэрэгжсэн 0, заалт бүхий ажлууд байна.      

                     Хүснэгт -1 

 

№ 
Үзүүлэлт Зорилт 

Нийт арга 

хэмжээний 

тоо 

Үүнээс дундаж 

үнэлгээ 

/%/ 100% 90% 70% 50% 30% 0% 

 

1 

Арга 

хэмжээ 
8 25 12 1 9 3 0 0 82,8 

 
Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг зорилт, үйл ажиллагаа тус бүрээр харуулбал:  

№ Үйл ажиллагаа 

Суурь 
Түвшин 
/2021 

он/ 

Зорил
тот 

түвши
н  

/202

5 он/ 

Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь 

(хүрээгүй бол шалтгаан нөхцөл тайлбар) 
% 

Зорилт: 2.3.1 Салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, норм 

нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг 

хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг эрчимжүүлнэ. 

1 

2.3.1.1. Салбарын 
төрийн 
захиргааны болон 
мэргэжлийн 
байгууллагын 
бүтэц, зохион 
байгуулалтыг 
оновчтой болгож, 
чиг үүргийн 
давхардалгүй, 
цомхон, 
чадварлаг 
байхаар 
шинэчлэх; 

Нэмэлт 
өөрчлө

лт 
оруулах 

хууль 
/тоо/ 

 
 

- 

Чиг үүргийн шинжилгээнд тулгуурлан яамны 

үйл ажиллагааны стратеги, зохион 

байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, 

бүтэц орон тоог шинэчлэн боловсруулж Засгийн 

газрын 2020 оны 104 дүгээр тогтоолоор 

батлуулсан.  Уг тогтоолын дагуу тус яам нь 7 

газар, 7 хэлтэс, 78 орон тоотойгоор ажиллаж 

байна. 

100 

2 

2.3.1.2. Хууль, эрх 
зүйн баримт 
бичгүүд 
хоорондын 
зөрчил, хийдэл, 
давхардлыг 
арилгаж, салбар 
дундын уялдаа, 
зохицуулалтыг 
сайжруулах; 

Нэмэлт 
өөрчлө

лт 
оруулах 

хууль 
/тоо/ 

6 
 

0 

11 

Газрын багц 5 хуулий төслийг УИХ-д 2022 оны 

06 дугаар сарын 17-ны өдөр, “Геодези, зураг 

зүйн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын 

төслийг 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр, 

нийт 6 хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 

УИХ-ын 2022 оны "Намрын ээлжит чуулганаар 

хэлэлцүүлэх асуудлын тухай" 52-р тогтоолоор 

хэлэлууүүэх жагсаалтад батлагдсан. 

өргөн мэдүүлсэн.  - Газрын багц хуулийн 

төслийн танилцуулгыг холбогдох байнгын 

100 
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хорооны, зөвлөх, референтүүдэд 2022 оны 9 

дүгээр сарын 27-ны өдөр танилцуулах 

уулзалтыг зохион байгуулсан. Мөн 2022 оны 9 

дүгээр сарын 30-ны өдөр УИХ-ын гишүүд, 

зөвлөхүүдэд танилцуулах уулзалтыг зохион 

байгуулсан. УИХ-ын 2022 оны "Намрын ээлжит 

чуулганаар хэлэлцүүлэх асуудлын тухай" 52-р 

тогтоолоор батлагдсан. 2022 оны 11-р сарын 7-

ны өдөр УИХ дахь намуудын бүлгийн ээлжит 

хурлаар Газрын тухай багц хуулийн төслийг 

хэлэлцэж, УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэгдэж 

байна. 

3 

2.3.1.3. Салбарын 
норм, нормативын 
баримт бичгүүдийг 
эрдэм шинжилгээ, 
судалгаанд 
суурилан 
боловсронгуй 
болгон шинэчилж, 
олон улсын 
жишигт 
нийцүүлэх; 

Норм, 
нормат
ивын 

баримт 
бичгийн 
боловср
уулалт 
/хувь/ 

40 
 

 

60 

Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын 
хэлтэс “Барилга байгууламжийн норм, 
нормативын сан”-гийн хөрөнгөөр 2022 онд: 
Үргэлжлэн хийх-81ажил: 

 Техникийн зохицуулалт – 3 

  Барилгын норм ба дүрэм /техникийн, 
төсвийн/ –27 

  Барилгын болон техникийн дүрэм, заавар, 
цомог, аргачлал – 20 

 Стандарт – 31 
Шинээр эхлүүлсэн-71ажил: 

 Техникийн зохицуулалт-1 

 Барилгын норм ба дүрэм /техникийн, төсвийн/ 
–19 

 Барилгын болон техникийн дүрэм, заавар, 
цомог, аргачлал /технийкийн, төсвийн/ - 25 

 Стандарт – 26 
Нэмэлт санхүүжилтээр хийгдэх-7 ажил байна. 

100 

4 

2.3.1.4. Салбарын 
бүртгэл, 
мэдээллийн 
нэгдсэн цахим сан 
бүрдүүлж, цахим 
засаглалыг 
төлөвшүүлэх; 

Нэгдсэн 
цахим 
систем 

/тоо/ 
 1 
 

ТЗУГ, 
СМТХ 

 

- 

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 02 
дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор барилгын салбарын цахим 
шилжилтийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг БХБ-
ын сайдаар батлуулан хэрэгжилтийг зохион 
байгуулан ажиллаж байна.  
Уг төлөвлөгөө нь БХБЯ түүний харьяа 4 
байгууллагын 19 зорилтын 71 арга хэмжээг 
2021-2024 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  
2022 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дараах 

мэдээллийн системүүдийг 100 хувь хэрэглээнд 

нэвтрүүлэн ашиглаж байгаа 14, туршилт, 

зүгшрүүлэлтийн түвшинд 4, нийт 18 төрлийн 

үйлчилгээг цахимжуулаад байна.  

100 

5 

2.3.1.5 Oлон улсад 
нийтлэг 
мөрдөгддөг гэрээ, 
стандартуудыг 
хэрэглэх, 
нэвтрүүлэх 
замаар барилгын 
үйл ажиллагааны 
удирдлага, 
хяналтыг 
сайжруулах; 

Барилг
ын үйл 

ажиллаг
ааны 
олон 

улсын 
зөвлөх 
инжене
рүүдийн 
холбоо 
(FIDIC)-

ны 
барилг

ын 

40 

“Барилга байгууламжийн зураг төслийн үе шат, 
түүний бүрдэл”-ийн Техникийн даалгаврыг 
2022.10.14-ний 26/2022 дугаартай батлагдсан 
бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулж “Барилгын  зураг төсөл 
зохиогчдын холбоо” ТББ-тай гэрээ байгуулж, 
ажлыг эхлүүлсэн. 
Азийн хөгжлийн банкны техник туслалцааны 

хүрээнд Фидик” олон улсын гэрээний сургалтыг 

төрийн болон төрийн бус байгууллагын албан 

хаагчдын оролцуулсан сургалтыг 2023 оны 01 

дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

Уг сургалтаар Фидик гэрээний загварыг 

50 
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гэрээни
й 

хэрэгжи
лт 

/хувь/- 
15 

ашиглах, улмаар гэрээлэгч талуудын эрсдэлийг 

бууруулж барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний 

харилцаанд олон улсын жишиг, туршлага мөн 

түүний дагасан соёлыг нэвтрүүлэх зорилготой. 

6 

2.3.1.6. Барилгын 

салбарт 

хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн хууль, 

тогтоомж, 

үндэсний 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

хангуулахтай 

холбогдсон 

стандарт, норм, 

дүрэм, журмыг 

боловсронгуй 

болгох 

Хөдөлм
өрийн 

аюулгүй 
байдал, 
эрүүл 
ахуйн 

стандар
т, норм, 
дүрэм, 
журам 
/хувь/- 

27 
ББМҮБ

ХЗГ 

40 “Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 
167 дугаар конвенцын 42 дугаар зүйлд заасны 
дагуу хэрэгжилтийн анхны тайланг 
боловсруулах ажлын хүрээнд 2022 оны 05 
дугаар сарын 09-ны өдөр ХНХЯ, ОУХБ-тай 
хамтран уулзалт зохион байгуулсан, Барилгын 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 167 дугаар 
конвенцын тайланг 2022 оны 09 дүгээр сарын 
01-ний өдрийн дотор хүргүүлэхээр бэлтгэл 
хангаж байна. 
Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 
167-р конвенцийн биелэлт ирүүлэх тухай 
2022.05.24-ний өдрийн 9/2537 дугаар албан 
бичгийг холбогдох байгууллагуудад 
хүргүүлсэн.  
"Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 
167 дугаар конвенцын биелэлтийг 
боловсруулах тухай сургалтыг ОУХБ-тай 
хамтран 2022.06.25-ны өдөр зохион байгуулж 
Барилгын салбарын ХАБЭА-н салбар хорооны 
гишүүд болон МХЕГ, НМХГ, АХОЭХ, ҮЭ-ийн 
байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан.  
"Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 

167 дугаар конвенцын биелэлтийг боловсруулж 

2022.10.25-ны өдрийн 2/4840 дугаартай албан 

бичгээр ХНХЯ-нд хүргүүлсэн. Мөн биелэлтийг 

англи хэл рүү орчуулж ХНХЯ-нд хүргүүлсэн. 

70 

Зорилт: 2.3.2. Салбарын шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

тодорхойлж, эрдэм шинжилгээ, судалгаанд суурилсан инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг бий болгоно. 

1 

2.3.2.1. эх орны 

эрдэс түүхий 

эдийг гүн 

боловсруулах, 

барилгын ажлын 

улирлын 

нөлөөллийг 

багасгах, инженер 

геологийн 

судалгааг 

нэмэгдүүлэх, 

газар хөдлөлт, 

үерийн гамшгийн 

эрсдэлийг 

бууруулах болон 

эрчим хүчний 

хэмнэлттэй, 

байгаль орчинд 

ээлтэй 

технологийг 

нэвтрүүлэх 

Импорт
ыг 

орлох, 
экспорт

ыг 
дэмжих 
шинэ 

матери
ал, 

бүтээгд
эхүүний 
судалга
а- 10,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

 

2022 онд барилгын салбарт хийгдсэн 
судалгаанууд: 
1. “Барилгын дотор орчны агаарын чанарт 
барилгын материалын үзүүлэх нөлөөлөл, 
түүний хяналт” сэдэвт хууль эрхзүйн орчны 
суурь судалгааг НҮБХС-аар санхүүжүүлэн 
зөвлөх үйлчилгээ захиалж хийлгэсэн.  
Монгол орны хувьд ердийн бетоноос өндөр бат 

бэхтэй бетонд шилжиж эхэлж байгаа өнөө үед 

бетоны бат бэхийн шаардлагыг цементийн орц, 

химийн нэмэлтийн хүчээр хангаж байгаа боловч 

цаашид дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад 

үйлдвэрлээд эхэлсэн чанарын өндөр 

үзүүлэлттэй /HPC/ бетоны чанарын шаардлагад 

нийцсэн эзэлхүүний нягт, хатуулаг өндөртэй 

гүний чулуулгаар дайрга, элс бэлтгэх 

шаардлагыг хангахын тулд “Уулын нягт 

чулуулгыг буталж дайрга үйлдвэрлэхэд гарсан 

элс. Техникийн шаардлага” MNS 6928:2021 

шинэ стандартыг боловсруулан батлуулж  2021 

оны 10 дугаар сараас эхлэн мөрдөгдөж 
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судалгаа, 

шинжилгээг 

салбарын 

шинжлэх ухаан, 

технологийн 

тэргүүлэх чиглэл 

болгон 

хэрэгжүүлэх 

эхэлсэнтэй уялдуулан энэ стандартыг мөрдөж  

ажиллахын зэрэгцээ уулын чулуулгыг дахин 

бутлах замаар  дайрга үйлдвэрлэхэд гарсан 

механик элс  үйлдвэрлэх технологийн тоног 

төхөөрөмж болох VSI маркийн элсний 

бутлуураар нэмж тоноглох  талаар манай 

холобооноос зөвлөж ажилласны үр дүн болон 

Премиум конкрит ХХК-ийн Оюу толгойн далд 

уурхайн бүтээн байгуулалтад 1000-1200 

маркийн  бетон үйлдвэрлэж байгаа туршлагыг 

нэвтрүүлэх талаар дүүргэгч материал олборлон 

боловсруулах үйл ажиллагаа явуулж буй  аж 

ахуйн нэгжүүд бетоний чанарт онцгой анхаарч 

ажиллаж байна. 

2 

2.3.2.2. Шинжлэх 

ухаан-

үйлдвэрлэлийн 

хамтын 

ажиллагаанд 

суурилсан 

гарааны компани 

байгуулах, 

дэвшилтэт техник, 

технологи 

нэвтрүүлэх, 

бойжуулах, 

нутагшуулах, 

үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх үйл 

ажиллагааг 

дэмжин 

хөгжүүлэх; 

Ногоон 
барилг

ын 
техноло

ги 
нэвтрүү

лэх 
гарааны 
компан

и 
/тоо/-20 
 

30 Барилгын материалд үнэлгээ хийх ажлыг 
эхлүүлэх зорилгоор “Ногоон барилгын 
материалын тухай ойлголт” сэдэвт уулзалт, 
семинарыг ГОУХАН-тэй хамтран 2022.3.22-ны 
өдөр “Блү Скай”-д зохион байгуулж, тус 
семинарт 50 гаруй хүн оролцож, “Монгол Улсад 
хэрэгжүүлж байгаа барилгын салбарын ногоон 
бодлого”, “Ногоон барилгын материалын тухай 
ойлголт”, тэр дундаа “Эрчим хүч шингээсэн 
материалын ойлголт, үнэлгээ”, “Олон улсын 
сайн туршлага, үнэлэх, хянах систем”-ийн 
талаар илтгэлүүд тавигдаж, харилцан санал 
солилцлоо. Энэхүү арга хэмжээний зорилго, 
гарах үр дүнгийн талаар МҮОНРТ, Ийгл 
телевиз, Малчин телевиз, Монголын радио, 
Эерэг.мн сайт зэрэг мэдээллийн хэрэгслүүдэд 
яриа өгч, олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн. 
Уулзалтын үр дүнд барилгын материалыг 
үйлдвэрлэлийн явцад шингээсэн эрчим хүчний 
хэрэглээгээр үнэлэх асуудал түлхүү яригдаж 
байсантай холбогдуулан цаашид энэ талаар 
судлах, арга хэмжээ авч ажиллах шаардлагатай 
гэж үзэж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
ажиллахаар төлөвлөж байна.   
- Засгийн газрын 2017 оны 290 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Байгаль орчинд ээлтэй 
дэвшилтэт арга, технологи нэвтрүүлсэн иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах 
журам”-ын 1.2-д заасан “...эрчим хүчийг хэмнэх, 
хүлэмжийн хийн ялгарал, хог хаягдал болон 
дулаан алдагдлыг багасгах, агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн байгаль 
орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж 
буй аж ахуйн нэгж болох “Кинг спан” ХХК, 
“Голден бизнес групп” ХХК-иудыг дэмжин 
ажиллаж тэдгээр байгууллагад “Ногоон 
гэрчилгээ”, импортолж буй бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнд нь “Эко тэмдэг” олгож, дэмжлэг 
үзүүлж, мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгсөн. 
- “Кинг Спан” ХХК-ийн импортлох 
бүтээгдэхүүнийг Гаалийн болон нэмэгдсэн 
өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 
асуудлыг Гаалийн тарифын зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх тухай хүсэлтийг Сангийн сайд 
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Б.Жавхланд 2022.05.24-ний өдрийн 1/2526 
тоотоор хүргүүлсэн.  
- “Кингспан Монголиа” ХХК-ийн Куадкор 
/Quadcore/ “ногоон” бүтээгдэхүүнийг суртчилан 
таниулах өдөрлөгт 2022.10.20-ны өдөр 
оролцож, тус компанийн толгой компани болон 
“Кингспан Лимитед” ХХК-ийн ерөнхийлөгч Суат 
Кироглу Монгол Улсад Барилгын материалын 
лаборатори бэлэглэхээ уг арга хэмжээн дээр 
танилцуулсан.  
- “Голден бизнес групп” ХХК-ийн 
импортлохоор зорьж буй CLT+GLTWI /cross-
laminated timber/ технологийг судлан Ногоон 
гэрчилгээ, Эко тэмдэг олгох хүсэлтийг БОАЖЯ-
нд 2022.06.21-ний өдрийн 3/3001 тоотоор 
хүргүүлсэн.  
“МБҮА” ТТБ, Канад Улсын ЭСЯ-тай хамтран 
зохион байгуулж байгаа “Канад Улсын ногоон 
барилгын шийдлүүд” арга хэмжээнд 2022.11.30-
ны өдөр 08.30-11.00 цагт оролцож, холбогдох 
аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулсан.   

Зорилт 2.3.3. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоонд суурилсан хот төлөвлөлтийг 

хэрэгжүүлэх, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажилд тогтвортой, ухаалаг, 

ногоон хөгжлийн зарчмыг тусган олон улсын түвшинд хүргэх орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

1 

2.3.3.1. Хот 

байгуулалт, 

барилга 

байгууламжийн 

зураг төсөл 

боловсруулах 

ажлын төлөвлөлт, 

чанарыг 

сайжруулах 

замаар хүн амын 

шилжилт 

хөдөлгөөн, 

төвлөрлийг 

сааруулж, 

нийгмийн 

үйлчилгээний 

чанарт дэвшил 

гаргана; 

Хот 
байгуул
алтын 
баримт 
бичиг 
/тоо/-2 

 
 

4 

- Монгол Улсын хэмжээнд 1960-1990 онуудад 
УБЗТИ-д 300 гаруй сумын ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулж дуусгасан байдаг. Эхнээсээ 
хэрэгжилтийн хугацаа дуусаж, шинээр 
боловсруулах шаардлагатай болсон юм. 
Одоогийн байдлаар Монгол Улсад 330 сум, 
суурин байгаагаас 2000-2017 онуудад 
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулсан 179 сум, суурин 
байна. 2018-2022 онд улс, орон нутаг, олон 
улсын санхүүжилтаар “Монгол Улсын хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл”, “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Булган 
аймгийн төв Булган хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, “Замын-үүд, Цагааннуур чөлөөт 
бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций, Гурван 
тэс сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө, Говь-Алтай аймгийн төв Алтай 
хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд 
“Алтанбулаг, Бичигт, Замын-Үүдийн хилийн 
боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-ний 
баримт бичгийг боловсруулж Хилийн боомтын 
Үндэсний зөвлөлөөр,  Хөшигийн хөндий дэх 
“Шинэ Зуунмод” хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг баталсан хэлэлцүүлж Засгийн 
газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
143 дугаар тогтоолоор тус тус батлуулаад 
байна. Мөн “Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд, 
Улиастай  хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, “Зүүн бүсийн тулгуур төв 
Чойбалсан, Өндөрхаан хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө”, “Төвийн бүсийн тулгуур 
төв Дархан, Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, “Стратегийн ач холбогдол бүхий 
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ашигт малтмалын орд газрыг түшиглэн хөгжих 
Багануур хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-
г боловсруулж Засгийн газраар,  “Архангай 
аймгийн төв Цэцэрлэг хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, “Өвөрхангай аймгийн төв 
Арвайхээр хотын  хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г боловсруулан тухайн аймгийн 
ИТХ-аар тус тус хэлэлцүүлэн батлуулаад 
байна. 

2 

2.3.3.2.  Хот 

байгуулалт, 

барилга 

байгууламжийн 

зураг төслийн 

байгууллага, 

мэргэжилтнүүдийн 

хариуцлагыг 

өндөржүүлж, 

ажлын уялдаа 

холбоог 

сайжруулах болон 

зураг төсөлд 

магадлалын 

хяналтыг 

боловсронгуй 

болгоно; 

Хот 
төлөвлө

лтийн 
норм, 

нормат
ивын 

баримт 
бичиг 

/ тоо/-2 
 

 

4 
 

  Хот, суурин газрын ногоон байгууламжийн 
тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий 
ажлын хэсгийг БХБ-ын сайдын 2022.04.25-ны 
өдрийн  94-р тушаалаар байгуулан ажиллаж 
байна. Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын 
хүрээнд ажил гүйцэтгэх 2022/51 тоот 
даалгаврыг боловсруулж БХБЯ-ТНбД 
С.Магнайсүрэнгээр 2022.11.13-ны өдөр 
батлуулж, хуулийн зөвлөхтэй  2022.11.14-ний 
өдрийн ажил гүйцэтгэх 2022/532 тоот гэрээ 
байгуулан хуулийн төсөл, хуулийн үзэл 
баримтлалын төсөл, холбогдох тандан 
судалгаа, тооцоог боловсруулж байна.  
Норм, дүрэм журам боловсруулах ажлын 
хүрээнд: 
-“Хот байгуулалтын төсөл боловсруулах 
заавар”, “Хот байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх 
заавар”, “Хот, суурин газрыг цогцоор нь 
хөгжүүлэх үндсэн зарчмуудыг нэгтгэсэн 
аргачлал”, “Хот, суурины барилгажаагүй (нөөц) 
нутаг дэвсгэрийг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн 
заавар”, “Хот, суурины барилгажсан нутаг 
дэвсгэрийг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн заавар”-ын 
төслүүдийг тус тус боловсруулсан.  
- “Архитектур график (зураглалын) стандарт” 
боловсруулах ажлын даалгаврыг батлуулж, 
ажлыг эхлүүлсэн  мөн  “Барилга байгууламжийн 
эзлэхүүн,  барилга байгууламж барих эдэлбэр 
газрын талбайн харьцааг тодорхойлох 
аргачлал” БД боловсруулах ажлын  техникийн 
даалгаврыг боловсруулж байна. 
-”Хотын орон зайн хүртээмжтэй байдлын 
төлөвлөлт /БД/ барилгын дүрмийг 
боловсруулах техникийн даалгаврыг хянаж 
Төрийн нарийн бичгийн даргаар 2022.09.30-ны 
өдөр 4/2022 дугаартай батлуулсан. 
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Зорилт 2.3.4. Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар барилгын салбарын эдийн засгийн өсөлтийг хангана. 

1 

2.3.4.1. Салбарын 

хөгжлийн дунд ба 

урт хугацааны 

төлөвлөлтийг 

улсын хөрөнгө 

оруулалтын 

бодлого, 

төлөвлөлттэй 

уялдуулж, түүнд 

дэвшүүлсэн 

зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэх 

ДНБ-д 
эзлэх 

барилгы
н  

салбары
н хувь 
хэмжээ 
/хувь/-5 

 
 

5 
 
 
 
 
 

Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(үйлдвэрлэлийн аргаар тооцсон) 2021 онд оны 
үнээр 43.6 их наяд төгрөг, 2015 оны зэрэгцүүлэх 
үнээр 27.1 их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оноос 1.6 
хувиар өссөн байна. Барилгын салбар нь нийт 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.7 хувийг эзэлж 
байна. Барилгын салбарын нэмэгдэл өртөг оны 
үнээр 1.4 их наяд төгрөг, зэрэгцүүлэх үнээр 
825.5 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оноос оны 
үнээр 1.3 (0.1%) их наяд төгрөгөөр өссөн бол 
зэрэгцүүлэх үнээр 244.5 (22.8%) тэрбум 
төгрөгөөр буурсан байна. 
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (үйлдвэрлэлийн 
аргаар тооцсон) 2022 оны эхний 9 сарын 
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замаар эдийн 

засгийн өсөлтийг 

хангах; 

урьдчилсан гүйцэтгэлээр оны үнээр 35.2 их 
наяд төгрөгт хүрсний 798.2 (2.3%) тэрбум 
төгрөгийг барилгын салбар бүрдүүлж байна. 
Барилгын салбарын нэмэгдэл өртгийн хэмжээ 
2016 оны мөн үеэс 255.9 (47.2%), 2020 оны мөн 
үеэс 137.9 (20.8%), өмнөх оны мөн үеэс 187.6 
(30.7%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн байна. 
2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр 391.9 тэрбум төгрөг 
болж, өмнөх оны мөн үеэс 13.9 (3.7%) тэрбум 
төгрөгөөр өссөн байна.                                                          

2 

2.3.4.2. Зах 

зээлийн 

харилцаанд 

нийцүүлэн 

үндэсний бүтээн 

байгуулалтын 

чадавхийг 

нэмэгдүүлэх, 

дэмжих, салбарын 

эдийн засгийн 

дархлааг 

бэхжүүлэх, 

хамгаалах; 

Барилга 
угсралт

ын 
ажлын 
хэмжээ 
төгрөг 

/тэрбум/
-4.343,0 

 
 

8.33
8,0 

 
 
 
 

Барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэл 
2021 онд 4.5 их наяд төгрөгт хүрч, өмнөх 
оноос 695.6 (13.4%) тэрбум төгрөгөөр буурсан 
байна. Барилга угсралт, их засварын ажлын 
гүйцэтгэлийн 97.7 хувийг дотоодын, 2.3 хувийг 
гадаадын барилгын байгууллага гүйцэтгэсэн 
байна.  Барилга угсралт, их засварын ажлын 
гүйцэтгэл 2022 оны эхний 9 сард 4.6 их наяд 
төгрөг болж, 4.5 (97.5%) их наяд төгрөгийн 
ажлыг дотоодын барилгын байгууллага, 115.2 
(2.5%) тэрбум төгрөгийн ажлыг гадаадын 
барилгын байгууллага гүйцэтгэсэн байна. 
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3 

 2.3.4.3. Эрчим 

хүчний 

хэмнэлттэй, 

ногоон барилгыг 

дэмжих 

хөнгөлөлттэй 

зээл, татвар, 

урамшууллын 

тогтвортой 

тогтолцоог бий 

болгох замаар 

хөгжүүлэх; 

Ногоон 
барилг

ын 
үнэлгээ

ний 
систем-

1 
 

Ногоон 

гэрчилг

ээтэй 

барилга

-5 

 
 
 
2 
 
 
 

10 

- Ногоон барилгын үнэлгээний аргачлал 
боловсруулах Техникийн даалгавар 
боловсруулж, ажлын даалгаварт санал авахаар 
“Ногоон барилгын зөвлөл”-ийн Техник, 
тогтвортой технологи, стандартын хороонд 
хүргүүлсэн. 
НҮБ-ын НАМА-д захиалан Барилгын 
материалын өртөг өгөөжийн тооцоо 
боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон ажлыг эхлүүлсэн. Тус 
ажлын гүйцэтгэгч /Ганзориг/-тэй уулзаж, 
барилгын материалын амьдралын мөчлөгийн 
үнэлгээ, манай улсад олгож буй “Ногоон 
гэрчилгээ”, “Эко тэмдэг”, тэдгээрийг авсан 
бүтээгдэхүүнүүдийн талаар болон сонгож авсан 
материалуудын ялгаа, нийтлэг тал, цаашид 
анхаарах асуудал гэх мэт олон талаас нь 
ярилцаж, чиглэл өгсөн.   
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Зорилт 2.3.5. Эх орны эрдэс, түүхий эдийн нөөцийг үр ашигтай, зохистой ашиглах замаар 

импортыг орлох, экспортын баримжаатай барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бүсчлэн 

хөгжүүлнэ. 

1 

2.3.5.1. Барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
жилийн дундаж 
өсөлтийг 
нэмэгдүүлж, 
үндсэн нэр 
төрлийн 
материалаар 
дотоодын 
хэрэгцээг хангах; 

Дотоод
ын 

эрдэс 
түүхий 
эдийн 

ашигла
лт 

/ордын 
тоо/-273 

 
 

 
 
 

 
283 

 
 

 

2022 онд БМҮ-лэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
орон нутагт үйлдвэр хөгжүүлэх чиглэлд: 
- Ховд аймгийн Буянт сумын нутагт 
байгуулагдаж буй "Ховд эко цемент" үйлдвэр 
2022.10.28-ны өдөр чулуунцарын зуухны 
нээлтээ хийснээр бүрэн ашиглалтанд орлоо. Уг 
үйлдвэр байгуулагдсанаар жилд 300.000 тонн 
цемент үйлдвэрлэж, баруун 5 аймгийн 
цементийн хэрэгцээг хангах нөхцөл бүрдсэн.  
2022 оны байдлаар шохойн чулууны орд-9, 

тоосгоны шаврын орд-6, барилгын болон 

технологийн элсний орд-9,  элс хайрганы 

хольцны орд-7, перлитийн орд-1, базалтын орд 

-1 тус тус бүртгэгдсэн байна. 
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2 

2.3.5.2. Барилгын 
материалын эрдэс 
түүхий эдийн 
хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний 
эрүүл мэнд, 
байгаль орчинд 
ээлтэй, үр 
ашигтай 
технологи 
нэвтрүүлэх 
замаар 
материалын нэр 
төрөл, 
үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг 
нэмэгдүүлэх; 

Шинэ 
нэр 

төрлийн 
барилг

ын 
матери
алын 

үйлдвэр 
/тоо/-
560 

 
 

570 2022 онд түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх чиглэлээр: 
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тухай хуулийг хүчингүй болгох тухай санал 
боловсруулж, УУХҮЯ-нд 2021 онд хүргүүлсэн 
тул уг асуудлаар мэдээлэл ирүүлэх тухай албан 
бичгийг 2022.05.11-ний өдрийн 1/2320 тоотоор 
УУХҮ-ийн сайд Г.Ёндонд хүргүүлж, Ашигт 
малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төслийн боловсруулалт 
эцэслээгүй хүлээгдэж байгаа тухай хариуг 
2022.05.19-ний 01/1455 тоотоор аваад байна.  
- Барилгын материалын түүхий эдийн 
орд, илэрцийн судалгааг шинэчлэхээр 2022-
2023 оны бүтээн байгуулалтын ажилд 
шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын эрэлт, хэрэгцээ, хайгуул хийх 
шаардлагатай орон нутгийн талаар мэдээлэл 
ирүүлэх тухай албан бичгийг 2022.04.21-ний 
өдрийн 9/1923 тоотоор “БХТ” ТӨААТҮГ болон 
“МБМҮХ” ТББ-д хүргүүлж, “БХТ” ТӨААТҮГ 
аймгуудаас 2022.06.01-ний байдлаар судалгаа 
авч, нэгтгэсэн.   
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
орд илэрцийн судалгааг БХТ-өөс болон 
аймгуудаас хагас, бүтэн жилээр авч, 
шинэчилсэн.   
- Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
тухай хуулийг хүчингүй болгох, Ашигт 
малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгийн төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай, тэдгээр хуулийн төслийн 
боловсруулалтын явцын талаар мэдээлэл авах 
хүсэлтийг  УУХҮ-ийн сайдад 2022.10.20-ны 
өдрийн 1/4848 тоотоор дахин хүргүүлсэн. 
- Бетон хольцын дүүргэгч болох элс, 
хайрга, дайрга нь стандартын шаардлага 
хангахгүй байгаа тул Тохирлын 
баталгаажуулалтад хамрагдсан дүүргэгч 
материал хэрэглүүлэх тухай хүсэлтийг 
“Монголын барилгын үндэсний ассоциаци”, 
“Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо”, 
“Бетон зуурмаг үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-
уудад 2022.10.12-ны өдрийн 2/4705 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн.  
- Ховд аймгийн Буянт сумын нутагт 
байгуулагдаж буй "Ховд эко цемент" үйлдвэр 
2022.10.28-ны өдөр чулуунцарын зуухны 
нээлтээ хийснээр бүрэн ашиглалтанд орлоо. Уг 
үйлдвэр байгуулагдсанаар жилд 300.000 тонн 
цемент үйлдвэрлэж, баруун 5 аймгийн 
цементийн хэрэгцээг хангах нөхцөл бүрдсэн.  
2022 оны байдлаар шохойн чулууны орд-9, 
тоосгоны шаврын орд-6, барилгын болон 
технологийн элсний орд-9,  элс хайрганы 
хольцны орд-7, перлитийн орд-1, базалтын орд 
-1 тус тус бүртгэгдсэн байна. 
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3 

2.3.5.3.  
Хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг 
бууруулах, эрчим 

Барилг
ын 

салбар
ын 

30.1 - БХБЯ, ЭХЗХ, ГОУХАН-ийн “Монгол дахь 
барилга байгууламжийн эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх төсөл”-өөс хамтран зохион 
байгуулж буй “Орон нутагт эрчим хүчний үр 
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хүчийг хэмнэх, 
хаягдал багатай 
үйлдвэрлэл, 
хэрэглээг 
хөгжүүлэх, 
барилгын хог 
хаягдлын 
менежментийг 
сайжруулах; 

хүлэмж
ийн 
хийн 

бууралт 
/мян. тн  

CO2/-
10.9 

 
 

ашгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулах” сэдэвт баруун 
бүсийн сургалтыг 2022.04.14, 15-нд Ховд 
аймагт, төвийн бүсийн сургалтыг 2022.05.12, 13-
нд Төв аймагт, зүүн бүсийн сургалтыг 
2022.05.19, 20-нд Хэнтий аймагт, 2022.05.27-нд 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулж, тус 
сургалтуудад “Барилга, хот байгуулалтын 
яамнаас хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүчний 
хэмнэлтийн бодлого, зорилтыг танилцуулсан.  

- Тус төслийн хаалтын үйл ажиллагаа 
2022.05.04-нд, “Уур амьсгалын өөрчлөлт” ба 
“Орон нутагт эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулах” уулзалт, хэлэлцүүлэг 
2022.05.27-нд БХБ-ын дэд сайд Э.Золбоо 
оролцож үг хэлсэн.   

- ЖЭРЭС ОУБ-ын “Дулаан шийдэл” 
төслийн 1-р шатны үйл ажиллагаа хаагдаж, 2-р 
шатны үйл ажиллагаа эхэлсэн тул бүсийн 
зохицуулагч Clementine Laratte, төслийн 
менежер Элиан Жарри, Б.Оюунтуяа нартай 
2022.04.11-ний 14.00-15.40 цагт барилгын 
дулаан хамгааллын талаар хийх ажлын 
төлөвлөгөөг хэлэлцэв.  

- Барилгын эрчим хүчний хэрэгцээг 
цахимаар тооцож гэрчилгээ олгох боломжийг 
бүрдүүлэх “Барилгын эрчим хүчний 
гэрчилгээний систем” вэб-д суурилсан 
тооцоолуурын хөгжүүлэлтийн хэлэлцүүлгийг 
2022.08.25-ны өдрийн 11.00-13.00 цагт 
“Новотел” ЗБ-д зохион байгуулж, БХТ, ЭХЗХ, 
МБИХ, МБЗТЗХ, ШУТИС зэрэг байгууллагуудын 
холбогдох төлөөллүүдийг хамруулав.  

- Эрчим хүчний Хаартаас Монгол Улсын 
Эрчим хүчний үр ашгийн судалгаа хийж 
байгаатай холбогдуулан 2022.09.30-ны 15.00-
16.00 цагт Олон улсын судалгааны Энержи 
Чартер ХХК-ийн судлаачидтай уулзаж, 
барилгын салбарт дахь ЭХХ-ийн бодлого, 
дулааны тооцоолол, норм, дүрмийн талаар 
мэдээлэл өгсөн.  

- “Барс Урбан девелопмент” ХХК-ийн 
2022.07.07-нд зохион байгуулсан Эрчим хүчний 
хөрөнгө оруулалтын форумд томоохон 
барилгын компаниудыг хамруулах ажлыг 
зохицуулж, бие даасан дулааны эх үүсвэртэй 
танилцуулав.  

- Барилга, хот байгуулалтын яам 2024-
2026 онуудад Улаанбаатар хотод дулааны 
алдагдалтай угсармал орон сууцуудад дулаан 
техникийн шинэчлэл хийх замаар хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг бууруулахад төсөл хэрэгжүүлэгч 
нэгжтэй хамтран ажиллах тухай саналыг НАМА-

д 2022.07.18-ны өдрийн 2/3431 тоотоор 
хүргүүлсэн. 
Барилгын салбарын ХХЯ-ын хяналт, тайлагнал, 
баталгаажуулалтын (ХТБ)-ын тогтолцоог 
сайжруулах, энгийн галлагаатай барилга, 
байгууламжийг тооллогод хамруулах 
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аргачлалын сургалтыг 2022.10.26-ны өдөр 
09.00-13.00 цагт зохион байгуулсан. 

4 

2.3.5.4. Барилгын 
материал, 
бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй 
байдлын хяналтыг 
сайжруулах; 

Тохирл
ын 

гэрчилг
ээтэй 

бүтээгд
эхүүн 
/тоо/-
480 

 
ББМҮБ

ХЗГ 

550 - Барилгын материал үйлдвэрлэлийн 
чанар, стандартын шаардлага хангуулах, 
“Тохирлын гэрчилгээ”, “Аюулгүйн тэмдэг” олгох 
үйл ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллах, 
санал солилцох тухай хүсэлтийг Үндэсний 
итгэмжлэлийн төвд  2022 оны 03 дугаар сарын 
01-ний өдрийн 3/806 тоотоор хүргүүлсэн.  
- Тохирлын гэрчилгээтэй аж ахуйн 
нэгжүүдийн мэдээллийг нэгтгэж, 
www.opendata.gov.mn веб сайтад оруулсан.  
- Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 
бүтээгдэхүүнд дараах 3 байгууллага Тохирлын 
үнэлгээ хийж, нийт 166  ААНБ-ын 192 
бүтээгдэхүүнд “Тохирлын гэрчилгээ” олгосон. 
Үүнд: 
 БХТ” ТӨААТҮГ нь  14 удаагийн хурлаар 
68 ААНБ-ын 89 бүтээгдэхүүний Тохирлын 
үнэлгээг хэлэлцүүлэн хурлын шийдвэрээр 
Тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. 
 “БХҮНТ” нь 49 ААНБ-ын 53 
бүтээгдэхүүний Тохирлын үнэлгээг хэлэлцүүлэн 
хурлын шийдвэрээр Тохирлын гэрчилгээ 
олгосон байна. 
“БАК” нь 49 ААНБ-ын 50 бүтээгдэхүүний 

Тохирлын үнэлгээг хэлэлцүүлэн Хурлын 

шийдвэрээр тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. 

100 

5 

2.3.5.5. Барилгын 
материал, 
бүтээгдэхүүний 
ханган 
нийлүүлэлтийн 
сүлжээ, тээвэр 
ложистикыг 
оновчтой, 
боловсронгуй 
болгох арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлэх; 

Чөлөөт 
бүсэд 

байгуул
ах 

импорт
ын 

хангам
жийн 
төв 

/тоо/-1 
 

ББМҮБ
ХЗГ 

 

2 2022 онд тээвэр, логистикийг сайжруулах 
хүрээнд:  

- Энэ онд Коронагийн хууль үргэлжлэн 
хэрэгжиж хил хаалттай байсан тул 2022 оны 
бүтээн байгуулалтад шаардагдах барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, импортод тулгамдаж 
буй асуудлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэх, 
барилгын материал, түүхий эдийн улс 
хоорондын тээвэр зохицуулалтыг халдвар 
хамгааллын дэглэм дор зохион байгуулах үүрэг 
бүхий байнгын ажиллагаатай ажлын хэсгийг 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022.01.25-
ны өдрийн 19 дүгээр тушаалаар байгуулсан. 

- “Замын-Үүд авто замын боомтын ачаа 
тээврийн хөдөлгөөнийг онцгой дэглэмээр 
зохицуулах тухай” Засгийн газрын тогтоолын 
төсөлд барилгын материалын тээвэрлэлтийн 
асуудлыг тусган 2022.01.13-ны өдрийн 1/173 
тоотоор санал хүргүүлсэн.   

- “МАК цемент” ХХК-ийн цемент, 
клинкерийн тээвэрлэлтийг тасалдуулахгүй 
байх талаар анхаарч, хамтран ажиллах 
хүсэлтийг Говьсүмбэр аймгийн Засаг дарга, 
Шивээговь сумын Засаг дарга нарт 2022.03.01-
ний өдрийн 1/809 тоотоор хүргүүлэв.  

- Цементийн үнэ нэмэгдэж байгаатай 
холбогдуулан дүгнэлт гаргаж, хамтран ажиллах 
саналыг ШӨХТГ-т 2022.03.02-ны өдрийн 1/835 
тоотоор хүргүүлж, холбогдох дүгнэлтийг 
гаргуулав. 

- Барилгын материалын үнийн өсөлттэй 
холбоотой шалгалт хийж, дүгнэлт санал 
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боловсруулах тухай хүсэлтийг БХБ-ын сайдын 
2022.03.14-ний 1/1034 тоотоор Шадар сайд 
С.Амарсайханд хүргүүлсэн.  

- “МАК цемент” ХХК-ийн вагон хүссэн 
хүсэлтийг “УБТЗ” ХНН-т 2022.05.24-ний өдрийн 
1/2525 тоотоор дэмжин уламжилсан.  

- “Мон цемент билдинг материалс” ХХК-
ийн вагон хүссэн хүсэлтийг УБТЗ ХНН-т 
2022.05.31-ний өдрийн 1/2677 тоотоор дэмжин 
уламжилсан. 
Барилгын материалын ханган нийлүүлэлтийг 

нэг цэгээр хүргэх “Барилгачин” худалдааны төв 

шинээр ашиглалтад орсон.  

Зорилт 2.3.6. Барилгын салбарын мэргэжлийн сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, шинэчлэх замаар сургалтын чанарыг дээшлүүлж, 
салбарын хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах арга хэмжээ авч, зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжинэ. 

1 

2.3.6.1. 

Инженерийн 

болон мэргэжлийн 

сургалтын чанар, 

хүртээмжийг 

дээшлүүлж, 

сургалт, 

үйлдвэрлэлийн 

хамтын 

ажиллагааг шинэ 

шатанд гаргах, 

мэргэжилтний 

мэргэжлийн 

чадамж, хөрвөх 

чадварыг 

нэмэгдүүлэх; 

Ур 
чадвары

н 
үнэлгээн

ий 
шалгуур 
үзүүлэлт 
/хувь/ -

20 
 

 

40 Барилгын салбарт мэргэжлийн, чанартай 
боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлууд хийх, 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, техник 
технологийн ололтыг салбарт нэвтрүүлэх 
чиглэлд хамтран ажиллахаар БХБЯ, ШУТИС-
ийн Барилга, архитектурын сургуультай Хамтын 
ажиллагааны санамж бичиг, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд 2022.5.6-нд Талууд 
гарын үсэг зурж албажуулан, хэрэгжүүлж байна.   
“Барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага” 
онол, практикийн анхдугаар бага хурлыг  
ШУТИС-тай хамтран 2022.11.18-ны өдөр зохион 
байгуулан “Төрийн бүтээмж, салбарын хүний 
нөөцийн хөгжлийн хандлага” сэдвээр илтгэл 
тавьж, хэлэлцүүлсэн.  
 
“Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын 
зарим байгууллагыг өөрчлөн байгуулах тухай” 
Засгийн газрын тогтоолын төсөл,  Мэргэжлийн 
болон техникийн боловсролын сургалтын 
байгууллагын төгсөгчдөд тэтгэлэг олгох тухай” 
журмын төсөл, Мэргэжлийн болон техникийн 
боловсрол, сургалтын тухай хуулийн төсөлд тус 
тус тодорхой саналууд боловсруулж, БШУЯ-нд 
хүргүүлсэн.   
  
Үйлдвэрлэлийн болон давтан сургалтын 
шаталсан тогтолцоог бүрдүүлэхтэй 
холбогдуулан “Мэдлэг”, “Ур чадварууд”, 
“Хандлага төлөвшил” гэсэн хэсгүүд бүхий 
мэргэшлийн үндэсний шаталсан бүтцийн 
төслийн тухай Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэлийн төсөлд 2022.12.13-1/5718 тоот 
албан бичгээр БШУЯ-нд санал хүргүүлсэн. 
 
Барилгын салбарын ажил, мэргэжлийн ангилал 
ба тодорхойлолт-YAMAT-08 -ыг “Европын 
холбооны Ажил мэргэжил, мэргэшил, чадамж, 
өрсөлдөх чадварын ангилал”-ын жагсаалт, 
тодорхойлолттой уялдуулан боловсруулж, 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 
2022.12.22-ны өдрийн А/210 дугаар тушаалаар 
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батлуулсан. Салбарын 645 ажил, мэргэжлийн 
нэршил, тодорхойлолтыг шинжлэн 38 ажил 
мэргэжлийг шинээр нэмж, 64-д өөрчлөлт 
оруулан 17 ажил, мэргэжлийг хүчингүй 
болгосон.  
БШУЯ, ХНХЯ-нд  барилгын салбарын МСҮТ-ийг 

чадавжуулах, суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх 

талаар санал, хүсэлтээ албан бичгээр тавьсан.  

2 

2.3.6.2. Барилгын 

салбар дахь 

зохистой 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийг 

дэмжин, ажлын 

байрны 

тогтвортой 

байдлыг хангаж 

хөдөлмөрийн зах 

зээлийг 

хамгаалах; 

Ажиллах 
хүчний 

хэрэгцээ 
/мян.хүн/

-70.2 
 

 

76.0 Техникийн болон мэргэжилтэй ажиллах хүчний 
хэрэгцээ шаардлагыг дотоодоос нөхөх чиг 
шугамыг баримтлан барилгын салбарын МСҮТ, 
техникийн боловсролын чадавжийг 
дээшлүүлэх, суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж байна.     
“Барилгын салбарын ажил мэргэжил, ажиллах 
хүч ба хөдөлмөрийн зах зээлийн суурь 
судалгааг хийх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх” 
ажлын даалгавар боловсруулж, ТНБД-аар 
батлуулан, худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулахаар  БХТ-д 2022.12.23-ны 3/5974 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн.   
БШУЯ-нд 2022.2.1-ний 1/448 тоот албан бичгээр 
2030 он хүртэлх барилга, хот байгуулалтын 
салбарын их бүтээн байгуулалтын төсөл, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай мэргэжилтэн, ажиллах хүчний 
мэдээллийг гаргаж хүргүүлсэн. Нэн 
шаардлагатай 15 мэргэжил, томоохон бүтээн 
байгуулалтад 2432 ажиллах хүч, мэргэжилтний 
шаардлага байгааг хүргүүлсэн.  
 
Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 55 дугаар 
тогтоолоор шийдвэрлэсэн Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт орон нутгийн 
зэрэглэлтэй “Шинэ Зуунмод”, “Майдар” 
хотуудын бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд 
“Хот байгуулалт, тээврийн хөдөлгөөн 
төлөвлөгч”, “Хот төлөвлөлтийн архитекторч”, 
“Хот төлөвлөлтийн эдийн засагч” болон бусад 
инженер техникийн ажилтнуудын хэрэгцээг 
нарийвчлан тодорхойлох, мэргэжлийн чиглэл, 
индексийг бүс нутгийн онцлог, ажиллах хүчний 
эрэлтээс гадна ажил мэргэжлийн эрэлт, ISCED-
тэй уялдуулж, үр дүнтэй шинэчлэх үүднээс 
салбар дундын ажлын хэсэг байгуулж, хамтдаа 
ярилцаж, боловсруулах санал болон Шинжлэх 
ухаан, технологийн их сургуулийн Барилга, 
архитектурын сургуулийн сургалтын 
мэргэжлийн чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт, шинээр 
оруулах жагсаалтыг БШУЯ-нд 2022.12.20-ны 
4/5855 тоот албан бичгээр хүргүүлэн 
шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. 

100 

3 

2.3.6.3 Инженер, 

техникийн 

мэргэжилтнүүдийн 

мэргэжлийг 

тасралтгүй 

дээшлүүлэх 

сургалтын болон 

Инженер 
техникий

н 
ажилтны 
сургалта

д 
хамрагд
ах хувь 
хэмжээ 

40 “Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил 
дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон 
тооны бус зөвлөл”-ийн 2022.1.24-ний өдрийн 
хуралдааныг зохион байгуулж, Барилгын 
салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил 
дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох үйл 
ажиллагаа, сургалт, шалгалтын төлөвлөгөө, 
2022 оны орлого, зардлын төсвийн төлөвлөгөөг 
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үнэлгээний 

тогтолцоог 

боловсронгуй 

болгох; 

/хувь/-20 
 

 

ТНБД-ын 2022.2.28-ны А/85 дугаар тушаалаар 
тус тус батлуулж, сургалт зохион багуулагч 
“Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо” ТББ-д 
санал, зөвлөмжийн хамт хүргүүлсэн. 
Шалгалтын тестийг шинэчлэх арга хэмжээг авч, 
Зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх 
чиглэлийг МБНХ-нд хүргүүлсэн. Тестийн 
сангийн зарим хэсгийн шинэчилсэн. 
 
ТНБД-ын 2022.3.22-ны А/91, 5 дугаар сарын 14-
ний өдрийн А/71, 5 дугаар сарын 19-ны өдрийн 
А/116 дугаар тушаалуудаар Барилгын 
салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, 
мэргэшлийн зэрэг олгох шалгалтын 
комиссуудыг тус тус томилуулсан. 
ТНБД-ын дараах тушаалуудаар 2022 онд 1204 
ИТА-нд мэргэшлийн зэрэг шинээр олгосон бол 
652 ИТА-ний мэргэшлийн зэргийг сунгаж, нийт 
1856 ИТА-нд мэргэшлийн зэргийг олгож, 
сунгасан. 
 

Салбарын хэмжээнд 6615 мэргэшлийн зэрэгтэй 
ИТА-нууд ажиллаж байна. 
ЖАЙКА, КОЙКА зэрэг олон улсын хамтын 

ажиллагааны байгууллагуудтай хамтран болон 

яам дангаараа мэргэжлийн болон бусад 

чиглэлийн мэдлэг, чадамжийг дээшлүүлэх 76 

удаагийн сургалтууд зохион байгуулан 

давхардсан тоогоор 3428 салбарын төрийн 

албан хаагчдыг хамруулсан. Эдгээрээс БХБЯ-

наас 2 албан хаагчийг БНСУ-ын Засгийн газрын 

тэтгэлэгт магистрын хөтөлбөрт, ГЗБГЗЗГ-аас 2 

албан хаагчийг тус тус хамруулахад дэмжлэг 

үзүүлсэн зэрэг болно. 

ТНБД-ын 
тушаалын 
огноо дугаар 

Шинээр Сунга
сан 

Нийт 

2022.4.8-ны 
А/103 

251 142 396 

2022.6.8-ны 
А/127 

440 217 657 

2022.10.20-
ны А/159 

182 84 266 

2022.12.16-
ны А/173 

331 209 540 

 1204 652 1856 

Зорилт 2.3.7. Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар үйлчилгээг 

нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулна. 

1 

2.3.7.1. Хот 

байгуулалтын 

бодлого, 

төлөвлөлтөд 

суурилсан орон 

сууцны үндэсний 

хөтөлбөрийг 

боловсруулж, 

хэрэгжүүлэн 

Төрөөс 
нийтийн

аж 
ахуйн 

талаар 
баримт

лах 
бодлог

ын 
баримт 
бичиг 

 
1 
 
 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 202 

дугаар тогтоолоор “150 мянган айл-Орон сууц” 

үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт 2022 оны 88.6 мянган айлын орон 

сууц ашиглалтад орж урьдчилсан байдлаар 

68.5 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

100 
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зорилтот бүлгийн 

иргэдэд чиглэсэн 

орон сууцны 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх; 

/тоо/ 
 

 

2 

2.3.7.2. Нийтийн 

аж ахуйн 

үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, 

боловсронгуй 

болгох; 

Төрөөс 
нийтийн

аж 
ахуйн 

талаар 
баримт

лах 
бодлог

ын 
баримт 
бичиг 
/тоо/ 

 
 

 
Засги

йн 

газры

н 

тогто

ол - 1 

Засгийн газрын 2020 оны 94-р тогтоолоор 
“Төрөөс орон сууц, нийтийн аж ахуйн талаар 
баримтлах бодлого”-ыг,  БХБ-ын сайдын 2020 

оны 113-р тушаалаар Төрөөс орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн талаар баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг тус 
тус баталсан.  
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний 
удирдлагын тухай хуульд тухайн салбарын 
бодлого нь УИХ-аас баталсан хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг байхаар 
заасны дагуу “Төрөөс орон сууц, нийтийн аж 
ахуйн талаар баримтлах бодлого”-ыг Засгийн 
газрын 2021 оны 314-р тогтоолоор хүчингүйд 
тооцсон.  

100 

3 

2.3.7.3 

Инженерийн дэд 

бүтцийн 

хангамжийг 

нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр бүтээн 

байгуулалтын 

ажил өрнүүлж, 

эрчим хүчний 

хэмнэлттэй, шинэ 

дэвшилтэт техник 

технологи 

нэвтрүүлэх; 

Инжене
рийн 
дэд 

бүтцийн 
хангам
жийн 

түвшин 
/хувь/-
30% 

 
 

35% 1.УИХ-ын 2021 оны 106-р тогтоолоор баталсан 
“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 8 арга хэмжээ 
тусгагдсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90%-
тай;   
2.Засгийн газрын 2021 оны 53-р тогтоолоор 
баталсан “Үйлдвэрийн бохирдолыг бууруулах 
төлөвлөгөө”-нд 60 арга хэмжээг 2024 он 
хүртэлх хугацаанд хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн. 2022 оны байдлаар 18 арга 
хэмжээний хэрэгжилт 90%-тай;   
3.УИХ-ын 2021 оны 56-р тогтоолоор баталсан 
“Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө”-нд 12 
арга хэмжээ 96%-тай тус тус хэрэгжиж байна. 
4.Засгийн газрын 2021 оны 161-р тогтоолоор 
баталсан “Сумын хөгжил: Инженерийн дэд 
бүтцийн хангамж” төсөл, арга хэмжээний 
хүрээнд 19 аймгийн 59 суманд инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга байгууламжийг шинээр 
барих, шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр 
тусгасан бөгөөд 2022 оны байдлаар 18 суманд 
барилга угсралтын, 15 суманд инженерийн 
шугам сүлжээний зураг төслийг 
боловсруулсан. Төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилт 100%-тай; 
5.Мөн УИХ-аар хэлэлцүүлж батлуулахаар 

хүлээгдэж байгаа “Байгаль орчны зорилтот 

хөтөлбөр” болон “Бүсийн зорилтот хөтөлбөр”-

ийн төсөлд салбарын чиглэлээр хэрэгжүүлэх 14 

төсөл, арга хэмжээний саналыг тусгасан болно.                      

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зорилт 2.3.8. Барилгын салбарыг хөгжүүлэх зорилт, арга хэмжээг үндэсний орон зайн мэдээллийн 

дэд бүтцэд тулгуурлан газрын харилцааны бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулан хэрэгжүүлнэ. 

 2.3.8.1 Барилгын 

салбарыг 

хөгжүүлэх 

бодлого, 

төлөвлөлт, 

үндэсний 

Төрөөс 
баримт

лах 
бодлого 
хөтөлбө

р 
/тоо/-3 

3 
 
 
 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний 
удирдлагын тухай хууль 2020 онд шинэчлэн 
батлагдсан бөгөөд тус хуульд салбарын 
хэмжээний төрөөс баримтлах бодлогыг Монгол 
Улсын урт, дунд, богино хугацааны бодлогын 
баримт бичгүүдэд тусгах, уялдаа холбоог 
хангахаар хуульчлагдсан. Үүний дагуу газрын 

100 
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хэмжээний 

томоохон бүтээн 

байгуулалтын 

төсөл, 

хөтөлбөрийг орон 

зайн мэдээлэлд 

тулгуурлан газрын 

харилцаа, 

геодези, зураг 

зүйн салбарын 

бодлоготой 

уялдуулан 

хэрэгжүүлэх. 

 харилцаа, геодези, зураг зүй, үндэсний орон 
зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн талаарх бодлогыг 
“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт 
хугацааны бодлогын баримт бичиг /Гуравдугаар 
бүлгийн 3.6 дахь зорилтын хүрээнд газрын 
харилцааны чиглэлээр 10, геодезийн чиглэлээр 
7 үйл ажиллагаа/, Монгол Улсыг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл / 
Гуравдугаар бүлгийн 3.6 дахь зорилтын хүрээнд 
газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, үндэсний 
орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэцийн чиглэлийн 6 
дэд зорилт/, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө /Гуравдугаар бүлэг, 3.7 дахь 
зорилтын хүрээнд 3 дэд зорилтыг дэвшүүлж 
нийт 20 арга хэмжээ/-ний холбогдох бүлэг, 
хэсэгт тус тус тусган хэрэгжүүлж байна. 

 

   “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх талаар 

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.  

Зорилт-1-ийн хүрээнд:   

 Газрын багц 5 хуулий төслийг УИХ-д 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр, 
“Геодези, зураг зүйн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 2022 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдөр, нийт 6 хуулийн төслийг УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. УИХ-ын 2022 оны 
"Намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцүүлэх асуудлын тухай" 52-р тогтоолоор хэлэлууүүэх 
жагсаалтад батлагдсан. 
өргөн мэдүүлсэн.  - Газрын багц хуулийн төслийн танилцуулгыг холбогдох байнгын 
хорооны, зөвлөх, референтүүдэд 2022 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр танилцуулах 
уулзалтыг зохион байгуулсан. Мөн 2022 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр УИХ-ын гишүүд, 
зөвлөхүүдэд танилцуулах уулзалтыг зохион байгуулсан. УИХ-ын 2022 оны "Намрын ээлжит 
чуулганаар хэлэлцүүлэх асуудлын тухай" 52-р тогтоолоор батлагдсан. 2022 оны 11-р сарын 
7-ны өдөр УИХ дахь намуудын бүлгийн ээлжит хурлаар Газрын тухай багц хуулийн төслийг 
хэлэлцэж, УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэгдэж байна. Мөн Хот, суурин газрын ногоон 
байгууламжийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий        ажлын хэсгийг БХБ-ын 
сайдын 2022.04.25-ны өдрийн 94-р тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Хуулийн төсөл 
боловсруулах ажлын хүрээнд ажил гүйцэтгэх 2022/51 тоот даалгаврыг боловсруулж БХБЯ-
ТНбД С.Магнайсүрэнгээр 2022.11.13-ны өдөр батлуулж, хуулийн зөвлөхт үйлчилгээний 
байгууллагатай 2022 онд ажил гүйцэтгэх 2022/532 тоот гэрээ байгуулан хуулийн төсөл, 
хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, холбогдох тандан судалгаа, тооцоог боловсруулж байна.  

 Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 02 дугаар албан даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор барилгын салбарын цахим шилжилтийн арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг БХБ-ын сайдаар батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  

Уг төлөвлөгөө нь БХБЯ түүний харьяа 4 байгууллагын 19 зорилтын 71 арга хэмжээг 
2021-2024   онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  

2022 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар дараах мэдээллийн системүүдийг 100 хувь 
хэрэглээнд нэвтрүүлэн ашиглаж байгаа 14, туршилт, зүгшрүүлэлтийн түвшинд 4, нийт 18 
төрлийн үйлчилгээг цахимжуулаад байна. 

Зорилт-3-ийн хүрээнд:   

 2018-2022 онд улс, орон нутаг, олон улсын санхүүжилтаар “Монгол Улсын хүн 
амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”, “Улаанбаатар хотын 2040 он 
хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Булган аймгийн төв Булган хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө”, “Замын-үүд, Цагааннуур чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций, Гурван тэс сумын төвийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө, Говь-Алтай аймгийн төв Алтай хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
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боловсруулах ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд “Алтанбулаг, Бичигт, Замын-Үүдийн хилийн 
боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-ний баримт бичгийг боловсруулж Хилийн боомтын 
Үндэсний зөвлөлөөр Хөшигийн хөндий дэх “Шинэ Зуунмод” хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг баталсан хэлэлцүүлж Засгийн газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
143 дугаар тогтоолоор тус тус батлуулаад байна. Мөн “Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд, 
Улиастай  хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Зүүн бүсийн тулгуур төв Чойбалсан, 
Өндөрхаан хотын хөгжлийн ерөнхий   төлөвлөгөө”, “Төвийн бүсийн тулгуур төв Дархан, 
Зуунмод хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”, “Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт 
малтмалын орд газрыг түшиглэн хөгжих Багануур хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г 
боловсруулж Засгийн газраар,  “Архангай аймгийн төв Цэцэрлэг хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө”, “Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээр хотын  хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г 
боловсруулан тухайн аймгийн ИТХ-аар тус тус хэлэлцүүлэн батлуулаад байна. 

 Норм, дүрэм журам боловсруулах ажлын хүрээнд дараахь ажлуудыг хийгсэн. 
Үүнд: 

- “Хот байгуулалтын төсөл боловсруулах заавар”, “Хот байгуулалтын төсөл 
хэрэгжүүлэх заавар”, “Хот, суурин газрыг цогцоор нь хөгжүүлэх үндсэн зарчмуудыг 
нэгтгэсэн аргачлал”, “Хот, суурины барилгажаагүй (нөөц) нутаг дэвсгэрийг хөгжүүлэх 
төлөвлөлтийн заавар”, “Хот, суурины барилгажсан нутаг дэвсгэрийг хөгжүүлэх 
төлөвлөлтийн заавар”-ын төслүүдийг тус тус боловсруулсан.  

- “Архитектур график (зураглалын) стандарт” боловсруулах ажлын даалгаврыг 
батлуулж, ажлыг эхлүүлсэн мөн “Барилга байгууламжийн эзлэхүүн, барилга байгууламж 
барих эдэлбэр газрын талбайн харьцааг тодорхойлох аргачлал” БД боловсруулах ажлын 
техникийн даалгаврыг боловсруулж байна. 

- “Хотын орон зайн хүртээмжтэй байдлын төлөвлөлт /БД/ барилгын дүрмийг 
боловсруулах техникийн даалгаврыг хянаж Төрийн нарийн бичгийн даргаар 2022.09.30-ны 
өдөр 4/2022 дугаартай батлуулсан. 

         Зорилт-5-ийн хүрээнд:   

 Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чанар, стандартын шаардлага хангуулах, 
“Тохирлын гэрчилгээ”, “Аюулгүйн тэмдэг” олгох үйл ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллах, 
санал солилцох тухай хүсэлтийг Үндэсний итгэмжлэлийн төвд  2022 оны 03 дугаар сарын 
01-ний өдрийн 3/806 тоотоор хүргүүлсэн. Тохирлын гэрчилгээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
мэдээллийг нэгтгэж, www.opendata.gov.mn веб сайтад оруулсан. Барилгын материалын 
үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнд дараах 3 байгууллага Тохирлын үнэлгээ хийж, нийт 166  
ААНБ-ын 192 бүтээгдэхүүнд “Тохирлын гэрчилгээ” олгосон. 

 Зорилт-8-ийн хүрээнд:   

 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль 2020 онд 
шинэчлэн батлагдсан бөгөөд тус хуульд салбарын хэмжээний төрөөс баримтлах бодлогыг 
Монгол Улсын урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд тусгах, уялдаа 
холбоог хангахаар хуульчлагдсан. Үүний дагуу газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, 
үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн талаарх бодлогыг “Алсын хараа 2050” Монгол 
Улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг /Гуравдугаар бүлгийн 3.6 дахь зорилтын 
хүрээнд газрын харилцааны чиглэлээр 10, геодезийн чиглэлээр 7 үйл ажиллагаа/, Монгол 
Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл / Гуравдугаар бүлгийн 3.6 дахь 
зорилтын хүрээнд газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд 
бүтэцийн чиглэлийн 6 дэд зорилт/, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө /Гуравдугаар 
бүлэг, 3.7 дахь зорилтын хүрээнд 3 дэд зорилтыг дэвшүүлж нийт 20 арга хэмжээ/-ний 
холбогдох бүлэг, хэсэгт тус тус тусган хэрэгжүүлж байна. 
                 
  Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай,  50 хувьтай дараах 3 арга хэмжээ 
байна. Үүнд: 
 

1. 2.3.1.5 Oлон улсад нийтлэг мөрдөгддөг гэрээ, стандартуудыг хэрэглэх, 
нэвтрүүлэх замаар барилгын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах; 
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2. 2.3.2.1 эх орны эрдэс түүхий эдийг гүн боловсруулах, барилгын ажлын улирлын 

нөлөөллийг багасгах, инженер геологийн судалгааг нэмэгдүүлэх, газар хөдлөлт, үерийн 

гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй 

технологийг нэвтрүүлэх судалгаа, шинжилгээг салбарын шинжлэх ухаан, технологийн 

тэргүүлэх чиглэл болгон хэрэгжүүлэх;  

3. 2.3.4.1. Салбарын хөгжлийн дунд ба урт хугацааны төлөвлөлтийг улсын хөрөнгө 

оруулалтын бодлого, төлөвлөлттэй уялдуулж, түүнд дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх 

замаар эдийн засгийн өсөлтийг хангах; 

 
ТАВ. ДҮГНЭЛТ 

1. “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”ын хэрэгжилт 2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар  82.8 хувьтай, “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж байна. 

2. “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ыг Засгийн газрын 2019 
оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор батлуулж 2019-2021 он, 2022-2025 
он, 2026-2029 он гэсэн 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхажлын хүрээнд II үе шат 2022-2025 оны 
хэрэгжилт эхэлж байна. 
 

ЗУРГАА. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланд тусгагдсан “Эрчимжүүлэх 
шаардлагатай” 50 хувьтай 3 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч, 2023 оны 
төлөвлөгөөнд тусган, төлөвлөгөө гарган ажиллахыг бүх газар, хэлтсүүдэд үүрэг болгох;  

2. “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын II үе шат 2022-2025 
оны хэрэгжилт эхлэсэнтэй холбогдуулан батлагдсан бодлогын баримт бичгийн шалгуур 
үзүүлэлтийг 2021 оны түвшингээр авч, 2025 оны хүрэх түвшинд уялдуулан жил бүрийн 
төлөвлөгөөндөө тусган биелэлтийг ханган ажиллах; 

3. “Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого”-ын II үе шатыг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхэд  санхүү, 
эдийн засаг болон төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд 
анхаарч, улсын төсөв, бусад эх үүсвэрээс шийдвэрлэн жилийн эцсийн биелэлт болон 2023 
оны төсөвт хөрөнгө мөнгийг тусгахад онцгой анхаарахыг Төрийн нарын бичгийн дарга болон 
бүх газар, хэлтсүүдэд зөвлөсүгэй. 

 
 “150 МЯНГАН АЙЛ-ОРОН СУУЦ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН 

 ХЭРЭГЖИЛТЭД 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР 
 ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

 
2023.02.06 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ЗОРИЛГО  

“150 мянган айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад 2022 оны 
жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч 
ажиллах зарим асуудлын талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, ЗГХЭГ болон холбогдох 
дээд байгууллагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлэхэд энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго оршино.  

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов.  

  ХОЁР. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

“150 мянган айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг Монгол Улсын Засгийн газрын 
2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 202 дугаар тогтоолоор баталсан.  
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Хөтөлбөрийн зорилго: Төв, суурин газарт амьдардаг нийт өрхийн дийлэнх олонхын 
худалдан авах чадварт нийцсэн, монгол орны цаг уурын нөхцөлд тохирсон, эрүүл ахуй, 
аюулгүй байдлын шаардлага хангасан, инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцтай болох 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  Барилга, хот байгуулалтын яам   

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагууд, 
салбарын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  

 
Санхүүжилтийн эх үүсвэр, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ:  

 улс, орон нутгийн төсөв; 

 гадаадын зээл, тусламж; 

 гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт; 

 Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаас; 

 концесс; 

 бусад эх үүсвэр. 

Нийт шаардлагатай санхүүжилт: 12,137,556.4 сая төгрөг 

Хэрэгжих хугацаа:  I үе шат: 2019-2020 он; 

                           II үе шат: 2021-2023 он. 
Хөтөлбөрийн зорилтууд:     

Хөтөлбөрийг  дараах 4 зорилтуудаар дамжуулан хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

Зорилт 1. Орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоо, хууль, эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох; 

Хөтөлбөрт нэгдүгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх 5 үйл ажиллагааг тусгасан.  
Зорилт 2. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотой дахин төлөвлөх замаар байгаль 
орчинд ээлтэй, ашиглалтын зардал багатай инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон тохилог 
гэр, амины болон нийтийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх; 
 Хөтөлбөрт хоёрдугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх 7 үйл ажиллагааг тусгасан.  

Зорилт 3. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, ногоон 
хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн орон сууцны нийлүүлэлтийг дэмжих; 
 Хөтөлбөрт гуравдугаар зорилтыг хэрэгжүүлэх 9 үйл ажиллагааг тусгасан. 

Зорилт 4.Төрийн халамж, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн 

иргэдийн орон сууцны хангамж, нөхцөлийг сайжруулах. 

  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 202 дугаар тогтоолоор батлагдсан “150 
мянган айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрийн 125 дугаар 
тушаалаар баталсан. Төлөвлөгөөнд 4 зорилтын хүрээнд нийт 95 арга хэмжээ тусгагдсан 
байна.  

 

Хөтөлбөрийг үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагаар Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Сангийн яам, Эдийн засгийн хөгжлийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрчим 
хүчний яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монгол Улсын хөгжлийн банк, аймаг, 
нийслэлийн Засаг дарга, аймгуудын Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, 
“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГазар, “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК, 
“Нийслэлийн орон сууцны корпораци” ХК, салбарын мэргэжлийн холбоод ажиллаж байна.  

Хөтөлбөрийн хүрээнд БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт "Ногоон нуур - 1008 айлын орон сууц төсөл", БНСУ-ын 
Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
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"Солонго -1", "Солонго - 2" төсөл, Сонгинохайрхан нутаг дэвсгэрт "Баянголын ам" төсөл, 
Азийн хөгжлийн банк, Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын 
дэд төвүүдэд нийт 10,000 айлын орлогод нийцсэн орон сууцны хороолол барих төслүүдийг 
хэрэгжүүлж байна.  

 
ГУРАВ. ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийхэд, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 67,3 хувьтай, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 91 
хувьтай,  “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж байна.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар харуулбал: 

№ Шалгуур үзүүлэлт нэгж Суурь 
түвши

н 

Зорилт
от 

түвшин 
/2023/ 

Хүрсэн түвшин  
/2022 он/ 

Хэрэгжилт
хувиар 

1    Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтөөр 
баригдах орон сууц 

өрх 5,189 45000 2019 он- 2002; 2020он - 2454  

2021 он – 453; 2022 он - 5684. 

нийт 10593 

23.5 

2   Инженерийн дэд 
бүтцэд холбогдсон 
орон сууц /50 
байршилд/  

өрх - 10000 2019 он - 142; 2020 он - 2526; 

2021 он – 1588; 2022 он -3585.   

нийт 7841 

78.4 

3   Дагуул хот дагаж 
барих орон сууц 

өрх - 16,512 - - 

4   Ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй 
барилга 

өрх - 3000 2019 он- 1283; 2020 он -717; 

2021 он -266; 2022 он -377. 

нийт 2643 

88.1 

5   Түрээсийн орон сууц  өрх - 18488 2021 он - 3994- төр,орон нутаг 

2022 он - 5592- төр,орон нутаг 

НОСК – 3097 

Хөдөө, орон нутаг - 1638 

30.2 

6   Зах зээлийн орон сууц   - 57000 2019 он-13999;  2020он-15639; 

2021он -17478;  2022он -23201  

нийт 70317 

121.5 

    НИЙТ  5189 150000      100980 67.3 

Хэрэгжилтийн дундаж үнэлгээ /хувь/  67.3 

 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт:  

Хэрэгжилт 
Зорилтын 

тоо 

Зорилт-1 Зорилт-2 Зорилт-3 Зорилт-4 
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2022 оны төлөвлөгөөний 

биелэлт –91% 

4 92,8% 85,3% 89,3% 96,6% 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/  -  67,3% 

 

Хөтөлбөрийн 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг арга хэмжээ тус бүрээр 

харуулбал:                                                                       

 Хөтөлбөрт тусгагдсан 

зорилт, арга хэмжээ 

Биелэлт 

Үнэл

гээ Суурь 

түвшин 

Зорилтот 

түвшин 

Хүрсэн түвшин 

Зорилт 1. Орон сууцны санхүүжилтийн тогтолцоо, хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

Үйл ажиллагаа - 4.1.1. Иргэдийн орон сууцны хангамж, нөхцөлийг сайжруулахад 

чиглэсэн санхүүжилтийн тогтвортой эх үүсвэрийг бүрдүүлэх; 

84 

1 

Орон сууцны тухай 
болон Сууц 
өмчлөгчдийн холбооны 
эрх зүйн байдал, 
нийтийн зориулалттай 
орон сууцны 
байшингийн дундын 
өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн тухай 
хуулиудыг нэгтгэн, Орон 
сууцны тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулж, 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, УИХ-д 
өргөн барина. 

Хуулийн 
төслийг 
ЗГ-ын  
хуралдаа
наар 
хэлэлцүү
лэн 2019 
онд УИХ-
д өргөн 
барьсан.  

Хуулийг 
хэрэгжүү
лж 
ажиллах  

Хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалыг шинэчлэн 
боловсруулж 2022.01.12-нд 
батлуулсан. Хуулийн төслийг 
2022.12.15-ны Сайдын зөвлөлийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 
дэмжигдсэн. ЗГ-ын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх ажлыг түр 
хойшлуулаад хүлээгдэж байна. 
СЯ, ХЗДХЯ-аас өргөн барих 
зөвшөөрөл авахаар төлөвлөж 
байна. 

50 

2 

Орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлийг 
үнэт цаасжуулах үйл 
ажиллагааг 
хялбаршуулах, зардлыг 
бууруулах чиглэлээр 
холбогдох хууль 
тогтоомжид өөрчлөлт 
оруулна. 

Хуулийн 
төслүүди
йн үзэл 
баримтла
лыг 
батлуулс
ан. 

Хуулийн 
төслийг 
батлуулах  

ХБҮЦ-ны тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төсөлд яамдаас дахин санал авах 
бичгийг 2022 оны 12 дугаар сарын 
2-ны өдрийн 01/8223 тоотоор 
хүргүүлсэн. 

70 

3 

Хувь хүний орлогын 
албан татварын тухай 
хуулийн 23 дугаар 
зүйлийн 23.3, 23.4-д 
заасны дагуу амьдран 
суух зориулалтаар анх 
удаа зөвхөн хувьдаа 
орон сууцны барилга 
барьсан, эсхүл орон 
сууц худалдан авсан 
Монгол Улсын иргэнд 
зарцуулсан хөрөнгөтэй 

Хувь 
хүний 
орлогын 
албан 
татварын 
тухай 
хуульд 
заасан 6 
сая 
төгрөгийн 
хөнгөлөл

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

43.1 тэрбум ₮-ийн хөнгөлөлтийг 
олгосон байна 

100 
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тэнцэх хэмжээний 
орлогод ногдох албан 
татварын хөнгөлөлтийг 
эдлүүлнэ. 

тийг 
мөрдөнө. 

4 

Иргэдийн орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлд 
хамрагдах боломжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор 
зээлийн урьдчилгаа 
төлбөрийг тэдний 
тэтгэврийн даатгалын 
нэрийн дансны 
хуримтлалаас 
бүрдүүлэх боломжийг 
судалж санал 
боловсруулах. 

- 
Санал 
боловсру
улах  

Хуримтлалын нэгдсэн сан 
байгуулах ажлын хүрээнд  2022 
оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр 
Сингапурын хамтын ажиллагааны 
байгууллага (SCE)-тай хамтран 
ажиллах санамж бичгийг 
байгуулав. Удирдах хороог 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 
09-ний А/153, Удирдах хорооны 
ажилд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг 
бүхий дэд ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2022 оны 08 
дугаар сарын 09-ний өдрийн А/144 
дүгээр тушаалаар байгуулан 
ажиллаж байна. 

100 

5 

Газрын нөхөн олговрын 
үнэлгээний аргачлалыг 
боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

- 
Аргачлал 
батлуулах  

Сангийн сайд, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2020 оны 
11 дүгээр сарын 02-ны  өдрийн 
202/196 тоот хамтарсан 
тушаалаар үнэлгээний 
аргачлалыг батлуулсан. 

100 

Үйл ажиллагаа – 4.1.2. Орон сууцны даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох; 100 

6 

Орон сууц ашиглалтын 
байгууллага 
мэргэжлийн 
хариуцлагын даатгалд 
заавал даатгуулах, сууц 
өмчлөгч хариуцлагын 
сайн дурын даатгалд 
даатгуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

- 

Даатгалд 
хамрагдс
ан 
ОСАБайг
-га, СӨХ-
ийн эзлэх 
хувь-80 

Архангай аймагт 47 айл өрхөд,  
Дорнод аймаг 61 айл өрхөд, Төв 
аймагт 23 айл өохөд  ипотекийн 
зээл олгож сууц өмчлөгчийн 
хариуцлагын даатгалд 
хамрагдсан байна. 

100 

Үйл ажиллагаа – 4.1.3. Орон сууцны ашиглалт, үйлчилгээ хариуцсан байгууллагын 
үйл ажиллагааны чиглэлийг оновчтой тогтоох, нийтийн зориулалттай орон сууцны 
барилгын засвар, үйлчилгээний зардлыг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах; 

80 

7 

Орон сууцны ашиглалт 
хариуцсан мэргэжлийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны 
стандартыг шинэчилж, 
боловсруулж, 
батлуулна. 

- 
Стандарт 
батлуула
х 

Техникийн даалгаврыг БХБЯ-ны 
төрийн нарийн бичгийн даргын 
2022 оны 09 дугаар сарын 01-ний 
өдөр баталсан. "Орон сууц 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, орон 
сууцны барилгын менемент. Орон 
сууцны барилгын менементийн 
үйлчилгээ, Ерөнхий шаардлага", " 
Орон сууцны дундын өмчлөлийн 
эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээ, 
Ерөнхий шаардлага", " Нэр 
томьёо ба тодорхойлолт", " 
Диспетчерийн болон яаралтай 
засвар үйлчилгээ, Ерөнхий 

70 
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шаардлага" баримт бичгүүдийг 
боловсруулж байна.  

8 

Орон сууцны дундын 
өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн ашиглалт, 
засвар үйлчилгээний 
зардлыг тооцох 
аргачлалыг 
боловсруулж 
батлуулна. 

- 
Аргачлал 
батлуулах 

Орон сууцны ашиглалтын тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн 7.1.2-д “Дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
шаардлагатай засвар үйлчилгээ, 
нэмэлт үйлчилгээний төрлөөр 
хамрах хүрээгээр ажлын өртөг 
тооцох аргачлалыг батлах;” орон 
сууцны асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын чиг 
үүрэгт хамаарахаар тусгаад 
байна.  Аргачлалын төсөл 
боловсруулах зардлыг 2023 оны 
нормчлолын сангийн 
төлөвлөгөөнд тусгуулсан. 

50 

9 

Үйл ажиллагаа- 4.1.4. 
Гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн төсөл 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой татварын 
хөнгөлөлт, 
чөлөөлөлтийн асуудлыг 
үе шаттайгаар 
шийдвэрлүүлэх; 

- 

Татварын 
хөнгөлөлт, 
шийдвэрл
үүлэх 

Төвийн зургаан дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт 19 байршил 58 
хэсэгчилсэн талбайд 44 төсөл 
хэрэгжүүлж, 5684 айлын орон 
сууц ашиглалтад орсон.  

100 

10 

Үйл ажиллагаа - 4.1.5. 
орон сууцны 
хөнгөлөлттэй зээлийн 
урьдчилгаа төлбөрийг 
тэтгэврийн даатгалын 
нэрийн дансны 
хуримтлалаас 
бүрдүүлэх боломжийг 
судалж хэрэгжүүлэх. 

- 
Санал 
боловсру
улах  

2022 оны 07 дугаар сарын 07-ны 
өдөр Сингапурын хамтын 
ажиллагааны байгууллага (SCE)-
тай хамтран ажиллах санамж 
бичгийг байгуулав. Удирдах 
хороог Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын 2022 оны 08 
дугаар сарын 09-ний А/153, дэд 
ажлын хэсгийг Төрийн нарийн 
бичгийн даргын 2022 оны 08 
дугаар сарын 09-ний өдрийн А/144 
дүгээр тушаалаар байгуулан 
ажиллаж байна. 

100 

Зорилт-1. Хэрэгжилт 92,8 

Зорилт 2. Хот, суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотой дахин төлөвлөх замаар байгаль 
орчинд ээлтэй, ашиглалтын зардал багатай инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон тохилог 
гэр, амины болон нийтийн орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх; 
 

Үйл ажиллагаа – 4.2.1. төв, суурин газрын гэр хорооллын газрыг иргэдийн шууд 
оролцоотойгоор дахин төлөвлөж, газрыг зүй зохистой ашиглах хот байгуулалтын 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх; 

85,3 

11 

Хот байгуулалтын тухай 
хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг 
боловсруулж, 
батлуулна. 

- 

Хуулийг 
мөрдөж, 
хэрэгжүү
лнэ 

Хуулийн төслийг Газрын тухай 
багц хуулийн төслийн хамт УИХ-
аар хэлэлцэгдэж байна. 

90 
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12 

Инженерийн 
хангамжийн цогц 
шийдэл бүхий “Ногоон 
сууц” хотхоны нэг 
маягийн зураг төслийг 
боловсруулж батлуулан 
олон нийтийн хүртээл 
болгоно. 

- 

нэг 
маягийн 
зураг 
төслийг 
боловсру
улж 
батлуула
х 

“Ногоон сууц” хотхоны нэг 
маягийн зураг төслийг 
боловсруулж батлуулсан. 

100 

13 

“Хот тосгоны төлөвлөлт, 
барилгажилтын норм” 
БНбД 30-01-04-ийг 
шинэчлэн боловсруулж, 
батлуулна. 

эхний 
тайланг 
ирүүлсэн. 

 

БНбДүрм
ийг 
батлуула
х  

Хот, тосгоны төлөвлөлт, 
барилгажилтын нормыг шинэчлэн 
боловсруулж шүүмж, редакци 
хийсэн.  

90 

14 

Гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөж, 
барилгажуулах төслийг 
үе шаттай хэрэгжүүлж, 
45000 айлын орон 
сууцыг ашиглалтад 
оруулна.  

- 

10000 
айлын 
орон сууц 
ашиглалт
ад 
оруулах  

2022 онд гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөн барилгажуулах 
төслийн хүрээнд 5684 айлын орон 
сууц ашиглалтад орсон болно. 

70 

15 

Гэр хороолын газрыг 
дахин төлөвлөж, 
барилгажуулах төслийн 
хүрээнд ашиглалтад 
орсон орон сууцнуудаас 
худалдан авах иргэдэд 
нэн хөнгөлөлттэй зээл 
олгуулах механизмыг 
тодорхойлж, зээл 
олгуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

2019 онд 
нийт 1820 
иргэнд 
орон 
сууцны 
хөнгөлөл
ттэй зээл 
олгосон. 

7000 
өрхийг 
зээлд 
хамруула
х  

“Нийслэлийн орон сууцны 
корпораци ХК-ийн харьяа охин 
компани байгуулж, хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаас гаргах 
тухай” тогтоолын төслийг 2022 
оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр 
Нийслэлийн Засаг даргын 
зөвлөлийн хурлаар оруулан 
дэмжигдсэн. Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар 
оруулж 2022 оны 11  дүгээр сарын 
17-ны өдөр 94 дүгээр тогтоолоор 
батлагдан хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаас гаргах 
эрхийг “Нийслэлийн Орон сууцны 
корпораци” ХК-ийн ТУЗ-д олгосон. 
Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 
2022 оны А-64 дүгээр тушаалаар 
63 мянган зээлдэгчийн 3.4 их наяд 
төгрөгийн зээлийг хойшлуулсан. 

100 

16 

Гэр хорооллын газрыг 
дахин зохион байгуулах 
төслийг 50 байршилд 
хэрэгжүүлж, 13500 
өрхийг инженерийн 
бүрэн хангамжид 
холбоно. 

төслийн 
хүрээнд 
Өвөрханг
ай аймагт 
55, Төв 
аймагт 87 
өрхийг 
инженери
йн бүрэн 
хангамжт
ай 
болгосон. 

3600 
өрхийг 
инженери
йн бүрэн 
хангамжи
д холбох 

Аймгуудад 2022 онд 3585 айлын 
орон сууцы инженерийн бүрэн 
хангамжид холбогдсон орон сууц 
ашиглалтад ороод байна. 

100 

17 
Инженерийн 
хангамжийн эх үүсвэр, 
шугам сүлжээний 

Аймгууды
н 
хэмжээнд 

3600 
өрхийн 
орон 

2022 онд 3585 өрхийн орон сууц 
ашиглалтад ороод байна. 

100 
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суурилагдсан хүчин 
чадлын ашиглалтыг 
сайжруулах замаар 
аймаг бүрт гэр 
хорооллын 600-аас 
доошгүй өрхийг 
инженерийн хангамжид 
холбож, орон сууцны 
нөхцлийг сайжруулна. 

нийт 517 
өрх 
төвлөрсө
н 
халаалты
н 
системд 
холбогдс
он. 

сууцны 
нөхцлийг 
сайжруул
ах 

18 

Нийслэлийн Сүхбаатар 
дүүргийн 9 дүгээр 
хороо, “Ногоон нуур” 
орчимд 1008 айлын 
орон сууцыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

- 

1008 
айлын 
орон сууц 
барих  

Монгол талын бэлтгэл ажлыг 
бүрэн хангасан. 8 блок барилгын 
суурийг тавьсан.   

70 

19 

Улаанбаатар хотод 
иргэдийн худалдан авах 
чадварт нийцсэн, эко 
орон сууцны төслийг 
хэрэгжүүлж, 10000 
айлын орон сууцыг үе 
шаттайгаар барьж 
ашиглалтад оруулна.  

- 

2500 
айлын 
орон сууц 
барих  

Баянхошуу талбарын ТЭЗҮ 
боловсруулан, эцэслэх шатандаа 
явж байна. Баянхошуу дэд төвийн 
В15 талбарын Эко хорооллын 
орон сууцны барилгын ажлын 
зургийн даалгавар болон эскиз 
зургийг Хот байгуулалт, хөжглийн 
газраар батлуулж, хорооллын 
инженерийн дэд бүтцийн зураг 
төслийг боловсруулан 
магадлалаар хянуулан батлуулж, 
тендерийг 2022 оны 7 дугаар сар, 
9 дүгээр сард зарласан. 

50 

20 

Нийслэлийн Баянзүрх 
дүүргийн 19 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэр, 
Цайз зах орчимд 
иргэдийн оролцоотой 
газар дахин зохион 
байгуулах “Цайз эко 
хотхон” 712 айлын орон 
сууцыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

- 

2022 
оноос 
ашиглалт
ад 
оруулах 

Хувийн хэвшлийн санхүүжилт 
буюу "Эрэл грүпп" ХХК нь 5 блок 
20 айлын орон сууцны барилгын 
ажлыг гүйцэтгэн ашиглалтад 
оруулсан. 

90 

21 

Гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөн 
барилгажуулах төслийг 
хэрэгжүүлэхэд төсөл 
хэрэгжүүлэгч аж ахуйн 
нэгжүүдэд хөнгөлөлттэй 
зээл, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг татахад 
дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 

- 

Үйл 
ажиллагаан
ы 
гүйцэтгэлээ
р 

Өмнөговь аймагт Нанзад 
хорооллын иргэдийн хүсэлтийн 
дагуу дахин төлөвлөлтийн 
байршил, хил заагийг тодорхой 
болгон 7000 м2 газрыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах 
зорилгоор аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдээр 3 байршлыг 
батлуулан хэрэгжүүлж байна. 
“Сэлэнгэ орон сууц” ОНӨААТҮГ-

ын мэдэлд шилжүүлж, уг газарт 95 
айлын 2 блок орон сууцны 
барилга барихаар төлөвлөн ТЭЗҮ 
боловсруулсан.  

100 

22 
Гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөхтэй 
холбогдсон мэдээ 

- 
Үйл 
ажиллагаа
ны 

2022 он жилйин эцсийн байдлаар 
гэр хорооллын газрыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах төслийн 

100 
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мэдээллээр хангах 
сургалт уулзалт зохион 
байгуулах, зөвлөгөө 
өгөх иргэдийн ирдэвх 
санаачилгыг өрнүүлэх 
иргэдийн бүлэг 
байгуулах ажлыг зохион 
байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлж ажиллана.  

гүйцэтгэлэ
эр  

байршилд нийт 13 иргэдийн бүлэг 
байгуулагдахад дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан.   

23 

Дулааны эх үүсвэрийн 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх 
ашиглалтын 
найдвартай байдлыг 
хангах, төвлөрсөн 
дулаан хангамжид 
холбогдох боломжгүй 
газруудад шинээр эх 
үүсвэр, шугам сүлжээг 
барьж байгуулах арга 
хэмжээ үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

Амгалан дулааны станцыг 116 
МВт-аар өргөтгөх төслийн 
барилга угсралтын гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, 2022 оны 06 
дугаар сард барилга угсралтын 
ажлын гэрээг байгуулсан. 2022 
оны 10 дугаар сард "Амгалан ДС" 
ТӨХК болон "Ди би эм лизинг" 
ХХК хооронд санхүүгийн 
түрээсийн гэрээг байгуулсан. 

100 

Үйл ажиллагаа – 4.2.2. инженерийн хангамжийн шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийг шинээр барих, шинэчлэх, өргөтгөх төслийг үе шаттай хэрэгжүүлж, 
орон сууцны хотхон хороолол, түүний нийгмийн дэд бүтцийн барилга 
байгууламжийг барих нөхцөлийг бүрдүүлэх;  

82,8 

24 

Байгаль орчинд ээлтэй, 
дэвшилтэт технологи 
бүхий шинэ төв 
цэвэрлэх 
байгууламжийг барьж, 
ашиглалтад оруулна. 

АХБ-ны 
хөнгөлөл
ттэй 
зээлээр 7 
цэвэрлэх 
байгуула
мж 
барьсан.  

100 

Улаанбаатар хотын шинэ төв 
цэвэрлэх байгууламжийн барилга 
угсралтын ажлын гүйцэтгэл 65%-
тай. 

70 

25 

Улаанбаатар хотын төв 
цэвэрлэх байгууламжид 
лагийг бүрэн 
боловсруулах, дахин 
ашиглах технологийг 
нэвтрүүлнэ. 

- - 

Лаг хатаах шатаах 
байгууламжийн "Техникийн 
ерөнхий шаардлага" стандарт 
боловсруулахад эх материалыг  
бэлтгэж  Норм нормчлолын 
сангийн  хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн 
ажиллаж байна. 

70 

26 

Дархан-Уул, Архангай, 
Өвөрхангай, Өмнөговь, 
Дорноговь, Баян-Өлгий, 
Дорнод, Увс, Завхан, 
Говьсүмбэр, Хэнтий, 
Дундговь аймгийн 
төвүүдэд цэвэрлэх 
байгууламж шинээр 
барих шинэчлэх төслийг 
хэрэгжүүлнэ. 

АХБ-ны 
хөнгөлөл
ттэй 
зээлээр 
төслийг 
эхлүүлсэ
н. 

Ашиглалт
ад оруулах 
цэвэрлэх 
байгуулам
ж -3 

Дорноговь, Дундговь, Дундговь 
аймгийн Эрдэнэдалай, 
Өвөрхангай аймгийн Хужирт 
сумын цэвэрлэх байгууламж 
ашиглалтад орсон. Сүхбаатар 
аймгийн цэвэрлэх байгууламжид 
техникийн комисс ажилласан. 
Дархан хотын  цэвэрлэх 
байгууламжийн гүйцэтгэл 81%-
ийн гүйцэтгэлтэй байна. Баян-
Өлгий, Дорнод, Увс, Завхан, 
Говьсүмбэр аймгийн цэвэрлэх 
байгууламжийн зураг төсөл 
боловсруулагдан магадлалаар 
хянагдаж байна. 

100 
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27 

Нийслэлийн цахилгаан 
дамжуулах болон түгээх 
сүлжээ, дэд станцыг 
өргөтгөн хүчин чадлыг 
нь нэмэгдүүлж, гэр 
хорооллын айл өрх 2.5-
4.0 кВт хүчин чадалтай 
цахилгаан халаагуур 
ашиглах, техникийн 
нөхцөл бүрдүүлнэ. 

- 5 

2021-2022 онд 25 ажлын зургийн 
даалгаварт тусгаж 
баталгаажуулсан. 

100 

28 

Шинээр төлөвлөх орон 
сууцны хорооллын унд-
ахуй хэрэглээний цэвэр 
усыг тусад нь төлөвлөх 
гарсан бохир усыг дахин 
боловсруулж, ариутгах 
татуургын системд 
технологийн 
зориулалтаар болон 
ногоон байгууламжийн 
усалгаанд ашиглах 
зэрэг техникийн 
шийдлийг зураг төсөлд 
тусгаж хэрэгжүүлнэ. 

- 

Хэрэгжүү
лсэн 

төслийн 
тоо-5 

Тус ажлын хүрээнд 2019-2020 онд 
33 ажлын зургийн даалгавар,  
2021-2022 онд 25 ажлын зургийн 
даалгаварт тусгаж 
баталгаажуулсан. 

100 

29 

Гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөн 
барилгажуулах төслийн 
хүрээнд баригдах орон 
сууцнуудын 
инженерийн шугам 
сүлжээний хөрөнгө 
оруулалтыг үе 
шаттайгаар 
шийдвэрлэж ажиллана. 

- 

Санхүүжи
лт- 
40,000.0 
тэр төгрөг  

2022 онд төсвийн хөрөнгөөр 40 
төсөл арга хэмжээнд 63.4 тэрбум 
төгрөгийн төсвийн тус тус 
зарцуулаад байна. 

70 

30 

Гэр хороололд шинээр 
бий болох орон сууц, 
түүний инженерийн 
шугам сүлжээ, барилга 
байгууламжийн 
ашиглалтын хэвийн, 
найдвартай ажиллагааг 
хангаж ажиллана. 

- 

Үйлчилгэ
эний 
хүртээмж
, хувь 100 

2022 онд гэр хорооллын дахин 
төлөвлөлтийн гадна инженерийн 
шугам сүлжээний 9 ажил, зураг 
төсвийн шинэчлэлтийн 7 төсөл 
арга хэмжээний ажлын зураг 
төсөлд нийт 6.5 тэрбум төгрөг 
шийдвэрлэгдсэн бөгөөд 5684 
айлын орон сууц ашиглалтад орох 
боломж бүрдсэн. 

100 

Үйл ажиллагаа -4.2.3. ухаалаг, бие даасан, дэвшилтэт технологи бүхий дэд бүтцийг 
улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, гадаад, дотоодын зээл, тусламж, концессын 
гэрээгээр барьж байгуулахыг дэмжих, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, дэвшилтэт 
техник технологи, тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэх, нутагшуулах; 

100 

31 

Ус хангамж, ариутгах 
татуургын төвлөрсөн 
системд холбогдоогүй 
1500-аас доошгүй айл 
өрх, аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг байгаль 
орчинд халгүй, бие 
даасан шийдэл бүхий 
ариун цэврийн 

- 
1500 айл 
өрх  

Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө 
оруулалтаар "Гэр хорооллын 
ариун цэврийн байгууламжийг 
сайржуулах замаар хөрсний 
бохирдлыг бууруулах" МОН-9189 
төслийн хүрээнд Баянзрх, 
Сонгинохайрхан дүүргийн 4 
дүгээр хорооны төслийн сонгосон 
хэсгийн айл өрхүүдэд 1,500 
ширхэг, Монгол Улсад батлагдсан 

100 



121 
 

байгууламжтай болгох 
төслийг хэрэгжүүлнэ. 

стандартын 2 технологийн 
шийдлийн сайжруулсан ариун 
цэврийн байгууламжийг 2019 оны 
12 дугаар сарын байдлаар бүрэн 
барьж, хүлээлгэн өгсөн. 

32 

Усны хэрэглээний 
зохистой менежментийг 
нэвтрүүлэх, хөрсний 
болон хур тунадасны 
усыг хуримтлуулах, 
цэвэрлэсэн усыг дахин 
ашиглах төслийг 
хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр   

Мянганы сорилтын сангийн 
санхүүжилтээр хоногт 50 мянга, 
жилд 18.3 сая шоо метр хаягдал 
ус дахин боловсруулах 
үйлдвэрийг байгуулах ажлын 
гүйцэтгэгийг сонгон шалгаруулж, 
үйлдвэрийн газрыг чөлөөлөх 
ажлыг эхлүүлсэн 

100 

33 

“Тайшир-Алтай” төслийг 
хэрэгжүүлж, Алтай 
хотын иргэдийг 
стандартын шаардлага 
хангасан унд ахуйн ус 
хангамжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

- 

Төслийн 
хэрэгжилт 
хувиар-
100 

“Тайшир-Алтай ус хангамжийн 
төсөл”-ийг улсын комисс ажиллан 
ашиглалтад оруулсан.    

100 

34 

Үйл ажиллагаа -4.2.4. 
гэр хорооллын газрыг 
дахин зохион байгуулах, 
дахин төлөвлөн 
барилгажуулах төслийг 
хэрэгжүүлэхэд барилга 
угсралтын болон 
барилгын материал 
үйлдвэрлэгч үндэсний 
компаниудыг татан 
оролцуулах; 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр   

Баянгол, Баянзүрх дүүрэгт 
хэрэгжих дахин төлөвлөлтийн 
төсөлд үндэсний үйлдвэрлэгчид 
давуу эрх олгож, үйл ажиллагааг 
дэмжиж хамтран ажилласан. 

100 

35 

Үйл ажиллагаа -4.2.5. 
иргэдийг гэр хорооллын 
газрыг дахин зохион 
байгуулах, төлөвлөхтэй 
холбогдсон мэдээ 
мэдээллээр хангах, 
сургалт, уулзалт зохион 
байгуулах, зөвлөгөө 
өгөх зэргээр иргэдийн 
идэвх санаачилгыг 
өрнүүлэх, иргэдийн 
бүлэг байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх; 

- 

Иргэдийн 

бүлэг 

байгуулах 

Гэр хорооллын газрыг дахин 
төлөвлөн барилгажуулах төслийн 
мэдээ мэдээллийг төсөл хэрэгжиж 
байгаа байршил дахь тухайн 
хорооны Засаг дарга болон 
оролцогч талуудад хагас жил 
тутамд уулзалт хийх болон албан 
бичгээр тайлан хүргүүлэх 
хэлбэрээр мэдээлэл өгч 
ажилласан. 

100 

36 

Үйл ажиллагаа -4.2.6. 
шинээр төлөвлөх орон 
сууцны хорооллын унд 
ахуйн хэрэглээний 
цэвэр усыг тусад нь 
төлөвлөх, бохир усыг 
дахин боловсруулж, 
ариутгах татуургын 
системд технологийн 
зориулалтаар болон 
ногоон байгууламжийн 
усалгаанд ашиглах 
зэрэг техникийн 

- 

төсөл 

хэрэгжүүл

эх 

Гадаргын болон хөрсний усны 
түвшин доошлуулах шүүрүүлийн 
байгууламж, үерийн 
хамгаалалтын барилга 
байгууламжийн ажлын зураг 
төсөл боловсруулах даалгаварт 
бохир усыг дахин боловсруулж, 
ариутгах татуургын системд 
технологийн зориулалтаар болон 
ногоон байгууламжийн усалгаанд 
ашиглах шийдлийн заалтыг 
тусгаж өгсөн. Тус ажлын хүрээнд 
2019-2020 онд 33 ажлын зургийн 

100 
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шийдлийг зураг төсөлд 
тусгаж, хэрэгжүүлэх 
ажлыг эхлүүлэх; 

даалгавар,  2021-2022 онд 25 
ажлын зургийн даалгаварт тусгаж 
баталгаажуулсан. 

37 

Үйл ажиллагаа -4.2.7 
усны менежментийг 
боловсронгуй болгох, 
унднаас бусад 
хэрэгцээнд гадаргын 
болон хуримтлуулсан 
ус, цэвэршүүлсэн 
процессын усыг 
хэрэглэх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх. 

- 

төсөл 

хэрэгжүүл

эх 

“Тайшир-Алтай” ус хангамжийн 
төслийг хэрэгжүүлж, 2021 оны 11 
дүгээр сарын 10-ны өдөр улсын 
комисс ажиллан ашиглалтад 
оруулсан.    

 

100 

Зорилт-2. Хэрэгжилт.   89,3 

Зорилт 3. Байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, ногоон 
хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн орон сууцны нийлүүлэлтийг дэмжих; 
 

Үйл ажиллагаа – 4.3.1. Хот, суурин газрын хэт төвлөрлийг сааруулах, суурьшлын 
оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд дагуул хот, дүүрэг, тосгодыг жигд 
тэнцвэртэйгээр хөгжүүлж, иргэдийн орон сууцны хангамж, хүртээмжийг сайжруулах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх  

80,9 

38 

Нийслэлийн Хан-Уул 
дүүргийн 10 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт 
“Солонго-1” төслийг 
хэрэгжүүлж, 4320 айлын 
орон сууц, 1250 
хүүхдийн сургуулт, 560 
хүүхдийн цэцэрлэг 
бүхий хорооллыг барьж 
байгуулна. 

Төслийн 
ТЭЗҮ-г 
батлуулс
ан.  

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо 3000 

“Солонго 1, 2” орон сууцны 
хороолол барих төслийн 
барилгын ажлын төсөв 22.6 хувь 
буюу 50 сая ам.долларын 
хэтрэлттэй төлөвлөгдсөн 
асуудлыг шийдүүлсэн. “Солонго 1, 
2 орон сууцны хороолол барих 
төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай 
Засгийн газрын тогтоолын төслийг 
боловсруулж, ЗГ-ын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. 
Төслийн гадна инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын зураг төсөл 
2022 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн 2374/2022 дугаар 
магадлалын нэгдсэн дүгнэлтээр 
баталгаажуулж бэлэн болгосон.  

70 
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Нийслэлийн Хан-Уул 
дүүргийн 10 дугаар 
хорооны нутаг дэвсгэрт 
“Солонго-2” төслийг 
хэрэгжүүлж, 682 айлын 
орон сууц, 150 хүүхдийн 
цэцэрлэг бүхий 
хорооллыг барьж 
байгуулна. 

Төслийн 
ТЭЗҮ-г 
батлуулс
ан.  

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо 200 

70 
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Нийслэлийн Хан-Уул 
дүүргийн 4 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэрт 
Эко-Яармаг 1 төслийг 
хэрэгжүүлж, 1920 айлын 
орон сууц, 600 хүүхдийн 
сургуулийн өргөтгөл, 
240 хүүхдийн цэцэрлэг, 
Үндэсний түүх, соёлын 
музей, биеийн тамирын 
талбай бүхий 
хорооллыг барьж 
байгуулна.  

 

- 

 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо-500 

Барилгын материалын татан 
авалт, техник, тоног төхөөрөмж, 
ажлын төлөвлөгөө зэрэг бэлтгэл 
ажлыг хангаж, түр барилга 
байгууламжийг барилгын талбайд 
2022 оны 6 дугаар сард 
байршуулсан. Төслийн эхний 
ээлжийн 2 блок орон сууцны 
барилгын газар шороо, суурийн 
ажлыг 2022 оны 07 дугаар сарын 
21-ний өдөр эхлүүлсэн. 

90 



123 
 

41 

Хан-Уул дүүргийн 10 
дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт “Морингийн 
даваа” төслийг 
хэрэгжүүлж, 5040 айлын 
орон сууц, 2500 
хүүхдийн сургууль, 1120 
хүүхдийн цэцэрлэг 
бүхий хорооллыг барьж 
байгуулна. 

- 
Төслийн 
бэлтгэл 
хангах 

Нийт 5 багц ажлаас 5 багц ажлын 
гэрээг 2022 оны 04 дүгээр сарын 
18-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 08-
ны өдрийн хооронд байгуулж, 
бүтээн байгуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэж байна. Үүнд: Ус, дулаан 
хангамж, ариутгах татуурга, 
хонгилын систем, цахилгаан 
хангамж.  

100 
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Мөрөн хотын нутаг 
дэвсгэрт “Зүүн Мөрөн” 
төслийг хэрэгжүүлж, 480 
айлын орон сууц, 100 
хүүхдийн цэцэрлэг 
бүхий хорооллыг барьж 
байгуулна. 

- 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо-160 

Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотод 
2022 онд 156 айлын орон сууцыг 
ашиглалтад оруулсан. 

90 
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Аймгуудын төвд 3000 
айлын орон сууцыг 
барьж ашиглалтад 
оруулна. 

- 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо-1200 

2022 онд хөдөө, орон нутагт 3585 
айлын инженерийн дэд бүтцээр 
бүрэн хангагдсан орон сууц 
ашиглалтад орсон. 

100 
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Нийслэлийн Хан-Уул, 
Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх дүүргийн 5 
байршилд шинэ 
суурьшлын бүсийг 
хөгжүүлж, 9400 айлын 
орон сууцыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

- 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо-2000 

Улаанбаатар хотод 2022 онд 621 
айлын орон сууцыг барьж ашиглалтад 
оруулсан. 

70 

45 

Нийслэлийн 
Сонгинохайрхан 
дүүргийн 1 дүгээр 
хорооны нутаг дэвсгэр 
Баянголын амны 2000 
айлын түрээсийн орон 
сууцны хорооллыг 
барьж ашиглалтад 
оруулна. 

- Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо-500 

төслийн эх загвар зургийг 2022 
оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр 
батлуулсан. Төслийн 
нарийвчилсан зураг төсөв, 
тендерийн баримт бичгийг 
боловсруулж, БНСУ-ын Экспорт-
Импортын банканд хүргүүлсэн. 

50 
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Сайншанд сумын 2, 6 
дугаар багт “Барилгаяин 
хотхон”, “Эрчим хотхон” 
төслийг хэрэгжүүлж, 180 
айлын амины орон 
сууцыг ашиглалтад 
оруулна. 

- 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо 

2022 онд Сайншанд сумын 2-р 
багт 88 айлын 2 орон сууцны 
барилга баригдаж ашиглалтад 
орсон. 

100 
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Сайншанд сумын 3 
дугаар багт Гэрэлт 
хотхон, Мааньзав 
хороолол, Дэлгэр 
хотхон төслүүдийг 
хэрэгжүүлж, 684 айлын 
орон сууцыг 
ашиглалтад оруулна. 

Сайншанд 
сумын 3-р 
багийн 
Мааньзав
ын хэсэгт 
20 айлын 
орон 
сууцыг 
2021 оны 
03-р сард 

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо 

"Мандах наран-5" хорооллын 
1152 айлын орон сууц барих 
төслийн эхний ээлжийн 384 айлын 
орон сууц баригдаж байна. 2022 
онд Дорноговь аймгийн нутаг 
дэвсгэрт 229 айлын 6 орон сууцны 
барилга шинээр баригдаж 
ашиглалтад орсон.   

100 
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ашиглалта
д 
оруулсан. 

48 

Замын-Үүд сумын 1, 4 
дүгээр багт Замчин 
хотхон, Хилчин 
хороолол, Ургах наран 
хороолол төслүүдийг 
хэрэгжүүлж, 700 айлын 
орон сууцыг 
ашиглалтад оруулна. 

"Мандах 
наран" 
хороолол 
барих 
газрыг 
олгосон.  

Ашиглалт
ад орсон 
орон 
сууцны 
тоо 

Мандах наран хорооллын зураг 
төсөл боловсруулах ажил 
хийгдсэн.  2023 оны 04-р сараас 
орон сууцны барилгын ажлыг 
"Гантулга трейд" ХХК эхлүүлэхээр 
бэлтгэл ажил хангагдсан.   

50 

Үйл ажиллагаа -4.3.2. Орон сууцны барилгын эрчим хүчний (цахилгаан болон 
дулааны) хэрэглээний түвшинг тодорхойлж, гэрчилгээ олгох, дулааны эрчим 
хүчний хэмнэлттэй хэрэглээг тарифын бодлогоор дэмжих, тоолууржуулах замаар 
хэрэглээгээрээ төлдөг тогтолцоонд шилжих;) 

95 
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Барилгын салбарын 
эрчим хүчний 
хэрэглээнээс ялгарч буй 
хүлэмжийн хийг тооцох 
үндэсний онцлогт 
тохирсон хүлэмжийн 
хийн тооллогын 
системийг хөгжүүлж, уг 
системийг ашиглах 
зааврыг боловсруулна. 

- 
Аргачлал 
батлуулах 

БХБСайдын 2020 оны 37 дугаар 
тушаалаар БД-23-105-20 
"Барилгын хүлэмжийн хийн 
ялгарлын хэмжээг тооцох 
аргачлал", БД-25-101-20 
"Барилгын хүлэмжийн хийн 
ялгарлын бууралтын хэмжээг 
тоцох аргачлал"-уудыг тус тус 
баталсан. 

100 
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Үндэсний онцлогт 
тохирсон эрчим хүчний 
хэмнэлттэй загвар 
төслүүдийг 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

загвар 
төслийг 
хэрэгжүүл
эх 

 “Барилгын эрчим хүчний 
гэрчилгээний систем” вэб-д 
суурилсан тооцоолуурын 
хөгжүүлэлтийг GIZ -ийн төслийн 
хүрээнд гүйцэтгэж test.e-
nomads.com сайтыг бүтээсэн. 

100 
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Ногоон барилгын 
төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгох 
зөвлөмж боловсруулна. 

- 
БНбД 
батлуулах 

“Барилгын дулаан хамгаалалт” 
/БНбД 25-01-20/ барилгын норм 
ба дүрмийг батлуулсан.  

100 
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Улаанбаатар, Дархан, 
Эрдэнэт хотын орон 
сууцны барилгуудын 
дулааны хэрэглээг 
тоолууржуулах арга 
хэмжээг орон нутгийн 
байгууллагуудтай 
хамтран хэрэгжүүлнэ. 

Улаанбаат
ар хотод 
4564 
тоолуурта
й 
хэрэглэгч 
буюу нийт 
хэрэглэгчд
ийн 98.5%, 
Дархан 
хотод 423 
тоолуурта
й 
хэрэглэгч 
буюу нийт 
хэрэглэгчд
ийн 65.4% 
нь 
тоолууржс
ан байна. 

Үйл 
ажиллага
аны 
гүйцэтгэл
ээр 

Улаанбаатар хотод 4564 тоолууртай 
хэрэглэгч буюу нийт хэрэглэгчдийн 
98.5% нь тоолууржсан байна. Дархан 
хотод 423 тоолууртай хэрэглэгч буюу 
нийт хэрэглэгчдийн 65.4% нь 
тоолууржсан байна. Эрдэнэт хотод  
149 тоолууртай хэрэглэгч буюу 47% 
нь тоолууржсан. 

70 
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Орон сууцны барилгын 
эрчим хүчний 
хэрэглээний ангилал, 
зэрэглэл тогтоох, 
шошгожуулах, хяналт 
тавих журмыг холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран боловсруулж 
батлуулан хэрэгжүүлнэ. 

Эрчим 
хүчний 
сайдын 
2019 оны 72 
дугаар 
тушаалаар 
ажлын хэсэг 
байгуулан 
ажиллаж, 
журмыг 
батлуулсан.  

Журам 
батлуулах 

2022 онд барилга байгууламжийн 
ангиллын 37 үүрэг хүлээсэн 
хэрэглэгчийн барилгын эрчим хүчний 
аудит хийж  эрчим хүчний гэрчилгээ 
олгож баталгаажуулсан. Эдгээр 37 
хэрэглэгчийн барилгын эрчим хүчний 
гэрчилгээний 2 нь С, 11 нь D, 24 нь Е 
үзүүлэлттэй байна.  Гэрчилгээг 
албажуулахдаа журамд заасан 
бүрдүүлбэрийг хяналтын хуудсаар 
хянан, мэдээллийн баазад бүртгэсэн 
болно. 

100 
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Орон сууцны оршин 
суугчдын усны хэрэглээг 
бүрэн тоолууржуулж, 
усныг хэмнэлттэй 
зарцуулах хэвшлийг бий 
болгоно. 

2021 онд 
улсын 
хэмжээнд 
нийт 
тоолууржи
лт 91% 
хүрсэн. 

Тоолуурж
уулах 
хувь – 
90% 

Улсын хэмжээнд 13263 айлын 
орон сууц ашиглалтад орсон. Айл 
өрхийн тоолууржуулалт 100.0 
хувь байна. 2022 онд улсын 
хэмжээнд айл өрх, албан газрын 
нийт тоолууржилт 89.9 хувьд 
хүрсэн. 

100 

Үйл ажиллагаа - 4.3.3. орон сууцны барилгыг байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй 
төлөвлөх, угсармал хийц, эдлэлээр барьж байгуулахтай холбогдсон норм, дүрэм, 
стандартыг боловсронгуй болгох, мөрдүүлэх, энэ чиглэлээр инженер техникийн 
ажилчдыг сургах, мэргэшүүлэх; 

100 
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Барилгыг байгалийн 
нөөцийн хэмнэлттэй 
төлөвлөх, барих 
чиглэлээр салбарын 
инженер, техникийн 
ажилтнуудыг 
чадавхжуулах сургалт 
зохион байгуулна. 

Сургалты
г 
2021.06.2
4-25-ны 
өдрүүдэд 
цахимаар 
зохион 
байгуулж, 
гэрчилгээ 
олгосон. 

Үйл 
ажиллагаан
ы 
гүйцэтгэлээ
р   

"Үндэсний тодорхойлсон хувь 
нэмэр"-ийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний хэрэгжилтийн 
тайлагналт, хяналт дүгнэлт, 
хүлэмжийн хийн тооллогын 
аргачлалын талаар мэдлэг, 
мэдээлэл олгох, оролцогч 
талуудын чадавхийг бэхжүүлэх” 
сургалтыг 2022 оны 09 дүгээр 
сарын 29-ний өдөр болон 2022 
оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 
зохион байгуулсан. 

100 
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Европын Холбооны 
Улсуудад мөрддөг 
стандартын 
шаардлагад нийцүүлэн, 
“Барилгын дулаан 
халаалтын норм” БНбД 
23-02-09-ийг шинэчлэн 
боловсруулж 
батлуулна. 

- 
БНбД-ийг 
батлуулах  

Барилгын дулаан хамгаалалтын 
нормыг шинэчлэн батлуулж,  
инженер, техникийн ажилчдыг 
сургах, мэргэшүүлэх сургалтыг 
зохион байгуулж байна.       

100 
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Барилга байгууламж 
инженерийн шугам 
сүлжээний засвар 
ашиглалтын хугацааны 
жишиг норм БНбД 13-
04-03-ийг шинэчлэн 
боловсруулж, 
батлуулна. 

- 
БНбД-ийг 
батлуулах  

БХБСайдын 2020 оны 231 дүгээр 
тушаалаар батлуулж, инженер, 
техникийн ажилчдыг сургах, 
мэргэшүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулж байна.       

100 
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Үндэсний онцлогт 
нийцсэн, эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, ногоон 
барилгын шаардлагыг 
тодорхойлсон 

- 

Стандартыг 
батлуулна. 

БХБСайдын 2020 оны 146 дугаар 
тушаалаар батлуулж, инженер, 
техникийн ажилчдыг сургах, 

100 
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стандартыг 
боловсруулж 
батлуулна. 

мэргэшүүлэх сургалтыг зохион 
байгуулж байна.       

Үйл ажиллагаа - 4.3.4. Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн дэд бүтцийг бий 

болгох, инженерийн хангамжид эрчим хүч, ус хангамжийн хэмнэлттэй, дэвшилтэт 

техник технологи, тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг нэвтрүүлэх ажлыг бүх талаар 

дэмжих. 

72,5 
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Эрчим хүчний 
хэмнэлттэй барилга 
барьсан, барилгын 
материал 
үйлдвэрлэсэн, эрчим 
хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлж хэмнэлт 
гаргасан иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлэх, 
урамшуулал олгох 
журмыг холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран боловсруулж 
батлуулна. 

“Байгаль 
орчинд 
ээлтэй 
технологи 
нэвтрүүлсэ
н иргэн, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллаг
ыг 
урамшуула
х журам”-ыг 
Засгийн 
газрын 2017 
оны 09 
дүгээр 
сарын 27-
ны өдрийн 
290 дүгээр 
тогтоолоор 
батлуулсан. 

Журам 
батлуулах  

Байгаль орчинд ээлтэй 41 нэр 
төрлийн техник, тоног 
төхөөрөмжийг татвараас 
чөлөөлөх шийдвэр гаргасан ба 
үүнд эрчим хүчний хэмнэлттэй 
халаагч 10 төрлийн тоног 
төхөөрөмжийн жагсаалтыг 
батлуулан Гаалийн албан татвар 
болон нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвараас чөлөөлсөн. 

100 
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Газрын гүний дулааныг 
(1500м доош) ашиглах 
ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, 
загвар төсөл 
хэрэгжүүлнэ. 

- 
Загвар 
төслийг 
хэрэгжүүлнэ 

Санхүүжилт байхгүй тул загвар 
төсөл эхлээгүй.   

0 

61 

Инженерийн 
хангамжийн шугам 
сүлжээг хонгилын 
системээр төлөвлөх 
стандартыг 
боловсруулж 
батлуулна. 

- 
Стандарт 
батлуулах 

2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн "Инженерийн байгууламж, 
шугам сүлжээний орон тооны бус 
мэргэжлийн зөвлөл"-ийн хурлаар 
хэлэлцэгдэж дэмжигдсэн. 

90 

62 

Шуудуугүй технологийн 
аргаар инженерийн 
шугам сүлжээг сэргээн 
засварлах төсөл 
хэрэгжүүлж, нийслэлд 
ус, хангамж, ариутгах 
татуургын 48 км шугам 
сүлжээг доторлох ажлыг 
хийж гүйцэтгэнэ. 

2021 онд 9 
байршилд 
4400 метр 
шугам 
доторлохоо
р 
төлөвлөснө
өс нийт 
3514 метр 
шугамыг 
CIP 
технологио
р 
доторлосон. 

Үйл 
ажиллагаан
ы 
гүйцэтгэлээ
р   

2022 онд ф200-ф300мм-ийн 
2,14км шугам доторлосон. 

100 

Үйл ажиллагаа - 4.3.5. орон нутгийн засаг захиргаа, сууц өмчлөгчдийн 
оролцоотойгоор дулааны алдагдал ихтэй, угсармал орон сууцны барилгуудыг 
дулаалах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон орон сууцны барилгуудыг 
буулган, шинээр барих төслийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх; 

100 

63 
Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй нийтийн 
зориулалттай орон 
сууцны барилгуудыг 

2021 онд 
211 айлын 
11 орон 
сууцыг 

80 айлын 
орон 
сууцыг 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2022 
онд ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
нийтийн зориулалттай 63 айлын 4 

100 
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буулган, дахин 
барилгажуулах төслийг 
үе шаттай хэрэгжүүлж, 
Улаанбаатар хотод 
3746 айлын, Дархан-Уул 
аймагт 176 айлын орон 
сууцыг ашиглалтад 
оруулна. 

буулган, 
266 айлын 
2 орон 
сууц 
ашиглалта
д орсон.  

ашиглалта
д оруулах  

орон сууцыг буулган, 377 айл өрхийн 
орон сууц ашиглалтад орсон. 

64 

Нийтийн зориулалттай 
угсармал орон сууцны 
барилгуудад газар 
хөдлөлтийн 
тэсвэрлэлтийн үнэлгээ 
хийлгэж, 
гэрчилгээжүүлэх ажлыг 
үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

- 

80 орон 
сууцны 
барилгыг 
гэрчилгээ
жүүлэх 

Төв аймаг: Аймгийн Засаг даргын 
2017 оны А/38 тоот захирамжаар 
“Газар хөдлөлтийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх 
байнгын ажиллагаатай зөвлөл 
байгуулж, уг зөвлөлийн ажиллах 
журам, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 хэсэг 
39 заалттай батлан хэрэгжүүлж, 
сургууль 31, Цэцэрлэг 43, Эрүүл 
мэндийн төв 30, сумдын орон сууц 
82 барилга байгууламж 
шалгагдаж, газар хөдлөлтийн 
тэсвэржилтийн зэргээр 7 баллд 
тэсвэртэй 156 барилга, 8 баллд 
тэсвэртэй 6 барилга, тэсвэржилт 
тогтоогдоогүй 13 барилга тус тус 
гарч дүн мэдээг газар хөдлөлтийн 
байнгын ажиллагаатай зөвлөлд 
хүргүүлсэн. 

100 

Үйл ажиллагаа - 4.3.6. эрчим хүчний хэмнэлттэй, ногоон орон сууцны нийлүүлэлтийг 

дэмжих санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бий болгох; 

100 

65 

Угсармал орон сууцны 
барилгын дулаан 
техникийн 
шинэчлэлтийн 
санхүүжилтийн 
механизмыг 
боловсруулж, 375 блок 
барилгын дулаалгын 
төслийг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. 

2021 онд 
Улс, 
нийслэлий
н 12,8 
тэрбум 
төгрөгөөр 
37 барилга 
буюу 53 
блок (орц), 
нийт 96 
барилгын 
178 блок 
(орц)-ын 
гадна 
фасад 
дулаалсан
. 

51 блок 
барилгыг 
дулаалах  

Нийслэл хотод 2022-2023 онд он 
дамжин  улс, нийслэлийн төсөв, орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар нийтдээ 91 байршилд 
нийтийн зориулалттай орон сууцны 
фасад дулаалгын ажил хийгдэж 
байна. 

100 

66 

Орон сууцны барилгын 
дулаан алдагдлыг 
бууруулах, эрчим 
хүчний хэмнэлтийг 
дэмжсэн зээл, 
санхүүжилтийн 
тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

- 

Зээлийн 
бүтээгдэх
үүнийг 
гаргасан 
байна. 

Нийслэл хотод 2022 онд улс, 
нийслэлийн төсөв, орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгө 
оруулалтаар Баянгол, Баянзүрх, 
Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, 
Чингэлтэй дүүрэгт нийтдээ 91 
байршилд нийтийн зориулалттай 
орон сууцны фасад дулаалгын 
ажил хийгдэж байна. 

100 
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Үйл ажиллагаа - 4.3.7. ахуйн хог хаягдлын менежментийн шинэ тогтолцоог бий 
болгох; 

95 

67 

Цагаан давааны 
төвлөрсөн хогийн цэгт 
өдөрт 300 тн хог хаягдал 
хүлээн авч, ангилж 
ялгах хүчин чадалтай 
хог ангилах 
автоматжуулсан 
үйлдвэр барина. 

2021 онд 
зөөлөн 
хуванцар 
боловсруу
лах нийлэг 
уут хийх 
үйлдвэрий
н байр 
ашиглалта
д орсон. 

Үйлдвэр 
ашиглалт
ад орсон 
байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 
болох 8.8 тэрбум төгрөгийн 
санхүүжилтээр өдөрт 300 тн хог 
хаягдлыг ангилан ялгах 
үйлдвэрийг Цагаан давааны 
төвлөрсөн хогийн цэгт байгуулах 
ажил хийгдсэн.  

100 

68 

Хог хаягдлыг дахин 
боловсруулж, эрчим хүч 
үйлдвэрлэх 32 МВт-ын 
хүчин чадалтай 
дулааны цахилгаан 
станцыг барьж 
ашиглалтад оруулна. 

- 

ТЭЗҮ, 
зураг 
төслийг 
боловсру
улсан 
байна. 

Үйлдвэрийн барилга угсралтын 
ажлыг 100 хувь гүйцэтгэж 
дууссан.2022 оны 01 дүгээр 
улиралд ангилан ялгах автомат 
төхөөрөмжийг захиалан БНХАУ-
аас тээвэрлэлт хийлгэхээр 
холбогдох бичиг баримтыг 
бүрдүүлэн хүлээлгэн өгсөн. 

90 

Үйл ажиллагаа - 4.3.8. орон сууцны хотхон, хорооллын төлөвлөлтөд ногоон 
байгууламж, усан сан, биеийн тамирын талбай, хүртээмжтэй, ил, далд автозогсоол, 
оршин суугчид амрах, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тохилог орчинг бүрдүүлэх 
шаардлагыг тусган хэргжүүлэх; 

95 

69 

Хот байгуулалтын 
ногоон хөгжлийн 
стандартын төслийг 
боловсруулж 
батлуулна. 

“Тогтворто
й хот ба 
олон 
нийтийн 
хамтын 
үйл 
ажиллагаа
. Ухаалаг 
хотын 
үзүүлэлтүү
д” 
стандарты
г 
боловсруу
лсан. 

Стандарт
ыг 
батлуулн
а. 

Стандартыг батлуулахаар 
бэлтгэж байна. Хот, суурин газрын 
ногоон байгууламжийн тухай 
хуулийн төсөл боловсруулах 
ажлын хэсгийг БХБ-ын сайдын 
2022.04.25-ны өдрийн  94 дүгээр 
тушаалаар байгуулсан. Хуулийн 
төсөл боловсруулах зөвлөхтэй 
гэрээ байгуулсан. Ажлын 
даалгаврыг батлуулсан.  

70 

70 

Орон сууцны хотхон 
хорооллын ногоон 
байгууламжийн 
усалгаанд хөрсний 
болон хур тунадасны 
усыг хуримтлуулан 
ашиглах усан сан бүхий 
эко орчныг бүрдүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр   

2021-2022 онд батлагдсан 
инженерийн бэлтгэл арга 
хэмжээний ажлын зургийн 
даалгаварт ус дахин ашиглах 
хуримтлуулах эко орчин 
бүрдүүлэх арга хэмжээний талаар 
тусган ажилласан. 

100 

71 

Орон сууцны хотхон, 
хорооллын 
төлөвлөлтөд оршин 
суугчдын амь нас, эрүүл 
мэнд, эд хөрөнгийг 
болзошгүй үер усны 
аюулаас хамгаалах 
усны барилга, 
байгууламж, үерийн 
хамгаалалтын далан 
суваг, хөрсний болон 

УТХО-
аар 
Архангай, 
Булган, 
Баян-
Өлгий, 
Дархан, 
Говь-
Алтай, 
Дундговь, 
Хөвсгөл 

Төслийг үе 
шаттай 
хэрэгжүүл
эх 

Улаанбаатар хотод 6 га талбайд 
дэд бүтэц бүрэн шийдвэрлэж 30 
сая мод үрээр тарих ажил 
хийгдсэн. 

100 
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автозамын борооны ус 
зайлуулах системийг 
цогцоор төлөвлөнө. 

Сэлэнгэ 
зэрэг 
аймгууда
д үерийн 
далан 
барьсан.  

72 

Орон сууцны хотхон 
хорооллын ногоон 
байгууламжийн хэмжээ, 
тавигдах шаардлагыг 
зохицуулах стандартыг 
боловсруулж 
байтлуулна. 

- 
Стандарт 
батлуулах  

Нийслэлд 94,4 га талбайд 6 
төрлийн шинээр 2120ш шилмүүст 
мод, 140,466 ш навчит мод нийт  
6787м2 талбайд 407,253 ш цэцэг, 
89,433 м2 талбайд 
зүлэгжүүлэлтийн ажлыг тус тус 
гүйцэтгэсэн. 

100 

73 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцсэн 
орон сууцны болон олон 
нийтийн барилга 
байгууламжийн орчны 
болон дотоод зохион 
байгуулалтын заавал 
дагаж мөрдөх үндэсний 
стандартыг 
боловсруулж, 
батлуулна. 

- 
Стандарт 
батлуулах 

Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 
31-ний өдрийн 123 дугаар 
тушаалаар "Барилга 
байгууламжид хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний 
хүртээмжийг төлөвлөх" /БНбД 35-
01-22/ барилгын норм ба дүрэм 
батлагдсан. 

100 

74 

Хот суурин газруудад 
шинээр баригдах орон 
сууцны хорооллын 
инженерийн 
хангамжийн шугам 
сүлжээг хонгилын 
системээр төлөвлөх, 
барих төслийг үе 
шаттай хэрэгжүүлнэ. 

“Залуус” 
нэгж 
хорооллы
н төсөл, 
авто 
замын 
төлөвлөлт
тэй 
уялдуулан 
дэд бүтэц, 
инженери
йн шугам 
сүлжээний 
6у/м өргөн, 
1800 у/м 
хонгилын 
систем 
төлөвлөсө
н. 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр   

2022 оны ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын 
ажлын төлөвлөгөөнд Төв түгээх 
төвийн Сүхбаатар дүүргийн 4-р хороо, 
Орон сууцны 18,20-р байрны гадна 
бохир усны 0.19 км шугам сүлжээний 
шинэчлэлтийн ажил тусгагдсан. 

 

100 

75 

Ногоон байгууламж, 
цэцэрлэгжилтийн норм 
ба дүрэм БНбД 30-01-
04-ийг шинэчлэн 
боловсруулж, 
батлуулна. 

- 
БНбД 
батлагдс
ан байна. 

Хотын 38 стандартад Ногоон 
байгууламжийн техникийн 
ерөнхий шаардлага, төлөвлөлт 
хийх удирдамж, арга зүйн баримт 
бичигт санал өгч баталгаажсан. 

100 

76 Арга хэмжээ -4.3.9. хот 
суурин газруудад 
шинээр баригдах орон 
сууцны хорооллын 
инженерийн 
хангамжийн шугам 
сүлжээг хонгилын 
системээр төлөвлөх, 

- 
БНбД 
батлагдс
ан байна. 

2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн "Инженерийн байгууламж, 
шугам сүлжээний орон тооны бус 
мэргэжлийн зөвлөл"-ийн хурлаар 
хэлэлцэгдэж дэмжигдсэн. 

90 
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барих төслийг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх 

Зорилт-3. Хэрэгжилт  92,3 

Зорилт 4. Төрийн халамж, дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай зорилтот бүлгийн иргэдийн орон 

сууцны хангамж, нөхцлийг сайжруулахад онцгойлон анхаарах чиглэлээр: 

Үйл ажиллагаа - 4.4.1. орон сууцны зориулалттай гадаад, дотоодын хөнгөлөлттэй 

зээл, буцалтгүй тусламжийн 30-аас доошгүй хувийг зорилтот бүлгийн иргэдийн орон 

сууцны хангамж, нөхцлийг сайжруулахад зориуллах; 

86,6 

77 

Орон сууцны хангамж, 
нөхцлийг сайжруулах 
шаардлагатай зорилтот 
өрх, иргэнийг 
тодорхойлох зорилгоор 
өрхийн мэдээллийн 
нэгдсэн сангаас 
өрхүүдийн 
амьжиргааны түвшин, 
амьдарч байгаа орон 
сууцны төрлийн бодит 
судалгаа, мэдээллээр 
бодлого 
боловсруулагчдыг 
хангах нөхцлийг 
бүрдүүлнэ. 

 

Мэдээлл
ийн 
сангийн 
баяжилт
ыг 
сайжруул
ж, 
бодлого 
боловсру
улагчдыг 
судалгаа 
мэдээллэ
эр хангаж 
ажиллан
а. 

ҮСХ-ны дарга, ХНХ-ын сайдын 
2023 оны А/161, А/04 тоот 
хамтарсан тушаалаар “Орлогыг 
орлуулан тооцох аргаар өрхийн 
амьжиргааны түвшин 
тодорхойлох хосолмол аргачлал”-
ыг баталсан. Аргачлалын дагуу 
өрхийн амьжиргааны түвшин 
тогтоох судалгааг 2 үе шаттай з/б-
на.   

70 

78 

Өрхийн амьжиргааг 
дэмжих, эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 
бусад хөтөлбөр, төслийг 
ядуурлын түвшингээс 
доогуур орлоготой 
иргэдийг орон сууцаар 
хангах, тэдний орон 
сууцны нөхцлийг 
сайжруулах арга 
хэмжээтэй уялдуулан 
зохицуулна. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг 
төрөөс орон сууцаар хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр”-ийн 
төслийг боловсруулж, 2 сайдын 
хамтарсан тушаалаар 
батлуулахаар ажиллаж байна. 
Зорилтот бүлгийн иргэдийг 
түрээсийн орон сууцанд 
хамруулах журмыг шинэчлэн 
боловсруулах ажлын хэсэг 
байгуулагдан ажиллаж байна.  

90 

79 

Зорилтот бүлгийн 
иргэдэд зориулж орон 
сууц барих хөрөнгө 
оруулагчид гадаад 
дотоодын банк, 
санхүүгийн 
байгууллагаас хөрөнгө 
оруулалтын зээл авахад 
нь зээлийн баталгаа 
гаргуулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 

Баталгаа 
гаргуулса
н аж 
ахуйн 
нэгж 

Улсын Их Хурлын 2021 оны 11 
сарын 12-ны өдөр Зээлийн батлан 
даалтын сангийн тухай хуульд 
дараах нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 
шийдвэрлэсэн. 

100 

Үйл ажиллагаа - 4.4.2. Хүн амын амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой, 0-18 
насны 4-ээс дээш хүүхэдтэй гэр бүл, өрх толгойлсон эцэг /эх/, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настнуудыг тэргүүн ээлжинд халамжийн болон түрээсийн 
орон сууцаар ханагх бодлогыг хэрэгжүүлэх; 

100 
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80 

Бага, дунд орлоготой 
иргэдэд зориулсан орон 
сууцны барилгын бүтээн 
байгуулалтад эрчим 
хүчний хэмнэлттэй, 
байгаль орчинд ээлтэй 
дэвшилтэт техник, 
технологи бүхий 
үндэсний 
үйлдвэрлэлийн бараа, 
бүтээгдэхүүний 
хэрэглээг дэмжинэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

2022 оны байдлаар нийт 420 
гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж ногоон 
зээлд хамрагдсан. 

100 

81 

Залуу гэр бүлийг орон 
сууцжуулах, орон 
сууцны түрээсээ 
урьдчилгаанд 
шилжүүлэн тооцуулах 
журмыг боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

Журмын 
төслийг 
боловсруу
лж 
батлуулна
. 

Засгийн газрын 2019 оны 318 
дугаар тогтоолоор “Түрээсийн 
орон сууцыг өмчлүүлэх журам”-ыг 
баталсан. Уг журмын 2.2 дугаар 
заалтад түрээсийн төлбөрөө 
урьдчилгаа төлбөрт тооцуулах 
эрхзүйн орчин бүрдсэн. 

100 

82 

“Түрээсийн орон сууц” 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж, шаардлагатай 
бол хөндлөнгийн 
үнэлгээг хийлгэх ажлыг 
зохион байгуулж, 
тайлан бүрийг Засгийн 
газарт танилцуулж, 
холбогдох шийдвэрийг 
гаргуулж ажиллана. 

- 
Тайлан 
хүргүүлэх  

“Түрээсийн орон сууц” 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 2021 
оны жилийн эцсийн байдлаар 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн ба Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
96 хувьтай, “тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж үнэлсэн. Тайланг 
холбогдох газруудад хүргүүлсэн.  

100 

Үйл ажиллагаа - 4.4.3. Төрийн албан хаагч орон сууц худалдан авах, орон сууцны 
нөхцөлөө сайжруулахад нь төрөөс дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд дараах арга 
хэмжээнүүдийг судалж, боломжит хувилбараар хэрэгжүүлэх 

100 

84 

Ядуурлын түвшингээс 
доогуур орлоготой 0-18 
насны 4-ээс дээш 
хүүхэдтэй гэр бүл, өрх 
толгойлсон эцэг /эх/, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэл, ахмад 
настнуудын орон 
сууцны урьдчилгаа 
болон орон сууцны 
түрээсийн төлбөрт 
хөнгөлөлт үзүүлэх арга 
хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлнэ. 

2021 оны 
жилийн 
эцсийн 
байдлаар 
1,012.0 
тэрбум 
төгрөгийн 
ипотекийн 
зээлийг 
13,292 
зээлдэгчи
д олгосон.  

Зарцуулс
ан 
хөрөнгө, 
28,500,0 
сая 
төгрөг 

2022 оны жилийн эцсийн 
байдлаар нийт 1,744.4 тэрбум 
төгрөгийн  ипотекийн зээлийг 
21,139 зээлдэгчид олгоод байна. 

100 

85 

Орон сууц, захиалан 
бариулах, зах зээлд 
борлуулагдаж байгаа 
орон сууцнуудаас 
худалдан авах 
санхүүжилтийг 
шийдвэрлүүлж, аймаг 
бүрт 120-оос доошгүй 
айлын түрээсийн орон 

 Нийт 221  
айлын 
түрээсий
н орон 
сууцны 
сан 
бүрдсэн. 

240 өрхийг 
хамруулна
.  

Орон нутагт 2022 оны байдлаар 
1638 айлын түрээсийн орон 
сууцны сан бүрдээд байна. 

100 
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сууцны сан бүрдүүлж, 
зорилтот бүлгийн 
иргэдийг орон 
сууцжуулах ажлыг 
зохион байгуулна. 

86 

Албан тушаалын орон 
сууцыг холбогдох 
эрхзүйн хүрээнд 
хувьчлах, үүнээс 
төвлөрөх хөрөнгөөр 
дараагийн орон сууцыг 
барьж алба хаагчдыг 
орон сууцжуулах арга 
хэмжээг авна 

- 

Орон 
сууцтай 
болсон 
албан 
хаагчдын 
тоо 

Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын 
эзэмшилд байсан орон сууцуудыг 
хөнгөлөлттэй үнээр болон 
амьдарч буй оршин суугчдад нь 
үнэгүй хувьчилж, 592 айлыг орон 
сууцаар хангасан. 

100 

87 

Зориулалтыг нь 
өөрчлөн албан 
тушаалын орон сууцаар 
ашиглаж байгаа 
барилгыг холбогдох эрх 
зүйн хүрээнд дахин 
төлөвлөж, орон сууц 
барих төслийг 
хэрэгжүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

Батлан хамгаалах яамны 
эзэмшлийн 11789 м.кв газарт 2 аж 
ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ 
байгуулан, 2076 м.кв талбай 
бүхий орон сууцны ашиглалтад 
оруулах төсөл хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байна. 

100 

88 

Төрийн албан хаагчдын 
орон сууцны хангамж, 
нөхцлийн судалгааг 
нарийвчлан гаргаж, 
журам боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

2021 онд 
"НОСК 2,3 
ТЗК" ХХК-
уудаар 
дамжуула
н нийт 50.4 
тэрбум ₮-
ийн 
санхүүжил
тээр 610 
албан 
хаагчийг 
орон 
сууцжуула
ад байна. 

Журмыг 
боловсруу
лж 
батлуулна
. 

2020-2022 онд “Нийслэлийн орон 
сууцны корпораци” ХК-ийн охин 
компаниудаар дамжуулан  50.4 
тэрбум төгрөгийн түрээсийн 
хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас 
гарган 757 албан хаагчийг орон 
сууцжуулсан бөгөөд нийт 1177 төрийн 

албан хаагчийг 99.9 тэрбум ₮-ийн 
үнийн дүн бүхий орон сууцанд 
хамруулаад байна. Үүнээс 1025 нь 
нийслэлд 152 нь орон нутагт байна. 

100 

89 

Төрийн албан хаагчдын 
цалинг эдийн засгийн 
өсөлт, инфляцийн 
түвшин, амьжиргааны 
өртөгтэй уялдуулан 
орон сууцны урт 
хугацаатай зээл авахад 
хүрэлцэхүйц 
хэмжээгээр үе шаттай 
нэмэгдүүлнэ. 

- 

Үйл 
ажиллагаа

ны 
гүйцэтгэлэ

эр 

Төрийн үйлчилгээний албан 
хаагчдын албан тушаалын цалин 
5 шатлалтай байсныг хамгийн 
өндөр шатлал руу ахиулах 
бодлогын арга хэмжээ авсан. 

100 

90 

Аймгийн төвөөс 
алслагдсан сумдад 
ажиллаж, амьдарч 
байгаа эрүүл мэнд, 
боловсрол, хилийн ба 
дотоодын цэрэг, онцгой 
байдлын байгууллагын 
албан хаагчдын 
ажиллаж амьдрах 
таатай нөхцлийг 

 

Үйл 
ажиллагаа
ны 
гүйцэтгэлэ
эр 

Өмнөговь аймаг: Даланзадгад 
сумын шинэ суурьшлын бүсэд 
төрийн албан хаагчийн 160 айлын 
орон сууцны барилга, 
байгууламжийг барих төсөл" 25%-
ийн гүйцэтгэлтэй, 1000 айлын 
орон сууц барих төслийн хүрээнд 
“42 айлын орон сууцны барилга” 
55%-ийн гүйцэтгэлтэй  тус тус 
хэрэгжиж байна. Мөн орлогод 

100 
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бүрдүүлэх хүрээнд 
албаны орон сууцаар 
хангана. 

нийцсэн орон сууц Б блокын 
барилга 100% гүйцэтгэлтэй, 0131-
р цэргийн ангийн аобан хаагчдын 
орон сууцны барилга 100% 
гүйцэтгэлтэй байнгын ашиглалтад 
тус тус  хүлээлгэн өгсөн. 

Үйл ажиллагаа - 4.4.4. Малчдын орон нутагтаа тав тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлэх, тэдний нүүдэлчин ахуй нөхцөлд тохирсон, байгаль орчинд ээлтэй, ус, 
дулаан, эрчим хүчний хэмнэлттэй орон сууцтай болоход нь санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэх арга хэмжээг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх; 

100 

91 

Малчдын өвөлжөөн дэх 
орон сууцны нөхцлийг 
сайжруулах, зуны 
улиралд хэрэглэх 
зөөврийн сууц авахад 
зориулж, төлбөрийн уян 
хатан нөхцөлтэй, урт 
хугацаатай, бага хүүтэй 
зээл олгох ажлыг зохион 
байгуулна. 

- 

Үйл 

ажиллагаа

ны 

гүйцэтгэлэ

эр 

Засгийн газрын 2021 оны 42 
дугаар тогтоолоор баталсан 
“Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн 
засгаа сэргээх 10 (арван) их 
наядын цогц төлөвлөгөө”-ний 
Ажлын байрыг дэмжих, хөдөө аж 
ахуйг дэмжих зээл, орон нутгийн 
хөдөлмөр эрхлэгчдэд олгогдож 
байгаа хөнгөлөлттэй зээлийн 
хүрээнд 19870 малчдад 199.6 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 7 
хувийн хүүтэй 3 жилийн 
хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлд 
хамруулсан.  

100 

92 

Үйл ажиллагаа – 4.4.5. 
өрхийн амьжиргааг 
дэмжих, эдийн засаг, 
нийгмийг хөгжүүлэх 
бусад хөтөлбөр, төслийг 
хүн амын амьжиргааны 
доод түвшингээс 
доогуур орлоготой, ядуу 
иргэдийг орон сууцаар 
хангах, тэдний орон 
сууцны нөхцлийг 
сайжруулах арга 
хэмжээтэй уялдуулан 
хэрэгжүүлэх  

- 

Үйл 

ажиллагаа

ны 

гүйцэтгэлэ

эр 

2022 онд нийт 5592 айлын 
түрээсийн орон сууцны сан 
бүрдүүлсэн байна. 
 

100 

Зорилт - 4. Хэрэгжилт  96,6 

Хөтөлбөрийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт /4 зорилтын хүрээнд/ 91% 

 
0 хувьтай, тасарсан арга хэмжээ 1 байна. Үүнд:  
 
1.Хөтөлбөрийн /4.3.4.2/ Газрын гүний дулааныг (1500м доош) ашиглах ТЭЗҮ-ийг 

боловсруулж, загвар төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Хүрэх түвшин: Загвар төслийг хэрэгжүүлнэ 

Хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, 50 хувьтай арга хэмжээ 10 байна. Үүнд:  
 
1. Төлөвлөгөөний /4.1.1.1./ Орон сууцны тухай болон Сууц өмчлөгчдийн холбооны 

эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн тухай хуулиудыг нэгтгэн, Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д өргөн барина. 

Хүрэх түвшин: Хуулийн төслийг батлуулах 
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2. Төлөвлөгөөний /4.1.3.2/ Орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, 

засвар үйлчилгээний зардлыг тооцох аргачлалыг боловсруулж батлуулна. 

Хүрэх түвшин: Аргачлал батлуулах.  

 

3. Төлөвлөгөөний /4.2.1.9/ “Улаанбаатар хотод иргэдийн худалдан авах чадварт 

нийцсэн, эко орон сууцны төслийг хэрэгжүүлж, 10000 айлын орон сууцыг үе шаттайгаар 

барьж ашиглалтад оруулна.”. 

Хүрэх түвшин: 2500 айлын орон сууц барих 

 

4. Төлөвлөгөөний /4.3.1.11./ “Замын-Үүд сумын 1, 4 дүгээр багт Замчин хотхон, 

Хилчин хороолол, Ургах наран хороолол төслүүдийг хэрэгжүүлж, 700 айлын орон сууцыг 

ашиглалтад оруулна. 

Хүрэх түвшин: Ашиглалтад орсон орон сууцны тоо  

 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийхэд, хөтөлбөрийн хэрэгжилт 67,3 хувьтай, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 91 
хувьтай,  “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэж байна.   

2021 оны байдлаар хөтөлбөрийн хэрэгжилт 46 хувьтай байсан бол 2022 оны 
байдлаар 67,3 хувьд хүрч 21,3 хувиар ахисан үзүүлэлттэй байна.  

   Хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд хийгдсэн томоохон ажлууд:   
 
2022 онд нийт 1,744.4 тэрбум төгрөгийн  ипотекийн зээлийг 21139 зээлдэгчид олгож, 

гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 5684 айлын орон сууц ашиглалтад орж,  төрийн 
болон орон нутгийн түрээсийн 5592 айлын орон сууцны сан бүрдүүлж, нийслэл болон орон 
нутагт нийт  23201 айлын орон сууц шинээр ашиглалтад орсон байна.  

 
Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш буюу 2019-2022 онд нийт 100980 айлын орон 

сууцыг ашиглалтад оруулсан байна.  
 
2020-2022 онд “Нийслэлийн орон сууцны корпораци”–аар дамжуулан  50.4 тэрбум 

төгрөгийн түрээсийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гарган 757 албан хаагчийг орон 
сууцжуулсан бөгөөд нийт 1177 төрийн албан хаагчийг 99.9 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн 
бүхий орон сууцанд хамруулаад байна. 

 
Цаашид анхаарах асуудлууд:  
 
Хөтөлбөрийг 2023 онд  хэрэгжүүлж дуусгах хугацаатай боловч 2022 оны жилийн 

эцсийн байдлаар хэрэгжилт 67,3 хувьтай байгаа нь хөтөлбөр хугацаандаа бүрэн 
хэрэгжихгүй байх эрсдэлтэйг харуулж байна.  

Энэ нь дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас барилгын материал, тоног 
төхөөрөмж, ажиллах хүчний хомсдол үүсч, барилгын материалын үнэ, тээврийн зардал 
өсч, орон сууцны төслүүдийн барилгын ажил удааширсантай холбоотой гэж үзэж байна.  

Энэхүү хөтөлбөрт туссан зарим арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
санхүүжилтийн асуудал бүрэн шийдэгдэхгүй байгаа нь  хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд сөргөөр 
нөлөөлж байна.  

Түүнчлэн Орон сууцны хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, 
Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл, Хот байгуулалтын ногоон 
хөгжлийн стандарт, Орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, засвар 
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үйлчилгээний зардлыг тооцох аргачлал зэрэг хөтөлбөрт туссан хууль эрх зүйн баримт 
бичгүүд, норм стандартыг батлуулж, орон сууцны салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох шаардлагатай.  

 
 
ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
 
1.Хэрэгжилт хангалтгүй, эрчимжүүлэх шаардлагатай  0-50 хувьтай 5 арга хэмжээг 

2023 оны төлөвлөгөөндөө тусган, холбогдох яамд, аймаг, нийслэлийн ЗДТГ-тай хамтран 
тодорхой арга хэмжээ авч, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллахыг  Бодлого, 
төлөвлөлтийн газар /Б.Гүнболд/, Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Гантулга/, Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Г.Цогтсайхан/, Орон сууц, санхүүжилтийн хэлтэс 
/Э.Батболд/, Барилгын хөгжлийн төв /Ц.Амарсанаа/  нарт тус тус үүрэг болгох; 

 
 2.Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар хэлэлцүүлэн, 

батлуулж, орон сууцны ашиглалтын байгууллагын үйл ажиллагааны стандарт, дундын 
өмчлөлийн эд хөрөнгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардлыг тооцох аргачлал, орон 
сууцны мэргэжлийн байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам зэрэг хуулийг дагалдан гарах 
дүрэм, журмыг боловсруулж батлуулахыг Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн 
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Г.Цогтсайхан/-д  даалгах;  

 
3. "Ногоон нуур - 1008 айлын орон сууц төсөл", "Солонго -1", "Солонго - 2" төсөл, 

"Баянголын ам" төсөл, Эко-Яармаг 1 төсөл, Улаанбаатар хотын дэд төвүүдэд нийт 10,000 
айлын орлогод нийцсэн орон сууцны хороолол, аймгуудын төвд 3000 айлын орон сууц 
барих, Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөж, барилгажуулах төслийг үе шаттай 
хэрэгжүүлж, 45000 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулах зэрэг төслүүдийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээг холбогдох газруудтай хамтран хэрэгжүүлэхийг Бодлого, 
төлөвлөлтийн газар /Б.Гүнболд/, Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Г.Цогтсайхан/, Орон сууц, санхүүжилтийн хэлтэс 
/Э.Батболд/ нарт үүрэг болгох; 

 
4. Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлыг даган баригдах “Шинэ зуун мод”, 

“Майдар” хотууд, Орхоны хөндийд баригдах "Шинэ Хархорум" хотын инженерийн дэд бүтэц 
болон орон сууцны хорооллуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төслийг 
боловсруулж, батлуулан, хөтөлбөрт туссан орон сууцны зорилтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарч 
ажиллахыг яамны газар, хэлтсүүдэд даалгах; 

 
 5.  Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дуусгахад шаардагдах хөрөнгийг улс, орон 

нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламж, бусад эх үүсвэрээс санхүүжүүлэх асуудлыг Эдийн 
засаг, хөгжлийн яам болон Сангийн яамтай хамтран үе шаттай шийдэрвэрлэж ажиллахыг 
яамны холбогдох газар хэлтсүүдэд зөвлөж байна.  

 
 

12.6.Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төслүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлан 

  
 “ЗҮҮН ӨМНӨД ГОВИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХИЛИЙН ОЙРОЛЦОО СУУРИН 
 ГАЗРУУДЫН ХӨГЖЛИЙН МОН-3388, МОН-3713”, “АЙМГУУДЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХОГ 

ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН G9206 ТӨСӨЛ”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН  
/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО 
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 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээл, Монгол Улсын Засгийн газрын хөрөнгө, Билл Гейтсийн 
сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн МОН-3388, МОН-3713”, Ядуурлыг 
бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Аймгуудын 
төвийн хатуу хог хаягдлын менежментийн G9206” төслийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн 
эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч ажиллах 
асуудлын талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, яамны удирдлага болон холбогдох 
газруудыг мэдээллээр хангах зорилгоор энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг 
гүйцэтгэлээ.  
 
 Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов.  
  

ХОЁР.ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ  
 

Төслүүдийн зорилго: Төсөлд хамрагдах хотуудын хөгжлийг үр ашигтай зөв төлөвлөх, 
чанартай, найдвартай, өргөн хүрээг хамарсан нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ, дэд бүтцийг 
хөгжүүлэхэд оршино.   

 
Төслүүдийн хүрээнд төвлөрсөн цэвэрлэх байгууламжаас болон гэр хорооллоос 

гарсан лагийг дахин ашиглах арга боловсруулах, гэр хороололд суллах боломжтой нүхэн 
жорлон барих, лагийн менежментийн хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, дүрэм журам 
боловсруулах зорилго бүхий “Лагийн менежментэд үзүүлэх техникийн туслалцаа /ТТ9100/-
ны төсөл”-ийг зээлийн төсөлтэй хамт батлан, хэрэгжүүлж байна.   

 
 Төслийн товч мэдээлэл: 
 

Төслийн нэр: Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн 

ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт 

санхүүжилтийн төсөл 

Аймгуудын төвийн 
хатуу хог хаягдлын 

менежментийн төсөл 

Төслийн дугаар:  МОН-3388 МОН-3713 G9206-МОН 

Төсөл албажсан 

огноо 

“Зээлийн гэрээ” –г 
2016 оны 5 дугаар 
сарын 20-ны өдөр 
УИХ-аар соёрхон 
баталсан. Зээл 2016 
оны 7 дугаар сарын 
5-ны өдөр  хүчин 
төгөлдөр болсон. 

Зээл нь 2019 оны 02 дугаар 
сарын 18-ны өдөр  хүчин 
төгөлдөр болсон. 
Дамжуулан зээлдүүлэх 
гэрээнд Булган, Хөвсгөл, 
Дундговь, Хэнтий, 
Сүхбаатар    аймгуудын  
Засаг дарга нар 2019 оны 8 
дугаар сарын 29-нд гарын 
үсэг зурсан. 

Буцалтгүй тусламжийн 
гэрээнд 2020 оны 07 
дугаар сарын 02-ны 
өдөр зурсан. Буцалтгүй 
тусламж 2020 оны 08 
дугаар сарын 17-ны 
өдөр хүчин төгөлдөр 
болсон. 

Хүлээн авагч Монгол Улсын 

Засгийн газар 

Монгол Улсын Засгийн 

газар 

Монгол Улсын Засгийн 

газар 

Захиалагч, 

хэрэгжүүлэгч 

байгууллагууд: 

БХБЯ, Өмнөговь, 

Дорноговь, 

Архангай, 

Өвөрхангай 

аймгийн ЗДТГ 

БХБЯ, Булган, Хөвсгөл, 
Дундговь, Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгийн  ЗДТГ 

Дархан-Уул, 
Өвөрхангай, Говь-
Алтай, Сүхбаатар 
аймгуудын Тохижилт 
үйлчилгээний газрууд 

Төслийн нийт 

өртөг: 

21,17 сая ам.доллар 21.75 сая ам.доллар  2.2 сая ам.доллар 

Монгол Улсын 

Засгийн Газар 

1,74 сая ам.доллар 1,75 сая ам.доллар 0.2 сая ам.доллар 
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Азийн хөгжлийн 

банк 

19.43 сая 

ам.доллар.  

/хөнгөлөлттэй зээл/ 

20.0 сая ам.доллар.  

/хөнгөлөлттэй зээл/ 

ЯБЯС 2.0 сая 

ам.доллар 

Төсөл хэрэгжиж 

дуусах хугацаа 

2021 оны 12-р 

сарын 31-ний өдөр 

2022 оны 06-р сарын 30-ны 

өдөр 

2022 оны 12 дугаар 

сарын 31-ний өдөр 

 
ГУРАВ. ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 
3.1. “МОН-3388” төслийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд, төслийн хэрэгжилтийн түвшин 99%, 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт  97%, төслийн үйл ажиллагааг “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж 

үнэлж  байна.  

3.2. “МОН-3713” төслийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд, төслийн хэрэгжилтийн түвшин 85%, 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт  95%, төслийн үйл ажиллагааг “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж 

үнэлж  байна.  

3.3. “G9206” төслийн хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд, төслийн хэрэгжилтийн түвшин 99%, 2022 оны үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт 99%, төслийн үйл ажиллагааг “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж 

үнэлж  байна.  

2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт: 

№ Арга хэмжээ Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин 

Г
ү
й

ц
э
т
гэ

л
и

й
н

 

х
у
в

ь
 

“МОН-3388” ТӨСӨЛ 

1 

А1.2.2 Дорноговь аймгийн 

Сайншанд хотын цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажил 

Барилга угсралт Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийх 

Ажлын гүйцэтгэл-40% 

50 

2 

А1.3 Өмнөговь аймгийн 

Даланзадгад хотын 

цэвэрлэх байгууламжийн 

барилга угсралтын ажил 

Барилга угсралт Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийх 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 100 

3 

А1.5 Өвөрхангай аймгийн 

Хужирт сумын цэвэрлэх 

байгууламжийн барилга 

угсралтын ажил 

Барилга угсралт Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт, тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийг эхлүүлэх 

2023 оны 03 дугаар 

сараас эхэлнэ. 
ХБ 

4 

А1.5 Өвөрхангай аймгийн 

Хужирт сумын цэвэр ус 

хангамжийн ажил 

Барилга угсралт Ажлын гүйцэтгэл-90% 

90 

5 
В1 багцын зөвлөхүүдийн 

ажил, В2 Зөвлөх үйлчилгээ 

Зөвлөх үйлчилгээ Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь 97% 

“MOH-3713” ТӨСӨЛ 
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1 

А1.1 Булган аймгийн 

Булган хотын цэвэрлэх 

байгууламжийн туршилт, 

тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийн ажил 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийх 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

2 

А1.2 Дундговь аймгийн 

Мандалговь хотын 

цэвэрлэх байгууламжийн 

барилга угсралтын ажил, 

туршилт, тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийн ажил 

Барилгын ажлыг дуусгаж, 

комисс ажилууллах 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийг эхлүүлэх 
Ажлын гүйцэтгэл-32% 70 

3 

А1.3 Хэнтий аймгийн 

Чингис хотын цэвэрлэх 

байгууламжийн туршилт 

тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийн ажил 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийх 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

4 

А1.4 Хөвсгөл аймгийн 

Мөрөн хотын цэвэрлэх 

байгууламжийн 

тохируулга, 

зүгшрүүлэлтийн ажил 

Цэвэрлэх байгууламжийн 

туршилт тохируулга, 

зүгшрүүлэлт хийх  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

5 

А1.5 Сүхбаатар аймгийн 

Баруун-Урт хотын 

цэвэрлэх байгууламжийн 

барилга угсралтын ажил 

Барилгын ажлыг дуусгаж, 

комисс ажилууллах 

Ажлын гүйцэтгэл-90% 

90 

6 

Дундговь аймгийн 

Эрдэнэдалай сумын цэвэр 

усны эх үүсвэр, насос 

станц, цэвэр усны шугам, 

цэвэрлэх байгууламжийн 

барилга угсралтын ажил 

Барилгын ажлыг дуусгаж, 

комисс ажилууллах 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

7 

Сүхбаатарын аймгийн төвд 

ус цэвэршүүлэгч 

төхөөрөмж суурилуулах 

Ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмж 

суурилуулах ажил  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 100 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь 95% 

“G9206” ТӨСӨЛ 

1 

C1 Төслийн зураг төсөл, 

барилгын хяналт 

Зураг төслийг дуусгах, 

барилгын ажил, тоног 

төхөөрөмжийн 

суурилуулалтанд хяналт 

тавих 

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

2 

C2 Хог хаягдлын 

менежмент, дахин 

ашиглалтад олон нийтийг 

оролцуулан чадавх 

сайжруулах зөвлөх 

компани 

Зөвлөх үйлчилгээ  Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

3 
С3 Байгаль орчны хяналт 

шинжилгээний зөвлөх 

Зөвлөх үйлчилгээ  Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
100 

4 

С4 Хатуу хог хаягдлын 

менежментийн бодлого, 

сургалт хийх зөвлөх 

Зөвлөх үйлчилгээ  Ажлын гүйцэтгэл-

100% 100 
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5 

W1 Говь-Алтай, Сүхбаатар 

аймгуудад хог хаягдлын 

хяналттай шинэ төвлөрсөн 

цэг барих ажил 

Хяналттай төвлөрсөн 

ландфилл байгуулах  Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
 100 

6 

W2 Дархан- 

Уул аймгийн төвд дахивар 

хүлээн авах цэг барих 

ажил 

Дахивар нөөцийн цэг барих  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 
 100 

7 

W3 Говь-Алтай аймагт хог 

хаягдал нягтруулан 

тээвэрлэх байгууламж, 

авто пүү, дахивар хүлээн 

авах цэг барих ажил 

Хог хаягдал нягтруулах 

байгууламж, автопүү, 

дахивар нөөцийн цэг барих  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

8 

W4 Сүхбаатар аймагт хог 

хаягдал нягтруулан 

тээвэрлэх байгууламж, 

авто пүү, дахивар хүлээн 

авах цэг барих ажил 

Хог хаягдал нягтруулах 

байгууламж, автопүү, 

дахивар нөөцийн цэг барих  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 

100 

9 

W5 Өвөрхангай аймагт 

автопүү, дахивар хүлээн 

авах цэг барих ажил 

Автопүү, дахивар хүлээн авах 

цэг барих  

Ажлын гүйцэтгэл-

100% 100 

10 

G1 Аймгуудын төвлөрсөн 

цэгт ашиглах машин, 

механизм худалдан авах 

ажил 

Машин, механизм худалдан 

авч нийлүүлэх 

2022.12.08-нд хилээр 

орж ирсэн. Гаалийн 

бүрдүүлэлт хийгдэж 

байна. Ажлын 

гүйцэтгэл-90% 

90 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь 99% 

 

  ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

Төсөл төлөвлөсөн хугацаандаа хэрэгжиж дуусах бүрэн боломжтой бөгөөд энэ нь 
төслийн нэгжийн удирдлага, зохион байгуулалт сайн байсантай холбоотой гэж дүгнэж 
байна. Мөн төслийн нэгж болон орон нутаг дахь нэгжүүд нь төслийн үйл ажиллагааг 
амжилттай зохион байгуулж, төсөлд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг ханган 
ажилласан байна.   

 

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

Төслийн нэгж /Б.Оюун/-д үүрэг болгох нь:  

 Дорноговь, Дундговь аймгуудийн төв болон Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын 
цэвэрлэх байгууламжийн туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлыг хийж дуусгах; 

 Сүхбаатар аймгийн төв болон Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын цэвэрлэх 
байгууламжийн туршилт, тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлуудын явцад  инженер, техникийн 
ажилтнуудыг сургаж дадлагажуулах;  

 Төсөл дуусч байгаатай холбогдуулан төслийн хүрээнд баригдсан барилга, 
байгууламж шугам сүлжэээний өмчлөлийн асуудлыг холбогдох газруудтай хамтран 
шийдвэрлүүлэх; 

 Төслийн баримт бичиг, тайлан зэрэг материалуудыг архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг 
зохион байгуулах; 

 Төслийн хаалтын тайлангуудыг нэгтгэн БХБ-ын яаманд ирүүлэх.  
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“АЙМГУУДЫН БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭХ, 
ШИНЭЭР БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО  

 Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ийг үндэслэл болгов.  

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ  
 
Бүгд найрамдах Польш улсын нөхцөлт зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 

“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих төсөл”-ийн  
хэрэгжилтэд 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлэлт. 
 

Төслийн зорилго: Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр, Дорнод аймгийн бохир ус 

цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчилж, шинээр барих замаар өсөн нэмэгдэж буй дэд 

бүтцийн хэрэгцээг хангаж, байгаль орчныг бохирдлоос хамгаалж, хүн амыг эрүүл аюулгүй 

орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. Төслийн хүрээнд: 

 ТЕЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, батлуулах; 

 Батлагдсан зураг төслийн дагуу ахуйн бохир усыг цэвэршүүлэх байгууламжийг 
инженерийн шугам сүлжээ болон дагалдах барилга байгууламжийн хамт барьж 
ашиглалтад оруулах; 

 Хяналт шинжилгээний лабораторийг барьж тоноглон хяналт, удирдлага, 
компьютерын нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлэх; 

 Бохир усыг цэвэршүүлэн, халдваргүйжүүлж дахин ашиглах, лаг, тунадсыг 
боловсруулах технологи нэвтрүүлэх; 

 Төслийн аймгуудын нийтийн аж ахуйн байгууллага бодлон шинэ технологийн 
цэвэрлэх байгууламж, лабораторид ажиллах  хүний нөөцийн  чадавхыг 
дээшлүүлсэн байна. 

  
 Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  СЯ, БХБЯ 
 Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Увс, Баян-Өлгий, Завхан, Говьсүмбэр, 

Дорнод аймгийн ЗДТГ 
 Гүйцэтгэгч байгууллага: “АБИ ба СВТ” түншлэл, "Mелиорекс" ХХК 

  
Төслийн хүрэх үр дүн:  

Үр дүн 1: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж шинэчлэгдэж, үйл ажиллагаа 

сайжирна. 

 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжууд орчин үеийн дэвшилтэд техник технологид 

шилжинэ. 

 Бохир усны цэвэрлэгээнд шинжилгээ хийх лабораторитой болно. 

 Инженер, техникийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадвар дээшилж, ашиглалт, 

үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжирна. 

 Аймгийн төвийн 150,0 гаруй мянган хүний ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг 

бүрдүүлж, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах, орон нутагт ажлын байр 

нэмэгдүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. 

 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага  MNS4943:2015 

стандартад заасан нөхцөл шаардлагыг хангахаас гадна цэвэрлэх байгууламжид 
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үйлдвэрлэлийн зориулалтаар  болон ногоон байгууламжийн хэрэгцээнд дахин 

ашиглаж болохуйц хэмжээнд хүртэл бохир усыг цэвэршүүлнэ. 

 Лаг тунадсыг боловсруулан, ногоон байгууламжид ашиглагдах бордоо болгоно. 

 Байгаль орчны тэнцвэртэй байдал хадгалагдаж, хөрс, ус, агаарын бохирдлыг 

бууруулахад голлох үүрэг гүйцэтгэх болно. 

 ГУРАВ. ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 
“Аймгуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих 

төсөл”-ийн 2022 оны төлөвлөгөөний 2 зорилт, 22 арга хэмжээний биелэлтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төслийн хэрэгжилтийн нийт түвшин 10 хувь, 2022 оны 
төлөвлөгөөний биелэлт 92,9 хувь, төслийн хэрэгжилтийг “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж 
үнэлэв. Үүнд:  

 

Төсөл, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт 

Арга хэмжээний нэр Нийт хувь 

Ажлын нийт түвшин 10% 

2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 92,9% 

 
Төслийн хүрээнд 2022 онд 22 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 100 хувь 

хэрэгжсэн 14 арга хэмжээ, 90 хувьтай 3, 70 хувьтай 3 арга хэмжээ, 50 хувьтай 2, 30 хувьтай 
0, 0 хувьтай буюу хэрэгжээгүй 0, хугацаа болоогүй буюу гүйцэтгэлтэй холбоотой 
хойшлогдсон 2 арга хэмжээ байна.  

2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн арга хэмжээний задаргаа 

№ 
Ажил 

үйлчилгээ  
Зорилт 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжилтийн хувь Бие

лэл

т 

хувь 100 90 70 50 30 
0 

1 
Арга 

хэмжээ 
2 22 14 3 3 2 - - 92,9 

 
Төлөвлөгөөний биелэлтийг дэлгэрэнгүй харуулбал:  

 
№ Үйл 

ажилла
гаа 

Төлөвлөсөн 
арга хэмжээ 

Хэрэгжилт 
Үнэлг

ээ 

1.1 “АБИ ба СВТ” түншлэл  

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зураг 
төслийн                     
ажлууд 

Одоогийн ажиллаж 
байгаа цэвэрлэх 
байгууламжтай 
танилцах 

БХБЯ-ны төлөөлөл, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 
ерөнхий гүйцэтгэгч компаний төлөөлөл 
одоогийн ажиллаж байгаа цэвэрлэх 
байгууламжтай нийт 4 удаа очиж танилцсан. 

100 

2 

Зураг төсөл 
боловсруулах 
ажлын 1-р үе шат 
буюу шаардлагатай 
мэдээ мэдээллийг 
цуглуулж баримт 
бичиг бүрдүүлэх 

Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр аймаг 
тус бүр дээр очиж судалгааны баг ажиллан, 
шаардлагатай мэдээллийг цуглуулсан. 
Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр 
аймгуудаас бүх техникийн нөхцлүүдийг авсан. 
Технологийн шийдэлд үндэслэн цахилгааны 
болон холбооны техникийн нөхцөл дахин 
гаргуулж шаардлагатай мэдээ мэдээллийг 
цуглуулж баримт бичиг бүрдүүлэх ажил хийгдэж 
дууссан байна. 

100 
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3. 

Судалгааны ажлууд 
хийх 

+0.000 түвшинг тогтоож, мэргэжлийн зөвлөлийн 
зөвлөмжийн дагуу  зураг төсөлд тусгасан. 
Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр аймаг 
тус бүр дээр геологийн судалгаа хийлгэн 
хөрсний усны түвшин,  хөрсний бүтцийг 
тодорхойлох дүгнэлт гаргуулаж судалгааны 
ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан байна. Геологи, 
геодезиийн судалгаа хийгдсэн. 
Одоо ашиглагдаж байгаа бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн бохир усны түвшин, 
цэвэрлэгээний үр дүнгийн судалгаа хийгдсэн. 

100 
 

4. 

Технологийн 
шийдлийг 
Инженерийн 
байгууламж, шугам 
сүлжээний 
инженерийн орон 
тооны бус 
мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх 

2022 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдөр 
Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний 
инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 2 технологийн шийдэл 
хэлэлцүүлэн АО технологийг санал болгон 
дэмжигдсэн. 

100 

5. 

 
 
 
 
БОЕҮ 
боловсруулах, 
батлуулах 

БОЕҮ-г Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр 
аймаг тус бүр дээр боловсруулан байгаль 
орчны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт 
гаргуулахаар БОАЖЯ-д 2022 оны 10 дугаар 
сарын 10-ны өдөр хүргүүлсэн.  Дүгнэлт 
гаргуулах ажлыг эрчимжүүлэхээр  2022 оны 11 
дүгээр сарын 25-ны өдөр БОАЖЯ-д албан бичиг 
дахин хүргүүлсэн. 
Түүнчлэн Байгаль орчны менежментийн  
төлөвлөгөө боловсруулан төсөл хэрэгжиж буй 
орон нутгаас санал авах албан бичгийг 
хүргүүлээд байна.   
Увс, Говьсүмбэр- БОЕҮ-ний батлагдаж, 
БОАЖЯ-ны 2022.12.13-ны өдрийн 13/7246, 
13/7247 тоот албан бичгээр тус тус ирсэн. 
Баян-Өлгий, Завхан-аймгуудын БОЕҮ-ний 
материал   хянагдаж байна. 

90  

6. 

ТЭЗҮ боловсруулах, 
БХБЯ-ны ТНБД 
А/139 тушаалаар 
байгуулагдсан 
"Ажлын хэсэг"-т 
таницуулах 

Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр 
аймгуудын ТЭЗҮ-г боловсруулж дууссан. БХТ-д 
экспертизэд  батлуулахаар Говь-Сүмбэр, Увс-
“Хатанбаатар” ХХК 2022 оны 11 дүгээр сарын 
10-ний өдөр, Завхан-“Чанарын түншлэл” ХХК 
2022 оны 11 дүгээр сарын 21-нд,  Баян-Өлгий-
“Алтайн газрын хүч” ХХК 2022 оны 12 дугаар 
сарын 01-ны өдрүүдэд тус тус хүргүүлсэн. 

100 

7. 

БОНҮ 
боловсруулах, 
батлуулах 
 

БОНҮ хийгдэж байна. Увс, Говьсүмбэр аймгийн 
ажлын гүйцэтгэл эсэх тодорхойгүй байна. 
Төслийн нэгжээс чиглэл өгөн БОНҮ 
боловсруулах ажил хийгдэж   

50 

8. 

Ажлын 
нарийвчилсан зураг 
төсөл  
боловсруулах, 
батлуулах 
 

Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-Сүмбэр 
аймгуудын ажлын нарийвчилсан зураг төсөл 
боловсруулж дууссан. БХБЯ, НААИДББХЗГ-т 
хянуулан, санал ирүүлснийг тусган дахин 
боловсруулалт хийсэн. 
Ажлын зурагт Баян-Өлгий, Увс аймгийн 
Мэргэжилийн хяналт, Онцгой байдлын газраас 
дүгнэлт гаргуулж Аймгийн ГХБХБ газрын дарга, 
Ерөнхий архитектороор батлуулсан.  
Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр 
аймгуудын зураг төслийг батлуулахаар 2022 

90 
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оны 12 дугаар сарын 22,23-ны өдрүүдэд 
хүргүүлсэн. 

1.2 
Баян-Өлгий, Увс, Говьсүмбэр, Завхан аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн 
барилга угсралтын ажил  

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барилга 
угсралт

ын 
ажлууд 

Ажил эхлүүлэхэд 
шаардлагатай бичиг 
баримтуудыг 
бүрдүүлэх 

1.Цэвэрлэх байгууламжийн газар олголтыг: 
-Завхан аймгийн засаг даргын  2014 оны 09 
сарын 04-ны өдрийн А/326 тоот захирамжаар,  
-Увс аймгийн засаг даргын 2017оны 07 сарын 
06-ны А/339 тоот захирамжаар,  
-Говьсүмбэр аймгийн 2015 оны 12 сарын 25-ны 
өдрийн А/385 дугаар захирамжаар, 
Баян-Өлгий аймгийн газар олголтыг Засаг 
даргын 2006.12.26-ны өдрийн 392 тоот 
шийдвэрийг үндэслэн гэрчилгээ тус тус олгосон. 
2.Техникийн нөхцөлүүд 
Холбооны техникийн нөхцөл: 
-Говьсүмбэр аймгийн холбооны газрын даргын 
2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 29 тоот 
тушаал 
-Баян-Өлгий аймгийн Мэдээлэл Холбооны 
Сүлжээ ХХК-ийн  аймгийн даргын баталсан 
2022.10.18-ны A-A2022/35 тоот техникийн 
нөхцөл 
-Увс аймгийн ГХБХБГ-ын дарга бөгөөд аймгийн 
ерөнхий архитекторын 2021.03.17-нд баталсан 
15 тоот техникийн нөхцөл 
-Завхан аймгийн Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ 
ХХК-ийн газрын дарга 2022.01.05-ны өдөр 
баталсан ТН-22/01 тоот техникийн нөхцөл 
Цахилгааны техникийн нөхцөл: 
-Говьсүмбэр аймаг: Багануур зүүн өмнөд бүсийн 
цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн 2022.06.22-
ны ГС 21/21-2 тоот техникийн нөхцөл 
-Баян-Өлгий аймгийн ЦШСГ-ын 2022.05.18-ны 
№22/93 тоот техникийн нөхцөл 
-Увс аймгийн “Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ХК-ний 
гүйцэтгэх захирал 2022.05.13-ны өдөр баталсан 
104/2022 тоот техникийн нөхцөл 
-Завхан аймгийн “Алтай-Улиастайн” “Эрчим 
хүчний систем” ТӨХК-ийн Завхан аймаг дахь 
салбарын дарга 2022.08.23-ны өдөр 96/22 тоот 
техникийн нөхцөлөөр тус тус авсан.  
3.Баян-Өлгий аймаг 2022 оны 09-р сарын 09-
ний өдрийн 15/2022 дугаартай, Завхан аймаг 
2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
26/2022 дугаартай, Увс аймагт 2022 оны 09 
сарын 30-ны өдрийн АДТ85-20/22 дугаартай, 
Говьсүмбэр аймагт 2022 оны 10 сарын 04-ны 
өдөр АТД 42-01/22 дугаартай архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар тус тус батлагдсан.    
4. Баян-Өлгий, Увс, Завхан, Говьсүмбэр 
аймгуудын эскиз зураг батлагдсан. 

100 

2. 

 
Ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрөл авах 

2022 онд төлөвлөсөн цэвэрлэх байгууламжийн 
барилга угсралтын ажлын хүрээнд Увс, Завхан, 
Говьсүмбэр аймагт техникийн усны гүний худаг 
өрөмдөх, ажил хийгдэж дууссан. Орон нутгийн 
байгаль орчны газраас ажил эхлүүлэх 
зөвшөөрөл авсан. 

100 

3. 
 
 
 

БХБЯ-ны дэд сайд, төслийн нэгж болон төслийн 
Ерөнхий гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нарын 8 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй баг 2022 ны 9 дүгээр сарын 19-

100 
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Шав тавих ны өдрөөс 2022 оны 09 дүгээр сарын 23-ны 
өдрүүдэд Баян-Өлгий, Завхан, Увс, Говь-
Сүмбэр аймгуудын цэвэрлэх байгууламжийн 
шав тавих ёслолыг зохион байгуулсан.   

4. 

Барилга угсралтын 
ажлын бэлтгэл 
хангах, ажил 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх, 
дуусгах 

Ерөнхий гүйцэтгэгч компани 2023 онд барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлын 
хүрээнд: 
1.Зураг төслийн ажил гүйцэтгүүлэхээр 
“Хатанбаатар” ХХК-тай Увс, Говьсүмбэр 
аймгийн, “Чанарын түншлэл” ХХК-тай Завхан 
аймгийн,  “Алтайн газрын хүч” ХХК-тай Баян-
Өлгий аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг 
төслийн ажил гүйцэтгүүлэхээр тус тус гэрээ 
байгуулсан. 
2. Техникийн усны гүний худаг гаргуулахаар: 
Увс аймагт- “Ус эрдэнэ Дриллинг” ХХК-тай, 
Завхан аймагт- “Тэсийн бүрд” ХХК-тай, 
Говьсүмбэр аймагт- “Ус-Ундрах” ХХК-тай тус тус 
гэрээ байгуулж гүний усны худаг гаргах ажлыг 
гүйцэтгэж дууссан. Баян-Өлгий аймагт хуучин 
худгийг ашиглана.  
3.Барилга угсралтын туслан гүйцэтгэгч сонгон 
шалгаруулахаар “Сан” ХХК, “Байгууламж” ХХК 
“Сайн констракшн” ХХК, “С энд Эй трейд” ХХК, 
“Ач Си Би Си” ХХК зэрэг компаниудаас  үнийн 
судалгаа авч, гэрээ байгуулахаар хэлэлцээрийн 
шатанд явж байна. 
4.Барилгын материалын хувьд дотоодын 
цемент, арматур үйлдвэрлэгч компаниудын 
материалын үнийн судалгаа хийгдэж байна. 

100 
 
 

5. 

Цэвэрлэх 
байгууламжийн 
тоног төхөөрөмжийг 
нийлүүлсэн байх 

Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн 
судалгаа хийгдэж дууссан. Судалгаанд 
үндэслэн тоног төхөөрөмжийн захиалга 
хийгдсэн. 

70 
 

2 "Mелиорекс" ХХК  

2.1 Дорнод аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төслийн ажил  

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одоогийн ажиллаж 
байгаа цэвэрлэх 
байгууламжтай 
танилцах  

БХБЯ-ны төлөөлөл, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, 
ерөнхий гүйцэтгэгч компаний төлөөлөл 
одоогийн ажиллаж байгаа цэвэрлэх 
байгууламжтай нийт 5 удаа очиж танилцсан. 

100 

2. 

Зураг төсөл 
боловсруулах 
ажлын 1-р үе шат 
буюу шаардлагатай 
мэдээ мэдээллийг 
цуглуулж баримт 
бичиг бүрэлдүүлэх 

Дорнод аймагт судалгааны баг ажиллан, 
шаардлагатай мэдээллийг цуглуулсан. 
 Техникийн нөхцлүүдийг авсан. Технологийн 
шийдэлд үндэслэн цахилгааны болон холбооны 
техникийн нөхцөл дахин гаргуулж 
шаардлагатай мэдээ мэдээллийг цуглуулж 
баримт бичиг бүрдүүлэх ажил хийгдэж дууссан 
байна. 
 

100 

3. 

Судалгааны ажлууд 
хийх  

Дорнод аймагт судалгааны баг ажиллан, 
геологийн судалгаа хийлгэн хөрсний усны 
түвшин,  хөрсний бүтцийг тодорхойлох дүгнэлт 
гаргуулаж судалгааны ажлууд бүрэн хийгдэж 
дууссан байна. Геологи, геодезийн хийгдсэн. 
Одоо ашиглагдаж байгаа бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн бохир усны түвшин, 
цэвэрлэгээний үр дүнгийн судалгаа хийгдсэн 
шаардлагатай судалгааны мэдээллийг 
цуглуулсан.  
 

100 
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4. 

Зураг 
төслийн 
ажил 

Технологийн 
шийдлийг 
Инженерийн 
байгууламж, шугам 
сүлжээний 
инженерийн орон 
тооны бус 
мэргэжлийн 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэх 

Технологийн шийдлийг Инженерийн 
байгууламж, шугам сүлжээний инженерийн 
орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар 
2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр  
хэлэлцүүлж дэмжигдсэн.  

100 

5. 

БОЕҮ 
боловсруулах, 
батлуулах 

БОЕҮ боловсруулан байгаль орчны ерөнхий 
үнэлгээний дүгнэлт гаргуулахаар БОАЖЯ-д 
2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 
хүргүүлсэн.  Дүгнэлт гаргуулах ажлыг 
эрчимжүүлэхээр  2022 оны 11 дүгээр сарын 25-
ны өдөр БОАЖЯ-д албан бичиг хүргүүлсэн. 
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс   
Дорнод аймгийн ЗДТГ-тай хамтран ажиллаж 
Байгаль орчны менежментийн  төлөвлөгөөнд 
төсөл хэрэгжиж буй орон нутгийн саналыг 
тусгах ажлыг зохин байгуулж ажиллаа. 

70 
 

6. 

ТЭЗҮ боловсруулах, 
БХБЯ-ны ТНБД 
А/139 тушаалаар 
байгуулагдсан 
"Ажлын хэсэг"-т 
таницуулах 

ТЭЗҮ боловсруулах ажил хийгдэж байна, 
Ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай. 

90 

7. 

БОНҮ 
боловсруулах, 
батлуулах 

Байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ БОАЖЯ-д 
хүргүүлсэн ба хурлаас гарах шийдвэр  
хүлээгдэж байгаатай холбогдуулан БОНҮ 
хийгдэх эсэх тодорхойгүй байна. Төслийн 
нэгжээс  чиглэл өгөн БОНҮ боловсруулах ажил 
хийгдэж  байна. 

50 

8. 

Ажлын 
нарийвчилсан зураг 
төсөл  
боловсруулах, 
батлуулах 

Туслан гүйцэтгэгч “Наран рашаан” ХХК нь 
ажлын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах 
ажлыг дуусгаж Ерөнхий гүйцэтгэгч компанид 
болон БХБЯ-д хянуулахаар хүргүүлж саналын 
дагуу дахин боловсруулалт хийж байна. 

70 

2.2. Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил  

1 

Барилга 
угсралт
ын 
ажлууд 

Ажил эхлүүлэхэд 
шаардлагатай бичиг 
баримтуудыг 
бүрдүүлэх 

1.Цэвэрлэх байгууламжийн газар олголтыг 
Хэрлэн сумын Засаг даргын 2012 оны 05 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн А/197 тоот захирамжаар 
авсан. 
2.2020 оны 12-р сарын 11-ний өдрийн  
№2020/75 дугаартай Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар батлагдсан.  
3. Техникийн нөхцөлүүд 
4.Эскиз зураг батлагдсан 

100 

 

Төслийн хүрээнд 2022 онд дараах томоохон ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:  

1. 1.1.3,   2.1.3.   Судалгааны ажлууд хийх  

2. 1.1.4, 2.1.4. Технологийн шийдлийг Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний 

инженерийн орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх 

3. 1.1.8. Ажлын нарийвчилсан зураг төсөл  боловсруулах, батлуулах  

4. 1.2.3. Шав тавих 

“Эрчимжүүлэх шаардлагатай”  50 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Үүнд: 
 

1. 1.1.7,   2.1.7.   БОНҮ боловсруулах, батлуулах 
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ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

  

1. Төслийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 

төслийн хэрэгжилтийн нийт түвшин 10 хувь, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 92.9 

хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж дүгнэв. 

2. Төслийн хүрээнд зураг төслийн ажил хийгдэж магадлал хийгдэж байна. 

3. Төслийн үйл ажиллагаа нь 2022 оны 7 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн 

бөгөөд Шилэн дансны хуулийн дагуу байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 

иж бүрэн, нээлттэй байдлаар байршуулаагүй, нийт 20 мэдээлэл хугацаа хоцорч 

байршуулсан байна. 

 
ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 
Төслийн нэгж /О.Лхагвацэдэн/-д үүрэг болгох:  

1. Төслийн нэгж нь Төслүүдийн удирдах хорооны 2022.06.08-ны өдрийн хурлын 
шийдвэрийн 1-р хавсралт хавсралтаар батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд гүйцэтгэгч 
байгууллага хоорондын уялдаа, холбоог сайжруулах, зураг төслийг батлуулж, магадлал 
хийлгүүлэн 2023 оны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах; 

2. “Эрчимжүүлэх шаардлагатай”  50 хувьтай 1.1.7,   2.1.7.  Байгаль орчны 
нарийвчилсан үнэлгээ боловсруулах, батлуулах 2 арга хэмжээний биелэлтийг хангах; 

3. Барилгын талбайд ажиллах хүн хүч, машин механизмын хүчин чадал, тоног 
төхөөрөмжийн татан авалт, бараа, материалын нөөцлөлт, барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын үйл ажиллагааг сайн оновчтой төлөвлөн зохион байгуулж, барилга 
байгууламжийг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулах ажлын төлөвлөгөө, графикийг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран гаргаж батлуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, 
дэмжлэгээр ханган ажиллах; 

4. Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд иж бүрэн 
байршуулах, байршуулсан мэдээлэл нь иргэд олон нийтэд нээлттэй, мэдээлэл татаж авах 
боломжтой байх; 

5. Төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, цэвэрлэх байгууламжийг төлөвлөсөн 
хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад хяналт тавих, Төслийн нэгжийн ажилтны сул орон тоог 
бүрдүүлж, ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангаж, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, 
дэмжлэгээр ханган ажиллахыг НААИДББХЗГ /Г.Цогтсайхан/-т даалгах; 

 
“ДАРХАН ХОТЫН БОХИР УСНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ 

МОН-3244/3245 ТӨСӨЛ” -ИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭНД  
ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО  

 Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ийг үндэслэл болгов.  

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Төслийн зорилго: Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах, бохир усны 

төв цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуурга болон насос станцын үйл ажиллагааны 
түвшинг дээшлүүлэх, Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, бүтэц, 
зохион байгуулалтыг оновчтой, боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд оршино. 
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Монгол Улсын Дархан-Уул аймгийн хот байгуулалт түүний төлөвлөлтийг байгаль 
орчинд сөрөг нөлөөгүй, ээлтэй, тогтвортой байдлаар хөгжүүлснээр чанар аюулгүй байдлын 
үзүүлэлтийн түвшин дээшилж, хүн амын амьдрах орчны төлөв байдал сайжирна.  

Төсөл хэрэгжсэнээр Монгол Улсын 2 дахь том хотод үйлдвэржилтийг дэмжих, 
төвлөрлийг сааруулах, хот хөдөөгийн ялгааг арилгах үндсэн нөхцөл бий болж, Дархан 
хотын бохир усны менежмент сайжирч, бохир ус цэвэрлэх төв байгууламж (ТЦБ), ариутгах 
татуургын үйл ажиллагааны түвшин дээшилнэ. Дархан хотын ус сувгийн байгууллагын 
менежментийн чадавхийг бэхжүүлж, байгууллагын бодлого бүтэц, зохион байгуулалтыг 
оновчтой болгоход дэмжлэг болно.  
 
 Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  СЯ, БХБЯ 

Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ 
 Хэрэгжих хугацаа: 2015.08.25 - 2020.11.30.  /Нийт 63 сар/ 
  
 Төслийн эцсийн зорилтууд: 
 Зорилт 1. Цэвэрлэх байгууламж шинэчлэн барих; 
 Зорилт 2. Дулааны болон бохирын шугам сүлжээ, насос станц шинэчлэх; 
 Зорилт 3. Төслийн менежментийн дэмжлэг ба чадавхийг бэхжүүлэх. 

Төслийн хүрэх үр дүн:  

Үр дүн 1: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж шинэчлэгдэж, үйл ажиллагаа сайжирна. 

Төслийн үр дүнд орчин үеийн Үйлдвэрлэлийн бүтээмж өндөртэй, эрчим хүчний 
хэмнэлттэй цэвэрлэх процесс болох биофильмт технологийг (идэвхжүүлсэн лаг) ашиглах 
шинэ цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад орох бөгөөд нийт барилга байгууламж болон тоног 
төхөөрөмжийг шинээр барьж суурилуулж тоноглоно.  

Төслийн хүрээнд одоо ашиглагдаж буй 2, ашиглалтгүй байгаа 1 насос станцыг бүрэн 
шинэчилж тоноглосноор цэвэрлэх байгууламжид төвлөрөх бохир усны цуглуулалтыг 
ихэсгэж эрчим хүчний хэмнэлттэй цэвэрлэх боломжийг бий болгоно. 

Орчин үеийн бохир усны лаборатори ашиглалтад орсноор усны чанарыг олон улсын 
стандартад нийцүүлэн шинжилж, үр дүнг гаргадаг болно.  

Үр дүн 2: Дулааны болон бохирын шугам хоолой шинэчлэгдэнэ. 

Төслөөр ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийт 9,2 км урт бохир усны шугам 
хоолойг шинэчилнэ. Ингэснээр үйлдвэрүүдийн бохир усыг урьдчилсан цэвэрлэх 
байгууламжаар дамжуулан төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлэх, мөн хотын төвийн 
хэрэглэгч ихтэй шугамуудын ачаалал багасан найдвартай ажиллагаа дээшлэх нөхцөл бий 
болно.  

Мөн цэвэрлэх байгууламжийг төвийн дулааны сүлжээнд холбох зорилгоор 1,2 км 
дулааны хос шугам хоолойг шинээр, дулааны 3-р насос станцын тоног төхөөрөмж болон 
цахилгаан тоноглолыг шинэчилнэ. Цэвэрлэх байгууламж төвийн дулаанд холбогдсоноор 
цаашдын ашиглалтын зардал буурч, ажилчдад ажиллах таатай нөхцөл бүрдэнэ. 

“Дархан Ус суваг” ХК-д өдөр тутмын үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэн ажлын хөдөлмөрийн бүтээмжийг сайжруулна.  

Үр дүн 3: Төслийн менежментийн дэмжлэг ба чадавхийг бэхжүүлэх. 

НАА-н салбарын менежментийн чадавхийг хөгжүүлэх, ашиглалт ба засвар 
үйлчилгээг сайжруулах, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний нарийвчилсан зураг 
төсөл боловсруулан хэрэгжүүлж, түүнд хяналт тавьж мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх 
боломжийг бий болгоно.  

Төслийн хэрэгжилтийн явцад сургалт болон сургалтын аяллууд зохион 
байгуулагдана. Төслийн хэрэгжилтийн явцад цэвэр ба бохир усны үнэ тарифын шинэчлэл, 
ариун цэврийн орчин болон хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар бодлого 
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тодорхойлох яриа хэлэлцүүлэг хийнэ. Байгаль орчны менежмент, ариун цэвэр ба хатуу хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулах талаар олон нийтийг хамруулсан компанит ажил 
зохион байгуулна.  

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй зэрэгцүүлэн НАА-н үйлчилгээний институц бүтцийг хөгжүүлэх, 
стратеги төлөвлөлт ба үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн 
Техникийн туслалцааны төслийг хэрэгжүүлнэ.  

 
 ГУРАВ. ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 
Төслийн хэрэгжилтэд дээрхи 3 зорилтын хүрээнд болон 2022 оны төлөвлөгөөний 

биелэлтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төслийн хэрэгжилтийн нийт түвшин 88.6 
хувь, 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 68.7 хувь, төслийн хэрэгжилтийг “хэрэгжих шатанд” 
гэж үнэлэв. Үүнд:  

 

Төсөл, 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, 
дүгнэлт 

Арга 
хэмжээний нэр 

Зорилтын 
тоо 

Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 Нийт хувь 

Ажлын нийт 
түвшин 

3 81.75% 90% 90.1% 86,6% 

2022 оны 
төлөвлөгөөний 

биелэлт 

4 58.3% 52.85% 98.5% 68.7% 

 

Төслийн хүрээнд 2022 онд 38 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 100 хувь 
хэрэгжсэн 18 арга хэмжээ, 90 хувьтай 4, 70 хувьтай 6 арга хэмжээ, 30 хувьтай 1, 0 хувьтай 
буюу хэрэгжээгүй 9 арга хэмжээ байна.  

2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийн арга хэмжээний задаргаа 

№ 
Ажил 

үйлчилгээ  
Зорилт 

Арга 

хэмжээний 

тоо 

Хэрэгжилтийн хувь 
Биелэл

т хувь 
100 90 70 50 30 

0 

1 
Нийт арга 

хэмжээ 
3 38 18 4 6 0 1 9 68.7 

 

№ Хийгдэх ажил Жилийн эцсийн дүн Хянал
тын 
дүн 

/хувь/ 

Хэрэгжилт 

1 Үр дүн 1. Бохир усны цэвэрлэх байгууламж сайжруулах 58,3 
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1.1 

Ерөнхий гүйцэтгэгч төлбөрийн 
чадваргүй болсон тухай албан 
мэдэгдэл ирсэн тул Пфайфер 
Эмит түншлэлтэй байгуулсан 
А158 тоот гэрээг цуцлах ажлыг 
зохион байгуулах. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хуучин Лүдвик Пфайфе-ЭМИТ Группын 
түншлэлтэй хийсэн А1/158 тоот гэрээг 2022 
оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн ТУХ-ны 
№06 дугаар тогтоолоор 2022 оны 06 дугаар 
сарын 17-ны өдөр амжилттай цуцалсан. 
Төлөгдөөгөө төлбөр болон гэрээний бусад 
харилцааг эцэслэн зохицуулж Цуцлах гэрээг 
2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр 
байгуулж албажуулсан. Үүнтэй холбоотойгоор 
А1/158 тоот гэрээний Гүйцэтгэлийн баталгааг 
Голомт банкнаас 2022 оны 06 дугаар сарын 
29-ны өдөр буцаан татсан.  (Голомт банкны 
2022 оны 06 дугаар сарын 29-ны 02/1209 
албан тоот) 

100 

1.2 

Гүйцэтгэгчээс төслийн талбайг 
хүлээн авч барилга угсралт, 
тоног төхөөрөмжийн тоо 
хэмжээ гүйцэлгэлийн хувийг 
тодорхойлон, ажлын зураг 
болон улаан дэвтэрийг бүртгэж 
хүлээн авах 
 

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 
тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг 
2022.06.24-27ны өдрүүдэд төслийн талбай 
дээр ажиллаж  талбай дээрх барилга угсралт, 
бараа материал тоног төхөөрөмжийг актаар 
баталгаажуулан Пфайфер Эмит түншлэлтэй 
төлөөлөл М.Зорангаас хүлээн авсан. 

100 

1.3 

Дараагийн гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулаж АХБанкнаас 
зөвшөөрөл авах 
 
 
 
 

2022 оны 06 сарын 15-ны ТУХорооны хурлаар 
Пфайфер Эмит түншлэлтэй гэрээ 
цуцалсантай холбоотойгоор дараагийн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 
яаралтай зохион байгуулан 2022 оны 07 сарын 
22-нд Байгууламж ХХК-ыг сонгон АХБ-нд 
хянуулхаар хүргүүлсэн 

100 

1.4 

Шинэ гүйцэтгэгчид төслийн 
талбайг хүлээлгэн өгч барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлэх. 
 
 
 

2022 оны 10 сарын 26-нд Байгууламж ХХК-тай 
гэрээ байгуулсантай холбогдуулан 2022 оны 
10 сарын 28-ны өдөр Байгууламж ХХК-нд 
төслийн талбайг актаар хүлээлгэн өгч барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. 

100 

1.5 

Барилга угсралтын бэлтгэл 
ажлыг хангуулан техник 
хэрэгсэл ажиллах хүчийг 
төслийн талбай дээр ирүүлэх. 
 
 
 
 
 

АХБ-нд гүйцэтгэгчийн гэрээ хянагдаж байх 
хооронд Байгууламж ХХК-ны зүгээс барилга 
угсралтын улиралыг ашиглаж цаг хэмнэх 
үүднээс 2022 оны 08 сарын 01-ны өдрөөс 
эхлэн төслийн талбай дээр ирж барилга 
угсралтын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллах 
хүч болон техник хэрэгслийг төслийн талбай 
дээр татан төвлөрүүлсэн. 

100 

1.6 Барилга угсралтын ажлыг 
үргэлжлүүлэн хийж, гадна 
дотор заслын ажлыг хийж 
гүйцэтгэх 

2022 онд 19 барилгын гадна дотор заслын 
ажил хийж гүйцэтгэхээс 14 барилга дээр 
заслын ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. Үүнд:  
03, 07, 09, 10, 12, 18, 17, 16-барилгуудын бетон 
засал болон буцаан дүүргэлт, 02, 08, 15, 07, 
11, 37 дугээр барилгуудын гадна дотор заслын 
ажил хийж гүйцэтгэсэн. 

70 

1.7 

Тоног төхөөрөмжийн 
угсралтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэх 
 
 
 
 
 
 

Тоног төхөөрөмж угсрах ажлыг нийт 2, 08, 15, 
32, 11, 07, 03-дугаар барилгуудад тоног 
төхөөрөмж угсралтын ажил, 02, 03, 04, 06, 07, 
10, 09, 12, 37, 11-дүгээр барилгуудын 
процессийн шугам хоолой холболтын ажил, 
02, 15, 29, 30, 01-дүгээр байгууламжуудыг 
холбосон ахуйн бохирын шугам хоолой 
холболтын ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн. 

70 
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1.8 

Аеротенкийн бетон цутгалтын 
эхний үлдэгдэл ажил 
 
 

Хүн явах хэсэгт нийт 119 м3 бетон цутгалтын 
ажил төлөвлөснөөс 41м3 бетон цутгалт хийж 
үлдсэн 78м3 бетоныг 2023 онд хийхээр 
хүлээгдэж байна. 

70 

1.9 

Буцаан булалтын ажлыг 
эхлүүлэх, 00,0 түвшин хүртэл 
суурийн буцаан булалтыг үе 
шаттай эхлүүлэх 
 
 
 

Буцаан булалтын ажлыг 3 үе шаттай хийж 
гүйцэтгэхээс 1-р үеийн буцаан булалтын ажил 
болох 10,522м3 газар шорооны ажил хийж 
гүйцэтгэсэн. 2, 3-р үеийн буцаан булалт болох 
үлдсэн 34,478м3 газар шорооны ажлыг  2023 
онд хийж гүйцэтгэнэ. 

70 

1.10 

Гадна инженерийн шугам 
хоолой угсралт, холболтын 
ажил 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ахуйн бохир болон процессийн шугам хоолой 
угсралтын ажлын хүрээнд  02, 03, 04, 06, 07, 
10, 09, 12, 37, 11-дүгээр барилгуудын 
процессийн шугам хоолой холболтын ажил, 
02, 15, 29, 30, 01-дүгээр байгууламжуудыг 
холбосон ахуйн бохирын шугам хоолой 
холболтын ажлуудыг тус тус хийж гүйцэтгэсэн.  
Нийт 1474 метр шугам хоолой угсралтын 
ажлыг шинээр хийж гүйцэтгэсэн байна. 

70 

1.11 

Гаднаас нийлүүлэгдэх тоног 
төхөөрөмжийн худалдан авалт 
хийх 
 

Үлдсэн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтын 
судалгааг Байгууламж ХХК хийж гүйцэтгэн 
2023 оны 01 сард ТУНэгжид ирүүлнэ. 

70 

1.12 

Өвлийн улиралд хийгдэх 
барилгын засварын ажил 
 
 
 
 

Өвлийн улиралд хийж гүйцэтгэх ажлын 
жагсаалт гарч хуваарын дагуу хийж гүйцэтгэж 
байна. Үүнд: 02, 08, 32, 29,30, 15, 19, 31, 33 
дугаар барилгуудад дотор засал болон тоног 
төхөөрөмж угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж 
байна. 

100 

1.13 

ЦБ-ын тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэгдсэний дараа 
угсралт хийгдсэн гүйцэтгэлийн 
зураг төслийн ажлууд  

Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаагүй. 

0 

1.14 

Буцаан булалт, нягтаршуулга 
зам талбай тохижилтийн ажил 
 
 
 
 
 

Буцаан булалтын ажлыг 3 үе шаттай хийж 
гүйцэтгэхээс 1-р үеийн буцаан булалтын ажил 
болох 10,522м3 газар шорооны ажил хийж 
гүйцэтгэсэн. 2, 3-р үеийн буцаан булалт болох 
үлдсэн 34,478м3 газар шорооны ажлыг  2023 
онд хийж гүйцэтгэнэ. 

30 

1.15 

Одоо байгаа цэвэрлэх 
байгууламжийн хуучин 
барилга байгууламжуудыг 
буулгах 

Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаагүй. 

0 

1.16 
ЦБ-ын үйл ажиллагаанд 
зүгшрүүлэлт тохируулга хийж 
жигдрүүлэх 

Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаагүй. 
0 

1.17 
ЦБ-ыг улсын комисст 
хүлээлгэж өгөх, 

Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаагүй. 
0 

1.18 
Төслөөр нийлүүлэгдсэн тоног 
төхөөрөмж, бусад сэлбэг 
материал, байгууламжийг 

Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаагүй. 
0 
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"Дархан Ус Суваг" ХК-нд 
хүлээлгэн өгөх 

2 Үр дүн 2. Дулааны болон бохирын шугам хоолой шинэчлэх 52,85 

2.1.1 
А2-7 Бохир усны насос станц шинэчлэх ажил 
 

 

2.1.2 
Сонгон шалгаруулалтыг 
зохион байгуулах, 
гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах 

2021 онд тендерийн бичиг баримтын бүрдлийг 
хангаж Байгууламж ХХК-тай гэрээ байгуулсан. 

100 

2.1.3 
Барилга угсралтын бэлтгэл 
ажил хангуулах, ажил эхлэх 

Барилга угсралын ажил 2021 онд эхэлж А1 
багцын ажилтай хамааралтайгаар дуусаагүй. 

0 

2.1.4 
Барилга угсралтын ажил 
эхлүүлэх, хяналт тавих 

0 

2.1.5 Комиссд хүлээлгэн өгөх 0 

2.2 А2-8 Бохир усны шугамыг шинэчлэх 

2.2.1 Талбайн бэлтгэл ажил хангах 
Барилга угсралын ажил 2021 онд эхэлж А1 
багцын ажилтай хамааралтайгаар дуусаагүй. 

90 

2.2.2 
Шугам хоолойг үйлвэрийн 
станцруу холбох 

А1 багийн ажилтай хамааралтайгаар холболт 
хийгдээгүй. 

90 

2.2.3 Комиссд хүлээлгэн өгөх 
А1 багийн ажилтай хамааралтайгаар комисст 
хүлээлгэж өгөөгүй. 

90 

3 Үр дүн 3. Төслийн менежментийн дэмжлэг ба чадавхийг бэхжүүлэх  98,5 

3.1 Зээл хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ /ЗХЗ/   

3.1.1 
Чадавхи сайржуулах сургалтыг 
зөвлөхтэй хамтран зохион 
байгуулах 

А1 багц ажлын гүйцэтгэлээс шалтгаалан 
хойшилж хийгдээгүй. 

0 

3.1.2 
ЗХЗ нэгдсэн төлөвлөгөө, 
гэрээний сунгалт ТУХ-оор 
батлуулах 

2022 оны 05-р сарын 25-ны өдрийн №3 
хурлаар “Дархан хотын бохир усны 
менежментийг сайжруулах МОН3244/3245” 
Төслийн загвар, удирдлага, хэрэгжит болон 
хяналтын дэмжлэг, чадавхи бэхжүүлэх 
С1/2016 гэрээний Зөвлөх Joint Venture of 
Fichtner Gmbh & Co.Kg and Fichtner Water and 
Transportation Gmbh ЗХЗ-ийн ажлын тайланг 
хангалттай биш гэж үзэж байгаа тул 
нарийвчилсан төлөвлөгөө гаргаж дахин 
танилцуулсан. Мөн “С1/2016 гэрээний 8-р 
нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл”-танилцуулж, ЗХЗ 
гэрээг сунгах эсэхийг гүйцэтгэлийг хянах, 
дүгнэлт гаргах, нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй 
нь танилцах ажлуудыг хийсний дараа дахин 
оруулж ирэх асуудлыг хэлэлцсэн. Үүний дараа 
8-р нэмэлт өөрчлөлтийг 2022 оны 05 дугаар 
сарын 31-ны өдөр байгуулсан. 9-р нэмэлт 
өөрчлөлтийг 2022 оны 11 сарын 09-ны өдрийн 
Төслийн захирал, Төслийн зохицуулагч, 
Хяналт шинжилгээний үнэлгээний 
мэргэжилтэн болон ЗХЗ-ийн Төслийн багийн 
ахлагч, Мягмар болон Кристиан зөвлөхүүдийн 
уулзалт дээр үндэслэн 2023 оны 3 дугаар 
сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгасан. 

100 

3.1.3 
Захиалагчийн хяналт хийж 
байгаа 3 байгууллагын гэрээг 
сунгах  

Захиалагчийн хяналт хийж гүйцэтгэдэг 3 
байгууллагын гэрээг шинэчлэн байгуулсан. 

100 

3.1.4 
ЗХЗ, Гүйцэтгэгч нарын сар 
бүрийн төлөвлөгөөг батлуулах 

Аймгийн засаг даргын орлогч бөгөөд төсөлд 
дэмжлэг үзүүлэх ажлын хэсгийн дарга 
Б.Жавхлангаар сар болгон батлуулан 
ажилласан. 

100 

3.2 Төсөл удирдах нэгж    

3.2.1 
Төслийн гүйцэтгэлийн 
удирдлагын системийн хяналт   

Төслийн гүйцэтгэлийн удирдлагын систем 
буюу Шилэн данс, Odamis системд сар бүр 

100 
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болон тухай бүр мэдээлэл оруулан 
ажилласан. 

3.2.2 
Төслийн барилга угсралтын 
ажлын явцын мэдээ  

Төслийн барилга угсралтын ажлын явцын 
тайлан мэдээг барилгын ажил эхэлснээс хойш 
АХБ-нд 14 хоног тутам мэдээлсэн. Төслийн 
барилга угсралтын ажлыг Гүйцэтгэгчээс өдөр 
бүрийн тайлан авч ажилласан. Ажлын хэсгийг 
сард нэг удаа хуралдуулсан. 

100 

3.2.3 
Төслийн хэрэгжилтийн 
улирлан, хагас жил, жилийн 
тайлан 

Төслийн явцын I, II, III, IV улирлын тайланг 
Англи Монгол хэлээр  бэлтгэж тухай бүр 
холбогдох байгууллагуудад мэдээллэн 
ажиллсан. III улирлын явцын тайлангийн 
Англи хувилбар ТУН-ийн Орчуулагчийн орон 
тоо хоосон байсантай холбоотой хоцорсон. 
Төслийн талаарх тайлан мэдээг хагас жил 
болон жилийн эцсийн байдлаар боловсруулан 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн 
ажилласан. 

90 

3.2.4 
Төслийн улирал, хагас жилийн 
санхүүгийн тайлан, баланс 

Төслийн улирал, хагас жилийн санхүүгийн 
тайлан, балансыг цаг тухай бүр гаргаж 
ажилласан. 

100 

4 Хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх   

4.1 
Байгаль орчны хамгаалал болон  Байгалт орчны менежментийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 

 

4.1.1 
2022 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулах  

БОМТөлөвлөгөөг аймгийн БОАЖГазараар 
2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 
баталгаажуулан ажилласан. 

100 

4.1.2 
Хагас жилийн байгаль орчны 
мониторингийн тайланг 
бэлтгэж, АХБ-нд хүргүүлэх 

Төслийн зээл хаах хугацаа сунгасантай 
холбогдуулан жилийн эцсийн тайлантай хамт 
2022 оны 12 сарын 22-ны өдөр цахимаар 
хүргүүлсэн. 

100 

4.1.3 

2022 оны Байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн тайланг бэлтгэх 
/ЗХЗ/, ТУН хянаж, холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэх 

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж дууссан. Уг тайлангийн талаар 
2022 оны 12 сарын 15-нд аймгийн 
БОАЖГазарт тайлан тавьж 16-нд ДУС ХК дээр 
нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулан 
ажилласан. 

100 
 

4.2 
Нийгмийн хамгаалал, Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө, түүний 
хэрэгжилт 

4.2.1 

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
тайлан бэлтгэх, АХБ-т 
хүргүүлэх 

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг 2019 
онд хэрэгжүүлж бүрэн дууссан. Уг тайланг 
төсөл хаагдах хугацаа сунгасантай 
холбоотойгоор АХБ-ны дотоод системд 2020, 
2021, 2022 оны мэдээллийг шинэчлэх ажлыг 
Бие даасан зөвлөх Мөнгөнтуяа үүрэг авч 
ажиллаж, 2023 оны 1 сард дуусгахаар АХБ-ны 
холбогдох хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран ажиллаж байна. 

100 

4.2.2 
Орон нутагт сургалт зохион 
байгуулах 

ЗХЗ-өөс Орон нутгийн иргэдэд сургалт зохион 
байгуулах ажил 2019 онд бүрэн хэрэгжиж 
дууссан. Түүнээс хойш жилд нэг удаа олон 
нийтэд нээлттэй сонсгол зохион байгуулж 
байгаа бөгөөд 2022 оны нээлттэй сонсголыг 
Төслийн 2022 оны БОМТ ний биелэлт, 2023 
оны БОМТ ний төслийг олон нийтэд 
танилцуулах, хэлэлцүүлэг нэртэйгээр 2022 
оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр ДУС ХК дээр 
зохион байгуулсан. 

100 

Хэрэгжилт хангалтгүй, 0-30 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд: 
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1.13. ЦБ-ын тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэний дараа угсралт хийгдсэн гүйцэтгэлийн 
зураг төслийн ажлууд 

1.14. Буцаан булалт, нягтаршуулга зам талбай тохижилтийн ажил 

1.15. Одоо байгаа цэвэрлэх байгууламжийн хуучин барилга байгууламжуудыг буулгах 

1.16. ЦБ-ын үйл ажиллагаанд зүгшрүүлэлт тохируулга хийж жигдрүүлэх 

1.17. ЦБ-ыг улсын комисст хүлээлгэж өгөх, 

1.18. Төслөөр нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж, бусад сэлбэг материал, 

байгууламжийг "Дархан Ус Суваг" ХК-нд хүлээлгэн өгөх 

2.1.3. Барилга угсралтын бэлтгэл ажил хангуулах, ажил эхлэх 

2.1.4. Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, хяналт тавих 

2.1.5. Бохир усны насос шинэчлэх ажлыг улсын комисст хүлээлгэн өгөх 

 

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ 

 

Төслийн нийт хэрэгжилтэд болон 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 68.7 хувь үнэлэгдэж, төслийн 

хэрэгжилтийн нийт түвшин 88.6 хувьд хүрч өмнөх оноос 2 хувиар өссөн. 

 

Төслийн 2022 оны Зорилт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг А1 багцын өмнөх 

гүйцэтгэгчтэй гэрээ цуцалж, шинээр “Байгууламж” ХХК-тай гэрээ байгуулсантай 

холбоотойгоор 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр Төслийн удирдах хорооны №09 тоот 

тогтоолоор шинэчлэн баталсан байна. 

Төслийн ажил хоцрогдолтой, төсөл төлөвлөсөн хугацаанаасаа хоцорч байгаа гол 

шалтгаан нь төслийн А1 багцын ерөнхий гүйцэтгэгч “Лүдвик Пфайффер” ХХК төлбөрийн 

чадваргүй болж төслийн үйл ажиллагааг цаашид явуулах боломжгүй болсон. Тус 

түншлэлийн “ЭМИТ групп” ХХК-тай төслийн ажлыг үргэлжлүүлэх хэлэлцээр 2022 оны 1 

дүгээр сараас 2022 оны 6 дугаар сар хүртэл сунжирч амжилтгүй болсон. 2022 оны 6 сарын 

17-ны өдөр Барилга, хот байгуулалтын яам А1/158 тоот гэрээг цуцалж, төслийн үлдэгдэл 

ажлыг гүйцэтгүүлэхээр “Байгууламж” ХХК-тай 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гэрээ 

байгуулсан байна. 

2022 оны эхний хагаст хугацаа алдсанаас шалтгаалан төслийн барилга угсралтын 

ажил 2023 оны 4 дүгээр сарын 30 буюу АХБ-ны зээл хаагдах хугацаанд гүйцэтгэж дуусахгүй 

боломжгүй байна. Үүнээс үүдэн төслийн үлдэгдэл ажлын санхүүжилт зогсох эрсдэлтэй 

байна. 

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 

шинэчлэл, насос станцын засвар шинэчлэлийн ажлын хүрээнд нийт 41 барилга 

байгууламжийн шинэчлэл хийгдэхээс 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 23 барилгын ажил 

бүрэн дуусаж, 15 барилгын гадна дотор заслын ажил үргэлжлэн хийгдэж, 3 барилга 

угсралтын ажил бусад ажлаас шалтгаалан эхлээгүй байна. Барилгын ажил дууссан болон 

заслын ажил хийгдэж байгаа барилга байгууламжуудад цахилгаан болон механик тоног 

төхөөрөмж угсралтын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. 

 
ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
 

1. Шинээр гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч компанийн алжын төлөвлөгөөг бодитоор 
гаргуулж, түүнтэй уялдуулан Төслийн үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх, 
АХБ-ны зээл хаагдах хугацааг сунгах ажлыг зохион байгуулж төслийн санхүүжилтын 
асуудлыг баталгаажуулах ажлыг ТУН болон НААИДББХЗГ анхаарч ажиллах; 

2. Барилга угсралтын ажлыг чанартай дуусгахад шаардлагатай олон талт хяналтыг 
ТУН нь Зээл хэрэгжүүлэх зөвлөх, “Барилга хөгжлийн төв” ТӨҮГ, “Дархан-Ус суваг” ХК, 
“Дархан-Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн газар” ОНӨААТҮГазруудтай хамтран 
зохион байгуулах; 
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3. “Дархан хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламж, насос станц болон 12 сарын 
зүгшрүүлэлтийн дэмжлэг үзүүлэлт” гэрээт ажлын тоо хэмжээнд эцсийн хэрэглэгч болох 
“Дархан-Ус суваг” ХК болон Захиалагч Барилга, хот байгуулалтын яамны хэрэгцээ 
шаарлагыг үндэслэн санал авч нэгтгэж өөрчлөлт оруулан шинэчлэх; 

4. А1 багцын ажлын хоцрогдолоос үүдэлтэй “Дархан-Ус суваг”ХК-д үүссэн санхүүгийн 
асуудлуудыг шийдвэрлэх; 

5. АХБ-ны Төслийн эцсийн тайланг Зээл хэрэгжүүлэх зөвлөхөөр бэлтгүүлэх 

зөвлөмжийн дагуу, Зээл хэрэгжүүлэх зөвлөхийн гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг 2023 оны 3 

дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө хэлэлцэж тохиролцох, шаардлагатай нэмэлт 

санхүүжилтыг шийдвэрлэхийг ТУН анхаарч ажиллах; 

6. Төслийн хэрэгжилтийг хоцрогдлыг нөхөх, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, цэвэрлэх 
байгууламжийг төлөвлөсөн хугацаанд нь ашиглалтад оруулахад Төслийн нэгжийн Байгаль 
орчны мониторингийн бие даасан зөвлөх, өмнөх Гүйцэтгэгчийн туслан гүйцэтгэгчидтэй өр 
төлбөрийн асуудал, болон бусад гэрээний маргаантай асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
шаардлагын дагуу Хуулийн бие даасан зөвлөхийг сонгон шалгаруулж авахад НААИДББХЗГ 
анхаарч ажиллах. 

 

 

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙГ ШИНЭЭР 
 БАРИХ ТӨСӨЛ”-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД  

2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР  
ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН  

 
Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, арга зүй 

"Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд 2022 оны  жилийн эцсийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж үнэлэлт, дүгнэлт өгч, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар 
санал, зөвлөмж хүргүүлэхэд, энэхүү хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго оршино. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206, 2021 оны 374 
дүгээр тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Засгийн 
газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах 
журам”-ыг тус тус баримталсан. 

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

"Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл" нь 2022 онд 6 
зорилтын хүрээнд 15 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт жилийн эцсийн байдлаар 65 хувьтай, “эрчимжүүлэх 
шаардлагатай” гэж  үнэлэв.   

Үүнд: 100 хувьтай 7арга хэмжээ , 90 хувьтай 1 арга хэмжээ, 30 хувьтай 6 арга хэмжээ, 
0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна.   

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг харуулбал:  

           Хүснэгт-1 

№ Ажил үйлчилгээ Зорилт Арга хэмжээний тоо Хувь  

1 Нийт арга хэмжээ 6 15 65 

 

2.1. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт 
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№ Зорилт, арга хэмжээ Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин Гүйц

этгэл 

хувь 

Стратегийн зорилго 1.  

Зорилт-1. Зураг төслийн ажлын хүрээнд  

1 Том завсартай 
сараалж ба оролтын 
насосны станцын 
ажлын зургийг 
батлуулах 

Зураг төслийн 

ажлуудыг МУ-ын 
БнБД, стандартад 
нийцүүлэх, монгол 
хэл рүү хөрвүүлж, 

Барилгын хөгжлийн 
төвд хүргүүлэн 
магадлалын дүгнэлт 
гаргуулсан байх 

Том завсартай сараалж ба оролтын 
насосын станцын газрын байршил 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 
төлөвлөж буй барилгын суурин 
доорх инженерийн шугам сүлжээг 
зайлуулах ажлын зураг төслийг мөн 
шинээр зохиож дуусган магадлал 
хийлгэн бүрэн дууссан. 

100 

2 Арга хэмжээ 1.2 
Ажлын төсөв 
боловсруулах, 
батлуулах 

Зураг төслийн 
ажлуудыг МУ-ын 
БнБД, стандартад 

нийцүүлэх, монгол 
хэл рүү хөрвүүлж, 
БХТөвд хүргүүлэн 
магадлалын дүгнэлт 

гаргуулсан байх 

Ажлын зураг төсөл дууссантай 
холбогдуулан 1, 2, 3-р ээлжийн бүх 
төсөв  магадлалаар орж 
баталгаажин бүрэн дууссан. 

 

100 

Зорилт-2. Барилга угсралтын ажлын хүрээнд 

3 Арга хэмжээ 2.1. 
Бохир ус 
цэвэрлэгээний 
байгууламжуудын 
газар шорооны ажил 
болон барилга 
угсралтын ажлуудыг 
барилга угсралтын 
төлөвлөгөөний дагуу 
хийх 

 

Биологи 
цэвэрлэгээний 
сангийн А ба Б, 
нарийн завсартай 

сараалж ба элс 
баригч, өндөр хүчин 
чадлын үйлдвэрийн 
усны тунгаагуур, 
хоёрдогч 

тунгаагуурийн 4 
блокийн барилга 
угсралтын  ажлыг 
үргэлжлүүлж  бетон 

хийцийн ажлыг 
дуусгах, бусад 
байгууламжийн хувьд 
газар шорооны ажлыг 

дуусгах, суурийн 
ажлыг эхлүүлсэн 
байна. 

Биологи цэвэрлэгээний сангийн 
ажлын хүрээнд: Том завсартай 
сараалж ба оролтын насосны 
станц; Өргөн завсартай сараалж ба 
насосын станцын барилга талбайд 
эргийн хамгаалалтын ф800мм-ийн 
диаметртэй 13-16 м-ийн урттай 99 
цооног, хөрсний ус зайлуулах 10 
цооног өрөмдөж, бетон тулгуур 
болон ±0,00м түвшний дам нурууны 
нийт 1180 м3 бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн.  Том завсартай сараалж 
ба оролтын насосны станцын 
барилгын эргийн хамгаалалтын 
ажил -4,50м хүртэлх түвшний газар 
шорооны ажил хийгдсэн. Мөн -
4,50м түвшний дам нурууны 
арматурчлалын ажил хийгдсэн.   

Нарийн завсартай сараалж ба 
агааржуулалттай элс баригч;  

Нарийн завсартай сараалж ба 
агааржуулалттай элс баригчийн 
барилгын 1-6 тэнхлэг хоорондох 
баганан суурь, буцаан булалтын 
ажил хийгдсэн. Суурийн дам 
нурууны бэлтгэл бетоны ажил 
дууссан. 

Агааржуулалттай элс баригч 
хэсгийн -1,05м түвшний хавтан 
суурийн ажил, -1,85м түвшний 

30 
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суваг, гадна хана болон сувгийн 
дээд хэсгийн ханын 1р хэсгийн 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил 
бүрэн дуусч нийт 1478 м3 бетон 
цутгалтын ажил хийгдсэн. Гадна 
болон дотор ханын 2р хэсгийн 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил 
үргэлжлэн явагдаж байна.  

Мөн ±0,00м түвшнээс доош суух 
бохир усны UPVC шугам хоолойн 
угсралтын ажил хийгдэж дууссан.  
Нарийн завсартай сараалжийн 
барилгын элс баригчийн хана 
болон дотор сувгийн 2-р хэсгийн 
хэв хашмал, 3-р хэсгийн 
арматурчлал, хэв хашмал, мөн 1-
6/A-F тэнхлэг хоорондын 1-р 
давхрын баганын арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн дуусч нийт 
493м3 бетон цутгалтын ажил 
хийсэн. Ахуйн бохир усны шугамын 
анхдагч тунгаагуурын хуваарилах 
камер;  

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

Үйлдвэрийн бохир усны шугамын 
өндөр хүчин чадалтай анхдагч 
тунгаагуур;  

Үйлдвэрийн усны өндөр хүчин 
чадалтай тунгаагуурын хавтан 
суурийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил дуусч нийт 1177 м3 
бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
Гадна болон дотор ханын 
+2,25~+3,40 м хүртэлх түвшний 
ханын арматурчлал, бэхэлгээний 
шатны угсралтын ажил хийгдэж 
байна.    Өндөр хүчин чадалтай 
тунгаагуурын барилгын 2,25м 
болон 3,40м хүртэлх түвшний гадна 
болон дотор ханын арматурчлал 
болон систем шатны угсралтын 
ажил бүрэн дууссан. 

Биореактор /аэротенк/ （07B); 

Өмнөд биореакторын (07В) 7, 10, 
14, 18-р бүсийн дотор ханын 
+2.80м, 3, 4, 6, 18-р бүсийн гадна 
ханын +1,70м хүртэлх түвшин, F 
тэнхлэг дагуу 8, 11-р бүсийн 900мм-
ийн дотор ханын +0,70 м түвшний 
консолийн арматурчлал, хэв 
хашмалын угсралтын ажил, 3, 4, 12-
р бүсийн систем шатны угсралт 
хийгдэж, хучилтын арматурчлал, 
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хэв хашмалын ажил бүрэн хийгдэж 
нийт 2740 м3 бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн. 6, 7-р бүсийн систем 
шатны угсралтын ажил, 13-р бүсийн 
гадна хана, дам нурууны  
арматурчлалын ажил, F тэнхлэг 
дагуу 5-р бүсийн 900мм-ийн дотор 
хана, консолийн ажил хийгдэж 
байна. (07В) барилгын 5-р бүсийн 
900мм-ийн  дотор хана, консолийн 
ажил, мөн 6, 7, 13, 15-р бүсийн 
систем шатны угсралт, хучилт, дам 
нурууны арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн дуусч нийт 
1683м3 бетон цутгалт болон 
арчилгааны ажил хийгдсэн. 
Цутгалтын ажил 85% 

Биореактор /аэротенк/（07A); 

Энэ оны гуравдугаар улиралд хойд 
биореакторын (07A) барилгын 3 
дугаар бүсийн дотор ханын доод 
хэсэг буюу -5.30~-0.50м түвшиний 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил, 
3, 12, 15-р бүсийн гадна ханын 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил 
бүрэн хийгдэж нийт 813 м3 бетон 
цутгалтын ажил хийгдсэн. F тэнхлэг 
дагуу 8, 14-р бүсийн 900мм-ийн 
дотор ханын арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил, 4, 13, 18-р бүсийн 
гадна хана дагуу бэхэлгээний 
шатны угсралтын ажил хийгдэж 
байна.                 Хойд биореакторын 
(07А) барилгын 4 болон 18-р бүсийн 
гадна ханын босоо арматурын 
гагнуурын ажил хийгдэж дууссан. 
Мөн 13-р бүсийн гадна ханын 1,30м 
түвшин хүртэлх арматурчлал, хэв 
хашмал, F тэнхлэг дагуу 900мм-ийн 
дотор ханын 8, 14-р бүсийн 0,7м 
түвшин хүртэлх арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн дуусч нийт 
614 м3 бетон цутгалт болон 
арчилгааны ажил хийгдсэн. 
Цутгалтын ажил 56% 

Хоёрдогч тунгаагуурын хуваарилах 
камер ба лагийн насосны станц; 

Хоёрдогч тунгаагуурын А 
хуваарилах камерын -1,7 м хүртэлх 
түвшин, ус дамжуулах хоёр сувгийн 
хана, хучилтын арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн хийгдэж, 
нийт 405 м3 бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн.  F тунгаагуурын барилгын 
хавтан суурийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил болон E 
тунгаагуурын барилгын ханын 
арматурчлалын ажил бүрэн 
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дууссан. Мөн В тунгаагуурын 
барилгын голын цилиндр, лаг 
юүлэх худаг, Ф600-тай хоолойн 
хамгаалалтын бетон, A болон G 
тунгаагуурын барилгын 4, 5-р 
хэсгийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн хийгдэж 
нийт 231м3 бетон цутгалтын ажил 
хийсэн. 

Хоёрдогч тунгаагуур; 

Хоёрдогч тунгаагуурын D, F 
тунгаагуурын хавтан суурийн буурь 
хөрсний нятруулалт, бэлтгэл бетон, 
суурийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн хийгдсэн. D 
тунгаагуурын хавтан суурь, лаг 
юүлэх болон цуглуулах худаг, A, G 
тунгаагуурын ханын тус бүр 3 хэсэг 
нийт 1911 м3 бетон цутгалтын ажил 
хийгдсэн. Одоо F тунгаагуурын 
ханын гаргалгаа арматурчлал, 
гагнуурын ажил, A, G, Е 
тунгаагуурын ханын арматурчлал, 
хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.   
А хуваарилахын -1,90м хүртэлх 
түвшний ханын хэв хуулах ажил 
хийгдсэн. 

Гүн цэвэрлэгээний өндөр хүчин 
чадалтай тунгаагуур; 

Гүн цэвэрлэгээний тунгаагуурын 
хавтан суурийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил дуусч, нийт 2584 
м3 бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 
Суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд 
хар тосон түрхлэг хийх, суурийн 
буцаан булалтын ажлууд хийгдэж 
байна.           Суурийн гадаргууд хоёр 
үе хар тосон түрхлэг хийж, буцаан 
булалтын ажил хийгдсэн. 

Хэт ягаан туяагаар 
халдваргүйжүүлэх сан; 

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

Агааржуулах станц; 

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

Анхдагч урвалж бэлтгэх өрөө; 
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Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. Гүн 
цэвэрлэгээнйи урвалж бэлгэх өрөө; 
Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

4 Арга хэмжээ 2.2.  

Лаг 

боловсруулалтын 

дамжлагын 

байгууламжууд 

Лаг өтгөрүүлэгчийн 

хувиарлах камер ба 

лаг өтгөрүүлэх 

тунгаагуур, метантик, 

лаг усгүйжүүлэгчийн 

барилга угсралтын 

ажлыг үргэлжлүүлэх,   

Лаг боловсруулах 

байгууламж, Био хий 

хүхэргүйжүүлэх 

байгууламж, Био хий 

хадгалах сан, Бойлер 

ба генераторын 

байгууламжуудийг   

БУА-ын 

төлөвлөгөөний дагуу 

газар шорооний 

ажлыг  дуусгах, 

суурийн ажлыг 

эхлүүлсэн байна. 

Лаг өтгөрүүлэгчийн хуваарилах 
камер; 

Лаг өтгөрүүлэгчийн хавтан суурийн 
ажил хийгдэж дууссан ба ханын 
арматурчлалын ажил хийгдэж 
байна.                                                                               
Лаг өтгөрүүлэгчийн хуваарилах 
камерийн ханын арматурыг 
хамгаалах, талбайн цэвэрлэгээ, 
материал хамгаалах ажлууд 
хийгдэж байна. 

Лаг өтгөрүүлэгч; 

Лаг өтгөрүүлэгчийн 31,2 метрийн 
диаметртэй хоёр хавтан суурийн 
арматурчлал, хэв хашмалын ажил 
бүрэн дуусч нийт 615 м3 бетон 
цутгалтын ажил хийгдсэн.                                                                                    
Лаг өтгөрүүлэгч хос тунгаагуурын 
ханын арматурыг хамгаалах, 
талбайн цэвэрлэгээ, материал 
хамгаалах ажлууд хийгдэж байна. 

Лаг боловсруулах байгууламж; 

Лаг боловсруулах байгууламжийн 
барилга угсралтын ажил энэ 
жилээс эхлэн хийгдэж байна. тус 
байгууламж нь тэнхлэгээр 49 м х 
23,8 м байна. Лаг боловсруулах 
байгууламжийн -0,30 м хүртэлх 
түвшний суурийн буцаан дүүргэлт, 
нягтруулалтын ажил, суурийн дам 
нуруу, -1,0~-0,6 м түвшний суваг, -
0,8м түвшний тоног төхөөрөмжийн 
суурийн ажлууд бүрэн хийгдэж 
дууссан. 2-6 тэнхлэг хоорондын лаг 
агуулах танкийн -4,0 м түвшний хос 
худаг, -0,5 м түвшний хавтан 
суурийн ажил бүрэн дуусса ба нийт 
672 м3 бетон цутгалтын ажил 
хийгдээд байна. Одоо лаг агуулах 
танкийн ханын арматурчлал, 
±0,00м түвшин хүртэлх гадна ханын 
блокон өрлөгийн ажлууд хийгдэж 
байна.                             Лаг 
боловсруулах байгууламжийн 
0,00м түвшин хүртэлх гадна ханын 
өрлөгийн ажил, мөн лаг агуулах 
танкийн ханын арматурчлалын 
ажил хийгдсэн. 
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Метантенк ба дагалдах барилга; 

Лаг исгэх байгууламжийн холих 
цамхагийн ±0,00 м түвшин хүртэлх 
баганан суурь, ханын бетон 
цутгалт, буцаан дүүргэлт болон 
суурийн дам нурууны ажил 
хийгдсэн. Одоо 5,4м түвшний 
хучилт, дам нурууны арматурчлал, 
хэв хашмалын ажлууд хийгдэж 
байна. 

Дөрвөн суурийн асфальтан хучилт 
хийгдэж дууссан ба лаг исгэх 
бункерын бэлдцийн гагнуурын ажил 
талбай дээр хийгдэж байна.                                                     
Метантенкийн холих цамхагийн 
барилгын +5,10м болон 5,40м 
түвшний багана, хучилт, дам 
нурууны арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн дуусч нийт 
175 м3 бетон цутгалт болон 
арчилгааны ажил хийгдсэн. #2,#3 
Ган савны ёроолын хавтанг тавиж, 
#2 ган савны дотоод гагнуурын 
ажил дууссан #3 ган савны 
гагнуурын ажил 45%. 

Био хий хүхэргүйжүүлэх өрөө; 

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

Био хий хадгалах сан; 

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 

Бойлер ба генераторын өрөө; 

Барилгын хэмжээ нь тэнхлэгээр 
52м х 31м, ±0.00 түвшнээс доош -
4,10м, ±0.00 м түвшнээс дээш  
+8,90м ба барилгын газар шорооны 
ажил нь хийгдэж дууссан. Бойлер 
ба генераторын өрөөний барилгын 
баганан суурийн арматурчлал, хэв 
хашмалын ажил бүрэн дуусч, хэв 
хашмалын бэхэлгээ болон баганын 
гаргалгаа арматурын ажлууд 
хийгдэж байна. 

Лаг усгүйжүүлэх өрөө ба лагийн 
сан; 

Лаг усгүйжүүлэх барилгын дотор 
суваг, лагийн сангийн хавтан суурь, 
±0,00м түвшин хүртэлх баганы 
бетон цутгалт, өрлөгийн ажил 
болон суурийн буцаан булалтын 
ажлууд хийгдэж дуусаад байна. 
Мөн +5,8м түвшний хучилт, дам 
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нуруу болон тоног төхөөрөмжийн 
тавцангийн арматурчал, хэв 
хашмалын ажлууд хийгдсэн. Одоо 
+5,8м түвшний хучилтын 
цахилгааны хоолойн сүвлэх ажил, 
лагийн сангийн ханын хэв 
хашмалын ажлууд хийгдэж байна.                                                                                          
Лаг усгүйжүүлэх байрны +5,80м 
түвшний багана, хучилт, дам нуруу 
болон тоног төхөөрөмжийн 
тавцангийн бэхэлгээний ажил, 
цахилгааны хоолой, кроп суулгах 
ажлууд дуусч нийт 537 м3 бетон 
цутгалт болон арчилгааны ажил 
хийгдсэн. 

5 Арга хэмжээ 2.3. 

Туслах барилга 

байгууламжууд 

Захиргааны барилгын 

ажлийг үргэлжлүүлэх, 

Засварын байр, 

агуулах, 

Үнэргүйжүүлэх болон 

Үйлдвэрийн доторх 

инженеорийн шугам 

сүлжээний ажлын 

барилга угсралтын 

төлөвлөгөөний дагуу  

газар шорооний 

ажлыг дуусгаж 

суурийн ажлыг 

эхлүүлсэн байна 

Захиргааны барилга; Захиргааны 
барилгын суурийн дам нурууны 
бетон цутгалт, ±0,00 түвшин 
хүртэлх буцаан булалт болон 1-р 
давхрын баганын арматурчлалын 
ажлууд хийгдэж дууссан. Одоо 
багана, дам нурууны хэв хашмалын 
ажил явагдаж байна.                                             
1-р давхрын баганын 
арматурчлалын ажил хийгдэж 
дууссан. 

Засварын байр, агуулах; Барилгын 
хэмжээ нь тэнхлэгээр 33м х 27,6м 
ба ±0.00 түвшнээс доош -4,10м, 
±0.00 м түвшнээс доош -4,0~-7,1 м, 
±0.00 м түвшнээс дээш +9,80 м ба 
барилга угсралтын ажил энэ оны 7 
дугаар сарын 17-ны өдөр эхэлсэн. 
Газар шорооны ажил, суурийн 
бэлтгэл бетон болон 
арматурчлалын ажил хийгдэж 
дууссан. Одоо баганан суурь болон 
галын сангийн хавтан суурийн хэв 
хашмалын ажлууд хийгдэж байна.                                                      
Засварын газар ба агуулахын 
барилгын баганан суурь, галын 
сангийн хавтан суурийн хэв 
хашмал, бэхэлгээний ажил дуусч 
нийт 248м3 бетон цутгалтын ажил 
хийсэн. 

Үнэргүйжүүлэх систем; Бусад БУА-
ын хоцрогдлын улмаас Барилгын 
талбайн зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан  
хойшлогдсон. Туслах байгууламж, 
үйлдвэрийн доторх зам; 

Бусад БУА-ын хоцрогдлын улмаас 
Барилгын талбайн зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан  хойшлогдсон. 
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6 Арга хэмжээ 2.4. 

Талбайн гаднах 

ажил 

Орц гарцны далан 

болон хучилтийн 

ажил, гаргалгааний 

сувгийн ажил, дулаан 

хангамж болон цэвэр 

усны шугам 

сүлжээний ажлыг 

үргэлжлүүлэн хийх, 

цахилгааны дэд станц 

болон, цахилгааны 

агаарын шугамын 

өндөрлөгөө ажлыг 

эхлүүлэх. 

Орц, гарц;  

Гүүрэн байгууламжтай 220м урт 2 
эгнээ авто замтай орц, гарцын 
ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. 
Гүйцэтгэл-90% 

Гаргалгааны суваг, дулаан цэвэр 
усны шугам; 

Тэгш өнцөгт огтлолтой сувгийн 
ПК53+60-оос ПК58+00 хүртэл 440м 
газар, трапец огтлолтой сувгийн 
ПК44+29-оос ПК49+79 хүртэл 550м 
газар, ПК30+60-аас ПК33+20 
хүртэл 340м газар, нийт 890м газар 
бетон цутгалтын ажил хийгдээд 
байна. Толгойт-Сонгино өртөө 
хоорондын 8-р км 4,5 дугаар үеэр 
хийгдэх төмөр замын ус гаргуурын 
бетон цутгалт болон буцаан 
булалтын ажил хийгдээд байна. 

Толгойт-Сонгино өртөө хоорондын 
3-р км 2 дугаар зуутад хийгдэх 
төмөр замын ус гаргуурын ажил 
хийгдэж байна. 

Түр 710 м сувгийн газар шорооны 
ажил дуусаж, 710м газар 
геомембрам дэвсэх ажил хийгдээд 
байна. ПК00+66 болон ПК2+24 дээр 
байрлах 2 төмөр замын ус 
гаргуурын бетон цутгалт болон 
буцаан булалтын ажил бүрэн 
дууссан. Дулаан, цэвэр усны 
шугам; Төслийн гадна дулаан, 
цэвэр усны ерөнхий шугам 
сүлжээний 1 дүгээр ээлжийн 
барилга угсралтын ажлыг хийж 
гүйцэтгэж дууссан ба Улсын комисс 
ажиллуулахаар бэлтгэл ажлыг 
ханган ажиллаж байна. Угсралтын 
хүрээнд 22-ын товчооны төв зам 
доогуур нэвтрэлтэй судгийн 
угсралтыг гүйцэтгэж нийт 620 у.м 3 
хос шугамын угсралтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн болно.Сонгинохайрхан 
дүүргийн 20 дугаар хороо 
Наадамчдын төв замыг сэтлэн 4,5 
м-ийн өргөн, 22 у/м нэвтрэх суваг 
хийх ажлыг хийж дуусгасан. Гадна 
дулааны болон цэвэр усны шугам 
сүлжээний барилга угсралтын ажил 
100%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

Цахилгаан хангамж; 

35кВ-ын ЦДАШ-н нийт 15 тулгуур 
суурьлигдахаас 5ш анкер 
тулгуурын фундамент суурийн 
ажил бүрэн суурьлагдаад байна. 
Цаг агаарын байдлаас шалтгаалж 
өргөх машин механизм ажиллах 
боломжгүй болсон тул анкер 
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угсралтын ажил зогссон. 2023 оны 3 
сараас ажил үргэлжлэнэ. 35кВ-ын 
ЦДАШ-ын угсралтын ажил 20 
хувьтай. 35/10кВ-ын дэд станцын 
ажил 2023 оны 2 дугаар улиралд 
эхлэхээр хүлээгдэж байна. 

Зорилт 3. Тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, угсралт, суурилуулалтын ажлын 

хүрээнд 

 

7 Арга хэмжээ 3.1. 

Төлөвлөгөөний 

дагуу тоног 

төхөөрөмж 

үйлдвэрлэх 

Техникийн 

тодорхойлолтын 

шаардлага 

стандартад нийцсэн 

тоног төхөөрөмж 

үйлдвэрлүүлэх 

Шинэ төв цэвэрлэх байгууламжийн 
барилга угсралтын ажлын хүрээн 
нийт 52 нэр төрлийн тоног 
төхөөрөмжийн захиалга 
хийгдсэнээс 12 нэр төрлийн тоног 
төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл 50%-тай 
байгаа ба 40 нэр төрлийн тоног 
төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн явц 
100%-тай байна. 

30 

 

8 Арга хэмжээ 3.2. 

Тоног төхөөрөмжийг 

талбайд оруулж 

ирэх 

Техникийн 

тодорхойлолт заасан 

шаардлага 

стандартын дагуу 

тээвэрлэх 

10-р сард нийт гурван нэр төрлийн 
бараа материал талбайд 
нэвтрүүлэхээс БУА-д ашиглагдах 
2000тн арматуурыг 100%, 
Метантенкийн БУА-ын ган хийцийн 
ханган нийлүүлэлт нь 40%-тай, Тай 
болон ус тусгаарлах материал нь 
хил гаалийн асуудлаас болж татан 
авалт хийгдээгүй 0%-тай байна.  
Мөн ахуй бохир усны нэгдсэн насос 
станцыг үйлдвэрлэж дуусган 
үйлдвэрээс гааль руу ачилт 
хийгдээд байна. 

30 

Зорилт 4. Ажиллах хүчний зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

9 Арга хэмжээ 4.1. 

Гадаадаас ажиллах 

хүч оруулж ирэх 

ажлыг зохион 

байгуулах, 

холбогдох 

зөвшөөрлийг авах  

ЗГ-ын 2021.12.22-ны 

өдрийн 392 дугаар 

тогтоолоор төслийн 

ажилд 2022 онд 

шаардлагатай 280 

гадаадын ажиллах 

хүч, мэргэжилтэнд 

МУ-д хөдөлмөр 

эрхлэх зөвшөөрөл 

олгогдсон. 2022 онд 

БНХАУ-ын дотоодын 

хорио цээр, бусад 

холбогдох  шийдвэрт 

үндэслэн 

мэргэжилтэн, 

ажилтнуудыг МУ-д 

оруулж ирэх ажлыг 

зохион байгуулна. 

Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар 

сарын 22-ны өдрийн 392 дугаар 

тогтоолоор төслийн ажилд 2022 

онд шаардлагатай 280 гадаадын 

ажиллах хүч, мэргэжилтэнд МУ-д 

хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл 

олгогдсон. Үүний дагуу 2022 онд 

төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч 

компанийн гадаадын ажиллах 

хүчийг халдвар, хамгааллын горим, 

дэглэмийг баримтлан БНХАУ-ын 

хорио цээр, бусад холбогдох  

шийдвэрт үндэслэн холбогдох 

зөвшөөрлүүдийг авч одоогоор 89 

гадаадын мэргэжилтэн, ажилчдыг 

Монгол улсад оруулж ирсэн. 

Төслийн ажилд нийт 156 гадаадын 

мэргэжилтэн, ажилчид ажилласан. 

2023 оны ажиллах хүчний 

төлөвлөгөөний дагуу төслийн 

ажилд шаардлагатай 460 ажиллах 

хүчний квотын хүсэлтийг БХБЯ-д 

хүргүүлсэн ба тус яамнаас 
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2022.11.03-ны өдөр Хөдөлмөр, 

халамжийн ерөнхий газарт 

уламжлаад байна. Дээрх 

мэргэжилтан, ажилчдыг 2023 онд 

МУ-д хөдөлмөр эрхлэх хугацаанд 

ажлын байрны төлбөрөөс 

чөлөөлүүлэх хүсэлтийг тус яамнаас 

2022.11.02-ны өдөр Хөдөлмөр, 

нийгмийн хамгааллын яаманд 

уламжлаад байна. Холбогдох 

тогтоол, шийдвэр хүлээгдэж байна. 

Зорилт 5.  Сургалт, томилолтын хүрээнд  

10 Арга хэмжээ 5.1 

Ерөнхий болон 

туслан гүйцэтгэгч, 

зураг төслийн  

компанитай уулзалт 

зохион байгуулах 

Төслийн үйл 

ажиллагааны явцад 

ерөнхий болон туслан 

гүйцэтгэгч,  зураг 

төсөл зохиогч 

байгууллагатай 

уулзалт зохион 

байгуулах 

2022 оны 11-р сарын 3-нд төслийн 

нэгжийн болон ерөнхий 

гүйцэтгэгчийн холбогдох 

инженерүүдийн хамт ММСС-ын ус 

гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн явц, 

барилгын хийцлэлтэй танилцсан. 

Төслийн талбайд төслийн нэгжийн 

ажилтнууд, гүйцэтгэгч болон туслан 

гүйцэтгэгчдийн ИТА хамтарсан 

барилга угсралтын болон 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 

чиглэлээр 7 хоногт хийгдсэн 

ажлуудын төлөвлөгөө, түүний 

гүйцэтгэл, тулгамдсан 

асуудлуудаар 14 хоног бүр 15:00-

18:00 цагийн хооронд тогтмол 

хуралдаж асуудлуудыг тухай бүрт 

шийдвэрлэж байна. Төслийн нэгж 

болон гүйцэтгэгч компани болох 

“Чайна Тисижу Сивил Инженеринг 

групп” ХХК-ийн Ерөнхий инженер 

болон бусад холбогдох ИТА  нартай 

цаг үеийн асуудлаар төслийн 

нэгжийн оффис болон барилгын 

талбай дээр нийт  32 удаа уулзалт, 

хурал хийсэн. 2022 оны 08-р сарын 

17-нд УСУГ-ын төсөл хариуцсан 

ажлын хэсгийн 12 инженер 

техникийн ажилтнуудын,  2022 оны 

10-р сарын 15-нд Монголын 

барилгын инженерүүдийн 

холбооны барилгын конструктор 

инженерүүдийн клубээс зохион 

байгуулах мэргэжлийн техник 

аяллын 40 орчим инженерүүд, 2022 

оны 10-р сарын 20-нд Монголын 

барилгын зураг төсөл зохиогчдын 

холбоны 20 орчим инженерүүд, 30 

оюутанууд тус тус хүрэлцэн ирж, 

төслийн танилцуулга, 

100 
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үйлдвэрлэлийн процесс, барилга 

усгралтын явц, барилгын 

хийцлэлтэй танилцлаа. 

11 Арга хэмжээ 5.2 

Нийт ажилтны 

ХАБЭА-н сургалт 

Төслийн гүйцэтгэгч 

болон, Төслийн 

талбайд ажиллаж 

байгаа ажилчид, ита 

нарыг сургалтанд 

хамруулсан байх. 

Төслийн нэгжийн ХАБЭА-н 
төлөвлөгөөг гүйцэтгэгчид хүргүүлж, 
гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн 
сургалтын хөтөлбөр, журмыг 
гаргуулан, хэрэгжүүлж ажилласан. 

Төслийн нэгжийн нийт 17 
ажилтантай Монгол улсын 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын 
тухай хууль, байгууллагын дотоод 
дүрэм журмыг үндэслэн 2022 оны 
02 дугаар сарын 07-нд ХАБЭА-н 
гэрээг шинэчлэн байгуулсан. 

Төслийн нэгжийн сургалтын 
төлөвлөгөөг тухайн жилд 15 
чиглэлд гаргаж батлуулан, 
ажилчдад 45 цагийн сургалтыг 
ороод байна. 

Мэргэжлийн сургалт, зөвлөх 
үйлчилгээний Форум төвийн нийт 
ажилтнуудын ХАБЭА-н 2 өдрийн 12 
цагийн сургалтад төслийн нэгжийн 
11 ИТА 2022 оны 03 дугаар сарын 
28-нд хамрагдаж батламжаа хүлээн 
авсан. 

100 

12 Арга хэмжээ 5.3 
Ашиглагч 
байгууллагын ИТА-
ыг үе шаттайгаар  
сургалтад 
хамруулах  

Шинэ цэвэрлэх 
байгууламжийг 
ашиглалтад орох үед 
технологийн туршилт 
хийх, ажиллагааны 

хэвийн горимд 
оруулах бэлтгэл 
хангах ажлын хүрээнд 
зохион байгуулна. 

БНХАУ-д хорио цээрийн дэглэмтэй 
байгаа тул сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

 0 

6-р зорилт:  Дотоод ажил 

13 Арга хэмжээ 6.1. 
Төслийн тайланг 
БХБЯ, НЗДТГ, УСУГ-
т улирал тутам 
хүргүүлэх 

Төслийн ажлын 

явцын тайланг 
хүргүүлж мэдээллээр 
тогтмол хангана. 

Төслийн ажлын явцын тайлан 
мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудад тогтмол хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 

100 

14 Арга хэмжээ 6.2. 
Ажилчдыг нэгдсэн 
эрүүл мэндийн 
үзлэгт хамруулах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Төслийн нэгжийн нийт 
ажилтнуудыг эрүүл 
мэндийн урьдчилсан 
ба хугацаат үзлэгт 
хамруулах 

Улаанбаатар Сонгдо эмнэлэгтэй 
төслийн нэгжийн ажилтнуудыг 
урьдчилан сэргийлэх багц 
шинжилгээнд хамруулах гэрээ 
байгуулж, 2022 оны 03 дугаар 
сарын 17-18 хамрагдсан. 

100 

15 Арга хэмжээ 6.3. 
“Засгийн газрын 
гадаад зээл, 
тусламжийн 
төслүүдийн 

Сангийн яамны 
Удирдлагын 
мэдээллийн нэгдсэн 
санд төслийн 
хэрэгжилтийн 

Сангийн яамны Удирдлагын 
мэдээллийн нэгдсэн сан 
www.odamis.mof.gov.mn  системд  
төслийн хэрэгжилтийн мэдээллийг 

100 
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мэдээллийг 
Удирдлагын 
мэдээллийн системд 
оруулах. 

мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэн оруулж 
байх 

тухай бүр шинэчлэн оруулан 
ажиллаж байна. 

Төлөвлөгөөний биелэлт 65% 

"Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн төлөвлөгөөт 

ажлуудаас 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах ажлууд хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

Хэрэгжилт хангалтгүй, 30%-тай 6 арга хэмжээ байна. Үүнд 

1. Бохир ус цэвэрлэгээний байгууламжуудын газар шорооны ажил болон барилга 

угсралтын ажлуудыг барилга угсралтын төлөвлөгөөний дагуу хийх 

 Зорилтот түвшин: Бетон хийцийн ажлыг дуусгах, бусад 

байгууламжийн хувьд газар шорооны ажлыг дуусгах, суурийн ажлыг 

эхлүүлсэн байна. 

2. Лаг боловсруулалтын дамжлагын байгууламжууд 

 Зорилтот түвшин: Барилга угсралтын ажлын төлөвлөгөөний дагуу 

газар шорооний ажлыг  дуусгах, суурийн ажлыг эхлүүлсэн байна 

3. Туслах барилга байгууламжууд 

 Зорилтот түвшин: Туслах барилга байгууламжуудын барилга 

угсралтын  төлөвлөгөөний дагуу  газар шорооний ажлыг дуусгаж 

суурийн ажлыг эхлүүлсэн байна 

4. Талбайн гаднах ажил 

 Зорилтот түвшин: Орц гарцны далан болон хучилтийн ажил, 

гаргалгааний сувгийн ажил, дулаан хангамж болон цэвэр усны шугам 

сүлжээний ажлыг үргэлжлүүлэн хийх, цахилгааны дэд станц болон, 

цахилгааны агаарын шугамын өндөрлөгөө ажлыг эхлүүлэх. 

5. Тоног төхөөрөмжийг талбайд оруулж ирэх 

 Зорилтот түвшин: Техникийн тодорхойлолт заасан шаардлага 

стандартын дагуу тээвэрлэх 

6. Төлөвлөгөөний дагуу тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх 

 Зорилтот түвшин: Техникийн тодорхойлолтын шаардлага 

стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлүүлэх. 

 

Хэрэгжилт хангалтгүй, 0%-тай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд 

        Ашиглагч байгууллагын инженер техникийн ажилчдыг үе шаттайгаар  сургалтад 

хамруулах. 

 Зорилтот түвшин: Шинэ цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад орох 

үед технологийн                    туршилт хийх, ажиллагааны хэвийн 

горимд оруулах бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд зохион байгуулна. 

 

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТ   

       "Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн 2022 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт  жилийн эцсийн байдлаар 65.0  хувьтай, 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай”  гэж дүгнэж байна.  
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1. Төслийн хэрэгжилт 2022 оны 4-р улирлын байдлаар 38%-тай буюу төлөвлөсөн 
хугацаанаасаа 6 сараар хоцорч байна.   

2.   Цэвэрлэх байгууламжийн барилга, угсралтын ажлын явц нь төлөвлөгөөний дагуу 2022 
онд 85%-д хүрэх байсан боловч өнөөгийн байдлаар 65%-тай буюу 20%-ийн хоцрогдолтой 
байна.  

ДӨРӨВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

1) "Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төсөл"-ийн нэгж 
/Т.Болорчулуун/-д зөвлөмж болгох нь: 
1.Төслийн хоцрогдлыг нөхөх, төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх болон төслийн 

хэрэгжилтийн явцад үүссэн эрсдэлийг бууруулах, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх 
нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан, ТУХороогоор хэлэлцүүлэн батлуулж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах; 

           2. Цаашид 2023 онд барилгын ажилд шаардагдах барилгын материалын судалгаа 
гаргаж, материалын нөөц бүрдүүлэх,  арматур болон бусад барилгын материалыг 
холбогдох хяналтын байгууллагаар шалгуулж, лабораторийн шинжилгээ, дүгнэлтэд  
үндэслэн ашиглах чиглэлээр анхаарах, талбай дээрх масс бетоны бат бэх, чанарын 
шаардлагыг тухай бүр сайтар шалгаж барилгын ажилд ашиглах, барилгын материалын 
чанарт тавигдах хяналтыг тогтмолжуулах; 

3.Цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлыг гүйцэтгэж буй ерөнхий болон туслан 
гүйцэтгэгч, төслийн нэгжээс ажиллах хүчний хомсдол үүсгэхгүй байхад чиглэсэн тодорхой 
арга хэмжээ авах, ажиллах хүчний квотыг нэмэгдүүлэх саналыг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яаманд хүргүүлэх; 

 4.Төслийн хүрээнд баригдаж буй Улаанбаатар хотын шинэ төв цэвэрлэх байгууламж 
ашиглалтад орсны дараа түүний ашиглалтын хэвийн үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээг 
хариуцан ажиллах инженер техникийн ажилтнуудыг төсөл хэрэгжих хугацаанд бэлтгэх, 
дагалдуулан сургах, давтан сургах сургалтуудыг төсөв, төлөвлөгөөндөө тусган үе шаттай 
зохион байгуулах;  

5.Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийг хуулийн хугацаанд иж бүрэн, иргэд олон 
нийтэд нээлттэй, мэдээлэл татаж авах боломжтой байдлаар хугацаа хоцролтгүй хуулийн 
хугацаанд нь байршуулах, 2021 оны дотоод аудитын шалгалтаар “Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган  ажиллах, мэдээллийг хугацаанд нь иж бүрэн байршуулах” албан 
шаардлага өгсөнийг биелүүлж мэдээллийг тайлбар, тодруулгын хамт иж бүрэн байршуулж 
хэвших шаардлагатай байна.  

2) Тус яамны Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газар /Г.Цогтсайхан/, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар /Э.Ганхүү/ нарт 
тус тус даалгах нь:  

1. Төслийн хүрээнд БНХАУ-ын талаас ажиллах хүчний квотыг нэмэгдүүлэх саналыг төслийн 
нэгжтэй хамтран боловсруулж, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлж, 
шийдвэрлүүлэх; 

2. Төслийн барилгын ажилд оролцож байгаа монгол талын туслан гүйцэтгэгч компаниудыг 
НӨАТ, гаалийн албан татвараас чөлөөлөх, хөнгөлөх, “туслан гүйцэтгэгч” нэршилд 
хамруулах замаар төсөлд оролцогч монгол компаниудад дэмжлэг үзүүлэх боломжийг 
судлан, Сангийн яаманд санал хүргүүлэн, шийдвэрлүүлэх; 

3. Худалдан авах ажиллагаанаас 2021 онд хийгдээгүй үлдсэн 110 кВ-н 117-р ЦДАШ-ын 

27,28-р тулгуурыг хүчитгэх, 118-р ЦДАШ-ын 8, 9-р тулгуурыг сольж өндөрлөх ажлын 

санхүүжилтийг 2023 оны улсын төсөвт тусгуулах. 
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 “НОГООН НУУР 1008 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ” 
ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН 
/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

НЭГ. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО  

 БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Ногоон нуур орчмын 
гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжих 1008 айлын орон сууцны хотхон” 
төслийн хэрэгжилтэд 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх, цаашид анхаарч ажиллах асуудлын талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, 
яамны удирдлага болон холбогдох газруудыг мэдээллээр хангах зорилгоор энэхүү хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний ажлыг гүйцэтгэлээ.  
 
 Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын 
үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов.  

 ХОЁР.ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО: Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хорооны 
нутаг дэвсгэрт 1008 айлын орон сууцны хотхоныг барьж ашиглалтад оруулсанаар хүн 
амын орон сууцны хангамж, хүртээмж нэмэгдэж, гэр хорооллын оршин суугчдын ая тухтай 
ажиллаж, амьдрах нөхцөл бүрдэж, байгаль орчны бохирдол багасан, улс орны нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.    

 Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага:  БХБЯ 
Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Нийслэлийн ЗДТГ 

 Хэрэгжих хугацаа: 2019-2023 
 Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ: Нийт 347,4 сая юань, үүнээс БУА-ын зардал – 336,0 
сая юань, Хятадын талын төслийн менежментийн зардал - 11,4 сая юань.  
 
 ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД: 
 ЗОРИЛТ-1. “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” төслийн техник эдийн засгийн 
үзүүлэлт, зургийн даалгавар батлуулах, ажлын зураг төсөл, төсөв боловсруулах, Хятадын 
талтай нэг бүрчлэн санал солилцох, эцэслэн хүлээлгэж өгөх;  

   ЗОРИЛТ-2. Барилгажих талбайн бэлтгэл ажлыг хангах, газар чөлөөлөх;  
   ЗОРИЛТ-3. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч компани сонгон шалгаруулах, тендерийн 

баримт бичиг боловсруулах, Хятадын талтай санал солилцох, баримт бичигт тусгах, 1008 
айлын 8 блок орон сууцны барилгыг авто зогсоол, гадна дотор инженерийн барилга 
байгууламж, тохижилт, ногоон байгууламж, дэд өртөөний хамт барьж, ашиглалтад оруулах.   

 
ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА : 
 
Энэхүү төслийг дараах шийдвэрүүдийг үндэслэн хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  
-Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “УБ хотыг 2020 

он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” бодлогын баримт бичиг;   

-Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2016 оны 07 
дугаар сарын 14-ны өдөр байгуулсан “Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай” 
хэлэлцээр;   

-Монгол Улс, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
байгуулагдсан “Солилцох захидал”;   

-БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Бугат хотын Засгийн газар болон Монгол Улсын Барилга, хот 
байгуулалтын яамны хооронд 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулагдсан “УБ 
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хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн орон сууцны бүтээн байгуулалтад тусламж 
үзүүлэх тухай төсөл хэрэгжүүлэх протокол”. 

Төслийн хүрээнд  БНХАУ-ын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр УБ хотын Сүхбаатар 
дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэрт 3,8 га газарт 1008 айлын 8 блок орон сууцны барилгыг 
авто зогсоол, гадна дотор инженерийн барилга байгууламж, тохижилт, ногоон байгууламж, 
дэд өртөөний хамт барина.   

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг Сангийн сайд болон БХБСайдын 2019 оны 02 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн хамтарсан 27/30 дугаар тушаалаар,  нэгжийн дүрмийг БХБСайдын 
2019 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 70 дугаар тушаалаар тус тус батлуулан ажиллаж 
байна.  

Төслийн бэлтгэл ажлын хүрээнд ТЭЗҮ болон ажлын иж бүрэн зураг төслийг 
боловсруулж, магадлалаар хянуулан батлуулсан. Барилгажих талбай дээр байрлаж буй 37 
нэгж талбар бүхий айлуудаас төслийн барилгын талбайд орсон 11 айлтай 3 талт гэрээ 
байгуулан, 0,4 га талбайд газар чөлөөлөлт дууссан. Орон сууцны хорооллын ажлын зураг 
төсөл боловсруулахад шаардагдах цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир ус, мэдээлэл холбооны 
техникийн нөхцлүүдийг холбогдох газруудаас авч, шугам сүлжээний зураг төслийг 
боловсруулж, экспертизээр хянуулан батлуулсан байна. Монгол, Хятад талын Инженер 
техникийн ажилчдын байрлах түр байр, түр ус, түр цахилгаан, том оврын машин механизм 
нэвтрэх орц, гарц бэлтгэх болон автобусны буудал шилжүүлэх ажлуудыг тус тус хийж  
барилгын талбайг бэлэн болгоод байна. 
 

ГУРАВ. ХЯНАЛТ - ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ 
 

Төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төслийн хэрэгжилтийн 
түвшин 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 15 хувь, төслийн 2021 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлт 92,6 хувь буюу “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.  
 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшинг харуулбал:  
 

Төслийн 

хэрэгжилт-ийн 

үнэлгээ /хувь/ 

Хэрэгжилт /хувь/ 
Зорилтын 

тоо 
Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 

2021 оны 

төлөвлөгөөний 

биелэлт 92,6 -  % 

3 99,2% 80% 98,6% 

Төслийн хэрэгжилтийн түвшин -  15%  

 
Төслийн 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан 23 арга хэмжээг 

дүгнэхэд хэрэгжилт 92,6 хувьтай байна. Үүнд:  

 

№ Зорилт, арга хэмжээ Зорилтот түвшин Хүрсэн түвшин 
Гүйцэтгэл 

хувь 

1.Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл ажиллагааг цаг тухайд нь холбогдох хууль, 

дүрэм, журмын хүрээнд тасралтгүй хэвийн явуулах нөхцлийг хангаж ажиллах 
99,2% 
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 1 

1.1 Төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийн 2021 
оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулах 
 

 

ТХН-ийн 2021 оны 

үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг оновчтой, 

төлөвлөн 

боловсруулсан 

байна. 

Ковид-19 цар 

тахлаас шалтгаалан 

цаг үеийн нөхцөл 

байдалтай 

уялдуулан 

төлөвлөгөөндөө 

тодотгол хийж 

ажиллах. 

2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

2021 оны 02 дугаар сарын 25-нд БХБЯ-

ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга 

Б.Гүнболд баталсан. 

Ерөнхий гүйцэтгэгч 2021 онд ажил 

эхлэхгүй болсон тул ТХН-ийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд  тодотгол 

хийж 2021 оны 10 дугаар сарын 06-ны 

өдөр БХБЯ-аар батлуулсан. 

 

100% 

1.2 Төсөл хэрэгжүүлэх 

нэгжийн ажилтан тус 

бүрийн хийх ажлын 

төлөвлөгөөг сар, улирал, 

жилээр гарган баталж, 

биелэлтийг хангаж 

ажиллах 

ТХН ажилчдын 

батлагдсан ажлын 

байрны 

тодорхойлолтод 

нийцүүлэн 

боловсруулсан 

байна.  

ТХН-ийн инженер техникийн ажилтан, 

албан хаагчид тус бүр улирал, 2021 оны 

жилийн төлөвлөгөө гарган Төслийн 

зохицуулагчаар батлуулж, уг 

төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулан 

ажиллалаа. 

100% 

1.3 Сангийн яамны 
төслүүдийн нэгдсэн     
мэдээллийн санг     
www.odamis.mof.gov.mn 
сайтад мэдээллийг цаг 
тухай бүрт оруулж, 
шинэчлэх 

www.odamis.mof.gov.

mn сайтыг 

ажиллагааг бүрэн 

ажиллуулж, 

хэрэглээнд 

нэвтрүүлсэн байна. 

 

Сангийн яамны төслүүдийн 

мэдээллийн нэгдсэн сайтад төсөл 

хэрэгжилтийн явцын талаар тайлан 

мэдээ оруулах www.odamis.mof.gov.mn  

программыг дотоод үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэн, улирлын төлөвлөгөөний 

биелэлт, тайлан болон төслийн явцын 

талаар, мөн шаардсан мэдээ 

мэдээллүүдийг тухай бүр оруулж,  

төслийн явцын 3 тайлан, төслийн 

ажилчдын талаархи 34 мэдээлэл, бусад 

ТУХ-ын 3 тогтоол бусад шийдвэр 

мэдээллийг цахим сайтад байршуулж 

ажиллалаа.      

100% 

1.4 Барилга угсралтын 

ажлын явцад 

боловсруулах 

шаардлагатай дүрэм, 

журмуудыг боловсруулж 

батлуулан, хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах 

 

-Харуул хамгаалалт 

ажиллуулах журам; 

 

-Шалган нэвтрүүлэх 

цэгээр нэвтрэх 

журам; 

 

  -Барилгын талбайд 

хөдөлмөр аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйг 

мөрдлөг болгон 

ажиллах журмууд 

батлагдсан байна. 

-Харуул хамгаалалт ажиллуулах 

журам; 

-Шалган нэвтрүүлэх цэгээр нэвтрэх 

журам боловсруулж ТХНэгжийн 

Зохицуулагчийн 2021 оны 06 дугаар 

сарын 14-ны өдрийн А/06 тоот 

тушаалын хавсралтаар  батлуулсан. 

-Барилгын ажлын явцад төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийн ИТА мөрдөх 

барилгын ажлын дотоод журмыг 

боловсруулсан ТХНэгжийн 

Зохицуулагчийн 2021 оны 06 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн  А/07 тоот 

тушаалын хавсралтаар  батлуулсан.  

100% 

Харуул хамгаалалтын 
ажлын явцад байнгын 
хяналт тавьж ажиллах 

 

Гэрээг хагас жил, 

бүтэн жил тутамд 

дүгнэсэн акт үйлдсэн 

байна. 

 

“Шүтээн-Уул” ХХК-ийн өдөр тутмын үйл 
ажиллагаанд ерөнхий инженер хяналт 
тавин сар бүр тайлан гаргуулан 
ажиллаж байна. Гэрээ дүгнэсэн актыг 
хагас, бүтэн жилээр акт үйлдсэн. 

 

100% 

http://www.odamis.mof.gov.mn/
http://www.odamis.mof.gov.mn/
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Барилгажих талбайн 
газар чөлөөлөлтийн 
ажлыг үргэлжлүүлэх 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөний дагуу 
газар чөлөөлөлтийг 
хийлгэсэн байна. 
2022 онд газар 
чөлөөлөлт хийх 
айлуудын судалгаа, 
саналыг 
боловсруулсан 
байна. 
2022 оны 
Нийслэлийн газар 
чөлөөлөлтийн 
төлөвлөгөөнд санал 
хүргүүлсэн байна. 
2022 оны Улсын 
төсөвт газар 
чөлөөлөх ажлыг 
тусгуулах саналыг 
боловсруулж 
хүргүүлсэн байна. 
 

 2020-2021 онуудад газар чөлөөлөлтөнд 
хамрагдсан 11 айлын газар чөлөөлөлт, 
нөхөн олговор бүрэн шийдвэрлэгдэж 
дууссан.  

 Хотхоны барилгажих талбайгаас гадна, 
Төслийн гадна  инженерийн шугам 
сүлжээ, авто замын трасс-д орсон 17 
нэгж талбар, Сургууль цэцэрлэгийн 
барилгын талбай болон түүний орчны 
тохижилт, авто замтай холбоотой 38 
нэгж талбарын судалгааг гаргаж газар, 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн  нөхөн 
олговрын зориулалттай үнэлгээ хийх 
ажлын даалгавар боловсруулж 2021 
оны 09 сарын 6-ны өдөр ТХН-ийн 
Зохицуулагч баталсан.  
Төслийн хүрээнд газар чөлөөлөлтөд 
хамрагдаж буй 55 нэгж талбарын нөхөн 
олговрын хөрөнгийг 2022 оны улсын 
төсөвт тусгуулах  саналаа өгсөн.  

 

100% 

ТУХ-ний төлөвлөгөөт 
болон цаг үеийн 
шаардлагаар 
хуралдуулах, хурлыг 
зохион байгуулах 

 

Тухай бүр 

төлөвлөгөөт болон 

цаг үеийн 

шаардлагаар ТУХ-г 

хуралдуулан 

шийдвэр гаргуулан, 

зөвлөмж авсан 

байна. 

2021 оны 11 сарын 25-ны байдлаар 

ТХН ТУХ-ийг 3 удаа хуралдуулж 3 

тогтоол гаргуулсан байна. Биелэлтийг 

хавсаргав. 

100% 

Төрийн албаны тухай 
хуулийн шаардлагын 
дагуу  бичгийн хэлний 
түвшинд төслийн нэгжийн 
баримт бичиг, яриа 
хэлэлцээрийг орчуулах  

 

Төрийн албан хэрэг 

хөтлөлтийн 

холбогдох хууль, 

дүрэм журмыг 

мөрдөн ажилласан 

байна.  

Орчуулгыг чанарын 

өндөр түвшинд хийж 

гүйцэтгэсэн байна   

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн 

холбогдох хууль, дүрэм журмыг мөрдөн 

ажиллаж,  орчуулгыг чанарын өндөр 

түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.  

Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц” 

төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс 2021 оны 

эхний хагас жилийн байдлаар БНХАУ-

ын Бугат хотын буцалтгүй тусламжийн 

алба,  Төслийн менежмент хийх “Жүн 

Ие баруун хойд инженеринг технологи” 

ХХК, Төслийн Ерөнхий гүйцэтгэгч 

Хятадын хоёр дахь металлурги групп 

ХХК-тай харилцсан ирсэн, явсан нийт 

58 албан бичгээр харилцсан байна.  

 

100% 

 Төслийн үйл ажиллагаанд 
барилгын үйлдвэрлэлийн 
чанарын хяналтын 
тогтолцоог хэрэгжүүлэн 
ажиллах төлөвлөгөөг 
“Microsoft Project  
программ” ашиглан 
боловсруулж батлуулах   

2010 оны 04 сарын 

12-ны өдөр 

батлагдсан 

“Барилгын норм 

дүрэм”-ийн 12/01/09 

дүгээр зүйлийг  

баримтлан 

ажилласан байна.  

Төслийн үйл ажиллагаанд  “Барилгын 

норм дүрэм”-ийн 12/01/09 дүгээр 

зүйлийг  баримтлан  ажиллах талаар 

“ISO 9001:2015” стандарын хүрээнд 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

боловсруулж эрсдлээс сэргийлж 

урьдчилан тооцох стандартын дагуу 

гарын авлагыг боловсруулж дууссан 

байна.  

 

100% 

 Төсөл хэрэгжүүлэх 
нэгжийн архивын нэгжийг 
тухайн ондоо бүрдүүлэн 
ажиллах  

 

Архивын тухай 
хууль, Албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн 
зааврыг баримтлан 
ажилласан байна.  
 

Архивын баримт бичгийн стандартын 
дагуу төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
тухайн оны бичиг баримтыг ажилтан тус 
бүр хариуцсан ажлаа архивын нэгж 
болгон хадгалсан.  

100% 
 

 1.11. ТХН-ийн 2021 оны 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг /Ковид-19/ 
цар тахлын онцгой нөхцөл 

ТХН-ийн ажлыг 
хэвийн нөхцөлийг 
хангуулах үүднээс 
УОК-ын 2021 оны 01 

УОК-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 01 
тоот албан даалгаврын хүрээнд  ТХН-
ийн өдөр тутмын ажлын хэвийн 
нөхцөлийг хангуулж ажилласан.  

100% 
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байдалтай уялдуулан 
гаргаж батлуулах  

дүгээр сарын 01 тоот 
албан даалгаврыг 
мөрдлөг болгон 
зохион байгуулан 
ажилласан байна.  
Хятадын талтай 
төслийн ажлын 
хэвийн нөхцөлийг 
тасалдуулахгүйгээр 
төлөвлөн зохион 
байгуулалт хийж 
ажилласан байна.    

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж Монгол талын 
хүлээсэн үүргийг 95% бүрэн хэрэгжүүлэн 
бэлтгэл ажлыг хангасан бөгөөд, Ерөнхий 
гүйцэтгэгч компани орж ирж барилгын 
ажил эхлэхийг хүлээж байна.          

2. Монгол Улс,  БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал, 2019 оны 07 дугаар 
сарын 26-ны өдөр байгуулсан “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн орон 
сууцны бүтээн байгуулалтад тусламж үзүүлэх тухай төсөл хэрэгжүүлэх протокол”, Барилга 
угсралтын ажил гүйцэтгэх 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн №2020/317 дугаар гэрээг 
хэрэгжүүлэх “Ногоон нуур 1008 айлын орон сууц”-ны төслийн барилга угсралтын ажлыг Барилгын 
тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, норм нормативын баримт бичиг, батлагдсан 
зураг төслийн дагуу төлөвлөсөн цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэх;  

80% 

 

2 

2.1. Барилга угсралтын 
ажлын нэгдсэн 
нарийвчилсан график 
төлөвлөгөөг “Microsoft 
Project” программыг 
ашиглан   ерөнхий 
гүйцэтгэгч компанитай 
хамтран боловсруулах 
ажил 

Барилга угсралтын 
ажлын 
нарийвчилсан 
төлөвлөгөөг ТХНэгж, 
Ерөнхий 
гүйцэтгэгчтэй 
онлайнаар 
холбогдон хамтран  
боловсруулсан 
байна. 

Барилга угсралтын ажлын 
календарчилсан төлөвлөгөөг ерөнхий 
гүйцэтгэгч компанитай хамтран 
боловсруулж, “Microsoft Project  
программ”-д оруулж БХБЯ-ны Бодлого 
төлөвлөлтийн газрын дарга 
Б.Гүнболдоор хянуулан батлуулахаар 
хүргүүлсэн байна.  

 

70% 

2.2 Барилга угсралтын 
ажилд шаардагдах 
зөвшөөрлүүд авах 

2021 онд Барилга 
угсралтын ажилд 
шаардагдах гадаадаас 
авах бараа материал, 
тоног төхөөрөмжийг гааль 
болон НӨАТ-аас 
чөлөөлөх, машин 
механизмыг түр горимоор 
оруулж ирэх, дотоодоос 
худалдан авах бараа 
материалыг НӨАТ-аас 
чөлөөлөх ажлыг хууль 
журмын дагуу зохион 
байгуулах 

  

Тухайлсан обьектын 

зөвшөөрөл, 

барилгын ажил 

эхлүүлэх зөвшөөрөл 

авсан байна.   

Улаан шугам тэг 

тэнхлэг тавих ажлыг 

мэргэжлийн 

байгууллагаар 

хийлгүүлсэн байна. 

Барилга угсралтын ажилтай холбоотой 

Ерөнхий гүйцэтгэгч компанийн Монгол 

дахь төлөөлөгч болох “Си Эс Эм Си” 

ХХК-ний нэр дээр тухайлсан обьектын 

зөвшөөрөл авах талаар БХБЯ-нд 2021 

оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/55 

дугаартай албан бичгээр холбогдох 

хүсэлтийг хүргүүлсэн. Мөн тус 

зөвшөөрлийн материалыг цахимаар 

2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр 

илгээсэн болно.  

“Ди Эм Ти Эй Инженеринг” ХХК улаан 

шугам тавих бэлтгэл ажлыг хангуулж 

2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр 

зураг төслийн улаан  шугам тавих  тэг 

тэнхлэгийн схемийн дагуу 8 блокийн 

улаан шугам байгуулах ажил хийгдэж 

акт үйлдэж хүлээн авсан.  

50% 

2.3 Барилгын талбайн 
буурь хөрс, хөрсний ус 
доошлуулах, барилга 
байгууламжийн суурийн 
угсралтын ажилд зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх, 
Хөрсний ус шүүрүүлэх 
зураг төсөл болон ТЭЗҮ 
боловсруулах, Зөвлөх 
үйлчилгээ сонгон 
шалгаруулах ажлыг 
зохион байгуулах, 
хэрэгжилтэнд хяналт 
тавих 

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 
хөрөнгөө бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль, 
холбогдох журмын 
дагуу худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулж, ажил 
гүйцэтгэх гэрээг 
байгуулсан байна. 
Ажил гүйцэтгэх гэрээ 
байгуулсан зөвлөх 
үйлчилгээний 
компанийн хийж 
гүйцэтгэх ТЭЗҮ, 
зураг төсөл тайланд 
хяналт тавьж 
ажилласан байна.   

“Усны эрчим” ХХК компани буурь хөрс, 
суурь, хөрсний ус шүүрүүлэх зөвлөх 
үйлчилгээний ажлын 2021 оны 02 
дугаар сарын 26-ны өдөр 2021/79 тоот 
гэрээ байгуулан 3 дугаар сарын 1-ний 
өдрөөс ажил эхэлж 

100% 



173 
 

2.4 Төслийн барилга 
угсралтын ажилтай 
холбоотой  холбогдох 
техникийн нөхцөлүүдийг 
сунгуулах ажлыг зохион 
байгуулах  

 

Үндсэн барилгын 
гадна инженерийн 
шугам 
сүлжээнүүдийн 
техникийн 
нөхцөлүүдийг 
сунгуулсан байна. 
Түр инженерийн 
шугам 
сүлжээнүүдийг 
хангагч 
байгууллагуудтай 
холбогдох дүрэм 
журмын хүрээнд 
гэрээ байгуулах, 
хамтран 
хэрэгжүүлсэн байна.  
 

Үндсэн барилгын гадна инженерийн 
шугам сүлжээнүүдийн техникийн 
нөхцөлүүдийг сунгуулсан бөгөөд түр 
байрны ашиглалт үйл ажиллагаа 
хэвийн явж байна. 
Эрчим хүчний яамны “Диспетчерийн 
үндэсний төв” ТӨХХК-д дулааны 
горимын тооцоо хийлгүүлэх тухай 2021 
оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/64 
дугаартай албан бичгийг хүргүүлж 
сунгалт хийлгүүлсэн. 
 

100% 

3. Төслийн санхүүжилтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах холбогдох хууль дүрэм, журмын 

дагуу хэрэгжүүлэх 

98,6% 

 

3 

3.1. Төсөл хэрэгжүүлэх 

нэгжийн урсгал үйл 

ажиллагааны төсвийг     

төлөвлөн  батлуулах, 

тайлагнах 

Төсвийн тухай хууль, 

Засгийн газрын 2016 

оны 176-р  тогтоолын 

дагуу  Төсөл 

хэрэгжүүлэх нэгжийн 

үйл ажиллагааны 

зардлын төсвийг 

улирлаар төлөвлөн 

батлуулан 

ажилласан байна.   

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 1,2,3 дугаар 

улирлын урсгал үйл ажиллагааны 

төсвийг боловсруулан БХБЯ-д 

хүргүүлэн хянуулж,  Сангийн яамаар 

батлуулсан. 

 

 

100% 

 

 

3.2. 2022 оны үйл 

ажиллагааны урсгал 

болон хөрөнгө 

оруулалтын төсвийн 

санал боловсруулж, 

хүргүүлэх 

ТХН-ийн 2022 оны 

үйл ажиллагааны 

урсгал болон 

хөрөнгө оруулалтын 

төсвийн саналыг 

Төсвийн тухай 

хуулийн дагуу цаг 

хугацаанд хүргүүлэн  

ажилласан байна.   

ТХН-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны 

урсгал болон хөрөнгө оруулалтын 

төсвийн саналыг Төсвийн тухай 

хуулийн дагуу боловсруулж 07-р сард 

БХБЯ-д хүргүүлсэн.  

 

100% 

3.3. Үйл ажиллагааны 

зардлын санхүүгийн 

тайлан тэнцлийг хагас 

бүтэн жилээр гаргаж 

тайлагнах, аудитын 

дүгнэлт хийлгэн 

баталгаажуулах 

 

НББОУС дагуу  

санхүүгийн тайлан 

тэнцлийг хагас бүтэн 

жилээр гаргаж 

тайлагнах, аудитын 

дүгнэлт хийлгэн 

баталгаажуулах, 

урсгал үйл 

ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн мэдээг 

хуулийн хугацаанд 

сар бүр Сангийн 

яаманд хүргүүлэн  

ажилласан байна.  

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 1-11 дүгээр 

сарын санхүүгийн гүйцэтгэлийн мэдээг 

болон сарын мэдээг Сангийн яаманд 

хүргүүлж холбогдох мэргэжилтэнээр 

баталгаажуулсан. Энэ мэдээг Odamis 

сайтанд байршуулсан.  

  

100% 

3.4. Шилэн дансны 

мэдээллийг сар бүрийн 8-

ны өдрөөс өмнө цахим 

хуудсанд тогтмол оруулах 

Хуулийн дагуу 
зохион байгуулж 
ажилласан байна. 
 

Шилэн дансны сар бүр оруулах нийт 11 

бүлгийн 99 мэдээллийг цахим хуудсанд 

хуулийн хугацаанд нь бүрэн 

байршуулсан бөгөөд хугацаа хоцорсон 

мэдээлэл байхгүй. 

100% 

3.5. Татварын  болон 

нийгмийн даатгалын 

тайланг хуулийн 

Татварын болон 

нийгмийн даатгалын 

хуулийн дагуу 

ТХН-ийн 1-11 дугаар сарын нийгмийн 

даатгалын тайланг цахим системд 

илгээн  цаасаар баталгаажуулсан. 

 

100% 
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Хэрэгжилт хангалтгүй 50-70 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Үүнд:  

2.1. Барилга угсралтын ажлын нэгдсэн нарийвчилсан график төлөвлөгөөг “Microsoft 
Project” программыг ашиглан   ерөнхий гүйцэтгэгч компанитай хамтран боловсруулах ажил  

2.2. Барилга угсралтын ажилд шаардагдах зөвшөөрлүүд авах /тухайлсан обьектын 
зөвшөөрөл, барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авсан байна./   

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТ.  

Төслийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төслийн хэрэгжилтийн 
түвшин 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 15 хувь, төслийн 2021 оны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлт 92,6 хувь буюу “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв. Төлөвлөгөөнд 
тусгасан нийт 23 арга хэмжээнээс 100 хувьтай 19, 90 хувьтай 2, 70 хувьтай 1, 50 хувьтай 1 
арга хэмжээ тус тус байна. Тасарсан арга хэмжээ байхгүй. 
 

ТАВ. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ  
         

Нэг. Төсөл  хэрэгжүүлэх нэгж /Д.Од/-д үүрэг болгох нь:  
 

- Төслийн 2021 оны төлөвлөгөөнд туссан боловч хэрэгжилт хангалтгүй арга хэмжээг 
2022 оны төсөв, төлөвлөгөөндөө тусган, хэрэгжүүлэн ажиллах; 

- Төслийн  төлөвлөлтийг сайжруулан, төслийн батлагдсан баримт бичигт үндэслэн 
барилгын ажлын график, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, төслийн хэрэгжилтэд 
давагдашгүй хүчин зүйл нөлөөлсөн тохиолдолд төлөвлөгөөнд тухай бүрд нь тодотгол хийж, 
ТУХороогоор шийдвэрлүүлж байх;  

- Хөрсний усны түвшинг тодорхой хэмжээнд барьж, зайлуулах төсөл хэрэгжүүлэх; 

хугацаанд гаргаж 

холбогдох тооцоог хийх. 

 

холбогдох тайлан 

гаргаж хүргүүлсэн 

байна.  

 

Нийгмийн даатгал болон татварын 

газарт өр болон авлагын тооцоо 

байхгүй болно.  

3.6. Тухайн жилийн 

төслийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөг 

хянан батлуулах, бүртгэх,  

тайлагнах 

Засгийн газрын 2016 

оны 176-р  тогтоол 

болон холбогдох 

хууль журмын дагуу 

төлөвлөгөө хянан 

батлагдсан байна. 

 

ТХН-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны 

урсгал болон хөрөнгө оруулалтын 

төсвийн саналыг Төсвийн тухай хууль 

болон Засгийн газрын 2016 оны 176-р  

тогтоол болон холбогдох хууль журмын 

дагуу боловсруулан.   

100% 

3.7.  ТХН-ийн Худалдан 

авах ажиллагааны 

тайланг хагас, бүтэн 

жилээр гаргах, 

төлөвлөгөөг батлуулах 

 

Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах 

ажиллагааг 

төлөвлөх, тайлагнах 

журмыг баримтлан 

ТХН-ийн 2021 оны 

Худалдан авах 

ажиллагааны 

төлөвлөгөө 

батлуулж, 

батлагдсан 

ажлуудыг хууль 

дүрэм, журмын дагуу 

зохион байгуулсан 

байна. 

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 2021 онд 

худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг боловсруулан 2020 оны 12 

дугаар сарын 23-ны өдрийн ТУХ-ын 

хурлаар хэлэлцүүлэн санал авч, 2021 

оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр нийт 

312,313,500 төгрөгийн өртөг бүхий 5 

төрлийн худалдан авалтыг тусгасан 

төлөвлөгөөг БХБЯ-ны ТНБД-аар 

батлуулж, төрийн худалдан авалтын 

нэгдсэн систем www.tender.gov.mn 

сайтад мэдээллийг байршуулан, 

хуулийн дагуу зохион байгуулсан.  

1 тендер цуцлагдсан. Дахин зарлахаар 

шийдвэрлэсэн. 

90% 

http://www.tender.gov.mn/
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- Хорооллын хэмжээний үерийн хамгаалалтын системийг зураг төсөлд тусгах, 
хөрсний усны түвшинг зохистой хэмжээнд доошлуулах арга хэмжээ авч зураг төсөлд тусгах; 

- Төслийн тайлангийн боловсруулалтыг сайжруулан, төслийн 3 зорилтын хүрээнд 
хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг товч тодорхой, цэгцтэй тайлагнаж хэвших. 
           

12.7.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан, хамтран ажилах 

гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 

 
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД БОЛОН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН 

 ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ХООРОНД ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЗАРИМ  
ЧИГ ҮҮРГИЙГ  ОРОН НУТАГТ ТӨЛӨӨЛӨН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР  

2022 ОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД  
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН 

 
НЭГ. ЗОРИЛГО 

Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд бөгөөд төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчтай 21 аймаг, Нийслэлийн Засаг дарга нарын Засгийн газрын зарим 
чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар 2022 онд байгуулсан гэрээний 
хэрэгжилтэд жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, цаашид анхаарч 
ажиллах зарим асуудлын талаар санал, зөвлөмж хүргүүлэх зорилгоор хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний  ажлыг гүйцэтгэлээ. 

 

Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206, 2021 оны 

374 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 

байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх  нийтлэг журам”-ыг  

үндэслэл болгов. 

 

ХОЁР. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ  

Нийслэл, 21 аймгийн Засаг дарга нар Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 

төлөөлөн хэрэгжүүлсэн талаар 2022 оны гэрээний хэрэгжилтийг гаргаж ирүүлсэн тайланд 

дүн шинжилгээ хийж, аймаг, бүс тус бүрээр үнэлгээг гаргалаа. 

А.ХАНГАЙН БҮСИЙН АЙМГУУД: 

1. Архангай аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 103 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 28, 90 хувьтай 33, 70 хувьтай 21, 50 
хувьтай 14, 30 хувьтай 4, 0 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 80,0 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 
хэмж

ээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100 90 70 50 30 0 Үнэлгээ  

1 Хот байгуулалтын чиглэлээр 13 5 5 2 1     87.7 

2 
Газар зохион байгуулалтын 
чиглэлээр 

21 8 4 6     3 75.2 

3 Геодези зураг зүйн чиглэлээр 6 1 1 3 1     75.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3   2 1       83.3 
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5 
Нийтийн аж ахуй инженерийн 
дэд бүтцийн чиглэлээр 

16 2 4 4 5 1   70.0 

6 
Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

9     1 5 3   45.6 

7 
Барилга, барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

22 6 11 4 1    87.3 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, ХБИ-
ийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 1 2   1     82.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

6 2 4         93.3 

Дүн 103 28 33 21 14 4 3 80.0 

 

“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 14 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /9/ Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу дахин төлөвлөлтийн төсөл, 
арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлэх, санал зөвлөмж авч ажиллах;  
2. /36/ Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.2 дахь заалт, 10 дугаар 
зүйлийн 10.4.2 дахь заалтын дагуу Геодезийн байнгын цэг тэмдэгт, байнгын ажиллагаатай 
станцын хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих, тооллого хийх, нөхөн 
сэргээх ажлыг зохион байгуулах тайланг хуульд заасан хугацаанд геодези, зураг зүйн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлэх, шинээр байгуулсан цэг 
тэмдэгтийг хүлээн авах; 
3. /44/ Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны 
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэх;  
4. /47/  УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоол, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.2.7-д “Аймгуудад эхний ээлжийн инженерийн шугам 
сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;  
5. /48/ Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөгөөг 
шинэчлэн сайжруулах;  
6. /50/ Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.11-д “нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
хөрс бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттайгаар бууруулах арга хэмжээг авах, 
шаардагдах зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга шийдвэрлэх”-ээр заасан хуулийн 
заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
7. /59/ “Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай” Засгийн газрын 2021 оны 350 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Томоохон 
хот, суурин газрын цэвэрлэх байгууламжаас гарч буй хаягдал бохир усыг стандартын 
түвшинд хүртэл цэвэрлэж, саарал усыг мод, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглах 
зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах” заалтыг хэрэгжүүлэх. 
8. /60/ Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн дэд бүтцийн ажил 
хийгдсэн,  ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний хүрээнд орон сууцны хороолол барих 
боломжтой газруудыг орон нутгийн өмчид авч, орон сууцны хороолол барих төсөл, 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд “Төрийн орон сууцны корпораци” ТӨХХК-тай хамтран 
ажиллах, санал боловсруулах, холбогдох тооцоо, судалгааг боловсруулах, урьдчилсан 
ТЭЗҮ-г боловсруулах. 
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9. /61/ Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууц санг бүрдүүлэх. Түрээсийн орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх 
захиалагчид газар, дэд бүтцийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох. Улирал бүр тус яаманд 
тайлан, мэдээлэл ирүүлэх. 
10. /64/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагсдан  
“Амины орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам”-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох 
бусад шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах. 
11. /65/ Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад тавих ерөнхий шаардлага 
MNS 6877:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, ажиллах.  
12. /67/ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд төрөөс 
хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд ялгаатай 
бусаар журамлах, нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд холбогдох 
журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах. 
13. /75/ Барилга, хот байгуулалтын сайдын “Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журам батлах тухай” 2016 оны 180 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах. 
14. /96/ Салбарын хэмжээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлого, чиглэлийг 
баримтлан зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг үйл ажиллагааг явуулж, Барилга, 
хот байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, тайлагнах. 
 

“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /49/ Орон нутгийн өмчит нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын зардал нөхөх төлөвлөгөөг  
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 
2. /63/ Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах, ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй орон сууцыг буулган дахин барилгажуулах төслийн ажлыг эрчимжүүлэх, төсөлд 
шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангаж, хамтран ажиллах. 
3. /66/ Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон,  хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бүрэн нэг маягийн загвар зургийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах. 
4. /68/ Орон сууцны барилга, хотхон, хороолол барих хөрөнгө оруулагч, захиалагчдад газар, 
дэд бүтцийн бусад асуудлыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр шийдвэрлэн өгч, баригдсан орон 
сууцны нийт талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авах замаар орон 
нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг тэргүүн ээлжинд хамруулах.  
 

“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /18/ Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай төсөв, 
хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга нартай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх; 
2. /31/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 
3. /33/ Бэлчээрийн газрын өөрчлөлт, доройтлыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 
тасралтгүй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын үр дүнг орон нутгийн байгууллага, 
иргэд, олон нийт болон малчид, тариаланчдад хүргэж, үйл ажиллагаандаа ашиглахад 
удирдлага, чиглэлээр хангаж ажиллах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
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  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Архангай аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  80,0 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ  

  Архангай аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 13, үр дүнгүй биелэлттэй 7, нийт 20 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

2. Баянхонгор аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 99 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 73, 90 хувьтай 6, 70 хувьтай 3, 50 
хувьтай 4, 30 хувьтай 4, 0 хувьтай 9 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 85,3 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 9 1   1 1 1 82.3 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

20 15 2 1 1   1 90.0 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4         1 80.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 2     1     83.3 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

14 9 1 1 1   2 79.3 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

10 2 1 1   2 4 42.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 19 1     1   96.2 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 4           100.0 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 6           100.0 

Дүн 99 73 6 3 4 4 9 85.3 

 

“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
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1. /1/ "Монгол Улсын Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл" 
боловсруулахад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангах, уг төслийн хүрээнд 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах;  
2. /33/ Шинээр баригдахаар төлөвлөж буй барилга байгууламжийн зураг төсөлд Газар 
хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг суурь мэдээлэл болгон ашиглах: одоо ашиглагдаж буй 
барилга байгууламжуудад биет үзлэг хийж, паспортжуулах; 
3. /40/ Сумдын газрын даамалд хадгалагдаж байгаа нэгж талбарын хувийн хэргийн 
баримтыг аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын архивт татан төвлөрүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэн, дэмжлэг үзүүлэх;  
4. /51/  Аймаг, сум, суурины инженерийн хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламж, 
шугам сүлжээний /ус, дулаан, цахилгаан хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, 
халаалтын зуух, үерийн хамгаалалтын далан, суваг г.м/ тоо хэмжээ, хүчин чадал, ашиглалт, 
үйлчилгээний түвшингийн өнөөгийн байдлыг /чанар, насжилтыг/ тодорхойлсон судалгаа, 
мэдээллийг БХБЯ-ны Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газарт ирүүлэх;  
 

“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /3/ Аймгийн төв хотын батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний "Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө"-г холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, тайлагнах; 
2. /61/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагсдан "Амины 
орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах 
журам"-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох бусад 
шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах; 
3. /63/ Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бурэн нэг маягийн загвар зургийг "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨААТҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах; 
4. /68/ Ашиглагдаж байгаа олон нийт, иргэний болон үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн 

байгууламжуудад шинэчилсэн байдлаар үзлэг, тооллого явуулах;  

 
“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 9 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /11/ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд нийцүүлэн 
хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх; 
2. /20/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
3. /34/ Геодез, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.2 дахь заалтын дагуу улсын 
захиалга, даалгаврын хүрээнд хийгдэх геодез, зураг зүйн ажлын дараа жилийн захиалгыг 
геодез, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн жилийн 7 
дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор гаргаж өгөх; 
4. /50/ Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай” Засгийн 
Газрын 2012 оны 209 тоот тогтоолыг аймагт хэрэгжүүлэх.; 
5. /55/ Аймаг, сумдын эрчим хүчний хэрэглээ /цахилгаан, дулаан, хангамж/-ний өнөөгийн 
байдал, хүчин чадал, цаашдын төлөвлөлтийн талаарх нарийвчилсан судалгаа гаргаж, 
хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний саналыг боловсруулж, ирүүлэх; 
6. /56/ Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу "Улс, орон нутгийн төсөв, 
гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө"-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
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иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх; 
7. /58/ Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууц санг нэмэгдүүлэх. Улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээлэл 
ирүүлэх;  
8. /64/ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд төрөөс 
хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд ялгаатай 
бусаар журамлах, нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд холбогдох 
журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах; 
9. /65/ Орон сууцны барилга, хотхон, хороолол барих хөрөнгө оруулагч, захиалагчдад газар, 
дэд бүтцийн бусад асуудлыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр шийдвэрлэн өгч, баригдсан орон 
сууцны нийт талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авах замаар орон 
нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг тэргүүн ээлжинд хамруулах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 - Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Баян-хонгор аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  85,3 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
 - Батлагдсан төлөвлөгөөний 50, 55 дах 2 арга хэмжээний биелэлт гаргаж ирүүлээгүй 
тул үр дүнгүй буюу 0 үнэлгээгээр үнэлэв. 
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

- Баянхонгор аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 4, үр дүнгүй биелэлттэй 13, нийт 17 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

- Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ бүрийн биелэлтийг гаргах; 

3. Булган аймаг 
 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 98 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 63, 90 хувьтай 11, 70 хувьтай 12, 50 
хувьтай 6, 30 хувьтай 2, 0 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 88,5 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.                                                                                                                                                                                                            
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 7 2 2 1    89.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын чиглэлээр 

19 12 5   1   1 89.7 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4     1     90.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 2 1         96.7 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

14 10 1 2     1 87.9 

6 
Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

8     3 3 1 1 48.8 

7 
Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

23 17 1 4   1   91.3 
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8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 2 1         96.7 

9 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр 

4 4           100.0 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

6 5   1       95.0 

Дүн 97 63 11 12 6 2 3 88.5 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /10/ " Сумдын барилга байгууламж, тохижилт ногоон байгууламж инженерийн дэд бүтэц 
болон нийгмийн дэд бүтцийн мэдээллийг бүрдүүлэх Хот байгуулалтын кадастрын цахим 
системд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах;  
2. /20/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж гэрээний үүргийн  биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
3. /35/ Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар тогтоолсор 
батлагдсан газар зуйн нзрийн хэрэглээнд хяналт тавих, тогтослын 2 дахь хэсгийн 2 зах 
заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг хэсэгчлэн зохион 
байгуулах төлөвлөгөөг гарган албажуулах, холбогдон гарах төсөв,  зардлыг 2023 оны орон 
нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зевлөлийн үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх;  
4. /54/  Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу "Улс, орон нутгийн төсөв, 
гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө"-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх;  
5. /56/ Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах албан тушаалтныг томилж, орон 
нутгийн хөгжпийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан амины орон сууц барих бүсүүдийг 
тодорхойлж, эхний ээлжийн байршлыг нарийвчлан тогтоож. ИТХ-аар батлуулах 
6. /58/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагдсан Амины 
орон сууцны барилгын ажилд ззхиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах 
журам"-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох бусад 
шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах 

 
“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /61/ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд төрөөс 
хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд ялгаатай 
бусаар журамлах, нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд холбогдох 
журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах; 
2. /84/ Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дунд "Барилгын салбарын ажилтны зөвлөгөөн-ийг жилд нэг удаа зохион 
байгуулж байх; 
 

“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /30/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөер санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 
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2. /45/ Орон нутгийн өмчит нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын зардал нөхөх төлөвлөгөөг 
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 
3. /60/ Газар хөдлөлт болон гапд тэсвэртэй. хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бүрэн нэг маягийн загвар зургийг Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглүүлах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Булган аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  88,5 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ  

 
- Булган аймгийн хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

эрчимжүүлэх шаардлагатай 6, үр дүнгүй биелэлттэй 5, нийт 11 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

 4. Орхон аймаг 

Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 103 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 84, 90 хувьтай 4, 70 хувьтай 7, 50 
хувьтай 6, 30 хувьтай 1, 0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 92,6 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.                                                                                                                                                                                                                                

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

14 12   1 1     94.3 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

21 17 1 1 2     93.3 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2 1   1 1   74.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 3           100.0 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

15 12 1 1 1     94.0 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

10 5   3 1   1 76.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 20 1         99.5 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

4 4           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 4           100.0 
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10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 5   1       95.0 

Дүн 103 84 4 7 6 1 1 92.6 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /1.3/ Хангайн бүсийн тулгуур төв Эрдэнэт хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулах ажлыг Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран зохион байгуулах;  
2. /2.8/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
3. /2.21/ Шинээр баригдахаар төлөвлөж буй барилга байгууламжийн зураг төсөлд Газар 
хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг суурь мэдээлэл болгон ашиглах, одоо ашиглагдаж буй 
барилга байгууламжуудад биет үзлэг хийж, паспортжуулах;  
4. /3.4/  Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих, тогтоолын 2 дахь 
хэсгийн 2 дах заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг 
холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, холбогдон гарах төсөв, зардлыг 2022, 
2023 оны орон нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;  
5. /5.4/ УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.2.7-д “Аймгуудад эхний ээлжийн 
инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх; 
6. /6.6/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагдсан “Амины 
орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах 
журам”-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох бусад 
шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах; 

 
“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /3.3/ Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.2 дахь заалт, 10 дугаар 
зүйлийн 10.4.2 дахь заалтын дагуу нутаг дэвсгэртээ хамаарах том болон дунд масштабын 
байр зүйн зураг, зураг зүйн бүтээлд тусгагдах шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн 
объектын талаарх мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд геодези, зураг зүйн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гүйцэтгэлийн зургийн хамт тайлагнан мэдээлэх; 
 

“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /6.8/ Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бүрэн нэг маягийн загвар зургийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААҮҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Орхон аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  92,6 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
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 Орхон аймаг хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 6, үр дүнгүй биелэлттэй 2, нийт 8 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

 5. Өвөрхангай аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 103 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 72, 90 хувьтай 4, 70 хувьтай 15, 50 
хувьтай 6, 30 хувьтай 0, 0 хувьтай 6 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 85,1 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 7   4 1   1 79.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

21 12 1 6 1   1 83.8 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4 1         98.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 
2         1 

66.7 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

18 14 1 2 1     93.3 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

9 5   1 1   2 68.9 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 18 1 1     1 93.3 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 1   1 2     67.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 6           100.0 

Дүн 103 72 4 15 6 0 6 85.1 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /1/ “Монгол Улсын Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” 
боловсруулах ажилтай холбогдуулан шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангах, 
уг төслийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах;  
2. /31/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 
3. /46/ УИХ-ын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 6.2.7-д “Аймгуудад эхний ээлжийн 
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инженерийн шугам сүлжээний төв магистраль шугамыг шинэчлэх, шинээр барих, хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, “Сумын хөгжил” арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх;  
4. /68/  Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон,  хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бүрэн нэг маягийн загвар зургийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах;  
5. /94/ Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийн цахим судалгааг явуулж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлж, нэгдсэн системтэй холбох,  ирээдүйд шаардлагатай ажлын 
байр, мэргэжлийг тодорхойлон БХБЯ-нд ирүүлэх; 
6. /96/ Салбарын хэмжээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахаар зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, ялгаатай хэрэгцээг харгалзсан жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, үйл 
ажиллагааг явуулан, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, хүйсээр ангилсан тоон мэдээлэл, 
үзүүлэлтүүдийг бүхий үйл ажиллагааны хүрээнд тогтмол, бүрэн цуглуулах, нэгтгэх, түгээж 
ашиглах, жендэрийн мэдрэмжтэй судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого, 
бодлогын хэрэгжилтэд ашиглах зэрэг  үйл ажиллагааг явуулж, Барилга, хот байгуулалтын 
салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, тайлагнах; 

 
“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /10/ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд нийцүүлэн 
хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх; 
2. /15/ Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг зохион 
байгуулах  
3. /41/ Сумдын газрын даамалд хадгалагдаж байгаа нэгж талбарын хувийн хэргийн 
баримтыг аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын архивт татан төвлөрүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэн, дэмжлэг үзүүлэх; 
4. /61/ Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу “Улс, орон нутгийн төсөв, 
гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө”-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх; 
5. /63/ Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууц санг нэмэгдүүлэх. Улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээлэл 
ирүүлэх; 
6. /90/ Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дунд “Барилгын салбарын ажилтны зөвлөгөөн”-ийг жилд нэг удаа зохион 
байгуулж байх; 
 
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  85,1 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

 Өвөрхангай аймаг хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

эрчимжүүлэх шаардлагатай 6, үр дүнгүй биелэлттэй 6, нийт 12 арга хэмжээний биелэлтийг 

хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

6. Хөвсгөл аймаг 
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  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 100 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 72, 90 хувьтай 0, 70 хувьтай 16, 50 
хувьтай 3, 30 хувьтай 8, 0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 84,1 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 10       2   88.3 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

19 16     1 2   90.0 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2   1 2     74.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3     2   1   56.7 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

16 10   4   2   83.8 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

10 4   6       82.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

22 20   1   1   95.5 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 3   1       92.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 4   1     1 78.3 

Дүн 100 72 0 16 3 8 1 84.1 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /2.17/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах;  
2. /3.1/ Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.7.2 дахь заалтын дагуу улсын 
захиалга, даалгаврын хүрээнд хийгдэх геодези, зураг зүйн ажлын дараа жилийн захиалгыг 
геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тухайн жилийн 
7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор гаргаж өгөх; 
3. /3.4/ Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих, тогтоолын 2 дахь 
хэсгийн 2 зах заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг 
холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, холбогдон гарах төсөв, зардлыг 2022, 
2023 оны орон нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах;  
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“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 8 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /1.8/ Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу дахин төлөвлөлтийн төсөл, 
арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлэх, санал зөвлөмж авах; 
2. /1.9/ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд 
нийцүүлэн хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх; 
3. /2.4/ Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай төсөв, 
хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга нартай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх; 
4. /2.7/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
5. /3.3/ Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.8.2 дахь заалт, 10 дугаар 
зүйлийн 10.4.2 дахь заалтын дагуу нутаг дэвсгэртээ хамаарах том болон дунд масштабын 
байр зүйн зураг, зураг зүйн бүтээлд тусгагдах шинээр байгуулагдсан болон өөрчлөгдсөн 
объектын талаарх мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд геодези, зураг зүйн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гүйцэтгэлийн зургийн хамт тайлагнан мэдээлэх;  
6. /4.2/ Сумдын газрын даамалд хадгалагдаж байгаа нэгж талбарын хувийн хэргийн 
баримтыг аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын архивт татан төвлөрүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэн, дэмжлэг үзүүлэх; 
7. /5.1/ Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны 
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэх; 
8. /5.10/ “Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай” Засгийн 
Газрын 2012 оны 209 тоот тогтоолыг аймагт хэрэгжүүлэх; 
 

“Үр дүнгүй”  0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /100/ Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан  “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 1 дүгээр хавсралтын гурав дугаар бүлэг 
“Эдийн засгийн бодлого”-ийн 3.7, зургаа дугаар бүлэг “Нийслэл ба бүс, орон нутгийн 
хөгжлийн бодлого”-ийн 6.1, 6.2 дугаар зорилтын  хүрээнд тусгагдсан арга хэмжээг жил 
бүрийн улс, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд, түүнд шаардагдах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн улс, орон нутгийн төсвийн 
төсөлд тусган хэрэгжүүлэх, тайлагнах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 - Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт 84,1 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
 - Батлагдсан төлөвлөгөөний 100 дах 1 арга хэмжээний биелэлт гаргаж ирүүлээгүй тул 
үр дүнгүй буюу 0 үнэлгээгээр үнэлэв. 
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

- Хөвсгөл аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 3, үр дүнгүй биелэлттэй 9, нийт 12 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

- Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ бүрийн биелэлтийг гаргах; 

 
ХАНГАЙН  БҮСИЙН АЙМГУУДАД ӨГӨХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 
Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Хангайн бүсийн 

аймгуудын /Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл/ Засаг дарга нарын 
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Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны гэрээний 
нийт 605 арга хэмжээнээс 100 хувьтай 392, 90 хувьтай 58, 70 хувьтай 74, 50 хувьтай 39, 30 
хувьтай 19, 0 хувьтай 23 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 85,9 хувьтай “тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж үнэллээ. 

           Хангайн бүсийн аймгуудын хувьд хэрэгжилт хангалтгүй дараах ажлуудад анхаарч, 
2022 оны гэрээндээ тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна. Тухайлбал:  
 

1. Хангайн бүсийн аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 3, үр дүнгүй биелэлттэй 9, нийт 12 арга хэмжээний 
биелэлтийг хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

2. Аймгууд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ бүрийн биелэлтийг гаргах, 
хугацаандаа ирүүлэх; 

Хангайн  бүсийн аймгуудын үнэлгээг нэгтгэн харуулбал:    

 

№ Аймгуудын нэр 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 Архангай 103 28 33 21 14 4 3 80.0 

2 Баянхонгор 99 73 6 3 4 4 9 85.3 

3 Булган 97 63 11 12 6 2 3 88.5 

4 Орхон 103 84 4 7 6 1 1 92.6 

5 Өвөрхангай 103 72 4 15 6 0 6 85.1 

6 Хөвсгөл 100 72 0 16 3 8 1 84.1 

Хангайн бүсийн 
аймгуудын дундаж 

дүн 
605 392 58 74 39 19 23 85.9 

 
БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУД: 

7. Баян-өлгий аймаг 

 Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 99 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 71, 90 хувьтай 19, 70 хувьтай 4, 50 
хувьтай 3, 30 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 95,8 хувьтай “Тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж үнэлж байна.  
 

Ажлын чиглэл 
Арга 

хэмжээ 

 Төсөл, арга хэмжээний тоо 

100% 90% 70% 50% 30% 0% Үнэлгээ % 

Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 9 3 1 - - - 95,4 

Газар зохион 
байгуулалт, газрын 
харилцааны чиглэлээр 

20 15 2 1 - 2 - 90,5 

Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

4 4 - - - - - 100 

Архивийн чиглэлээр 3 3 - - - - - 100 

Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

17 7 6 2 2 - - 87,1 

Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

8 5 3 - - - - 96,3 

Барилга, барилгын 
материалын 

21 19 1 - 1 - - 97,1 
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үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3 - - - - - 100 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр: 

4 2 2 - - - - 95 

Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 4 2 - - - - 96,7 

Дүн 99 71 19 4 3 2 - 95,8 

 

Хэрэгжилт хангалтгүй 30 хувьтай  арга хэмжээ 2 байна. Үүнд:  
 
1. Төлөвлөгөөний /17/ Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад шаардлагатай төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга 

нартай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх; 

2. Төлөвлөгөөний /30/  Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан 
Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах. 

 
ДҮГНЭЛТ 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Баян-өлгий аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  95,8 хувьтай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

  Баян-Өлгий аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд  газар 
зохион байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр 2 арга хэмжээний хэрэгжилт санхүү, 
хөрөнгөөс шалтгаалан хангалтгүй 30 хувьтай байгаа тул  2023 оны гэрээнд тусгаж 
хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 

  
8. Увс аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 98 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 72, 90 хувьтай 13, 70 хувьтай 7, 50 
хувьтай 1, 30 хувьтай 4, 0 хувьтай 1 арга хэмжээ тус тус байна. Хэрэгжилт 90,3 хувьтай 
“Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  

 

Ажлын чиглэл 
Арга 

хэмжээ 

 Төсөл, арга хэмжээний тоо 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ % 

Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 8 3 1 - - - 95 

Газар зохион байгуулалт, 
газрын харилцааны 
чиглэлээр 

19 13 4 - - 2 - 90,5 

Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 3 1 - - - 1 78 

Архивын чиглэлээр 3 2 - - - 1 - 76,7 
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Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

15 10 1 4 - - - 86,7 

Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

9 5 2 - 1 1 - 84,4 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 19 - 2 - - - 97,1 

Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3 - - - - - 100 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр: 

4 2 2 - - - - 95 

Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

7 7 - - - - - 100 

Дүн 98 72 13 7 1 4 1 90,3 

 
Хэрэгжилт хангалтгүй 30 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд: 
 
1. Төлөвлөгөөний /26/ Инженерийн дэд бүтэц, шугам сүлжээний хамгаалалтын 

зурвасыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг харьяалах нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах;    

2. Төлөвлөгөөний /36/ Газрын харилцааны салбарын баримтыг цахимжуулах 
хадгалах, хамгаалах, архивын стандарт орчныг бүрдүүлэн ажиллахад шаардлагатай техник 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн төсвийг жил бүр орон нутгийн төсөвт тусган шийдвэрлэх; 

3. Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний төлбөрийг хөнгөлөх тухай Засгийн 
газрын 2021оны 209 тоот тогтоолыг аймагт хэрэгжүүлэх; 

4. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлыг хүрээнд 
төрөөс хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд 
ялгаатай  бусаар журамлах,нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд 
холбогдох журам , баримт бичигт өөрчлөлт оруулах. 

 
Тасарсан 0 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Хурлын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих тогтоолын 2 дахь 
хэсгийн 2 дах заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг 
холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, холбогдон гарах төсөв зардлыг 2022, 
2023 оны орон нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах. 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Увс аймгийн засаг даргын хооронд байгуулсан 
Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны гэрээний хэрэгжилт 
90,3 хувьтай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ 

         Увс аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 0-30 хувийн 
хэрэгжилттэй газар зохион байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр 2, геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 1 арга хэмжээ, архивын чиглэлээр 1, иргэдийг орон сууцжуулах 1 арга хэмжээг 
тус тус 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 
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9. Ховд аймаг 

 Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 93 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 66, 90 хувьтай 10, 70 хувьтай 11, 50 
хувьтай 3, 30 хувьтай 4 арга хэмжээ тус тус байна. Хэрэгжилт 90,1 хувьтай “Тодорхой үр 
дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  
 

Ажлын чиглэл 
Арга 

хэмжээ 

 Төсөл, арга хэмжээний тоо 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ % 

Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 10 1 1 1 - - 93,1 

Газар зохион байгуулалт, 
газрын харилцааны 
чиглэлээр 

20 14 2 2 - 2 - 87,5 

Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4 1 - - - - 98 

Архивын чиглэлээр 2 - 1 - 1 - - 70 

Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

15 9 1 4 - 1 - 86,7 

Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

4 2 1 - 1 1 - 78,3 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

21 15 3 3 - - - 92,9 

Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3 - - - - - 100 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр: 

4 4 - - - - - 100 

Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

6 5 - 1 - - - 95 

Дүн 93 66 10 11 3 4 - 90,1 

 
Хэрэгжилт хангалтгүй 30 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд: 
 

1. Төлөвлөгөөний /19/ Газрын улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион 
байгуулах; 

2. Төлөвлөгөөний /31/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан 
Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 

3. Төлөвлөгөөний /54/ Инженерийн шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасыг 
мэдээллийн санд оруулж, мэдээллийн сануудыг нэгтгэж, хамгаалалтын зурваст газар 
олгохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэн, ажлыг зохион байгуулах; 

4. Төлөвлөгөөний /57/ Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн 
дэд бүтцийн ажил хийгдсэн, ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний хүрээнд орон 
сууцны хороолол барих боломжтой газруудыг орон нутгийн өмчид авч, орон сууцны 
хороолол барих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд “Төрийн орон сууцны корпораци” 
ТӨХХК-тай хамтран ажиллах, санал боловсруулах, холбогдох тооцоо, судалгааг 
боловсруулах, урьдчилсан ТЭЗҮ-г боловсруулах. 

    
ДҮГНЭЛТ 
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  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Ховд аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт 90,1 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
 
 САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ 
 
          Ховд аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 30 хувийн 
хэрэгжилттэй газар зохион байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр 2 арга хэмжээ, 
Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр 1 арга хэмжээ, иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 1 арга хэмжээг тус тус 2023 оны гэрээнд тусгаж ажиллах 
шаардлагатай байна. 
 

 10. Завхан аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 92 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 75, 90 хувьтай 2, 70 хувьтай 10, 50 
хувьтай 3, 0 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 92,5 хувьтай “тодорхой үр дүнд 
хүрсэн” гэж үнэлэв.   
 

Ажлын чиглэл 
Арга 

хэмжээ 

 Төсөл, арга хэмжээний тоо 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 10 1 2 - - - 94,6 

Газар зохион байгуулалт, 
газрын харилцааны 
чиглэлээр 

19 13 1 4 - - 1 87,9 

Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

4 3 - 1 - - - 92,5 

Архивын чиглэлээр 3 2 - 1 - - - 90 

Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

14 12 - 2 - - - 95,7 

Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

6 3 - - 2 - 1 66,7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

20 19 - - 1 - - 97,5 

Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3 - - - - - 100 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр: 

4 4 - - - - - 100 

Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

6 6 - - - - - 100 

Дүн 92 75 2 10 3 0 2 92,5 

 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. Төлөвлөгөөний /58/ Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах бүтцийн 
нэгжийг байгуулж, орон нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан амины орон 
сууц барих бүсүүдийг тодорхойлж, эхний ээлжийн байршлыг нарийвчлан тогтоож, ИТХ-аар 
батлуулах; 
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2. Төлөвлөгөөний /59/ Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах, 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцыг буулган дахин барилгажуулах төслийн 
ажлыг эрчимжүүлэх, төсөлд шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх ажлыг 
хамтран нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж хамтран ажиллах; 

3. Төлөвлөгөөний /65/ Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, 
эмнэлгийн барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, 
барилга байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг 
буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх 
ажлыг зохион байгуулах”, Паспортжуулахтай холбоотой багаж, тоног төхөөрөмж, техникээр 
хангах ажлыг зохион байгуулах. 

 
Тасарсан 0 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 
1. Төлөвлөгөөний /30/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58,7-д заасан 

Газрын төлөв байдал, чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 

2. Төлөвлөгөөний /64/ Орон сууцны барилга, хотхон, хороолол барих хөрөнгө 
оруулагч, захиалагчдад газар, дэд бүтцийн бусад асуудлыг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
шийдвэрлэн өгч, баригдсан орон сууцны нийт талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн өмчлөлд 
шилжүүлэн авах замаар орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга 
хэмжээ авч, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тэргүүн ээлжинд хамруулах. 
      
  ДҮГНЭЛТ 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Завхан аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт 92,5 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.  
 
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 
         Завхан аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газар 
зохион байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр 1 арга хэмжээ, Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 3 арга хэмжээ, нийт 4 арга хэмжээг 2023 оны гэрээнд тусгаж ажиллах 
шаардлагатай байна. 
 

11. Говь-Алтай аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 105 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 83, 90 хувьтай 7, 70 хувьтай 10, 50 
хувьтай 2, 30 хувьтай 3 арга хэмжээ тус тус байна. Хэрэгжилт 93,6 хувьтай  “Тодорхой үр 
дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

 

Ажлын чиглэл 
Арга 

хэмжээ 

 Төсөл, арга хэмжээний тоо 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

Хот байгуулалтын чиглэлээр 14 11 - 2 - 1 - 90,7 

Газар зохион байгуулалт, 
газрын харилцааны 
чиглэлээр 

20 16 1 2 - 1 - 93 

Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2 1 2 - - - 86 

Архивын чиглэлээр 3 3 - - - - - 100 
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Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

18 14 3 - 1 - - 95,6 

Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

10 7 1 1 - 1 - 89 

Барилга, барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 18 - 3 - - - 95,7 

Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3 - - - - - 100 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр: 

4 3 - - 1 - - 87,5 

Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

7 6 1 - - - - 98,6 

Дүн 105 83 7 10 2 3 - 93,6 

 

Хэрэгжилт хангалтгүй 30 хувьтай 3 арга хэмжээ байна. Үүнд: 
 
1. Төлөвлөгөөний /14/ Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг Хот 

байгуулалтын кадастрын цахим системээр олгох ажлыг зохион байгуулах; 
2. Төлөвлөгөөний /19/ Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

боловсруулахад шаардлагатай төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга 
нартай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх; 

3. Төлөвлөгөөний /67/ Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад 
тавих ерөнхий шаардлага MNS 6877:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, ажиллах. 
  
ДҮГНЭЛТ 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Ховд аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт 93,6 хувьтай “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

          Говь-Алтай аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хот 
байгуулалтын чиглэлээр 1 арга хэмжээ, Газар зохион байгуулалт, газрын харилцааны 
чиглэлээр 1 арга хэмжээ, иргэдийг орон сууцжуулах чиглэлээр 1 арга хэмжээг 2023 оны 
гэрээнд тусгаж ажиллах шаардлагатай байна. 

 
БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУДАД ӨГӨХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 
Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Баруун бүсийн 

аймгуудын /Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Завхан, Говь-Алтай/ Засаг дарга нар Засгийн газрын 
зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны гэрээний хэрэгжилт 
дунджаар 92,5 хувьтай, “тодорхой үр дүнд хүрсэн" гэж үнэлэв. 
           Баруун бүсийн аймгуудын хувьд хэрэгжилт хангалтгүй дараах ажлуудад анхаарч, 
2023 оны гэрээндээ тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна. Тухайлбал:  
1. Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 
тодорхой хэсгээр төрийн албан хаагч, залуу гэр бүл зэрэг зорилтот бүлэгт   зориулсан 
түрээслээд өмчлөх орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх; 
2. Засгийн газрын 2015 оны 248 дугаар тогтоолоор баталсан “Түрээсийн орон сууц” 
хөтөлбөрийн 4.3.2, 4.3.3 дахь заалтуудын дагуу орон нутгийн өмчийн түрээсийн орон 
сууцны сан бүрдүүлэх; 
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3. Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга 
байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж 
шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх ажлыг 
зохион байгуулах”; 
4. Барилгын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн  35.1.7 дахь заалтын дагуу барилга 
байгууламжийн баримт бичгийн шаардлагад нийцээгүй барилга байгууламжийг албадан 
буулгах арга хэмжээ авах, мэдээллийг БХБЯ-нд хүргүүлж ажиллах. 
 
Баруун бүсийн аймгуудын үнэлгээг нэгтгэн харуулбал:    
 

д/
д 

Аймгууд Арга 
хэмжээ 

 Үнэлгээний хувь Дүн 

100% 90% 70% 50% 30% 0% 

1. Баян-Өлгий 
99 

71 19 4 3 2 - 95,8 

2. Увс 
98 

72 13 7 1 4 1 90,3 

3. Ховд 
93 

66 10 11 3 4 - 90,1 

4. Завхан 
92 

75 2 10 3 - 2 93,6 

5. Говь-Алтай 
105 

83 7 10 2 3 - 92,5 

Баруун аймгуудын 
дундаж 

487 367 51 42 12 13 3 92,5 

 
В. ТӨВИЙН БҮСИЙН АЙМГУУД: 

1. Говьсүмбэр аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
100 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 61 арга хэмжээ 100 хувьтай, 16 
арга хэмжээ 90 хувьтай, 18 арга хэмжээ 70 хувьтай, 4 арга хэмжээ 30 хувьтай, хэрэгжилт 
хангалтгүй буюу 0 хувьтай 1 арга хэмжээ байгаа бөгөөд хэрэгжилт 87.2 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна. 
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 

Хэрэгжү
үлэх 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь Гүйцэт 
гэлийн  
хувь 100% 90% 70% 50% 30% 0% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 4 5 4 0     86.9 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

20 14 1 4     1 88.5 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2 1 2       86.0 

4 Архивын чиглэлээр 3 1   1   1   66.7 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

15 5 6 3   1   85.3 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

8 6   1   1   87.5 

7 
Барилга, барилгын 
материалын 

22 18 3 1       97.3 
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үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 3       1   82.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

7 5   2       91.4 

Дүн 100 61 16 18 0 4 1 87.2 

 
Эрчимжүүлэх шаардлагатай 0-30 хувьтай  арга хэмжээ 5 байна. Үүнд:  

1. Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 

2. Сумдын газрын даамалд хадгалагдаж байгаа нэгж талбарын хувийн хэргийн 
баримтыг аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын архивт татан төвлөрүүлэхэд 
шаардлагатай санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэн, дэмжлэг үзүүлэх. 

3. Шинээр ашиглалтад орсон нийтийн зориулалттай орон сууцны байшинд хамаарах 
инженерийн түгээх сүлжээг орон нутгийн  өмчид бүртгэж авах, шугам сүлжээний 
ашиглалтыг тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулах ажлыг 
шуурхай, чирэгдэлгүй зохион байгуулах. 

4. Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон эрчим 
хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон нутгийн 
цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон, хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж бүрэн 
нэг маягийн загвар зургийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-тай хамтран боловсруулж 
батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах. 

5. Салбарын ажиллах хүч, мэргэжилтнийг сургах, хөгжүүлэх, тогтвортой ажлын байраар 
хангах, зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллах.  
 

 ДҮГНЭЛТ: 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Дархан-Уул аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  87.2 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв. 
          
 САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

 Говьсүмбэр аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 4, үр дүнгүй биелэлттэй 1 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж 
хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 

2. Дархан-уул аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
103 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 68 арга хэмжээ 100 хувьтай, 18 
арга хэмжээ 90 хувьтай, 14 арга хэмжээ 70 хувьтай, 1 арга хэмжээ 50 хувьтай, 2 арга хэмжээ 
30 хувьтай байгаа бөгөөд хэрэгжилт 91.2 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж 
байна.  

Хүснэгт 1 

№ Зорилт, арга хэмжээ Хэрэгжилтийн хувь 
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Хэрэгжү
үлэх 
арга 

хэмжээ 

100 90 70 50 30 0 
Үнэлгээн
ий хувь 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 8 2 2       93.3 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

20 14 1 3  2  88.0 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2 2 1      90.0 

4 Архивын чиглэлээр 3 2     1     83.3 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

18 14 3 1      96.7 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

10 8 1 1       96.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 14 3 4     92.9 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 1 2         93.3 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 1 1 2       82.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

7 4 3          95.7 

Дүн 103 68 18 14 1 2 0 91.2 

 
Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50 хувьтай  арга хэмжээ 1 байна. Үүнд:  
 
6. Сумдын газрын даамалд хадгалагдаж байгаа нэгж талбарын хувийн 

хэргийн баримтыг аймгийн ГХБХБГ-ын байгууллагын архивт татан төвлөрүүлэхэд 
шаардлагатай санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэн, дэмжлэг үзүүлэх. 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 2 байна. Үүнд:  
 

1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх 

ажлыг зохион байгуулах. 

2. Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад 

шаардлагатай төсөв, хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга нартай 

хамтран ажиллаж шийдвэрлэх. 

 
ДҮГНЭЛТ: 
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  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Дархан-Уул аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  91.2 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

  Дархан-Уул аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 1, үр дүнгүй биелэлттэй 2 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж 
хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 

3. Дорноговь аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
75 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 57 арга хэмжээ 100 хувьтай, 21 арга 
хэмжээ 90 хувьтай, 18 арга хэмжээ 70 хувьтай, 2 арга хэмжээ 50 хувьтай, 4 арга хэмжээ 30 
хувьтай байна. Хэрэгжилт 89.7 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ Зорилт, арга хэмжээ 

Хэрэг
жүүлэ
х арга 
хэмжэ

э 

Хэрэгжилтийн хувь 

Үнэлгээн
ий хувь 100 90 70 50 30 0 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

11 4 4 3       88.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын чиглэлээр 

20 9 3 5   3   80.5 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 3 1 1       92.0 

4 
Архивын чиглэлээр 
чиглэлээр 

3 2 1         96.7 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

18 13 3 1   1   92.8 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

10 1 1 6 1     66.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

22 15 5 1 1     94.1 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр 

4 2 1 1       90.0 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

7 5 2         97.1 

Дүн 103 57 21 18 2 4 0 89.7 

 
Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50 хувьтай  арга хэмжээ 2 байна. Үүнд:  
 
1. Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу “Улс, орон нутгийн төсөв, 

гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө”-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх. 
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2. Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар 
хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн 
барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж 
шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх ажлыг 
зохион байгуулах”. 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 4 байна. Үүнд:  
 

1. Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах 

2. Бэлчээрийн газрын өөрчлөлт, доройтлыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх 
ажлыг тасралтгүй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын үр дүнг орон нутгийн 
байгууллага иргэд олон нийт болон малчид тариаланчдад хүргэж үйл ажиллагаандаа 
ашиглахад удирдлага чиглэлээр хангаж ажиллах 

3. Шинээр барихаар төлөвлөж буй барилга байгууламжийн зураг төсөлд Газар 
хөдлөлийн бичил зургийг суурь мэдээлэл болгон ашиглах, одоо ашиглаж буй барилга 
байгууламжуудад биет үзлэг хийж, паспортжуулах 

4. Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны нүхэн жорлонг ариун цэврийн 
байгууламжаар солих ажлыг хэрэгжүүлэх. 
  
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Дорноговь  аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  89.7 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ: 

  Дорноговь аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 2, үр дүнгүй биелэлттэй 4 ажлуудыг 2023 оны гэрээнд тусгаж 
хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 

4. Дундговь аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
100 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 85 арга хэмжээ 100 хувьтай, 5 арга 
хэмжээ 90 хувьтай, 8 арга хэмжээ 70 хувьтай, 1 арга хэмжээ 30 хувьтай, 1 арга хэмжээ 0 
хувьтай байна. Хэрэгжилт 95.2 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ Зорилт, арга хэмжээ 

Хэрэгжү
үлэх 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь 
Үнэлгэ
эний 
хувь 100 90 70 50 30 0 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 12 1         99.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын чиглэлээр 

20 19       1   96.5 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4   1       94.0 

4 Архивын чиглэлээр 3 3           100 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

16 12 3 1       96.3 
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6 
Иргэдийг орон сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 4   4     1 75.6 

7 
Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

21 19 1 1       98.1 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр 

4 3   1       92.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн чиглэлээр 

6 6           100 

Дүн 100 85 5 8 0 1 1 95.2 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 2 байна. Үүнд:  
 

1. Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар 
хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн 
барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж 
шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх ажлыг 
зохион байгуулах”. 

2. Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу “Улс, орон нутгийн төсөв, 
гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө”-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх. 

 
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Дундговь  аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  95.2 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ: 

 Дундговь аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үр дүнгүй, 
хэрэгжилт хангалтгүй 2 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай 
байна. 

5. Өмнөговь аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
98 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 74 арга хэмжээ 100 хувьтай, 10 арга 
хэмжээ 90 хувьтай, 11 арга хэмжээ 70 хувьтай, 1 арга хэмжээ 30 хувьтай, 2 арга хэмжээ 0 
хувьтай байна. Хэрэгжилт 92.4 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ 
Зорилт, арга 
хэмжээ 

арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь Үнэлгээний 
хувь 

100 90 70 50 30 0 
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1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 7 1 4     1 82.3 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

19 16 1 1     1 92.6 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

6 1 3 2      85.0 

4 Архивын чиглэлээр 3 3           100 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

14 13   1      97.9 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 5 3 1       93.3 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 20   1      98.6 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 3      1  82.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 3 2 1       97.5 

Дүн 98 74 10 11 0 1 2 92.4 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 3 байна. Үүнд:  
 

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд 
нийцүүлэн хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх. 

2. Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн 
биелэлтийг хангаж ажиллах 

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сургалтад хамруулах, ажлын байраар 
хангах, барилгын зураг төсөлд холбогдох норм ба дүрэм, стандартуудыг тусган 
хэрэгжүүлэх, нийтийн зориулалттай барилга байгууламжуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд 
хүртээмжтэй эсэхэд нэгдсэн үзлэг хийж, орц, гарц болон  дэд бүтцийг ХБИ-ийн эрх ашиг, 
хэрэгцээнд нийцүүлэн сайжруулах, үр дүнг танилцуулах. 
 
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Өмнөговь  аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  92.4 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

  Өмнөговь аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үр дүнгүй 
биелэлттэй 3 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 
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6. Сэлэнгэ аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
99 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Үүнээс 74 арга хэмжээ 100 хувьтай, 5 арга 
хэмжээ 90 хувьтай, 10 арга хэмжээ 70 хувьтай, 7 арга хэмжээ 30 хувьтай, 3 арга хэмжээ 0 
хувьтай байна. Хэрэгжилт 87.8 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ 
Зорилт, арга 

хэмжээ 
Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ Хэрэгжилтийн хувь 

Гүйцэт 
гэлийн 
хувь 

100% 90% 70% 50% 30% 0%  

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 7 2 1   2 1 77.7 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

20 16 1 2   1   93.0 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 2 2     1   82.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 2   1       90.0 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

15 12   2   1   91.3 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 5   3     1 78.9 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 19   1     1 93.8 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 3       1   82.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 5       1   88.3 

Дүн 99 74 5 10 0 7 3 87.8 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 10 байна. Үүнд:  
1. “Монгол Улсын Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл” 

боловсруулахад шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр тухай бүр хангах, уг төслийн хүрээнд 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, хамтарч ажиллах  

2. Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу дахин төлөвлөлтийн 
төсөл, арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлэх, санал зөвлөмж авч ажиллах. 

3. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд 
нийцүүлэн хот, суурин, газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх 

4. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулах 
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5. Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах 

6. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих, тогтоолын 2 дахь 
хэсгийн 2 зах заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг 
холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, холбогдон гарах төсөв, зардлыг 2022, 
2023 оны орон нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. 

7. Орон нутгийн өмчит нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын зардал нөхөх 
төлөвлөгөөг  Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах 
зөвлөлтэй хамтран боловсруулж, хэрэгжүүлэх. 

8. Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд 
төрөөс хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд 
ялгаатай бусаар журамлах, нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд 
холбогдох журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах. 

9. Барилгын материалын лабораторийн итгэмжлэл, тоног төхөөрөмжийн хүчин 
чадал, ашиглалт, мэргэжилтэй боловсон хүчний ажилласан жил, шинжээчийн сургалтад 
хамрагдсан эсэх мэдээлэл, сорил шинжилгээний тоо хэмжээ, дүгнэлт бүхий тайланг ирүүлж 
ажиллах. 

10. Салбарын хэмжээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих, ялгаатай хэрэгцээг харгалзсан жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, үйл 
ажиллагааг явуулан, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ, хүйсээр ангилсан тоон мэдээлэл, 
үзүүлэлтүүдийг бүхий л үйл ажиллагааны хүрээнд тогтмол, бүрэн цуглуулах, нэгтгэх, түгээж 
ашиглах, жендерийн мэдрэмжтэй судалгаа шинжилгээг хөгжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого, 
бодлогын хэрэгжилтэд ашиглах зэрэг үйл ажиллагааг явуулж, Барилга, хот байгуулалтын 
салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, тайлагнах. 
 
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Сэлэнгэ  аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2023 оны 
гэрээний хэрэгжилт  87.8 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

  Сэлэнгэ аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үр дүнгүй 
биелэлттэй 10 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 

6. Төв аймаг 

  Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу нийт 
98 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. Нийт 62 арга хэмжээ 100 хувьтай, 4 арга 
хэмжээ 90 хувьтай, 22 арга хэмжээ 70 хувьтай, 1 арга хэмжээ хувьтай, 6 арга хэмжээ 30 
хувьтай байна. Хэрэгжилт 87.3 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлж байна.  

Хүснэгт 1 

№ 
Зорилт, арга 

хэмжээ 
Хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь 
Гүйцэт 
гэлийн  
хувь 

100% 90% 70% 50% 30% 0%  

1 
Хот 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 9   2   1   89.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

19 14   4   1   90.0 
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3 
Геодези зураг 
зүйн чиглэлээр 

5 2 1 1       90.0 

4 
Архивын 
чиглэлээр 

3 
2   1       

90.0 

5 

Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн 
чиглэлээр 

15 9   6       88.0 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 3   3 1 2   68.9 

7 

Барилга, 
барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

22 18       2   93.0 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 1 2         93.3 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 3   1       92.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 1 1 4       78.3 

Дүн 98 62 4 22 1 6 0 87.3 

 
Эрчимжүүлэх шаардлагатай 50 хувьтай  арга хэмжээ 1 байна. Үүнд: 
 
1. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах, ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй орон сууцыг буулган дахин барилгажуулах төслийн ажлыг эрчимжүүлэх, төсөлд 
шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангаж, хамтран ажиллах. 

 
 Хэрэгжилт хангалтгүй 0-30 хувьтай арга хэмжээ 6 байна. Үүнд:  
 
1. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд 

нийцүүлэн хот, суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэхэд шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх; 

2. Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах. 

3. Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах бүтцийн нэгжийг байгуулж, орон 
нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан амины орон сууц барих бүсүүдийг 
тодорхойлж, эхний ээлжийн байршлыг нарийвчлан тогтоож, ИТХ-аар батлуулах. 

4. Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагсдан  
“Амины орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам”-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох 
бусад шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр 
шуурхай хангаж ажиллах, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах. 

5. Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Газар 
хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах талаар авах зарим арга 
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хэмжээний тухай” тогтоолын 5 дахь заалт “орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн 
барилга байгууламжийн чанар, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг 
буулгаж шинээр барих, ашиглах боломжтой барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх 
ажлыг зохион байгуулах”. 

6. Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.11 дэх заалт, Барилга, хот 
байгуулалтын Сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/193 тоот тушаалаар 
батлагдсан “Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн 
лабораторийн дүрэм”-ийг  орон нутгийн барилгын материалын лабораторийн онцлогт 
тохируулан шинэчлэн батлуулан, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах. 

  
ДҮГНЭЛТ: 
 
  Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Төв  аймгийн засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  87.3 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

  Төв аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үр дүнгүй 
биелэлттэй 4 ажлыг 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах шаардлагатай байна. 
 
ТӨВИЙН БҮСИЙН АЙМГУУДАД ӨГӨХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ: 

 
Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайдтай Төвийн бүсийн 

аймгуудын /Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв/ Засаг 
дарга нарын Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний нийт 697 арга хэмжээнээс 100 хувьтай 481, 90 хувьтай 79, 70 хувьтай 101, 50 
хувьтай 4, 30 хувьтай 25, 0 хувьтай 7 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 90,1 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

          Зүүн бүсийн аймгуудын хувьд хэрэгжилт хангалтгүй дараах ажлуудад анхаарч, 2023 
оны гэрээндээ тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна. Тухайлбал:  
 

1. Хангайн бүсийн аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 4, үр дүнгүй биелэлттэй 32, нийт 36 арга хэмжээний 
биелэлтийг хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

2. Аймгууд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ бүрийн биелэлтийг гаргах, 
хугацаандаа ирүүлэх; 

Төвийн бүсийн аймгуудын үнэлгээний нэгтгэл 

 

№ Аймгуудын нэр 
Арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь Үнэлгээ 
% 100% 90% 70% 50% 30% 0% 

1 Говьсүмбэр  100 61 16 18 0 4 1 87.2 

2 Дархан 103 68 18 14 1 2 0 91.2 

3 Дорноговь 103 57 21 18 2 4 0 89.7 

4 Дундговь 100 85 5 8 0 1 1 95.2 

5 Өмнөговь 98 74 10 11 0 1 2 92.4 

6 Сэлэнгэ 99 74 5 10 0 7 3 87.8 

7 Төв 95 62 4 22 1 6 0 87.3 

Төвийн аймгуудын 
дундаж дүн 

697 481 79 101 4 25 7 90.1 
 

 
Г. ЗҮҮН БҮСИЙН АЙМГУУД: 
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19. Дорнод аймаг 

 Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 104 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 73, 90 хувьтай 7, 70 хувьтай 11, 50 
хувьтай 4, 30 хувьтай 2, 0 хувьтай 7 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 85,4 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% Үнэлгээ % 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 12 1         99.2 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

21 17 1 2   1   93.3 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

6 3 1 1   1   81.7 

4 
Орон зайн 
чиглэлээр 

3 1   1 1     73.3 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

17 12 1 2 1   1 87.1 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 3     2   4 44.4 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 14 2 3     2 85.2 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 4           100.0 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

7 4 1 2       90.0 

Дүн 104 73 7 11 4 2 7 85.4 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд:  

1. /41/ Газрын харилцааны салбарын баримтыг цахимжуулах, хадгалах, хамгаалах, 
архивын стандарт орчныг бүрдүүлэн ажиллахад шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн төсвийг жил бүр орон нутгийн төсөвт тусган шийдвэрлэх;  
2. /49/ Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, төлөвлөгөөг 
шинэчлэн сайжруулах; 
3. /66/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/238 дугаар тушаалаар батлагсдан “Амины 
орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг зохицуулах 
журам”-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт, холбогдох бусад 
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шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон Барилгын хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах, иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах;  
4. /67/  Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад тавих ерөнхий шаардлага 
MNS 6877:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, ажиллах;  

 
“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /34/ Шинээр баригдахаар төлөвлөж буй барилга байгууламжийн зураг төсөлд Газар 
хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг суурь мэдээлэл болгон ашиглах, одоо ашиглагдаж буй 
барилга байгууламжуудад биет үзлэг хийж, паспортжуулах; 
2. /40/ “Монгол Улсын газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар болон Япон улсын 
гео-орон зайн мэдээллийн алба хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг”-ийг 2022 оны 
эхээр байгуулах ажлын хүрээнд Монгол Улсын гравиметрийн 1-р ангийн сүлжээний 3 
/Гр0001, Гр0037, Гр0017/ цэгийн хүндийн хүчний хурдатгалын үнэмлэхүй утгыг тодорхойлж 
хэмжилт хийх, үр дүнг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах тулд энэхүү ажилд дэмжлэг 
үзүүлж, холбогдох мэдээлэл, хүн хүч, өрөө тасалгааг бэлдэх, аюулгүй байдлыг хангах, 
шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах; 

  
“Үр дүнгүй” 0 хувьтай 7 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /59/ 900 айлын орон сууцны хорооллын гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлыг 
үргэлжлүүлэх; 
2. /61/ Засгийн газрын 2019 оны 138 дугаар тогтоолын дагуу “Улс, орон нутгийн төсөв, 
гадаад, дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгө”-өөр баригдсан 
түрээслэх, түрээслүүлээд өмчлүүлэх зориулалт бүхий орон сууцанд зорилтот бүлгийн 
иргэдийг хамруулах хүрээнд тухай бүр иргэдийн хүсэлтийг авч, холбогдох журмын дагуу 
нээлттэй, ил тод шийдвэрлэж ажиллах, улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээ ирүүлэх; 
3. /63/ Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууц санг нэмэгдүүлэх. Улирал бүр тус яаманд тайлан, мэдээлэл 
ирүүлэх; 
4. /68/ Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй, хөрсний бохирдолгүй, ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан, тухайн орон 
нутгийн цаг уур, бүс нутгийн онцлогт тохирсон,  хямд өртөг бүхий амины орон сууцны иж 
бүрэн нэг маягийн загвар зургийг “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ-тай хамтран 
боловсруулж батлуулан, иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах; 
5. /69/ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой, чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд төрөөс 
хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд ялгаатай 
бусаар журамлах, нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд холбогдох 
журам, баримт бичигт өөрчлөлт оруулах; 
6. /89/ Барилга байгууламжийн зураг төслийн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг 
холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд  заасан хугацааны дагуу боловсруулж, батлах, 
тайлан мэдээг улирал тутам ирүүлэх; 
7. /90/ Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дунд “Барилгын салбарын ажилтны зөвлөгөөн”-ийг жилд нэг удаа зохион 
байгуулж байх; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Дорнод аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  85,4 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ  
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 Дорнод аймгийн хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 4, үр дүнгүй биелэлттэй 9, нийт 13 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

 20. Хэнтий аймаг 
 

 Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 98 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 82, 90 хувьтай 6, 70 хувьтай 4, 50 
хувьтай 5, 30 хувьтай 1, 0 хувьтай 0 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 96,7 хувьтай “тодорхой 
үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ.  
 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Үнэлгээ 

% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

12 10 1   1     95.0 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын чиглэлээр 

21 17 2 1 1     95.2 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 4   1       94.0 

4 Орон зайн чиглэлээр 3 3           100.0 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд бүтцийн 
чиглэлээр 

16 14 2         98.8 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах чиглэлээр 

7 7           100.0 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 15   2 3 1   86.7 

8 
Статистик, мэдээллийн 
технологийн чиглэлээр 

3 3           100.0 

9 

Сургалт, хүний нөөцийн 
бодлого, зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш байдал, 
ХБИ-ийн эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр 

4 3 1         97.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 6           100.0 

Дүн 98 82 6 4 5 1 0 96.7 

 

 “Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 5 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /3/ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан Аймгийн 
төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний “Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангах ажлыг үе 
шаттайгаар зохион байгуулах;  
2. /20/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
3. /76/ Аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд илэрцийн судалгаа 
гаргах, тухайн оны эрэлт нийлүүлэлтийн судалгааг гаргаж БХБЯ-нд ирүүлэх;  
4. /78/  Барилга угсралтын үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг “Төслийн 
удирдлагын арга зүйн заавар” MNS:ISO 21500 стандарт, Барилгын чанарын менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлах;  
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5. /84/ Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2021.7.22-ны 166 дугаар тушаалаар баталсан 
Барилга, хот байгуулалтын салбарт хүлэмжийн хийн ялгаралыг бууруулах төлөвлөгөө 
/2020-2030/-нд тусгагдсан холбогдох ажлуудыг хэрэгжүүлж ажиллах; 

 
“Үр дүнгүй” 30 хувьтай 1 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /67/ Ашиглагдаж байгаа олон нийт, иргэний болон үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн 
байгууламжуудад шинэчилсэн байдлаар үзлэг, тооллого явуулах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Хэнтий аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  96,7 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ  

 
- Хэнтий аймгийн хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

эрчимжүүлэх шаардлагатай 5, үр дүнгүй биелэлттэй 1, нийт 6 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

21. Сүхбаатар аймаг 

 

 Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 101 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 49, 90 хувьтай 29, 70 хувьтай 11, 50 

хувьтай 8, 30 хувьтай 0, 0 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 96,7 хувьтай “тодорхой 

үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

№ Зорилт, арга хэмжээ 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% Үнэлгээ % 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

13 3 7 1 1   1 80.8 

2 
Газар зохион 
байгуулалтын 
чиглэлээр 

21 16 2 1 2     92.9 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 5           100.0 

4 
Орон зайн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 

5 
Нийтийн аж ахуй 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

16 2 9 3 2     82.5 

6 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9     5 3   1 55.6 

7 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 14 6 1       95.7 

8 

Статистик, 
мэдээллийн 
технологийн 
чиглэлээр 

3 3           100.0 
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9 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

4 1 3         92.5 

10 
Хөрөнгө оруулалт 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 2 2       2 63.3 

Дүн 101 49 29 11 8 0 4 86.3 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай 8 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /12/ Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг Хот байгуулалтын кадастрын 
цахим системээр олгох ажлыг зохион байгуулах;  
2. /21/ Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг 
хангаж ажиллах; 
3. /31/ Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, 
чанарын төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах;  
4. /43/  Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны 
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэх;  
5. /48/ Орон нутгийн өмчит нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын зардал нөхөх төлөвлөгөөг 
Хот суурин ус хангамж ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэх; 
6. /62/ Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах бүтцийн нэгжийг байгуулж, орон 
нутгийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан амины орон сууц барих бүсүүдийг 
тодорхойлж, эхний ээлжийн байршлыг нарийвчлан тогтоож, ИТХ-аар батлуулах; 
7. /64/ Ипотекийн зээлд амины орон сууцны хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын 2021 оны А/328 дугаар тушаалаар батлагсдсан 
Амины орон сууцны барилгын ажилд захиалагчийн техник хяналтын үйл ажиллагааг 
зохицуулах журам-ын 2.1.5-д заасан баримт бичгийн бүрдэл, тодорхойлолт холбогдох 
бусад шаардлагатай мэдээллээр иргэд болон барилга хөгжлийн төвийг тухай бүр шуурхай 
хангаж ажиллах иргэдийг мэдээллээр хангаж ажиллах; 
8. /66/ Газар хөдлөлт болон галд тэсвэртэй хөрсний бохирдолгүй ариун цэврийн болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангасан тухай орон нутгийн 
цаг уур бүс нутгийн онцлогт тохирсон хямд өртөг бүхий амины орон сууц иж бүрэн нэг 
маягийн загвар зургийг Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-тай хамтран боловсруулж 
батлуулан иргэдэд үнэ төлбөргүй ашиглуулах; 

 
“Үр дүнгүй” 0 хувьтай 4 арга хэмжээ байна. Үүнд:  
 

1. /10/ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулинд  нийцүүлэн 
хот суурин газарт улс, орон нутгийн зэрэглэл тогтоох эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд 
шаардлагатай судалгаа, тооцоог гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх; 
2. /67/ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойлгомжтой чирэгдэлгүй хүргэх ажлын хүрээнд төрөөс 
хэрэгжүүлж буй түрээсийн орон сууцанд хамруулах журмыг бүс нутгийн хэмжээнд ялгаатай 
бусаар журамлах нэгдсэн нэг шалгуур үзүүлэлтээр иргэдийг хамруулах хүрээнд холбогдох 
журам, баримт бичиг өөрчлөлт оруулах; 
3. /99/ Гадаадын зээл, тусламж болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар 
хотод баригдаж буй болон барихаар төлөвлөсөн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийг 
хангахад 2 талын харилцан уялдааг хангаж тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 
хамтран ажиллах; 
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4. . /101/ Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 203 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан  “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 1 дүгээр хавсралтын гурав дугаар бүлэг 
“Эдийн засгийн бодлого”-ийн 3.7, зургаа дугаар бүлэг “Нийслэл ба бүс, орон нутгийн 
хөгжлийн бодлого”-ийн 6.1, 6.2 дугаар зорилтын  хүрээнд тусгагдсан арга хэмжээг жил 
бүрийн улс, нийслэл, хотын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд, түүнд шаардагдах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг төсвийн хүрээний мэдэгдэл, жил бүрийн улс, орон нутгийн төсвийн 
төсөлд тусган хэрэгжүүлэх, тайлагнах; 
 
ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон  Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын хооронд 
байгуулсан Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны 
гэрээний хэрэгжилт  86,3 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ  

 
- Сүхбаатар аймгийн хувьд гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

эрчимжүүлэх шаардлагатай 8, үр дүнгүй биелэлттэй 4, нийт 12 арга хэмжээний биелэлтийг 
хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

 
ЗҮҮН БҮСИЙН АЙМГУУДАД ӨГӨХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

Засгийн газрын гишүүн, Барилга, хот байгуулалтын сайдтай Зүүн бүсийн 
аймгуудын /Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар/ Засаг дарга нарын Засгийн газрын зарим чиг 
үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны гэрээний нийт 303 арга хэмжээнээс 100 
хувьтай 204, 90 хувьтай 42, 70 хувьтай 26, 50 хувьтай 17, 30 хувьтай 3, 0 хувьтай 11 арга 
хэмжээ байна. Хэрэгжилт 89,5 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 

          Зүүн бүсийн аймгуудын хувьд хэрэгжилт хангалтгүй дараах ажлуудад анхаарч, 2023 
оны гэрээндээ тусган хэрэгжүүлж ажиллахыг зөвлөж байна. Тухайлбал:  
 

3. Хангайн бүсийн аймаг гэрээний үүргийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 
эрчимжүүлэх шаардлагатай 17, үр дүнгүй биелэлттэй 14, нийт 21 арга хэмжээний 
биелэлтийг хангах, 2023 оны гэрээнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллах; 

4. Аймгууд батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу арга хэмжээ бүрийн биелэлтийг гаргах, 
хугацаандаа ирүүлэх; 

 

Зүүн бүсийн аймгуудын үнэлгээний нэгтгэл 

 

№ Аймгуудын нэр 
арга 

хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь   

100% 90% 70% 50% 30% 0% 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 

1 Дорнод 104 73 7 11 4 2 7 85.4 

2 Сүхбаатар 101 49 29 11 8 0 4 86.3 

3 Хэнтий 98 82 6 4 5 1 0 96.7 

Зүүн бүсийн 
аймгуудын дундаж дүн 

303 204 42 26 17 3 11 89.5 

 

22. Нийслэл 
 

Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх чиг үүргийн дагуу 89 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажилласнаас 100 хувьтай 61, 90 хувьтай 6, 70 хувьтай 10, 50 

хувьтай 4, 30 хувьтай 6, 0 хувьтай 2 арга хэмжээ байна. Хэрэгжилт 86,7 хувьтай “тодорхой 

үр дүнд хүрсэн” гэж үнэллээ. 
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д/д 
Ажил үйлчилгээ Арга 

хэмж
ээ 

Хэрэгжилтийн түвшин 
Үнэлгээ %  

100% 90% 70% 50% 30% 0% 

1 
Хот байгуулалтын 
чиглэлээр 

9 4 - 2 1 2 - 72.2 

2 
Газрын харилцааны 
чиглэлээр 

20 17 - 3 -   95.5 

3 
Геодези зураг зүйн 
чиглэлээр 

5 3 1 1  - - 92.0 

4 
Нийтийн аж ахуй, 
инженерийн дэд 
бүтцийн чиглэлээр 

16 9 1 2 2 2 - 80.6 

5 
Иргэдийг орон 
сууцжуулах 
чиглэлээр 

9 8 - 1  - - 96.6 

6 

Барилга, барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр 

21 11 4 1 1 2 2 78.0 

7 

Сургалт, хүний 
нөөцийн бодлого, 
зохицуулалт, 
жендэрийн тэгш 
байдал, ХБИ-ийн 
эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр 

3 3      100.0 

8 
Хөрөнгө оруулалт, 
санхүүжилтийн 
чиглэлээр 

6 6      100.0 

/Нийслэл УБ хот/ дүн 89 61 6 10 4 6 2 86.7 

 
“Эрчимжүүлэх шаардлагатай” 50 хувьтай дараах 4 арга хэмжээ байна. Үүнд: 

 

1. /3/“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г боловсруулж УИХ, Засгийн газраар хэлэлцүүлж батлуулах;  

2. /40/АНУ-ын МСС-ын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Хаягдал усыг дахин боловсруулж, 

ашиглах төсөл”-ийн хүрээнд шугамын трасс чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах; 

3. /41/Улаанбаатар хотын бохир усны Туул-1 коллекторын зурвас газрыг Газрын 

кадастрын мэдээллийн санд оруулж, зурвас газрын трасст орсон газар эзэмшигч, ашиглагч, 

өмчлөгчдийн судалгааг гарган, газар чөлөөлөлтийг нэн яаралтай шийдвэрлэх; 

4. /62/Ашиглагдаж байгаа олон нийт, иргэний болон үйлдвэрийн барилга, дэд бүтцийн 

байгууламжуудад шинэчилсэн байдлаар үзлэг, тооллого явуулах; 

 

“Үр дүнгүй” 30 хувьтай дараах 6 арга хэмжээ байна. Үүнд:  

 

1. /4/Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-ын нэгдсэн 

чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулах, хуулийг дагалдан норм стандарт, дүрэм, журмыг 

боловсруулахад хамтран ажиллах; 

2. /5/Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 

газар олголт, барилгажилтын үйл ажиллагааг харилцан уялдаатай зохицуулахад 

шаардлагатай эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн 

дүрмийг боловсруулж, батлуулан мөрдүүлэх; 
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3. /42/Бохир усны Туул-1 коллекторын 3, 4 дүгээр хэсгийн шинэчлэн батлагдах ажлын 

зураг төслийн дагуу хөрөнгийг улсын болон гадаадын зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл 

арга хэмжээний жагсаалтад тусган шийдвэрлэх; 

4. /46/Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний 

ашиглалт үйлчилгээний байгууллагуудын их, урсгал засварын жилийн төлөвлөгөөг улс, 

нийслэл, гадаадын зээл тусламж болоод хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга 

угсралтын ажлуудыг зам, талбай, ногоон байгууламж сэтлэх, сүвлэх ажлуудыг хоорондоо 

уялдаатай, батлагдсан горим, төлөвлөөгөөний дагуу зохион байгуулах журам 

боловсруулан батлуулж,  хэрэгжүүлэх; 

5. /60/Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж буй барилга байгууламжийг паспортжуулах, 

мэдээллийн санд бүртгэх; 

6. /65/Барилга, хот байгуулалтын сайдын “Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг 

хөтлөх журам батлах тухай” 2016 оны 180 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж 

ажиллах; 

 

“Үр дүнгүй” 0 хувьтай дараах 2  арга хэмжээ байна. Үүнд:  

 

1. /78/Орон сууцны албан ёсны статистикийн мэдээний Ашиглалтад орсон нийтийн 

зориулалттай болон амины орон сууцны байшингийн 2022 оны хагас, бүтэн жилийн мэдээ 

(маягт А-ОС-1) болон Ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгасан нийтийн зориулалттай 

болон амины орон сууцны байшингийн 20... хагас, бүтэн жилийн мэдээ (маягт А-ОС-2)-г 

заасан хугацаанд холбогдох газарт тайлагнах; 

2. /80/Барилга, хот байгуулалтын сайд, Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 

оны 206, А/184 дугаар хамтарсан “Салбарын бүртгэл, мэдээллийн маягт, нөхөх заавар 

батлах тухай” тушаалын хавсралтаар баталсан маягт, зааврын дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй 

аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг хамруулах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, 

хамтран ажиллах;  

 

ДҮГНЭЛТ 
 
 Барилга, хот байгуулалтын сайд болон  Нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан 
Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх 2022 оны гэрээний хэрэгжилт  
86,7 хувьтай “тодорхой үр дүнд хүрсэн” гэж үнэлэв.   
          
 

САНАЛ,ЗӨВЛӨМЖ 

 

- Барилга, хот байгуулалтын сайд болон Үндэсний Статистикийн хорооны дарга 

нарын хооронд байгуулсан гэрээний ажил учраас биелэлт гаргах боломжгүй гэсэн 

шалтгаанаар төлөвлөгөөнд туссан 2 ажил  0% биелэлттэй байна. Иймд 2023 оны 

төлөвлөгөөнд чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудыг тооцоо судалгаан 

дээр үндэслэн төлөвлөх; 

- Хэрэгжилт хангалтгүй 50% биелэлттэй 4 ажил, 30% биелэлттэй 6 ажлыг 2023 оны 

төлөвлөгөөнд дахин тусган үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх; 

 

21 АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН 

НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 
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1. Барилга, хот байгуулалтын сайдтай аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын 

байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 2022 онд төлөөлөн хэрэгжүүлэх 

2181 арга хэмжээний хэрэгжилтэд тус яамны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 

газраас үнэлгээ хийж, дараах дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:  

Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын гэрээний хэрэгжилт салбарын хэмжээнд  

“тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу дунджаар 89.3 хувьтай байна.  /Хүснэгтээр харуулав./ 

№ 
Аймгуудын 

нэр 
Бүс 

Арга 
хэмжээ 

Хэрэгжилтийн хувь 
Үнэлгээ 

% 
Бүсийн 
дундаж 

100% 90% 70% 50% 30% 0%   

1 Архангай 

Х
а
н
га

й
н
 б

ү
с
 103 28 33 21 14 4 3 80.0 

85.9 

2 Баянхонгор 99 73 6 3 4 4 9 85.3 

3 Булган 97 63 11 12 6 2 3 88.5 

4 Орхон 103 84 4 7 6 1 1 92.6 

5 Өвөрхангай 103 72 4 15 6 0 6 85.1 

6 Хөвсгөл 100 72 0 16 3 8 1 84.1 

7 Баян-Өлгий 

Б
а
р
у
у
н
 б

ү
с
 99 71 19 4 3 2 - 95.8 

92.5 

8 Увс 98 72 13 7 1 4 1 90.3 

9 Ховд 93 66 10 11 3 4 - 90.1 

10 Завхан 92 75 2 10 3 - 2 93.6 

11 Говь-Алтай 105 83 7 10 2 3 - 92.5 

12 Говьсүмбэр  

Т
ө
в
и

й
н
 б

ү
с
 

100 61 16 18 0 4 1 87.2 

90.1 

13 Дархан 103 68 18 14 1 2 0 91.2 

14 Дорноговь 102 57 21 18 2 4 0 89.7 

15 Дундговь 100 85 5 8 0 1 1 95.2 

16 Өмнөговь 98 74 10 11 0 1 2 92.4 

17 Сэлэнгэ 99 74 5 10 0 7 3 87.8 

18 Төв 95 62 4 22 1 6 0 87.3 

19 Дорнод 

З
ү
ү
н
 

б
ү
с
 104 73 7 11 4 2 7 85.4 

89.5 20 Сүхбаатар 101 49 29 11 8 0 4 86.3 

21 Хэнтий 98 82 6 4 5 1 0 96.7 

22 Нийслэл У
Б

 

89 61 6 10 4 6 2 86.7 86.7 

Нэгдсэн дүн 
 

2181 1504 236 253 76 66 46  89.3 

 

2. 2022 оны батлагдсан төлөвлөгөөнөөс арга хэмжээг орхиж тайлагнах, үнэлэх 

боломжгүй, манай аймгийн хариуцах заалт биш гэсэн арга хэмжээнүүд гарч байгаа нь гэрээ 

байгуулахдаа аймгууд заалт бүрээр нягталж үзээгүй байна. 

3. Барилга, хот байгуулалтын сайдтай аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарын 

байгуулсан Засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт 2022 онд төлөөлөн хэрэгжүүлэх 

гэрээний биелэлтээс нийтлэг дараах арга хэмжээнүүдийн биелэлт үр дүнгүй, эрчимжүүлэх 

шаардлагатай байна. Үүнд: 

1.Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3.11-д “нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрс 

бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттайгаар бууруулах арга хэмжээг авах, шаардагдах 

зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга шийдвэрлэх”-ээр заасан хуулийн заалтын 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; 
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2.Улс, орон нутгийн төсөв, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан орон нутгийн өмчийн 
түрээсийн орон сууц санг бүрдүүлэх. Түрээсийн орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх 
захиалагчид газар, дэд бүтцийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгох. Улирал бүр тус яаманд 
тайлан, мэдээлэл ирүүлэх; 
 
3.Орон сууцны барилга, хотхон, хороолол барих хөрөнгө оруулагч, захиалагчдад газар, дэд 
бүтцийн бусад асуудлыг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр шийдвэрлэн өгч, баригдсан орон сууцны 
нийт талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн өмчлөлд шилжүүлэн авах замаар орон нутгийн 
өмчийн түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг тэргүүн ээлжинд хамруулах; 
 
4.Бэлчээрийн газрын өөрчлөлт, доройтлыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлыг 
тасралтгүй зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын үр дүнг орон нутгийн байгууллага, 
иргэд, олон нийт болон малчид, тариаланчдад хүргэж, үйл ажиллагаандаа ашиглахад 
удирдлага, чиглэлээр хангаж ажиллах; 
 
5.Төрийн өмчийн газрын хариуцагчтай гэрээ байгуулж, гэрээний үүргийн биелэлтийг хангаж 
ажиллах; 
 
6.Шинээр баригдахаар төлөвлөж буй барилга байгууламжийн зураг төсөлд Газар 
хөдлөлийн бичил мужлалын зургийг суурь мэдээлэл болгон ашиглах, одоо ашиглагдаж буй 
барилга байгууламжуудад биет үзлэг хийж, паспортжуулах;  
 

7.Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай төсөв, 

хөрөнгийг шийдвэрлэх талаар сумын Засаг дарга нартай хамтран ажиллаж шийдвэрлэх; 

 
8.Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.7-д заасан Газрын төлөв байдал, чанарын 
төлөвлөгөөт хянан баталгааны ажлыг аймгийн хэмжээнд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 
санхүүжүүлэн хийх ажлыг зохион байгуулах; 
 
9.Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Монгол Улсын Хурлын 2003 оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан газар зүйн нэрийн хэрэглээнд хяналт тавих тогтоолын 2 дахь хэсгийн 2 дах 
заалтын дагуу аймгийн түвшинд газар зүйн нэрийн тодруулалтын ажлыг холбогдох 
байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, холбогдон гарах төсөв зардлыг 2022, 2023 оны 
орон нутгийн төсөвт тусган ажиллах, Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах. 
 
10.Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газрын ашиглалтад тавих ерөнхий     шаардлага 
MNS 6877:2020 стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, ажиллах; 
 
11.Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дунд “Барилгын салбарын ажилтны зөвлөгөөн”-ийг жилд нэг удаа зохион 
байгуулж байх; 
 
12.Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”-г боловсруулж УИХ, Засгийн газраар хэлэлцүүлж батлуулах; 
 
13.АНУ-ын МСС-ын санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Хаягдал усыг дахин боловсруулж, 
ашиглах төсөл”-ийн хүрээнд шугамын трасс чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах; 
14.Улаанбаатар хотын бохир усны Туул-1 коллекторын зурвас газрыг Газрын кадастрын 
мэдээллийн санд оруулж, зурвас газрын трасст орсон газар эзэмшигч, ашиглагч, 
өмчлөгчдийн судалгааг гарган, газар чөлөөлөлтийг нэн яаралтай шийдвэрлэх; 
 
15.Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд газар 
олголт, барилгажилтын үйл ажиллагааг харилцан уялдаатай зохицуулахад шаардлагатай 
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эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн дүрмийг 
боловсруулж, батлуулан мөрдүүлэх; 
 
16.Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт 
үйлчилгээний байгууллагуудын их, урсгал засварын жилийн төлөвлөгөөг улс, нийслэл, 
гадаадын зээл тусламж болоод хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга угсралтын 
ажлуудыг зам, талбай, ногоон байгууламж сэтлэх, сүвлэх ажлуудыг хоорондоо уялдаатай, 
батлагдсан горим, төлөвлөөгөөний дагуу зохион байгуулах журам боловсруулан батлуулж,  
хэрэгжүүлэх; 
 
17.Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж буй барилга байгууламжийг паспортжуулах, 
мэдээллийн санд бүртгэх; 
 
18.Барилга, хот байгуулалтын сайдын “Барилга, байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам 
батлах тухай” 2016 оны 180 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах; 

 

НЭГДСЭН ЗӨВЛӨМЖ:  

 

1. Барилга, хот байгуулалтын Сайдтай байгуулсан гэрээний заалтад туссан 

хэрэгжилт хангалтгүй арга хэмжээний биелэлтүүдийг хэрэгжүүлэх; 

2. 2023 оны төлөвлөгөөнд тусгагдах арга хэмжээнүүдийг заалт, хүрэх түвшин бүрээр 

нарийвчлан танилцаж, нягтлаж байж батлуулах; 

3. Гэрээнд заасан хугацаанд гэрээний биелэлтийг шаардлагад нийцүүлэн, шалгуур 

үзүүлэлт, хүрэх түвшинтэйгээ уялдуулан, товч тодорхой, тайлагнах. 

 

 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ 

 

 


