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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР, МОНГОЛ
УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ, МОНГОЛ УЛСЫН
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨРИЙН
ХӨТӨЛБӨР, НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН
ХЭРЭГЖИЛТ:

Үнэлэх боломжгүй 0% 70% 90% 100%
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2. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 56 ажил төлөвлөснөөс хэрэгжилт 97.5%-тай байна.
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I. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

1. “Нийслэлийн Засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн

манай байгууллагатай холбоотойгоор хэрэгжих 12 ажлын хэрэгжилт 97.5%-тай байна.



II. ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН

ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ:

Дээд газрын тогтоол шийдвэрт манай байгууллагад хамааралтай 34 тогтоол

шийдвэрийн 51 заалтын биелэлтийг нэгтгэж гаргасан бөгөөд биелэлтийн тайланг цахим

хяналтын системд оруулсан. Үүнд:

✓ Засгийн газрын тогтоол -1 

✓ Улсын их хурлын тогтоол -1

✓ Үндэсний  аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж -2

✓ Үндэсний  аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл-2

✓ Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-5

✓ Нийслэлийн Засаг Даргын захирамж -20

✓ Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл -10

✓ Албан даалгавар-1

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 36 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай

байгууллагад хамааралтай 339 үүрэг даалгавар өгөгдсөнийг тогтоосон маягтын дагуу

http://ulaanbaatar.mn/ онлайнаар хүргүүлж ажилласан

http://ulaanbaatar.mn/


III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМ, БАЙГУУЛЛАГА АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ УНД, АХУЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЦЭВЭР
УСААР ТАСРАЛТГҮЙ ХАНГАХ, БОХИР УСЫГ ТАТАН ЗАЙЛУУЛАХ ҮНДСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ:

А. Ус хангамжийн үндсэн 7 эх үүсвэр, 3 жижиг эх үүсвэрээс 2021 онд 52.5 сая шоо метр ус
олборлохоор төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 56.29 сая шоо метр ус олборлож хотын хэрэглээнд
нийлүүлсэн байна. Шахсан борлуулсан усны харьцааг 2021 онд 14.2%-хувиас хэтрүүлэхгүй
байх зорилго тавьж ажилласнаас гүйцэтгэлээр 16.0%-тай, усны бодит алдагдал 11.8%-тай
байна.
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Б. Төв цэвэрлэх байгууламж болон бага оврын 5 цэвэрлэх байгууламжид 2020 онд 62.5

сая шоо метр бохир ус татан зайлуулахаар төлөвлөж жилийн эцсийн гүйцэтгэлээр 66.0

сая шоо метр буюу төлөвлөгөөнөөс 3.5 сая шоо метр бохир ус илүү татан зайлуулсан

байна. Орлого болоогүй бохир усны хувь хэмжээг 24% байхаар төлөвлөж ажиллан

гүйцэтгэлээр 27.9%-тай гарсан байна.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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✓ Ус хангамжийн эх үүсвэрүүд, дамжуулан

шахах станц, усан сангууд, хэрэглэгч, ус

түгээх байруудаас 3442 сорьц, үүнээс:

✓ Давтан 130

✓ Шугамын алдагдал 95

✓ Төлөвлөгөөт бус 619 сорьц, үүнээс:

✓ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 285

✓ Дотоод хяналтын 25

Нийт цэвэр усны 4061 сорьц, бохир усны 1264 сорьц авч зохих үзүүлэлтүүдийн

дагуу шинжлэн, дүнг тухай бүрд мэдээллэж ажиллалаа.

✓ Төв цэвэрлэх байгууламж, болон бага оврийн

цэвэрлэх байгууламжуудын технологи

дамжлагын цэг, цэвэрлэгдэн гарч байгаа

уснаас 447 сорьц

✓ Үйлдвэр аж ахуйн газар 685 сорьц

✓ Төлөвлөгөөт бус 132 сорьц, үүнээс:

✓ Туршилт, дотоод хяналт 61

✓ Хэрэглэгчийн хүсэлтээр 63

В. Усны чанар, аюулгүй байдалд тавих хяналт, ариун цэврийн

байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН



Төв цэвэрлэх байгууламжид хүлээн авч байгаа бохир усыг 80%, бага оврын цэвэрлэх
байгууламжуудад хүлээн авч байгаа бохир усыг дунджаар 95%-тай тус тус цэвэрлэн байгальд
нийлүүлэхээр төлөвлөснөөс Төв цэвэрлэх байгууламж дунджаар 79%, БОЦБ 95.8%-тай цэвэрлэн
байгальд нийлүүлсэн.

Г. Цэвэрлэх байгууламжуудад татан зайлуулсан бохир усыг стандартын

шаардлагад нийцүүлэн байгальд нийлүүлэх талаар:

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

80.4

90.9
97.6

90.3
96.8

79

94.8 96.4 96.2 96.1 95.8

0

20

40

60

80

100

120

Төв ЦБ Морингийн ЦБ Био ЦБ Баянгол ЦБ Дамба ЦБ Чингэлтэй ЦБ

2020 оны дундаж 2021 оны дундаж



Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид арьс шир, ноос боловсруулах
үйлдвэрүүдээс ХБГ-ээр 524.8 мян.м3 бохир ус хүлээн авч, механик болон химийн
цэвэрлэгээгээр дунджаар 68%-тай цэвэрлэн ариутгах татуургын сүлжээнд
нийлүүлсэн.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Урьдчилан цэвэрлэх байгууламжид татан зайлуулсан усны хэмжээ, м3
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Байгууллага нь 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 65082.6 сая төгрөгийн орлого

олохоос гүйцэтгэлээр 67804.5 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж, нэхсэн дүнгээрээ

орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 104.18 хувьтай байна.

Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн зорилтын биелэлт:

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Д/Д Үзүүлэлт
2020  оны 

гүйцэтгэл

2021 оны 

зорилт

2021 оны 

гүйцэтгэл

Биелэлт

Тоогоор Хувиар

2020 оноос
2021 оны 

зорилтоос
2020 оноос

2021 оны 

зорилтоос

1
Үйл ажиллагааны 

орлого, сая.төг
63223.1 65082.6 67804.5 4581.4 2722.0 107.2 104.2

2
Үйл ажиллагааны 

зардал, сая.төг
84192.7 89136.0 85637.3 1444.6 -3498.7 101.7 96.1

3
Үйл ажиллагааны 

алдагдал, сая.төг
-20969.6 -24053.5 -17832.7 3136.8 6220.7 85.0 74.1

ОНТНЗ, төгрөг 1.33 1.37 1.26 -0.07 -0.11 94.8 92.2
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Зээлийн хүүгийн зардал Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал

Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн зорилтын биелэлт:
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГЭРЭЭ, УСНЫ БОРЛУУЛАЛТ, АВЛАГА, ТООЛУУРЖУУЛАЛТ БОЛОН

ТҮҮНИЙ АШИГЛАЛТ, НЭГ ХҮНИЙ ХОНОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТАЛААР:

2021 онд шинээр 573 хэрэглэгчтэй цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах
аж ахуйн гэрээ байгуулж, орон сууцны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллага руу гэрээ
шилжсэн, үйл ажиллагаа зогссон шалтгаанаар 67 хэрэглэгчтэй гэрээ цуцлагдаж нийт
хэрэглэгчийн тоо 6873 болсон. Нийт хэрэглэгчийг үйл ажиллагааных нь чиглэлээр ангилбал:

Алба, товчоо Аж ахуй Төсөв

Үйлдвэр Орон сууцны тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч, амины 

орон сууц

Нийт
Үйлдвэр Бохирдуулагч

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх 

алба
2876 518 387 183 2128 6092

Зөөврийн ус хангах алба 36 47 - - 44 127

Шугамаар ус хангах алба 54 3 - - 97 154

Багахангай УСАТ 23 19 - - 391 433

Нийт 2989 587 387 183 2660 6873
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ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭС АВАХ УСНЫ ТӨЛБӨРИЙН АВЛАГА:

Хэрэглэгчдээс авах авлага 21130.8 сая төгрөг болсон нь оны эхнээс 11662.9 сая төгрөгөөр

өссөн байна. Энэ нь Засгийн газрын 211 дүгээр тогтоолын дагуу төрөөс төлөх цэвэр, бохир усны

үйлчилгээний 9, 10, 11 дүгээр сарын төлбөр орж ирээгүй байгаатай холбоотой.

Нийт авлагын:

29.8 % буюу 6289.9 сая төгрөгийг ОСНААУГ

13.9 % буюу 2940.5 сая төгрөгийг “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ-ын өр эзэлж байна

Ангилал

Авлага /дараа сард төлөгдөх дүнг хассанаар/
Өсөлт/+/ бууралт/-/ 

/сая.төг/2021.01.01 үлдэгдэл 

/сая.төг/

2021.11.30 үлдэгдэл 

/сая.төг/

Нийт авлага /сая.төг/ 9467.9 21130.8 +11663.0

Үүнээс:

ХҮА 9345.1 20612.9 +11267.8

ШУХА 55.2 286.7 +231.5

ЗУХА 48.9 175.1 +126.2

БХУСАТ 4.5 15.8 +11.4

Авто бааз 14.2 40.3 +26
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III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ:

Байгууллагын хэмжээнд 68.4 сая кВт.ц

цахилгаан эрчим хүч ашиглах

төлөвлөгөөтэй ажилласнаас 66.56 сая кВт.ц

цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж бодит

дүнгээр 1.84 сая кВт.ц (2.8%) буюу 602.1

сая.төг-ийн хэмнэлттэй ажилласан.
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Ус хангамжийн сүлжээнд холбогдсон 323 ус түгээх байр
Зөөврийн ус хангамжтай 

350 ус түгээх байраар 

үйлчлүүлж байгаа нэг 

хүний хоногийн хэрэглээ.

112 л/хон 9.1 л/хон 8.4 л/хон

Төвлөрсөн системд 

холбогдсон тоолууртай 

орон сууцны нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ 

10.5 л/хон

ЭНГИЙН 179 ус түгээх 

байраар үйлчлүүлж 

байгаа нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ.

УХААЛАГ 144 ус түгээх 

байраар үйлчлүүлж 

байгаа нэг хүний 

хоногийн хэрэглээ.
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Орон сууц, айл өрхийн нэг хүний хоногийн хэрэглээ:



Хөрөнгө оруулалт, их ба урсгал засварын ажлын хэрэгжилт:

Байгууллагын хэмжээнд шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, техник технологийн

шинэчлэл, барилга байгууламжийн их ба урсгал засварын төлөвлөгөөнд нийт 308 ажил

төлөвлөснөөс 226 ажил хийгдэж 73.3%-ийн биелэлттэй, 5026.64 сая төгрөг зарцуулаад байна.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
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Шугам сүлжээний гэмтэл саатлын талаар:

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар цэвэр усны төв шугам дээр 38 удаагийн гэмтэл, салбар

шугам дээр 32 удаагийн гэмтэл бохир усны шугам дээр 29 удаагийн бөглөө, 19 удаагийн

тунаа, хэрэглэгчийн бохир усны шугам дээр 15 удаагийн бөглөө үүссэнийг тухай бүрт

шуурхай засварлан хэвийн ажиллагаанд оруулсан.

Төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд:

• Цэвэр усны шугам дээр 42 хаалт сольсон.

• Цэвэр усны 696 худаг цэвэрлэж, 83 худгийн таг шинэчилсэн.

• Хавар, намрын бохир усны шугам угаалгаар 1722 худаг хооронд угаалга хийж, худгийн хогыг

цэвэрлэсэн.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН



ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ:

Тайлангийн хугацаанд нийт 1004 өргөдөл, гомдол ирснийг шийдвэрлэсэн.

Ангилал Нийт
Шийдвэрлэсэн 

өргөдөл

Нийслэлийн үйлчилгээний 

нэгдсэн төв
450 441

ННЗБ бүртгэсэн Байгууллагад 517 517

1800-1200 дугаарын оператор 25 25

11-11 төвөөс ирсэн 6 6

Гар утасны аппликейшнээр

ирсэн
2 2

E-Service 4 4

фейсбүүк - -

Нийт 1004 1004

Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086

дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн

нутгийн захиргааны байгууллага, албан

тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан

өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журмыг

баримтлан ажиллалаа.

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх дундаж хугацаа

2 хоног 10 цаг 22 минут байна.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН



www.usug.mn

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл:

Байгууллагын даргын А-тушаал 262, Б-тушаал 766, нийт 1028 тушаалын боловсруулалт,

холбогдох хуулийн үндэслэл, тушаалын хувийн хэргийн бүрдэлт, тушаалын төслийн

сонсох ажиллагаа болон мэдэгдэх хуудсуудыг хэрэгжүүлэн ажилласан. edoc.ub.gov.mn

цахим программаар 3396 албан бичиг ирсэн, гадагш 2374 албан бичиг явуулсан.

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

Ирсэн бичгийн 

тоо

Хариутай Хугацаандаа 

шийдвэрлэсэн

Хугацаа хэтэрч 

шийдвэрлэсэн

Судалж 

байгаа

3396 1764 1565 1 66

Нийт ирсэн бичгийн болон хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь - 99.97%:

Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа - 7,72 хоног

Гарсан зөрчил : Шийдвэрлэлтийн хяналтыг цуцалсан - 18 бичиг

Хугацаа хоцорч шилжүүлсэн - 6

Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн - 1 зөрчил байна.



ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ТАЛААР:
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7.9
7.2

7.6 7.6
8.0

6.6
7.2 7.3

ААН 
байгууллага

Орон сууц Гэр хороолол Нийт

2020

2021

Сэтгэл ханамжийн түвшин 2020-2021

онуудад дунджаас дээгүүр байна.

Зөвлөмж

➢ Маркетингийн хэлтэстэй болох

➢ Ажилтнуудын харилцааны соёлыг сайжруулах

➢ Санал хүсэлт хүлээж авч байгаа

болон шийдвэрлэж байгаа ажилтнуудын

мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах

Сэтгэл ханамжийн судалгааны тайлангийн зөвлөмжийн

дагуу Газрын даргын 2021 оны 11 сарын 10-ны өдрийн

А/251 дугаар тушаалаар Үйлчилгээ, маркетинг

сайжруулах багийг байгуулсан.

• Ахлагч -1

• Нарийн бичиг -1

• Гишүүд -13

1
Хэрэглэгчийн 
сэтгэл ханамжийг 
нэмэгдүүлэх

2
Байгууллагын 
брэндинг бий 
болгох

2 
зорилго

10 
зорилт

52
ажил

2022 оны
төлөвлөгөө



БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД, УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖ, АРИУН

ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭЖ БАЙГАА

АЖЛУУДЫГ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Байгууллагын вэб сайт дээрх “Ил тод байдал” цэсэнд

нээлттэй ажлын байрны зарыг тухай бүр байршуулж,

ажилд орох хүсэлтэй иргэдийн анкетыг цахимаар хүлээн

авч хяналт тавин ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн

мэдээллүүдийг цаг тухайд нь зураг, дүрс бичлэг, тушаал,

захирамжийн хуулбар, хавсралтыг баримтын хамт

байршуулж, иргэд, байгууллагын нийт ажиллагсадын

фэйсбүүк бүлгэм, фэйсбүүк цахим хуудастай холбож,

мэдээлэл хүргэж байна.

Байгууллагын фэйсбүүк пэйж хуудасны шууд цахим

шуудангаар ирсэн 58 захидлын асуулт, гомдол, санал

хүсэлтэнд холбогдох албаны хүмүүстэй хамтран хариулт

өгч, хэрэглэгчдэд хурдан шуурхай хариулт өгөх автомат

хариулагч “Чаат боот” программыг ажиллуулж аюулгүй

байдал, хэвийн ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж

байна.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



БАЙГУУЛЛАГАД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД, УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖ, АРИУН

ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР, ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙГДЭЖ БАЙГАА

АЖЛУУДЫГ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

• Ковид 19 вирусээс урьдчилан сэргийлэх, угаарын хийгээс

сэргийлэх заавар зөвлөмж, цар тахалтай холбоотой цаг үеийн

мэдээллийг баталгаатай эх үүсвэрээс авч байгууллагын вэб

сайт, фэйсбүүк пэйж хуудас, фэйсбүүк бүлгэмээр дамжуулан

байгууллагын ажиллагсад болон хэрэглэгч, хандагч нарт нийт

128 мэдээлэл хүргэсэн.

• Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан сургалт, сурталчилгаа, үйл

ажиллагааны мэдээллийг нэвтрүүлж фэйсбүүк цахим хуудсаар

41269 хүнд, байгууллагын вэб сайтаар 398733 хүнд хүргээд

байна.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



Энэ онд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас ирсэн нийт 1620 хүсэлтийг

хүлээн авч техникийн нөхцөл олгох комиссын хурлыг 21 удаа хуралдуулж, 460 иргэн,

аж ахуйн нэгж байгууллагад албан бичгээр хариу өгч, 822 иргэн, аж ахуйн нэгжид

техникийн нөхцөл олгож, 25 хэрэглэгчид зөвлөгөө өгсөн.

2021 онд олгосон техникийн нөхцлийн тоо, дүүргээр

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ

ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ;

2021 онд ХБГ-ээр иргэд хэрэглэгчдээс нийт 15305 дуудлага хүлээн авч, ХХХМС-
ийн программд ангилан бүртгэлжүүлж, 100% барагдуулан ажилласан. Нийт дуудлагын
99.8%-ийг 1-8 цагийн хугацаанд шуурхай барагдуулан ажилласан. Үүнд: Цэвэр бохир усны
шугамын дуудлага 192, Гомдол санал хүсэлт 31, УТУТ-н төхөөрөмжтэй холбоотой
дуудлага 4276, Усны захиалга 2585, Мэдээлэл лавлагаа хүссэн дуудлага 6871 хүлээн авч
барагдуулсан байна.

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал
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Хүний нөөцийн бүрдэлт, хөдөлгөөний талаар:

Нийслэлийн Засаг Даргын 2021 оны А/137 дугаар захирамжийг үндэслэн Ус

сувгийн удирдах газрын даргын 2021 оны А/200 дугаар тушаалаар тус байгууллагын

зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоог 1892 ажилтантайгаар шинэчлэн баталсан.

Батлагдсан орон тооны дагуу хүний нөөцөөр ханган ажиллаж 2021 онд нийт 1815

ажилтан ажиллаж байгаагаас удирдах ажилтан 24, инженер техникийн ажилтан 252,

албан хаагч 110, мэргэжлийн ажилтан 1429 байна.
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Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

Хүний нөөцийн сургалт хөгжил, идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөнд 12

ажил ажил төлөвлөгдсөнөөс 5 ажил хэрэгжиж 41,6% байна. 7 ажил Засгийн газрын 43-р тогтоол,

Нийслэлийн засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны "Тогтоолын хэрэгжилтыг ханган ажиллах

тухай" 01/1005 дугаар захирамж, Газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Төсвийн

хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" A/91 дүгээр тушаалын хэрэгжилтийг хангах

ажил, Covid-19 цар тахлын тархалтын улмаас зохион байгуулагдах боломжгүй болсон.

Төлөвлөгөөний төрөл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор 

хөгжүүлэх сургалтыг зорилтот бүлгийн хүрээнд зохион байгуулах
4 ажил 4 100%

Ажилтнуудын боловсролын байдал болон мэргэжил дээшлүүлэх, 

эрдмийн зэрэг горилох асуудалд дэмжлэг үзүүлэх
2 ажил 1 50%

Байгууллагын  ажилтнуудын өөрийгөө хөгжүүлэх, мэргэжил 

мэдлэгээ дээшлүүлэх идэвх санаачлагыг өрнүүлэх
5 ажил 0 0%

Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих, нийгмийн эрүүл мэндийн 

боловсрол олгох
1 ажил 0 0%

Нийт 12 ажил 5 41.6%

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



Байгууллагын нийт ажилтнуудын 2020 оны жилийн эцсийн

ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг 2021 оны 1 дүгээр сард зохион

байгуулалтын нэгж бүрээр хийх ажлыг зохион байгуулж, нийт 1803

ажилтнаас 1767 ажилтан буюу 98.1 хувь нь хамрагдаж, байгууллагын

дундаж үнэлгээ 92 байна. Энэ нь өмнөх оны дунджаас 0,8 функтээр

өссөн үзүүлэлттэй байна.

Байгууллагын хэмжээнд нийт ажилтнууд үйл ажиллагааны

гүйцэтгэлээ сар бүр тайлагнаж хэвшсэн бөгөөд бүтэн жилийн KPI

үнэлгээг дотоодын хүний нөөцийн бүртгэлийн программаар хийх

ажлыг холбогдох журамд заасны дагуу 2022 оны 1 дүгээр сард

зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх
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Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор

хөгжүүлэх сургалтыг зорилтот бүлгийн хүрээнд дараах сургалтууд

зохион байгуулагдсан. Үүнд:

• Байгууллагын удирдлага, менежментийн багийн нийт гишүүдэд

зориулан хүний нөөцийн менежментийн шинэ чиг хандлага, хүний

нөөцийн үе хоорондын ялгаа ба түүнийг хэрхэн удирдах, ментор ба

коучинг, бүтээмж инновацийн талаарх сургалтанд нийт 40 ажилтан

хамрагдсан

• Эдийн засаг санхүү бүртгэлтйн хэлтэс, Сургалт судалгааны төв,

Хууль эрх зүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хэлтсийн зарим

ажилтан, зохион байгуулалтын нэгжүүдийн бичиг хэрэг хариуцсан

ажилнуудад, бүтээмж инновацийн талаарх сургалтыг 2 удаа зохион

байгуулсан

• ҮЭНХороотой хамтран Хүний нөөцийн ажилтнуудын өдрийг

тохиолдуулан зохион байгуулалтын нэгжүүдийн бичиг хэрэг

хариуцсан 25 ажилтанд зориулсан Хөдөлмөрийн хуулийн

шинэчилсэн найруулга, хувь хүний хөгжил, гадаадад суралцаж ирсэн

байгууллагын ажилтны шилдэг туршлагын талаарх сургалт, үйл

ажиллагааг зохион байгуулав

Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



• 16 удаагийн давтан сургалтад ЗУХА ба ШУХА –ны 629 ус

түгээгч нар хамрагдаж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын

болон мэргэжлийн чиглэлээр хичээл заалгасан.

• Машинчийн 6 удаагийн давтан сургалтад 225 машинч нар

зайнаас хамрагдсан

• Тоног төхөөрөмжийн засварчдын сургалтад ЗУХА-ны

засварчид болон усан сангийн ариутгагч нарын 15 ажилтан,

ШУХА-ны 12 засварчид хамрагдсан.

• Ус сурталчилгааны танхимаар энэ онд 217 иргэд, номын

сангаар 38 уншигч үйлчлүүлсэн байна.

Бүтээлч, чадварлаг хүний нөөцийг төлөвшүүлэх

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



Байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа

ажилтнуудын хөдөлмөр бүтээлийг үнэлүүлэхээр шагналд

тодорхойлж:

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний гавьяат ажилтан 1

Төрийн одон медалиар 21 ажилтан

Яамдын шагналаар 63

Нийслэлийн шагналаар 34 ажилтан

Байгууллагын шагналаар 9 ажилтан

Нийт 127 ажилтан шагнагдсан байна.

Шагнал, урамшууллын талаар:

IV. Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал



ХАБЭА-н үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр нийт 32 ажил төлөвлөн ажилласнаас жилийн

эцсийн байдлаар биелэлт 100 хувьтай байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн

хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгууллагын ХАБЭА-н дотоод дүрэм, ХАБЭА-н дотоод хяналтын журам,

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгөх журмыг батлуулж, мөн ХАБЭА-н MNS ISO 45001:2018

стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд 14 журмыг боловсруулж батлуулсан. ХАБЭА-н менежментийн

тогтолцоо MNS ISO 450015:2018 стандартыг байнгын сайжруулалтад хяналт хийлгэх зорилгоор дотоод

аудитор 7 хүнийг бэлтгэн гэрчилгээ олгосон.

Монсертф ХХК-аар анхдагч баталгаажуулалтын аудитыг 2021 оны 12-р сарын 09-өөс 2021 оны

12-р сарын 13-ний өдөр хүртэл Төв оффисс, Ус хангамжийн алба, Цэвэрлэх байгууламжийн алба, Усны

төв лабораторид хийлгэж, 2021 оны 12-р сарын 24-ний өдрийн Монсертф ХХК-ний удирдах зөвлөлийн

хурлын шийдвэрээр 2021 оны 12-р сарын 28-ны өдөр тус стандартын гэрчилгээг гардаж авахаар болсон.

.
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V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

“ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ” хуулийн шинэчилсэн найруулга, УСУГ-ын ХАБЭА-н дүрэм,

мэргэжилтэй ажилтнуудын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэлтийг танилцуулах сургалтын хөтөлбөрийн

сургалтыг 2021 оны 10-р сарын 25-ны өдрөөс 11-р сарын 08-ны хооронд танхим, цахимаар зэрэг зохион

байгуулж нийт 285 ИТА хамрагдсан. Сургалтын зохион байгуулахад Хөдөлмөр нийгмйин хамгааллын

яамны мэргэжилтэн Ц.Батнасан, Ш.Маяа, УСУГ-ын ҮЭНХ, ССТ, МТАН хамтран ажилласан.

Давтагдсан тоогоор ХАБЭА-н талаар 691 ажилтанд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Үүнээс шинээр ажилд орсон 108, хяналт шалгалт хийх явцад 227, утсаар болон цахимаар, уулзалт,

сургалтаар 356 ажилтанд тус тус зөвлөгөө, мэдээлэл, зөвлөмж, заавар өгсөн байна. “УСУГ-ын гурван 10-

н дүрэм”, “аюулыг мэдээлэх хуудас”-ыг ЗБН-үүдийн ажлын байруудад байршуулсан.

Тоног төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа, баталгаажуулалт, ХАБЭА-н ажлын тусгай хувцас,

нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийн хэрэглээ, Газрын даргын тушаалаар батлагдсан ХАБЭА-н дүрэм

журмын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт мониторингийн үзлэг шалгалтыг 5 удаа зохион байгуулсан бөгөөд

үзлэг шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж давтагдсан тоогоор 68 удаагийн

зөвлөмжийг хүргүүлэн ажилласан байна.



V. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Ажлын байрны аюулын эрсдэлийг үнэлэх ажлыг Газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 27-

ны өдрийн А/134 дугаартай тушаалын дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Байгууллагын хэмжээнд 519 аюулыг

тодорхойлж эрсдэлийн түвшингээр нь ангилахад өндөр-112, дунд-278, бага-129 байна.

Аюулыг арилгах, эрсдэлийг бууруулах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн

ажиллахад өндөр-10, дунд-30, Бага-479 болгон бууруулж, хяналтандаа авахаар ажиллаж байна.
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Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа холбогдох хууль дүрэм журам, COVID-19 цар тахлын үед

хэрэгжүүлж ажиллах журам, заавар дүрмийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн.

ЭМЯ, ХӨСҮТ-өөс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу “ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ

ЗОРИЛГООР ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙХ ЗААВАР”-ыг боловсруулан мөрдөн ажиллаж байна.

Цэвэрлэх байгууламжийн цэг салбарууд, ус түгээх байруудад өдөрт 2 удаа, бусад ажлын

байруудад 7 хоногт 2-3 удаа жавелион, хлорт халдваргүйжүүлэгч уусмалаар халдваргүйжүүлэлт

хийж хэвшсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 1901 цэг салбарын 143615 м2 талбайд дээрх

давтамжийн дагуу тогтмол халдваргүйжүүлэлт хийж байна.

COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар



COVID 19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх бүх нийтийн 
бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлсэн ажлын талаар

Ажилтнуудад зориулсан зөвлөмж, халдвараас урьдчилан сэргийлэх загварыг

зурагт хуудас хэлбэрээр бэлтгэн дотоод сүлжээгээр түгээсэн.

Тусгаарлах өрөөнд тавигдах шаардлагад нийцүүлэн нийт 25 ажлын байранд

тусгаарлах өрөөг бэлтгэсэн.

Байгууллагын хэмжээнд 2021 оны 12-р сарын 28-ны байдлаар 3-р тунд

хамрагдсан 1620 ажилтан буюу 88.9% хамрагдсан байна. Эрүүл мэндийн шалтгаанаар

вакцинд хамрагдах боломжгүй 100 ажилтан байна. Ковид 19-ийн халдвар авсан

ажилтан байхгүй байна.



Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны хүрээнд

“USAID”-н шугамаар хэрэгжих Engendering Industries Program

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны

агентлаг “USAID”-н шугамаар хэрэгжих Engendering Industries

Program буюу Нийтийн аж ахуйн салбарын жендерийн

оролцоог хангах 2 жилийн хөтөлбөр 4 сарын 13-ны өдрөөс

албан ёсоор хэрэгжиж эхэлсэн. Байгууллагыг төлөөлөн

оролцох 3 гишүүн 2016-2020 оны хүний нөөцийн судалгаа,

байгууллагын гүйцэтгэлийн үзүүлэлттэй холбоотой

мэдээллийг хүргүүлсэн.

Хөтөлбөрт оролцогч ажилтнууд 2 жилийн дадлагажуулах

хөтөлбөр, АНУ-ын Жоржтауны Их Сургуулийн МкДоноугийн

Бизнесийн сургуулийн 1 жилийн “Жендерийн тэгш байдлыг

хангах манлайллын хөтөлбөр”-т оролцож байна.

Үр дүн: Хөтөлбөрт оролцогч ажилтнууд 2021 онд 17

удаагийн дадлагажуулах хөтөлбөр, 13 удаагийн 34 цагийн

онлайн сургалтад хамрагдаж, 3 удаагийн фокус бүлгийн

ярилцлагыг зохион байгуулсан.

Тайлангийн хугацаанд Мянганы

сорилтын сан, АНУ-ын ЭСЯ, Гэр

хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө

оруулалтын дэмжих хөтөлбөр төслийн

нэгж, USAID –н Нийтийн аж ахуйн

салбарын жендерийн оролцоог хангах

хөтөлбөрийн багийн гишүүд, Токиогийн

бохир усны байгууллага, JICA, KOICA-

н Монгол дахь төлөөлөгчийн газартай

хамтран ажиллалаа.



Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны хүрээнд

ЖАЙКА-аас ирүүлсэн бохир ус цэвэрлэх байгууламж,

шугам сүлжээ, тэдгээрийн ашиглалтын талаарх

сургалтын мэдээллийг байгууллагын ажилтнуудад хүргэн

3 ажилтны нэрийг дэвшүүлэн, 1 ажилтан сонгон

шалгаруулалтад тэнцэж сургалтад оролцож төгссөн.

БХБЯ-наас хүсэлт гаргасны дагуу ЖАЙКА-ийн

хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн хаягдал

усны хяналтын чадавх бэхжүүлэх” төслийн судалгаанд

хамтран ажилласан.

Үр дүн: УТЛ-ийн химич Б.Цагаанцэцэг

“Operation and maintenance of sewerage

system” онлайн сургалтад амжилттай

хамрагдаж сертификат авсан.

Токио хотын бохир усны байгууллагаас

“Өвсний үндэс, техник хамтын ажиллагааны

төсөл” хэрэгжүүлэх хүсэлт гаргасны дагуу

хамтран ажиллах хүсэлтээ илэрхийлэн,

холбогдох судалгаа материалыг бэлтгэн

хүргүүлж, “УСУГ-ын ариутгах татуургын

засвар шинэчлэлтийн ажил эрхэлж буй

ажилтнуудын чадавхийг бэхжүүлэх” чиглэлээр

хамтын ажиллагааны саналаа өгөөд байна.

Үр дүн: ЖАЙКА-аас 2022 оны 3-4 сард

төслийн саналд хариу өгнө.

ЖАЙКА болон Токио хотын бохир усны байгууллагатай хамтран ажиллах



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Баруун доод эх үүсвэрийг шинээр байгуулах төсөл:

Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах, SCADA систем суурилуулах ажлыг хийж

гүйцэтгэх тендерт Бүгд Найрамдах Турк Улсын “MAPA INSAAT Ve TIGARET AS” (МАПА)

компани шалгарч барилга угсралтын ажлыг эхлүүлээд байна.

Үр дүн: МАПА компани Ус гүн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн үндсэн таван барилгын суурийн

газар шорооны ажлыг хийж байгаа бөгөөд барилга угсралтын ажлыг 2024 онд дуусган,

туршилт тохируулгыг хийж, ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна.



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах төсөл: 

Олон улсын усны ассоциациас 8 бүлэг 112 үзүүлэлтээр, “Aquarating” үнэлгээний

аргачлалаар хөндлөнгийн аудитыг хийж, “Хангалттай” үнэлгээ авсныг илтгэсэн гэрчилгээг

манай байгууллагад гардуулсан.

Үр дүн: “Aquarating” үнэлгээний батламжилсан үр дүнд тулгуурлан УСУГ болон хөгжингүй

орны ус ашиглалтын байгууллагын хооронд “Twinning” түншлэлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

бөгөөд МСС хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 1-р

улиралд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Улаанбаатар хотын цэвэр усны хоолойг шуудуу ухалгүйгээр доторлох төсөл:

Ф200-300мм диаметртэй 2.415 км шугамыг Close-Fit аргаар, ф250-400мм

диаметртэй 1.099 км шугамыг CIPP технологиор, нийт 3.514 км цэвэр усны шугамыг

доторлосон.

Үр дүн: 2018-2021 онд нийт 11,78 км шугамыг доторлоод байна.



Хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр

Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинэ 
цэвэрлэх байгууламжийг барих төсөл:

БНХАУ-аас зохион байгуулсан цэвэрлэх байгууламжийн цахим сургалтад 25 ИТА-

ыг хамруулж, тус цэвэрлэх байгууламжийн орон тооны саналыг хүлээн авсан.

Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн 3 багц, 45 ажлын зураг төсөл, гаргалгааны сувгийн

трассын 1 зураг, дулааны шугамын трасс, УДДТ-ийн байршлыг зөвшилцсөн.

Үр дүн: Барилга угсралтын ажлын явц 40%-тай байна.



Бүтээлч ажил

• Бохир устай харьцан ажилладаг ажилтнуудад зориулан 16 заавар бүхий “Ариун

цэврийн байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн гарын

авлага”-ыг ИБХ, ЦБА, УТЛ, ХЭЗХАБХ, АБ, УЦБА-ны ИТА нар УХАТ-ын зөвлөх

инженерүүд, МХЕГ, НЭМҮТ-ийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулан гаргасан.



Бүтээлч ажил

• Шугам доторлогооны хэсэгт өндөр даралтын шугам угаалгын машины хошуу

эвдэрсэн тул цэвэрлэгээний механик багажуудыг шинээр хийж ашигласан.

• 608, 652, 616, 644, 660 УТБ-ыг өөрсдийн хүчээр цэвэр усны төвлөрсөн шугаманд

холбосон.



Бүтээлч ажил

• Хэрэглэгчдэд чиглэсэн 51 төрлийн постер хийсэн бөгөөд давхардсан тоогоор 371000

хэрэглэгч мэдээллийг уншиж танилцсан байна.

• ДУСАЛХҮҮ ПОДКАСТ-ыг санаачлан 14 дугаараар дамжуулан 14 төрлийн сэдвээр

хэрэглэгчдээс байнга асууж, мэдэхийг хүсдэг 85 асуултад хариулт өгч, зөвлөгөө өгсөн.

• Ажилтнуудын кипа автоматикийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор сургалтын стенд

угсарч PLC программчлалын сургалт зохион байгуулсан.



Дүгнэлт

Байгууллагын 2021-2030 оны стратеги төлөвлөгөө болон 2021 оны бизнес төлөвлөгөөний үндсэн чиглэлийг

удирдлага болгон өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын системийн өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашид

сайжруулах чиглэлийг тодорхойлохын тулд бүх үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хүний нөөц, ундны

усны аюулгүй байдалд олон улсын болон хөндлөнгийн аудитын байгууллагууд аудит хийсэн.

Цэвэр усны шугамыг шуудуу ухалгүйгээр доторлох, Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих, Баруун доод эх

үүсвэрийг байгуулах, хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэр барих, гэр хорооллын ус түгээх байруудыг

автоматжуулах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зэрэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг

амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Коронавирусын халдварын үед байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй удирдлагаар хангах, ажилтнуудыг

халдварт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шуурхай ажлын хэсгийг байгуулан ажилласны үр дүнд хатуу

болон хэсэгчилсэн хөл хорионы үед Нийслэлийн хүн амыг стандартын шаардлага хангасан ундны усаар

тасралтгүй хангаж, гарсан бохир усыг татан зайлуулж, ажилтнуудыг 1, 2-р тунгийн дархлаажуулалтад 98.7%

хамруулж, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан.

Үндсэн үүргийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнд олон дэвшилтэт ахиц гарч

Улаанбаатар хотын ус хангамж, ариутгах татуургын үйл ажиллагааг хэвийн найдвартай байлгах үүргээ биелүүлж,

дэвшүүлсэн зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллалаа гэж дүгнэж байна.



1. ИННОВАЦИ БҮХИЙ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ

2. ЖЕНДЕРИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАСАН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТАЙ, ЧАДВАРЛАГ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

3. УНДНЫ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, 

УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

4. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТУУДЫГ

НЭВТРҮҮЛЭХ

5. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, САНХҮҮГИЙН ТОГТВОРТОЙ

БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ.

6. ТОЙРОГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ

7. БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШИГ, ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ

8. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДИЖИТАЛ ТЕХНОЛОГИЙГ

НЭВТРҮҮЛЭХ

2022 оны зорилт



Анхаарал хандуулсанд 

баярлалаа!


