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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №1. 

1 1 50 60 80 80 80% 

2. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №2. 

1 1 30 60 90 90 90% 

3. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №3. 

1 1 100 100 100 100 100% 

Нийт 3 3 60 73,3 90 90,0 90% 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

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 

Суурь түвшин 1  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цахилгаан автобус, дагалдах хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 46 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГазраас Монгол улсын 
Хөгжлийн банкны харъяа “Ди Би Эм Лизинг” ХХК-д 
“Цахилгаан автобусны парк шинэчлэлт” нэртэй 10 
ширхэг 2 давхар автобус, 36 ширхэг дан автобус, 15 
ширхэг цэнэглэх төхөөрөмж, 4 ширхэг цахилгааны дэд 
станц болон цахилгаан автобус, цэнэглэх төхөөрөмж 
худалдан авах төслийг 2018 онд боловсруулж 
хүргүүлэн санхүүжилтийн 20 хувийг Нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр, үлдэгдэл 80 хувийг БНХАУ-ын 
Хөгжлийн банкны зээлийн эх үүсвэрээр “Ди Би Эм 
Лизинг” ХХК-аар дамжуулан олгохоор анх 
шийдвэрлэгдсэн.  
2020 онд парк шинэчлэлтийн урьдчилгаа төлбөрийн 20 
хувь болох 5,3 тэрбум төгрөгийг Нийслэлийн төсвөөс 
санхүүжүүлсэн. 2020 оны 04 дүгээр сард Монгол улсын 
Хөгжлийн банкны харъяа “Ди Би Эм Лизинг” ХХК-г татан 
буулгаснаар БНХАУ-ын Хөгжлийн банкнаас “Ди Би Эм 
Лизинг”ХХК-аар дамжуулж олгогдох ёстой санхүүжилт 
зогсож, “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ үйлдвэрлэгч 
компанитай байгуулах гэрээ байгуулагдахгүй төсөл 
удаашрах нөхцөл байдал үүсээд байсан.  
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2020.08.05-ны өдөр Монгол улсын Засгийн газрын 
хуралдаанаар Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк 
шинэчлэлтийн төсөл арга хэмжээг шуурхай 
хэрэгжүүлэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан 
болон байгаль орчинд ээлтэй тээврийн хэрэгслээр 
шинэчлэлт хийхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэх талаар холбогдох байгууллагад 
даалгасан.  
Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 08 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн 57 дугаар тогтоолоор 
Улаанбаатар хотын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, 
зорчигч тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор цахилгаан автобусаар нийтийн 
тээврийн парк шинэчлэлт хийхэд шаардагдах 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг орон нутгийн зээллэг 
хэлбэрээр бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Нийслэлийн 
засаг даргад зөвшөөрсөн.  
НИТХ-ын 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 140 
дугаар тогтоолоор Цахилгаан автобусаар нийтийн 
тээврийн парк шинэчлэлт хийхэд зориулж, 21 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилтийг нийслэлийн зээллэг 
хэлбэрээр бүрдүүлж, Монгол улсын Хөгжлийн банкнаас 
зээл авахыг НЗД-д зөвшөөрсөн.  
НЗД-ын 2020 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1062 
дугаар захирамжаар цахилгаан хөдөлгүүртэй 
автобусаар парк шинэчлэлт хийхэд зориулж Хөгжлийн 
банктай зээлийн гэрээ, хэлэлцээр байгуулах ажлыг 
зохион байгуулахыг НЗД-ын Тамгын газрын дарга, 
“Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ-ын дарга нарт 
зөвшөөрсөн. Монгол улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны 
өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор санхүүжилтийг олгохоор 
шийдвэрлэсэн бөгөөд зээлийн болон барьцааны 
гэрээнүүд 2020 оны 10 сарын 30-ны өдөр албажиж, 
БНХАУ-ын Нанжинг голден драгон бус ХХК-тай 
байгуулсан гэрээний дагуу төлбөрийг шилжүүлэх 
шатанд явагдаж байна. Одоогоор БНХАУ-аас 2 давхар 
цахилгаан автобус, дан автобус тус бүр 1 ширхэгийг 
2020 оны 06 дугаар сард туршилтаар нийлүүлж, 2020 
оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шугамын 
үйлчилгээнд ажиллуулж байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Нийслэлийн төсөв -5,3 тэрбум төгрөг 

Хүрсэн түвшин 2 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Тодорхой үр дүнд хүрсэн-80% 

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  
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№ 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  

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

-“Нийтийн тээврийн автобус парк” барихаар 4,3 га  
газарт нийт 11 ажлын зураг, төсвийг Нийслэлийн зураг 
төслийн хүрээлэн хийж гүйцэтгэсэн.                                                   
- 2,9 тэрбум төгрөгийн эрх шилжиж ирсний дагуу  
“Нийтийн тээврийн автобус парк” төслийн ажлыг зохион 
байгуулах хүрээнд 7 барилга байгууламжийн угсралтын 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон, зөвлөмжийг Нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж гэрээ 
байгуулагдсан. Барилгын ажил 2019 оны 05 дугаар 
сарын 15-ны өдрөөс эхэлсэн.  
- 2019-2022 онд “Нийтийн тээврийн автобус парк төсөл”-
ийг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд санхүүжих 
2,0 тэрбум төгрөг, 2020 онд санхүүжих 2,0 тэрбум 
төгрөгийн худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 
хүрээнд  
-Автобусны дулаан гаражийн барилгын угсралтын 
ажил буюу Автобусны дулаан гаражийн барилга-1 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2019 онд зарлагдаж, 

тендерийн үнэлгээ хийгдэн гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж гэрээ 
байгуулагдсан. Гэрээ байгуулагдан гүйцэтгэгч 
байгууллага ажлын хуваарийн дагуу ажлаа гүйцэтгэж 
байна. 
-Автобусны дулаан гаражийн барилгын угсралтын 
ажил буюу Автобусны дулаан гаражийн барилга-2 
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2019 онд зарлагдаж, 

тендерийн үнэлгээ хийгдэн гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж гэрээ 
байгуулагдсан. Гэрээ байгуулагдан гүйцэтгэгч 
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байгууллага ажлын хуваарийн  дагуу ажлаа гүйцэтгэж 
байна.  
-Нийтийн тээврийн автобус паркийн дэд бүтцийн 
ажил буюу “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын 
автобус паркийн ногоон байгууламж, зам талбайн 
ажлын дэд бүтцийн ажлын тендер 2019 онд 
зарлагдаж, тендерийн үнэлгээ хийгдэн гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 
Гэрээ хийгдэж гүйцэтгэгч байгууллага одоогийн 
байдлаар ажлаа эхлүүлээгүй байна. 
-Нийтийн тээврийн автобус паркийн дэд бүтцийн 
ажил буюу “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын 
автобус паркийн харуулын байр, хашаа, дэд 
бүтцийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох 2019 онд 

зарласан боловч тендер амжилтгүй болж 2019 онд 
дахин зарлаж гүйцэтгэгчийг 2020 онд тендерийн 
үнэлгээ хийгдэн гэрээ хийгдэн гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан. Гэрээ байгуулах зөвлөмжийг 
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. 
Гэрээ байгуулагдан гүйцэтгэгч байгууллага ажлын 
хуаарийн дагуу ажлаа гүйцэтгэж дууссан байна. 
- Эрх шилжин ирсний дагуу 2020-2022 онд “Нийтийн 
тээврийн автобус парк төсөл”-ийг нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр санхүүжих худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах хүрээнд  
-“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус 
паркийн угаах цех, кузов засварын барилгын ажил-
ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг 
2020.04.18-нд дахин зарласан. 2020.05.22-нд үнэлгээ 
хийгдэж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. Гэрээ 
байгуулах зөвлөмжийг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт хүргүүлсэн. Гэрээ хийгдэж гүйцэтгэгч 
байгууллага ажлын хуваарийн дагуу ажлаа гүйцэтгэж 
байна.  
-“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус 
паркийн засвар үйлчилгээний төвийн барилгын 
ажил-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил нь 

эхний удаад тендер амжилтгүй болж дахин 2020.04.22-
нд зарлаж, 2020.05.22-нд нээв. Үнэлгээ хийгдэж  
2020.06.22-нд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг НЗДТГ-т 
хүргүүлсэн. Гэрээ хийгдэж гүйцэтгэгч байгууллага 
ажлын хуваарийн дагуу ажлаа гүйцэтгэж байна.  
-“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус 
паркийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, 
төсөв боловсруулах ажил техникийн нөхцөл 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдон ажлын зураг төсөв 
боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
ажлыг 2020.03.16-нд зарласан. 2020.05.10-нд 
санхүүгийн санал нээгдэж, үнэлгээ хийгдэн 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах 
зөвлөмжийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ хийгдэж зураг, 
төсөв батлагдан ирсэн.   
-“Нийтийн тээврийн цахилгаан автобус цэнэглэх 
станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг 
төсөв боловсруулах ажил 2020 оны 04 дүгээр сарын 
11-ний өдөр зарласан.Техникийн саналыг 2020.05.07-
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нд санхүүгийн саналыг 2020.05.11-нд нээсэн. Үнэлгээ 
хийгдэж гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулан гэрээ 
байгуулах зөвлөмжийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. Гэрээ 
хийгдэж зураг төсөв батлагдаж ирсэн. 
-“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн 
тээврийн автобус паркийн цахилгаан хангамжийн 
ажил 2020 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр А/1033 

захирамжаар эрх шилжиж ирсэн. 2020 оны 08 дугаар 
сарын 27-ны өдөр тендерийг зарласан. 2020 оны 09 
дүгээр сарын 28-ны өдөр тендерийг нээсэн. 2020 оны 
10 дугаар сарын 12-ны өдөр НЗДТГ-т гэрээ хүргүүлсэн. 
Одоогийн байдлаар гэрээ албажаагүй байна. 2020 оны 
11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн II-02/06 дугаар 
“Нийслэлийн 2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” 
тотгтоолоор тусгагдаагүй тул гэрээ хийгдээгүй.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1,940,000,0 мян.төгрөг 

Хүрсэн түвшин 90% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-100% 

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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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлж 
ажиллах зорилгоор Гамшгаас хамгаалах бэлэн 
байдлын байгууллагын 2020 оны төлөвлөгөөнд 
Коронавируст /COVID-19/ цар тахлын халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний талаар 
тодотгол хийж, СБД-ийн Онцгой комисст болон Нийтийн 
Тээврийн Үйлчилгээний Газарт 2020.03.25-ны өдөр тус 
тус хүргүүлсэн. 2020.09.30-ны өдөр байгууллагын 
даргын А/37 дугаар “Техник шилжүүлэх байрны 
бүрэлдэхүүнийг томилох тухай.” тушаалаар 
бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилж, албажуулсан. Мөн 
2020 оны 12 сарын 17-нд “Зорчигч тээвэр 
гурав”ОНӨААТҮГ-ын “Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн 
бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн хариу арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”, “Зорчигч тээвэр 
гурав”ОНӨААТҮГ-ын “Гамшгаас хамгаалах 
өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үеийн 
хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г тус тус 
боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1, 1.2, 1.3-ын үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.1. 

Тоо 1 2 2 46 2 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.2 

Хувь 30% 40% 60% 80% 90% 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.3 

Хувь 100% 100% 100% 100% 100% 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1 Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Монгол улсын Хөгжлийн банкны Төлөөлөн 

удирдах зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор 
санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд зээлийн болон барьцааны гэрээнүүд 2020 
оны 10 сарын 30-ны өдөр албажиж, БНХАУ-ын Нанжинг голден драгон бус ХХК-тай 
байгуулсан гэрээний дагуу төлбөрийг шилжүүлэх шатанд явагдаж байна. Одоогоор БНХАУ-
аас 2 давхар цахилгаан автобус, дан автобус тус бүр 1 ширхэгийг 2020 оны 06 дугаар сард 
туршилтаар нийлүүлж, 2020 оны 07 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн шугамын үйлчилгээнд 
ажиллуулж байна. 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2 Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ын үр дүн: -“Нийтийн тээврийн автобус парк” барихаар 4,3 га  
газарт нийт  11 барилгын ажил хийгдэхээс Хөдөлгөөний удирдах төвийн барилга, 
Шатахуун түгээх станцын барилга тус бүр 90 хувийн, уурын зуух, Агуулах /Сэлбэг, 
дугуйн, аж ахуй/ барилга 80 хувийн, Агуулах /Тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн/ 50 
хувийн, Автобусны дулаан гаражийн барилгын угсралтын ажил буюу Автобусны 
дулаан гаражийн барилга-1, Автобусны дулаан гаражийн барилгын угсралтын ажил 
буюу Автобусны дулаан гаражийн барилга-2 тус бүр 40 хувийн, Нийтийн тээврийн 
автобус паркийн дэд бүтцийн ажил буюу “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын 
автобус паркийн харуулын байр, хашаа, дэд бүтцийн ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй, 
“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн угаах цех, кузов засварын 
барилгын ажил 10 хувийн, -“Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн 
засвар үйлчилгээний төвийн барилгын ажил 10 хувийн, Нийтийн тээврийн цахилгаан 
автобус цэнэглэх станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, төсөл 
боловсруулах ажил 100 хувийн, “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус 
паркийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажил 100 
хувийн, “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн 
цахилгаан хангамжийн ажил 5 хувийн, Нийтийн тээврийн автобус паркийн дэд 
бүтцийн ажил буюу “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн ногоон 
байгууламж, зам талбайн ажлын дэд бүтцийн ажил гэрээ байгуулагдсан 5%-ийн 

гүйцэтгэлтэй байна.   

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3 Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ын үр дүн: Гамшгаас  хамгаалах тухай  хуулийг  хэрэгжүүлж, 

гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж ажилласан. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

 
1 3 73,6 80 94,6 97,7 97,7 

Нийт 1 3 73,6 80 94,6 97,7 97,7 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд  нийтийн  тээврийн  үйл 
ажиллагааны үйлчилгээтэй холбоотой санал гомдол 
нийт 46 удаа бүртгэгдэж, талархал 7 удаа зорчигчдоос 
ирсэн ба гомдлыг  бүрэн барагдуулж ажилласан. Нийт 
гомдлын 1 удаагийн тохиолдол нь гомдол гаргагчийн 
буруу байсан. Гомдол гаргасан буруутай жолооч, 
шалгагч нарыг зан харьцаа, ёс суртахууны  сургалтанд 
хамруулж, дахин үйлчилгээний гомдол санал 
гаргахгүй ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 2019 оны 2 сарын 15-ны  өдрөөс  эхлэн 
Teeber.Callpro.mn сайтад нэгдэж гомдлыг цаг тухайд 
нь шийдэж ажилласан. Үйлчилгээний санал гомдол 
2019 онтой харьцуулахад 79-өөр буюу 63,2% буурсан 
дүнтэй байна. 

2020 онд ашиглалтын саатал 383:09 цаг бүртгэгдсэн ба 
ашиглалтын саатлын ихэнх хувийг Каунти автобусны 
дугуйн нийлүүлэлт саатсанаас болж гарсан. 
Ашиглалтын саатал 2019 онтой харьцуулахад 130 
цагаар буюу 25,3% буурсан байна. 

2020 онд  зам тээврийн осол зөрчил 3 бүртгэгдсэн. Зам 
тээврийн осолд холбогдсон жолооч нарт давтан 
зааварчилгаа өгч ажилласан. Жолоочийн буруутай 
үйлдлээс гаргасан зам тээврийн осол зөрчил 2019 
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онтой харьцуулахад 10-аар буюу 76,9% буурсан 
үзүүлэлттэй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 90% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Техникийн бэлэн байдлын хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 80,0%  

Жилийн эцэст: 82,5% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд давхардсан тоогоор 4851 автобус засвар 
үйлчилгээ хийлгэсэн бол 2020 онд сард дунджаар 372,5 
автобус засвар үйлчилгээ хийлгэж жилийн дүнгээр 
давхардсан тоогоор 4471 автобус засвар үйлчилгээ 
хийлгэсэн байна. 2019 онтой харьцуулахад автобусны 
засвар үйлчилгээ хийлгэсэн тоо 380-аар буюу 7,8%-иар 
буурсан үзүүлэлттэй байна. Техникийн бэлэн байдал  
76,9%-тай ажиллаж, 1745 цагийн техникийн саатал 
гарсан. 2020 онд гарсан техникийн саатлын дүнг 2019 
оны техникийн сааталтай харьцуулахад 2020 онд 
техникийн саатал 3133 цаг буюу 64,1%-иар буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Техникийн саатал нь байгууллагын 
санхүүгийн хүнд байдал болон сэлбэг материалын 
олдоц муу, хил хаасан зэрэг шалтгаанаар засварт 
орсон автобуснууд сэлбэг хүлээж цаг алдах, сэлбэг хэт 
орой ирснээс оройн ээлжийн засварчдын ачаалал 
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ихсэж, засвартай автобус хонодог, моторын их засвар 
хийлгэсэн, хөргөлтийн радиотор цоорсон, форсунк 
эвдэрсэн, дунд оврын автобусны нум, шарнер, цапны 
пальц, амортизатор гэх мэтчилэн явах ангийн эвдрэл 
зэргээс ихээхэн шалтгаалж техникийн саатал гарсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

23,338.2 мян. төгрөг 

Хүрсэн түвшин 76,9%   

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-93,0% 

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Техникийн хаврын үзлэг оношлогоо 2020.03.15-
2020.05.31-ний өдрүүдэд явагдаж, тус байгууллагын 79 
тээврийн хэрэгсэл буюу нийт тээврийн хэрэгслийн 
95,2% хамрагдлаа.  Гр№3-003, 3-008, 3-012 экобус, 3-
021 каунти автобуснууд нь сэлбэггүй удаан засварт 
зогссон тул хаврын оношлогоонд хамрагдаж чадаагүй 
болно. Оношлогооны төвд хүсэлт гаргаж, дээрх 
тээврийн хэрэгслүүдийг засвараас гаргаж, бэлэн 
болтол үзлэг оношлогоог хойшлуулсан. Намрын үзлэг 
оношлогоонд 2020.12.18-ны байдлаар 40 тээврийн 
хэрэгсэл буюу нийт тээврийн хэрэгслийн 50% 
хамрагдаад байгаа ба 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-
нээс 12 сарын 14-ний өдрийг хүртэл Коронавируст 
/Ковид-19/ цар тахалтай холбоотой бүх нийтийн бэлэн 
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байдлын зэрэгт шилжсэн тул Оношлогооны төв 
ажиллаагүй, оношлогооны хуваарь хойшлогдсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 95,2% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1, 2.2, 2.3-ын үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.1. 

Хувь 50,0 60,0 70,0 70,0 90,0 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.2. 

Хувь 78,0 80,0 75,0 82,5 76,9 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.3. 

Хувь 93,0 95,0 95,0 95,0 95,2 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн:  

1. Үйлчилгээний санал гомдол 2019 онтой харьцуулахад 79-өөр буюу 63,2% буурсан дүнтэй 
байна. 

2. Ашиглалтын саатал 2019 онтой харьцуулахад 130 цагаар буюу 25,3% буурсан байна. 

3. Жолоочийн буруутай үйлдлээс гаргасан зам тээврийн осол зөрчил 2019 онтой 
харьцуулахад 10-аар буюу 76,9% буурсан үзүүлэлттэй байна.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2-ын үр дүн: Техникийн бүрэн бүтэн байдал, аюулгүй байдлыг 

ханган, шугамын  үйлчилгээнд  ажиллуулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ын үр дүн: Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүн Техникийн үзлэг 

оношлогоонд хугацаандаа хамрагдаж, баталгаажсан. 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.1. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Монгол Улсын Авто 
тээврийн тухай хууль 

1 3 100 100 100 100 100,0 

Нийт 1 3 100 100 100 100 100,0 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Нийтийн  Тээврийн Үйлчилгээний Газраас  батлагдсан 
цаг график, замналын дагуу үндсэн 14 чиглэлд ажлын 
өдөр 60 гаралт, амралтын өдөр 54 гаралт гаргаж 
нийслэлийн иргэд хөдөлмөрчдөд нийтийн зорчигч 
тээврийн үйлчилгээг чанарын стандартыг чанд мөрдөн 
үйлчилгээг хүргэн ажилласан ба гэрээний үүргийн 
биелэлт дунджаар 97,07% гүйцэтгэж,  “Бүрэн 
хангалттай” дүгнэгдсэн. Гэрээний үүргийн хэрэгжилтийг 
5,07%-иар давуулан биелүүлсэн. Тайлант хугацаанд  
давхардсан тоогоор нийт 17989  жолооч, 9363  
автобусаар нийт  38023,5  рейс шугам замд ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 97,07% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2. Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

чиглэсэн зорилт 

Монгол улсын Авто тээврийн тухай хууль.  
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№ 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 5012:2011 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% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд тавигдах 
шаардлага MNS5012:2011 стандартын хэрэгжилтийг 
2020 оны 02 дугаар сард Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн  Мэргэжлийн 
хяналтын газар, НТҮГ-ын хамтарсан ажлын хэсэг 
шалгаж “Сайн” дүн өгч, зөвлөмжийг биелүүлж 
ажилласан. 

Мэргэшсэн жолооч нарыг 2 ээлжээр хуваарилж өдөр 
бүр ээлжтэй ажиллуулсан. 

ХО:5-1, ХО:11Z, ХО:12, ХО:13, Ч:12Z, Ч:60 
чиглэлүүдийн  урд, хажуу, хойд хаягийг НТҮГазрын 
даргын А/53 тоот тушаалаар баталсан  загварын  дагуу 
шинэчлэн хийж байршуулсан. 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд тавих 
шаардлага MNS5012:2011 стандартыг мөрдөж 
ажиллах зорилгоор 2020 оны 04 дүгээр сард Дэү, 
Каунти маркын нийт 60 автобусны суудлын бүрээсийг 
бүрэн шинэчилсэн. 3 хоног тутамд суудлын бүрээсийг 
бүрэн сольж, шаардлагатай тохиолдолд суудлын 
бүрээсийг хэсэгчлэн угааж байна. Нийт тээврийн 
хэрэгслийн суудлын бүрээсийг солиход 26.4 сая төгрөг 
зарцуулсан. 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд тавих 
шаардлага MNS5012:2011 стандартыг мөрдөж 
ажиллах зорилгоор 2020 оны 04 дүгээр сард Дэү, 
Каунти, Эко, Цахилгаан автобусанд байгууллагын лого, 
НТҮГ-ын санал, хүсэлт хүлээн авах мэдээллийн хуудас 
зэргийг шинээр сольж стандартын дагуу наасан. 
Каунти маркын 29 автобусны урд талын маршрутын 
хаягийг шинээр сольж хийв. Дээрх мэдээллийн хуудас, 
хаяг солиход 3,6 сая төгрөг зарцуулав. 

Тээврийн хэрэгслүүдийн өнгө үзэмжийг сайжруулах, 
хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага 
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хангуулж, мөн урагдаж сэмэрсэн, өнгө гандсан туузан 
наалтуудыг  66 тээврийн хэрэгсэлд шинэчилсэн. 

Нийслэлийн тээврийн үйлчилгээний газрын иргэдэд 
хандсан нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй холбоотой 
санал хүсэлт мэдээллийг авах дугаар бүхий зурагт 
хуудас жижиг, том хэмжээтэй стандартын дагуу 
хэвлүүлж, нийт 80 автобусны зааланд  тогтоон 
байрлуулсан.  

Автобусанд тусгайлсан тэмдэглэгээт шар, ягаан өнгийн 
суудлын бүрээсээр хөгжлийн бэрхшээлтэй, жирэмсэн 
эхчүүд, ахмадын суудлыг ялгаж  өгсөн.  

Нийтийн тээврийн автобусыг шугамын үйлчилгээнд 
угаах, цэвэрлэгээ хийх зорилгоор Ч:29 чиглэлд "Сэлбэ 
амралт", Ч:25 чиглэлд "Тоосгоны завод" автобусны 
буудлын эцсийн зогсоолд "Автобус угаалгын цэг"-ийг 
2019 онд өөрсдийн хөрөнгөөр барьсан ба шалгагч 
нараар рейс тутамд цэвэрлэгээ хийлгэж байна. 2020 
оны 11 дүгээр сараас Ч:1 чиглэл буюу Офицеруудын 
ордон автобусны эцсийн цэгт “Автобус угаалгын цэг”-
ийг байрлуулан ажилласан. Мөн өөрсдийн хөрөнгөөр 
5,7 сая төгрөгөөр дээрх 2 цэгт ажилчдад зориулж БИО 
нойл байрлуулж, үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.  
Өдөр байгууллага дээр парклаж байгаа болон орой 
шугамын үйлчилгээ буусны дараа автобус бүрийн 
гадна, дотор цэвэрлэгээг тогтмол хийж хэвшсэн. 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны жолооч 
нарын зуны ажлын нормын хувцсыг шинээр батлагдсан 
ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ-Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага 
UCS1601C:2020 стандартын дагуу 6 сард 200 
ширхэгийг захиалан хийлгэж, жолооч нар өмсч байна. 

Тайлант хугацаанд  давхардсан тоогоор 88 шалгагчийг 
шугамын үйлчилгээний  автобусанд  зорчигч нарт  
зөвлөгөө өгөх,  санамж тараах,  хөлс төлөлтөнд  хяналт 
тавьж  ажиллуулсан. Нийтийн Тээврийн Үйлчилгээний 
газрын Улсын байцаагч нартай хамтарч  зохих 
удирдамжуудын дагуу  2020 онд нийт 189  удаа 
зорчигчийн хөлс төлөлтөнд хяналт тавьж, давхардсан 
тоогоор 16688 автобусны 329640 зорчигчийг шалгаж 
зөрчилтэй 2700 зорчигчид 2213000 төгрөгийн торгууль 
ногдуулсан. 

2020 оны 4 дүгээр сарын 01-нээс Сансарын колонк, 3-р 
сургууль, 7 буудал, 17-р сургууль зэрэг автобусны 
буудлуудад шалгагчийг гадна байрлуулж зорчигчдыг 
автобусанд суухад нь карттай эсэхийг шалгаж оруулах, 
коронавирусын нөхцөл байдалд маск заавал зүүж 
хэрэглэхийг зорчигч болон жолоочид шаардаж 
хэвшүүлэх ажлыг өдөр бүр хийсэн. 

2020 оны 10 дугаар сараас эхлэн карт цэнэглэх пос 
машин 4 ширхэгийг шугам замд ажиллуулж, 28114770 
төгрөгийн карт цэнэглэлт хийж, 450 ширхэг карт 
борлуулсан. Мөн Улаанбаатар Смарт ХХК-тай хамтарч 
40 шалгагчийгсургалтанд хамруулж зорчигчдод hi-pay 
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аппликейшн ашиглаж утсаараа смарт картаа цэнэглэх 
аргыг сануулж зөвлөж ажилласан. 

Үйлчилгээнд ажилласан давхардсан тоогоор 11208  
автобусыг орой бууж ирэхэд нь цэвэрлэгээ хийж 
халваргүйжүүлсэн. Өглөө шугаманд гарахаас өмнө, 
өдөр цайны цагаар, орой тэргээ байрлуулсаны дараа 
цонх хаалгыг нээж агааржуулалт хийсэн. Долоо 
хоногийн лхагва, ням гаригуудад их цэвэрлэгээг зохион 
байгуулж хэвшсэн. 

Автобуснуудад зорчигчийн гарыг ариутгах  зорилгоор 
гар ариутгагч шингэн байрлуулсан ба дууссан 
тохиолдолд нөхөн хангалт хийж байна. 

Нийтийн тээврийн хэрэгслийн гадна, дотор талд шинэ 
коронавирусын халдвараас өөрийгөө болон бусдыг 
хамгаалах урьдчилан сэргийлэх талаар 7 төрлийн 
санамж зурагт хуудсуудыг 77 автобусанд байрлуулсан. 
Шалгагч нар автобусны зогсоолуудад иргэдэд санамж 
тарааж, “Амны хаалтаа Зүүцгээе” самбар байршуулж 
ажилласан. 

Ариутгал халдваргүйтгэлийг “Баатар хайрхан 
жаргалант-Ариутгал”ХХК, “Шинэ-Ариусгал”ХХК, “Орхон 
Овоот”ХХК  зэрэг мэргэжлийн ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн байгууллагатай хамтран сард 6 
удаа оффис болон тус бүр 70 автобусны гадна дотор 
иж бүрэн ариутгал цэвэрлэгээг хийж хэвшсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

50,067.1 мян.төгрөг 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Ээлжийн инженерүүдийн өдөр тутмын хөдөлгөөний 
мэдээтэй хамт tbox-ийн зөрчил гаргасан жолоочийн 
зөрчлийн мэдээг нэгтгэн бүртгэл хөтөлж, хариуцсан 
хэсгийн дарга нарт өгч холбогдох жолооч нарт арга 
хэмжээг  тооцож ажилласан. Мэдээллийн самбарт 
зөрчил гаргасан жолооч нарыг жагсааж, дахин 
зөрчилгүй ажиллах талаар анхааруулга санамж өгсөн. 
Байгууллагын смартын цагийн түвшинг өсгөх, tbox-ын 
зөрчлийг гаргахгүй ажиллуулах үүднээс хэсгүүдийн 
чиглэл бүрээр нь жолооч нарын сургалтыг явуулж, 
гаргасан зөрчил дутагдал, ялангуяа цагаас түрүүлж 
явах асуудлыг танилцуулан ажилласан. НТҮГ-ын 
даргын албан мэдэгдлийн дагуу “Зогсоол хоорондын 
хугацаа хэтэрсэн цаг”–ийн дээд хязгаарыг мөрдөж 
ажиллах, маршрутын зөрчил, богино эргэлт, зогсоол 
дээр зогсоогүй зөрчил зэрэг зөрчлийг тооцож 
ажилласан.Зогсоолд зогсоогүй зөрчил гаргасан жолооч 
нарыг дуудаж уулзаж дахин гаргахгүй байх талаар хэлж 
сануулж, хасагдсан минутын төлбөрийг цалингаас нь 
суутгуулах арга  хэмжээ  авч  ажилласан. Давтан зөрчил 
гаргасан жолооч нарыг хэлтсийн хурлаар болон 
захирлын зөвлөлийн хурлаар оруулж арга хэмжээ 
тооцсон. 2019 онд жолооч нар зогсоолд зогсоогүй, эх 
авалт, буултын зөрчлөөр 4458 цагийн ТВОХ-ийн зөрчил 
гаргасан бол, 2020 онд 1600 цагийн ТВОХ-ын зөрчил 
гаргаж, урд оноос 2858 цаг буюу 64,1 хувиар ТВОХ-ын 
зөрчил буурсан байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 90,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1, 3.2, 3.3-ын үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.1. 

Хувь 90,0 92,0 94,7 95,0 97,07 
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2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.2. 

Хувь 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.3. 

Хувь 80,0 82,5 84,0 85,0 90,0 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн: Нийтийн Тээврийн Үйлчилгээний Газартай 

байгуулсан гэрээг сар бүр “Бүрэн хангалттай” дүгнүүлсэн ба гэрээний хэрэгжилтийг 2020 

онд 5,07%-иар давуулан биелүүлсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2-ын үр дүн: Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээн, тавигдах 

шаардлага MNS 5012:2011 стандартыг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3 Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

чиглэсэн зорилт 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3-ын үр дүн: 2020 онд жолооч нарын шугам замд гаргасан 

ТВОХ-ын зөрчил 2019 онтой харьцуулахад 64,1 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Байгууллагын 2020 оны  гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: “ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ 

22 

 

 

ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.2. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь .....% .....% .....% .....% 

1. Төрийн захиргааны болон 
хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

8 13 85 90,0 92 94,2 94,2 

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

1 1 100 100 100 100 100 

3. Хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийттэй харилцах ажлыг 
зохион байгуулах 

1 2 100 100 100 100 100 

4. Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх 

1 2 100 100 100 100 100 

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

1 4 100 100 100 100 100 

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

1 5 100 100 100 100 100 

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 

2 4 100 100 100 100 100 

Нийт 15 31 97,8 98,5 98,8 99,1 99,1 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

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% 

 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

1. Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилт: 
2020 онд Засгийн газрын 30 дугаар "Шинэ 
коронавирусын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний 
тухай.” 106 дугаар “Улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим 
арга хэмжээний тухай.” тогтоолын заалтуудыг 
хэрэгжүүлэн ажилласан.  

2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын тогтоолын хэрэгжилт: НИТХ-ын 2020 оны 
47 дугаар “Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, амьдрах 
орчны аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр авах 
зарим арга хэмжээний тухай.”тогтоолыг хэрэгжүүлэн 
ажилласан. 

3. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 
хэрэгжилт: НЗД-ын 2020 оны А/01 “2020 оныг "Нэг 
хот-Нэг стандарт" зорилтот жил болгон зарлах тухай.”, 
А/108 дугаар “"Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах 
талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай.” 
А/168 дугаар "Уриалга гаргах, халдварт өвчнөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай", А/191 
дугаар "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч 
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай", А/223 дугаар 
"Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч 
хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай", А/268 
дугаар “12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын 
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цагийг хорогдуулах тухай", А/333 дугаар "Иргэдийн 
эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг эрчимжүүлэх тухай", А/342 дугаар 
"Урамшуулал олгох тухай", А/436 дугаар "Коронавируст 
халдвараас иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар 
авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай.", 
А/456 дугаар "Хотын стандартын баримт бичгийг 
мөрдүүлэх тухай", А/747 дугаар "Шагнаж урамшуулах 
тухай", А/840 дугаар "Монгол улсын Их хурлын 
сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай", А/1026 дугаар 
"Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай", А/1037 дугаар 
"Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай", А/1067 дугаар "Хог 
хаягдлыг эх үүсвэр дээр ангилан ялгаж хэвшүүүлэх 
тухай", А/1241 дугаар “Коронавируст /Ковид-19/ цар 
тахлын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
эрчимжүүлэх тухай.”, А/1242 дугаар “Бүх нийтийн бэлэн 
байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай”, А/1248 дугаар 
“Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай”, А/1280 
“Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэргийг бууруулсантай холбогдуулан хэрэгжүүлэх 
зарим арга хэмжээний тухай” захирамжуудыг бүрэн 
хэрэгжүүлж ажилласан. 

Нийт 25 хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, 71 заалтыг 
хяналтдаа авч бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 99,9% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 - 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30,0% 

Жилийн эцэст: 60,0% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
менежментийн тогтолцооны ISO45001:2018 стандартыг 
байгууллагад нэвтрүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны хэмжилт, үнэлгээ, 
сургалт, судалгаа мэдээллийн төвтэй хамтран ажиллаж 
байгаа ба стандартыг нэвтрүүлэх ажлын хэсгийг 
байгууллагын даргын 2019.12.17-ны өдрийн А/70 
дугаар тушаалаар томилон ажиллуулсан. 
Байгууллагын нийт ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал эрүүл ахуйн үндсэн ойлголтын  талаар сургалт 
явуулсан. Зөрүүгийн шинжилгээ хийж, нөхцөл байдлыг 
тодорхойлж дүгнэлтийг удирдлагын багт танилцуулсан. 
Мөн байгууллагын төлөв байдлыг тодорхойлсон. Нийт 
ажилтнуудын, удирдах ажилтнуудын сургалтууд шинэ 
коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласантай 
холбогдуулан Нийслэлийн Онцгой комисс бусад 
холбогдох дээд газруудын шийдвэрийг үндэслэн 
хойшлогдоод, 2020 оны 06 дугаар сард хийж дуусгасан. 
2020 оны 10 дугаар сард анхдагч аудитын 1 дэх үе 
шатны дүн шинжилгээ хийгдсэн. 10 дугаар сард “Дотоод 
аудитор бэлтгэх” сургалт явагдаж 5 ажилтанг 
“Байгууллагын дотоод аудитор”-оор бэлтгэсэн. 11 
дүгээр сард Дотоод аудиторууд байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцоонд 
шалгалт хийж, тайланг удирдлагад танилцуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

38,365.8 мян.төгрөг 

Хүрсэн түвшин 90,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-90,0% 

 

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:  

 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Сул орон тооны зарыг байгууллагын цахим хуудас, 
пэйж хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар 6 удаа зарлаж, байрлуулсан. Тайлант онд  
жолооч 29 жолооч, 5 засварчин, 3 шалгагч, 9 инженер 
техникийн ажилтан, бага тушаалын ажилтан нийт 46  
ажилтанг  сонгон  шалгаруулж ажилд авсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 6 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Хэрэгжилт 
Байгууллагын хэмжээнд нийт 7 байрлалд мэдээллийн 
самбар ажиллуулдаг ба хэлтэс бүрт шинэ мэдээлэл 
байршуулах боломж олгож, байгууллагын үйл 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

ажиллагаа болон хуулийг ажилчдад таниулах 
зорилгоор мэдээлэл тогтмол нийтэлсэн. Хууль дүрэмд 
шинээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан талаар болон 
шинээр батлагдсан хууль, дүрмийн талаар зарын 
самбаруудаар сурталчлан ажилласан. /Татварын 
ерөнхий хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Хүүхдийн 
мөнгө олгох тухай, Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн 
дүрэм, Зөрчлийн оноо тооцох журам, “Зөрчлийн тухай 
хууль” гэх мэт/ “Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн 
дүрэм”, “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгч, зурагт хуудсаар сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0 % 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын албан хэрэгцээнд худалдан авахаар 
тусгагдсан төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 
худалдан авах ажиллагааг тендерийн хууль, журмын 
дагуу зохион байгуулсан. 
Тайлант хугацаанд нийт 32 худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулснаас, үр дүн гарсан 23 ажил, үр дүн 
гараагүй 14 ажил байна.  
Нийслэлийн “Зорчигч тээвэр гурав” ОНӨААТҮГ 
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 07 дугаар сарын 
30-ны өдрийн тогтоолоор баталсан  14 ажлаас 7 ажил, 
урсгал зардлаар 7 ажлаас 7 ажил, он дамнасан 1 ажил, 
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нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 5 ажил тус 
тус дөрөвдүгээр улирлын байдлаар 33 удаагийн 
худалдан авах ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу хууль, 
журмын дагуу хийгдсэн.  
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлын 
гэрээ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
2020 оны 11 сарын 13-ны II-02/06 дугаар “Нийслэлийн 
2020 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай” тогтоолоор 
батлагдсан жагсаалтад ороогүй улмаас тодотголоор 
хасагдсан. Өөрийн хөрөнгөөр хийгдэх, төсвийн 
хөрөнгөөр хийгдэх ажил төлөвлөгөөнд тусгагдсанаас 32 
удаа худалдан авах ажиллагааг зарлаж үр дүнг 
нийтэлж, ирсэн материалуудыг хэвлэж архивлахаар 
бэлдсэн. Нийслэлийн Худалдан Авах Ажиллагааны 
газарт хугацаанд нь тайлагнасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0 % 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн 
бүрэн бүтэн байдлын үзлэг шалгалтыг 11 удаа, ажлын 
байрны үзлэг шалгалтыг 27 удаа хийж, илэрсэн 
зөрчлийн талаар өглөөний шуурхайд мэдээлж 
биелэлтэнд нь хяналт тавьж ажилласан. Тухайлбал: 
Засвар үйлчилгээнд ашигладаг тоног төхөөрөмжийн 
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найдвартай аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтаар 
урсгал засварын цехийн 2ш суурин домкрат 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон тул 
ажиллуулахыг хориглож, сувгийн гүйдэг домкрат 2ш-ийг 
шинээр авч суурилуулж ашиглаж байна. Механик 
ажиллагаатай таль-4ш-ийг шинээр авч ашиглаж байна. 

Галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтаар ажлын 
байрны цэнэггүй болсон 6 ширхэг, автобусны-34 ширхэг 
MFZ-4 маркын гал унтраагуурыг тус тус сольж нөхөн 
хангалт хийсэн. 2020 оны 01дүгээр сарын 14-ний өдөр 
1,050,000 төгрөгөөр МFZ-4 маркын 60 ширхэг галын 
хорыг цэнэглүүлсэн мөн галын хорын хошуу 60 
ширхэгийг шинээр захиалж  авсан. Галын аюулгүй 
байдлын  үзлэг шалгалтаар ажлын байрны цэнэггүй 
болсон 6 ширхэг, автобусны-34 ширхэг  МFZ-4 маркын 
галын хорыг тус тус сольж нөхөн хангалт  хийсэн.  

Ажлын байруудад MFZ-З5-8ш,  MFZ-4-149ш, дүүжилдэг 
галын хор /ОУ-марк/ -31ш,  галын дохиоллын систем-
13ш, EХIТ-3ш, Аваарын гэрэлтүүлэг-2ш, хүрз-10ш, 
хөрөө-7ш, усны хувин-19ш, багор дэгээ-12ш, жоотуу-
9ш, хадаасны лоом-2ш, шулуун лоом-6ш, цохиур-2ш, 
сүх-4ш, элсний бочик-24ш, уут /шуудай/-20ш, хатуу 
холбоос-3 ширхэгийг тус тус зориулалтын газар 
байршуулсан.             

Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт”-ийн 
хугацаа 2020 оны 08 сарын 12-ны өдөр дууссан учир 
СБД-ийн ОБХ-т  хүсэлт гаргаж шинээр авсан. 

“Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаанд 57 
ажилтан, давтан зааварчилгаанд автобусны жолооч-
337, шалгагч-206, техник технологийн хэлтсийн 
засварчид-111 , шалгах механик-27, сантехникийн 
засварчид-21, тоног төхөөрөмжийн засварчин-8, 
гагнуурчин-8, цахилгаанчин-8, мужаан-6, тэрэг тавигч-
26, тэрэг угаагч-21, аж ахуйн автомашины жолооч-13, 
үйлчлэгч-22, конторын албан хаагч болон инженер 
техникийн ажилчид-94, сэлбэг аж ахуйн нярав-13 нийт 
963    ажилтан /давхардсан тоогоор/ хамрагдсан. 

Ажлын байрны анхан шатны болон  давтан 
зааварчилгааны бүртгэлийн дэвтэр 24ш-ийг МNS-
4969:2000 стандартын дагуу шинээр боловсруулан 
гаргаж, хариуцах албан тушаалтнуудад хүлээлгэн өгч 
зааварчилгаа өгүүлж тогтмол хяналт тавьж ажиллаж 
байна. Энэ хугацаанд хариуцсан нэгжийн зүгээс 
ажилчдад зааварчилгаа өгч байгаа эсэхэд 45 удаа 
шалгалт хийсэн илэрсэн зөрчилгүй.          

Байгууллагын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны 
өдөр батлагдсан А/30 дугаар тушаалын дагуу 
хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилладаг 59 ажилтны 
нэрсийн жагсаалтыг санхүү бүртгэлийн хэлтэс болон 
цайны газрын эрхлэгчид өгч, хэрэгжилтэд  хяналт тавьж 
ажилласан. 2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар нийт 
давхардсан тоогоор 646 ажилтанд нийт 7085,5 



Байгууллагын 2020 оны  гүйцэтгэлийн тайлан : Нэр: “ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ 

30 

 

мян.төгрөгийн хор саармагжуулах хүнсний 
бүтээгдэхүүн болох аарц, сүү, үзэмний шүүс  олгосон.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

91,533.5 мян.төгрөг 

Хүрсэн түвшин Үйлдвэрлэлийн осол гараагүй. -0 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Нэг бүрийн хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хамгаалах 
хэрэгслээр хангах чиглэлээр: 

Шинээр ажилд орсон болон ажлын хувцасны 
эдэлгээний хугацаа дууссан автобусны жолооч нарт 
зуны  хантааз 159 ш, автобусны шалгагч зуны хантааз-
76 ш, бага тушаалын ажилчид, шалгах механик, 
засварчдад зуны ажлын хос хувцас 51, инженер 
техникийн ажилчид, хангамжийн менежер, сэлбэгийн 
нярав нарт ажлын дан хувцас-18 ш,  ажлын тусгай гутал 
68 хос, усны гутал-7 ширхэгийг тус тус олгосон. Өвлийн 
ажлын хувцасны нөхөн хангалт хийх хугацаа нь 
болоогүй.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

23,387,2 мян.төгрөг  

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын ажилчдыг нарийн мэргэжлийн эмч нарын 
үзлэгт хамруулахаар 2020 оны 11 дүгээр сард 
төлөвлөсөн боловч Коронавирус /Ковид-19/ цар 
тахлаас үүдэн Улсын Онцгой комисс, Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжүүлсэнтэй холбоотой эрүүл мэндийн үзлэг 
явагдаагүй. Шинэкоронавирус /Ковид-19/ цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2020.12.20-нд 319 
ажилчдыг PCR-ын үзлэгт хамруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 30% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Шийдвэрлэлт-35,2% 

 

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:  
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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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хамтын гэрээ, 
хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ажилчдын  
нийгмийн асуудлыг  шийдэх талаар дараах ажлуудыг 
хийсэн. 

-Байгууллагын даргын 2020.01.10-ны өдрийн А/02 тоот 
тушаалаар цалингийн сүлжээг шинэчлэн баталж, нийт 
ажилчдын цалинг 10% нэмэгдүүлсэн.   

-Ажилчдад удаан жил ажилласны нэмэгдлийг захиргаа, 
ҮЭ-ийн хамтын гэрээнд заасны дагуу тодорхойлж, 
Байгууллагын даргын 2019.12.24-ний өдрийн А/72 тоот 
тушаалаар нийт 139 ажилтанд 19657,0 мян.төгрөгийн 
нэмэгдэл олгов. 

-10-аас дээш жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа 
2 ажилтныг НОСК-ын орон сууцанд хамруулахаар 
НЗДТГ-т албан тоот өгч байрны асуудлыг шийдүүлсэн. 
Мөн шинэ орон сууцанд хамрагдаж байгаа 6 ажилтанд 
8%-ийн зээл авахад дэмжлэг үзүүлж, тодорхойлолт 
гаргаж, шийдүүлсэн 

- Улсын Онцгой комисс, НЗД-ын захирамжаар 0-12 

насны хүүхэдтэй эхчүүдийг гэрээсээ ажиллах 
боломжоор хангах, гэр бүлд нь шинэ хүүхэд мэндэлсэн, 
төрсөн хүүхэд хурим хийх, өвөө, гэр бүлийн гишүүн нас 
барах, гэр бүлийн гишүүдийг асрах зэрэг шалтгаантай  
44 ажилтанд байгууллагын “Дотоод журам”-д заасны 
дагуу 5 хоногийн цалинтай чөлөө олгов. 

-Байгууллагын захиргаа, ҮЭ-ийн хооронд байгуулсан 

“Хамтын гэрээ”-нд заасны дагуу ажилчдад сар бүр хоол, 
унааны мөнгө олгож байна. 

Өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн 6 ажилтанд 
Хамтын гэрээнд заасны дагуу мөнгөн тэтэгмж олгосон. 

-Ажилчдын гэр бүлийн хүн нас барсан 9 ажилтанд 
Байгууллагын захиргаа, ҮЭ-ийн хооронд байгуулсан 
“Хамтын гэрээ”-нд заасны дагуу тэтгэмж олгов./Нийт 
2700,0 мян.төгрөг/ 

- Амьдарч буй байшин нь салхинд нурсан, өрх 

толгойлсон 1 ажилтан, гэр бүлийн хүн хүндээр өвдсөн 
1, хүүхэд нь хүнд өвчтэй 1, өөрөө хүндээр өвдсөн 2 
ажилтан, 1 ахмад настан нийт 6 ажилтанд буцалтгүй 
тусламж олгов. 
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-1 ажилтан, 3 ахмад настан нас барж, ар гэрт нь тэтгэмж 

олгов. /нийт 1900,0 мян.төгрөг/ 

- Байгууллагын даргын 2020.05.25-ны өдрийн А/24 тоот 

тушаалаар байгууллагын ажилчдын 244 хүүхдэд “Олон 
улсын эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан нийт 
4880,0 мян.төгрөгийн бэлэг гардуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

62,190.4 мян.төгрөг 

Хүрсэн түвшин 14 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

 

 

Архивын Ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/97 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Архивын баримтын улсын 
нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам”-ын дагуу тус 
байгууллага архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо 
хэмжээ, хадгалалтын талаарх мэдээг 2019 оны 
байдлаар гаргаж 2020.11.18-нд хүргүүлсэн. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд тус байгууллагад гадны 
байгууллагаас  413 бичиг ирж, гадны байгууллага руу 
848 албан бичиг,  356 ажлын газрын болон цалингийн 
тодорхойлолтыг баримт бичгийн стандартын дагуу 
боловсруулж явуулсан.  

Боловсон хүчний чиглэлээр байгууллагын даргын нийт 
295 тушаал,  үйл ажиллагааны чиглэлээр нийт 50 
тушаалыг байгууллагын даргын баталсан 2018 оны 11 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/36 дугаартай 
“Байгууллагын архивын дүрэм”-д заасан стандартын 
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дагуу хэвлэн гаргаж холбогдох ажилтанд хүргүүлж 
ажилласан. 

Албан  хэрэг  хөтлөлтийн  үндсэн  зааврын  дагуу  
баримт  бичгийн  эргэлтийн тайланг  гаргасан.  Тайлант  
хугацаанд 521 баримт бичиг  эргэлтэнд  орсон. 

2020 оны 11 сарын 20-ны байдлаар 1648 ширхэг А5 
хэвлэмэл хуудас,1233 ширхэг А4 хэвлэмэл хуудсыг 
зохих журмын дагуу ашиглаж, зарцуулалтын тайланг 
хэлтсийн даргаар хянуулж, санхүүд хүлээлгэж өгсөн. 

2020 онд байнга, түр, 70 жил хадгалах 92 төрлийн нийт 
366 ширхэг баримтыг хүлээн авч, төрөлжүүлэн архивт 
нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. 

Байгууллагаас архивын лавлагаа авахаар хүсэлт 
гаргасан нийт 21 иргэнд зохих журмын дагуу холбогдох 
баримт материалыг гарган хэвлэж гаргаж өгч 
ажилласан. Үүнд: А тушаал 1, Б тушаал 11 ширхэг, 
цалингийн лавлагаа 4 иргэнд олгосон. 

Нийт хэлтэс нэгжүүдээс орж ирсэн баримт бичгийн 
төслийг хэвлэмэл хуудсанд буулган тайлант хугацаанд 
778 албан бичгийг Еdoc программаар болон 
шуудангаар холбогдох байгууллага ажилтанд 
хүргүүлэн ажилласан 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 
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Жилийн эцэст: 90,0% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд байгууллагын цахим архивын 
бүртгэлийг нээж ирсэн 413 баримт бичиг, нийт явсан 
848 баримт бичиг, даргын Б тушаал 295, даргын А 
тушаал 50-г цахим санд тус тус байршуулсан. 
Байгууллагаас гарсан 356 албан тодорхойлолтыг 
цахим хэлбэрээр хадгалан байгууллагын дотоод санд 
бүртгэлээр хадгалсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Тайлант хугацаанд тус байгууллагад гадны 
байгууллагаас  413 албан бичиг ирсэн ба хариутай  
албан бичгийн хариуг хугацаанд нь бүрэн 
барагдуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

“UB ERF” бүртгэлийн программыг нэвтэрсэнтэй 
холбогдуулан өргөдөл гомдлыг цаасаар хүлээн авсан. 
Тайлант хугацаанд 235 хүсэлт хүлээн авч 235 
шийдвэрлэсэн. Үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой 
гомдол ирээгүй байна. Байгууллагын өргөдөл гомдол 
хүлээн авах 70077079 утсыг ажиллуулсан ба утсанд 
өргөдөл гомдол ирээгүй. Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын Газарт улирал тутам Байгууллагын өргөдөл 
гомдлын тайланг явуулж хэвшсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-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:  
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
дундын мэдээллийн сан www.erp.ulaanbaatar.mn, цахим 
хуудсыг ашиглаж, байгууллага хооронд мэдээлэл 
солилцож байна. Байгууллагын удирдах болон 
гүйцэтгэх ажилтнууд дээрх программыг өдөр тутмын 
ажилдаа ашиглаж хэвшсэн ба НЗДТГ-аас өгч буй цаг 
үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй авч ажил 
үүрэгтээ хэрэгжүүлэн ажилласан. Удирдах болон бусад 
ажилтан, албан хаагчид, инженер техникийн 
ажилтнуудын цагийн бүртгэлд өдөр тутам ERP 
системээр хяналт тавин ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэвлэл мэдээллээр сурталчилсан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 4 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

“Brand promo marketing”ХХК-тай хамтран ажиллах нэг 
жилийн гэрээ  байгуулж, Нийслэлийн эдийн засаг, 
нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан “Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд цахилгаан 
хөдөлгүүртэй их багтаамжийн автобусыг нэвтрүүлэх 
зорилгоор БНХАУ-аас худалдан авахаар төлөвлөсөн 46 
их багтаамжийн автобусны контент бэлдсэн.   

Парк шинэчлэлтээр БНХАУ-аас туршилтын журмаар 
авчирсан шинэ хоёр давхар автобусны мэдээ 
мэдээллийг зохион байгуулж, иргэд олон нийт бусад 
ижил төстэй байгууллагуудад сурталчлах зорилгоор 30 
сайт, 18 телевизэд мэдээ бэлдэж, өдрийн болон оройн 
мэдээгээр цацагдсан. 

“Юнител” ХХК-тай хамтран ажиллаж, интернет сим 
картыг төхөөрөмжийн хамт өөрийн байгууллагын 3-140 
цахилгаан давхар автобусанд байршуулаад нэвтрүүлж 
байна. 

Шинэкороанвируст /Ковид-19/ цар тахалтай холбоотой 
урьдчилан сэргийлэх талаар хийгдэж буй ажлын тухай 
болон тээврийн хэрэгслийн угаалга цэвэрлэгээ, 
ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын талаар мэдээ, 
мэдээллийг өөрийн вэб сайт болон пэйж хуудсанд цаг 
тухай бүрд ухуулан таниулах ажлыг хийсэн. Нийтийн 
тээвэрт явж байгаа автобусанд Ковид-19 вирустэй 
холбоотой санамж, уриа лоозонг хэвлэн байршуулсан. 
Нөхцөл байдалтай холбоотой 10 мэдээ мэдээлэл, 4 
сэрэмжлүүлэг, 3 уриаг олон нийтэд нийтэлж оруулсан. 

А4 хэмжээтэй уриа 860 ширхэг, А3 хэмжээтэй 9 ширхэг 
хэвлэж тараасан. “Төгс смарт”ХХК-тай хамтарч нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнд тавигдах стандарт шаардлагын 
хүрээнд автобусанд наах стикерүүдийг хэвлүүлдэг ба 
“Хот соёлтой болгоё” стикер 30 ширхэг, хулдаасан 
санамж 300 ширхэг, Ковид-19 тэй холбоотой санамж 
ширхэгийг тус тус захиалж, автобусны дотор талд 
наасан. 

2020 онд Вэб сайтад дотоод үйл ажиллагааны 32 
мэдээ, албан пэйж хуудсанд 163 мэдээ мэдээллийг 
бэлдэж нийтэлсэн.  Пэйж хуудасны идэвхтэй байдал 
сайжирч 13125 хүн нэгдэж, дагагчийн тоо 13212 болж 
өссөн ба 1500 гаруй талархал шүүмжлэл хүлээн авсан. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдүүдийн танин 
мэдэхүйг дээшлүүлэх зорилгоор 2 давхар цахилгаан 
автобусаар нийт 3 удаа хотоор аялал зохион 
байгуулсан. Энэ талаар олон нийтийн сүлжээнд 800 
лайк дарж, 130 сэтгэгдэл, 96 сэтгэгдэл бусадтай 
хуваалцсан байна. 

Цар тахал үүсэнтэй холбоотой олон нийт иргэдэд 
өөрийн байгууллагын хийгдэж байгаа Ковид-19 өглөө, 
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өдөр, оройн цэвэрлэгээ ариутгалын ажлыг танилцуулах 
нийтлэлийг өдөр тутам бэлтгэн цацсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 8 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд тус байгууллага 
Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газар, Өмчийн 
ашиглалт, удирдлагын газар, Нийтийн Тээврийн 
үйлчилгээний газар, СБД-ийн Нийгмийн даатгалын 
газар, Татварын ерөнхий газар, Тээврийн цагдаагийн 
алба, Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, “УБ 
Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ТӨХК, “Дулааны шугам 
сүлжээ” ТӨХК  зэрэг нутгийн захиргааны бусад 
байгууллагуудтай уялдаа холбоотой ажиллаж, албан 
даалгавар, албан шаардлагыг цаг тухай бүрд нь 
биелүүлж ажилласан.  

2020.04.21-нд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын 
газраас Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагаа чиглэлээр хяналтын хуудсаар шалгалт 
явуулж, эрсдэл үүсэх магадлалын хувь-0  гэж 
дүгнэгдлээ. 

УОК-ын 2020.04.27-ны өдрийн 602 дугаар албан 
бичгийн дагуу тусгай үүргийн онгоцоор ирэх зорчигчдыг 
тусгаарлах байр хүртэл тээвэрлэх 1 тээврийн 
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хэрэгслийн 3-041 техникийн бэлэн байдлыг хангуулж, 
жолоочийг зорчигчоос тусгаарласан кабин бэлдсэн мөн 
жолоочийг халдвар хамгааллаас сэргийлсэн хувцас 
хэрэгслээр хангасан. “Хамгаалах хувцас, хэрэгсэл 
хэрэглэх заавар”-ыг мөрдөж ажиллах, холбогдох 
зааварчилгааг өгч ажиллав.  

НЗДТГ болон НОК-ийн шийдвэрээр 2020 оны 02 дугаар 
сараас 5 сарыг дуустал хугацаанд тус байгулулагын 
давхардсан тоогоор 140 ажилтан СБД-ийн 18, 19 
хороонд өдөр бүр эргүүл хийж, 22-ын товчоо, Гүнтийн 
постуудад нийт 5 ажилтан 2 сарын хугацаанд 
ажилласан. 

Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлаас сэргийлэх 
зорилгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн 
үед 2020.11.12-ны өдрөөс эхлэн Нийтийн Тээврийн 
Үйлчилгээний газрын шийдвэрээр “Эрдэм транс” ХХК-
ий Ч:17а, Ч:17б чиглэлийн нийтийн тэвэрийн 
автобуснуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг өдөр 
тутам хийсэн. 

Нийслэлийн Удирдлагын төвтэй хамртран ажиллах 
хүрээнд гэрээний дагуу Нийслэлийн хөдөлгөөний 
удирдлагын төврүү нэгдүгээр эгнээгээр зорчсон 
тээврийн хэрэгслүүдийн зургийг хяналтын камерын 
тусламжтайгаар шүүж зургаар баталгаажуулан нийт 17 
өдрийн 341 зураг хүргүүлсэн. 

“Улаанбаатар Смарт" ХХК-ын инженерүүдтэй хамтран 
2020 оны 2 сарын 18, 3 сарын 23, 3 сарын 28, 4 сарын 
16, 5 сарын 08, 6 сарын 02-ны өдрүүд нэгдсэн үзлэг 
шалгалт хийж байгууллагын хэмжээнд байгаа 
автобусны DVR-төхөөрөмжийг засварлаж, 3-101, 3-102, 
3-103 цахилгаан автобусанд шинээр смарт тоног 
төхөөрөмж суурилуулж ажилласан. Гараж  3-096 
дугаартай  автобус түлшний  хэтрэлт  ихтэй,  шугамын  
үйлчилгээнд  түлш  хүргүүлж  байсан  тул  түлш  хэмжигч  
GPS-ийг  2020 оны  05 дугаар сараас  эхлэн 
суурилуулан  амжилттай  туршин ажиллуулж  байна. 

2020 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс эхлэн “Бүх нийтийн 
бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн” үед Нийслэлийн 
Онцгой Байдлын газар, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн 
газар, Нийслэлийн Замын Цагдаагийн газар зэрэг 
байгууллагуудын шийдвэрийг биелүүлж, ажилчдыг 
байгууллагын автобусаар зөөвөрлөх тусгай үйлчилгээ 
үзүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 
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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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

2020 оны 1 дүгээр сард БНХАУ-ын цахилгаан автобус 
үйлдвэрлэгч компаний 2 мэргэжилтэн хүрэлцэн ирж 
техник технологийн хэлтсийн ахлах инженер, ерөнхий 
механик, засварын инженер, шалгах механик, тоног 
төхөөрөмжийн засварчин, тэрэг тавигч зэрэг 8 
ажилтанд “Цахилгаан автобус цэнэглэх заавар”, 
“Цэнэглэгч тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, засвар”-ын 
талаар ажлын байран дээр 2 удаагийн сургалтыг 
явуулсан. Дэлхий нийтээр шинэкоронавирусын халдвар 
тархаж, манай улс өндөржүүлсэн бэлэн байдал болон 
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн тул 
гадаадын сургалтыг зохион байгуулаагүй. ОХУ-ын 
Москва хотын Нийтийн Тээврийн Удирдах газраас 2020 
оны 4, 5 дугаар сард зохион байгуулсан “Цар тахлын 
үеийн нийтийн тээвэр” болон “Цар тахлын дараах 
нийтийн тээвэр” сэдэвт ON line сургалтанд 2 удаа 
давхардсан тоогоор 3 ажилтан хамрагдсан. Дээрх 
сургалтуудын талаар удирдах болон инженер 
техникийн ажилтнуудад өглөөний шуурхай зөвөлгөөнд 
2 удаа танилцуулга хийсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 4 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 
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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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

БНХАУ-ын цахилгаан автобус үйлдвэрлэгч “Нанжин 
Голден драгон автобус” компанитай харилцаа холбоо 
тогтоосноор 2019, 2020 онд нийт 2 ширхэг /дан болон 
давхар/ цахилгаан автобус нийлүүлэн туршилтаар 
шугамын үйлчилгээнд амжилттай ажилласан. 

“Юнител” ХХК-тай хамтран ажиллаж, интернет сим 
картыг төхөөрөмжийн хамт өөрийн байгууллагын 3-140 
цахилгаан давхар автобусанд байршуулаад 
нэвтрүүлсэн. 

Ковид-19 вирустэй холбоотой, урьдчилан сэргийлэх 
талаар байгууллагын хийж гүйцэтгэж буй ажлын мэдээ, 
мэдээллийг өөрийн вэб сайт болон пэйж хуудсанд цаг 
тухай бүрд ухуулан таниулах ажлыг хийсэн. Нийтийн 
тээвэрт явж байгаа автобусанд Ковид-19 вирустэй 
холбоотой санамж, уриа лоозонг хэвлэн байршуулсан. 
Нөхцөл байдалтай холбоотой 10 мэдээ мэдээлэл, 4 
сэрэмжлүүлэг, 3 уриаг олон нийтэд нийтэлж оруулж 
ажилласан ба А4 хэмжээтэй уриаг 860 ширхэг, А3 
хэмжээтэй 9 ширхэг хэвлэж тараасан. 

“Brand promo marketing”ХХК хамтран ажиллах нэг 
жилийн гэрээг  байгуулж 46 автобусны контент бэлдэж 
хамтран ажилласан. 

Тайлант онд Вэб сайтад дотоод үйл ажиллагааны 32 
мэдээ, албан пэйж хуудсанд 108 мэдээ мэдээллийг 
бэлдэж нийтэлсэн.  Пэйж хуудасны идэвхтэй байдал 
сайжирч 13125 хүн нэгдэж, дагагчийн тоо 13212 болж 
өссөн ба 1500 гаруй талархал шүүмжлэл хүлээн авсан. 

Парк шинэчлэлтээр БНХАУ-аас оруулж ирсэн шинэ 
хоёр давхар автобусны мэдээ мэдээллийг зохион 
байгуулж, иргэд олон нийт бусад ижил төстэй 
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байгууллагуудад сурталчилах зорилгоор 30 сайт, 18 
телевиз мэдээ бэлдэж өдрийн болон оройн мэдээгээр 
цацагдсан. 

“Төгс смарт”ХХК-тай хамтарч нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд тавигдах стандарт шаардлагын хүрээнд 
автобусанд наах стикерүүдийг хэвлүүлдэг ба “Хот 
соёлтой болгоё” стикер 30 ширхэгийг захиалж, 
автобусанд наасан. 

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхдүүдийн танин 
мэдэхүйг дээшлүүлэх зорилгоор 2 давхар цахилгаан 
автобусаар нийт 3 удаа хотоор аялал зохион 
байгуулсан. Энэ талаар олон нийтийн сүлжээнд 800 
дайк дарж, 130 сэтгэгдэл, 96 сэтгэгдэл бусадтай 
хуваалцсан байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 10 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

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 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын даргын 2020.01.10-ны өдрийн А/02 тоот 
тушаалаар “Цалингийн сүлжээг шинэчлэн батлах тухай” 
тушаал батлагдаж, нийт ажилчдын цалинг 10% нэмсэн 
ба байгууллагын даргын 2020.02.10-ны А/09 дугаар 
тушаалаар Цалин хөлсний журмыг шинэчлэн баталсан. 
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2020.04.02-ны өдөр “Дотоод хяналт, шалгалт зохион 
байгуулах журмыг шинэчлэн батлах тухай.” А/18 дугаар 
тушаал батлагдаж мөрдөн ажилласан. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хуулийг 
хэрэгжүүлэх зорилгоор 2020.04.22-ны А/22 дугаар 
“ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлийг байгуулах тухай”, 
2020.07.27-ны А/31 дугаар “ХАБЭА-н сургалт явуулах 
журам батлах тухай.”, 2020.07.27-ны А/32 дугаар 
“ХАБЭА-н байдалд тавих 3 шатны хяналтыг зохион 
байгуулах журам батлах тухай.” тушаалууд батлагдаж, 
ажилчдад танилцуулсан. 

Байгууллагад Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлын менежментийн удирдлагын тогтолцоо    MNS 
45001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 
2020.10.01-ний өдөр байгууллагын даргын А/39 дугаар 
“Удирдлагын дүн шинжилгээ хийх журам батлах тухай.” 
А/41 дүгээр “Ажлын байрны эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлын эрсдлийн менежментийн журам батлах 
тухай”, А/42 дугаар “Үл тохирол, нийцэл, аюултай 
тохиолдлын хянах залруулах журам батлах тухай.”, 
А/43 дугаар “Дотоод аудит хийх журам батлах тухай.” 
тушаал батлагдаж, хэрэгжүүлэн ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 9 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 2 

Жилийн эцэст: 3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Үйлдвэрийн газрын даргын тушаал, дүрэм, журмын 
төсөл нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж байгаа 
эсэхэд хяналт тавьж, газрын даргын тушаал хууль зүйн 
үндэслэлтэй эсэхэд өдөр тутамд ахлах хууийн зөвлөх, 
хууль эрх зүйн ажилтан нар зөвлөгөө өгч ажилласан.  
Байгууллагад одоогийн байдлаар 29 дүрэм, журам 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Тайлант  хугацаанд 
байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд нийтдээ 12 
гэрээ хянаж, санал өгч ажилласан. Хөдөлмөрийн тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт ороогүй бөгөөд ажилтнуудад 
хуулийг сурталчилан таниулах, зөвлөгөө авч байх 
талаар хэлтсийн дарга нарт тухай бүр мэдээлэл өгч 
ажиллалаа. Үйлдвэрийн газрын даргын зөвлөлийн 
хурлаар орж байгаа асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай 
хуульд нийцүүлэн шийдвэрлүүлэхэд анхаарч ажиллав. 
“Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм”, “Зөрчлийн 
тухай хууль”-ийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, 
зурагт хуудсаар сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. 
2020 онд замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчил, осол 
гаргасан нийт 28 жолоочид аюулгүй ажиллагааны 
давтан зааварчилга өгч ажилд нь гаргасан. 9, 10 дугаар 
сард Нийтийн Тээврийн Үйлчилгээний газар, Тээврийн 
Цагдаагийн алба, “Улаанбаатар Смарт” ХХК хамтарч 
шалгагч нарт зориулж “харилцаа, хандлага” сэдвээр 
сургалтыг нийт 3 удаа зохион байгуулсан.  Сургуулийн 
хүүхдийн автобусыг явуулж эхлэхтэй холбоотойгоор 
Нийтийн Тээврийн Үйлчилгээний газар, Тээврийн 
Цагдаагийн алба хамтарч сургуулийн автобусанд 
үйлчлэх жолооч нарт 9 дүгээр сард нийт 2 удаа 
тээврийн хэрэгслийн бэлэн байдлын талаар сургалт 
явуулсан. 2020 оны 08 сарын 12-ноос 09 сарын 22-ны 
хооронд засварчин, ажилтнууд нийт 56 хүнийг ХАБЭА-
н сургалтанд хамруулж, шалгалт авсан. Сургалт, 
шалгалтын ирц-100%-тай байсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 6 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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  
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Эрхлэх асуудлын хүрээнд үүссэн шүүхийн маргааны 
шийдвэрлэлт, явц, үр дүнгийн талаар дээд шатны 
байгууллагад тогтоосон хугацаанд тайлагнаж мэдээлж 
ажилласан. Хэрэг маргааны судалгаа гаргаж 
Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газрын хуулийн 
хэлтэст хүргэсэн.    
  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 100,0% 

Жилийн эцэст: 100,0% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн 
Засаг даргын Хуулийн хэлтсээс зохион байгуулсан 
байгууллагын эрх зүйн албан хаагчдад зориулсан 
онлайн сургалтанд хуулийн 2 ажилтан хамрагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын 2020 оны 1, 2, 3-р улирлын санхүүгийн 
тайланг хуулийн хугацаанд гаргаж, холбогдох 
газруудад хүргүүлсэн бөгөөд 4-р улирлын санхүүгийн 
тайланг бэлтгэн гаргах үйл ажиллагаа явагдаж байгаа 
болно. Авлагыг оны эхнээс 80 гаруй хувиар бууруулж 
ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-100% 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Ажилчдаас авах авлага 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-нд  
10191,1 мянган төгрөг байсан бол 2020 оны 11 дүгээр 
сарын 30-ны байдлаар 1891,51 мянган  төгрөг болж 
8299,5 мян.төгрөг буюу 81,4% буурсан дүнтэй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 81,4% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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:  

 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

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 байгуулан явуулсан. 

Тээврийн хэрэгсэл дансанд бүртгэлтэй Тоёото кроун 
11-34 УНЛ, Камаз-43105 23-56 УНЦ, Киа бонго 90-68 
УНВ  автомашинуудыг Нийслэлийн Өмч Ашиглалтын 
Удирдлагын газарт актлуулах санал  хүргүүлэн 
ажилласнаар  НӨАУГазрын даргын 2020 оны 02 сарын 
11-ны өдрийн А/38 тоот тушаалаар, мөн газрын даргын 
2020 оны 04 сарын 22 ны А/175 тоот тушаалуудаар 
данснаас хасалт хийсэн. 

Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн дансанд  бүртгэлтэй 
байсан 15 нэр төрлийн 891.074.062 төгрөгний үнэ бүхий  
барилга байгууламжийг Нийслэлийн Өмч Ашиглалт 
Удирдлагын Газрын даргын 2020 оны 09 сарын 08-ны 
өдрийн А/451 тоот тушаалын дагуу данс бүртгэлээс 
хасч, өмчийн нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санд 
хөрөнгийн хөдөлгөөнийг хийсэн болно.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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:  

 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Монгол Улсын Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу 
байгууллагын шилэн дансанд сар бүрийн 5-ны дотор 5 
сая төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээнүүдийг 
байршуулсан. 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны 
байдлаар байгууллагын даргын тушаалаар 
хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу тэтгэмжинд нийт 57 
003,08 мянган төгрөг, нийтийн тээврийн үйлчилгээтэй 
холбоотойгоор автобусны сэлбэг материал бусад 
худалдан авалтанд 10,766,264.41 мянган төгрөгний 
орлого, 9,085,296.19 мянган төгрөгний зарлага нийт 173 
гүйлгээ, нийт 19,908,563.68 мянган төгрөгний гүйлгээг 
байршуулсан.  

Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 2020 оны 
автобусны сэлбэг хэрэгсэл худалдан авахаар нээлттэй 
тендер зарлан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.   
Каунти автобусны сэлбэг нийлүүлэх 555.212 мянган 
төгрөгний, ДЭҮ автобусны 391,169.85 мянган төгрөгний 
гэрээг Карс Инновэйшн ХХК тай, Эко автобусны сэлбэг 
нийлүүлэх 718,947.62 мянган төгрөгний гэрээг тус тус 
байгуулан ажиллаж байна. Мөн дизель түлш нийлүүлэх 
тендерийг багцлан нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 
Сод Монгол ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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. 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын 2020 оны эдийн засгийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх зорилтын төслийг боловсруулан Төлөөлөн 
Удирдах Зөвлөлөөр хянуулж, Нийслэлийн Өмчийн 
Ашиглалт Удирдлагын Газарт хүргүүлэн батлуулсан. 
Батлагдсан төсвийн дагуу ажил үйлчилгээг эрхлэн 
явуулсан. 2020 онд 3,379,693.5 мянган төгрөгийн 
алдагдалтай ажиллахаар зорилт тавьсан бөгөөд үйл 
ажиллагааны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 2,408,095.0 
мянган төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж, төлөвлөгөөт 
түвшингээс 971,594.4 мянган төгрөгөөр бууруулж, 
зардлаа хэмнэж ажиллах төлөвтэй байна.  
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 
хэмжээни

й 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  

Төлөвлөлт
ийн уялдаа:  

 

Гүйцэтгэл
ийн 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагда
х 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% 

Арга 
хэмжээни

й 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн  хэлтсээс ирүүлсэн 
Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад 
хийсэн  үнэлгээний танилцуулгыг хүргүүлсэн. Хууль, 
тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг  
графикаар  харуулав. 
 

Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 
                                                                                                                                            

 
 
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг дунджаар 

99,3%-тай үнэлгээг хийж, танилцуулгыг удирдлагад 

танилцуулан Захиргаа удирдлага, хүний нөөцийн хэлтэст  

хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн 
түвшин 

100,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчи
йн үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100,0% 

 

Нийт 
МУ-ын 
хууль

УИХ-ын  
тогтоол

Ерөнхи
йлөгчи

йн  
зарлиг

ҮАБЗ-
ийн  

зөвлөм
ж, 

тэмдэг
лэл

Засгий
н  

газрын  
тогтоол

Ерөнхи
й  

сайдын  
захира

мж

Засгий
н  

газрын  
хуралд
ааны  

тэмдэг
лэл

Засгий
н 

газрын  
албан  
даалга

вар

Нийслэ
лийн  

иргэди
йн  

төлөөл
өгчдий

н  
хурлын  
тогтоол

Нийслэ
лийн 

Засаг  
даргын  
захира

мж

Хяналтанд  авсан нийт  зүйл заалтын  тоо 35 8 3 24

Биелэлтийн  дундаж  хувь 99.3 0 0 0 0 98.4 0 0 0 100 99.6
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

“Зорчигч тээвэр гурав”ОНӨААТҮГ-ын 2020 оны эхний 
хагас жил болон жилийн эцсийн тайланд Дотоод хяналт 
шалгалтын хэлтсээс хяналт шинжилгээ хийж, зөвлөмж 
хүргүүлэн ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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 
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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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Байгууллагын даргын баталсан 2020.04.02-ны өдрийн 
А/18 дугаар “Дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах 
журмыг шинэчлэн батлах тухай.” тушаалыг хэрэгжүүлж, 
2020 онд шалгалт хийх батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу тайлант онд бүх хэлтсийн үйл ажиллагаанд 
хяналт, үнэлгээ хийж, зөвлөмж өгч ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 

Үр дүнтэй-100% 

 

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% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шугамын  үйлчилгээнд  ажиллаж  буй нийтийн  тээврийн  
автобусны  жолооч  нарын  ажил  үүргийн  гүйцэтгэлд  
онлайн  камераар  хяналт шалгалтыг  тайлант  
хугацаанд  өдөр  бүр  зохион байгуулж  ажилласан.  
Нийтийн  тээврийн  автобусны  жолооч  нар   2020 оны  
11 сарын  байдлаар 5 төрлийн 285 зөрчил гаргасан 
зөрчил дутагдлыг арилгах талаар Тээвэрлэлт, 
үйлчилгээний  хэлтэст  14  удаа  зөвлөмж хүргүүлсэн. 
Зөрчил  гаргасан  давхардсан  тоогоор  нийт 147  
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ажилтны  асуудлыг Тээвэрлэлт, үйлчилгээний  хэлтэс 
болон Даргын  дэргэдэх  зөвлөлийн  хурлаар 
хэлэлцүүлэн  тухай  бүр  арга  хэмжээ  тооцон  
ажилласан. Үүнд: а)  137  ажилтны  урамшуулалт цалинг  
5-100%  хасч,  б) байгууллагын даргын тушаалаар 2 
ажилтанд сануулах, 6 ажилтны үндсэн цалинг 1 сар 5-
20%-иар бууруулах, 2 ажилтантай байгуулсан  
хөдөлмөрийн  гэрээг  цуцалж,  ажлаас халах  сахилгын  
шийтгэлийг  тус  тус  ногдуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100,0% 

Төсвийн 
шууд 

захирагчийн 
үнэлгээ 

 Үр дүнтэй-100% 

 

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 шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.1. 

Хувь 100 100 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.2. 

Хувь - 30 50 60 90 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.3. 

Тоо 2 - 1 2 6 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.4. 

Хувь 100 100 100 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.5. 

Хувь 100 100 100 100 100 

6. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.6. 

Тоо 0 0 0 0 0 

7. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.7. 

Хувь 80 85 85 90 100 

8. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.8. 

Хувь 82 - 85 85 35,2 

9. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.9. 

Хувь 8 6 8 10 14 

10. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.10. 

Хувь 80 90 100 100 100 
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11. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.11. 

Хувь 80 85 90 90 100 

12. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.11. 

Хувь 100 100 100 100 100 

13. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1.11. 

Хувь 100 100 100 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 

манлайллаар хангах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.1-ийн үр дүн: УИХ, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын 

тогтоол, Нийслэлийн засаг даргын захирамж, дээд газрын үүрэг даалгаврыг бүрэн 
хэрэгжүүлж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.2.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 

манлайллаар хангах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.2-ын үр дүн: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

менежментийн  тогтолцоо ISO45001:2018 стандартыг байгууллагад нэвтрүүлэх ажлыг 
эхлүүлж, анхдагч аудитын 1 дэх үе шатны дүн шинжилгээ хийгдсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.3.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 

манлайллаар хангах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.3-ын үр дүн: Байгууллагад шаардлагатай нээлттэй ажлын 

байрны зарыг олон нийтийн мэдээллийн  хэрэгсэл, вэб сайтад 6 удаа зарлаж, нийт 46 
ажилтанг сонгон  шалгаруулж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажилд авсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.4.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 

манлайллаар хангах 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.4-ийн үр дүн: Мэдээллийн самбар тогтмол ажиллуулснаар 

ажилчид хуулийн зохих мэдлэгтэй болж, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэгдсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.5.Тендерийн хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.5-ын үр дүн: Тус байгууллагын худалдан авах ажиллагаа 

2020 онд хуулийн дагуу явагдсан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.6. Байгууллагын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хууль 

дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.6-ийн үр дүн: Үйлдвэрлэлийн ослоос  урьдчилан сэргийлж, 

тайлант онд үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдээгүй.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.7. Байгууллагын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хууль 

дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.7-ийн үр дүн: Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас, 

хамгаалах хэрэгслээр хангасан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.8. Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.8-ын үр дүн: Байгууллагын ажилчдыг нарийн мэргэжлийн 

эмч нарын үзлэгт хамруулахаар 2020 оны 11 дүгээр сард төлөвлөсөн боловч Коронавирус 
/Ковид-19/ цар тахал манай улсад бүртгэгдэж, Улсын Онцгой комисс, Нийслэлийн Засаг 
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даргын захирамжаар бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг, Гамшгийн өндөржүүлсэн бэлэн 
байдлын зэрэгт тус тус шилжүүлсэнтэй холбоотой эрүүл мэндийн үзлэг явагдаагүй. 
Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 2020.12.20-нд бүх 
ажилчдыг PCR-ын үзлэг шинжилгээнд хамруулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.9. Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.9-ийн үр дүн: Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хамтын гэрээ, 

хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу ажилчдын  нийгмийн асуудлыг  шийдсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.10. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.10-ын үр дүн: Байгууллагын архивт 366 баримтаар нөхөн  

бүрдүүлэлт  хийгдсэн. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.11. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.11-ийн үр дүн: Байгууллагын  архивын  системийг  
сайжруулан,  цаасан болон  цахим  баримт, техник  хэрэгслийн  цахим аюулгүй байдал  
хангагдсан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.12. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.12-ын үр дүн: Хариутай албан бичгийг хуулийн  хугацаанд  

шийдвэрлэж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.13. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хүрээнд  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.13-ын үр дүн: Өргөдөл, гомдлыг хулуийн хугацаанд 

шийдвэрлэж ажилласан. 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1-ийн үр дүн: Байгууллагын мэдээлэл солилцоо, 

захиргааны хяналтын программ хангамжуудыг хөгжүүлж, ажлын хариуцлага, хэлтсүүдийн 
уялдаа холбоо сайжирна. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.2.1. 

Хувь 100 100 100 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1 Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.1-ийн үр дүн: Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дундын мэдээллийн сан www.erp.ulaanbaatar.mn, цахим хуудсыг 
байгууллагын удирдах ажилтан, инженер техникийн ажилтнууд үйл ажиллагаандаа бүрэн 
ашиглаж, хэлтсүүдийн уялдаа холбоо сайжирсан. 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №3. ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ГАДААД ХАРИЛЦАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 

ажлыг зохион байгуулсан байна. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.3.1. 

Тоо 2 3 3 4 8 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.3.2. 

Хувь 100 100 100 100 100 

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

байгуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.1-ийн үр дүн: Байгууллагын Вэб сайтад дотоод үйл 
ажиллагааны 32 мэдээ, албан пэйж хуудсанд 108 мэдээ мэдээллийг бэлдэж нийтэлсэн.  
Пэйж хуудасны идэвхтэй байдал сайжирч 13125 хүн нэгдэж, дагагчийн тоо 13212 болсон ба 
1500 гаруй талархал шүүмжлэл хүлээн авсан. Парк шинэчлэлтээр БНХАУ-аас оруулж ирсэн 
шинэ хоёр давхар автобусны мэдээ мэдээллийг зохион байгуулж, иргэд олон нийт бусад 
ижил төстэй байгууллагуудад сурталчилах зорилгоор 30 сайт, 18 телевиз мэдээ бэлдэж 
өдрийн болон оройн мэдээгээр цацагдсан. 

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

байгуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.2-ын үр дүн: Нийтийн Тээврийн Үйлчилгээний газар болон 

бусад дээд байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж, хүсэлтийн дагуу ажил зохион байгуулж,  
хамтран  ажилласан.  

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлсэн байна.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.4.1. 

Тоо 1 1 1 1 4 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.4.2. 

Тоо 1 1 1 1 10 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1 Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1-ийн үр дүн: ОХУ-ын нийтийн тээврийн байгууллагуудаас 
Online хэлбэрээр зохион явуулсан сургалтанд 2 удаа, БНХАУ-ын цахилгаан автобус 
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үйлдвэрлэгч компаний мэргэжилтний сургалтыг өөрийн ажлын байранд 2 удаа явуулж, 
туршлага судалсан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.2. Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх  

айгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг олон нийтэд сурталчлан таниулна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.1-ийн үр дүн: Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг олон 

нийтэд таниулах, сурталчилгааг зохион байгуулан ажилласан.  

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 шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.5.1. 

Тоо 2 2 2 3 9 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.5.2. 

Тоо 2 2 2 2 6 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.5.3. 

Хувь 100 100 100 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.5.4. 

Хувь 100 100 100 100 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 

давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.1-ийн үр дүн: Байгууллагын үйл ажиллагаанд 2020 онд 6 

дүрэм, журмыг шинэчлэн баталгаажуулж, мөрдөж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.2 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 

давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.2-ын үр дүн: Байгууллагын хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, 

ажилчид аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлсэн.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.3 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 

давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.3-ийн үр дүн: Шүүхийн шатны маргаантай асуудлыг тухай 

бүр байгууллагын өмнөөс шийдүүлж ажилласан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.4 Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хуулийн 

давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах, хууль эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.-ийн үр дүн: Хууль эрх зүйн 2 ажилтан НЗДТГ-ын Хуулийн 

хэлтсээс зохион байгуулсан ONLINE сургалтанд хамрагдсан.  
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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 шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.6.1. 

Хувь 100 100 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.6.2 

Хувь 40 50 60 60 81,4 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.6.3. 

Хувь 100 100 100 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.6.4. 

Хувь 100 100 100 100 100 

5. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.6.5 

Хувь 80 90 95 95 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.1 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.1-ийн үр дүн: Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллааганд 

тавих хяналтыг сайжруулсанаар 2020 оны эхнээс авлагыг 81,4 хувиар бууруулж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.2 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.2-ын үр дүн: Байгууллагын он дамжсан авлагыг бууруулж, 

ажилчдаас авах авлагыг 81,4 хувиар бууруулж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.3 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.3-ын үр дүн: 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 байгуулан явуулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.4 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.4-ийн үр дүн: Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 

заасан мэдээ мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн оруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан.  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.5 Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.5-ын үр дүн: 2020 онд 3,379,693.5 мянган төгрөгийн 

алдагдалтай ажиллахаар зорилт тавьсан бөгөөд, үйл ажиллагааны хүлээгдэж буй 

гүйцэтгэлээр 1,926,178.43 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж, төлөвлөгөөт түвшингээс  

453,515.08 мянган төгрөгөөр бууруулж, зардлаа хэмнэж ажиллах төлөвтэй байна.  
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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 шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.7.1. 

Хувь 100 100 100 100 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.7.2. 

Хувь 100 100 100 100 100 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.7.3. 

Хувь 80 90 100 100 100 

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.7.4 

Хувь 80 90 100 100 100 

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  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.1-ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, 

Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан. 

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  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.2-ын үр дүн: Байгууллагын 2020 оны эхний хагас жил, 

жлиийн эцсийн тайланд хяналт шинжилгээ хийж, зөвлөмж өгч ажилласан.  

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  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.3-ын үр дүн: Байгууллагын нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 

батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шинжилгээ хийж ажилласан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.4 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын 

тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод 
аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.7.4-ийн үр дүн: 2019 оны 11 сарын  байдлаар 558  зөрчил  
гарч байсан бол 2020 оны 11 сарын  байдлаар 285 зөрчил  гарч, зөрчлийн  тоо 283 -оор  
буурч, жолооч  нарын  сахилга  бат сайжирч,  нийтийн  тээврийн  стандартын  мөрдөлтийг  
сайн  биелүүлж  ажилласан.  
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 
ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

№ Тайлангийн хавсралт 

Хавсралт №1. Ажилтан, албан хаагчдын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөний биелэлт 

Хавсралт №2. Ажилчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны 
төлөвлөгөөний биелэлт 

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсвийн гүйцэтгэл 

 

 

 

 


