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I БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААР
•

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлага бодлогын
баримт бичиг, Нийслэлийн 2017 оны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн зорилт,
Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, Нийслэлийн Өмчийн
харилцааны газартай байгуулсан контракт гэрээний зорилтын хүрээнд ажилласан.

•

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 6, Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг
даалгаврын биелэлт 8, Засгийн газрын тогтоол 2, Нийслэлийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн Тогтоол-1, Засгийн Газрын Хурлын
Тэмдэглэл-1 н биелэлтийг гаргаж Л-Мониторинг програмд тайлагнасан.

•

Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн 4 үүрэг даалгаврын хэрэгжилт,
Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 20 удаагийн хуралдаанаас өгөгдсөн 65 үүрэг
даалгаварын биелэлтийг хугацаанд нь гүйцэтгэж Нийслэлийн Засаг даргын тамгын
газрын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст тайлагнаж ажилласан.

•

Иргэд хүлээн авах төвөөс www.smartcity.mn цахим програмаар ирүүлсэн 204 өргөдөл
гомдлыг цаг хугацаанд нь хүлээн авч хуулийн хугацаанд бүрэн шийдвэрлэж
ажилласан.

•

Захирагчийн ажлын албаны дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын ерөнхий менежерийн
16 удаагийн шуурхай зөвлөгөөний 37 үүрэг даалгаврыг хугацаанд гүйцэтгэж
биелэлтийг тухай бүрт хүргүүлэн ажилласан.

•

14 хоног тутамд хийсэн ажлын тайлан мэдээ болон Засаг Даргын Тамгын Газрын
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст цахимаар 22 удаа хүргүүлсэн.

•

Нийслэлийн засаг даргын 181 тоот захирамж, 2017 оны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний 6-д заасан газрын хөрөнгө оруулалтын төсөв, арга хэмжээ, хөтөлбөр,
зорилтын төсөв боловсруулах, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт хүргүүлэх
ажлын хүрээнд “Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын 2017 оны
үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын төлөвлөгөөнд орлогыг 9 нэр төрлийн орлогоос 12,7
тэрбум төгрөг олохоор нэгдсэн төлөвлөгөөг Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт
батлуулсан.

•

Өмчийн Харилцааны Газарт 2017 оны эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх зорилтын
биелэлтийг хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр, 2018 оны эдийн засгийн үр дүнг дээшлүүлэх
зорилтын санал, өглөг авлагын судалгаа, 2018 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалт,
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө болон тайлангуудыг 2017 оны 12 дүгээр
сарын 08-ны өдөр хүргүүлсэн.
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II. БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН
А. Хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгдчийн хурлын
тогтоол, шийдвэр, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн хэрэгжилт:
1. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/54 дүгээр
“Төлөвлөгөө батлах тухай”: Захирамжийн хэрэгжилтийн талаар нийслэлийн төр
захиргааны бүх байгууллага, албан хаагчидтай хамтран ажиллаж байна.
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/17 дугаар
Захирамжаар батлагдсан “Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах
талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж
байна.
3. Засгийн газрын Тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Амьсгалын замын
цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга
хэмжээний тухай”: Тогтоолыг хэрэгжүүлэн 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрөөс 03
дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд амьсгалын замын цочмог томуу, томуу
төст өвчнөөр өвчилсөн 0-5 насны хүүхдээ асарсан 3 албан хаагчид цалинтай чөлөө
олгосон.
4. 2017 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/05 “Хотын гэрэлтүүлгийн ашиглалт,
үйлчилгээний тухай” захирамжийн хүрээнд: 2017 онд 5 дүүргийн нийтийн эзэмшлийн
гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар ашиглалт хариуцан ажиллах 5
байгууллагатай засвар ашиглалтын гэрээг байгуулж ажлын явцад хяналт тавин
ажиллаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд сар бүр ашиглагч компанийн гүйцэтгэлийг газар
дээр нь очиж шалган, ажил хүлээлцэх акт, устгалын акт, агаарын шугам сольсон
актуудыг

үйлдэн

газар

дээр

нь

зурагжуулж

гүйцэтгэлийг

гарын

үсэг

зурж

баталгаажуулан, гүйцэтгэлийг УБЗАА-д хүргүүлсэн. Сар бүрийн 6-10-ний өдрүүдэд
УБЦТС ТӨХК-ний дүүрэг тус бүрийн Хэрэглэгчдэд Үйлчлэх Төвийн мэргэжилтнүүдтэй
хамтран тоолуурын бичилтийг хийж баталгаажуулан, цахилгаан эрчим хүчний
төлбөрийн нэхэмжлэлийг авч УБЗАА-д хүргүүлж, зарим төлбөр их гарсан цэгүүдийг
нягтлан шалгаж алдаа дутагдлыг арилгуулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан.
Цагаан сарын баярыг угтан нийт 6 дүүргийн 39 гудамжинд давхардсан тоогоор 4293
ширхэг гэрэлтүүлгийн шон дээр наасан зарлалыг хуулж гэрэлтүүлгийн шонгийн
цэвэрлэгээ хийж дууссаны дараа дахин зарлал наах явдал их байгаа тул үүнийг таслан
зогсоож өгөх тухай албан бичгийг Нийслэлийн Цагдаагийн газарт хүргүүлсэн.
Гэрэлтүүлгийн нийт асалт 96,39 хувьтай байна.
5. 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ний өдрийн 07/01 “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга
хэмжээний тусгай төлөвлөгөө батлах тухай” Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд: Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн
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хэмжээнд орчны бохирдлыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг
боловруулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
1. Байгууллагын орчинд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөний хүрээнд:
2017 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр алба, хэлтсийн нийт ажилтнууд Төв оффисын
гадна талбайд гацуур мод 3, бут 16, 45 ширхэг цэцгийн мандал суулгаж, Канад
өвсний үр болон цэцгийн үр суулгасан. Үйлдвэрлэлийн алба асфальтийн үйлдвэрт 5
ширхэг мод, зүлэгний үр болон цэцэг суулгасан. Авто бааз баазынхаа хашаандаа
ногоон төгөл байгуулан 10 мод тарьсан.
2. Их цэвэрлэгээг тогтмол хийх төлөвлөгөөний дагуу: Байгууллагын батлагдсан
хуваарийн дагуу гадна болон дотор цэвэрлэгээг хийж байна.
3. Авто замын ашиглалтын бэлэн байдлыг хангаж, засвар үйлчилгээ хийх
төлөвлөгөөний дагуу: Нийслэлийн засвар ашиглалтыг хариуцдаг авто замуудад
үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж засвар үйлчилгээг гүйцэтгэн ажиллаж байна.
4. Зам засварын ажлын үед гарч буй хог хаягдлыг тухай бүрд зориулалтын байдлаар
ачин зайлуулах төлөвлөгөөний дагуу: 5 тн даацтай ИСҮЗҮ , 16 тн даацтай Норд Бенз
маркын ачааны машинаар 5 сард нийт 42 удаагийн рейсээр 205 м3 шороон хог
хаягдлыг Улаан чулуутын хогийн цэг рүү тээвэрлэсэн. Хатуу хаягдал болох асфальт
бетоны хогийг асфальтын үйлдвэрийн хашаанд буулгаж хог хаягдлыг тухай бүрт
зориулалтын байдлаар ачин зөөвөрлөдөг.
5. Тос тосолгооны материалыг зориулалтын устгалд оруулах төлөвлөгөөний дагуу:
Манай машин техникүүд “Люкс ойл” авто сервист тос масло солиулах ээлж
үйлчилгээ хийлгэдэг.
6. 2017 оны 01 дүгээр сарын 27-ний өдрийн “Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад
шилжүүлэх тухай” НЗД-ын А/38 захирамжийн хэрэгжилтийн хүрээнд: уг захирамжийн 1
дүгээр зүйлд заасан тээврийн хэрэгслийг зохих журмын дагуу бүртгэн авч, ашиглалт,
хамгаалалтыг хариуцан ажиллаж байна.
7. 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Сар шинийн баярыг угтсан зарим арга
хэмжээний тухай” А/51 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу Сар шинийн
баярыг угтаж иргэдийг аюул осол , авто замын түгжрэлгүй зорчуулах зорилгоор
томоохон зах худалдааны төвүүд, өвлийн уралдааны үед хөдөлгөөн зохион байгуулалт
хийлээ .Үүнд: ЧД,Хүчит шонхор худалдааны төвд 2017 оны 02-р сарын 11,12 ба 18,19нд Хүчит шонхор захын замыг нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулж 19 түр тэмдэг байршуулан
хураан авлаа. “Дүнжингарав -2017” Хурдан морины уралдааны өдөр буюу 2017оны 03р сарын 4,5-нд Хүй долоон худаг Цагаан хөтөлд 14 тэмдэг түр байршуулж хураан авлаа.
Сар шинйн баяртай холбогдуулан авто замын ачаалал ихсэх гудамж , замуудад 1305
урт метр хайс шилжүүлэн түр байршуулсан.
8. Нийслэлийн Аудитын газраас 2017 оны 1 дүгээр сарын 13-нд санхүүгийн тайланд аудит
хийлгэх тухай албан бичиг ирсэн. Аудитын шалгалтанд орсон.
5
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9. Нийслэлийн дотоод Аудитын албанаас 2017 оны 1 дүгээр сарын 24-нд шилэн дансанд
мэдээлэл оруулах тухай албан бичиг ирсний дагуу Сар бүр шилэн дансанд мэдээллээ
тухай бүр оруулан ажилласан.
10. Нийслэлийн аудитын газраас 2017 оны 3 дугаар сарын 14-нд Аудитын тайлан хүргүүлж
байна. Аудитын дүгнэлт хүлээн авч ажилласан.
11. Нийслэлийн засаг Даргын тамгын газраас 2017 оны 5 дугаар сарын 23-нд аудитын
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тухай албан бичиг ирсэн. 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн
тайланд хийсэн Аудитын газрын 2017 оны 3 дугаар сарын 14-нд 01/75 НАГ-2017/12/СТАОНӨААН тоот акт зөвлөмжийг биелүүлж төлбөрийг шилжүүлж тайланг аудитын газарт
илгээсэн байна.
12. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/172 дугаар
“Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг журам батлах тухай”
захирамжийн

дагуу

Нийслэлийн

архивын

газарт

2016

оны

тоон

тайланг

www.tailan.ub.gov.mn цахим системд оруулсан. Мөн 3 боть А, Б тушаалуудыг цахим
хэлбэрт оруулан скайнердаж www.Ofoct.com програмд оруулан хадгалж Нийслэлийн
архивын газрын www.archive.edoc.mn програмд цахим архивын бүрдүүлэлтийг хийсэн.
13. Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/177 дугаар
захирамжаар батлагдсан “Архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын нийтлэг
журам батлах тухай” журмын дагуу 2016 оны хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг
байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний
өдрийн хурлаар хэлэлцэн баталсан. 2017 онд байгууллагын хадгаламжийн нэгжид
баримтын нөхөн бүрдүүлэлтүүдийг хийсэн. Үүнд:
1)

70 жил хадгалах - 3 боть

2)

Байнга хадгалах - 2 боть

3)

Түр хадгалах - 86 боть

2017-09-20-ны өдөр 2016 оны хадгаламжийн нэгжид дугаарлалт, оны заагуурыг хийж
гүйцэтгэсэн. Татан буугдсан Нийтийн Үйлчилгээний Улаанбаатар Нэгтгэл ОНӨААТҮГ-н
2013-2016 оны түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн 1194 ширхэг баримтыг Нийслэлийн
Архивын газарт хүлээлгэн өгсөн.
14. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/502 дугаар “Эрх
шилжүүлэх тухай” захирамжийн дагуу БГД-6р хороо, 10-р хорооллын Магнай Трейдийн
ШТС-с хойш 258 у/м авто замын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дууссан.
15. Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/521 дугаар “Эрх
шилжүүлэх тухай” захирамжийн дагуу Хан-Уул дүүргийн 11р хороо, ХААИС-н уулзварын
өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Б.

Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт:
6
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1.

Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 2017 оны 01 дүгээр сарын 23ний өдрийн “Нийслэлийн нутгийн захиргааны болон нийслэлийн өмчит, төсөвт, аж
ахуйн тооцоот байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг шалган
зааварлах ажлыг зохион байгуулсан дүнгийн тухай” үүрэг даалгаврын хүрээнд:
Шалган зааварлах ажлын хэсгээс хүргүүлсэн Зөвлөмжийн дагуу гүйцэтгэлийг
сайжруулах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан Газрын даргаар
батлуулсан. Байгууллагын үйл ажиллагааны түвшин, ажлын үр дүнг дээшлүүлэн
ажиллаж, 2017 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг 1 дүгээр улирлын байдлаар
гаргасан.

2.

Нэг чигийн хөдөлгөөн: 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр НАЗХГ-аас ирүүлсэн
А/51 тоот албан бичгийн дагуу сар шинийн баярыг угтаж Чингэлтэй дүүргийн нутаг
дэвсгэрт 2017 оны 02дугаар сарын 11,12,18,19-ний амралтын өдрүүдэд Хүчит
шонхор худалдааны төвийн замыг нэг чигийн хөдөлгөөнд оруулж 19 ширхэг түр
тэмдэг 2 удаагийн давтамжтай түр байршуулж хураан аван хөдөлгөөнийг зохион
байгууллаа.

3.

Хайс шилжүүлэлт: Сар шинийн баярын өдрүүдэд авто замын ачаалал ихсэх гэр
хороололын уулзвар, томоохон хороололын уулзваруудад 1305 урт метр хайс
шилжүүлэн түр байршууллаа

4.

Хайс угаалт: Нийслэлийн гол гудамж замуудад хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг
хангах, гудамж замын өнгө үзэмжийг сайжруулах үүднээс 2091 урт метр хайсыг
угааж арчлалтын ажил хийлээ.

5.

Дүнжингарав -2017 хурдан морины уралдаан болох 03-р сарын 4.5-нд Хүй долоон
худаг, Цагаан хөтөлд 14 ширхэг түр тэмдэг байршуулж хураан авлаа

6.

Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 2017 оны 01 дүгээр сарын 03ний өдрийн “Захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн 2016 оны жилийн
эцсийн дүн мэдээнд хяналт шинжилгээ хийсэн дүнгийн тухай”: Үүрэг даалгаврын
хүрээнд байгууллагын удирдлага, холбогдох албан тушаалтны зүгээс өөрийн чиг
үүрэгт хамаарах Захирамжлалын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин
ажиллаж, НЗД-ын Захирамж-5, Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар2, Засгийн газрын Тогтоол-1-н биелэлтийг тайлагнан ажиллав.

7.

Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар: 2017 оны 04 дүгээр сарын 11ний өдрийн “Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал,
цаашид анхаарах асуудлын тухай”: үүрэг даалгаврын хүрээнд “Өргөдөл, гомдлын
нэгдсэн програмд’’-д бүрэн бүртгэж, иргэдээс төрийн байгууллага, албан
тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын
2009 оны ‘’Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай‘’ 143 дугаар
тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны а/127, А/1086 дугаар захирамжаар
батлагдсан журмын дагуу шийдвэрлэн ажиллаж байна.
7
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8.

Нийслэлийн Удирдлагуудаас өгсөн үүрэг даалгавар 2017 оны 05 дугаар сарын 16ны өдрийн “Нийслэлд 2017 онд хэрэгжүүлэхээр судлагдаж буй Энхтайваны өргөн
чөлөөний авто замын хэвтээ тэмдэг, тэмдэглэгээг сайжруулах, Энхтайваны өргөн
чөлөөнд тээврийн хэрэгсэл зүүн гар тийш эргэхийг хориглох уулзварын байршлыг
тодорхойлж, хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг сайжруулах төслийн тухай” Үүрэг
даалгаврын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөөнд нийт 4067,1 м2 талбайд хөдөлгөөн
зохицуулах хэвтээ тэмдэглэгээний ажил гүйцэтгэсэн. Үүнд:

9.

1.

11 дүгээр сургуулийн уулзвар

2.

Цэцэг төвийн уулзвар

3.

Төв шуудангийн уулзвар

4.

Гадаад хэргийн яамны уулзвар

5.

Багшийн дээдийн уулзвар

6.

Бөхийн өргөөний уулзвар

7.

Зүүн 4 замын уулзвар.

Улаанбаатар хотын Ерөнхий Менежерийн 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн
Дугаар-01 Албан даалгавар “Тохижилтын ажлын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх зарим
арга хэмжээний тухай” ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн
чөлөөний гэрэлтүүлгийн шонгуудын ашиглалт, засвар, үйлчилгээг хариуцсан
байгууллагуудаар угааж цэвэрлүүлэн, жигд өнгөөр будуулсан.

10. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг
даалгаврын дагуу Нийслэл хотын гол болон туслах замуудын тэмдэг, тэмдэглэгээг
сэргээж тодруулах ажлын хүрээнд нийслэлийн гол гудамж замуудад байрлах 420
тэмдгийг угааж өнгө үзэмжийг сэргээн арчлалт хийсэн
Өмнө нь

Дараа нь
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Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын
биелэлтийг сард 2 удаа гаргаж, байгууллагын сарын ажлын мэдээг сар бүрийн 25-нд
НЗДТГ-т хүргүүлж ажиллалаа.

В.

Иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлын шийдвэрлэлт: Иргэд аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн

албан бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хүрээнд:


2017 онд байдлаар: 686 албан бичиг ирснээс 651 буюу 95%-ийг шийдвэрлэсэн. Мөн
хугацаанд албан бичгийг бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1239 албан бичиг
явуулсан. Үүнд:
9
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o


2017 онд газрын даргын 336 тушаал баталснаас “А” тушаал-99, “Б” тушаал-237
батлагдсан байна.



2017 онд нийт 204 өргөдөл Нутгийн захиргааны байгууллагаас-175 , Засгийн газрын
төв 11-11 тусгай дугаарт-20, Нийслэлийн 1800-1200 тусгай дугаарт-6, Нийслэлийн
үйлчилгээний нэгдсэн төвд - 2, www.1200.mn цахим хуудсанд-1 ирсэн өргөдөл,
гомдлыг, ажилтан албан хаагчдаас ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан-8, ээлжийн
амралт хүссэн- 36, цалингүй чөлөө хүссэн хүсэлт-7, буцалтгүй тусламж хүссэн-2,
сэлгэн ажиллах хүсэлт гаргасан-1, дадлага хийх хүсэлт-1 өргөдөл, хүсэлтийг
шийдвэрлэсэн байна. Хугацаандаа шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол-204, хугацаа
хэтрүүлж шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдолгүй байна.

10

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлого зарлагын төлөвлөгөөний биелэлт
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Төрөл
Автозам, замын байгууламжийн
засвар, арчлалтын ажил
Автозамын тэмдэг, тэмдэглэгээний
ажил
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн
зогсоол бий болгох
Хайс, хашлаганы засвар арчлалт
Нийтийн эзэмшлийн замын
гэрэлтүүлэг
Гүүрийн байгууламж, нүхэн гарцны
ашиглалт үйлчилгээ
Асфальт бетон хольц
үйлдвэрлэлтийн орлого
Төлбөртэй авто зогсоолын орлого

1.9
Бусад орлого /гэрэлтүүлэг/
Нийт орлогын дүн
Орлогын биелэлтийн хувь

2017 оны
төлөвлөгөө

2017 оны биелэлт

4 000 000 000

5 127 545 985

2 000 000 000

1 945 858 702

-

300 000 000

500 000 000

526 495 928

4 954 799 000

3 484 229 195

500 000 000

1 000 000 000

300,000,000

441 771 308

122 900 000

122 900 000

300 000 000
12 677 699 000

12 948 801 118
102%

"УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
Гүүрийн
байгууламж, нүхэн
гарцны ашиглалт
үйлчилгээ
8%

Асфальт бетон Төлбөртэй авто
зогсоолын орлого
хольц
1%
үйлдвэрлэлтийн
орлого
3%

Автозам, замын
байгууламжийн
засвар, арчлалтын
ажил
40%

Нийтийн эзэмшлийн
замын гэрэлтүүлэг
27%

Хайс, хашлаганы
засвар арчлалт
4%

Нийтийн тээврийн
хэрэгслийн зогсоол
бий болгох
2%

Автозамын тэмдэг,
тэмдэглэгээний
ажил
15%
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"УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /Гүйцэтгэсэн
ажлуудын гэрээний тоо хэмжээ/

35
29

30
25
20
15

10

10

10

7
4

4
Асфальт бетон хольц
үйлдвэрлэлтийн орлого

Гүүрийн байгууламж, нүхэн
гарцны ашиглалт үйлчилгээ

Нийтийн эзэмшлийн замын
гэрэлтүүлэг

Хайс, хашлаганы засвар
арчлалт

1

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн
зогсоол бий болгох

Автозам, замын
байгууламжийн засвар,
арчлалтын ажил

0

Автозамын тэмдэг,
тэмдэглэгээний ажил

1

Төлбөртэй авто зогсоолын
орлого

5

"УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
/Харилцагч байгууллагуудын гэрээт ажлын тоо хэмжээ/

26

30
25

23

16

20
15
10
5

2

0
Нийслэлийн Авто
замын хөгжлийн
газар

Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн
ажлын алба

Нийслэлийн
Хөрөнгө
оруулалтын
газар

Иргэн, ААН

12

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

"УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
/Нийслэлийн авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын санхүүжилт/
34584.5
35000
30000

19%

25000
20000
6796.8

81%

15000
10000
5000
0

2017
Нийслэлийн авто замын сан

УБЗЗАГ

Нийслэлийн авто замын сан

УБЗЗАГ

"УЛААНБААТАР ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН 2017 оны эдийн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт
/Ажлын гэрээний эзлэх хувь/

Иргэн, ААН
38%

Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газар
3%

Нийслэлийн Авто
замын хөгжлийн газар
39%

Улаанбаатар хотын
Захирагчийн ажлын
алба
20%
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1. Дугуйн мөрний ховилын судалгааны ажил
1.1. Газрын даргын А/31 дугаар тушаалаар батлагдсан Дугуйн мөрний ховил судлах
судалгааны ажлын хэсэг байгуулагдан ажлыг эхлүүлсэн.
1.2. Цэг тэмдгийн хайгуул судалгааны ажлыг 2 долгионы GPS багажаар гүйцэтгэж
Офицеруудын ордны уулзвараас Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн хооронд
8ш цэгийн байршлыг тодруулсан. Геодезийн судалгааны ажил хийлгэж одоо байгаа
замын нөхцөлийг тодорхойлон 6851.3 м2 ховилтсон хэсгийг засварлах шаарлагатай
гэсэн ажлын тоо хэмжээ гаргасан.
ПК цэгийг газарт бэхэлж байна

ПК цэгийг газарт тэмдэглэсэн байдал

Цэг тэмдгийн хайгуул судалгааны ажлын хүрээнд устсан цэг тэмдгийн байршлын
тойм зураг:

1.3. Энхтайваны өргөн чөлөөний хамгийн их ховилтой хэсэг буюу Санхүү эдийн засгийн
дээд сургуулийн урд талд пк29+80–пк31+40 хооронд 160у.м авто замыг сонгон авч
хэмжилт зураглалын ажлыг гүйцэтгэсэн. Уг хэмжилтэнд 2 түр репер байгуулж, 9
хөндлөн огтлолд хэмжилт хийсэн.
Хучилтын гадаргуу: Авто замын суулт өгсөн, дугуй мөрний ховил үүссэн хэсэг
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Хөндлөн огтлол

6.7 сантиметрийн суулт үүссэн байгаа байдал
1.4. Геодезийн судалгааны ажлын дүгнэлт: Тус ажлын хүрээнд Энхтайвны өргөн
чөлөөний авто замд засварлах нэн шаардлагтай 7350м2 талбай байгааг
тодорхойлж хамгийн их хэв гажилтанд орсон хэсэг болох Санхүү эдийн засгийн дээд
сургуулийн урд талын авто замын 160 у.м хэсэгт 20м тутамд хөндлөн огтлолын
харьцуулсан зураг гаргасан. Хэмжилт зураглалын үр дүнд авто замын хамгийн их
суулт -6,7см, Хамгийн их овоолттой 8 см тус тус үүссэн байгааг тогтоосон.
1.5. Туршилт судалгааны ажлын дүгнэлт: 2013 онд Ялгуусан ХХК-ийн шинэчлэлт хийсэн
Офицеруудын ордны тойргоос Зүүн 4 замын уулзвар хүртэлх авто замын хэсэг буюу
Хүйтнээр зорогч төхөөрөмжөөр зорсон хэсгээс НАЗХГ-ын Материал судалгааны
лаборатороор шинжилгээ хийлгэсэн. Энд:
-

Суулт өгсөн хэсэг – 11,9 см /2 үе асфальтбетонтой/

-

Суулт өгсөн хэсэг – 14 см /2 үе асфальтбетонтой/

-

Хэв гажилтанд ороогүй хэсэг – 14,7 см /2 үе асфальтбетонтой/

-

Овойлт үүссэн хэсэг – 18 см /2 үе асфальтбетонтой/
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-

Овойлт үүссэн хэсгийг зорж түвшинг тааруулсан хэсэг - 12,1 см /3 үе
асфальтбетонтой/

-

Овойлт үүссэн хэсгийг зорж түвшинг тааруулсан хэсэг - 11,4 см /2 үе
асфальтбетонтой/
Ингэхэд Зорж түвшинг тааруулсан хэсэгт хамгийн нимгэн буюу 11,4см, Овойлт
үүссэн хэсэгт хамгийн зузаан буюу 18см байгаа бол хэв гажилтан ороогүй хэсэгт
14,7 см байна. Мөн овойлт үүссэн хэсэгт нягт хамгийн бага буюу 96,5% байгаа тул
асфальтбетоны шилжилтээс Дугуй мөрний ховил үүссэн байх магадлал их байна

Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээ, туршилт
судалгааны лабораторийн дүгнэлт
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1.6. Зорчих хэсгийн гадаргуу дээр эгнээ тусгаарлах зориулалттай байрлуулсан товруут
цацруулагч, хэвтээ тэмдэглэгээнд ажиглалт хийхэд асфальтбетоны шилжилтээс
болж тэмдэглэгээний шар шугам муруйсан бөгөөд товруут цацруулагч 3см орчим
зузаантайгаар булагдсан байна.

Дээрх ажиглалт, туршилтуудыг үндэслэн асфальтбетон хучилтанд хэрэглэсэн материал
даацын бус хэт жижиг ширхэглэлтэй байна гэсэн дүгнэлт гаргасан.
1.7. Асфальтбетоны даацыг нэмэгдүүлж чанарыг сайжруулах зорилт тавин материал
судласан. Үүний үр дүнд:
-

Монгол орны цаг уур амьсгалд тохирох полимер битумээр боловсруулсан
асфальтбетон хольц

-

Шилэн мяндасны хольцтой асфальтбетон хольц

-

Геосентетик тор

-

Идэвхижүүлсэн эрдэс нунтагтай даацын ширхэглэл бүхий асфальтбетон
хольц

Дээрх материалуудаар хучилтын даацыг сайжруулах 4 төрлийн шийдэл гаргаж Нийслэлийн
авто замын хөгжлийн газрын лаборатор, Зам тээврийн Хөгжлийн төвийн лабораторуудаар
орцуудыг тогтоолгож Баянзүрх дүүрэг Жуковын Жоби 72 төвийн урд талаас Зүүн 4 замын
уулзвар хүртэлх хэсэгт шийдэл тус бүрээр 50 метр хучилт хийсэн. Мөн НАЗХГ-ын
лаборатортой хамтарч хучилтын хотойлтыг хучилтын гадаргуу болон хуулалт хийсний
дараах гадаргуу дээр хэмжихэд утгын зөрүү өчүүхэн бага гарсан нь хучилтын доод үеүд
болон сууриас болж ховил үүсээгүй нь дахин нотлогдсон.
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Хучилт хийсэн байршилд ажиглалтыг 1 жилийн хугацаанд хийж үр дүнг тодорхойлно
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2. Гадаад хамтын ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд гадаад
орнуудад болон дотоодод зохион байгуулах сургалт, семинарт газрын ажилчдыг
хамруулах, болон гадаад албан томилолттой холбоотой ажлыг зохион байгуулах ажлын
хүрээнд:
2.1. Ижил төрлийн үйл ажиллагаатай буюу зам засвар арчлалтын машин тоног
төхөөрөмж үйлдвэрлэгч компани дээр очиж танилцах Freetech, Wuxi Longli
engineering компаниас очиж үзэхээс гадна ОХУ-ын компаниудтай холбоо тогтоох
гэж цахим шууданг дараах компаниуд руу илгээсэн
2.1.1. Оросын холбооны улсын бүс нутгийн автозамын удирдлагын холбоо
/RADOR/
2.1.2. Avtoalliance автозамын компани /Avtoalliance/
2.1.3. VSERBU зөөврийн болон бага оврын хүйтэн асфальт үйлдвэрлэгч /VSERBU/
2.1.4. Russian highways хурдны авто зам баригч төрийн өмчит компани
2.1.5. Rusnano авто зам баригч компани
2.1.6. Улаан-Удэ дахь Монгол улсын консул
2.1.7. Эрхүү мужийн хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэх агентлаг – Монгол улс дахь
төлөөлөгчийн газар
2.2. Салбарын холбогдолтой сургалт семинарт инженер техникийн ажилчдыг хамруулах
ажлын хүрээнд дараах сургалт семинарт хамруулсан
2.2.1. Засвар ашиглалтын албанаас инженерүүдийг EXPO 2017 авто замын 5 дахь
удаагийн үзэсгэлэн дээр тавигдсан илтгэлд хамруулсан

2.2.2. Бүрэн

констракшин

ХХК-аас

зохион

байгуулсан

Зам

гүүр,

тусгай

байгууламжийн семинарт хамруулсан
2.3. Инженер техникийн ажилчдыг гадаад орон руу явуулж туршлага судлах ажлын
хүрээнд:
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2.3.1. Х.Пүрэвжаргал орлогч даргаар ахлуулсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй Инженер,
техникийн ажилчид Freetech компанийн БНХАУ-ын үйлдвэрлэл, судалгаа
шинжилгээний төв дээр очиж туршлага судласан.

2.3.2. Ё.Батболд орлогч даргаар ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй Үйлдвэрлэлийн
албаны дарга болон ажилчидыг БНХАУ-ын Wuxi Longli engineering компани
дээр очиж туршлага судалсан

2.3.3. Б.Болор-Эрдэнэ үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн мэргэжилтэнгээр ахлуулсан
Үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн хэлтсийн инженер, төлбөртэй зогсоол хариуцсан
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3 хүний бүрэлдэхүүнтэй БНХАУ-ын Duowei Union группийн үйл ажиллагаатай
танилцсан
2.4. Гадаад оронд авто замын салбарт болон авто замын засвар, арчлалтанд хэрэглэж
буй шинэ техник, технологи, материалын судалгааны ажлын хүрээнд:
2.4.1. Беларус улсын МАЗ компанийн Монгол улс дахь төлөөлөгчийн газартай
уулзаж мөн байгууллага дээрээ авчирч уулзалт зохион байгуулсан
2.4.2. 2017 оны 1-р сарын 10-нд Хүйтэн асфальтыг Японын Sanou компаниас
хүлээн авч 2017 оны 1-р сарын 20-ний өдөр 2 байршилд 2 өөр аргаар туршилт
хийсэн

2.4.3. Orange Patch брэндийн хүйтэн асфальт бүтээгдэхүүний судалгаа
Sanou компанийн гадаад харилцаа хариуцсан захирал Takashi Simoyama болон дэд
ерөнхийлөгч Masaki Kaneko мөн Оранж Пачыг Монгол талтай холбож өгч гадаад зах
зээлийг хариуцаж буй Central Techno компанийн ерөнхийлөгч Yasuo Sakonju нар 201705-16-аас 2017-05-17-ний өдрүүдэд манай байгууллага дээр ажиллан Oранж Пач
нэрийн хүйтний асфальтны танилцуулга болон Монголд туршилт хийсэн газруудыг үзэн
Зам тээвэр, хөгжлийн яам болон Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын холбогдох
мэргэжилтнүүдэд бүтээгдэхүүний танилцуулгыг хийсэн. Хүйтэн асфальт үйлдвэрлэгч
Sanou компани нь Япон улсдаа энэхүү
бүтээгдэхүүнээрээ

Монголд

хийсэн

туршилтан дээрээ үндэслэн 2017 оны 9-р
сард

ЖАЙКА-аас

зарласан

сонгон

шалгаруулалтанд оролцох бөгөөд төсөл
шалгарвал Монголд хүйтэн асфальтбетон
үйлдвэрлэх ажил үе шаттайгаар 2018 оноос
хэрэгжиж эхэлнэ.
Оранж Пачын төлөөлөгч нарын хүсэлтийн дагуу 2017 оны 9-р сарын 1-ний өдөр УБЗЗАГ
төв байр газрын даргын өрөөнд УБЗЗАГ төв байр газрын даргын өрөөнд хүйтэн
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асфальтыг Монголд үйлдвэрлэх
ажлын
талаарх
Жайкатай
уулзсан
мэдээллийг
бидэнд
хүргэж төслийн явцын талаарх
мэдээлллийг
хийсэн.
Манай
байгууллагаас
Жайка
руу
хандсан бичиг болон хамтын
ажиллагааны
санамж
бичиг
үйлдэхээр болов.

3. Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, Монголын Авто замчдын холбоо, Зам
тээврийн хөгжлийн яамтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх ажил.
3.1. Авто замчдын холбооноос зохион байгуулж буй үзэсгэлэн форум, сургалт, семинарт
оролцсон:
3.1.1. Авто замчдын холбооноос жил болгон зохион байгуулдаг “ROAD EXPO –
2017” ажлыг хийж амжилттай оролцсон
3.1.2. Мөн үзэсгэлэнд Авто замчдын холбооны урилгаар ирсэн Заксан-Анхалт муж
улсын Инженерийн танхимтэй авто замын мэдээллийн сан байгуулах ажил дээр
санал солилцож Төд Агентураар дамжуулан өөрсдийн саналыг хүргүүлсэн

Тус саналд авто замын мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд хийгдэх ажлын үе шатны төлөвлөгөө
болон ашиглаж байгаа програм хангамжийн /Infraworks 360/ тухай танилцуулсан. Мөн
цаашид хөгжүүлэн ашиглах програм хангамжид орох үндсэн мэдээллийн бүртгэлийн цэс
болон функцийн консефт хэлбэрийг хүргүүлсэн. Авто замын мэдээллийн сан бүрдүүлэхтэй
холбоотойгоор хамтран ажиллах дараах санал хүсэлтүүдийг тавьсан.
A. Манай гаргасан цэс функцийн дагуу програм хангамжийг хөгжүүлж болох эсэх?
B. Эсвэл Герман улсад хэрэглэгдэж байгаа програм хангамжийг Монгол улсад ашиглаж
байгаа програм хангамжуудтай холбон ашиглаж болох эсэх?
Холбогдох мэргэжилтнүүдийг доорх чиглэлээр сургалтанд хамруулах тухай хүсэлт тавьсан
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A. Хотын авто замын засварын ажил хийх үеийн талбайн зохион байгуулалтын тухай
B. Хотын Авто замын засвар, арчлалтын орчин үеийн техник, технологийн тухай
C. Хотын Авто замын засвар, арчлалтыг хийх үе шатны технологийн тухай
4.

Газрын

даргын

А/14

дугаар

тушаалаар

батлагдсан

“Монгол

улсын

тэмдэг,

тэмдэглэгээний стандартыг олон улсын стандартуудтай харьцуулалт хийж Энхтайваны
өргөн чөлөөнд хөдөлгөөн зохион байгуулалтын шинэчилсэн танилцуулга хийх” ажлын
хэсгийн ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж Нийслэлийн Дэд бүтэц гэр хорооллын
хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч даргад танилцуулсан.
4.1. АНУ, Турк, Солонгос улсуудын авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний стандартыг
судлан хэсэгчлэн орчуулж танилцуулах материалыг бэлдсэн
4.2. Өндөр гүйцэтгэлтэй цацруулагч материалын судалгаа: Өндөр гүйцэтгэлтэй (шилэн
бөмбөлөгтэй) цацруулагч материалыг хэмжихдээ багажыг тухайн материалын
гадаргуун дээр тулгаж материалын тусгалын өнцөг ойлгогч, бүрсэн материалын
температурын тусламжтайгаар гэрэл ойлгогчыг хэмжинэ. Өндөр гүйцэтгэл (шилэн
бөмбөлөгтэй) цацруулагч материал нь ASTM D 4956-09-ийн стандартад нийцсэн
байна.

o Гадна талын хаалт
o Шилэн бөмбөлөг
o Завсрын хаалт
o Тусгалын давхрага
o Хуванцар давирхайтай наалт
o Цавуу
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o Жийргэвч буюу доод тал

4.3. Өндөр гүйцэтгэлтэй призмийн цацруулагч материал: Гэрэл ойлгогч материалыг
хэмжихдээ багажыг тухайн материалын гадаргуун дээр тулгаж материалын
тусгалын өнцөг ойлгогч, бүрсэн материалын температурын тусламжтайгаар гэрэл
ойлгогчыг хэмжинэ. Өндөр үзүүлэлттэй призмийн цацруулагч материал ASTM D
4956-09 IV ангиллын стандартад нийцсэн байна
Дээд давхрага
o

Цацруулагч хаалт

o

Давирхай наалт

o

Цавуу

o

Жийргэвч
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Авто замын тэмдэгт хэрэглэгдэх өндөр үзүүлэлттэй цацруулагч материал нь замын
хөдөлгөөний олон улсын стандартад нийцсэн 10 жилийн настай бүтээгдэхүүн юм.
4.4. Өндөр гүйцэтгэлтэй цацруулагч материалыг хэрэглэх газрууд
-

Замын хөдөлгөөн ихтэй газруудад

-

Харанхуй болон гэрэлтүүлэг багатай орчинд өргөн болон олон зурваст авто
замын бүх замын тэмдгийн самбарт

-

Мэдээллийн самбаруудад хэрэглэх

-

Замын уулзварын бүх тэмдгүүдэд

-

Явган зорчигчдын гарцны тэмдгүүдэд

4.5. Авто замын тэмдгийн стандартийг олон улсын стандартуудтай харьцуулсан
судалгааны танилцуулгын ажил: Тус танилцуулгад Венийн конвенцийн тухай,
Женевийн конвенцийн тухай, Замын дохио тэмдгийн протокол, Олон улсын замын
хөдөлгөөнтэй холбоотой гэрээ, хэлэлцээрүүдэд нэгдэн орсон тухай танилцуулга
судалгаануудыг хийж танилцуулсан. Олон улсын авто замын тэмдгийн стандартууд,

Монгол улсын авто замын тэмдгийн харьцуулсан судалгааны ажлыг хийж
танилцуулсан.
4.6. Энхтайваны өргөн чөлөөнд мэдээллийн самбарын зураг байрлуулах газрын
судалгааны

ажлыг

37

байршилд

судалгаа

хийж

19

байршилд

самбар

байрлуулахаар шийдвэрлэсэн
4.7. Чингэлтэй өргөн чөлөөнд мэдээллийн самбарын зураг байрлуулах газрын
судалгааны ажил болон “MNS 4597-2014 Авто замын тэмдгийн стандарт”-ын
нийцсэн мэдээллийн самбарын зураг байрлуулах зураг эвлүүлгийн ажлыг хийсэн
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4.8. Энхтайваны өргөн чөлөөнд “MNS 4597-2014 Авто замын тэмдгийн стандарт”-д
нийцсэн Авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдээллийн самбар байрлуулах фото
зургийн эвлүүлгийн ажлыг хийсэн
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4.9. Нийслэлийн гол уулзвар гудамж замуудад гудамж талбайг урьдчилан мэдээллэх
2м*4м хэмжээтэй самбарыг “MNS 4597-2014 Авто замын тэмдгийн стандарт”-ын
дагуу 16 байршилд суурилуулах төлөвлөлтийн зургийг боловсруулан Нийслэлийн
Авто замын хөгжлийн газар, Нийслэлийн замын цагдаагийн газартай зөвшилцөн
батлуулсан. Үүнд:
1.

Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн уулзварын зүүн
талд

2.

Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Хүннүгийн гудамж Дүнжингарав худалдааны
төвийн уулзварын баруун талд

3.

Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн уулзварын урд талд

4.

Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо, Их Монгол улсын гудамж, Үндэсний цэцэрлэгт
хүрээлэнгийн уулзварын хойд талд

5.

Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Доржийн гудамж, Цайз захын уулзварын баруун
талд

6.

Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Доржийн гудамж, Цайз захын уулзварын урд
талд

7.

Баянзүрх дүүрэг, 11-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Баянзүрхийн шалган
бүртгэх товчоо

8.

Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Төмөр замын
гармын баруун талд

9.

Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Хово центрийн
хойд талд

10. Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Моносын
уулзварын баруун талд
11. Баянгол дүүрэг, 16-р хороо, Л.Энэбишийн өргөн чөлөө, Тасганы овооны
уулзварын баруун тал
12. Чингэлтэй дүүрэг,8-р хороо, Л.Энэбишийн өргөн чөлөө, Тасганы овооны
уулзварын зүүн талд
13. Чингэлтэй дүүрэг, Галданбошготын гудамж, Баянбүрдийн тойргийн хойд талд
14. Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо, Хойд зуслангийн чиглэлийн зам, Шарга
морьтийн тойргийн зүүн талд
15. Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэйн өргөн чөлөө, 32-ын уулзварын хойд талд
16. Хан-Уул дүүрэг, 18-р хороо, Төв аймаг чиглэлийн зам, Буянт ордны хойд
талын тойргийн урд талд

27

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

28

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

5.

Сургууль орчмын бүсийн авто замын тэмдэг тэмдэглэгээний төлөвлөлтийн зураг
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6. “Авто зам засвар арчлалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Freetech группийн
Нанжин хотод байрлах үйлдвэрлэл судалгааны төвийн үйл ажиллагаатай
танилцаж, туршлага судалсан судалгааны ажил
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ нь нийслэл хотын автозамын
засвар арчлалтын ажлыг хариуцдагийн хувьд үйл ажиллагаандаа тоног төхөөрөмжийн
шинэчлэлт, орчин үеийн дэвшилтэт технологи зорилгоор энэ оны 2016 оноос тоног
төхөөрөмжийн судалгааны ажил эхлүүлсэн билээ. Ийнхүү судалгаа харьцуулалтын
үндсэн дээр Хонг Гонк улсад төвтэй Freetech группийн БНХАУ-ын Жянсү мужийн
Нанжин хотод байрлах үйлдвэрлэл, судалгааны төвийн машин тоног төхөөрөмж
үйлдвэрлэл болон судалгааны төвтэй танилцаж, туршлага судлах, тоног төхөөрөмжийн
үйл ажиллагаа болон туршилтын лабораторийн үйл ажиллагаатай танилцах үйл
ажиллагааг зохион байгуулсан.
Инженерийн мэргэжлийн зэрэг олгох сургалт
Freetech групп нь авто замын чиглэлийн мэргэжлийн буюу магистрийн түвшний
зэрэг олгох сургалтыг энэ чиглэлийн дотоодын 2-3 их дээд сургуультай хамтран
явуулдаг бөгөөд одоогийн байдлаар дотоодын суралцагч нарт зориулан зөвхөн
Хятад хэл дээр сургалтыг явуулж байна
Тоног төхөөрөмжийн судалгаа болон үйлдвэрлэлийн давуу тал


Байгаль орчин экологид ээлтэй



Орчны бохирдол буюу тоосжилт байхгүй



Дуу чимээ хамгийн бага буюу зам засвар хийж байх явцад авто машины

моторын дуунаас өөр дуу чимээ гардаггүй


Халаагч панелын хувьд маш богино хугацаанд 1600 С хүрч халж, 60

секундэнд хүний гар хүрч болохуйц хэмжээнд хүрч хөрдөг


Асфальтбетон хольцийг 100% дахин ашигладаг



Хог хаягдалын түвшин 0

Тоног төхөөрөмжийн судалгаа болон үйлдвэрлэл
•

Ижил төстэй үйлдвэрлэгчээс ялгарах гол онцлог нь авто зам засварын ажил

хийх явцад үүсэх тоосжилт болон дуу чимээг хамгийн бага түвшинд хүргэсэн буюу
0 түвшинд хүргэсэн
•

Авто зам засварын ажлын хуучин арга барилд зам зүсэх, хөрөөдөх, гэх мэт

ажиллагаа их, ашиглах тоног төхөөрөмж төрөл олон тэр хэмжээгээр ажиллах хүч
их зарцуулдаг байсан
•

Freetech уламжлалт арга барилыг шинэ дэвшилтэт тоног төхөөрөмж рүү

шилжүүлэн нэг машинд энэ бүгдийг багтаасан
•

Жишээ нь PM загварын машин буюу нөхөөсний мастер
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•

Мөн халуунаар боловсруулах авто замыг давхар хучих болон дахин

боловсруулах HIR загварын машин
•

Тоног төхөөрөмж болон ижил төрлийн машин техник технологийн хувьд

Барууны орнуудын тоног төхөөрөмжийг бодвол авто замын засвар хийх хэсгийг
халаах халаагуурын халаагч панелын хувьд маш богино хугацаанд 1800 С хүрч
халж, 60 секундэнд хүний гар хүрч болохуйц хэмжээнд хүрч хөрдөг, дуу чимээ
болон утааг хамгийн бага буюу 0 түвшинд хүргэсэн нь уг тоног төхөөрөмжийг илүү
байгаль орчинд ээлтэй, дуу чимээ бага байдаг зэрэг ажил гүйцэтгэх давуу талыг
бий болгож байна.
•

Уг зам засварын машин тоног төхөөрөмж нь дуу чимээ хориглосон цагийн

хуваарьтай том хотуудад шөнийн цагаар зам засварын ажлыг хийх илүү их
боломжийг олгож өгснөөрөө бас нэг давуу талыг олгож байна.
Нөхөөсний машин PM загвар
Зам засвар арчлалт буюу нөхөөсний машин технологийн давуу талуудыг
дурьдвал:


Хурдан шуурхай цаг хугацааг хэмнэх



Хуучны зам засвар нөхөөсний арга барилд 4-5 тоног төхөөрөмж ашигладаг
байсан бол шинэ техник технологид зөвхөн нэг машин тоног төхөөрөмжид
багтаасан



Чанартай өндөр гүйцэтгэл



Хүний оролцоо хамгийн бага



Хамгийн бага өртөгөөр замыг нөхөх



Машин тоног төхөөрөмжийн дуу чимээ хамгийн бага



Байгаль орчинд ээлтэй буюу ямар ч илүүдэл хог хаягдалгүй замын
нөхөөснөөс гарч буй асфальтыг дахин 100 хувь ашигладаг

Жишээ нь бид 13м2 зам талбайн нөхөөсний ажлыг 4-5 машин техник, 9 хүний
бүрэлдэхүүнтэй 1 цаг 20 мин хийдэг бол энэхүү тоног төхөөрөмжийг
нэвтрүүлснээр ижил талбайтай зам талбайн нөхөөсний ажлыг 45-50 минутын
хугацаанд 1 машин 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийх боломж бүрдэснээр олон
төрлийн зардлыг хэмнэх бүрэн боломж энэхүү шинэ дэвшилтэт ноу хау
технологиос харагдаж байна.
HIR загварын авто замыг давхарлан хучих болон дахин боловсруулах машин
Мөн халуунаар дахин боловсруулах авто замыг давхарлан хучих болон дахин
боловсруулах машин тоног төхөөрөмжтэй танилцсан бөгөөд газар дээр нь яаж
ажиллах ажиллагаатай танилцсан болно. Энэ машинаа HIR train буюу зам засвар
арчлалтын вагон машин гэж нэрлэдэг юм билээ.
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HIR загварын авто замыг давхарлан хучих болон дахин боловсруулах машины
давуу тал болон ажиллах зарчим
•

Авто замын хучилтын гадаргууг халаах

•

Халаасан гадаргуун өнгөн хэсгийг сэндийлэх

•

Суларсан хучилтын гадаргууг хуулж овоолох

•

Шинэ асфальтбетон хольц нэмэх

•

Шинэ хуучин асфальтбетон хольцыг холих

•

Хольцыг туузан дамжуулгаар асфальтбетон дэвсэгчид хийж хучилт хийх

•

Нягтруулалт хийх

•

Энэ загварын машин нь ихэвчлэн тууш зам болон хурдны зам дээр
ашиглагддаг ба авто замын эвдрэл буюу дугуй мөрний ховил, эвдэрсэн
хэсгийн асфальт бетон хучилтыг дахин боловсруулах замаар эвдрэлийг
богино хугацаанд засдаг

•

3,5 кв.метр зам засварын ажлыг дунджаар 4 минут хугацаанд гүйцэтгэнэ

Авто замын нөхөөс хийж буй байдал

HIR загварын авто замыг давхарлан хучих болон дахин боловсруулах машины ажиллаж
буй байдал
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Шинэ болон уламжлалт арга барилаар нөхөөсний ажил гйцэтгэж буй санхүүгийн үр
ашгийн тооцоолол
13м2 нөхөөсийг гүйцэтгэх
Хэмжих нэгж

Уламжлалт
арга

Freetech PM500

Ажиллах хүчний тоо

хүн

9

4

2

Асфальтбетон хольц

тн

2.184

0.7

3

Хог хаягдал

тн

2

0

4

Зарцуулах хугацаа

мин

45

60

5

Эвдрэлийг тойруулан хөрөөдөх

у/м

15.6

0

6

Хэрэглэгдэх машин механизмын тоо

ш

3

1

7

Нийт өртөг

төг

449 214

182 849

8

1м2 нөхөөс хийх шууд зардлын дүн

төг

34 555

14 065

№

Үзүүлэлт

1

№ Үзүүлэлт

Хэмжих
Уламжлалт Freetech
Тоо хэмжээ
нэгж
арга
PM500

Зөрүү дүн

1

1м2 нөхөөс хийх
шууд зардлын дүн

Кв.метр

2

УБЗЗАГазар 2016
онд хийгдсэн нийт
ажлын тоо хэмжээ

Кв.метр

11’400

393’927’000 160’341’000

233’000’000

3

Улаанбаатар хотын
хэмжээнд 2016 онд
гүйцэтгэсэн ажлын
тоо хэмжээ

Кв.метр

25’000

863’875’000 351’625’000

512’250’000

34’555

14’065

20’495
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Зардлын зөрүү дүн
40000
35000

34555

30000

Уламжлалт арга

25000

20495

20000
14065

15000
10000

Freetech
Зөрүү дүн

5000

0
1М2 НӨХӨӨС ХИЙХ ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН
2016 онд УБЗЗАГазар болон Улаанбаатар хотын хэмжээнд хийсэн нийт зам засварын
ажлын мөнгөн дүнг харьцуулан харвал
Зардлын зөрүү дүн
1E+09
900000000

863875000

892000000

800000000
700000000

Квадрат
метр

600000000
512250000

Уламжлалт
арга

500000000
400000000

Freetech

393927000
351625000

Зөрүү дүн

300000000
233000000
200000000

Машины
үнэ

160341000

100000000
11400

25000

0

УБЗЗАГазрын 2016 онд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2016 онд PM-500 Машины үнэ
гүйцэтгэсэн ажлын
гүйцэтгэсэн ажлын
мөнгөн дүн /шууд зардлаар
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PM500 машин – 2’480’000 CNY

Цас түрэгч – 68’000 CNY
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7. Авто замын мэдээллийн сангийн хөгжүүлэлтийн ажил: Авто замын мэдээллийн сантай
холбоотойгоор дэлхийн тэргүүлэгч инженер программ хөгжүүлэгч AUTODESK компаний
INFRAWORKS 360 програмыг ашиглан Улаанбаатар хотын авто замын мэдээллийн
сангийн боловсруулалтын ажлыг эхлүүлсэн.

8. Гүүрэн гарцны шөнө харагдах өнгө үзэмжийг сайжруулах талаарх судалгаа:
Байгууллагын хариуцан ажилладаг Гүүрэн гарцны шөнө харагдах өнгө үзэмжийг
сайжруулах зорилгоор LED гэрлэн чимэглэлийг судлан БНХАУ-ын Zhongshan G-lights
Lighting Factory компаниас цэгэн тусгал, туузан тусгал болон сүүдэртүүлэгч гэрлийн
үнийн саналыг авсан. Авсан гэрэлийн тусгалаар төлөвлөлтийн зураг гаргасан.

Явган хүний гүүрэн гарцын гэрэлтүүлгийн ажлын хүрээнд Бөмбөгөр худалдааны төвийн урд
талийн явган хүний гүүрэн гарцанд гэрэлтүүлэг суурилуулсан
36
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120-н мянгатын явган хүний гүүрэн гарцанд хийгдсэн гоёлын гэрэлтүүлэгийн ажил
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9. 2017 оны байдлаар худалдан авах 16 ажил үйлчилгээ зарлагдан гэрээ байгуулагдаж
үнэлгээ хийгдсэн. Үүнд:
9.1. Дизель түлш нийлүүлэх-Т-2 дугаартай тендерийг 2017 оны 01 сарын 13-нд
“Үндэсний шуудан” сонинд нээлттэй зарлаж 2017.02.13-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
”Сод монгол” ХХК, “Шунхлай” ХХК ,“Ник” ХХК, “Магнай трейд” ХХК компаниуд
оролцож “Сод монгол” ХХК шалгарсан.
9.2. Битум нийлүүлэх БН-2 дугаартай тендерийг 2017 оны 01 сарын 13-нд “Үндэсний
шуудан” сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 02 сарын 13 нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Зөнгөөр бүтээгч” ХХК шалгарсан.
9.3. Тэмдэг тэмдэглэгээний хайчилдаг тоног төхөөрөмж ТТН-1 дугаартай тендерийн
худалдан авалтыг харьцуулалтын аргаар шалгаруулж “Тавалтайн рашаан”ХХК-тай
гэрээ хийсэн.
9.4. Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн
асалт, ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГ-ГАЗ/
тендер сонгон шалгаруулалтын ажил
9.4.1. Багц-1- СХД-ийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн
асалт, ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГГАЗ/-1-1 нээлттэй тендерийг 2017 оны 02 сарын 22 нд “Үндэсний шуудан”
сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 03 сарын 24-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Филипис гэрэлтүүлэг”ХХК, “Төгс гэрэлтүүлэг” ХХК, “Холбоо трейд”ХХК,
“Новелнэтворк”ХХК, “Гэрэлтүүлэг чимэглэл” ХХК оролцсоноос “Филипис
гэрэлтүүлэг” ХХК шалгарсан.
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9.4.2. Багц-2 БГД-ийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн
асалт, ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГГАЗ/-1-2 нээлттэй тендерийг 2017 оны 02 сарын 22-нд “Үндэсний шуудан”
сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 03 сарын 24-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Төгс гэрэлтүүлэг” ХХК, “Талст инженеринг” ХХК оролцсоноос “Төгс гэрэлтүүлэг”
ХХК шалгарсан.
9.4.3. Багц-3 БЗД нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн асалт,
ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГ-ГАЗ/-13 нээлттэй нээлттэй тендерийг 2017 оны 02 сарын 22-нд “Үндэсний шуудан”
сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 03 сарын 24-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Холбоо трейд”ХХК,”Виртаулсофт” ХХК оролцсоноос “Холбоо трейд”ХХК-тэй
Шалгарсан.
9.4.4. Багц-4 ХУД-ийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн
асалт, ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГГАЗ/-1-4 нээлттэй тендерийг 2017 оны 02 сарын 22-нд “Үндэсний шуудан”
сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 03 сарын 24-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Новелнэтворк”ХХК, “РЗА” ХХК оролцсоноос “Новелнэтворк” ХХК шалгарсан.
9.4.5. Багц-5 СБД-ийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн бүрэн
асалт, ашиглалтын байдал, урсгал техник засвар үйлчилгээний ажил УБЗЗАГГАЗ/-1-5 нээлттэй тендерийг 2017 оны 02 сарын 22-нд “Үндэсний шуудан”
сонинд нээлттэй зарлаж 2017 оны 03 сарын 24-нд нээлтийг хийсэн. Тендерт
“Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК” шалгарсан.
9.5. Ажилчдын

зөөврийн

түр

байр

тоноглох

ажил

УБЗЗАГ-ЗБ-1

тендерийг

харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж “Үндэсний шуудан” сонинд 2017.03.31 нд
нээлттэй зарласан. “Сүх хайрхан” ХХК, ”Бэкүм хаус” ХХК үнийн санал ирүүлснээс
”Бэкүм хаус” ХХК шалгарсан
9.6. Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-н харъяа тэмдэгийн
үйлдвэрт теле камерийн засвар арчлалтын ажил УБЗЗАГ-ҮК-1 тендер нь
харьцуулалтын аргаар явагдаж 2017 оны 02 сарын 22-нд “Үндэсний шуудан” сонинд
нээлттэй зарласан. “Вайт хаус” ХХК, “Мөнх зайсан” ХХК, “Юниверсаль системс”ХХК
үнийн санал ирүүлсэнээс “Вайт хаус” ХХК шалгарсан
9.7. Явуулын лабортор нийлүүлэх УБЗЗАГ-Л-1 харьцуулалтын аргаар явагдаж “Замын
битум” ХХК, ”Ийстернроуд” ХХК,” Кей эйч си эс”ХХК, “Лабо” ХХК компаниуд үнийн
санал ирүүлсэн бөгөөд тус ажил нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30-р зүйлийн 1.3-т заасны дагуу
захиалагчийн тооцсон төсөвт өртөгөөс 5- иас дээш хувиар хэтэрсэн байсан тул
татгалзсан.
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9.8. Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ – н Харуулын байр автомат
хаалганы барилгын ажил УБЗЗАГ-ХБ-1 тендер нь харьцуулалтын аргаар 2017 оны
05 дугээр

сарын 18 ны өдөр “Үндэсний шуудан” сонинд зар тавьж “Бадрах

менежмент” ХХК, “Хос од

констракшн” ХХК, “Тэс сүмбэр констракшн” ХХК

оролцсоноос 2017 оны 05 дугаар сарын 26 ны өдөр нээлт хийж

“Тэс сүмбэр

констракшн” ХХК, шалгарсан.
9.9. Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-н харъяа асфальт бетоны
үйлдвэрт сэлбэг нийлүүлэх УБЗЗАГ/-СБ-1 тендер нь харьцуулалтын аргаар явагдаж
“Мөнгөн ундарга” ХХК, “Авжынхан” ХХК, “Гана интернэшнл” ХХК-иуд үнийн санал
ирүүлсэнээс “Авжынхан” ХХК шалгарсан.
9.10.

"Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ-ын Авто гражийн

дотор заслын ажил УБЗЗАГ/БД/2017-02 тендер нь харьцуулалтын аргаар 2017 оны
09 дүгээр 11 ны өдөр “Үндэсний шуудан” сонинд зарлагдаж нэг компани үнийн санал
ирүүлж 2017 оны 09 сарын 20 ны өдөр нээж “Хайдар констракшн” ХХК шалгарсан.
9.11.

“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Төв байрны

өргөтгөлийн ажлын зураг төсвийн ажил УБЗЗАГ-БЗ-1 тендер нь харьцуулалтын
аргаар болон дараахи 3 компани үнийн санал урилга хүргүүлэв. Бат Инсбайрин
ХХК, Халзан дуулга ХХК, Нарт дизайн ХХК оролцсноос Бат Инспайрин ХХК
шалгарсан.
9.12.

“Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ-ын Оффисийн

хэрэглээнд

тавилга

иж

бүрдэл

нийлүүлэгчийг

сонгон

шалгаруулах

ажил

УБЗЗАГ/ОХ/2017-01 тендер нь харьцуулалтын аргаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 07
ны өдөр “Үндэсний шуудан” сонинд зарлагдаж нэг компани үнийн санал ирүүлж 2017
оны 11 дүгээр сарын 14 ны өдөр үнийн саналыг нээж “Саммит компьютер” ХХК
шалгарсан.
9.13.“Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ-ын Оффисийн хэрэглээнд
компьютер иж бүрдэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажил УБЗЗАГ/ОХ/2017-02
тендер нь харьцуулалтын аргаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 07 ны өдөр “Үндэсний
шуудан” сонинд зарлагдаж “Саммит компьютер” ХХК, IT Zone ХХК оролцсоноос
2017 оны 11 дүгээр сарын 14 ны өдөр үнийн саналыг нээж Саммит компьютер ХХК
шалгарсан
9.14.“Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар" ОНӨААТҮГ-ын Шуурхай удирдлагын
төв болон хурлын заал сургалтын танхим тохижуулах ажил УБЗЗАГ/ОХ/2017-03
тендер нь харьцуулалтын аргаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 07 ны өдөр “Үндэсний
шуудан” сонинд зарлагдаж нэг компани үнийн санал ирүүлж 2017 оны 11 дүгээр
сарын 14 ны өдөр үнийн саналыг нээж “Саммит компьютер” ХХК шалгарсан.
10. Байгууллагын түүхий эд материалын зарцуулалтын нормыг тогтоож газрын даргын А/57
дугаар тушаалаар батлуулсан
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10.1.Ажлын багаж хэрэгсэл, тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн норм
10.2.Бичиг хэргийн материалын норм
10.3.Цэвэрлэгээний материалын норм
11. Авто замын засвар, арчлалтын ажил
11.1.Хотын гол болон туслах замуудын арчлалт – ЗАА-2017/01-4 – Улаанбаатар
хотын гол болон туслах 350 км авто замын байнгын ашиглалтын бэлэн байдлыг
ханган ажиллаж байна.
11.1.1. Бэлхийн авто замын төмөр бетон гүүр болон Нарны гүүрийн төмөр хайсанд
нөхөн суурилуулалт хийж будаж засварласан

№
1
2

Байршил
Бэлхийн гүүрний явган замын 9м урттай
хашлага засварласан
Нарны гүүр
НИЙТ

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

метр

9

метр
метр

21
30
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11.1.2. Хаврын хөлдөлт гэсэлтийн үед Япон цогцолборын авто замд 56м2 цөмрөл
үүсч эвдэрснийг 1,2м гүнтэйгээр шаварлаг хөрсийг ухаж зайлуулан дайрган
дүүргэлт хийж үелэж нягтруулан засварласан.
11.1.3. Хаврын хөлдөлт гэсэлтийн үед Эрчим хүчний гудамжны авто замд 42м2
цөмрөл үүсч эвдэрснийг 1м гүнтэйгээр шаварлаг хөрсийг ухаж зайлуулан
дайрган дүүргэлт хийж үелэж нягтруулан засварласан.
11.1.4. Хаврын хөлдөлт гэсэлтийн үед Дүнжингарав худалдааны төвийн баруун
уулзварын хойд талд 25м2 цөмрөл үүсч эвдэрснийг 0,3м гүнтэйгээр шаварлаг
хөрсийг ухаж зайлуулан дайрган дүүргэлт хийж нягтруулан асфальтбетон
хучилт хийж засварласан.

Улаанбаатар марафон бэлтгэл ажлын хүрээнд 17м2 нөхөөсний ажил хийсэн.
11.1.5. Налайхын авто зам дээр үеийн усаар зөөгдөж ирсэн 20см зузаантай 500м2
талбайн лаг шавар, хогийг цэвэрлэсэн.
11.1.6. Нарны замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлы хангах зорилгоор авто замын
борооны ус зайлуулах шугам “U” сувгийн 100 ширхэг тагыг шинээр сольсон.
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11.1.7. Явган хүн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангах зорилгоор авто замын уулзвар болон явган хүний гарцын 36
байршилд замын налуулга /рамп/ гаргах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
№

Байршил

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

1

Их дэлгүүр

ширхэг

1

2

32-ын уулзвар

ширхэг

16

3

Цэцэрлэгт хүрээлэн

ширхэг

3

4

13-р хороолол

ширхэг

13

5

Нарантуул захын уулзвар

ширхэг

3

НИЙТ

ширхэг

36

11.1.8. Явган хүний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор БГД 9-р хороо
133-р цэцэрлэг орчим СБД, АТГ-ын орчимд явган хүний зам засварын ажлыг
хийж гүйцэтгэн 231.5 м2 явган хүний замын хавтан 250.5 у/м явган хүний замын
хашлагыг шинээр хийсэн.
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11.1.9. Авто замын хөдөлгөөнд оролцогчдын хөдөлгөөний үзэгдэх орчинг хангах
зорилгоор үздэгдэх орчныг хязгаарласан 8 байршилд толь суурилуулсан.
№

Байршил

Хэмжих нэгж
ширхэг

Тоо хэмжээ

1

СБД, Гандигийн сургуулийн урд болон төгсгөлд

2

СХД Цагдаагийн хэлтсийн баруун талд

ширхэг

1

3

БГД, Өргөө кино театрийн баруун тал

ширхэг

1

4

СХД, 21-р хороолол 42-р сургуулийн уулзвар

ширхэг

1

5

БЗД, 5 хороо Ямака дэлгүүрийн урд

ширхэг

1

6

СБД, Хүнсний 50-р дэлгүүрийн арын зам

ширхэг

1

7

СХД, 34-р байрны хойд талын гэр хороололд

ширхэг

1

8

БГД, Энэбишийн өргөн чөлөө Гандангийн хойно

ширхэг

2

2

Нийт
ширхэг
10
11.1.10. Авто замын нүхэн эвдрэл гарсан байршлуудад нөхөөс засварын ажлуудыг
хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
№

Байршил

Хэмжи
х нэгж

Тоо
хэмжээ

м2

18

м2

150

2

Удирдлагын академын хажуугын замд нөхөөсний ажил
хийж гүйцэтгэсэн.
Зайсан дахь нөхөөс

3

5 шард 1р бааз УСУГ-ын нөхөн сэргээлтийн ажил

м2

60

4
5
6
7

Хүй 7 худагийн авто замын нөхөөс
СХД 1-р хороолол доторх нөхөөс
Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн нөхөөс
Драгон
СХД, Моносын уулзварын баруун талын авто замын
нөхөөс
Нарантуулын уулзварын хойд тал
Бөхийн өргөөний орчим
Энхтайваны өргөн чөлөө

м2
м2
м2
м2

152.6
278
62.285
25

м2

156

м2
м2
м2

3
165
90

1

8
9
10
11
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12

БГД 9-р хороо 133-р цэцэрлэгийн орц гарц засварлах

м2

300

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Хурд хороолол
Дүнжингаравын зам
Чингүнжавын гудамж
Энхтайваны өргөн чөлөө
Энхбаярын зам
Орбит Велл март
Таван шарын уулзвараас Тахилт Орбит чиглэл
Чингисийн талбайн зүүн урд
Баянмонгол хорооллын нүхэн гарцны урд
Натур худалдааны төв
10-р хороолол Bigdu хотхон
ЭТӨЧ
ЧӨЧ
Вокзал
МИС-н уулзварын баруун тал
1-р эмнэлэгийн урд тал
Гурвалжин Говийн уулзвар
19 хороололын хойд зам
Модны-2
32-н тойргоос 7 буудал
25 уулзвар баруун хойд тал
1-р хороолол 32-н буудал
ГЯЯам
Авто плаза хойно 16-р сургуулын зүүн талд
Авто плаза хойд уулзвар
Улаанбаатар марафон
Төмөр замын дээд сургуулийн авто зам
Зурагтын замд хийсэн авто замын нөхөөс
Баянхошууны уулзвар
Нийт

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

44
35
54.41
120.66
34.55
400
43
9.5
7.7
6.5
116.8
148.74
15.9
17.6
10.68
3.6
10.12
19
22.82
84.15
3
7.26
5.6
58.13
15.3
17
140.04
52
15
2915.66
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11.1.11. Авто замын нүхэн эвдрэл гарсан байршлуудад шороон дүүргэлтийн
засварын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тоо хэмжээ

Байршил

Дайрган дүүргэлтийн хэмжээ м3

Талбайн хэмжээ м2

0.7
162.015
110.32
40.5
188.58
10.46
274.046
7.002
550

9
16.2
11
4.05
18.8

Говийн уулзвар
КТМСургууль
Далай ээж
2 - Худагт
Усны гудамж
Модны - 2
Хөсөг трейд
Бээжингийн гудамж
СБД, Циркийн зам

27.4
107
1351,92

Нийт

№
1.
2.
3.

Ажлын нэр
Цагаан сарын бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдсэн шороон
нөхөөс
Япон цэргийн цогцолборын замд авто замын
цөмрөлтийг дайргаар дүүргэлт хийсэн
БГД, Эрчим хүчний гудамж ДЦС-4-ийн урд авто замын
цөмөрсөн хэсгийг засварлав.

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

м2
м2

56

м2

35

4.

ДЦС-4ын замд цөмөрсөн хэсгийг дайргаар дүүргэсэн.

м2

35

5.

Гүнт чиглэлийн авто зам буюу Давсны үйлдвэрийн
баруун талд цөмөрсөн авто замыг дайргаар дүүргэсэн.

м2

1,5

6.

СБД Зуслангийн замд Япон цэргийн цогцолборын замд
цөмөрсөн газарт дайргаар дүүргэлт нөхөөсний ажил

м2

56

м2

6

м2

17,9

7.
8.

Баянгол рестораны туслах замын цөмрөлтөнд дайргаар
дүүргэлт хийсэн
Орос 3-р сургуулийын баруун талын байрнууд дундах
нөхөөс

9.

БЗД Жанжин клубын эцсийн автобусны буудал дээрх
замын цөмрөлтөнд дайргаар дүүргэлт хийсэн.

м2

161

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

БГД, Жасрайн гудамж
СБД, Циркийн зам
БГД, Нарны зам вогзал
СХД, Толгойт өртөө
СХД, Таван шар
СХД, 21-р хороолол
СХД, Цэргийн хотхон
СХД Үйлдвэр тэц
СХД Усны гудамж
СХД Усны гудамж
ХУД, Энгельсийн гудам

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

42
52,44
3
217
78
187
150
50,4
6
4
3,6
47

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Говийн уулзвар
Шарга морьт
5 Шараас орбит хүртлэх авто замын нөхөөс
Найрамдал
13-р хороолол Натур худалдааны төв
Чингисийн өргөн чөлөө,ТБД андууд уулзварын хэсэг
болон 1-р эгнээнд хийгдсэн авто замын нөхөөсийг
дайргаар дүүргэлт хийсэн
Дүнжингаравын баруун урд талын уулзвар дээрх
нөхөөсний ажил
Нийт

м2
м2
м2
м2
м2

3,99
230

м2

4

м2

18

48
650

2115,83
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11.2.Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөний авто замын нөхөөсний
ажил – ЗАА-2017/01-1 - Гэрээт ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөө
(Офицеруудын ордон-5 шар), Чингисийн өргөн чөлөө (Төв шуудангийн уулзварЯармагийн гүүр)-ний нөхөөсний ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөө
(офицеруудын ордноос-5 шар) 226м2, Чингисийн өргөн чөлөө (Төв шуудангийн
уулзвараас-Яармагийн гүүр) 37,1м2 нийт 263,1м2 нөхөөсний ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
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Мөн тухайн ажлын хүрээнд 11 байршилд нийт 5053.89 м2 талбайд дугуйн мөрний
ховилын засварын ажлыг хийсэн. Үүнд:

№

Байршил

Ажлын тоо хэмжээ
Урт/м/

Өргөн /м/

Талбай /м2/

61,5

3,5

215,25

Офицерийн ордны автобусны буудлаас
баруун тийш /хойд/
БЗД такси зогсоолоос БЗД дүүргийн
автобусны буудал хүртэл /хойд/
БЗД автоусны буудлаас Кино урлагийн дээд
сургууль хүртэл /хойд/
Кино урлагийн сургуулийн гарцнаас Монгол
кино үйлдвэрийн автобусны буудал хүртэл
/хойд/
Стандарчлал хэмжил зүйн газрын үүндээс
Жуковын автобусны буудал хүртэл /хойд/

79,3

3,5

277,55

217,1

3,5

759,85

87

3,7

321,9

138,6

3,9

540,54

6

Хаан банкны урд зогсоолоос Зүүн 4 замын
уулзвар хүртэл /хойд/

43,8
295

3,5
3,9

153,3
1150,5

7

Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн
баруун талын булангийн гарцнаас СЭЗДС-н
урд такси зогсоол хүртэл /хойд/

70

3,5

245

8

10-р Хороололын замын төгсгөлд байрлах
мэдээллэх самбарын доороос саппорогийн
уулзвар хүртэл /хойд/

100

3,6

360

150

4,2

630

95

4

380

10

2

20

1
2
3
4
5

9

10
11

Саппорогийн урд талын автобусны
буудлаас - Саппорогийн уулзварын төгсгөл
хүртэл /хойд/
1-р Хороололын замд Цамбагаравын
автобусны буудлаас баруун тийш 2-догч
түүхий эд авах цэгийн зүүн талаас- Мини
маркет хүртэл /хойд/
5-шарын уулзварын урд талд
Нийт

5053,89
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11.3.Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөөний авто замын заадасны
ажил

–

ЗАА-2017/01-2

Гэрээт ажлын хүрээнд Энхтайваны

өргөн чөлөө

(Офицеруудын ордон-5 шар), Чингисийн өргөн чөлөө (Төв шуудангийн уулзварЯармагийн гүүр)-ний заадасны ажлын хүрээнд Энхтайваны өргөн чөлөөнд нийт
26000у/м газар Чингисийн өргөн чөлөөнд нийт 16000 у/м газар заадас гагнаасны
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

11.3.1. Мастикаар заадас засварлах ажлын
туршилтыг Зүүн 4 замаас Бөхийн өргөө чиглэлийн авто замд хийж гүйцэтгэсэн
-

2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр мастикаар гүйцэтгэсэн заадсыг хуулсан.
Гараар татахад хуулагдаж байна. Асфальтбетонтой наалдсан байдал муу
байна.

-

Тороосон шүүрээр заадас дах шороог шүүрдэж суллаад хийн компрессороо
үлээлгэж цэвэрлээд галаар бамбардаж халаан сэтгүүрээр сэтгэсэн. Заадсыг
бүрэн цэвэрлэсний дараа ажиглалт хийхэд заадасны гүн нэмэгдээгүй бөгөөд
амсрын хэмжээ өргөссөн байна. Заадасны анхны гүний хэмжээ 2мм – 15мм,
амсрын хэмжээ 2мм – 1,5мм байсан.

Зураг 1. Хагарлын схем зураг.
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Зураг 2. Цэвэрлэсэн заадсыг бамбардаж халаасны дараа сэтгэж томруулж буй байдал

Зураг 3. Хагарлыг цэвэрлэсний дараах байдлыг зураг
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Зураг 4. Хагарлыг сэтгэж томруулсан байдал

Иймд заадсыг томруулж сэтгэх нь үр дүнгүй байна.
-

Сэтгэж томруулсан заадсыг шүүрдэж дахин компрессороор үлээлгэх шаардлага
гарч ирж байна.

Зураг 6. Сэтгэсэн заадсыг шүүрдэж цэвэрлэн компрессороор үлээлгэсэн байдал.

Цэвэрлэсэн заадсыг дүүртэл мастик цутгасны дараа заадасны амраас илүү гарсан
мастикийг тэгшлэх багажаар тэгшилж татсан.
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Зураг 7. Мастикийг тэгшилж амсартай тэнцүүлсэн байдал.

Гэвч мастик заадсанд орж хөрөхөд эзэлхүүний хэмжээ багасаж цутгасан мастикны гадаргуу
хотойж байгаа нь ажиглагдлаа.

Зураг 8. Заадас цутгасан байдал
Иймд заадсанд мастик цутгахдаа заадаснаас илүү гаргаж халиулахгүйгээр цутгах нь илүү
цутгаж тэгшилснээс илүү үр дүнтэй гэдэг ажиглагдлаа.
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Зураг 9. Заадас дотор тааруулж цутгасан байдал

Дүгнэлт.
Заадсыг цэвэрлэж дууссаны дараа шууд заадсанд мастикийг халиулахгүйгээр тааруулж
цутгах арга нь илүү үр дүнтэй байна.
11.4.Авто зам, явган замын зорчих хэсэг дээр байрласан шугам сүлжээний
худгийн түвшин тааруулах ажил – ЗАА-2017/01-3 Гэрээт ажлын хүрээнд нийт 103
ширхэг худгийн тагийг хөрөөдөж тэгшилж түвшин тааруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
Байршил

№

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

1

Энхтайвны өргөн чөлөө

ширхэг

10

2

Бага тойруу

ширхэг

8

ширхэг

3

3

Их тойруу /Баруун 4 зам - Сансарын аюулгүйн
тойрог /

4

Их сургуулийн гудамж

ширхэг

2

5

Сүхбаатарын гудамж

ширхэг

4

6

Самбуугийн гудамж

ширхэг

4

7

Баруун сэлбийн гудамж

ширхэг

1

8

Олимпийн гудамж

ширхэг

2

9

Нэгдсэн үндэстний гудамж

ширхэг

1

10

Чоймболын гудамж

ширхэг

1

11

Энэбишийн гудамж

ширхэг

4

12

Жамсранжавын гудамж

ширхэг

2
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13

Дамдинбазарын гудамж

ширхэг

4

14

Жуулчны гудамж

ширхэг

4

15

Намънжугийн гудамж

ширхэг

1

16

Дамдинсүрэнгийн гудамж

ширхэг

8

17

Доржийн гудамж

ширхэг

7

18

Батмөнхийн гудамж

ширхэг

2

19

Сөүлийн гудамж

ширхэг

1

20

Орон сууцны хороолол доторхи худаг

ширхэг

34

Нийт

ширхэг

103
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11.5.Баянгол дүүргийн 5, 6 дугаар хороо, 10 дугаар хороолол “МТ” шатахуун түгээх
станцаас “Жаст ойл” шатахуун түгээх станц хүртэлх туслах зам, замын
байгууламжийн тохижилтын ажил - №17/06 – Нийслэлийн Захирагчийн ажлын
албатай 2017 оны 04 сарын 10 -ний өдрөөс 2017 оны 06 сарын 10-ний хооронд
гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэж дуусгасан.
Тус ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн:


Авто замын шинэчлэлтийн ажил 812 метр



Явган хүний зам нийт 4003.3 метр.кв талбай



Борооны ус зайлуулах шугам 272 метр, шүүрт худаг 8 ширхэг,
үзлэгийн худаг 5 ширхэг



5200 метр.кв талбайд ногоон байгууламж,



Явган замын гэрэлтүүлэг 46 ширхэг



Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар 1 ширхэг



УБЦТС ТӨХК-ын кабель шугамын нөөц ган хоолой 20 метрийн урттай
4 ширхэг
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11.6. Орон

сууцны

хороолол

доторх

авто

замын

нөхөөсний

ажил

ЗАА/ИБХ/2017/18 Гэрээт ажлын хүрээнд: Баянзүрх дүүрэгт 1204 м , Баянгол
2

дүүрэгт 1053.2 м2 , Сонгино хайрхан дүүрэгт 1035,5 м2 , Сүхбаатар дүүрэгт 1358,5
м2 , Чингэлтэй дүүрэгт 1002,7 м2, Хан-Уул дүүрэгт 452,3 м2 Нийт 6106,5м2 талбайд
нөхөөс засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Баянзүрх дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ
№

Байршил

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

1

Аманхуур хотхон

м2

154.27

2

Намъянжү 8,8а байр 18-р хорооны урд хэсэг

м

192.27

3

Жоби 72

м2

129.3

4

16-р хороолол 17,18,19-р байрны урд хэсэг

м2

194.4

5

Миний дэлгүүрийн зүүн тал

м

88.9

6

Хүрмэн эмийн сан

м2

51.05

7

Зүүн 4н замаас Туул жин пан хүртлэх туслах зам
40-р байрны орчим

м2

167.84

8

40-р байрны орчим

м2

167.84

м

12043

НИЙТ

2

2

2
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Баянгол дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ
№

Байршил

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

1

10-р хороолол 42-р байр орчим

м2

72.4

2

40-р байр 14-р байр орчим

м

199.3

3

43а байр UB palace орчин

м2

27

4

Тээврийн дээд сургууль орчим

м

2

161.7

5

4-р хороолол Баяр эмнэлэг Монтпол бөөний төв
орчим

м2

126.1

6

Hi beauty salon

м2

107.6

7

50,99,10,8,9а 29-р байрны орчим

м2

72.7

8

Үндэсний техникийн их сургууль

м2

81.7

9

56-р байрны орчим

м

30.6

10

43б байрны орчим

м2

41

11

22-р байрны орчим

м

2

13.4

12

Knowa

м2

46.5

13

9 50 51-р байрны орчим

м2

59.3

м

1053.2

НИЙТ

2

2

2
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Сонгино хайрхан дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ

№

Байршил

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

1

2-р байр

м2

130.5

2

6-р байр баруун хойд

м2

34.5

3

5-р байр байруун урд

м

13.8

4

5-р байр хойд

м2

7.2

5

4-р байр баруун урд

м2

10

6

7-р байр зүүн

м

2

18.3

7

3-р байр урд

м2

57.7

8

8-р байр 1 2-р орц

м

2

35.4

9

9-р байр

м2

15.9

10

27-р байрны урд

м2

39

11

41а байр

м

5.2

12

24 байр урд 113 баруун

м2

122.1

13

34а байр

м

56.6

14

32 байрны хойд тал

м2

173.7

15

Москва хороолол зүүн тал

м2

7.1

16

15, 31-р байр

м

38.9

17

6-р байр зүүн тал

м2

3.2

18

Миний зах

м

17.1

19

148-р цэцэрлэг

м2

26

20

32 байр хойд тал

м

45

21

Мах импекс 5 шар

м2

178.3

м2

1035.5

НИЙТ

2

2

2

2

2

2
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Сүхбаатар дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Байршил
15-р байрны зүүн тал
2а 10-р байрны хойд тал
47-р байрны хойд тал
8,9-р байрны урд тал
18-р байрны урд тал
40-р байрны орчим
1,2-р байрны дунд талын авто зам
28-р байрны баруун тал
5,6-р байрны дотор талын авто зам
7-р байрны хойд тал
18,81-р байрны орчим
44-р байрны орчим
3-р байрны зүүн тал
1-р байрны хойд тал
9-р байрны хойд тал

Хэмжих
нэгж
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

Тоо
хэмжээ
2.3
101
60
38.2
63.4
44.6
21.8
18.3
23.5
27
10.1
31
16.7
86.9
149
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16
17
18
19
20
21

Этүгэн дээд Сургууль орчим
Чингис хаан дээд сургууль орчим
29-р сургуулийг баруун тал
1,24-р байрны хойд тал
48-р байрны зүүн тал
33,35,38-р байрны орчим
НИЙТ

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2

286
64
152
49.3
72.5
40.9
1358.5

Хэмжих
нэгж

Тоо
хэмжээ

Чингэлтэй дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ
Байршил

№
1

40,23-р байрны орчим

м2

8

2

20-р байрны орчим

м

2

4

3

Computer Land -ийн ард

м2

9

4

56-р байрны хойд үзүүрт

м

2

6.7

5

28-р байр 4-р орцны урд

м2

2.3

6

30-р байрны хойд

м

2

45

7

Голомт банкны зүүн тал

м

2

3

8

Монхаус33-р байр

м2

57

9

20-р байр 4-р орцны өмнө

м

2

23.5

10

19-р байр Гэр бүлийн сауны урд

м2

20.5

11

18-р байрны авто зам

м2

36.7

12

8-р байрны баруун тал

м

27.5

13

Маргад төв

м2

3.7

14

9-р байр Фреско хүнсний дэлгүүр

м

2

22.5

15

33-р байрны баруун тал

м2

26.4

16

11-18-р байрны дунд

м

12.3

17

19а-17р байрны дунд

м2

7

18

32-р байр 5-р сургуулийн дунд

м

2

11.2

19

30а байрны баруун

м2

254

20

17,20-р байрны дунд

м

181.4

21

49а байрны баруун тал

м2

17.3

22

35-р байрны баруун тал

м

2.6

23

18-р байрны орчим

м2

21.3

24

15-19р байрны урд

м

17.9

25

Их дэлгүүргийн баруун тал

м2

4.3

26

17-р байрны хойд

м

3.2

27

53,54-р байрны дунд

м2

169.2

м

1002.7

НИЙТ

2

2

2

2

2

2

2
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Хан-Уул дүүргийн нөхөөсний ажлын тоо хэмжээ
№

Байршил

1
Цэлмэг хотхон
2
Хурд хороолол
3
Оргилын зүүн талын байр
НИЙТ

Хэмжих
нэгж
м2
м2
м2
м2

Тоо
хэмжээ
216,6
138,8
96,9
452,3
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11.7. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн баруун талаар урагш Номингийн орон сууцтай
байртай холбох 100 м орчим авто зам, явган хүний замын хамт хийх /БЗД, 13
дугаар хороо - ЗАА/ИБХ/2017/06 Гэрээт ажлын хүрээнд: Нийслэлийн Авто замын
хөгжлийн газартай 2017 оны 7 сарын 17-ны өдрөөс 2017 оны 8 сарын 1-ны хооронд
гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлыг хийж гүйцэтгэж дуусгасан.
Тус ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн:
№

Ажлын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

1

Авто замын хашлага суулгах

у/м

220

2

Явган замын хашлага суулгах

у/м

110

3

Асфальтбетон хучилт байгуулах

м2

1400

4

Дайрган дүүргэлт хийж нягтруулах

м3

280

5

Явган зам /асфальтбетон/

м2

142.67

6

Дулааны хугийн таг солих

ш

1

11.8. Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн баруун талаар урагшаа Нарны замтай холбох
авто замын 80 м замыг сайжруулсан шороон зам болгох ажил /БЗД, 13 дугаар
хороо ЗАА/ИБХ/2017/07 Гэрээт ажлын хүрээнд: Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн
баруун талаар урагшаа Нарны замтай холбох авто замын 80м замыг сайжруулсан
шороон зам болгох ажил /БЗД, 13-р хороо/-ыг 2017 оны 7 сарын 17-ны өдрөөс 2017
оны 8 сарын 1-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэсэн.
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№

Ажлын нэр

Хэмжих

Тоо

нэгж

хэмжээ
2160

1

Шороон замын тэгшилгээ хийж нягтруулах

м

2

Дайрган дүүргэлт

м3

2

25

11.9. Баянзүрхийн 321 у/м гүүр холбох замын трасст орсон газарт чөлөөлөлтийн
ажлын талбайгаас бургас мод чөлөөлөх ажил - БМЧ/02 Гэрээт хүрээнд
Баянзүрхийн 321у/м гүүр холбох замын трасст орсон газар чөлөөлөлтийн ажлын
талбайгаас бургас, мод чөлөөлөх ажлыг 2017 оны 4 сарын 10-ны өдөр эхлэж 2017
оны 5 сарын 10 ны өдөр хийж дуусгасан.
№

Ажлын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

1

Мод бургасыг тайрч унагаах

м2

17756

2

Мод бургасыг ачиж зайлуулах

м3

440

3

Орчны цэвэрлэгээний ажил хийх

м2

4400

11.10. Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо,10 дугаар хорооллын МТ Шатахуун түгээх
станцаас хойш 258 у/м авто замын шинэчлэлт, борооны ус зайлуулах
шугамын ажил ЗАА/2017/БГД/6 Гэрээт ажлын хүрээнд: Зам барилгын ажлыг
2017.07.03-ны өдөр эхлүүлж 2017.08.10-ний өдөр дуусгасан.
Тус ажлын хүрээнд дараах ажлууд хийгдсэн:


Авто замын шинэчлэлтийн ажил 258 метр урт, 7 метр өргөн



Явган хүний зам нийт 368 м2 талбай



Борооны ус зайлуулах шугам 272 метр, шүүрт худаг 8 ширхэг,
үзлэгийн худаг 9 ширхэг
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11.11. Хан уул дүүрэг, 11 хороо, Зайсангийн авто замаас Зайсан толгойн урдуур
Богд уулын арын шинээр баригдах авто замтай холбогдох 2.4 км авто замын
барилга угсралтын ажил /0.84 км/ - ЗАА-ИБХ-2017/630 Гэрээт ажлын хүрээнд:
Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын захиалгаар түлхүүр гардуулах гэрээний
нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн
уулзвараас урагш 800 метр замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил 800 метр урт, 13
метр өргөн зорчих хэсэг бүхий зам барилгын ажлыг 2017.07.17-ны өдөр ажил
эхлүүлж

2017.09.10-ны

өдөр

гүйцэтгэж

дуусгасан.

Зам

барилгын

ажлын

гүйцэтгэлээр хуучин 7 метр өргөнтэй байсан зорчих хэсгийг 13 метр өргөн зорчих
хэсэгтэй болгосон.
Хучилтийн хийц:


Цементээр бэхжүүлсэн суурь



Суурь асфальтбетон 4 см



Өнгө асфальтбетон 3 см
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11.12. Хан уул дүүрэг, 11 хороо, Зайсангийн гудамж, ХААИС-ийн авто замын
уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил ЗАА/2017/ХУД/11: Уулзварын өргөтгөл
шинэчлэлтийн ажлыг 2017 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2017 оны 09 дүгээр
сарын 14-ны өдрийн хооронд гүйцэтгэсэн.
Тус ажлын хүрээнд:


Уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил 6750 м2 метр



Явган хүний зам нийт 4671.1 м2 талбай



Авто замын гэрэлтүүлэг 10 ширхэг
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11.13. Нийтийн

тээврийн

хэрэгслийн

зориулалтын

зогсоол

гаргах

ажил

ЗАА/ИБХ/2017/17 Гэрээт ажлын хүрээнд Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын
захиалгаар Улаанбаатар хотын 13 байршилд нийтийн тээврийн хэрэгслийн зогсоол
гаргах ажлыг 2017.06.23-ний өдрөөс 2017.08.25-ны өдрийн хооронд хийж
гүйцэтгэсэн.
№

Зогсоолын нэр

1

Богд-Ар хороолол

2

Богд-Ар хороолол

3

Хермес худалдааны төв

4
5
6
7

Хермес худалдааны төв
Эм импекс
Эм импекс
Петровис ШТС
“Эм-Ай-Ю” их сургууль
/Офицеруудын ордон
Чулуун овоо зогсоолын
хооронд/
“Эм-Ай-Ю” их сургууль
/Офицеруудын ордон
Чулуун овоо зогсоолын
хооронд/

8

9

10

Батлан хамгаалахын их
сургууль

11

Батлан хамгаалахын их
сургууль

12 Сэлх-1
Монелийн эцэс
13 автобусны эцсийн
зогсоол

Гудамжны нэр
байршил
Жасрайн гудамж
/Баруун/
Жасрайн гудамж
/Зүүн/
Нарны зам
/баруун
Нарны зам /зүүн/
Нарны зам /хойд/
Нарны зам /урд/
Нарны зам /урд/

Харьяалагдах
дүүрэг, хороо

Зогсоолын
зэрэглэл

БГД, 1-р хороо

III

БГД, 1-р хороо

III

БГД, 4-р хороо

III

БГД, 4-р хороо
БГД, 3-р хороо
БГД, 3-р хороо
БЗД, 25-р хороо

III
III
III
III

ЭТӨЧ /баруун/

БЗД, 8-р хороо

III

ЭТӨЧ /зүүн/

БГД, 8-р хороо

III

БЗД, 16-р хороо

III

БЗД, 16-р хороо

III

СБД, 20-р хороо

III

БЗД, 5-р хороо

III

Улаанхуарангийн
авто зам
/баруун/
Улаанхуарангийн
авто зам /зүүн/
Улаанхуарангийн
авто зам
/баруун/
Монелийн
гудамж /шороон
зам засах/
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11.14. Сонгино хайрхан дүүргийн 4-р хороо Их нарангийн 8-р гудамжийг жишиг
гудамж болгон тохижуулах ажил ТА/2017-38 Гэрээт ажлыг Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газрын захиалгаар 2017.8.14-ны өдрөөс 2017.09.15-ны өдрийн хооронд
Сонгино хайрхан дүүргийн 4-р хороо Их нарангийн 8-р гудамжийг жишиг гудамж
болгон тохижуулах ажил захиалгаар 288м урт, 6м өргөн зорчих хэсэгтэй, 288м урт
1м өргөн явган замын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн

11.15. Сонгино хайрхан дүүргийн 26-р хороо Мандал овооны 8-р гудамжийг жишиг
гудамж болгон тохижуулах ажил ТА/2017-39 Гэрээт ажлыг Нийслэлийн Хөрөнгө
оруулалтын газрын захиалгаар 2017.8.14-ны өдрөөс 2017.09.15-ны өдрийн хооронд
Сонгино хайрхан дүүргийн 26-р хороо мандал овооны 8-р гудамжийг жишиг гудамж
болгон тохижуулах ажил захиалгаар 288м урт, 6м өргөн зорчих хэсэгтэй, 288м урт
1м өргөн явган замын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
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11.16. Сонгино хайрхан дүүрэг, Био камбаинат чиглэлийн 4км шороон далан
байгуулах ажил Гэрээт ажлын хүрээнд: 28000 м2 талбайд далан байгуул 60 м3
дайрган дүүргэлтийн ажлыг 2017.09.14-ны өдрөөс 2017.09.21-ний өдрийн хооронд
хийж гүйцэтгэж дуусгасан.
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11.17. Энхтайвны өргөн чөлөөний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний зохион
байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээг
шинэчлэх ажил ЗАА/ИБХ/2017/16 Гэрээт ажлын хүрээнд:
11.17.1.

СБД, 1-р хороо, Төв шуудангийн зүүн урд талд өргөтгөлийн ажлыг

2017.10.24 өдрөөс 2017.11.04 хооронд хийж гүйцэтгэсэн
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11.17.2.

БЗД, 4-р хороо, Зүүн 4 замын уулзварын зүүн талд эгнээ нэмэх ажлыг

2017.10.10 өдрөөс 2017.11.05 хооронд хийж гүйцэтгэсэн.

11.17.3.

БЗД, 6-р хороо, Бөхийн өргөөний уулзварын эгнээ өөрчлөх ажлыг

2017.08.10-ны өдрөөс 2017.08.15-ны хооронд хийж гүйцэтгэсэн.
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11.18. Нийслэлийн Хот тохижилтын газрын гадна зогсоолын 148 м2 талбай байгуулах
ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

11.19. ОСНААУГ-ын захиалгаар 3 байршилд нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
№

Ажлын нэр

Хэмжих нэгж

тоо хэмжээ

Зам засварын ажил
1 Төв түгээх төв

м2

220,23

2 Зүүн түгээх төв

м2

131,93

3 Баруун түгээх төв

м2

77,15

м2

429,31

Нийт
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11.20. СБД-ын 1-р хороо “БАРБАШОВА” ХХК-ны контор, үйлчилгээний барилгын гадна
талбайн

тохижилтын

ажлыг 2017.10.03

өдрөөс

2017.11.10

хооронд хийж

гүйцэтгэсэн.
12. Нийтийн эзэмшлийн замын гэрэлтүүлэг – 17/03-01 Гэрээт ажлын хүрээнд:
12.1.1. Гэрэлтүүлэгийн гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2016 оны гэрээг дүгнэх ажлын
хүрээнд Нийслэлийн 6 дүүргийн гэрэлтүүлэгийн гүйцэтгэгч байгууллагуудын
2016 оны гэрээг дүгнэж нийслэлийн захирагчийн ажлын албаар батлуулсан.
12.1.2. Захирагчийн ажлын албатай 2017 онд нийтийн эзэмшлийн гудамж зам
талбайн гэрэлтүүлгийн хэрэглэсэн цахилгаан эрчим хүчний хэмжих хэрэгсэлд
хяналт тавих гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
12.1.3. Дүүргүүдийн гэрэлтүүлгийн ашиглалт, засварын ажлын хүрээнд: Зургаан
дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар
үйлчилгээ, эрчим хүчний хэрэглээний гүйцэтгэлийг гарган сар бүр тогтмол
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлэн ажиллаж байна. Сар
бүр гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг гаргаж актаар баталгаажуулан ШУТ-д
хүргүүлдэг.
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Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн
урсгал засвар үйлчилгээний ажлыг 5-н туслан гүйцэтгэгч аж ахуй нэгж
байгуулгуудаар дамжуулан хяналт тавьж уяалдаа холбоотойгоор хамтран
ажиллахын зэрэгцээ гэрэлтүүлгийн асалтын хувийг өндөр байлгахын тулд сар
бүрийн сүүлийн хагаст гэрээт байгууллагуудтай хамтран гэрэлтүүлгийн үзлэг
шалгат хийдэг.
Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар
үйлчилгээний ажлын бүтэц

Сар шинийн баяр, Ардын хувсгалын баяр наадмууд гэх мэт баяр ёслолын өдрүүдийг
угтан гэрэлтүүлгийн асалт болон өнгө үзэмжийг сайжруулах ажлуудыг зохион байгуулж
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилладаг.
Дээрх баяр ёслолын өдрүүдэд хариуцлагтай жижүүр гарган гэрэлтүүлгийн асалтын
хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан.
Сар бүр гэрэлтүүлгийн асалтын мэдээг гаргаж актаар баталгаажуулахдаа тухайн
гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран гаргаж тухайн сард хийгдсэн гэрэлтүүлгийн урсгал
засварын ажлын чанар болон гүйцэтгэлд хяналт хийдэг.
Авто машинд дайрагдсан гаднын нөлөөллөөр гэмтсэн гэрэлтүүлэг, гэрэлтүүлгийн
шон гэх мэт тоноглолын гэмтлийг цаг алдалгүй засварлах, засварласан байдалд хяналт
тавин ажилладаг.
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Гэрэлтүүлгийн үзлэг шалгалтын хуудас
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12.1.4.

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн урсгал

засвар үйлчилгээний гүйцэтгэл. Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн
гэрэлтүүлэгт сар бүр хийгдсэн засвар арчлалтын ажлын гүйцэтгэлд хяналт
тавьж 2017 оны 1-р сараас 10-р сар хүртэл нийт 9 удаа 6-н дүүргийн
гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, арчлалтын ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулан
УБЗАА-нд хүргүүлсэн.
12.1.5.

Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн Их

засварын ажлын хүрээнд Нийслэлийн 6-н дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудаж
зам тайлбайн гэрэлтүүлэгт 2017 оны 05 сарын 01 ээс 05 сарын 29 хооронд хийж
гүйцэтгэсэн. Нийт их заварын ажлын төсөвт өртөг 258,785,122 төгрөг.
Баянгол дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
№

1.

2.

3.

Замын нэршил
/Гудамжны нэршил/

Гэрэлтүүлэгч солих

СИП 2А 3*16+1*25
маркийн кабель солих
3815м

Хувьсгалчдын гудамж

АВВБ /3x25+1x16/
маркийн кабель солих
300м

Ажилтчны гудамж

Чингүүнжавын гудамж

Кабел шугам солих
/марк, метр/

5 ширхэг

СИП 2А 3*16+1*25
маркийн кабель солих
1645м

Ажлын фото зураг: Баянгол дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил.
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Баянзүрх дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
Замын нэршил
/Гудамжны
нэршил/

Гэрэлтү
үлэгч
солих

Шон солих

Гадна
гэрэлтүүлгийн
удирдлагын
самбар

СИП2А 3*25+1*35
190 м кабель солих АВВБ
/3x25+1x16/ маркийн кабель
солих 180м

Цагдаагийн
өргөн чөлөө
Дарь-Эхийн
зам

38
ширхэг

СИП2А 3*25+1*35
3000м кабель солих

19 ширхэг

СИП2А 3*25+1*35
210м кабель солих

Шар хадны зам
Энхтайвны
өргөн чөлөө
жуков музейн
ард талд
Улаан
хуарангийн
авто зам

Кабел шугам солих /марк,
метр/

1 ширхэг

АВВБ /3x25+1x16/ маркийн
кабель солих 150м
АВВБ /3x25+1x16/ маркийн
кабель солих 270м

80

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

Ажлын фото зураг: Баянзүрх дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил

Сонгинохайрхан дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
№

Замын нэршил /Гудамжны
нэршил/

1

Нефть

2

Хүнсчдын гудамж

Гэрэлтүүлэгч
солих

Кабел шугам солих
/марк, метр/
АВВБ /3x25+1x16/
маркийн кабель солих
1200м

16 ширхэг

Ажлын фото зураг: Сонгинохайрхан дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
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Сүхбаатар дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
№

Замын нэршил
/Гудамжны нэршил/

1

Партизаны гудамж

2

Намнансүрэнгийн
гудамж

3

Дамбадаржаа-2

Гэрэлтүүлэгч
солих

22 ширхэг

Шон солих

Кабел шугам солих
/марк, метр/
СИП 2А 3*16+1*25
маркийн кабель
солих 510м
СИП 2А 3*16+1*25
маркийн кабель
солих 360м

20 ширхэг

Ажлын фото зураг: Сүхбаатар дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил

82

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

Хан-Уул дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
№

Замын нэршил /Гудамжны нэршил/

Гэрэлтүүлэгч солих

Гандигийн гудамжны гэрэлүүлгийн толгой
60 ширхэг
солих ажил
Ажлын фото зураг: Хан-Уул дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
1

83

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

Чингэлтэй дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил
№

Замын нэршил
/Гудамжны нэршил/

Гэрэлтүүлэгч
солих

Шон солих

Кабел шугам солих
/марк, метр/
СИП 2А 3*16+1*25

1

Жуулчны гудамж

38 ширхэг

24 ширхэг

маркийн кабель
солих 665м

Ажлын фото зураг: Чингэлтэй дүүрэгт хийгдсэн гэрэлтүүлгийн их засварын ажил.

12.1.6 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн өвөлжилтийн
бэлтгэл ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын нийтийн эзэмшлийн гудамж зам
талбайн гэрэлтүүлгийн 2017 оны өвөлжилтийн бэтгэл ажлын хүрээнд. Нийт 5-н
дүүргийн нутаг дэвсгэрт хуучний ДНаТ гэрэлтүүлэгтэй гудамжнуудад шинээр
ЛЕД гэрэлтүүлэг тавих, кабел шугамын гэмтэл их гардаг хуучин кабел шугамтай
гудамжинд шинэ кабел шугам татах. Нийтийн эзэмшийн гудамж зам талбайн
гэрэлтүүлгийн

хуучин

цагын

механизмаар

ажилладаг

самбаруудыг

информатикийн төхөөрөмж бүхий алсын зайн удирлагаар удирдагддаг гадна
гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбараар шинэчлэн солиж сайжруудах. Өвлийн
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улиралд гэмтэл саатал гарах нөхцөл байдлыг буруулах зорилгоор Өвөлжилтийн
бэлтгэл ажилыг 2017 оны 08 сарын 01 ээс 10 сарын 25 хооронд 304,539,633
төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгөөр хийж гүйцэтгэсэн.
№

Харьяалагдах дүүрэг

Их засвар хийгдэх
байршил
Бага тойрог

1
Чингэлтэй дүүрэг
2

Чингэлтэй өргөн
чөлөө

3

Дүнжингарвийн авто
зам
Баянзүрх дүүрэг
Дарь-Эхийн зам

4

5

Сүхбаатар дүүрэг

6
Баянгол дүүрэг
7

8

Сонгино хайрхан дүүрэг

Чингэлтэй өргөн
чөлөө
Эрчим хүчний
гудамж
Дилов хутагт
Дамдинбазарын
гудамж
1-р хорооллын арын
зам

Ажлын тоо хэмжээ
32 ширхэг ЛЕД
гэрэлтүүлгийн
толгой солих
3400 метр СИП
кабел шугам солих
4ш гэрэлтүүлгийн
хувиарлах самбар
шинээр тавих
2ш гэрэлтүүлгийн
хувиарлах
самбарыг
засварлах
3400 метр СИП
кабел шугам солих
6000 метр СИП
кабел шугам солих
44 ширхэг ЛЕД
гэрэлтүүлгийн
толгой солих
88 ширхэг ЛЕД
гэрэлтүүлгийн
толгой солих

Ажлын фото зураг: Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн
өвөлжилтийн бэлтгэл ажил.
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12.1.7 Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын
самбарын байр зүйн зураг: Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гадна
гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбарын байр зүйн зургийг хийснээр нийтийн
эзэмшлийн гудамж зам талбайн гэрэлтүүлгийн засвар арчлалтын ажил, шуурхай
баригадын

дуудлагын

дагуу

хурдан

шуурхай

засвар

үйлчилгээ

хийх,

гэрэлтүүлгийн гэмтлийг тодорхойлох зэрэг ажлуудад цаг хугацаа хэмнэх давуу
талуудыг олгодог.
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Ажлын фото зураг: Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн гадна гэрэлтүүлгийн
удирдлагын самбарын байр зүйн зураг
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12.1.8 2015.11.26-ний өдөр Монгол улсын Засгийн газраас батлагдсан Эрчим хүчний
хэмнэлтийн тухай хууль. 2016.05.31 №294 Монгол улсын Засгийн газрын “Үүрэг
хүлээсэн хэрэглэгчийн босго хэмжээг тогтоох тухай” тогтоол зэргийг үндэслэн.
Эрчим хүчинд хэмнэлттэй байгаль орчинд ээлтэй шинэ дэвшилтэт техник
технологийг нэвтрүүлж эрчим хүчний хэрэглээ, үр ашиг хэмнэлтийн тухай
садалгааны ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна.
Ажлын фото зураг: Туршилтийн ажил

Ажлын фото зураг: 3-н өөр төрлийн гэрэлтүүлгийн харицуулсан туршилт
Лед гэрэлтүүлэгчийг суурилуулсан
бйыйы
байдал

ДНаТ гэрэлтүүлэгчийг суурилуулсан
байдал

UCD гэрэлтүүлэгчийг суурилуулсан байдал
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13. Авто замын тэмдэглэгээний ажил
13.1.

Дотоод ажлын хүрээнд Баянгол дүүргийн 10-р хорооллын авто замд өргөтгөл

шинэчлэлтийн ажил хийгдэж Явган хүний гарц, тасархай шугам, сум, зогсоолын
тэмдэглэгээг 1093 м2 талбайд хэвтээ тэмдэглэгээний ажил хийж гүйцэтгэсэн

13.2.

НАЗХГ-ын захиалга буюу ЗАА-2017/03 дугаар бүхий гэрээт ажлын хүрээнд

Энхтайваны өргөн чөлөөнд 12680 м2, Чингисийн өргөн чөлөөнд 7126.8 м2 нийт
19806.8 м2 авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний ажил хийж гүйцэтгэсэн.
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14. Авто замын тэмдэг – ЗАА-2017/04-1
14.1.

НАЗХГ-ын захиалгаар ирсэн 26 төрлийн Авто замын тэмдэг суурилуулах

ажлын нийслэлийн 6 дүүрэгт 1500 тэмдэг шинээр хийж стандарт техник
шаардлагын дагуу тавьж гүйцэтгэлээ.
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14.2.

Нийслэлийн гол уулзвар гудамж замуудад гудамж талбайг урьдчилан

мэдээллэх 2м*4м хэмжээтэй самбарыг “MNS 4597-2014 Авто замын тэмдгийн
стандарт”-ын дагуу үйлдвэрлэн 6 байршилд суурилуулсан.
СХД, Моносын уулзвар

БЗД, Товчоо

СБД, 32-н уулзвар

БЗД, Дүнжингаравын уулзвар

СБД, Шарга морьтын уулзвар

БГД, Баянбүрд
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14.2.1. Хурд сааруулагч суурилуулах ажил: Сургууль орчмын бүсийн хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 23 байршилд хурд сааруулагчийг стандарт,
техникийн шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэн улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.
№

Байршил

Тоо хэмжээ /м2/

1

БЗД, Монел 137-р сургууль

14

2

БЗД, 127-р сургууль

14

3

БЗД, 59-р цэцэрлэг

15

4

БЗД, 111-р сургууль

5

5

БЗД, Монел Ямаат уул дэлгүүр

6

БЗД, Хонхор

14

7

БЗД, 133-р сургууль

14

8

БЗД, Шавь цогцолбор

6

9

ЧД, 6-н буудал

10

ЧД, 61-р сургууль

10

11

ЧД, 138-р сургууль

14

12

ЧД, Хайлааст

14

13

БГД, 236-р цэцэрлэг

14

14

БГД, 38-р сургууль

28

15

СБД, 130-р цэцэрлэг

16

16

СБД, 175-р цэцэрлэг

16

17

ХУД, Товчоо

7

18

ХУД, 130-р сургууль

14

19

ХУД, 75-р сургууль

15

20

ХУД, 32-р сургууль

28

21

СХД, Нарангийн гол 74-р сургууль

58.8

22

СХД, Баруун салаа 134-р сургууль

42

23

СХД, Орбит 123-р сургууль
Нийт дүн

58.8

58.8

58.8
535.2
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15. Улсын баяр наадмаар Төв цэнгэлдэх болон Хүй долоон худагт Явган хүний гарц тэмдэг
28 ширхэг, автобус, таксины зогсоолын 60 ширхэг тэмдэг шинээр суурилуулах, 240
тэмдэгт арчлалт хийх 7.367.824 ₮ ажлыг 2017.06.02-06.30-ны дотор гүйцэтгэхээр гэрээ
байгуулан ажиллаж байна.
16. Явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах, аваар ослоос сэргийлэх үүднээс нийслэлийн
гудамж замуудад 5.19 а,б "Явган хүний гарц "тэмдгийн тоог нэмж энэ хугацаанд нийт
208 ширхэг тэмдэг стандарт техник шаардлагын дагуу тавьж гүйцэтгэсэн. Энэ ажлын
хүрээнд хэд хэдэн туршилт хийж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна .Үүнд:
16.1.

Явган хүний гарц тэмдгийн өнгө үзэмж чанар, явган зорчигч болон жолооч

нарт үзэгдэх байдлыг сайжруулахын тулд гэрэл ойлтын чадвар сайтай америк
хуулгаар хийж сайжруулсан

16.2.

Явган зорчигчид мэдээлэх чанарыг сайжруулахын тулд шар өнгийн хүрээ

хийх зэрэг хийцэд өөрчлөлт оруулж туршилтаар хэд хэдэн тэмдэг суурилууллаа.
3.Шөнийн цагт гэрэлтдэг, 2 талтай тэмдгийн явган хүний дүрс нь шөнийн цагт явж
байгаа мэт асаж гэрэлтэн, өдрийн цагаар нарны эрчим хүчээр цэнэглэгдэж цэнэгээ
хураан 10 цаг тасралтгүй асах хүчин чадалтай тэмдэг судалж СБД, Их дэлгүүрийн
урд 1 ширхгийг туршилтаар байршуулсан.

16.3.
5.19 а,б өнгө үзэмжийг сайжруулах, ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэх
үүднээс квадрат төмрөөр битүү хүрээ хийж өгсөн нь чанар өнгө үзэмжийг эрс
дээшлүүлсэн.
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17. Тэмдэг, тоноглол, хайсны засвар арчлалтын ажил

№

Байршил ба ажлын задаргаа

Хэмжих
нэгж

Тоо хэмжээ

Хайс арчлалт
1

Тэгшилж засварласан

у/метр

377.5

2

Шилжүүлэн байршиуулсан,нөхөн суурилуулсан

у/метр

2785

3

Хайс угаалт

у/метр

6051

Нийт дүн

9213.5
Тэмдэг арчлалт

1

Тэгшилж засварласан

ширхэг

911

2

Тэмдгийн самбар сольсон

ширхэг

105

3

Тэмдэг угаалт

ширхэг

1182

4

Тэмдэг хураан авах

ширхэг

398

5

Тэмдэг нөхөж тавьсан

ширхэг

4

Нийт дүн

2600

17.1. Урсгал тусгаарлах хайсны арчлалтын ажил
17.1.1. Баянгол дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 118.5 урт метр
хайсыг тэгшилж засварлан, 315 урт метр хайс шилжүүлэн түр байршуулж, 654
урт метр хайсыг угааж цэвэрлэн нийт 1087.5 метр хайсанд арчлалтын ажил
хийсэн.
17.1.2. Баянзүрх дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 139.5 урт метр
хайс тэгшилж засварлан, 435 метр хайсыг шилжүүлэн түр байршуулж, 1371 урт
метр хайс угааж цэвэрлэсэн. Нийт 1945.5 метр хайсанд арчлалтын ажил
хийсэн.
17.1.3. Сүхбаатар дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 80 метр хайс
тэгшилж засварлан, 564 урт метр хайсыг түр шилжүүлэн байршуулж 379.5 метр
хайсыг угааж цэвэрлэсэн. Нийт 1023.5 метр хайсанд арчлалтын ажил хийж
гүйцэтгэсэн.
17.1.4. Сонгинохайрхан дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 84 метр
хайс тэгшилж засварласан, 693 метр хайсыг түр шилжүүлэн байршуулсан, 1227
урт метр хайсыг угааж цэвэрлэсэн. Мөн 10 ширхэг түмбэ суурилуулах ажлыг
хийж гүйцэтгэсэн. Нийт 2004 урт метр хайсанд арчлалтын ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
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17.1.5. Хан-Уул дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 177 метр хайс
тэгшилж засварлан 39 метр хайсыг шилжүүлэн байршуулсан, 783метр хайсыг
угааж цэвэрлэсэн. Нийт 999 метр хайсанд арчлалтын ажил хйиж гүйцэтгэсэн.
17.1.6. Чингэлтэй дүүргийн гудамж замуудад байрлах хайснуудаас 132 урт метр хайс
тэгшилж засварлан нөхөн суурилуулж, 228 метр хайсыг түр шилжүүлэн
байршуулж, 1914 метр хайсыг угааж цэвэрлэсэн. Нийт 2274 метр хайсанд
арчлалтын ажил хйиж гүйцэтгэсэн.
17.1.7. Нийслэлийн гудамж замуудын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, өнгө
үзэмжийг сайжруулах, жолооч нарт өгөх мэдээллийг сайжруулсанаар хайс
дайрагдах эрсдлийг бууруулах зорилгоор өөрийн дотоод нөөц болоцоог
ашиглан

хайсны

цацруулагчийг

шинээр

санаачлан

өөрийн

тэмдгийн
үйлдвэрлэж

үйлдвэрт
байна.

энэ

ажлын хүрээнд нийт 8250
ширхэг
үйлдвэрлэн
хайсанд

цацруулагч
12375

у/м

суурилуулаад

байна.
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17.1.8. Улаанбаатар хотын хэмжээнд авто замын хөдөлгөөн зохицуулах тэмдгийг
угаах, тэгшилж засварлах, зөвшөөрөлгүй тавигдсан болон стандартын бус
тэмдгүүдийг хураан авах зэрэг нийт 2179 ширхэг тэмдэгт арчлалтын ажлыг
хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Баянгол дүүрэгт 357 ширхэг, Баянзүрх дүүрэгт 548
ширхэг, Сүхбаатар дүүрэгт 198 ширхэг, Сонгинохайрхан дүүрэгт 272 ширхэг,
Чингэлтэй дүүрэгт 270 ширхэг, Хан-Уул дүүрэгт 534 ширхэг тэмдэгт тус тус
арчлалтын ажил хийж гүйцэтгэсэн.
17.2.

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны захиалгаар хийгдэж гэрээт

ажил

17.3.

Тэмдгийн арчлалтын ажил
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18. Зорчих хэсэг тусгаарлах цацруулагчтай товруут тоноглол-ЗАА-2017/04-03-01
Гэрээт ажлын хүрээнд:
№

Байршил ба ажлын задаргаа

Хэмжих
нэгж

Ажлын тоо
хэмжээ

1

Богд уулын арын зам

843

2

Баянзүрх шалган бүртгэх товчоо

41

3

Эмээлтийн шалган бүртгэх товчоо

4

Баруун турууны шалган бүртгэх товчоо

58

Нийт дүн

1000

ширхэг

58
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19. Туузан хаалтын ажил-ЗАА-2017/04-02 Гэрээт ажлын хүрээнд явган зорчигч болон авто
замын хөдөлгөөнд оролцогчдын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор
хамгаалалтын хайс, хашлага болох эгнээ тусгаарлах өндөр хайс 590 метр, эгнээ
тусгаарлах намхан хайс 410 метр, туузан хаалт 300 метрийг 11 байршилд байрлуулсан.
№

Байршил ба ажлын задаргаа

1

Туузан хаалт суурилуулах
Баянбүрдийн тойргоос баруун зүгт зорчих хэсгийн
голоор
Галдан бошигтын гудамж 39 дүгээр сургуулийн зүүн
талд
Төмөрчний гудамж,Тэди төвийн зүүн талд
Самбуугийн гудамж,Тэнгис кино театрын урд
автобусны буудал
Тасганы овооны уулзвараас Монголын үндэсний Олон
нийтийн радио телевизийн чиглэлд
Чингүнжавын гудамж
Дандарбаатарын гудамжны урд хэсэг
Бээжингийн гудамж
Бээжингийн гудамж,Хөгжим бүжгийн коллежийн урд
зам
Энхтайваны өргөн чөлөөнд
Нийт дүн

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Өмнө нь

Хэмжих
нэгж

Ажлын
тоо
хэмжээ
300
300
15
15
50

у/м

50
200
50
60
100
160
1300

Дараа нь

/
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20. Энхтайваны

өргөн

чөлөөний

тээврийн

хэрэгслийн

хөдөлгөөний

зохион

байгуулалтыг сайжруулах

зорилгоор тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэх ажил-

ЗАА/ИБХ/2017/16

ажлын

Гэрээт

хүрээнд

Энхтайваны

өргөн

чөлөөний

тэмдэг,тэмдэглэгээг шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
№

Байршил ба ажлын задаргаа

1

Авто замын босоо тэмдэг солих

2

Хэвтээ тэмдэглэгээний ажил

3

П хэлбэрийн тэмдэг байршуулах

ширхэг

Ажлын
тоо
хэмжээ
1050

м2

640

ширхэг

19

Хэмжих нэгж

20.1. Авто замын босоо тэмдгүүдийг шинэчлэх: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн
газар,

Замын

цагдаагийн

албатай

хамтран

Энхтайваны

өргөн

чөлөөг

/Офицеруудын ордноос 5 шар хүртэл / жишиг гудамж болгох зорилгоор 1050
тэмдэгт үзлэг шалгалт хийж чанарын шаардлага хангахгүй, гэрэл ойх чадвараа
алдсан, хуулга нь ховхорч хууларсан зэрэг стандартын бус тэмдгүүдийг хураан авч
цацруулагчтай Америк 3D хуулгатай 2-р зэргийн тэмдгээр сольж шинэчилсэн.
Хуучин тэмдэг

Шинэ тэмдэг

102

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

Хуучин тэмдэг

Шинэ тэмдэг
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20.2. Хэвтээ тэмдэглэгээний ажил: Энхтайваны өргөн чөлөөний туслах замуудын орц
гарцад явган хүний гарцын тэмдэглэгээ хийж гүйцэтгэсэн.
Мөнгөн завъяагийн баруун талын гарц

БЗД, Кино үйлдвэрийн ДС-ийн гарц

10-р хорооллын уулзварын хойд гарц

Франц элчингийн зүүн тал

20.3. П хэлбэрийн баганан суурь байршуулах ажил Энхтайваны өргөн чөлөөний
авто замын эгнээ тус бүрийн хөдөлгөөний зохион байгуулах тэмдэг байршуулах П
хэлбэрийн баганан суурь 19 ширхэг байршилд суурилуулсан.
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БЗД, ХААЯ-ны урд

ЧД, Турк элчингийн урд

ЧД, 11-р сургуулийн уулзвар

БЗД, 2-р эмнэлэгйин урд

ЧД, Цэцэг төвийн урд

БГД, Амарсанаагийн уулзвар
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21. Сөүлийн гудамжыг Шөнийн гэрэлт гудамж болгох төслийн ажил 17/03-10: СБД,
Сөүлийн гудамжийг шөнийн гэрэлт гудамж болгох төслийн хүрээнд дараах ажлуудыг
хийж гүйцэтгэсэн.
№

Байршил ба ажлын задаргаа

Хэмжих
нэгж

Ажлын тоо
хэмжээ

1

Авто замын босоо тэмдэгний ажил

ширхэг

130

2

Авто машины дугуйн хөдөлгөөний хязгаарлагч
байршуулах ажил

ширхэг

28

3

Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний ажил

м2

192

21.1. Авто замын босоо тэмдэглэгээний ажил
Өмнө нь

Дараа нь
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Өмнө нь

Дараа нь
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21.2.

Дугуй цохигч суурилуулах ажил

21.3.

Хэвтээ тэмдэглэгээний ажил
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Гүүр, хоолой, туннелийн засварын ажлын жагсаалт
22. Гүүрэн гарцын засвар – ЗАА-2017/02-1 Гэрээт ажлын хүрээнд:
Чингэлтэйн гүүрэнд 18 у/м гүүрийн урсгал засварын ажлыг 2017 оны 06

22.1.

дугаар сарын 08 – ны өдрөөс 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хооронд хийж
гүйцэтгэтгэсэн
№

Ажлын тоо хэмжээ

Хэмжих
нэгж

Тоо хэмжээ

1

Төмөр бетон гүүрийн уян тулах хэсэг солих

ш

28

2

Дам нуруунд хэсэгчилсэн засвар хийх

м3

34.78

3

Диафрагм цутгах

м3

9.6

4

Дам нурууг хүчитгэх SIKACARBODUR 814

м2

40

5

Дам нурууг хүчитгэх SIKAWRAP 300C

м2

250

6

Эвдэрсэн дугуй цохигч засварлах

м3

0.65

7

Хайс хашлага будах

1у/м

48.2

8

Дугуй цохигч, парапет будах

м2

85.6
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22.2.

Энхтайваны 339у/м засварын ажлыг техникийн зураг төслийн дагуу

2017.06.04-2017.07.30 хооронд хийж гүйцэтгэж дуусгасан. Энхтайвны гүүрний захын
тулгуурын өнгө шавар бетоныг нурааж, ар хананд штирний нүх гаргаж, захын 2 дам
нурууг углуургаар тулж бэхлэсэн. Мөн явган хүний зам болон дам нурууны засварын
ажил хийж гүйцэтгэсэн.
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Нарангийн голын 30у/м гүүрийн эвдэрч хазайсан 2ш парапетыг 2017.07.26-

22.3.

2017.07.28 хооронд засварлаж дуусгасан.
№

1

3

Хэмжих

Ажлын тоо хэмжээ
Гүүрийн

эвдэрч

засварлах
Парапет будах

хазайсан

нэгж
парапет

Тоо хэмжээ

ш

2

м2

15
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23. Гүүрэн гарцын ашиглалт, засварын ажлын зардал – ЗАА-2017/02-2 1 Гэрээт ажлын
хүрээнд:
23.1.

100 айлын уулзвар явган хүний гүүрэн гарцын Урд талын цахилгаан шатны

тоног төхөөрөмжүүдэд тосолгоо үйлчилгээг хийлгэж цагийн хуваарийн дагуу
ажиллуулж эхэлсэн. Цахилгаан шатны хагарсан шилэн хаалгыг “Шилэн хийц” ХХКс худалдан авч шинээр сольсон.

Гүүрны дам нуруунуудын холбоос боолтуудыг чангалж боосон

Шатны гишгүүрийн салсан хэсгийг гагнаж хонгил болон шатны халтиргаанаас
хамгаалсан шалавч резенүүдийг наасан.
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Гүүрэн гарцанд цэвэрлэгээ хийж байгаа байдал

Гүүрэн гарцны шатны доор байсан цайны газрыг гаргаж хаягийг мөн рекламны
самбаруудыг буулгаж байгаад байдал

100-н айлын гүүрэн гарцны явган зорчигч явах хэсэгийн гишгүүр резинүүдийг нааж болон
хадаж тогтоолоо.
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Бөмбөгөрийн гүүрэн гарцны гишгүүр резинийг солилоо
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19 дүгээр хорооллын явган хүний гүүрэн гарцын цэвэрлэгээ болон арчлалтын ажил тогтмол
хийгдэж байна. Хан –Уул дүүргийн 2-р хорооны нутагт байрлах 19-н гүүрэн гарцны тоног
төхөөрөмжийн тосолгоо болон цэвэрлэгээг “Хандок” ХХК-р хийлгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй
болон өндөр настанд зориулагдсан цахилгаан шатыг цагийн хуваарийн дагуу ажиллуулж
эхэлсэн
Цахилгаан шатны урд болон хойд талын гадна дуудлагын эвдэрсэн аппратыг сольж
байгаа байдал

Цахилгаан шатны дээврийг засварлаж байгаа байдал
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Гүүрэн гарцанд цэвэрлэгээ хийж байгаа байдал

23.2.

Бөмбөгөрийн явган хүний гүүрэн гарцын Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр

настанд зориулагдсан цахилгаан шатны тосолгоо үйлчилгээг хийж цагийн
хуваарийн дагуу ажилуулж эхэлсэн.
Цахилгаан шатны давхарын Датчик сольж байгаа байдал

118

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

-

Цахилгаан шатны тосолгооны савнуудыг сольж байгаа байдал

Цахилгаан шатны дотор талд цэвэрлэгээ хийж байгаа байдал

Цахилгаан шатны гадна талыг цэвэрлэж байгаа байдал
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Цахилгаан шатны шилэн хаалгыг шинээр сольж байгаа байдал

Гүүрэн гарцын тогтмол цэвэрлэгээг хийж байгаа байдал

23.3.

120 мянгатын явган хүний гүүрэн гарцны хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өндөр

настанд зориулагдсан цахилгаан шатыг цагийн хуваарийн дагуу ажиллуулж эхэлсэн
Цахилгаан шатны гадна талын дуудлагын аппаратуудыг сольж байгаа байдал
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Цахилгаан шатны гадна талыг цэвэрлэж байгаа байдал

Гүүрэн гарцын тогтмол цэвэрлэгээг хийж байгаа байдал

Гүүрэн гарцын гишгүүрийн резенүүдийн сольж байгаа байдал
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23.4.

Баянзүрх дүүрэг, Их тойруу Сансрын нүхэн гарц

Сансарын нүхэн гарцны гадна талын хагарсан цонхнуудыг шинээр хийж байгаа
байдал
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Нүхэн гарц дотор гэрэл шинээр суурилуулж байгаа байдал

Сансрын явган хүний нүхэн гарцны цэвэрлэгээг тогтмол хийж гүйцэтгэсэн.
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Сансарын явган хүний нүхэн гарцын гаднах өнгө сэргээн засварлах арчлалтын ажил
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24. Түр гүүрийн арчлалтын ажил – ЗАА-2017/02-3 Гэрээт ажлын хүрээнд: Яармагийн ган
түр гүүрт үзлэг, засварын хуваарийн дагуу нийт 17 удаа үзлэг хийж Нийслэлийн Авто
замын хөгжлийн газарт ажлын гүйцэтгэлийг хүргүүлсэн. 1 дүгээр сарын 4,5,6 өдөр
гүүрийн бүх боолтод чангалгаа хийж тасарсан 3 ширхэг хөндлөн татуургыг сольсон. 3
дугаар сарын 28-ны өдөр бүх боолтод чангалгаа хийсэн. 2р улиралд 4 дүгээр сарын
7,13,21-ны өдөр 5 дугаар сарын 1,12,19-ны өдөр 6 дугаар сарын 2,11-ны өдрүүдэд үзлэг
шалгалтыг хийсэн. 4 дүгээр сарын 21-ны өдөр 12,8 у/м дугуй цохигч хашлага засварлаж,
нийт 4 ширхэг хашлагын шон тэгшилж боосон. 5 дугаар сарын 1-ны өдөр 2 ширхэг
хөндлөн татуургыг чангалж, бэхлэх ажил хийж гүйцэтгэсэн. 6 дугаар сарын 11-ны өдөр
гүүрний бэхэлгээ төмрийг чангалж, хайснуудыг нэг эгнээнд оруулан байрлуулсан.
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25. Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын оврын хаалт байрлуулах ЗАА-2017/02-5
Гэрээт ажлын хүрээнд: 19 дүгээр хорооллын авто зам Энхтайваны өргөн гүүрэн гарцтай
өөр түвшинд огтлолцох хэсэгт оврын хаалтыг байрлуулсан

26. Байнгын ашиглалтыг хариуцан ажиллаж байгаа 43 авто зам замын байгууламжид үзлэг
хийж эвдрэл гэмтлийн дүгнэлт гарган тайлан боловсруулан ажиллаж байна.
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27. Хэв гажилтын заадас засварын ажил ЗАА 2017-2017/02-4 Гэрээт ажлын хүрээнд
Энхтайваны гүүрэн дээр 30у/м явган замын, Яармагийн 240у/м түр гүүрэн дээр 20у/м
хэв гажилтын заадас засварласан.

28. Ус зайлуулах хоолойн цэвэрлэгээний ажил ЗАА-2017/02-6 Гэрээт ажлыг 2017.04.17ны өдрөөс 2017.07.10-ны өдрийн хооронд 122,655 м3 цэвэрлэгээний ажил хийж
гүйцэтгэсэн
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29. Ус зайлуулах хоолойд дохионы шон суулгах ажлын гэрээ ЗАА-2017/02-7
№

Байршил

Хэмжих нэгж

Тоо
хэмжээ

1

БГД Энхбаярын замаас Зурагтын шинэ эцэс
хүртэлх замд

ширхэг

30

2

СХД Сонгиноны амралт

ширхэг

20

ширхэг

50

НИЙТ
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30. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр хийгдсэн ажил
30.1.

2017 оны ажлын жилд удирдах болон инженер техникийн ажилтнуудад

хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөв зан үйлийг төлөвшүүлэх сургалтыг 2017 оны 02
сарын 16-ны өдөр “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн” хүрээнд зургаан
цагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Сургалтаар ХАБЭА-ны тухай хуулийн ойлголт,
хуулийн нэр томъёо хариуцлага, эрсдэл ба эрсдлийн удирдлага, эрсдлийн
удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин,
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай ойлголт, арга хэмжээ, галын аюулгүй
ажиллагааны талаар мэдлэг олгосон. Сургалтыг Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын
газрын ХАБЭА хариуцсан ахлах байцаагч н.Туяа, ХАБЭА-н сургагч багш
П.Чулуунбат нар удирдан заасан.

30.2.

Чингэлтэй дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Сувилахуйн албаны дарга

Г.Нямгэрэл “Яаралтай тусламж авах арга хэмжээ” нэг цагийн сургалт явуулж,
ажилтнуудын асуусан асуултад хариулт өгсөн. ажил мэргэжлийн онцлогоос
хамаарч дулааны улирал ирж байгаатай холбогдон ажилд гарахын өмнө даралтаа
шалгаж байх, толгой эргэх, шилэн хүзүү хөших, дотор муухайрах зэрэг шинж тэмдэг
илэрвэл ажилд гарахгүй байхыг онцгойлон анхааруулсан.
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31. Хүний нөөцийн удирдлагын үйлчилгээг хуулийн дагуу явуулж, хөдөлмөрийн
сахилга батыг сахих, хариуцлагыг дээшлүүлэх
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Б тушаал 237 батлагдсан.

31.1.
Үүнд:


Ажилд авах 40



Ажлаас чөлөөлөх 58



Сэлгэн ажиллах 21



Ээлжийн амралт авах 35



Сахилгын шийтгэл ногдуулах 34



Ажил хавсран гүйцэтгэх 8



Чөлөө олгох тухай 9



Албан тушаалын нэр өөрчлөх 4



Буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийн 26



Сул зогсох тухай 1



Дэвшүүлэн ажиллуулах тухай 1

31.2.
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж, Газрын даргын А/49
тушаалаар батлуулсан.
31.3.

Ажилтнуудын ажлын газрын 95 тодорхойлолт гарснаас Бүгд Найрамдах

Солонгос улсын Элчин сайдын яаманд гаргасан тодорхойлолт 9, Банкинд хандсан
тодорхойлолт 80, Банк бус санхүүгийн байгууллагад хандсан 6 тодорхойлолт тус
тус гаргасан.
31.4.

Ажилтнуудын дэлгэрэнгүй судалгаа хийж нийт 213 ажилтнаас судалгаанд 197

ажилтан хамрагдсан. Хүйс: эрэгтэй ажилтан-162, эмэгтэй ажилтан-52. Боловсрол:
Дээд-85, тусгай дунд-29, бүрэн дунд-73, бүрэн бус дунд-25, Боловсролгүй-1.
Хаягийн бүртгэл: Орон сууцанд-82, гэр хороололд-115 ажилтан амьдардаг мөн өрх
толгойлсон-13 ажилтан байна.
31.5.

2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 91 иргэнтэй Хөлсөөр ажиллах гэрээ

байгуулан ажилласан. Үүнээс Захиргаа, санхүүгийн хэлтэст-12, Үйл ажиллагаа
төлөвлөлтийн хэлтэст-12, Үйлдвэрлэлийн албанд-18, Авто баазад-13, Засвар
ашиглалтын албанд-36 байна
31.6.

Ахмад настны дэлгэрэнгүй судалгаа гарган ажиллаж байна. Одоогоор тус

байгууллагад 67 ахмад настан харъяалагддаг бөгөөд хүйсийн ангиллаар авч үзвэл
эрэгтэй-34, эмэгтэй-22. Насны ангилал: 94-91 настай-3, 87-84 настай-6, 82-79
настай-8, 76-70 настай-17, 68-64 настай-12, 63-58 настай-8, 51 настай-1 ахмадууд
тус тус байна.
31.7.

Байгууллагын 213 ажилтны хувийн хэргийг баяжуулан, хэлтэс, алба тус бүр

өөр өөр өнгийн хавтсаар жигдлэн бүртгэл хийгдэж байна.
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Өмнө нь

Дараа нь

Хавтас доторх байдал
Өмнө нь

Дараа нь

31.8.
Хөдөлмөрийн дотоод журмын “Ажилтны нийгмийн асуудал, тэтгэмж тусламж,
шагнал урамшууллын тухай журам”-ыг үндэслэн Газрын даргын тушаалаар 2017
онд буцалтгүй тусламж, тэтгэмж олгосон 26 тушаал гарч, нийт 10 сая 400000
төгрөгийн тэтгэмжийг Нийгмийн арга хэмжээний зардлаас олгосон байна. Үүнд 13
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ажилтан шинэ хүүхдийн тэтгэмж, 13 ажилтан эцэг, эх, эхнэр нөхөр нас барсаны
улмаас тэтгэмжид хамрагдсан.
31.9.
Цагаан сарын баяр болон Улсын баяр наадам, Авто замчдын баярыг тус тус
тохиолдуулан ажилтнуудын шагналын материалыг боловсруулж, дээд
байгууллагуудад хүргүүлсэн бгөөд 2017 онд “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын
газар” ОНӨААТҮГ-ын ажилтнууд дараах шагналуудаар шагнагдсан байна.













Ерөнхий менежерийн өргөмжлөл - 12
НЗДТГ-ын Жуух бичиг – 15
Нийслэлийн хүндэт тэмдэг – 1
Нийслэлийн тэргүүний ажилтан - 6
Санхүү, бүртгэлийн тэргүүний ажилтан – 2
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан - 1
МЗХ-ны “Тэргүүний залуу” алтан медаль – 10
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГазрын “Тэргүүний залуу” алтан
медаль - 2
ЦЕГ-ын Замын цагдаагийн албаны нэрэмжит “Осолгүй манлай” - 1
Үйлдвэрчний эвлэлийн өргөмжлөл – 2
Үйлдвэрчний эвлэлийн Жуух бичиг – 2
Алтан гадас -1

32. Архивын материалуудыг зааврын дагуу ажилтнуудад ашиглуулж, бүртгэл хөтлөх:
Архивын баримтын эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан байнга хадгалах, баримтыг
хугацаанд нь архивлах хадгаламжийн санд 2016 оны байнгын 28 баримт хүлээн авсан.
Байгууллагын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивт хөтлөх хэргийн нэрийн
жагсаалтын дагуу эхний улиралд хуваарийн дагуу бүртгэлээр авсан. 2016 оны 1 дүгээр
улиралд Нийслэлийн архивын газарт Цахим хувиар тоон тайлан гаргаж өгсөн. 2016 оны
А, Б тушаалыг скайнердаж, ofoct.com -д оруулж Нийслэлийн архивын газрын Archive
Edoc оруулсан. Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт болон баримтыг хадгалах
нөхцөл байдлыг сайжруулсан.
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Өмнө нь

Дараа нь

32.1.
2017 онд байгууллагын хэмжээнд нийт 117 цаасан баримт хүлээн авсан.
Үүнд: Байнга-26, Түр- 88, 70жил- 3, Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс- 90 цаасан баримт,
Үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн хэлтэс- 8 цаасан баримт, Засвар ашиглалтын алба2 цаасан баримт, Авто бааз - 13 цаасан баримт, Үйлдвэрлэлийн алба- 4 цаасан
баримт
32.2.
Нийслэлийн Архивын газраас 2017 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр Мэдээ
ирүүлэх тухай албан бичиг ирснийг цаг хугацаанд нь Batchuluunlhagvabayar
@gmail.com хаягруу илгээсэн.
32.3.
Нийслэлийн Архивын газраас 2017 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр мэдээ
хүргүүлэх тухай албан бичиг ирүүлсэнтэй уншиж танилцан, Төлөвлөгөөний дагуу
ажиллах болохоо мэдэгдсэн.
32.4.
Нийслэлийн Архивын газраас 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Онлайн
сургалтанд хамрагдах зар ирүүлсний дагуу 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр
А/52 захирамжийн дагуу “Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын албан
хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам”-ын онлайн сургалтанд хамрагдсан.
33. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах
ажил:
33.1.

Нийслэлийн төв сайт Ulaanbaatar.mn-д үйл ажиллагааны талаарх буюу цас

цэвэрлэгээ, гэрэлтүүлгийн ажил, хайс тэмдгийн арчлалт, цацруулагч суурилуулалт,
10-р хорооллын туслах зам талбайн ажлын явц, лед тэмдэг суурилуулалт,
гагнаасны ажил гэх мэт 25 шинэ мэдээ өгсөн ба уг сайтаар дамжуулж 6-8 төрлийн
мэдээллийн сайтад давхар нийтлэгдсэн.
33.2.

Цахим хуудсыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор ажиллагаанд

бүрэн оруулж, үйл явдлын мэдээг тухай бүр, үндсэн цэсний баяжилтыг сар тутам
нэг удаа баяжуулан ажиллаж байна. Нийт 110 мэдээ байршуулсан байна. Газрын
пейж хуудсанд үйл ажиллагааны талаар өдөр тутам 2-5 мэдээ шинээр нийтэлдэг
бөгөөд нийт 221 пост оруулсан байна.
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Бэлэн болгосон хэвлэмэл материал:
Дугуйн ховилын мөр
Нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн тооллого, үзлэг шалгалтын ажлын тайлан
Тэмдэг тэмдэглэгээ, хайсны тооллогын мэдээ
А3 замын мэдээлэл
Ашиглалтад хүлээн авсан авто замуудын үзлэгийн тайлан 2 сар
Хотын гудамж замуудын явган хүний зам, хараагүй хүнд зориулсан хөтөч замын
судалгаа
7. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд туршлага судалсан тайлан
8. Автомашины 100км гүйлтэд шатахуун зарцуулалтын жишиг норм
9. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-ын дагаж мөрдөх журмуудын эмхтгэл 1
10. Ашиглалтад хүлээн авсан авто замуудын үзлэгийн тайлан 3 сар
11. “УБЗЗАГ” ОНӨААТҮГ-ын танилцуулга А4 /экспод зориулсан/
12. Жижиг танилцуулга А5 /экспод зориулсан/
13. Авто замын тэмдгийн гэрлийн ойлтын чанарыг сайжруулах ажил
14. Ашиглалтад хүлээн авсан авто замуудын үзлэгийн тайлан 4 сар
15. Ашиглалтад хүлээн авсан авто замуудын үзлэгийн тайлан 5 сар
16. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
17. Эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлт, үр ашиг /судалгааны ажил/
18. 2017 оны эхний хагас жилийн ажлын тайлан
1.
2.
3.
4.
5.
6.

134

2017 оны тайлан -УБЗЗАГ

33.3. Газрын дүрмээр хүлээсэн үндсэн чиг үүргийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын
видео бичлэгийг архивт хүлээлгэн өгөх зорилгоор тус бүрт нь хийлгэхийн зэрэгцээ
уг бичлэгүүдээр Газрын үйл ажиллагааг танилцуулсан видео шторк хийлгэж байна.

33.4. Газрын 1 дүгээр улиралд болж өнгөрсөн арга хэмжээ, үйл явдлын гэрэл зургийг
угаалган альбомд хийж, тайлбар бичин хадгалж байна

34. Цагаан сарын баярын арга хэмжээ, Нээлттэй хаалганы өдөрлөг, Авто зам 2017 экспо
зэрэг арга хэмжээ, үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангаж хамтран зохион байгуулав.
Цагаан сарын баярын арга
хэмжээний видео бичлэгийг
хийлгэж, CD дээр буулган 70
ширхэгийг няравт хүлээлгэн
өгөв. Экспонд зориулж А4
хэмжээтэй 1, А5 хэмжээтэй 2
төрлийн

танилцуулга

бэлтгүүлэн хэвлүүлсэн.
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35. Засвар ашиглалтын алба, Үйлдвэрлэлийн алба, Үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн хэлтсээс
хийж гүйцэтгэж байгаа томоохон ажлуудтай холбоотой бүх талын мэдээллийг агуулсан
материалыг нэгтгэн, хавтас үүсгэн архивлаж байна. Тухайлбал Үйлдвэрлэлийн албаны
Лед тэмдэг, цацруулагчийн ажил, Засвар ашиглалтын албаны Хүйтэн асфальтаар
хийсэн туршилтын ажил гэх мэт ажлуудын гэрэл зураг, видео бичлэгийг CD-нд буулган,
тухайн ажлын талаарх мэдээлэл, техникийн тодорхойлолт, ажиллах горим, зураг төсөл,
ulaanbaatar.mn сайтад нийтлэгдсэн мэдээ зэрэг холбогдох бүх мэдээллийг нэг хавтаст
нэгтгэсэн нь цаашид түүх болон үлдэхээс гадна тухайн ажлыг гүйцэтгэх ажилд ихээхэн
тус дөхөм болох давуу талтай юм.

36. Нээлттэй хаалганы өдөрлөг “Иргэдийн оролцоотой эрх зүйн шинэтгэл”-ийн жилийн
ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагааг иргэдэд
сурталчлах, тайлбарлан таниулах, санал хүсэлтийг сонсох зорилгын хүрээнд
“Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ Нийслэлийн Засаг даргын
тамгын газрын баталсан хуваарийн дагуу “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-өө 2017 оны 05
дугаар сарын 04-ний өдөр Жанжин Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.
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37. Мэдээлэл технологийн чиглэлээр хийгдсэн ажлууд:
37.1.

Байгууллагын

хэмжээн

дэх

компьютеруудын

болон

принтер,

хувилагч,

скайнерийн аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангаж, эвдрэл гэмтлийг оношилж
шаардлагатай хэрэгслүүдийг худалдан авч байнгын ашиглалтын бэлэн байдлыг
ханган ажиллаж байна.
37.2.

Байгууллагын тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа хангаж ажилласан

(Router, Switch, Magic finger буюу хурууны хээний цаг бүртгэлийн төхөөрөмж
дагалдах тоног төхөөрөмжүүд)
37.3.

Тоног төхөөрөмжийн зүй зохистой ашиглалт болон аюулгүй ажиллагаанд

зөвлөмж сургалтыг тогтмол хийн ажиллуулж байна.
37.4.

Компьютер болон түүнтэй холбогдох тоног төхөөрөмжийн талаар хэлтэс,

албадаас ирсэн дуудлагын дагуу тухайн салбар нэгжид очиж эвдрэл гэмтэлийг
оношилж хэвийн ажиллагаанд оруулах зохих шийдвэрийг гаргаж ажилласан
37.5.

Тоног

төхөөрөмжийн

холбогдох

бүтэц

зохион

байгуулалт,

өөрчлөлт

шинэчлэлийг санаачилж шийдэж ажилласан.
37.6.

Техник хангамжийн гэмтэл, тоног төхөөрөмжийн жижиг засвар үйлчилгээг хийж

ажиллаж байна. Мөн шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагаар
засварлуулах ажлыг зохион байгуулсан.
37.7.

Байгууллагын

удирдлагууд

болон

мэргэжилтнүүдийн

уялдаа

холбоог

сайжруулах талаар “Мэдээллийн урсгал, мэдээллийн хэрэгсэл” сэдвийн хүрээнд
сургалт зохион байгуулж ажилласан. Уг сургалтанд “Улаанбаатар зам засвар,
арчлалтын газар” ОНӨААТҮГазрын 65 ажилтан албан хаагч хамрагдсан.
37.8.

Нийтийн үйлчилгээний “Улаанбаатар нэгтгэл” ОНӨААТҮГ-ыг татан буулгаж

Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар, Хот тохижилтын газар, Геодези, усны
барилга байгууламжийн газар болсонтой холбогдон Улаанбаатар зам засвар
арчлалтын газар www.ubroad.ub.gov.mn домайн хаягийг авч хөгжүүлэлтийг хийж
ажиллуулж байна.
37.9.

Нийслэлийн Хот тохижилтын газар нүүсэнтэй холбогдуулан дотоод сүлжээ

зохион байгуулалтыг шинэчлэн зохион байгуулсан.
37.10. Байгууллагын нийт ажилтнуудад домайн хост дээр суурилсан цахим хаягуудыг
нээж, Microsoft Outlook дээр тохиргоог хийж ажиллагаад оруулсан.
37.11. www.smartcity.mn, www.edoc.ub.gov.mn, user@ubroad.ub.gov.mn тус 3 сайтын
бүртгэлийг шинээр ажилтан ороход нэвтэх эрх өгөх, ажлаас гарахад нь нэвтрэх
эрхийг түдгэлзүүлэх бүртгэл мэдээллийг хариуцан ажиллуулж байна
37.12. Байгууллагын өрөө хооронд холбогдсон дотуур холбооны утас цахилгаан
холбооны 455244, 453503 дугаарыг KX-TES824 ДХСтанцад холбож дотуур 12
ширхэг дугаар үүсгэн сууриллуулан, програм тохиргоо хийж гүйцэтгэн, бүрэн
ажиллагаанд оруулсан.
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38. Цаг бүртгэлийн системийн суурилуулалт, ашиглалт ZKTeco TX628 маркийн хурууны
хээгээр цаг бүртгэх машиныг Төв оффис, авто бааз, тэмдэг, тэмдэглэгээний үйлдвэр,
асфальтын үйлдвэрт байршуулж нийт ажилтан албан хаагчдын ажлыг цагийг хурууны
хээгээр бүртгэж байнгын ашиглалтын бэлэн байдлыг ханган ажиллуулж байна.

39. Шуурхай төвийн дуудлагын үүрэн телефоны холбоо Байгууллагын шуурхай ажил
хариуцсан диспетчерүүдийг суурин утастай болгосон. Үүнд:


Төв диспетчер 80808891



Автобааз диспетчер 80808892



Тэмдэг, тэмдэглэгээний диспетчер 80808893,



Асфальтын үйлдвэр диспетчер 80808894

40. Байгууллагын өр авлагын дансанд байгаа “Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар”-т
холбогдох ТЭЦ III станц дээр авто замын хучилтын ажлын гүйцэтгэлийн өр авлагыг
НАЗХГ-аас гаргуулахаар Чингэлтэй дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд
нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлсэн.
41. Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс “Жинхэнэ зам” ХХКиас өр авлагаа гаргуулахаар Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх алба руу шийдвэр
гүйцэтгэх бичиг гаргуулсан.
42.
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43. Газрын даргын А/10 дугаар тушаалаар батлагдсан “Өмч хамгаалах байнгын
зөвлөл” ажиллаж байна. Өмч хамгаалах зөвлөл нь 4 удаа хуралдаж 8 асуудлыг
шийдвэрлэсэн. Үүнд:
43.1.

Дахин ашиглах боломжгүй болсон хайсны хаягдал төмрийг акталж байгууллагын

орлого болгох
43.2.

Авто баазын дарга Г.Мягмарсүрэн бага оврын ачааны портер маркийн 64-03

УНЕ, 39-12 УНЗ авто машинуудын эвдэрсэн хөдөлгүүрүүдийг актлуулж, шинээр
хөдөлгүүр худалдаж авах шийдвэр
43.3.

Хангамжийн материалуудын жагсаалтыг гаргаж ажилладаг эсэх талаар

холбогдох мэргэжилтнүүдээр тодорхойлолтуудыг хийлгэж актлах шийдвэр
43.4.

Авто баазын ЗИЛ - 130 СБА ус тээвэрлэх цистерн машиныг акталж Нийслэлийн

Өмчийн харилцааны газарт саналыг хүргүүлж бүртгэлээс хасуулах саналыг
хүргүүлсэн
43.5.

Авто баазын дарга Г.Мягмарсүрэн авто машинуудын эвдэрсэн аккумляторыг

актлуулж, шинээр аккумлятор худалдаж авах
43.6.

Авто баазын дарга Г.Мягмарсүрэн Верна аксент маркийн 39-13 УНЗ авто

машины эвдэрсэн хөдөлгүүрийг актлуулж, шинээр хөдөлгүүр худалдаж авах
шийдвэр
43.7.

Үйлдвэрлэлийн албаны термопластик халаах тогооны дахин засварлах

боломжгүй болсон хөдөлгүүрийг акталж, шинээр хөдөлгүүр худалдаж авахаар
шийдвэрлэв
43.8.

Үйлдвэрлэлийн албаны Асфальтбетон үйлдвэрийн шавар зуурагч машины

хөдөлгүүрийг акталж, шинээр хөдөлгүүр худалдаж авахаар шийдвэрлэв
44. Газрын даргын А/05 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл
ахуй хариуцсан орон тооны бус зөвлөл” 1 удаа хуралдаж 4 асуудлыг шийдвэрлэсэн.
44.1.

Ажлын гутал, хувцас стандартын шаардлага хангасан эсэхийг судлах

44.2.

Ажилтан тус бүрээр ажил болон гэр хооронд явах чиглэлийг хэлтэс албадын

дарга нараар судалгаа гаргуулах
44.3.

СТӨ-д байрлах байранд ИТА-дад хугацаа зааж сургалт явуулах.

44.4.

ИТА-д хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг алба хэлтсээр нь

хийж, 4 сарын 15-ны дотор нийт ажилчдад сургалт хийхээр болов.
45. 2017 оны 01 сараас эхлэн Авто гражид ослын үед гарах машин механизмыг гаргах
гарцын схем зургийг шинээр хийж байршууллаа. Машин механизмын шатахуун
зарцуулалт ашиглалтыг хяналт хийх зорилгоор 30 машин механизмд GPS суурилуулсан
46. Тээврийн хэрэгслүүдэд наасан хуучин логонуудыг хуулж шинээр байгууллагын логог
машинуудын хаалганд нааж байршуулсан.
47. Техникийн бэлэн байдал үүрэг гүйцэтгэх чадамжийг дээшлүүлэх үүднээс машин
механизмд урсгал засвар хийн хувийн хэрэгт хөтлөлт бүртгэл хийсэн.

УБЗЗАГ-ын
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ОНӨААТҮГ-ын даргын 2017 оны 01

сарын 27-ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар

байгуулагдсан Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлөөр 3 машины мотор солих санал оруулж
2 портер 1 вернад ком мотор сольж урсгал засвар хийн хэвийн ажиллаж байна. Мөн
ашиглагдах хугацаа дууссан Зил-130 маркийн СБ1601 улсын дугаартай авто машиныг
актлуулах саналыг байгууллагын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлөөр уламжлуулан
Нийслэлийн өмчийн газарт холбогдох бичиг баримтаар баталгаажуулан явуулсан.
64-03 УНЗ Бага оврын ачааны портер авто машин

39-12 УНЗ Бага оврын ачааны портер авто машин

39-13УНЗ суудлын верна аксент авто машин
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48. Ажил үйлчилгээний шаардлагаар ЦЕГ-ын лицензийн төвд хандаж 13 машинд тусгай
дуут гэрлэн дохио суурилуулах зөвшөөрөл олгуулсан
49. Авто кран болон пишигт мэргэжлийн хяналтын магадлагааг авч ажилласан.
50. Маяти маркийн 6121 УНЭ улсын дугаартай авто машинд пишигний сагс хийлгэсэн

51. Гражийн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор BIG TOWER ХХК-иар гадна талын пасад,
дээвэр, хаалга, цонх, жижүүрийн байр, төв хаалга зэргийг шинэчлэн урсгал засварын
ажлы хийлгэсэн.
Шинэ диспетчерийн байр

Вакум цонх
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Гадна хаалга /өмнө /

Гадна пасад / өмнө нь /

Граж хаалга /өмнө нь/

Гадна хаалга / дараа /

Гадна пасад /дараа нь /

Граж хаалга / дараа нь /

52. Туслах аж ахуйн ажил
52.1.

Байгууллагын хувьд туслах аж ахуй эрхлэх түүн дотор хүнсний ногоо тарих

ажлын хүрээнд СХД-ийн 21- хороонд байрлах 3 га газарт төмс тарих ажилд оролцож
2017-05-31-ний өдөр 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй трактор болон силк ашиглан төмс
тарьж 2017 оны 09 сард ургац хураалтыг хийсэн.
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52.2.

Газрын даргын 2017 оны 05 сарын 26 өдрийн А/58 тоот тушаалын дагуу

Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ нь туслах аж ахуйтай болох
зорилгоор ажлын хэсэг байгуулан мал худалдан авч, бүртгэлжүүлэх ажлыг хийж
гүйцэтгэсэн.
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53. Ажилтан албан хаагчдыг мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, семинарт
хамруулах
53.1.

Нийслэлийн архивын газартай хамтран албан бичиг хэрэг хөтлөлтийн

сургалтыг зохион байгуулж 38 ажилтан албан хаагчийг хамруулсан
53.2.

Монголын авто замчдын холбооноос зохион байгуулдаг авто замын

төсөвчний анхан шатны сургалтанд 3 инженер, 2 эдийн засагч хамруулсан
53.3.

Техник технологийн дээд сургуультай хамтран Полимер битумын хэрэглээ,

туршилт судалгаа, ашиглалтын талаар семинарын ажил зохион байгуулсан
53.4.

Монголын авто замчдын холбоо, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас

хамтран зохион байгуулсан “Авто замын тэмдгийн гэрэл ойлгогчийг шалгах эрх
олгох” сургалтанд 4 мэргэжилтэн хамрагдан шалгагчийн эрхийг авсан
54. Асфальт бетон хольц үйлдвэрлэх
54.1.

Асфальт бетон хольцын шинэчлэгдсэн үнэ тарифыг гаргаж газрын даргад

хянуулж Зам тээврийн хөгжлийн төвд батлуулахаар илгээсэн боловч манай
байгууллага батлах эрх бүхий субъект нь биш, 2017 оны 07 дугаар сараас эхлэн
батлах болно . Иймд танай байгууллага нэн яаралтай батлуулах шаардлагатай бол
Авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хандана уу
гэсэн хариуг 1/276 тоот албан бичгээр мэдэгдсэн. Зам тээврийн яамны Авто замын
бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт илгээн хянагдаж байна. Асфальт бетон
хольцын үнэ: 1. Өнгө асфальт -195,429 ₮
2. Суурь асфальт -187,191
54.2.

Асфальт бетоны үйлдвэр нь 2017 оны 2 дугаар улирлаас эхлэн асфальт

бетон хольцыг үйлдвэрлэж эхэллээ. Асфальт бетон хольцыг гадаад болон дотоод
хэрэгцээнд зориулан нийт 11.098.83 тонныг үйлдвэрлээд байна. Үүнд:
-

Гадны байгууллагын захиалгаар 3752.1 асфальт нийлүүлсэн

-

Дотоод хэрэгцээнд буюу БГД, 10-р хороололын авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн
ажил , авто замын заадас нөхөөсний ажил зэрэгт асфальт бетон хольц үйлдвэрлэж
7346.73 тонныг бэлтгэн нийлүүллээ. Үүнд:
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54.3.

o

БГД, 10-р хороололын авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

o

Авто замын нөхөөсний ажилд

o

ТЭЦ-4 хучилтын ажилд

o

Зүүн 4 замын засварын ажилд

o

Зайсангийн авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил

o

ХААИС-ийн уулзварын өртгөтгөл шинэчлэлтийн ажил
Шингэн битум дотоод хэрэгцээнд зориулж 10-р хороололын ажилд 5.02 тн ,

Заадас нөхөөсний ажилд 2.9 тн, Зүүн 4 замын засварын ажилд 0.82 тн, Чингисийн
өргөн чөлөөнд 1.13 тн тус тус нийт 7.75 тн шингэн битум гаргасан.
55. Төлбөртэй зогсоолын төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн ажил
55.1.

Хангарьд ордны баруун талын төлбөртэй зогсоолын шинэчлэлтийн ажлын

хүрээнд 64 авто машины зогсоолтой байсныг нэмж 89 авто машины зогсоол болгон
хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг өөрчилсөн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй зорчигчдод
зориулсан хоёр зогсоол, 71 зогсооолд дугуй хязгаарлагч, 78 м2 явган 8 у/м хурд
сааруулагч, 205 м2 талбайд хэвтээ тэмдэглэгээний ажил хийсэн.

55.2.

Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо Хангарди ордны баруун талын төлбөртэй авто

зогсоолын тоног төхөөрөмжийн шинчэлэлтийн ажил
ID-карт уншигч болон төхөөрөмжийн их хавтан суурилуулсан байдал
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Камер болон карт уншигч гар, принтер,програмын суурилуулсан байдал
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55.3.

П.Н.Шастиний нэрэмжит Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн урд талын нийтийн

эзэмшлийн талбайд байгуулагдсан төлбөртэй зогсоолын тохижилтийн ажил

56. Шуурхай удирдлагын төв нь иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн санал
хүсэлтийг хүлээн авч, тэмдэглэн цааш хариуцсан алба хэлтэст дамжуулан шуурхай арга
хэмжээ авч шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Шуурхай ажлын бригадын бүрэлдэхүүнд
замчин 1, тэмдэгчин 1, цахилгаанчин 1, автомашины жолооч 1 байдаг. Нийт 16 хүний
бүрэлдэхүүнтэй 4 бригад 24 цагийн тасралтгүй үйл ажиллагааг явуулж байна. Мөн
шуурхайн 4 диспетчер 24 цагаар дуудлага хүлээн авч ажиллаж байна.
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2017 онд Шуурхай удирдлагын төвийн утсанд ирсэн дуудлага

Хураасан

зассан

Ирсэн
дуудлага

Ирсэн
дуудлага

Ирсэн
дуудлага

Нийт

Ирсэн
дуудлага

Гэрэлтүүлэг

Зассан

Зам

Хураасан

Хайс

Ирсэн
дуудлага

Тэмдэг

1

9

6

3

40

78

20

2

45

97

2

11

7

3

25

29

17

6

9

51

3

16

13

3

25

38

10

4

20

65

4

21

8

9

27

48

16

7

19

74

5

43

9

45

37

43

112

13

10

103

6

30

12

34

20

33

24

10

15

75

7

14

0

10

10

11

41

1

2

28

8

23

1

38

22

22

15

16

4

65

9

33

4

28

21

17

19

8

3

65

10

22

6

36

27

37

15

3

18

70

11

25

8

40

18

20

18

3

29

75

12

35

12

19

25

16

22

5

24

89

Нийт

281

86

268

297

392

329

78

198

857

Сар

Нийт
дүн

1057

Шуурхай удирдлагын төвийн утсанд ирсэн дуудлагын дундаж үзүүлэлт

Тэмдэг арчлалт
43,3%

Хайс арчлалт
26,7%

Гэрэлтүүлгийн
арчлалт
16,7%

Авто зам, замын
байгууламжийн
арчлалт
13,3%
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56.1.

2017 он гарсанаар ХУД-ийн нутаг дэвсгэр Наадамчдын замд замын

инженерүүдийн хамт цас мөс цохиж арилгах, нийтийн их цэвэрлэгээнд БЗД-ийн
нутаг дэвсгэр зүүн дөрвөн замаас офицерийн тойрог хүртэлх 2,5 км замын цас
мөсийг арилгах арга хэмжээ зэргийг нийт 40-өөд ажилчин албан хаагчдын хамт
цэвэрлэсэн.
56.2.

Дүнжингарав худалдааны төвөөс зүүн тийш төмөр замын гарамын наана

гэрэлтүүлгийн шон унасан байсныг 2ш гэрлийн хамт 1 шон хураан авч гэрлийн
тасарсан утсыг холбосон. БЗД 21-р хороо Дарь эхийн Ганцийн буудалд гэрэлтүүлэг
асахгүй байсныг цагийн тохиргоо хийж гэрэлтүүлгийг асаасан. Сонсголонгийн
гүүрнээс цаашхи гэрэлтүүлгийг цагийн тохиргоо хийж асаасан
56.3.

-р сарын 27 БЗД-ийн Улиастайн гүүрний хашлага эвдэрсэн байна гэсэн

мэдээллийн дагуу 7м урттай 3-4 трубагаар хашилт, хаалт гагнаж бэхэлж тогооох
ажил хийж гүйцэтгэсэн.

Ажил гүйцэтгэхээс өмнө
56.4.

Ажил гүйцэтгэсний дараа

4-р сарын 5 Дүнжингарав худалдааны төвийн баруун талд автозам

цөмөрснийг 25 м2 газарт 12м3 дайргаар дүүргэлтийн ажил хийсэн. 4-р сарын 7нд
ХУД ТЭЦ-4 замд дайргаар дүүргэлт хийсэн.

56.5.
4-р сарын 13 Яармагийн гүүрэнд 240м урт газарт үзлэг хийсэн. 4-р сарын 15нд
ЧД 19-р хороо Гүнт явах замд Давсны үйлдвэрийн талд зам цөмөрсөн байсныг
дайргаар дүүргэлт хийсэн. 4-р сарын 18нд Таван шарын гарам даваад замын
уулзварын цөмөрсөн хэсэгт дайргаар дүүргэлт хийсэн.
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56.6.

СБД Өвөрсогоотод автозамын цөмөрсөн хэсэгт дайргаар дүүргэлт хийсэн.

56.7.

4-р сарын 15 наас БГД 10-р хорооллын 812м урттай замд шинээр зам тавьж,

өргөтгөл хийгдэж байгаатай холбогдуулан өдөр тутамдаа газар шорооны ажил,
ногоон байгууламжийн мод бут суулгах, борооны ус зайлуулах шугам хоолойн нүх
ухах, гэрэлтүүлгийн шон суурилуулах нүх ухах зэрэг газар шорооны ажлыг хийж
гүйцэтгэхэд оролцож ажилласан.
56.8.

4-р сарын 21 Яармагийн түр гүүрний 12,8 урт метр дугуй цохигч хашлага

засварласан.
56.9.

4-р сарын 29 СБД Буян компаний 10см өргөн, 20см урт цөмөрсөн замд

шороон дүүргэлт хийсэн.
56.10.

Энхбаяр инженерийн хамтаар СБД Бэлхийн гүүрний явган хүний замд 9м урт

хашлага шинээр гагнаж будаж суурилуулсан.
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56.11.

5-р сарын 1

ХУД –ийн Яармагийн түр гүүрний үзлэг шалгалтыг тогтмол

Баасан гариг бүр явуулж байгаатай холбогдуулан шалгалтаар явж 2ш хөндлөн
татуургыг гагнаж бэхэлсэн.
56.12.

Бөмбөгөрөөс Гэсэр сүм явах замд дүүжин тэмдэг унах гэж байсныг 5-р сарын

2-нд хүлээн авсан. 5-р сарын 6 ны өдөр Баяндэлгэр инженерийн удирдлаганд мөн
Яармагийн түр гүүрний 2ширхэг боолтыг чангалж бэхэлсэн.
56.13.

5-р сарын 12 Баяндэлгэр, Дэлгэрмаа инженерийн удирдлаганд Яармагийн

түр гүүрний суларсан боолтуудыг чангалж бэхэлсэн.
56.14.

5-р сарын 13 10-р хорооллын автозамын өргөтгөлийн ажлын хүрээнд замын

хашлаганы нүх ухаж явган замын хавтан суулгаж гагнах ажил хийсэн.
56.15.

5-р сарын 17 10-р хорооллын автозамын шинэчлэлийн ажлын хүрээнд ус

зайлуулах хоолойн ажил болон газар шорооны ажил хийсэн.
56.16.

5-р сарын 19. Дэлгэрмаа инженерийн хамт Яармагийн гүүрэнд үзлэг шалгалт

хийсэн. Баянбүрдийн тойргоос Гэсэр сүм явах замд зам цөмөрсөн байсныг дайргаар
дүүргэлт хийсэн.
56.17.

5-р сарын 22. Энхбаяр инженертэй хамт Таваншарын замд нөхөөс хийсэн.

Дэлгэрмаа, Нямдарь инженертэй зүүн 4 замд 90м урт газарт зам зорох ажил хийсэн.
10-р хороололд 18ш гэрлийн шон суулгаж газар шорооны ажил хийсэн.
56.18.

5-р сарын 27. 10-р хорооллын замд гэрэлтүүлгийн анкер суулгаж, явган

замын хавтан хуулж хураасан. Чингисийн өргөн чөлөө, Цагаан хаалганаас Төв
шуудан, ЭТӨЧ Төв шуудангаас баруун 4 замд хооронд 100м2 газарт нөхөөсний
ажил хийсэн.
56.19.

6-р сарын 2. Баяндэлгэр инженерийн хамт Яармагийн гүүрний бэхэлгээ, үзлэг

шалгалтыг хийсэн.
56.20.

6-р сарын 3. Яармагийн гүүрний тасарсан татуургыг чангалж боосон. Баянгол

зочид буудлын урд зам цөмөрсөн байсныг мэдээллийн дагуу очиж Энхбаяр
инженерийн хамт дайргаар дүүргэлт хийсэн. 2017 оны 01 сарын 01 ны өдрөөс 06
сарын эхний хагас шуурхай бригадын ажилчид нийт 293 ширхэг хайс, 67 ширэг
тэмдэг нийт 360 хайс тэмдэг засварлахаар хураан авсан.
56.21.

Яармагийн гүүрнээс ТЭЦ-3 ын уулзвар хүртэл автозамын заадасны ажил

хийж гүйцэтгэсэн. Инженер Хүрэлчулуун, Буянтогтох нарын удирдлаганд замын
заадас нөхөөсний ажил хийж гүйцэтгэсэн. Чингисийн өргөн чөлөө, Цагаан
хаалганаас Төв шуудан , ЭТӨЧ, Төв шуудангаас баруун 4 зам хооронд 100м2 замд
нөхөөсний ажил хийж гүйцэтгэсэн.
56.22.

Нийслэлийн хэмжээнд тохиолдож болзошгүй үер,усны аюулаас урьдчилан

сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах хүч хэрэгслийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах
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сургуулилтийн арга хэмжээнд 4 машин, 2 механизм нийт 25 ажилтан албан хаагч
оролцсон.

56.23.

Чингэлтэй дүүргийн 13-р хороо Чингэлтэй18 урт гүүрний дам нуруу засварлах

ажил, Зайсангийн авто замын өргөтгөл шинэтгэлийн ажил, Баянгол дүүргийн 5, 6
дугаар хороо, 10 дугаар хороолол “МТ” шатахуун түгээх станцаас “Жаст ойл”
шатахуун түгээх станц хүртэлх туслах зам, замын байгууламжийн тохижилтын
ажилд туслангаар ажилласан.
56.24.

Сонсголонгийн гүүр дээр гарсан ослоор эвдэрсэн эвдрэлийг засварласаж

шуурхай арга хэмжээ авсан. Мөн 50 урт метр хашлага хайсыг шинээр хийж
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан
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56.25.

Яармагийн түр төмөр гүүрний засварын ажлыг 2017.10.04 өдөр хийж

хөдөлгөөн аюулгүй байдлыг ханган ажилласан.
56.26.

2017.10.13 – ны өдөр Нарны зам Нарантуулын урд талаас вокзал хүртэл 36

ширхэг худагны таг тавих ажил хийж гүйцэтгэсэн. Таван толгойн гүүр цөмөрсөн
хэсэгт засварын ажил хийж хөдөлгөөнийг хэвийн үргэлжлүүлэх арга хэмжээг авсан.
Баянбүрдийн тойрог "Нисдэг машины" эсрэг талд авто замын доор гарсан УСУГ-ын
шугамын гэмтлийг засварлуулж авто замын засварын ажлыг хийсэн.
56.27.

Жуулчины гудамжинд дайрагдсан байсан шонг ачиж авчирч буулгасан.

Зайсангийн замд машин өгсөхөд гулгаа ихтэй байна гэсэн мэдээллийн дагуу очиж
600кг давс цацсан. Халдвартын эцсээс дайрагдаж хугарсан саадыг тойрох тэмдэг
түмбийн хамт хураан авсан
IY БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ
1. Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах чиглэлээр
1.1 Байгууллагын www.ubroad.ub.gov.mn вэб сайтад мэдээ, мэдээллийг тогтмол
нийтлэж байна.
1.2 14 хоног тутамд хийсэн ажлын тайлан мэдээ болон Засаг Даргын Тамгын Газрын
мониторингийн хэлтэст цахимаар болон албан бичгийн хавсралтаар хүргүүлж
ажиллаж байна.
2. Хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр
2017 оны жилийн эцсийн байдлаар, Б тушаал 237 гаргасан. Үүнд: ажилд авах 40,
ажлаас чөлөөлөх 58, сэлгэн ажиллах 21, ээлжийн амралт авах 36, сахилгын
шийтгэл ногдуулах 34, ажил хавсран гүйцэтгэх 3, чөлөө олгох 9, албан тушаалын
нэр өөрчлөх 4, буцалтгүй тусламж, тэтгэмжийн 26 тушаал батлагдсан Ажилтнуудын
ажлын газрын 95 тодорхойлолт гарснаас Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Элчин
сайдын яаманд гаргасан тодорхойлолт 9, Банкинд хандсан тодорхойлолт 80, Банк
бус санхүүгийн байгууллагад хандсан 6 тодорхойлолт тус тус гаргасан байна.
3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр: Шилэн дансны тухай
хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хуулийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Шилэн
дансны 3 бүлэгт 67 мэдээллийг шивж илгээсэн. Үүнд:
3.1 Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж,
зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт бүлэгт 1
мэдээлэл оруулж ажилласан.
3.2 Бонд, өрийн бичиг, баталгаа түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр
хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө
зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр бүлэгт 1 мэдээлэл оруулж
ажилласан.
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3.3 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого
зарлагын мөнгөн гүйлгээ бүлэгт 65 мэдээлэл шивж тус тус тайлагнасан.
3.4 Ажилчдын цалин хөлсийг сар бүрийн 10-н 25-ны дотор хоёр удаа батлагдсан
цагийн тооцоог үндэслэн бодож олгож байна. Үүнд:
Бараа материал болон хөрөнгийн орлого зарлагыг анхан шатны баримт болон
захиалгын хуудсыг үндэслэн орлогодож зарлагадах. Байгууллагын эд хөрөнгийн
тооллогыг хийж бүх бараа материалыг коджуулан программд оруулсан.
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл хөтөлж картжуулсан. Тээврийн хэрэгслийн альбом
гаргасан. Бараа материалын анхан шатны бодлогыг үндэслэж орлого зарлагыг
тайлагнаж баланс бэлтгэх хяналт тавив. Байгууллагын бараа материал болон
хөрөнгийн орлого зарлагыг анхан шатны баримт болон захиалгын хуудсыг
үндэслэн орлогодож зарлагадсан.
Байгууллагын нийт бараа материалын тайланг гаргав. Нийт 19 төрлийн тайлан
гаргасан. 2002 оны "Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг
хэрэглэгдэн анхан шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөн заавар"-ын 2.6 дахь заалтыг
мөрдөн ажилласан.
3.5 Зардал гарч хийгдэж байгаа гэрээт болон гэрээт бус ажил тус бүрээр өртөг
зардлыг дансдад хуримтлуулан ашиг алдагдлыг ажил тус бүрээр тооцож ажиллах.
Бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулж няравууд агуулахын бүртгэл хөтөлж байна. Мөн
программд хэлтэс албадуудын борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тус тусад нь
тусгаж өртгөөр дансны төлөвлөгөө боловсруулсан. Ажил тус бүр өртөг зардлын
дансанд бүртгэсэн. Гэрээт ажил болон түрээсийн орлого бүрдүүлэлтэнд,
биелэлтэнд хяналт тавьж орлогыг цаг хугацаанд нь дансанд төвлөрүүлэх.
3.6 ЧД-ийн татварт НӨАТ, ХХОАТ, болон бусад татварын тайланг хугацаанд нь
тушааж, тооцоонд график гарган ажилласан.
3.7 Төлбөртэй зогсоолуудаас нийт 122 900 000 төгрөгийн орлогыг татан
төвлөрүүлсэн.
3.8 Байгууллагын НД-ын тайланг хугацаанд нь сар бүр гаргаж ажиллагсадын
нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилтийг хийв. Үүнд: Давхардсан тоогоор 1135
удаа бичилт хийжээ. Дунджаар 227 ажилтаны дэвтрийг баталгаажуулсан.
3.9 Программд алба хэлтсийн борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тус тусад нь
тусгаж өртгөөр дансны төлөвлөгөө боловсруулсан. Ажил тус бүр өртөг зардлын
дансанд бүртгэж үр ашгийн тооцоог нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна.
3.10 Эдийн засгийн үзүүлэлтээр шинжилгээ хийх түвшинд хүрэхийн тулд дансны
төлөвлөгөөг боловсронгуй болгох чиглэлээр ҮАТХ-тэй хамтран ажиллаж бүртгэл
хөтлөлтийг сайжруулж няравууд агуулахын бүртгэл хөтөлж байна. Мөн
программд алба хэлтсийн борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тус тусад нь
тусгаж өртгөөр дансны төлөвлөгөө боловсруулсан.
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3.11

Нээлттэй ажлын байрны заруудыг байгууллагын цахим хуудас, ажлын зарын

сонин, сайт, пейж групп, лавлах утас гэх мэт сувгуудаар удаа дараа нийтэлсэн.
Y БҮЛЭГ. БУСАД АЖЛЫН ТАЛААР
1.

XVII Жарны алтан унжлага хэмээх гал тахиа жилийн сар шинийн баярыг угтсан арга
хэмжээ зохион байгуулж ахмад буурлууддаа хүндэтгэл үзүүлсэн. хүндэтгэл үзүүлсэн.
Хүндэтгэлийн ажиллагааны үеэр газрын дарга Ж.Чинзориг байгууллагын бүтэц,
хэрэгжүүлж байгаа томоохон ажлуудын талаар танилцуулж, ахмадууддаа гарын бэлэг
гардуулсан. Үйл ажиллагаа урлагийн тоглолтоор үргэлжилж МУСТА Д.Бурмаа, дуучин,
жүжигчин Б.Батмэнд, дуучин Б.Батбаяр нар ая дуугаа өргөж, ахмадуудад эрүүл энх,
сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөлөө.
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2. 10-р хороололын туслах замын тохижилтын ажлыг гүйцэтгэж байгаа инжинер техникийн
ажилчид болон замчдад ажлын урам өгөх зорилгоор Үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн
хэлтэс болон Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтнүүд зүгээс пицца болон
ундаагаар дайллаа.

3. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан “Улаанбаатар зам засвар,
арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ нийт ажилтнуудын хүүхдүүдийн дунд “Миний мөрөөдлийн
зам”

уралдааныг

зохион

байгуулж, 2017 оны 05 дугаар
сарын 31-ний өдөр шагнал
гардууллаа. Уг уралдаан нь
5-8 насны хүүхдүүдийн дунд
Зураг,

9-13

хүүхдүүдийн

дунд

насны
Чөлөөт

уран бүтээл, 14-16 насны
хүүхдүүдийн

дунд

Шүлэг

гэсэн төрлөөр явагдсан юм.
сайтар
гарцаар

ойлгодог

төдийгүй

гарч,

хүний

хөдөлмөрийг хүндэлж байхыг өгүүлсэн байна.
Түүнчлэн

ундааны

бөглөө,

соруул,

пиццаны хайрцаг, зайрмагны мод, ариун
цэврийн цаасны доторх гэх мэт бүх
төрлийн хаягдлуудыг ашиглан

сэдвийн

агуулагт тохируулж чөлөөт уран бүтээл
хийсэн нь сонирхол татахуйц, сайхан
бүтээл болсон байлаа. Ийнхүү анхны
жилээ

зохион

байгуулагдсан

“Миний

мөрөөдлийн зам” уралдаан амжилттай болж өндөрлөсөн.
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4.

“Улаанбаатар марафонд нэгдэцгээе” цом аялуулах аян
“Улаанбаатар

зам

засвар,

арчлалтын

газар”

ОНӨААТҮГ-ын хамт олон “Улаанбаатар марафонд
нэгдэцгээе” Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цом
аялуулах аяны хүрээнд төлөвлөгөөний дагуу спорт,
хүмүүнлэгийн арга хэмжээ зохион явуулж байгаа
билээ. Өнөөдөр Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 5000
метрийн

зайн

гүйлт,

төрөл

бүрийн

буухиа

тэмцээнүүдийг амжилттай зохион байгууллаа. Түүнчлэн
Хүмүүнлэгийн ажлын хүрээнд тус байгууллагад 30 жил ажилласан, одоо гавъяаныхаа
амралтыг

эдэлж

С.Төрбат,

хөгжлийн

Засвар

байгаа

ашиглалтын

Б.Мөнхбаяр,

өрх

ахмад

настан

бэршээлтэй

ажилтан

албаны

замчин

толгойлсон

эмэгтэй

Үйл

ажиллагаа төлөвлөлтийн хэлтсийн Зогсоолын
ажилтан З.Бямбаа нарт байгууллагаас нэг
удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлсэн юм.
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5. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339
дүгээр

тогтоолоор

баталсан

“Гамшгийн

аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио
дамжуулах журам”-д зааснаар жил бүрийн 03
дугаар сарын 4 дэх долоо хоногт улс орон
даяар зарлан мэдээллийн техник хэрэгслийн
бэлэн байдлыг шалгах, түүнд хамрагдаж буй
иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор Гамшгийн аюулын
тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуулийг уламжлал болгон
зохион байгуулдаг. “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын
ажилтнууд 2017 оны 03 сарын 23-ны өдрийн
16.00 цагт Гамшгийн аюулын тухай зарлан
мэдээллийн эхний дохиогоор “Нуугд- СууХүлээ”

зарчмыг

баримтлан

өрөө

тасалгаандаа, ширээн доогуураа нуугдаж,
хоёр дахь дохиогоор гарын доорхи зүйлээр
толгойгоо хамгаалан байгууллагын гадна
аюулгүй талбайд цугларлаа.
6. Олон улсын ахмадын өдрийг угтаж тус газраас өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
ахмадуудыг “Монгол наадам” ОНӨААТҮГ-ын амралтын цогцолборт 2017 оны 09 дүгээр
сарын 23-ны өдөр хүлээн авах арга хэмжээг зохион байгуулж хүндэтгэл үзүүлсэн.

7. Монгол улсад авто замын салбар үүссэний 88 жилийн ой, “Замчдын өдөр”-ийг угтаж нийт
ажилтан албан хаагчдын дунд чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх, хамт олны
найрсаг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, авъяастай ажилтнуудыг тодруулах зорилгоор
байгууллагын нийт ажилтнуудын дунд урлаг, спортын тэмцээн зохион байгуулсан.
7.1. Спортын арга хэмжээ 2017 оны 10 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд зохион
байгуулж “Сагсан бөмбөг”, “Гар бөмбөг”, “Шатар”, “Ширээний теннис” спортын 4
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төрлөөр өрсөлдсөн. Нийлбэр оноогоор Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн хамт олон
Тэргүүн байранд шалгарч шилжин явах цомын эзэн болсон.

7.2. Урлагийн арга хэмжээ 2017 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулж
“Мэндчилгээ”, “Яг түүн шиг”, “Хошин шог” урлагийн 3-н төрлөөр өрсөлдсөн.
Тэмцээнийг Орлогч дарга Х.Пүрэвжаргал, МУСТА, “Мөрөөдлийн театр”-ын
жүжигчин Б.Навчаа, “Эмоци продакшны жүжигчин н.Эзэнмөнх нар шүүн явуулсан.
Нийлбэр оноогоор Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс тэргүүн байр эзэлж, цомын эзэн
болсон.
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8. “Замчдын өдөр” тохиолдуулан ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын

хүрээнд Үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн хэлтсийн Төлбөртэй зогсоол хариуцсан ажилтан
таван хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх З.Бямбаад иж бүрэн таван ханатай гэр бэлэглэлээ.

Танилцсан:
ДАРГА

Ж.Чинзориг

Тайлан хянасан:
Үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Д.Ариунболд

Тайлан нэгтгэн боловсруулсан:
Үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Б.Болор-Эрдэнэ
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