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НЭГ. АГААР ЦЭВЭР УЛААНБААТАР 

1.2 Хөрс болон орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 

Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт /Эмээлтэд/ байгуулагдах Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд 
бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулна; 

1.2.3 Байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө үзүүлж буй 
үйлдвэр, байгууллагыг 
хотоос гадагш нүүлгэх 
шат дараалсан арга 

хэмжээг авна. 

1.1. Ундны усан хангамжийн эх үүсвэрийг шугамын  хамт 
барих ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр /концесс/ 
барих, ашиглах, шилжүүлэх хэлбэрээр сонгон шалгаруулалт 
хийж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн байна; 

 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 

Ундны усан хангамжийн эх үүсвэрийн ажлын зураг төслийг гурвалсан гэрээгээр зөвлөх үйлчилгээний 
гэрээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 20 өдөр хийгдсэн. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан ба холбогдох 
газруудтай зөвшилцөж дууссан. Ус дамжуулах шугамын трасс нь 54 нэгж талбартай давхацтай 
байсныг Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, 
Нийслэлийн өмчийн харилцаа газруудтай зөвшилцөх хурлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, 
трассын давхалцлыг шийдвэрлүүлж, 2016 оны 05 сарын 06 өдрийн Нийслэлийн засаг даргын  А/357 
тоот захирамжаар газрын захирамж гаргуулсан. Байгаль орчны ерөний үнэлгээ хийлгэхээр Байгаль 
Орчин, Аялал Жуулчлал, Ногоон Хөгжлийн Яаманд 2016 оны 06 сарын 15 өдрийн 238 тоот албан 
бичгээр хандсан байна. Ажлын  зураг төслийг Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын ерөнхий 
дүгнэлт гаргуулахаар №Б-0470/2016 дугаартай  гэрээ байгуулан, зураг төслийг хүлээлгэн өгсөн. 
Зураг төслийг хүлээн авсны дараа Нийслэлийн эдийн засаг хөгжлийн газрын Концессын хэлтэст 
шилжүүлэн сонгон шалгаруулалт явуулна. 

 

95% 



1.2.Технологийн усан хангамжийн эх үүсвэрийг шугамын 
хамт барих ажлыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
/концесс/ барих, ашиглах, шилжүүлэх хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулалт хийж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн 
байна; 
 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 

Технологийн усан хангамжийн эх үүсвэрийн ажлын зураг төсөл боловсруулж дууссан ба ус 
цуглуулах болон ус дамжуулах шугам, 6 худгын газрын захирамж гараагүй тул зураг төсөл Барилга 
хөгжлийн төвийн экспертийн хяналтанд орох ажил хүлээгдэж байна. Уг шугам сүлжээ худгууд 
байрлах газар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн 
газартай давхцал үүссэн байгаа нэгжүүдийн мэдээллийг Ашигт малтмалын ерөнхий газар, 
Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн байгаль орчин ногоон хөгжлийн газар, 
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газруудын холбогдох мэргэжилтэн нараас үйл ажиллагааны 
холбогдох мэдээллийг гаргуулж авсан. 2016.05.03-нд Технологийн усны шугам дамжин өнгөрч 
байгаа долоон аж ахуй нэгжүүдийг Нийслэлийн экологи, ногоон хөгжил хариуцсан орлогч Т.Бат-
Эрдэнэ даргатай уулзалт зохион байгуулж зөвшилцөн трассыг дахин газар дээр нь ярилцаж 
шийдэхээр болсон.  “Бат-Адар” ХХК, “Эх дэлгэр мөрөн” ХХК, “Монстрой” ХХК, “Эм Би Си” ХХК 
“Нийслэл өргөө”, “Өвөр харзат” ХХК-уудтай уулзалт зөвшилцөлыг үе шаттай зохион байгуулж 
зөвшөөрсөн хариуг авч шийдвэрлүүлсэн. 

Технологийн усан хангамжийн зураг төсөлд зөвлөмж гаргуулахаар Туул голын сав газрын 
захиргаа, Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг болон Улаанбаатар хотын шугам 
сүлжээ хариуцсан байгууллагуудтай зөвшилцөж ажиллаж шийдвэрлэсэн. Технологийн усан 
хангажмийн түр цахилгаан хангамжийг Ихэр гурван цохио ХХК-ийн 10кВ-ын цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугамаас салбарлаж авахаар тохирч УБЦТС ТӨХК-аас № 0767/2016  дугаартай техникийн 
нөхцөл гаргуулсан..  
Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг Тодхангал ХХК гүйцэтгүүлсэн. 2016.05.24-нд 184 тоот 
бичгээр технологийн усны шугамын трассын дагуух газрын захирамж гаргуулахаар Нийслэлийн 
өмчийн харилцааны газарт хүсэлт гаргасан. Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 28-
ны өдрийн  А/540 тоот газар  эзэмших эрх олгох тухай захирамж гаргуулав.  Ажлын  зураг төслийг 
Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсны дараа Нийслэлийн эдийн засаг 
хөгжлийн газрын Концессын хэлтэст шилжүүлнэ. 

95% 

1.3.Үндсэн цахилгаан хангамжийн ажил 110/35/10 кВ 20МВА 
дэд станц 110кВ-ын 3км Цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамын  хамт барих ажлыг төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр /концесс/ барих ашиглах, шилжүүлэх хэлбэрээр 
сонгон шалгаруулалт хийсэн байна; 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 



 

Үндсэн цахилгаан хангамж 
2016 оны 6 дугаар сар 9нд Паркийн 110/35/10кВ-ын дэд станц, 110кВ-ын ажлын зураг төсвийг хүлээн 
авах ЭХҮҮТП-ийн А/47 тоот даргын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулж Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газарт 2016 оны 6 дугаар сар 9 нд №198 тоот албан бичгийг хүргүүлж нийт 7 иж бүрдэл 
материалыг акт үйлдэж хүлээн авсан. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
2016 оны 05 дугаар сарын 6-ны өдрийн 73-р тогтоолоор концессын зүйлийн жагсаалтаас хассан 
байна. Уг цахилгааны дэд өртөө нь төрийн өмч байх ба Орон нутгийн өмчид хамаарахгүй гэсэн 
үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийн дагуу гаргасан болно.  
 

 

100% 

1.4.100МВА-ын Дулааны станц барих ажлыг төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр /концесс/ зураг төсөл, барих, 
ашиглах, өмчлөх, хэлбэрээр сонгон шалгаруулалт хийсэн 
байна; 
 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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НИТХТ-ийн  2016 оны 5 сарын 6 өдрийн 73 дугаар тогтоолоор Эмээлтийн паркийн Дулааны станцын 
концессын зүйлийн төрлийг зураг, төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх болгон 
концессын зүйлд өөрчлөлт орсон. Концессын гэрээгээр Дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулж, 
дулааны станц барих ажлын уралдаант шалгаруулалт зарлахаар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. 
ТЭЗҮ боловсруулах болон зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаварын төслийг боловсруулж 
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 2015 оны 05 сарын 18 өдрийн 171 тоот албан бичгээр 
хандаж хянан батлуулах хүсэлт гаргасан. 

90% 

1.5. Цэвэрлэх байгууламжийн ТЭЗҮ, ажлын зураг  төсөл 
хийсэн байна; 
 
 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Европын сэргээн босголтын хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр бариулахаар Нийслэлийн Засаг 
дарга санамж бичигт гарын үсэг зурсан байна. Европын сэргээн босголтын хөгжлийн банкны Монгол 
дахь төлөөлөгчдөд төслийн танилцуулга 3 дугаар сарын 28 өдөр танилцуулсан байна. 2016 оны 1 
дүгээр сард Цэвэрлэх байгууламжийн урьдчилсан ТЭЗҮ-г Японы зөвлөх баг хийсэн байна. 

80% 



1.6.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах үйлдвэрүүдийн ажлын зураг 
төсөл боловсруулах; 
 
 

I-III улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 

Ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгаварын төслийг боловсруулж Нийслэлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар болон Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газарт 2016 оны 05 дугаар сарын 
30 –ны өдөр №188 тоот албан бичгээр хянуулан батлуулахаар хүргүүлсэн байна. Зураг төсөлд 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр 2016 оны 1 дүгээр сарын 08 өдөр Нийслэлийн 
Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ-д хандаж 617 сая 
төгрөг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөнөөс гаргуулахаар хандаж Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын 2016 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн 2016 оны 
төвсийн тодотголд оруулж батлуулсан. Хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжүүлэх 
тухай захирамж гаргуулахаар Нийслэлийн Засаг даргад хүсэлт гаргасан. 

90% 

1.7.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн тусгай зөвшөөрөл Аж үйлдвэрийн 
яамнаас гаргуулан авна; 
 

4 сард “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Нийслэийн Засаг даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 04 өдрийн 867 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг 
хангаж паркийн техник технологийн түвшний үнэлгээг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн 2016 оны 03 
дугаар бард хүлээн авсан. Паркийн тусгай зөвшөөрлийг авахтай холбоотой баримт бичгийн иж 
бүрдлийг хангаж  2016 оны 3-р сарын 11-ний өдөр Монгол улсын Аж үйлдвэрийн яаманд албан 
тоотоор хүргүүлсэн. Мөн оны 3-р сарын 28-ны өдөр нэмэлт шаардлагатай материалыг Монгол 
улсын Аж үйлдвэрийн яаманд албан тоотоор хүргүүлсэн. 2016 оны 4-р сарын 26 өдөр Монгол улсын 
Аж үйлдвэрийн яаманаас паркийн хөрөнгө оруулалтын тодорхойгүй улмаас хойшуулсан тухай албан 
тоот ирсэн. 
 

90% 

1.8.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн доторх инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын зураг төсөл боловсруулж батлуулсан 
байна; 
 

I-II улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08 өдрийн эрх шилжүүлэх тухай А/21 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 
өдрийн А/08 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулж зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт 
хийж Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газар, Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс, Элста ХХК, Оникс маргад 
ХХК нарийн түншлэлийн гэрээ 2016 оны 04 сарын 1 өдөр байгуулсан. Тус гэрээгээр 2016 оны 10 
сарын 27 өдөр ажлыг дуусгахаар гэрээ хийсэн ба ажлын явц 50% тай байна. Инженерийн шугам 
сүлжээний ачаалалын тооцоо гарсан ба трассыг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн, инженер 
геологи ба геодизийн хэмжилт тайлангийн ажлууд хийгдсэн байна. 

70% 

1.9.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн доторх авто замын ажлын зураг 
төсөл боловсруулж авто замын хөрөнгө оруулалтын 
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ; 
 

I-II улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08 өдрийн эрх шилжүүлэх тухай А/21 дугаар 
захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 
өдрийн А/07 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулж зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт 
хийж Нийслэлийн Авто замын газарт зөвлөмжийг хүргүүлсэн. Нийслэлийн Авто замын газар, 
Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс, Ай Ай Ти Эс ХХК нарийн гэрээ 2016 оны 04 
сарын 1 өдөр байгуулсан ба гэрээний хугацаа 7 дугаар сарын 20 дуусна. Ажлын зураг төсөл 
инженер геологи, геодизийн хэмжилтийн ажил, трасс гаргасан ба зөвшилцөх байгууллагуудтай 
зөвшилцсөн байна. Одоогоор огтлол зүсэлтийн зураглал хийгдэж байна.  
Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр: 
1.  2 сарын 29-ний өдөр Нийслэлийн Тамгын газар болон Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн 
газарт концессын гэрээгээр гүйцэтгүүлэх хүсэлтийг хүргүүлсэн. 
2. 3 сарын 28-ний өдөр БНЭУ-ийн экспортын зээлийн төсөлд хамрагдах төслүүдийн саналыг 
боловсруулж Аж үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт тус тус 
хүргүүлсэн. 
3. 4 сарын 11-ний өдөр БНХАУ-ийн буцалтгүй тусламжинд хамрагдах төслүүдийн саналыг 
боловсруулж Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. 
4. 5 сарын 13-ны өдөр БНХАУ-ын Сичуаны Зам Гүүр Групп Корпораци (SRBG)-тай төслийн 
санхүүжилтын тал дээр хамтран ажиллах талаар Харилцан ойлголцлын санамж бичиг, мэдээллийн 
нууцлал хадгалах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

 
70% 



1.10.Дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулж хөрөнгө 
оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ; 
 

I-II улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 

НИТХТ-ийн  2016 оны 5 сарын 6 өдрийн 73 дугаар тогтоолоор Эмээлтийн паркийн Дулааны станцын 
концессын зүйлийн төрлийг зураг, төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах-шилжүүлэх болгон 
концессын зүйлд өөрчлөлт орсон. Концессын гэрээгээр Дулааны станцын ТЭЗҮ боловсруулж, 
дулааны станц барих ажлын уралдаант шалгаруулалт зарлахаар бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. 

80% 

1.11. Үер усны байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 
эхлүүлэх; 
 

I-IV улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр: 

1.  2 сарын 29-ний өдөр Нийслэлийн Тамгын газар болон Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн 

газарт концессын гэрээгээр гүйцэтгүүлэх хүсэлтийг хүргүүлсэн. 

2. 3 сарын 28-ний өдөр БНЭУ-ийн экспортын зээлийн төсөлд хамрагдах төслүүдийн саналыг 

боловсруулж Аж үйлдвэрийн яам, Сангийн яам, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт тус тус 

хүргүүлсэн. 

3. 4 сарын 11-ний өдөр БНХАУ-ийн буцалтгүй тусламжинд хамрагдах төслүүдийн саналыг 

боловсруулж Аж үйлдвэрийн яаманд хүргүүлсэн. 

4. 5 сарын 13-ны өдөр БНХАУ-ын Сичуаны Зам Гүүр Групп Корпораци (SRBG)-тай төслийн 
санхүүжилтын тал дээр хамтран ажиллах талаар Харилцан ойлголцлын санамж бичиг, мэдээллийн 
нууцлал хадгалах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
 

 
90% 

1.12. Технологийн ус ашиглах зөвшөөрөл авах; 
 

I улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Технологийн ус ашиглах зөвшөөрөл авах ажлыг 2016 оны 2-р сард туул голын сав газрын 

захиргаанд албан хүсэлтээр хүргүүлсэний дагуу 2016 оны 3-р сарын 29 өдрийн 1/82 тоот албан 

бичгээр технологийн усан хангамжийн зөвлөмжийг гаргуулсан. Ус ашиглах зөвшөөрлийг ус ашиглах 

боломжтой болсон үед дүгнэлт, зөвшөөрлийг гаргуулж авна. 2016 оны 2-р сарын 29-ны өдөр 

технологийн усан хангамжийн зөвлөмжийг гаруулах ажлын хүрээнд хүсэлт гаргасаны дагуу 2016 оны 

3-р сарын 29 өдрийн 1/82 тоот албан бичиг ирсэн 

 

100% 

1.13. Унд ахуйн ус ашиглах зөвшөөрөл авах; 
 

I улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Ундны усан хангамжийн ус ашиглах зөвшөөрлийг 2016 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 132 албан 

тоотоор туул голын сав газрын захиргаанд хүсэлт хүргүүлсэн. 4-р сарын 27-ны өдөр төслийн ундны 

усан хангамжийн трассын дагуух газрын байдалтай танилцуулсан. 2016 оны 5-р сарын 9-ний өдрийн 

1/82 албан тоотоор ундны усан хангамжийн ажлын зөвлөмж гаргуулж авсан. 

 

100% 

 
 
1.14.Ложистик төвийн ажлын зураг төсөл боловсруулж 
барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ; 
 
 

I-IV 
улиралд 

“ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 

Үйлдвэрийн технологийн тооцоолол; түүхий эдийн логистик төвийн технологийн тооцоолол, химийн 
төвийн технологийн  тооцоолол, барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавруудыг 
хянуулахаар 2016 оны 05 дугаар сарын 30 –ны өдөр Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 
№188 тоот албан бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн боловч захирамж гараагүй учир хүлээлтийн байдалтай 
байна.  
 

90% 

1.15. 2015 онд зарлагдсан хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол /160 га/, 110/35/10 кв-ын 
цахилгааны дэд өртөө, 110 кв-ын цахилгаан дамжуулах 
агаарын шугам, үерийн байгууламж, технологийн усны 

I-II улиралд “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-21 



байгууламж, ундны усан хангамж, авто зам, дотор 
инженерийн шугам сүлжээ, ажлын зураг төслүүдийг тус тус 
хүлээн авна. 
 
 

1. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг урьдчилсан байдлаар хүлээн авч, барилга хөгжлийн 
төвийн магадлал хийлгэж дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлсэн байна. Дүгнэлт гарсны дараа 
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хүлээн авна. 

2. 110/35/10 кВ-ын цахилгааны дэд өртөө, 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 
зураг төслийн ажил бүрэн хийгдэж, батлуулан хүлээн авсан байна 

3. Үерийн байгууламжийн зураг төслийн ажил хийгдэж дууссан. Холбогдох  газруудтай 
зөвшилцөж, хянуулан батлуулж дууссан. Барилга хөгжлийн төвөөр магадлалын ерөнхий 
дүгнэлт гаргуулсан. Захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байгаа Нийслэлийн Хөрөнгө 
оруулалтын газарт зураг төслийг хүлээлгэж өгөхөөр хүргүүлсэн байна. 

4. Технологийн усны байгууламжийн зураг төслийн ажил хийгдэж дууссан. Батлуулахаар 
Нийслэлийн Ерөнхий Төлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн. Батлуулахад шаардлагатай шугамын 
трассын дагуух газрын захирамж гараагүй учир хүлээгдэж байна. Шугамын трассын дамжин 
өнгөрч буюу Элс хайрга олборлогч 7 аж ахуй нэгжтэй зөвшилцөн тохирсон. 2016.05.24-нд 184 
тоот албан бичгээр технологийн усны шугамын трассын дагуух газрын захирамж 
гаргуулахаар Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт хүсэлт гарган, Нийслэлийн өмчийн 
харилцааны газар, Стратегийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар,  Экологи, ногоог хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ 
Санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа нарын саналыг авч 
шийдвэрлүүлсэн байна.  

5. Ундны усан хангамжийн зураг төслийн ажил хийгдэж, дууссан. Холбогдох байгуулагуудтай 
зөвшилцөн батлуулж дууссан.  Ажлын  зураг төслийг Барилга хөгжлийн төвийн магадлалын 
ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар №Б-0470/2016 дугаартай  гэрээ байгуулан, зураг төслийг 
хүлээлгэн өгсөн  Дүгнэлт гарсны дараа зураг төслийн ажлыг хүлээн авна. 

90% 

1.16. Үйлдвэрүүд, ложистик технологийн төвийн 
технологийн тооцоолол боловсруулж, батлуулна: 
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Үйлдвэрийн технологийн тооцоолол; түүхий эдийн логистик төвийн технологийн тооцоолол, химийн 
төвийн технологийн  тооцоолол, барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах ажлын даалгавруудыг 
хянуулахаар 2016 оны 05 дугаар сарын 30 –ны өдөр Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт 
№188 тоот албан бичгээр хүсэлт хүргүүлсэн боловч захирамж гараагүй учир хүлээлтийн байдалтай 
байна.  
 

95% 

2. Арьс шир, ноос ноолуур, өлөнгийн анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдэд техник, технологийн үнэлгээ хийлгэж, хотоос гадагш 
байршуулах арга хэмжээг холбогдох байгуулагуудтай хамтран хэрэгжүүлж эхэлнэ; 

 2.1.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах үйлдвэрүүдийн сонгон 
шалгаруулалтын журмыг боловсруулж, батлуулна; 
 

I-II улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Паркт байрлах үйлдвэр, шинжлэх ухааны байгууллага, ААн-үүдийг сонгон шалгаруулах журмын 
төслийн талаар Нийслэлийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газартай 3 удаагийн уулзалт хурал хийж 3 
удаа саналаа хүргүүлсэн ба тодорхойгүй шалтгаанаар батлуулах асуудал хойшлогдоод байна. 
 

95% 

2.2.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т Арьс шир, ноос ноолуур, өлөнгийн 
анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийг  байршуулах 
төлөвлөгөөний төсөл боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ; 
 

I-II 
улиралд 

 “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-т Арьс шир, ноос ноолуур, өлөнгийн 
анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийг  байршуулах, дэд бүтцийн ажлууд болон үер усны 
байгууламжийн ажлыг барих ашиглалтанд оруулах төлөвлөгөөний төсөл боловсруулсан байна. 

90% 

 
2.3.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах үйлдвэрүүдийг сонгон 
шалгаруулах шаардлагын дагуу төсөл сонгон шалгаруулна; 
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улиралд 

 “ЭХҮҮТП” 
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Паркад сонгон шалгаруулалтаар байрших арьс, шир боловсруулах үйлдвэрүүдэд сонгон 
шалгаруулалтын үед шаардлагатай хугацаа их шаардагдах бичиг баримтуудын жагсаалтыг 2016 
оны 06 дугаар сарын 09 –ны өдөр  албан бичиг хүргүүлсэн. Үүнд: 
“Монгол шевро”ХК №202 тоот,       “Мон Ит Булгиар”ХК №203 тоот,  “Их эргэлт” ХХК №204 тоот,            
“Мон-Ирээдүй”ХХК №205 тоот, “MLTG”ХХК №206 тоот,                  “Алтайн харгиа”ХХК №207 тоот, 
“Буурал гол”ХХК №208 тоот, “Ерөөлт Интернэйшнил”ХХК №209 тоот, “Үе Импекс”ХХК №210 тоот, 
“Эрдэнэчандмань”ББН №211 тоот, “Батдүмбээ”ХХК №212 тоот, “Сүүдэртийн хөндий”ЗБН №213 
тоот, “Ялман”ЗБН №214 тоот, “Хатантөгөл”ХХК №215 тоот, “Содон Цуурай”ХХК №216 тоот, “Мөнх 
Шинэ Од”ХХК №217 тоот, “Гурван Эрдэнэ Тэмүүлэл”ХХК №218 тоот, “Белон”ХХК №219 тоот, 
“Яармаг”ХХК №220 тоот,                    “Их Асар”ХХК №221 тоот, “Арилдий”ХХК №222 тоот,               
“Элит Фур”ХХК №223 тоот,             “Фучер Холдинг”ХХК №224 тоот, “Миделмен”ХХК №225 тоот,          
“Хасар буян”ХХК №226 тоот, “Ганган Эрдэнэ”ХХК №227 тоот, “Хөхөө Төгөлдөр”ХХК №228 тоот, 
“Дэлгэрэх Батхул”ХХК №229 тоот, “БСБ”ХХК №230 тоот, “Шандаст Аргамаг”ХХК №231 тоот, “Сутайн 
Дэвшил”ХХК №232 тоот албан бичгүүдийг тус тус хүргүүлсэн ба сонгон шалгаруулалтыг 07 дугаар 
сард зохион байгуулахаар ажиллаж байна. 

80% 

2.4.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн техник, технологийн үнэлгээ 
хийлгэнэ: 
 

I-II улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 
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Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 11-р сарын 4-ны өдрийн А/867 тоот захирамжийн дагуу 
байгууллагын даргын тушаалаар 2015 оны 11-р сарын 4-ны өдөр А/71 тоот тушаалаар үнэлгээний 
хороо байгуулагдаж тендер зарлаж шалгаруулалт хийж ШУТИС-КТМС шалгарч 2016 оны 3-р сард  
техник технологийн түвшиний үнэлгээний ажлыг хүлээлгэж өгсөн. 

100% 

2.5.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн хөнгөн үйлдвэрийн бодлого 
боловсруулж, батлуулан хэрэгжүүлнэ: 
 

I-II улиралд  “ЭХҮҮТП” 
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Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркт орох аж ахуйн нэгжүүд болон паркийн 
цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох бодлогын бичиг баримтын төсөл боловсруулж байна. 

70% 

2.6. Цэвэрлэх байгууламжийн харьцуулсан судалгаа хийж, 
тохиромжтой технологийг сонгох. 
 

I улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 



Европын холбооны орнуудын арьс ширний, үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламжийн харьцуулсан 
судалгаа хийж, Химиийн болон биологийн аргаар цэвэрлэх байгууламжийн технологийг судалсан. 
Улаанбаатар хотын арьс ширний үйлдвэрүүдийн цэвэрлэх байгууламж болон ахуйн цэвэрлэх 
байгууламжийн технологийг судалж,  урьдчилсан байдлаар технологи сонгосон.  

80% 

2.7. Хөнгөн үйлдвэрийн талаар олон улсын тэргүүний 
технологийг судлах. 
 
 

I улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 

Арьс, шир боловсруулалтын тэргүүний технологийн талаар судалгаа хийсэн бөгөөд судалгаагаар 
тэргүүний дараах технологиудад харьцуулалт хийсэн. Үүнд: 

 “Олон улсын нэгдсэн арьс, шир судлалын технологичид болон химичдын нийгэмлэг” –ийн арьс, 
шир боловсруулах цэвэр технологийн зөвлөмж (IUE recommendation of cleaner technologies for 
leather production) 

 Европын комиссын боловсруулсан арьс, шир боловсруулах хамгийн сайн боломжит 
технологи(Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Tanning of Hides and 
Skins) 

зэрэг технологи аргачиллыг тус тус судлан  үр дүнд харьцуулалт хийж 2016 оны 05 дугаар сарын 13 
–ны өдөр байгууллагын удирдлагад тайлагнасан. Харьцуулалтаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөлөл харьцангуй багатай, бодис урвалжийн шимийг дахин ашиглаж байгаа зэрэг үзүүлэлтээр 
“Cleaner technology”–ийг тэргүүний технологи байх боломжтой гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн.  
 

100% 

2.8.“Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2016 оны зөвшөөрлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллах; 
 

I улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 

Эмээлтийн паркийн 2016 оны зөвшөөрлийн төлөвлөгөөг боловсруулж 2016 оны 3-р сарын 31-ны 
өдөр байгууллагын даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

95 % 

2.9.Улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө оруулалтын санал 
оруулах; 
 
 

III улиралд  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 



2017 оны нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт болон Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдэх ажлуудын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулж 5 сарын 31-ний өдөр Нийслэлийн 
Стратегийн Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн Үйлдвэр ХАА-н газарт тус тус хүргүүлсэн.  
 

100% 

2.10.Байгууллагын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн 
хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн тайланг боловсруулж, 
танилцуулах; 

Улирал бүр  “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 

Байгууллагын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн тайланг Хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан эдийн засагч боловсруулж, танилцуулсан. 

100% 

 
2.11.Зураг төсвийн ажлуудын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх; I улиралд 

 “ЭХҮҮТП” 
ОНӨТҮГ 

1-22 

Үйлдвэрүүдийн технологийн тооцоолол, паркийн түүхий эдийн логистик төвийн технологийн 
тооцоолол, химийн төвийн технологийн тооцоолол барилгын ажлын зураг төсөл, инновацын төвийн 
технологийн тооцоолол, барилгын ажлын зураг төсөл, төмөр замын ТЭЗҮ, ажлын зураг төслийн 
ажлуудын нийт 700 сая төгрөгийн төсвийн тооцоолол хийж 2016 оны 04 сарын 29 өдөр 144 тоот 
албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргад хүсэлт гарган Нийслэлийн 2016 оны төсвийн тодотголд 
тусгагдсан ба Нийслэлийн Засаг даргын захирамж хүлээгдэж байна. 

100% 

 
Биелэлтийн дундаж оноо 

 
90.2 % 

 

Биелэлт гаргасан: 

 Дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн                              А.Нямхүү 

Танилцсан: 

 “Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк”  
орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газрын дарга                                        М.Гончигжав. 


