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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Бодлогын баримт бичиг Зорилтын 
тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл 3 3 

Нийт 3 3 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Нийтийн тээврийн  хэрэгслийг байгальд ээлтэй  
технологид шилжүүлэх ажлыг  үе  шаттайгаар хэрэгжүүлж, эко   автобус, 
троллейбусны хэрэглээг  нэмэгдүүлнэ.                     
Төлөвлөлтийн уялдаа: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 2.5.18  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1-р арга хэмжээ: Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд цахилгаан хөдөлгүүртэй их багтаамжийн автобусыг 
нэвтрүүлнэ. 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 2.5.18  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 3,000,000,0 мян. төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Санхүү 
бүртгэлийн хэлтэс. 

Суурь түвшин 1  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цахилгаан автобус, дагалдах хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 46 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Нийтийн тээврийн  хэрэгслийг байгальд ээлтэй  
технологид шилжүүлэх ажлыг  үе  шаттайгаар хэрэгжүүлж, эко   автобус, 
троллейбусны хэрэглээг  нэмэгдүүлнэ.                     
Төлөвлөлтийн уялдаа: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 2.5.18  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2-р арга хэмжээ: "Зорчигч тээвэр 
гурав"ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийг шинээр барих ажлыг 
үргэлжлүүлнэ.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 2.5.18  
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 2,000,000,0 мян. төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Санхүү 

бүртгэлийн хэлтэс. 

Суурь түвшин 30% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 40% 

Жилийн эцэст: 80% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. Гэнэтийн гамшиг осол, аюулт үзэгдлийн эрэмбийг 
тогтоож, тэдгээрийг даван туулах төлөвлөгөө, "Аюулгүйн матриц" боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ  
Төлөвлөлтийн уялдаа: Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийн 5.4.7  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3-р арга хэмжээ: Гамшгаас  
хамгаалах тухай  хуулийг  хэрэгжүүлж  ажиллах, гамшгаас хамгаалах 
бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэлийн 5.4.7  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Техник, 
технологийн хэлтэс. 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 
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БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Их багтаамжийн цахилгаан автобусыг нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнд нэвтрүүлнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас 

жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.1. Тоо 1 2 46 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ийн үр дүн: Шинээр автобус парк барих ажил үргэлжлэнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас 

жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.2 Хувь 30% 40% 80% 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ийн үр дүн: Гамшгаас хамгаалах хууль хэрэгжинэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас 

жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №1.3 Хувь 100% 100% 100% 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл Зорилтын тоо Арга хэмжээний 
тоо 

1. 
Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

 
3 3 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 
чиглэсэн зорилт 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.-р арга хэмжээ: Үйлчилгээний 
санал гомдол, ашиглалтын саатал, зам  тээврийн осол зөрчлийг 
бууруулах 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Тээвэрлэлт 
үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 50% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйлчилгээний санал гомдол, ашиглалтын саатал, зам  
тээврийн осол зөрчил буурсан хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 60%  

Жилийн эцэст: 70% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 
чиглэсэн зорилт 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.2.-р арга хэмжээ: Засвар 
үйлчилгээнд хамрагдах хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ерөнхий 
байдалд тогтмол хяналт тавьж, үзлэгээр илэрсэн эвдрэл гэмтлүүдийг 
богино хугацаанд чанартай  засварлаж, техникийн бэлэн байдлын 
коэффициентыг  82,5 %-иас бууруулахгүй  ажиллах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Техник технологийн хэлтэс 

Суурь түвшин 78,0% 
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Шалгуур 

үзүүлэлт Техникийн бэлэн байдлын хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 80,0%  

Жилийн эцэст: 82,5% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3.Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 
чиглэсэн зорилт 
Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.3.-р арга хэмжээ: Нийт хөдлөх 
бүрэлдэхүүнийг улсын үзлэг оношлогоонд жилд 2 удаа хуваарийн 
дагуу хамруулах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Техник технологийн хэлтэс 

Суурь түвшин 93,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөдлөх бүрэлдэхүүний үзлэг оношлогоонд хамрагдсан 
хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 95,0%  

Жилийн эцэст: 95,0% 

 
 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  ЗОРИЛТЫН  
ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.-ийн үр дүн: Төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.1. Хувь 50,0 60,0 70,0 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.2. Хувь 78,0 80,0 82,5 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №2.3. Хувь 93,0 95,0 95,0 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт Зорилтын 
тоо 

Арга хэмжээний 
тоо 

1. Монгол Улсын Авто тээврийн тухай хууль 3 3 

Нийт 3 3 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн зорилт 
Монгол улсын Авто тээврийн тухай хууль. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: Нийтийн 
тээврийн үйлчилгээний газартай ажил үйлчилгээний гэрээ байгуулан 
ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Тээвэрлэлт 
үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 90,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Гэрээ дүгнэгдсэн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 92,0% 

Жилийн эцэст: 95,0% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн зорилт 
Монгол улсын Авто тээврийн тухай хууль.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2-р арга хэмжээ: Нийтийн 
тээврийн үйлчилгээний MNS 5012:2014 стандартын шаардлага 
хангуулах, арга  хэмжээг  зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Тээвэрлэлт 
үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 85,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 90,0% 
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Жилийн эцэст: 100,0% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.3. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
чиглэсэн зорилт 
Монгол улсын Авто тээврийн тухай хууль.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3-р арга хэмжээ: TBOX-ын 
зөрчлийг бууруулж ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Тээвэрлэлт 
үйлчилгээний хэлтэс 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 

үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 82,5% 

Жилийн эцэст: 85,0% 

 
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН 

 ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн:.Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, 
хүртээмж сайжирна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.1. Хувь 90,0 92,0 95,0 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.2. Хувь 85,0 90,0 100,0 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.1.3. Хувь 80,0 82,5 85,0 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд Арга хэмжээний 
тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 13 

2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, 
статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

1 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 2 

4. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 2 

5. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн давхардал, 
хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн 
зөвлөгөө үзүүлэх 

4 

6. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 5 

7. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд 
нь үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар 
хангах 

4 

Нийт 31 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.1-р арга хэмжээ: УИХ, 
Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоол, Нийслэлийн засаг 
даргын захирамж, дээд газрын үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж мөрдөж 
ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тогтоол, шийдвэр, захирамж, үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:100,0%  

Жилийн эцэст: 100,0% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.2. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.2-р арга хэмжээ: Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн ISO45001:2018 
стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Бүх хэлтэс 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30,0% 

Жилийн эцэст: 60,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.3. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.3-р арга хэмжээ: Нээлттэй 
ажлын байрны зарыг олон нийтийн мэдээллийн  хэрэгсэл, вэб 
сайтад зарлаж, сонгон  шалгаруулалт  хийх.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Ажлын байрны зарыг мэдээллийн хэрэгслээр зарласан 

тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 2 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.4. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.4-р арга хэмжээ: Хууль 
сурталчлан таниулах, байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон 
нийтэд нээлттэй ил тод, байлгах зорилгоор мэдээллийн самбар 
тогтмол ажиллуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.5. Тендерийн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.5-р арга хэмжээ: Тендерийн 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд: Худалдан авах 
ажиллагааг 100% цахим хэлбэрээр явуулж, иргэд, олон нийтийн 
оролцоо, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналтыг 
сайжруулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Худалдан авах ажиллагаа төлөвлөгөөний дагуу 
явагдсан  хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.6. Байгууллагын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хууль 
дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.6-р арга хэмжээ: Байгууллагын   
хөдөлмөр  аюулгүй  ажиллагааг   хууль  дүрмийн  хүрээнд 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд тавих, үзлэг 
шалгалт хийх,  болзошгүй үйлдвэрлэлийн ослоос  урьдчилан 
сэргийлэх, чанаржуулах ажлыг зохион байгуулах.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө 
Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 0 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Үйлдвэрлэлийн ослын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 0 

Жилийн эцэст: 0 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.7. Байгууллагын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хууль 
дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.7-р арга хэмжээ: Ажилчдыг нэг 
бүрийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 105,1 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Нэг бүрийн хамгаалах хувцсаар хангасан хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 85,0% 

Жилийн эцэст: 90,0% 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.8. Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.8-р арга хэмжээ: Ажилчдыг  
нарийн  мэргэжлийн  эмч  нарын  үзлэгт   хамруулах, оношлогдсон 
өвчлөлийг хянах, эрүүлжүүлэх,  хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх 
сургалт сурталчилгааны ажлыг  мэргэжлийн  байгууллагуудтай  
хамтран  зохион   байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 20,0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 82,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан тоо, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 85,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.9. Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.9-р арга хэмжээ: Үйлдвэрчний 
эвлэлийн хорооны хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу 
ажилчдын  нийгмийн асуудлыг  шийдэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 80,0 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 8 

Шалгуур 
үзүүлэлт Нийгмийн асуудал шийдсэн хүний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:6  

Жилийн эцэст: 10 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.10 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.10-р арга хэмжээ: Архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн тайлан, мэдээ гаргах, архивт нөхөн бүрдүүлэлт 
хийж, хүлээн авсан баримт бичгийг төрөлжүүлэн  бүртгэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Архив, бичиг хэргийн ажилтан Г.Тайван 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нэгжүүдийн хадгалагдаж байгаа цаасан  баримтад үе 
шаттай цахим хувь үйлдсэн хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 90,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.11 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.11-р арга хэмжээ: Нэгжүүдийн 
хадгалагдаж байгаа цаасан  баримтад үе шаттай цахим хувь үйлдэж, 
төрийн архивын нэгдсэн системийг сайжруулан, цаасан болон цахим 
баримтын аюулгүй байдлыг хангах.  

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө 
Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Архив, бичиг хэргийн ажилтан Г.Тайван 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Нэгжүүдийн хадгалагдаж байгаа цаасан  баримтад үе 

шаттай цахим хувь үйлдсэн хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 85,0% 

Жилийн эцэст: 90,0% 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.12 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.12-р арга хэмжээ: Хариутай 

албан бичгийг хуулийн  хугацаанд шийдвэрлэж ажиллах.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Бүх хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.13 Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1.13-р арга хэмжээ: Өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Бүх хэлтэс 

Суурь түвшин 100% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100% 

Жилийн эцэст: 100% 
 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.2.1-р арга хэмжээ: Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын дундын мэдээллийн сан 
www.erp.ulaanbaatar.mn, цахим хуудсыг байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ашиглах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт ИТА-ын хамрагдалтын хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион 
байгуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.1-р арга хэмжээ: Байгууллага 
сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, сонин хэвлэл, телевиз, пейж 
хуудас, мэдээллийн хэрэгслээр үйл ажиллагаагаа сурталчилах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур 
үзүүлэлт Хэвлэл мэдээллээр сурталчилсан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 4 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.2. Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион 
байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.3.2-р арга хэмжээ: Холбогдох чиг 
үүргийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад 
байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангах чиглэлээр хамтран 
ажиллах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Бүх хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 

үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.1-р арга хэмжээ: Гадаадын улс 
орнуудын нийтийн тээврийн байгууллагуудаас туршлага судлан, 
тэргүүний техник, технологи нэвтрүүлэх, сургалтад хамрагдах 
ажлуудыг зохион байгуулах.  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 42,4 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс, Техник 
технологийн хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур 
үзүүлэлт Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 1 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.2. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.4.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
гадаад харилцааг өргөжүүлэх бодлогыг оновчтой төлөвлөн 
боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах,   үйл ажиллагааны үндсэн чиг 
үүргийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, зорчигчдод эерэг 
сэтгэгдэл төрүүлэх ажлыг санаачлан, зохион байгуулах.  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур 
үзүүлэлт Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 1 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.1-р арга хэмжээ: Үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм,  журам, 
зааврыг тухай бүр шинэчлэх  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур 
үзүүлэлт Дүрэм, журам зааврыг шинэчилсэн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 3 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.2. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын  
хууль  эрх  зүйн  орчинг  бүрдүүлж,  аливаа  эрсдлээс  сэргийлэх,  
сургалт  сурталчилгааны  ажил  зохион байгуулах  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Хуулийн ахлах зөвлөх Т.Ууганбаяр, хуулийн зөвлөх 
П.Онон 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур 
үзүүлэлт Сургалт явуулсан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 3 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.3. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.3-р арга хэмжээ: Эрхлэх 
асуудлын хүрээнд үүссэн шүүхийн маргааны шийдвэрлэлт, явц, үр 
дүнгийн талаар дээд шатны байгууллагад тогтоосон хугацаанд 
тайлагнаж мэдээлэх  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Хуулийн ахлах зөвлөх Т.Ууганбаяр, хуулийн зөвлөх 
П.Онон 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт Маргаан шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.4. Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 
давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.5.4-р арга хэмжээ: Хуулийн 
ажилтныг мэргэжлийн холбогдолтой сургалтанд хамруулж байх, 
хуулийн ажилтныг томилж, чөлөөлөхдөө НЗДТГазрын Хууль, эрх 
зүйн хэлтэст танилцуулж, санал авч байх  
Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэс 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №6. ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.1.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, төсөв, 
санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж хэвшүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.2.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
он дамжсан өр авлагыг үе шаттайгаар бууруулж, авлагыг 60 хувиар, 
өр төлбөрийг 40 хувиар бууруулж ажиллана. 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 

Суурь түвшин 40,0% 

Шалгуур 

үзүүлэлт Авлагыг бууруулсан  хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50,0% 

Жилийн эцэст: 60,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.3.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.3-р арга хэмжээ: МУ-ын Засгийн 
газрын 2020 оны 09 дүгээр тогтоолоор "төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн эд хөрөнгийн үзлэг тооллого"-ыг 2019.12.31-ний өдрөөр 
тасалбар болгон зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.4.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.4-р арга хэмжээ: Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль болон Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 
заасан мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд оруулж, хуулийг 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.5.Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.6.4-р арга хэмжээ: 2020 оны  
эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтыг бодит тоо баримт, 
мэдээлэлд үндэслэн тооцоолох. 

Төлөвлөлтийн 

уялдаа:  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 

хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Санхүү бүртгэлийн хэлтэс 

Суурь түвшин 90,0% 

Шалгуур 

үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 90,0% 

Жилийн эцэст: 95,0% 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №7. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.1. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.1-р арга хэмжээ: Хууль 
тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 
өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 

хугацаа 
Улирал 1-р 

улирал 
2-р 

улирал 
3-р 

улирал 
4-р 

улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.2. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.2-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
эхний хагас жил, жилийн эцсийн тайланд хяналт-шинжилгээ хийж, 
үнэлгээ өгч, зөвлөмж хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 100,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.3. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.732-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөний дагуу 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажиллах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналт шалгалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 90,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.4. Байгууллагын дотоод хяналтыг сайжруулах хүрээнд:  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.7.4-р арга хэмжээ: Тээврийн 
хэрэгслийн GPS-ийн хяналтын системийг хэрэгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө Өөрийн хөрөнгө 

Хариуцах нэгж Дотоод хяналт шалгалтын н хэлтэс 

Суурь түвшин 80,0% 

Шалгуур 
үзүүлэлт Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 90,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

 
ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ЗОРИЛТЫН ХҮРЭХ ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн:Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллаар хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.1. Хувь 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.2. Хувь - 30 60 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.3. Тоо 2 - 2 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.4. Хувь 100 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.5. Хувь 100 100 100 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.6. Тоо 0 0 0 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.7. Хувь 80 85 90 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.8. Хувь 82 - 85 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.1.9. Хувь 8 6 10 

10. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.10. 

Хувь 80 90 100 

11. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.11. 

Хувь 80 85 90 

12. Үр дүнгийн үзүүлэлт Хувь 100 100 100 
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№3.2.1.11. 

13. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.11. 

Хувь 100 100 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.-ийн үр дүн: Байгууллагын мэдээлэл солилцоо, 
захиргааны хяналтын программ хангамжуудыг хөгжүүлж, ажлын хариуцлага, хэлтсүүдийн 
уялдаа холбоо сайжирна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 

үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.2.1. Хувь 100 100 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Нийслэлийн тээврийн газар болон бусад  
байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж, хүсэлтийн дагуу ажил зохион байгуулж,  хамтран  
ажиллана.  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.1. Тоо 2 3 4 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.3.2. Хувь 100 100 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиг 
үүргийг олон нийтэд сурталчлан таниулна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.1. Тоо 1 1 1 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.4.2. Тоо 1 1 1 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №5. ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.-ийн үр дүн: Ажилчдын хууль эрх зүйн мэдлэг сайжирч, 
аливаа эрдсдлээс сэргийлэгдсэн байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.1. Тоо 2 2 3 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.2. Тоо 2 2 2 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.3. Хувь 100 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.5.4. Хувь 100 100 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 
 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №6. ТӨСӨВ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСАГ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн: Санхүүгийн сахилга батыг мөрдүүлж, өмч 
хөрөнгийн ашиглалт, хамгаалалт сайжирч, өр, авлага буурч, эдийн засгийн үр ашиг 
дээшилнэ. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.1. Хувь 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.2 Хувь 40 50 60 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.3. Хувь 100 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.4. Хувь 100 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.6.5 Хувь 80 90 95 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №7. ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.-ийн үр дүн: Байгууллагын  нэгжүүдийн  анхан  шатны  
баримт, тайлан мэдээнд хяналт  шинжилгээ, үнэлгээ хийж зөвлөмж  өгч  ажиллана. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.1. Хувь 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.2. Хувь 100 100 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.3. Хувь 80 90 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт №3.2.7.4 Хувь 80 90 100 

Мэдээллийн эх сурвалж: “Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ 



                           Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: “ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ 
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ДӨРӨВДҮГЭЭРХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

Хавсралт №1. Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын  2020 оны төлөвлөгөө 

Хавсралт №2. Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөө, 
хөтөлбөр 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

Хавсралт №4. Өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс биелээгүй, цаашид үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ-байхгүй 

Хавсралт №5. 2020 оныг “Нэг хот-Нэг стандарт” жил болгон зарласантай холбогдуулан 
байгууллагаас хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 

 

 

 


