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Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын  
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 

7 дугаар хавсралт 
 

 
“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ-ЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

 

Д/д 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ /Стратеги 
төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа 
бусад бодлогын баримт бичиг, хууль 
тогтоомж/ 

Төсөв эх 
үүсвэр             

/сая.төгрөг/ 
 

Шалгуур 
үзүүлэлт  

Суурь 
түвшин 

Зорилтот түвшин 

Хүрсэн түвшин 

Буюу хэрэгжилт 

/хүрээгүй бол тайлбар/ 

Гүйцэтгэл 

хувь 

НЭГ.НЗДҮАХ-ИЙН 6.3. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАСАН, СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЖ, 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ИРГЭДИЙН АЯ ТУХТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛНЭ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

6.3.14. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэт технологи бүхий, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг   тээвэрлэх тоноглол 
бүхий тээврийн хэрэгслийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.  
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6.3.14.1. Цахилгаан эх үүсвэрээр 
ажилладаг тээврийн хэрэгслүүдийг 
цэнэглэх цэгүүдийн байршлыг 
тодорхойлж, цэгүүдийг мэргэжлийн 
байгууллагуудын оролцоотойгоор 
байгуулна.  

21,000.0 
/Хөгжлийн 

банкны 
зээл/ 

Цэнэглэх 
цэгүүдийн 

тоо 
- Цэнэглэх цэг-3 

Тус байгууллага 2021 оны 06 
дугаар сард БНХАУ-ын “Нанжин 
Голден Драгон Бус” компаний 
цахилгаан эх үүсвэрээр 
ажилладаг 36 ширхэг 
автобусаар парк шинэчилсэн. 
Цахилгаан автобусыг шугам 
замд цэнэглэх цэнэглэгч 
төхөөрөмж байрлуулах цэгийг 
Ч:25 чиглэл “Тоосгоны завод”, 
Ч:29 чиглэл “Сэлбэ амралт”, 
ХО:5 чиглэлд  Налайх дүүрэг 
мөн байгууллагын хашаан дотор 
байгуулахаар тодорхойлсон.  

100% 

Цахилгаан эрчим хүчний 
мэргэжлийн байгууллага болох 
“Эрчим хайрхан” ХХК нь автобус 
паркийн цахилгаан хангамжийн 
ажил гүйцэтгэх тендерт 
шалгарч, цахилгаан автобус 
цэнэглэх цэнэглэгч төхөөрөмж 
суурилуулах ажлыг гүйцэтгэсэн. 
Одоогоор дээрх 4 цэгт нийт  15 
цэнэглэх төхөөрөмж 
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суурилуулж, тухайн чиглэлийн 
автобусыг бүрэн цэнэглэж 
байна. 
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6.3.14.2. Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний автобусны парк 
шинэчлэлтийг олон улсын 
стандартад нийцүүлэн хийж 
гүйцэтгэнэ. 

Цахилгаан 
автобусны 

тоо 
- 

Цахилгаан 
автобус-46 

2021 оны 06 дугаар сард 
БНХАУ-ын “Нанжин Голден 
Драгон Бус” компаний байгаль 
орчинд ээлтэй, дэвшилтэт 
техник технологийн их 
багтаамжийн цахилгаан эх 
үүсвэрээр ажилладаг 36 ширхэг 
автобусаар парк шинэчилж, 
2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны 
өдрөөс эхлэн 4 чиглэлд нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнд 
нэвтрүүлсэн.  

78% 

3 
“Зорчигч тээвэр гурав"ОНӨААТҮГ-
ын автобус паркийн барилгын II ээлж 
барих ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

2,000.0 
/Нийслэлий

н төсөв/ 

Барилгын 
ажлын 

хэрэгжилтий
н хувь 

40% 50% 

“Нийтийн тээврийн автобус 
парк” барихаар 4,3 га  газарт 
нийт 11 ажлын зураг, төсвийг 
2018 онд Нийслэлийн зураг 
төслийн хүрээлэн хийж 
гүйцэтгэсэн. 2018-2021 онд 
ажлын зураг, төсвийн дагуу нийт 
11 компани, аж мэдээ ахуйн нэгж 
байгууллага паркийн барилгын 
ажлыг гүйцэтгэж байна. Тайлант 
онд:-"Зорчигч тээвэр гурав" 
ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын 
ногоон байгууламж, зам талбайн 
ажил 
-Автобус паркын харуулын байр 
хашаа, дэд бүтцийн ажил                
-Цахилгаан хангамжийн ажлууд 
тус тус хийгдсэн.                                  

100% 

Хэсгийн дундаж үнэлгээ-93% 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт, Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ: 
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2.1. Нийтийн тээврийн шугамын 
үйлчилгээний цаг, рейсийн 
алдагдалгүй, смартын ТВОХ-ийн 
зөрчлийг бууруулж ажиллах. 

- 
Смартын 

зөрчлийн цаг 
1600 

Смартын 
зөрчлийн цаг 
1120 хүртэл 
бууруулсан 

байна. 

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 авч ажилласан. Мөн 
мэдээллийн самбарт зөрчил 
гаргасан жолооч нарыг 
мэдээлж,  дахин зөрчилгүй 
ажиллах талаар анхааруулга 
санамж өгч ажилласан.  
Зогсоолд зогсоогүй зөрчил 
гаргасан жолооч нарт дахин 
зөрчил гаргахгүй байх талаар 
сануулж, хасагдсан минутын 
төлбөрийг цалингаас нь 
суутгасан. Тайлант онд TBOX-н 
зогсоолд зогсоогүй зөрчил 
390:59 цаг байгаа нь урд оны 
мөн үетэй харьцуулахад 125:57 
цагаар буюу 2,1 дахин буурсан. 

100% 
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2.2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулж, санал гомдлыг 
бууруулж ажиллах. 

- 
Санал гомдлын 

тоо 
46 

Санал гомдлын 
тоо 23 хүртэл 
бууруулсан 

байна. 

Тайлант хугацаанд нийтийн 
тээврийн үйлчилгээтэй 
холбоотой  нийт 16 санал 
гомдол  бүртгэгдэж, 100,0 хувь 
барагдуулж ажилласан. Санал, 
гомдлыг ангилбал: замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай 
холбоотой-3, цаг баримтлаагүй-
2, зогсоолын зөрчилтэй-5, үнэ 
тарифтай холбоотой-2, 
цэвэрлэгээ муу-2, үйлчилгээтэй 
холбоотой-2 санал, гомдол 
байсан. Шаардлагатай 
тохиолдолд гомдлыг Нийтийн 
тээврийн  үйлчилгээний  газрын 
улсын  байцаагч  нарт шилжүүлж 

100% 
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арга хэмжээ тооцож ажилласан. 
Гомдол гаргасан буруутай 
жолооч нарыг зан харьцаа, ёс 
суртахууны  сургалтанд 
хамруулж, дахин үйлчилгээний 
гомдол санал гаргахгүй ажиллах 
талаар заавар зөвлөгөө өгч 
ажилласан. Зорчигчдоос 
тайлант хугацаанд ирсэн санал 
гомдол урд оны мөн үетэй 
харьцуулахад 30-аар буюу 
65,2% буурсан үзүүлэлттэй 
байна. 
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2.3. Тээврийн хэрэгслийн жолоочоос 
шалтгаалсан ашиглалтын саатал, 
зам тээврийн осол зөрчлийг 
бууруулж ажиллах 

- 
Ашиглалтын 
саатлын тоо 

383 

Ашиглалтын 
саатал 306 

хүртэл 
бууруулсан 

байна. 

Тайлант хугацаанд жолоочоос 
шалтгаалсан ашиглалтын 
саатал 1942:50 цаг байна. 
Ашиглалтын саатлын 80 гаруй 
хувийг байгууллага өөр газарт 
нүүсэнтэй холбоотой болон уул 
уурхай руу автобусны жолооч 
нар ихээр явж ажлаас гарах 
байдал ихэссэн, ковид өвчнөөр 
жолооч нар их өвдөж, 
мэргэжилтэй жолоочийн 
хомсдолд орсонтой холбоотой 
юм. Мөн ковидын улмаас хил 
хаагдаж, каунти автобусны 
сэлбэгийн хангалт хийгдэхгүй 
нийлүүлэлт удааширсан, дугуйн 
чанар муугаас шалтгаалан 
саатал ихэссэн. Тайлант 
хугацаанд Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний газарт 
бүртгэгдсэн зам, тээврийн осол 
зөрчил 7 бүртгэгдсэн. 

70% 
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2.4. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний 
техникийн байдалд тогтмол үзлэг 
хийж, илэрсэн эвдрэл гэмтлүүдийг 
богино хугацаанд чанартай 

- 
Техникийн бэлэн 

байдлын 
коэффициент 

76% 82,5% 

Дансаар 118 тээврийн 
хэрэгсэлтэй ба техникийн бэлэн 
байдалд үзлэг шалгалтыг 
тогтмол хийж, тайлант жилд 

80% 
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засварлан техникийн бэлэн 
байдлын коэффициентыг  82.5 %-
иас бууруулахгүй ажиллах 

үзлэгээр давхардсан тоогоор 
бүрэн бус тоормостой 91 
автобусыг зогсоож, давхардсан 
тоогоор 1190 автобусны тормос 
чангалж шугамын үйлчилгээнд 
ажиллуулсан мөн давхардсан 
тоогоор 2186 автобусны гэрэл 
дохио сольсон, ил харагдах 
гэмтэлтэй давхардсан тоогоор 
153 автобусыг тус тус оношилж, 
засварлан техникийн бэлэн 
байдлыг хангаж ажиллав.  

2021 онд нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд 36 ширхэг 
цахилгаан хөдөлгүүртэй 
автобусыг шугам замын 
үйлчилгээнд нэвтрүүлэн 
ажилласнаар урсгал засварын 
үзүүлэлт буурсан байна.  
Техникийн бэлэн байдал  65,1%, 
техникийн саатал 10576:40 цаг 
гарсан. Урсгал засвар буюу их 
засварын ажил 35 автобусанд 
хийгдсэн. 
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2.5. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүнийг 
хавар, намрын техникийн улсын 
үзлэг оношилгоонд жилд 2 удаа 
хуваарийн дагуу хамруулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Хөдлөх 
бүрэлдэхүүнийг 

оношлогоонд 
хамруулсан хувь 

95% 98% 

Техникийн хаврын үзлэг 
оношилгоо 2021.03.15-
2021.05.31-ний өдөр явагдаж 
хамрагдах ёстой тээврийн 
хэрэгсэл бүрэн хамрагдсан. 
Намрын үзлэг оношилгоо 
2021.10.23-2021.12.17-ны 
өдрүүдэд явагдаж байгаа ба 
одоогоор хамрагдах нийт 
тээврийн хэрэгслийн 61,4% 
хамрагдаад байна.  

100% 

Оношилгоонд хамрагдаагүй 27 
автобус буюу 38,5%-г хугацаанд 
нь актлах саналыг НӨАУГ-т 
хүргүүлэн ажиллаж байна. 
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2.6.Шугамын үйлчилгээний тээврийн 
хэрэгслийн цэвэрлэгээ, угаалга, 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг 
тогтмол хийж хэвших. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

НЗД-ын 2020 оны А/1329 дугаар 
захирамжийн дагуу 2021 оны 03 
дугаар сарын 01-ний өдрийг 
хүртэл хугацаанд “Улаанбаатар 
ариутгал”ХХК, “Төгөлдөр 
түвшин ариутгал”ХХК, “Орхон 
овоот”ХХК мэргэжлийн 
ариутгалын компаниар тээврийн 
хэрэгсэл, дулаан гараш, 
засварын байр, цех, контор, 
объектуудын ариутгал 
халдваргүйтлийг өдөр тутам 
хийлгэсэн.  

100% 

2021 оны 07 дугаар сараас 
эхлэн “Өнө мөнх тэнтэр”ХХК 
мэргэжлийн ариутгалын 
компанитай гэрээ байгуулан 
ажиллаж байгаа ба автобусны 
ариутгалыг 7 хоног бүр, бусад 
объектын ариутгалыг 14 хоног 
бүр хийлгэж байна.   

Автобусыг баазад орж ирэх бүрт 
зориулалтын төхөөрөмжөөр 
өөрсдийн хүчээр  ариутгалыг 
хийсэн. Мөн цонхолсон, 
цэнэглэхээр орж ирсэн болон 
техникийн үйлчилгээ хийлгэж 
буй нийтийн тээврийн 
автобусны дотор угаалгыг 
шалгагч нараар тогтмол 
хийлгэв.  

Ч:29 чиглэл “Сэлбэ амралт”, 
Ч:25 чиглэл “Тоосгоны завод”, 
Ч:1 чиглэл “Офицеруудын 
ордон”, ХО:5 чиглэл Налайхын 
автобусны буудалд автобус 
цэвэрлэх “Автобус угаалгын 
цэг”-ийг өөрсдийн хүчээр 
байгуулж, рейс тутамд угаагч 
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нар чийгтэй цэвэрлэгээ хийж, 
хаалга, бариулыг арчиж, 
ариутгасан. 

Хэсгийн дундаж үнэлгээ-91,6% 

ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ /ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ/ 

Хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зорилт 
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3.1. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
газартай ажил үйлчилгээний гэрээ, 
санхүүжилтийн гэрээ байгуулан 
ажиллах, хэрэгжилтийг хангах 

- 

Гэрээний 
биелэлтийн 

дундаж 
хувь 

93% 

Гэрээний 
биелэлтийг 93%-

иас дээш 
дүгнүүлсэн 

байна. 

Нийтийн Тээврийн 
Үйлчилгээний Газартай “Ажил 
гүйцэтгэх гэрээ” байгуулан 
ажилласан. НТҮГ-аас  
батлагдсан цаг график 
замналын дагуу үндсэн 14 
чиглэлд өдөр бүр 65 гаралт 
хангаж, нийслэлийн иргэдэд  
нийтийн зорчигч тээврийн 
нийгмийн захиалгат үйлчилгээг 
стандартын дагуу хүргэж, 
гэрээний биелэлтийг 2021 оны 
эхний 11 сарын дунджаар 95.6% 
биелүүлэн ажиллав. Гэрээний 
биелэлт урд оны мөн үетэй 
харьцуулахад 2,5%-иар өссөн 
дүнтэй байна. Тайлант оны 
эхний 11 сарын байдлаар 
253421:18 шугам цагийн 
даалгавартай ажилласнаас 
смартын цагийн   гүйцэтгэлээр 
233203:08 цаг ажилласан. 
НТҮГазартай байгуулсан “Ажил 
гүйцэтгэх гэрээ”-ний биелэлтийг 
тайлант оны 11 сарын байдлаар 
95,3% биелүүлэн ажилласан. 
Энэ нь урд оны мөн үетэй 
харьцуулахад 2,3% өссөн байна. 

100% 

11 
3.2. Батлагдсан цаг графикийн дагуу 
нийтийн тээврийн шугамын 
үйлчилгээний өглөөний эх авалт, 

- 
Өглөөний эх 
авалт, оройн 
буултын хувь 

97% 
Эх авалт, оройн 
буултыг 98%-иас 

дээш 

Батлагдсан цаг графикаар 
тайлант хугацаанд үндсэн 14 
чиглэлд өглөөний эх авалтыг 

98% 
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оройн буултыг бүрэн биелүүлж 
ажиллах 

биелүүлсэн 
байна. 

92,2% оройн буултыг 94,0% 
биелүүлэн ажилласан.  

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний MNS 5012:2011 стандартын шаардлага хангуулах, арга хэмжээг зохион байгуулах хүрээнд: 

12 

3.3. Тээврийн хэрэгслийг чиглэлийн 
хаяг, замнал, гаралтындугаар, рейс 
цагийн графикаар бүрэн хангаж, 
шугамын үйлчилгээнд гаргах. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Тээврийн 
хэрэгслийг 
чиглэлийн 

хаягаар  
хангасан хувь 

100
% 

Бүх тээврийн 
хэрэгслийг 
чиглэлийн 

хаягаар 
хангасан байна.-

100% 

Шугамын үйлчилгээнд ажиллаж 
байгаа бүх тээврийн 
хэрэгслүүдийг стандартын дагуу 
чиглэлийн хаяг, замналын 
зургаар хангасан. Шинээр 
шугамын гаралт нэмэгдсэнтэй 
холбогдуулан 6 сард Ч:59 
чиглэлийн 10 автобусны хаяг 
шинээр хийлгэсэн. 

100% 

13 

3.4. Жолооч нарыг стандарт 
шаардлагын дагуу ажлын хувцсаар 
хангаж, шугамын үйлчилгээнд 
тогтмол өмсүүлж хэвшүүлэх. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Жолооч нарыг 
ажлын хувцсаар 

хангасан хувь 

100
% 

Автобусны 
жолооч нарыг 
стандартын 
дагуу ажлын 

хувцсаар 
хангасан байна.-

100% 

Шинээр ажилд орсон буюу 
ажлын хувцасны эдэлгээний 
хугацаа дууссан автобусны 
жолооч нарт зуны  хантааз 40 ш, 
автобусны жолоочийн поло 
цамц 5 ш, жолооч куртик 200 ш 
тус тус хангалт хийсэн. 
Автобусны жолооч нарыг 
шугамын үйлчилгээнд ажлын 
хувцас өмсүүлж бүрэн 
хэвшүүлсэн ба жолооч нарын 
ажлын хувцас өмсөлтийг Online 
камераар хянан ажилласан. 

100% 

14 

3.5. Шалгагч нарыг хуваарийн дагуу 
шугамын автобусанд зорчигч нарт 
зөвлөгөө өгөх, хяналт тавьж 
ажиллуулах. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100              % 

Тус байгууллагын  шалгагч 
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
газраас хуваарилсан чиглэлд 
зорчигчдын халдвар 
хамгааллын дэглэм мөрдүүлэх, 
зөвхөн картаар зорчуулахад 
хяналт тавин ажилласан. Мөн 4 
шалгагч автобусны буудалд 
орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор 
ПОС машин ажиллуулсан. 
Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд 
сууж байгаа зорчигч нарыг дунд 
оврын автобуст 6, том оврын 

100% 
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автобусанд 12-оос ихгүй зорчигч 
тээвэрлэж, халдвар хамгааллын 
дэглэмийг сахиулах, халдвараас 
сэргийлэх арга хэмжээг цаг 
тухайд нь авч ажилласан. 

15 

3.6. Тээврийн хэрэгслийн техникийн 
үйлчилгээ I, II-ыг батлагдсан 
хуваарийн дагуу тогтмол хийж, 
шаардлагатай үед тодотголыг сар 
бүрийн 20-ны дотор хийж, 
батлуулах. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
техникийн 

үйлчилгээнд 
хамрагдсан хувь 

80% 

Тээврийн 
хэрэгслүүдийг 
85%-иас дээш 

техникийн 
үйлчилгээнд 
хамруулсан 

байна. 

Тайлант жилийн эхэнд 
техникийн үйлчилгээ I болон II-
оор үйлчилгээ хийлгэх тээврийн 
хэрэгслийн хуваарийг батлуулж, 
мөрдөн ажилласан боловч 
Ковид-19 цар тахлын үеийн хөл 
хорио, байгууллагын газар 
зарагдсан, нүүлгэлтийн ажил 
хийгдсэн, засвар үйлчилгээ 
хийхэд сэлбэгийн олдоц муу, 
хил хаагдаж  сэлбэг 
хугацаандаа ирэхгүй зэргээс 
шалтгаалан хуваарийг бүрэн 
мөрдөх боломжгүй байсан. 

90% 

2021 онд нийт дүнгээр 4000-
6000км тутмын техникийн 
үйлчилгээ I-ээр 18 автобус,  
8000-12000 тутмын техникийн 
үйлчилгээ II-оор давхардсан 
тоогоор 75 автобус тус тус 
хамрагдаж, үйлчилгээ 
хийлгэсэн. 

16 

 
3.7. Батлагдсан график 
төлөвлөгөөний дагуу нийт хөдлөх 
бүрэлдэхүүний урсгал засварын 
ажил зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Урсгал засварт 
хамрагдах 

автобусны тоо 
70 80 

2021 онд урсгал засварын 
зохион байгуулах төлөвлөгөөг 
батлан ажиллуулсан. 
Төлөвлөгөөний дагуу тайлант 
онд урсгал засвар буюу их 
засварыг 35 автобусанд хийсэн.  

100% 

17 

3.8. Хөдөлгүүр болон тэжээлийн 
системийн эд ангиудын элэгдлийг 
тооцож цаг тухайд нь засвар 
үйлчилгээг хийх 

өөрийн 
хөрөнгө 

Хамрагдах 
автобусны тоо 

30 60 

Тээврийн хэрэгслийн DAEWOO 
BS-106 автобуснууд 
хөдөлгүүрийн их засвар нийт 32  
автобусанд хийгдсэн, 
хөдөлгүүрийн доод анги 7 
автобус, хөдөлгүүр 1 ширхэг 

100% 
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тавигдсан. ЭКО маркын 4 
автобусанд хөдөлгүүр комоор нь 
сольсон.  Нийт 44 автобусны 
хөдөлгүүрт их засвар хийгдсэн. 

18 
3.9. Автобусны техникийн саатлыг 
2020 оныхоос 10% -иар бууруулах 
 

- 
Техникийн 

саатал цагаар 
1745 1570 

Тайлант хугацаанд нийт хөдлөх 
бүрэлдэхүүн 10576:40 цагийн 
техникийн саатал гарсан нь 
жилийн дүнгээр төлөвлөсөн 
техникийн саатлын цагаас их 
байна. Техникийн саатал нь 
санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл, 
сэлбэг материалын олдоц 
муудсан хил хаалттай зэрэг 
шалтгаанаар засварт орсон 
автобуснууд сэлбэг хүлээж цаг 
алдах, сэлбэг хэт орой ирснээс 
оройн ээлжийн засварчдын 
ачаалал ихсэж, засвартай 
автобус хонодог зэргээс 
шалтгаалж байна. 

70% 
Байгууллагын газар, барилга 
байгууламж зарагдаж, 
түрээсийн байр руу нүүсэн, 
түрээсийн байрны тохижилт 
зэргээс шалтгаалан  урсгал 
засвар хийх автобусны тоо 
төлөвлөгөөт тоонд хүрээгүй. 
2021 оны 06-аас 10 дугаар сард 
байгууллага нүүх хугацаанд 
засвар үйлчилгээний ажил 
удааширалтай байсан  шалтгаан 
нь  ажлаас засварчид 
чөлөөлөгдсөнтэй холботой.  
Засвар үйлчилгээний стандарт 
хангасан байр болон боловсон 
хүчний хангалт хүрэлцээнээс 
шалтгаалж ажлын үзүүлэлт 
буурсан. 
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19 

 
 
3.10. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний 
гадна өнгө үзэмжийг сайжруулах 
зорилгоор кузов засварын ажлыг 
зохион байгуулах.  

өөрийн 
хөрөнгө 

Кузов засварт 
хамрагдах 

автобусны тоо 
45 60 

2021 онд кузов засвараар 108 
автобус үйлчилгээ хийлгэж, 
автобусны гаднах өнгө үзэмжийг 
сайжруулсан. Кузов засвараар 
үйлчилгээ хийлгэсэн автобусны 
тоо нэмэгдсэн нь 2021 оны 06 
дугаар сард шинээр 35 автобус 
нэмэгдсэн мөн шинээр 
туршлагагүй жолооч нар ихээр 
ажилд орж, автобус 
сэвтүүлсэнтэй холбоотой юм. 

90% 

20 

3.11. 2021-2022 оны Өвөлжилтийн 
бэлтгэл хангах ажлын төлөвлөгөө 
гарган батлуулж, хэрэгжүүлж 
ажиллах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын 
төлөвлөгөөний 

биелэлтийн хувь 

81% 

Өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажлын 

төлөвлөгөөг 
85%-с дээш 
биелүүлэн 
ажилласан 

байна. 

“Зорчигч  тээвэр  гурав” 
ОНӨААТҮГ-ын  2021-2022 оны  
өвөлжилтийн  бэлтгэл хангах 
ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, 
2021  оны 05 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн  01/245 дугаар  албан  
бичгээр Нийтийн  Тээврийн  
Үйлчилгээний Газарт 
хүргүүлсэн. 

95,2% 

Байгууллагын даргын 
2021.08.25-ны өдрийн А/34 
дүгээр  “Өвөлжилтийн бэлтгэл 
хангах ажлын хэсэг байгуулах 
тухай” тушаал батлагдсан. 

Сар бүр төлөвлөгөөний 
биелэлтийг зарцуулсан мөнгөн 
дүнгийн хамт НТҮГ-т хүргүүлэн 
ажилласан.  

НТҮГ-аас байгууллагын 2021-
2022 оны Өвөлжилтийн бэлтгэл 
ажлыг шалгаж 80,0%-тай 
дүгнэгдсэн. 

Хэсгийн дундаж үнэлгээ-94,8 

ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ /ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ/ 

Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 

21 
 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
100
% 

100% 
Тайлант хугацаанд МУ-ын 
Засгийн газрын тогтоол 7, ЗГ-ны 

100% 
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4.1. УИХ-ын болон Байнгын хорооны 
тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг,  
ЗГ-ын тогтоол, ЗГ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл, Ерөнхий сайдын 
захирамж, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн шийдвэр,  
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, 
албан даалгавар, НЗД-ын 
зөвлөлийн хуралдаанаас 
тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

хэрэгжилтийн 
хувь 

хурлын тэмдэглэл 2, 
Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамж 13, НЗД-ын 
хуралдааны тэмдэглэл 2, нийт 
24 шийдвэр, 52 зүйл заалтыг 
хяналтанд авч хэрэгжилтийг 
100% хангаж ажилласан. 
Тогтоол, шийдвэрийн 
хэрэгжилтийн биелэлтийг 
улирал, хагас жилээр НЗДТГ-т 
тайлагнасан. 

22 

 
4.2. Нийслэлийн засаг даргаас 
тухайн жилд дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн мэдээ 
тайланг хугацаанднь НЗДТГ-т 
хүргүүлж ажиллах. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

2020 онд дэвшүүлсэн “Хотын 
соёл” аяны хүрээнд 2021 онд 
тухайн байгууллагаас хийж 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 
гаргаж, хагас жил, бүтэн жилийн 
биелэлтийн тайланг НЗДТГ-т 
хугацаанд нь тайлагнасан. 

100% 

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

23 

4.3. Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байж, төрийн 
захиргааны албан хаагчийн хөрөнгө 
оруулгын мэдүүлгийг үнэн зөв, 
хуулийн хугацаанд хүргүүлж 
ажиллах. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

2021 онд байгууллагын 
ашиглалт хариуцсан дэд дарга, 
захиргаа удирдлага, хүний 
нөөцийн хэлтсийн дарга, санхүү 
бүртгэлийн хэлтсийн дарга, 
дотоод хяналт шалгалтын 
хэлтсийн дарга, техник 
технологийн хэлтсийн дарга, 
ахлах нягтлан бодогч нарын 
албан тушаалд шинээр 
томилогдохоор болон 
байгууллагын зохион 
байгуулалтын бүтцийн нэгжид 
сэлгэн ажиллахаар нэр дэвшсэн 
нэр дэвшигчдийн Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан 
мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг хүлээн 
авч бүртгэн, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

100% 
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сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хуулийн 23 
дугаар зүйлийн 23.5 дахь хэсэгт 
заасны дагуу Авлигатай тэмцэх 
газарт хүргүүлэн хянуулсан. Мөн 
холбогдох албан тушаалтнууд 
ХОМ-ийг хуулийн хугацаанд 
үнэн зөв мэдүүлсэн. 
Байгууллагын даргын “Авилгын 
эсрэг үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө батлах тухай.” 
2021.04.01-ний өдрийн А/18 
дугаар тушаал батлагдаж, 
хэрэгжилтийг хангаж, хагас 
жилийн тайланг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн. 

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд: 

 

24 
4.4.Гамшгийн үед байгууллагад авах 
арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Гамшгаас хамгаалах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах 
зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах 
бэлэн байдлын байгууллагын 
2020 оны төлөвлөгөө”-нд 
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.  

100% 

 

2020.09.30-ны өдөр 
байгууллагын даргын А/37 
дугаар “Техник шилжүүлэх 
байрны бүрэлдэхүүнийг 
томилох тухай.” тушаалаар 
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бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
томилж, албажуулсан.  

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. 

Шударга байдлыг хангах талаар: 

25 
4.5.Байгууллагын "Ажилтнуудын ёс 
зүйн дүрэм"-ийг хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

2021 оны  2 дугаар сард шалгагч 
ажилтай Г.Ган-Учрал 
байгууллагын “Ёс зүйн хороо”-нд 
шалгагч Ганчимэг, Мөнхчулуун 
нарын талаар гомдол мэдүүлж, 
өргөдөл өгсний дагуу Ёс зүйн 
хороо 2021.02.23-ны өдөр 
хуралдаж, асуудлыг тодруулж, 
цаашид дээрх ажилчдыг эв 
зүйтэй ажиллахыг зөвлөсөн. 
Мөн Ёс зүйн хороо 2021.03.15-
нд Тээвэрлэлт үйлчилгээний 2 
дугаар хэсгийн жолооч 
Б.Шинэбаярын ёс зүйн алдаа 
гаргасан талаар хуралдаж, 
ажлаас халах саналаа даргын 
зөвлөлийн хуралд оруулж, 
шийдвэрлүүлсэн. 

100% 
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Байгууллагын хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалтыг хууль дүрмийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд: 

26 

4.6.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд 
тавих, үзлэг шалгалт хийх, 
болзошгүй үйлдвэрлэлийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, чанаржуулах 
ажлыг зохион байгуулах. 

өөрийн 
хөрөнгө-

137,9 

Үйлдвэрлэлийн 
ослын тоо 

0 0 

Ажлын байрны аюулгүй 
ажиллагааны урьдчилсан 
зааварчилгааг 151 ажилтанд, 
давтан зааварчилгааг  
давхардсан тоогоор 710 
ажилтанд өгсөн.  

100% 

Тайлант хугацаанд хөдлөх 
бүрэлдэхүүний техникийн бүрэн 
бүтэн байдлын үзлэг шалгалтыг 
4 удаа, ажлын байрны үзлэг 
шалгалтыг 12 удаа хийж, 
илэрсэн зөрчлийн талаар 
өглөөний шуурхайд мэдээлж 
биелэлтэнд нь хяналт тавьж 
ажилласан. Тухайлбал: Засвар 
үйлчилгээнд ашигладаг тоног 
төхөөрөмжийн найдвартай 
аюулгүй ажиллагааны үзлэг 
шалгалтаар урсгал засварын 
цехийн 2ш суурин домкрат 
ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй болсон тул 
ажиллуулахыг хориглож, 
сувгийн гүйдэг домкрат 2ш-ийг 
шинээр авсан. 

Галын аюулгүй байдлын үзлэг 
шалгалтаар ажлын байранд дах 
цэнэггүй болсон 6 ширхэг, 
автобусны 34 ширхэг MFZ-4 
маркын гал унтраагуурыг тус тус 
сольж нөхөн хангалт хийсэн. 
2021 оны 08 дугаар сарын 24-
ний өдөр 954,000 төгрөгөөр 
МFZ-4 маркын 64 ширхэг галын 
хорыг цэнэглүүлсэн мөн галын 



16 

 

хорын хошуу 50 ширхэгийг 
шинээр захиалж  авсан.  

Оффиссын өрөөнүүдэд нийт 22 
ширхэг галын хорыг байршуулан 
тавьсан. Мөн 3 ширхэг галын 
сарааны иж бүрдэл болох 
477000 төгрөгний хөрөө-3 ш, 
хүрз-3ш, жоотуу-3ш, усны хувин-
3ш, хадаасны лоом-3ш, шулуун 
лоом-3ш тус тус шинээр авсан. 

Байгууллагын хэмжээнд галын 
бүлгэмийн ажиллах заавар 3 
ширхэг, Гамшиг осол гал 
түймрээс урьдчилан сэргийлэх 
самбар-3, гал, осол гарсан 
үеийн аврах гарцын схем 
самбар-3, галын аюулгүйн 
тэмдгүүд самбар-3,  ил гал 
гаргахыг хориглоно тэмдэглэгээ-
3, гарцын чиглэл-9 тус тус 
байршуулсан. MFZ-З5-3 ш,  

MFZ-4-60 ш, дүүжилдэг галын 
хор-9 ширхэгийг тус тус 
байршуулсан. Хүрз-3, хөрөө-3, 
усны хувин-3, жоотуу-3, 
хадаасны лоом-2, шулуун лоом-
3, сүх-3, элсний бочик-3 тус тус 
зориулалтын газар 
байршуулсан. 

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 
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хяналт тавьж ажиллав. Энэ 
хугацаанд хариуцсан нэгжийн 
зүгээс ажилчдад зааварчилгаа 
өгч байгаа эсэхэд 11 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. 2021 оны 11 дүгээр 
сарын байдлаар нийт 
давхардсан тоогоор 174 
ажилтанд нийт 3,500 
мян.төгрөгийн хор 
саармагжуулах хүнсний 
бүтээгдэхүүн болох аарц, сүү, 
үзэмний шүүс  олгосон. 
Үйлдвэрлэлийн осол 
бүртгэгдээгүй. 

27 

4.7.Ажилчдыг шаардлагатай нэг 
бүрийн хөдөлмөр хамгааллын 
хувцас, хамгаалах хэрэгслээр 
хангах. 

Засварчдыг  
нормын хувцас, 

хамгаалах 
хэрэгслээр 

хангасан хувь 

100
% 

100% 

Шинээр ажилд орсон буюу 
ажлын хувцасны эдэлгээний 
хугацаа дууссан автобусны 
жолооч нарт зуны  хантааз 40 ш, 
автобусныжолооч поло цамц 5 
ш, бага тушаалын ажилчид, 
шалгагч, шалгах механик нарт 
борооны цув   46 ш, засварчин, 
тэрэг тавигч нарт ажлын тусгай 
гутал 29 ш, зуны ажлын хос 
хувцас засварчдад 12, инженер 
техникийн ажилчид ажлын цамц 

100% 
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2, өвлийн хос хувцас 74 ш, дан 
куртик 72 ш, инженер техникийн 
ажилчдын хувцас 35 ш, жолооч 
куртик 200 ш, өвлийн ажлын 
гутал 55 ш  тус тус хангалт 
хийсэн.  

Байгууллагын "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ын хэрэгжилтийг хангаж, хэрэгжилтэд үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах хүрээнд: 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.Байгууллагын хөдөлмөрийн 
дотоод журам,  хөдөлмөрийн 
гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэж 
ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Байгууллагын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын 13 бүлгийн 
заалт бүрийг хэрэгжүүлэн 
ажилласан. 

100% 

Тайлант  хугацаанд 147 иргэнийг  
журмын  дагуу  ажлын байраар  
хангасан. Шинээр  ажилд  орсон 
ажилтанд байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журам, 
ажлын байрны тодорхойлолтыг 
танилцуулж, хөдөлмөрийн  гэрээ 
байгуулан,  хөдөлмөр 
хамгааллын  зааварчилга  өгч  
ажилласан. Туршилтын гэрээ 
байгуулсан ажилчдаас үндсэн  
ажилтны  гэрээг 30 ажилтантай  
байгуулсан. 

Ажил тасалж, ажлаас  халагдсан 
29, өөрийн хүсэлтээр ажлаас 
чөлөөлөгдсөн 129 ажилтан нийт 
158 ажилтны ажлыг  хүлээлцсэн. 
Хүүхэд асрах  чөлөөтэй  байгаа 
10 ажлын байрыг  хуульд  
заасны  дагуу хадгалж байна. 

Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

29 
 
 
 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 

100
% 

100% 
Байгууллагын даргын 
2019.02.18-ны өдрийн А/13 
дугаар “Ажилчдын ажиллах 

100% 
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4.9. "Ажилчдын ажиллах нөхцөл,  
нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр"-ийн заалтуудыг 
хэрэгжүүлж ажиллах. 

хэрэгжилтийн 
хувь 

нөхцөл, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийг батлах 
тухай” тушаалыг мөрдөн 
ажилласан. Уг хөтөлбөрийн 6 
чиглэлийн 30 төрлийн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэн 
ажилласан.  

Ажилчдыг дотоод сүлжээнд 
холбох, мэдээллийн найдвартай 
аюулгүй байдлыг хангаж 
ажилласан. 
Албан хэрэгцээнд зориулсан 
хуулийн ажилтнуудыг “Төрийн 
мэдээлэл” сэтгүүлээр хангасан. 
Албан үүргээ гүйцэтгэж байх 
үедээ ажилтнуудаас 
хүчирхийлэл, заналхийлэлд 
өртөх асуудал гараагүй. 
Хэлтэс, нэгжийн дарга нар 
шаардлагатай үед хэсэгчилсэн 
болон ганцаарчилсан уулзалтыг 
зохион байгуулж, харилцаа, 
ажлын байран дах сэтгэл 
ханамжийн аятай нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. 

Байгууллагад удаан жил 
ажилласан 154 ажилтанд 
22395,0 мян.төгрөгийн нэмэгдэл 
1 удаа олгосон. Мэргэшсэн ня-
бо, мэргэшсэн инженер нийт 3 
ажилтанд зэргийн нэмэгдэл 
олгож байна. 

Ардын хувьсгалын 100 жилийн 
ойг тохиолдуулан төрийн дээд 
одон медаль “Хөдөлмөрийн 
гавъяаны улаан тугийн одон”-1 
ахмад, “Алтан гадас” одонгоор 4 
ахмад, 1 ажилтан, 
“Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 
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4 ажилтан,  ЗТЯ-ны салбарын 
шагнал “Онц тээвэрчин” цол 
тэмдгээр 3, “Авто тээврийн 
салбарын тэргүүний ажилтан” 
цол тэмдгээр 2 ажилтан, “Хүндэт 
жуух бичиг”-ээр 14 ажилтан тус 
тус шагнагдсан. 

Хамтын гэрээний заалт, цалин 
хөлсний журмын дагуу нийт 
ажилчдад сар бүр, хоол, унааны 
хөнгөлөлт олгож байна. Гэр 
бүлд нь шинэ хүүхэд мэндэлсэн, 
гачигдал тохиолдсон 18 
ажилтанд 5 хоногийн цалинтай 
чөлөө, гэр бүлийнх нь нас 
барсан 16 ажилтанд тус бүр 
300,0 мян.төг, биеэ эмчлүүлэх 2 
ажилтанд нийт 830,0 
мян.төгрөгийн, өндөр насны 
тэтгэвэрт гарсан 8 ажилтанд 
55,918.0 мян.төгрөгийн тэтгэмж 
тус тус олгосон.  

Ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгаа 
гаргаж, баяжуулалт хийсэн. 
Олон улсын хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах өдрөөр 244 ажилтны 
гэр бүлд бэлэг олгов. Нийт 
4880,0 мян.төгрөг зарцуулсан. 

Нийт 3 засварчны мэргэжлийн 
зэргийг ахиулсан. 

30 

4.10. Байгууллагын  2021  оны 
сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 
ажилчдад зориулсан сургалтыг 
зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Гамшгаас хамгаалах бүх 
нийтийн бэлэн байдал, 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай 
холбогдуулан ажилчид зайнаас 
цахим сургалтанд хамрагдсан.  86% 

А. Ажлын байран дах сургалт: 
-Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хүний нөөцийн 
хэлтсээс зохион байгуулсан “MS 
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excel” программын сургалтанд 5 
ажилтан 
-МУ-ын ЗГ-ын Хэрэгжүүлэх 
газраас зохион байгуулсан 
“Бодлого, төлөвлөлт, хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ” сургалтанд 
15 ажилтан хамрагдаж, 
сертификат авсан.  

Нийслэлийн Архивын газраас 
зохион байгуулсан “Тоон гарын 
үсэг хэрэглэх тухай” сургалтанд 
5 ажилтан, мөн тус газраас  
зохион байгуулсан Архив, бичиг 
хэргийн ажилтнуудад зориулсан 
сургалтанд 3 ажилтан тус тус 
хамрагдсан. 

Нийслэлийн Сургалт 
судалгааны төвөөс зохион 
байгуулсан “МУ-ын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулга” 
сэдэвт сургалтад хуулийн 2 
ажилтан хамрагдсан. 

НЗДТГ-ын ХЭЗХ-ээс зохион 
явуулсан “2022 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж 
эхлэх зарим хуулиудыг 
танилцуулах” сургалтанд 1 
ажилтан хамрагдсан.  

НЗДТГ-аас Нийслэлийн 
Прокурорын газартай хамтарсан 
“Иргэний хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд прокурор төр, 
нийтийн ашиг сонирхлыг 
төлөөлөн хамгаалах нь” сэдэвт 
сургалтанд 1 удирдах ажилтан 
хамрагдсан. 
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НДЗТГ-аас зохион байгуулсан 
“Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 
шинэчилсэн найруулга”-“ыг 
танилцуулах сургалтад нийт 22 
ажилтан, МҮЭХ-с зохион 
байгуулсан  “Хөдөлмөрийн 
тухай хууль”-ийн шинэчилсэн 
найруулга”-“ыг танилцуулах 
сургалтад 3 ажилтан тус тус 
хамрагдсан. 

Байгууллагын ЗУХНХ, ТҮХ, 
ДХШХ-ээс зохион байгуулсан 
“МУ-ын Замын хөдөлгөөний 
дүрэм”, ТВОХ-ын зөрчлийн 
талаар сургалтанд нийт 89 
жолооч хамрагдсан. 

б/Мэргэшүүлэх сургалтанд 
Мэргэшсэн инженер-6 
Мэргэшсэн ня-бо-1, Дотоод 
аудитор бэлтгэх сургалтанд 5 
ажилтан нийт 12 ажилтан 
хамрагдаж, сертификат авсан. 

31 

 
 
 
 
 
 
4.11. "Зорчигч тээвэр 
гурав"ОНӨААТҮГазар үүсэн 
байгуулагдсаны 30 жилийн ойг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Баярын хурал 
зохион 

байгуулсан байх 
- 1 удаа 

“Зорчигч тээвэр 
гурав”ОНӨААТҮГ анх 1965 онд 
БНМАУ-ын Сайд нарын 
Зөвлөлийн 126 дугаар 
тогтоолоор Гадаад 
мэргэжилтэнд үйлчлэх авто 
бааз нэртэйгээр үүсгэн 
байгуулагдсан Монгол улсын 
нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
анхдагч байгууллагын нэг юм. 
Байгууллага үүсэн 
байгуулагдсаны 30 жилийн ойг 
2021.12.18-ны өдөр тэмдэглэн 
өнгөрүүлэхээр зохион байгуулан 
ажиллаж байна.  

100% 

 
Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр: 
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4.12. Байгууллагын ажилчдын 
цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийг 24 
цагийн үйл ажиллагаатай цэцэрлэгт 
хамруулж,  урлаг спортын авъяастай 
хүүхдүүдэд урамшуулал олгох 
ажлыг зохион байгуулах. 

- 

Ажилчдын 
хүүхдүүдийг 
цэцэрлэгт 

хамруулсан тоо 

5 10 

Байгууллагын ажилтнуудын 
хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах 
зорилгоор байгууллагын ойр 24 
цагийн үйлчилгээтэй СБД-ийн 
54 дүгээр цэцэрлэгтэй 2021-
2022 оны хичээлийн жилд 
ажилчдын 14 хүүхдийг 
хамруулахаар гэрээ байгуулан 
ажилласан. Мөн Олон улсын 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохиолдуулан ажилчдын 
0-16 насны хүүхэдтэй 244 гэр 
бүлд 4880,0 мян.төгрөгийн бэлэг 
олгосон.  

100% 

33 

4.13. Байгууллагын захиргаа болон 
ҮЭ-ийн хороо хоорондын 
"Хамтынгэрээ"-ний дагуу ажилчдын 
нийгмийн асуудлыг шийдэж 
ажиллах. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Байгууллагын захиргаа болон 
ҮЭ-ийн хороо хоорондын 
"Хамтын гэрээ"-ний дагуу 2021 
онд тус байгууллагад олон жил 
үр бүтээлтэй ажиллаж байгаад 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 8 
ажилтанд нийт 55,918.1 
мян.төгрөгийн тэтгэмж олгосон. 
Мөн төрсөн эцэг, эх нь нас 
барсан 16 ажилтанд нийт 4800,0 
мян.төгрөгийн, 18 ажилтанд 5 
хоногийн цалинтай чөлөө тус тус 
байгууллагын даргын 
тушаалаар олгосон. 

100% 

Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд: 

34 

4.4. Нээлттэй ажлын байрны зарыг 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, 
вэбсайтад зарлаж, сонгон 
шалгаруулалтыг хийж,  
байгууллагын хүний нөөцийг 
бүрдүүлж ажиллах. 

- 

Нээлттэй ажлын 
байрны зарыг 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
зарлах тоо 

2 3 

Тайлант хугацаанд нээлттэй 
ажлын байрны зарыг 2 төрлийн 
сонин хэвлэл, болон 
байгууллагын албан ёсны пейж 
хуудсаар дамжуулан 
давхардсан тоогоор нийт 6 удаа 
мэдээлсэн.  

100% 

СХД-ийн Хөдөлмөр, халамжийн 
газартай хамтран ажиллаж нийт 



24 

 

27 жолоочийг сонгон 
шалгаруулж авсан.  

Нийтийн тээврийн автобусны 
жолооч, засварчин сонгон 
шалгаруулах нээлттэй ажлын 
байрны зарыг СХД-ийн 
хороодод цаасаар, мөн FM 
радио сувгаар давхардсан 
тоогоор 70 удаа мэдээлж, 
мэргэшсэн 71 жолооч, 
мэргэжлийн 10 засварчин 
шалгаруулж ажилд авсан. 

35 

4.15. Байгууллагын хэлтэс, нэгжийн 
төлөвлөгөө, тайлангийн биелэлт, 
сарын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг 
дүгнэж ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Хэлтэс бүр 2021 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
батлуулж, төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр 
дүгнэн ажилласан. Ажилтан, 
албан хаагчид улирал бүр хийж 
гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлтийг нэгжийн даргад 
тайлагнан ажилласан. 
Байгууллагын нэгж бүр ажилтан, 
ажилтнуудын тухайн сарын 
ажлын гүйцэтгэлийг 
байгууллагын “Цалин хөлсний 
журам”-д заасны дагуу дүгнэж, 
сарын урамшуулалт цалинг 
тооцон олгосон.  

100% 
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4.16. Улсад болон салбар, тус 
байгууллагад олон жил тогтвор 
суурьшилтай, ажлын үр бүтээлтэй, 
амжилттай ажиллаж байгаа 
ажилчдыг төрийн дээд одон медаль, 
салбар, нийслэлийн шагналаар 

өөрийн 
хөрөнгө 

Шагнуулах 
ажилчдын тоо 

6 12 

Улсад болон тээврийн салбарт 
олон жил үр бүтээлтэй, тогтвор 
суурьшилтай ажилласан 1 
ахмад Төрийн дээд одон 
медаль” Хөдөлмөрийн гавъяаны 
улаан тугийн одон”, 2 ажилтан 
Төрийн дээд одон медаль 
“Алтан гадас” одонгоор, 3 
ажилтан “Хөдөлмөрийн хүндэт 
медаль”,  3 ажилтан “Онц 
тээвэрчин” цол тэмдгээр, 2 

100% 
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шагнуулахаар тодорхойлох, 
шийдвэрлэх 

ажилтныг “Тээврийн салбарын 
тэргүүний ажилтан” цол 
тэмдгээр, 14 ажилтан Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамны 
“Хүндэт жуух бичиг”-ээр  тус тус 
шагнагдсан. 
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4.17. Ажилчдыг нарийн мэргэжлийн 
эмч нарын үзлэгт хамруулах, 
хяналтад авах, ажилчдад эмчилгээ 
хийх, хорт зуршлаас урьдчилан 
сэргийлэх сургалт сурталчилгааны 
ажлыг мэргэжлийн 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулан ажиллах 

Өөрийн 
хөрөнгө-

60,0 

Эмнэлгийн 
үзлэгт хамрагдах 

ажилчдын тоо 
- 325-аас дээш 

Коронавируст цар тахал /Ковид-
19/-ын улмаас бүх нийтээр 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай 
холбогдуулан 2021 онд 
ажилчдын эрүүл мэндийн үзлэг 
зохион байгуулах хугацаа 
хойшлогдож, 2022 оны эхний 
улиралд зохион явуулахаар 
төлөвлөөд байна.  

80% 

Тайлант онд  байгууллагын  эмч 
7 хоногт  2-3 удаа өглөө 
ажилчдын унаагаар ирэх мөн 
өдөр тутмын үзлэгээр  
давхардсан тоогоор 2932 
ажилтанд үзлэг хийж, даралт 
ихэссэн 81 жолоочид эм уулгаж 
ажилд гаргасан.  

1336 ажилтны өвчнийг оношилж, 
эмчлэн зөвөлгөө өгч ажилласан. 
Үүнээс эмийн эмчилгээг 883, 
эмийн бус эмчилгээг 224 /боолт 
хийх, анхан шатны тусламж, 
бумба, бариа гэх мэт/, тариа 
дусал, судас, булчинд 229 
ажилтанд тус тус хийж 
үйлчилсэн.  

Байгууллагын 324 ажилтныг 
2021 оны 3 сарын 27-ны өдрөөс 
ковидын эсрэг вакцинд 
хамруулж эхэлсэн ба 1, 2 тун 
хийлгэсэн  310 ажилтан, эсрэг 
заалттай 12 ажилтан байна. 
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Ковид өвчнөөр 3-11 сард нийт 83 
ажилтан өвдсөн. 

Ковид-19 өвчнийг оношлох PCR-
н шинжилгээг нийт ажилчдад 
2021 онд 2 удаа хийсэн. Мөн 
Ковид-19 өвчний 1 удаагийн 60 
ширхэг тестээр ажилчдын 
өвчлөлийг оношлож, илрүүлэх 
ажлыг зохион байгуулсан. 

2021 оны 12 сарын 10-ны 
байдлаар  вакцины 3 дугаар 
тунд нийт хамрагдах ёстой 
ажилтнуудын 62,2% хамрагдаад 
байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хүрээнд: 

38 
4.18. Байгууллагын цахим албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
тоон гарын үсэг хэрэглэх. 

- 

Албан хэрэг 
хөтлөлтөд тоон 

гарын үсэг 
хэрэглэнэ. 

- 
Тоон гарын үсэг 

хэрэглэсэн 
байна. 

МУ-ын Засгийн газрын 2016-
2020 оны “Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-
ийн IV шат, Цахим гарын үсгийн 
тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.3 дах хэсэг, НЗД-ын 2020 оны 
А/453 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Цахим хэлбэрээр 
албан хэрэг хөтлөх талаар 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
тухай” зэрэг эрх зүйн баримт 
бичгийн хэрэгжилтийг хангах 
хүрээнд тус байгууллага нь 2021 
оны 04 сарын 27-ны өдрөөс 
эхлэн цахим албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
тоон гарын үсэг хэрэглэсэн.  

100% 

39 
4.19.Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, 
архивын ажлыг стандартын дагуу 
явуулж, тайлан гаргаж ажиллах. 

- 
Тайланг журмын 

дагуу гаргана. 
100
% 

Тайланг 
хугацаанд нь 
хүргүүлсэн 

байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
стандарт шаардлагын дагуу 
байгууллагын албан хэрэг 
хөтлөлт, архивын ажлыг 
гүйцэтгэсэн.  

100% 
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4.20.Байгууллагын архивт нөхөн 
бүрдүүлэлтийг хийж ажиллах. 

- 

2020 оны нөхөн 
бүрдүүлэлтийг 
бүрэн хийсэн 

байна. 

100
% 

100% 

2020 оны батлагдсан хөтлөх 
хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу байгууллагын архивт 
нөхөн бүрдүүлэлт бүрэн хийсэн. 

100% 

Байгууллагын 2020 оны  үйл 
ажиллагааны чиглэлийн А 
тушаал 57, боловсон хүчний 
чиглэлээр Б тушаал 301-ийг тус 
тус цахим нөхөн бүрдүүлэлт 
хийгдсэн. 

Байгууллагын газар, барилга 
байгууламж зарагдсаны улмаас 
2021 оны 07 дугаар сард СХД-
ийн 41 дүгээр хороонд шилжсэн 
тул байгууллагын архивын 
баримт бичгийн тооллогыг 2021 
оны 12 дугаар сард зохион 
явуулсан. 

41 
4.21. Хариутай албан бичгийг 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 
ажиллаж, тайланг гаргах. 

- 
Албан бичиг 

шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100
% 

100% 

2021 оны 01 сарын 01-нээс 2021 
оны 12 сарын 09-ний өдрийг 
хүртэл хугацаанд тус 
байгууллагад байгууллагаар 
бүртгэгдсэн 16, системээр 
бүртгэгдсэн 267, нийт 283 албан 
бичиг ирснээс, хариутай албан 
бичиг 88, хариугүй албан бичиг 
195 байсан.  100% 
Хариутай албан бичгийн 
хугацаандаа шийдвэрлэсэн 79, 
хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 5, 
судалж байгаа 4 албан бичиг 
байна. Нийт ирсэн албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 
97,89%, шийдвэрлэлтийн 
дундаж 9,45 байна. 

42 
4.22. Байгууллагын ажилчид болон 
гадны байгууллага, иргэдээс 
өргөдөл гомдлыг хуулийн хугацаанд 

- 

Ирсэн өргөдөл, 
гомдлыг 

шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100
% 

100% 

2021 оны 01 сарын 01-нээс 2021 
оны 12 сарын 09-ний өдрийг 
хүртэл хугацаанд тус 
байгууллагад ННЗБ бүртгэсэн 

100% 
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шийдвэрлэж, тайлан мэдээг НЗДТГ-
т хугацаанд нь хүргүүлж ажиллах 

нийт 393 хүсэлт, өргөдөл гомдол 
ирсэн байна. Хугацаандаа 
шийдвэрлэсэн 386 хүсэлт буюу 
98,2%, хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэсэн 1 хүсэлт, 
хугацаандаа байгаа 6 хүсэлт 
буюу 1,53% тус тус эзэлж байна.  

Өргөдөл гомдлыг 5 хоногт 
шийдвэрлэсэн 174 буюу 44,96%, 
10 хоногт шийдвэрлэсэн 154 
буюу 39,79%, 15 хоногт 
шийдвэрлэсэн 32 буюу 8,27%, 
30 хоногт шийдвэрлэсэн 26 буюу 
6,72%, хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэсэн 1 хүсэлт буюу 
0,2%-ийг эзэлж байна. Өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 6 хоног, 0 цаг, 17 
минут байна.  

Өргөдөл, гомдлыг иргэний талд 
шийдвэрлэсэн 345 хүсэлт, 
боломжгүй тухай хариу өгсөн 36, 
бусад 6 өргөдөл хаагдсан. 

Биеийн тамирын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
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4.23. Нийт ажилтнуудын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, 
идэвхтэй хөдөлгөөнөөр хичээллэх 
зорилгоор хөгжөөнт болон спортын 
тэмцээн, уралдаан, наадам, явган 
аялал, цасны баяр зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Зохион 
байгуулах арга 

хэмжээ, тоо 
2 2 

“Зорчигч тээвэр 
гурав”ОНӨААТҮГ үүсэн 
байгуулагдсаны 30 жилийн ойг 
тохиолдуулан байгууллагын 
даргын нэрэмжит спортын 4 
төрөлт уралдаан тэмцээнийг 
2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны 
өдөр амжилттай зохион 
байгуулан явуулсан. 

100% 

Нийслэлийн Засаг даргын 
нэрэмжит ННЗБ-ын спортын 4 
дүгээр наадамд гар бөмбөгийн 
төрлөөр манай байгууллагын 
эрэгтэй, эмэгтэй баг оролцсон. 
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Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

44 

4.24. Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 
дундын мэдээллийн сан 
www.erp.ulaanbaatar.mn, цахим 

хуудсыг байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ашиглах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Нийслэлийннутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дундын 
мэдээллийн сан 
www.erp.ulaanbaatar.mn, цахим 
хуудсыг нийт захиргаа, инженер 
техникийн ажилтнууд ашиглаж 
хэвшсэн ба удирдах дээд газар 
болон байгууллага хооронд 
мэдээлэл солилцож, өгч буй цаг 
үеийн 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 ажиллаж байна.  

100% 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах 
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4.25. Байгууллагын үйл ажиллагааг 
сонин хэвлэл, телевиз, вэбхуудас, 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Сурталчилгаа 
явуулсан тоо 

- 3 

Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн 
чиглэл, НЗД бөгөөд УБ хотын 
Захирагчийн 2020-2024 оны 
мөрийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд тус 
байгууллага 2021 оны 06 сард 
байгаль орчинд ээлтэй 
Цахилгаан хөдөлгүүртэй их 
багтаамжийн 36 автобусаар 
нийслэлийн нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд парк шинэчлэлт 
хийсэн ба дээрх ажлын талаар 
Eagle телевизийн “Зочны цаг” 
нэвтрүүлэг мөн цахилгаан 
автобусны талаар NTV 
нэвтрүүлгээр 2 удаа тус тус 
сурталчилсан.  

100% 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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Өөрийн байгууллагын “Зорчигч 
тээвэр гурав” пейж хуудсаар 
цахилгаан автобусыг хүлээн авч 
шугамын үйлчилгээнд явуулсан 
мөн цахилгаан автобусны хүчин 
чадал, эдийн засгийн үр ашгийн 
талаар олон удаагийн мэдээ, 
мэдээллийг иргэдэд хүргэсэн. 

46 

4.26. Нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний талаарх эерэг 
мэдээллийг олон нийтэд түгээх 
зорилгоор мэргэжлийн PR-ийн 
байгууллагатай хамтран ажиллах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Эерэг 
мэдээллийг олон 
нийтэд түгээсэн 

тоо 

- 2 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
талаарх эерэг мэдээлэл болон 
байгаль орчинд ээлтэй 
цахилгаан автобусны эдийн 
засгийн үр ашгийн мэдээллийг 
Eagle болон NTV телевизээр 
олон нийтэд 2 удаа 
сурталчилсан. 

100% 
2021 онд байгаль орчинд 
ээлтэй, шинэ техник 
технологийн цахилгаан 
автобусаар парк шинэчлэлт 
хийж нийслэлийн иргэдэд 
үйлчилж байгаа болон 
цахилгаан автобусны эдийн 
засгийн үр ашгийн талаар 13688 
дагагчидтай Зорчигч тээвэр 
гурав албан ёсны пейж хуудсаар 
нийтэд сурталчилсан.  
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4.27. Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 
бусад байгууллагуудтай ажлын 
уялдаа холбоог хангах чиглэлээр 
хамтран ажиллах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь   

100
% 

100% 

Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд 
манай байгууллага Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газар, 
Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газар, Нийтийн тээврийн 
Үйлчилгээний газар, 
Нийслэлийн Мэргэжлийн 
хяналтын газар, Тээврийн 
цагдаагийн алба, Сүхбаатар 
дүүргийн 3 дугаар хороо, СХД-
ийн 41 дүгээр хороо болон 
нутгийн захиргааны бусад 

100% 
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байгууллагуудтай уялдаа 
холбоотой ажиллаж, албан 
даалгавар, албан шаардлагыг 
цаг тухай бүрд нь биелүүлж 
ажилласан.  

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 
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4.28. Гадаадын улс орнуудын 
нийтийн тээврийн байгууллагуудаас 
туршлага судлан, тэргүүний техник, 
технологи нэвтрүүлэх 

өөрийн 
хөрөнгө 

Туршлага 
судалсан тоо 

- 1 

Тус байгууллага гадаадын 
орнуудын нийтийн тээврийн 
автобусны судалгаа хийсний 
үндсэн дээр  парк шинэчлэлтийн 
хүрээнд орчин үеийн, шинэ 
техник технологийн байгаль 
орчинд ээлтэй их багтаамжийн 
дан болон 2 давхар цахилгаан 
автобусыг 2020 онд Монгол 
улсад анх удаа нийтийн тээвэрт 
нэвтрүүлсэн ба улмаар 2021 
оны 6 дугаар сард 36 дан 
цахилгаан автобусыг нийлүүлж 
шугамын үйлчилгээнд 
ажиллуулсан. 100% 

 

Шинэкоронавируст цар тахал 
/ковид-19/-ын улмаас хил 
хаагдсантай холбогдуулан 
Цахилгаан автобус үйлдвэрлэгч 
БНХАУ-ын “Нанжин Голден 
Драгон Бус” компанитай 
цахилгаан автобусны засвар 
үйлчилгээ, ашиглалтын зааврын 
талаар цахимаар туршлага 
солилцож хэвшсэн. Цахилгаан 
автобусыг ашиглаж эхэлснээс 
хойш дээрх цахим туршлага 
солилцох сургалтыг дунджаар 7 
хоногт 1-2 удаа хийж байна. 
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өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагаагаа 
олон нийтэд 

1 2 

Нийслэлийн нийгэм, эдийн 
засгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, НЗД-ын 2021-
2025 оны мөрийн хөтөлбөрийг 

100% 
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4.29.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.  

сурталчилсан 
тоо 

хэрэгжүүлэх хүрээнд тус 
байгууллага 2021 оны 06 сард 
байгаль орчинд ээлтэй 
Цахилгаан хөдөлгүүртэй их 
багтаамжийн 36 автобусаар 
парк шинэчлэлт хийсэн ба дээрх 
ажлын талаар Eagle телевизийн 
“Зочны цаг” нэвтрүүлэг мөн 
цахилгаан автобусны талаар 
NTV нэвтрүүлгээр 2 удаа тус тус 
сурталчилсан. 

Цахилгаан автобус үйлдвэрлэгч 
БНХАУ-ын “Нанжин Голден 
Драгон Бус” компанитай 
цахилгаан автобусны талаар 
нягт хамтран ажилласан. 
13688 дагагчидтай 
байгууллагын албан ёсны пейж 
хуудсаар дамжуулан байгаль 
орчинд ээлтэй цахилгаан 
автобусыг нийтэд сурталчилсан. 

Хуультогтоомжийгболовсронгуйболгох, хуулийндавхардал, хийдэл, зөрчлийгарилгах, хуульэрхзүйнболонаргазүйнзөвлөгөөүзүүлэх 
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4.30. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж, дүрэм,  
журам, зааврыг тухай бүр шинэчлэх 

- 
Дүрэм, журам, 

заавар 
шинэчилсэн тоо 

5 
3 дүрэм, журам 

заавар 
шинэчлэнэ. 

2021онд дараах тушаал 
шийдвэр, журмыг шинэчлэн 
боловсруулж, үйл 
ажиллагаандаа мөрдөн 
ажилласан. Үүнд: 
- “Байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдын ажлын байранд 
хяналт шалгалт хийх тухай” 
тушаал, журам 
- “Ажилтны мэдлэг, ур чадварын 
түвшин тогтоох журам” 
- “Ажилтны хөдөлмөр зохион 
байгуулалтанд түр өөрчлөлт 
оруулах тухай” тушаал 
-“Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 2021 оны 
төлөвлөгөө батлах тухай”  

100% 
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- “Байгууллагын дэргэдэх 
залуучуудын хөгжлийн зөвлөл 
байгуулах тухай”  
-Ажилтантай байгуулах 
“Хөдөлмөрийн гэрээ”-г 
шинэчлэн хийх ажлын хүрээнд 
холбогдох хэлтэсүүдээс санал 
авч ажилласан.  
-Байгууллагын “Хөдөлмөрийн 
дотоод журам”-ыг шинэчлэх 
болсонтой холбогдуулан  ажлын 
байрны бэлгийн дарамтаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах, түүнтэй холбоотой 
гомдлыг байгууллагын 
хөдөлмөрийн дотоод журмын 
хүрээнд шийдвэрлэх зэрэг 
нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгаж 
даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэхээр хүлээгдэж байна.  
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4.31. Байгууллагын хууль эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлж,  аливаа эрсдэлээс 
сэргийлэх,  сургалт сурталчилгааны 
ажил зохион байгуулах, ажилчдад 
хууль эрхзүйн зөвлөгөө өгөх 

- 

Сургалт, хууль 
эрх зүйн 

зөвлөгөө өгсөн 
тоо 

3 3 

Шинэ короновирус “Covid-19” 
цар тахал гарсантай 
холбогдуулан нийтийг хамарсан 
сургалт явуулах боломжгүй 
байсан. Зам тээврийн осол 
зөрчилд холбогдсон судалгааг 
сар бүр гаргаж байна. Зам 
тээврийн осол зөрчилд 
холбогдсон жолооч нарт  хууль 
зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.  100% 

Тээврийн Прокурорын газраас 
2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны 
өдөр гэмт хэрэг гарахад 
нөлөөлсөн шалтгаан нөхцлийг 
арилгуулах тухай албан бичиг 
ирсэн. Үүний дагуу Захиргаа 
удирдлага хүний нөөцийн 
хэлтэс, Тээвэрлэлт, 
үйлчилгээний хэлтэс, Дотоод 
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хяналт шалгалтын хэлтэсүүд 
хамтран Тээвэрлэлт 
үйлчилгээний хэлтсийн нийтийн 
тээврийн автобусны жолооч 
нарт “Монгол улсын стандарт”, 
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”, “Замын 
хөдөлгөөний дүрэм”, “ТБОХ-ийн 
зөрчил, осол зөрчилгүй ажиллах 
нь” сэдвээр 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 2, 3-ны өдрүүдэд хоёр 
ээлжээр 10:00 цаг, 16:00 
цагуудад сургалтыг зохион 
байгуулж, Тээврийн прокурорын 
хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн.   
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4.32. Эрхлэх асуудлын хүрээнд 
үүссэн шүүхийн маргааны 
шийдвэрлэлт, явц, үр дүнгийн 
талаар дээд шатны байгууллагад 
тогтоосон хугацаанд тайлагнаж 
мэдээлэх 

- 

Шүүхийн 
маргааны 

шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100
% 

100% 

Сүхбаатар дүүргийн анхан 
шатны шүүхэд байгууллагыг 
төлөөлөн 6 иргэний хэрэгт 
ажилласан. Мөн БЗД 
Цагдаагийн 2-р хэлтэс болон 
НШГГазарт байгууллагыг 
төлөөлөн ажилласан.  

100% 
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4.33. Хуулийн ажилтныг мэргэжлийн 
холбогдолтой сургалтад хамруулах, 
хуулийн ажилтныг томилж, 
чөлөөлөхдөө НЗДТГазрын Хууль, 
эрх зүйн хэлтэст танилцуулж, санал 
авч байх 

- 
Сургалтад 

хамрагдах тоо 
1 2 

НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн 
хэлтсээс 2022 оны 01 дүгээр 
сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж 
эхлэх зарим хуулиудыг 
таниулан сурталчлах тухай 
сургалтад хуулийн зөвлөх цаг 
тухайд нь хамрагдсан. 

100% Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтэсээс 2021 оны 03 дугаар 
сарын 18-ны 10 цагт Монгол 
Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
хүрээнд Нийслэлийн эрх зүйн 
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байдлын тухай хуулийн төслийг 
бүх хэлтэс, нэгжид хүргүүлэн 
санал авч, холбогдох газарт 
хариуг хүргүүлж ажиллав.  

Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн 
хэлтэсээс 2021 оны 03 дугаар 
сарын 18-ны 10 цагт Монгол 
Улсын Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
танилцуулгад байгууллагыг 
төлөөлөн онлайнаар оролцсон.  

Монголын Хуульчдын Холбооны 
гишүүн хуульч тул 2021 оны 09 
дүгээр сарын 02, 03, 04-ны 
өдрүүдэд тус холбооноос зохион 
байгуулсан 3 багц цагийн 
сургалтанд хамрагдсан. 
Сургалтын хөтөлбөрт 
“Компанийн засаглал”, “Зөрчил 
шалган шийдвэрлэх 
ажиллагааны үед нотлох баримт 
цуглуулах, бэхжүүлэх, шалгах 
ажиллагааны онцлог”, “Хувь 
хүний харилцаа хандлага”, 
“Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт ба эрх зүйн 
шинэтгэлийн зарим асуудал”, 
“Улсын бүртгэлийн хууль 
тогтоомж”, “Захиргааны хэргийн 
шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн 
шаардлагын төрлүүд” 
сэдвүүдээр сургалт,  

Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газрын Хууль эрх зүйн 
хэлтэсээс 2022 оны 01 сарын 01-
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ний өдрөөс мөрдөж эхлэх зарим 
хуулиудыг таниулан сурталчлах 
сургалтыг 2021 оны 10 дугаар 
сарын 01-ний өдөр зохион 
байгуулсан сургалт,   

Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газар, Нийслэлийн 
Прокурорын газартай хамтран 
“Иргэний хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд 
прокурор төр, нийтийн ашиг 
сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах 
нь” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 
10 дугаар сарын 06-ны өдөр 
зохион байгуулсан сургалтуудад 
тус тус хамрагдсан.   

Төсөв, санхүү, эдийнзасаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах 
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4.34. Байгууллагын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулж, төсөв, санхүүгийн 
сахилга батыг чанд мөрдүүлж 
хэвшүүлэх. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Засгийн газрын 2021 оны 43 
дугаар тогтоолыг байгууллагын 
үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд мөрдөн 
ажилласан. 
-Байгууллагын өдөр тутмын 
НББүртгэлийг хөтлөн явуулж , 
холбогдох журнал ордерт 
эхний 11 сарын бичилтүүд 
хийгдсэн. 

100% Харилцах данс мөнгөн 
хөрөнгийн төлбөр тооцоог 
хүлээн авсан нэхэмжлэхийн 
дагуу 11  сарын байдлаар  
орлогын 43,872,144,126.60 
төгрөгийн, зарлагын 
49,200,863,667.30 төгрөгийн  
нийт 1400 ажил гүйлгээ, кассын 
орлогын 79,406,322.35 
төгрөгийн, зарлагын 
78,746,480.00 төгрөгийн нийт 
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1001 гүйлгээг тус тус хийж НББ-
ийн холбогдох журналд 
тусгасан.  

Эхний 11 сарын байдлаар сар 
бүрийн 13-ны өдөр 
ажиллагсадын цалингийн 
урьдчилгаанд 469,445,250.0 
төгрөгийг, 28,29-ны өдрүүдэд 
сарын эцсийн цалинд 
1,660,502,291.73 төгрөгийг тус 
тус тавьж олгосон. Сар бүр НД-
ын тайланг гарган СБД-ийн НД-
ын газартай тооцооны 
үлдэгдлийг актаар 
баталгаажуулан ажилласан. 

Хангамж аж ахуйн нярав нь сар 
бүр агуулахын бүртгэлийн 
дэвтэр хөтлөн сарын эцэст 
хариуцсан нягтлан бодогчоор 
гарын үсэг зуруулан 
баталгаажилт хийлгэн ажиллаж 
хэвшсэн. Сард дунджаар тус 
байгууллагад ажиллаж байгаа 
334 хүний цалинг холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу бодож, 
цалингаас хувь хүний орлогын 
албан татвар, эрүүл мэнд, 
нийгмийн даатгалын шимтгэл, 
шүүхийн шийдвэр, байгууллагад 
учруулсан хохирлын актын 
төлбөр зэрэг суутгалуудыг 
хуульд заасан журмын дагуу 
ажилтаны цалингийн 50 хувиас 
хэтрүүлэхгүй суутган олгосон. 

Эд хөрөнгийн ашиглалтын 
бүртгэлийн хөдөлгөөнийг 
хөдөлгөөн гарсан тухай бүрт нь 
шинэчлэн ажилтнуудын хугацаа 
дууссан болон шинээр авсан 



38 

 

хөдөлмөр хамгааллын хувцасны 
картыг шинэчлэн хөтөлж 
үргэлжлүүлэн бүртгэлжүүлж 
хэвшсэнээр бүртгэлээр тавих 

хяналт сайжирсан. 

Байгууллагын 2020 оны 
санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
“Бэст Фортуна аудит ХХК, 
Нийслэлийн дотоод аудитын 
газар хяналт  шалгалт хийж 
зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн. 

Сар бүрийн 22, 31–ний 
өдрүүдэд тээврийн хэрэгслийн 
банкан дах түлшний 
хэмжилтийн  хуваарийг 
захиргааны бүх ажиллагсдыг 
хамруулан хийж хэрэгжилтийг 
хангуулан ажилласнаар 
шугаманд түлш хүргэлт 
багассан. 

55 
4.35. Байгууллагын он дамжсан өр 
авлагыг үе шаттайгаар бууруулж 
ажиллах. 

- 
Өр авлагыг 

бууруулсан хувь 
30% 40% 

2021 оны 1-р сарын 1-ний 
байдлаар 16,905.1 сая 
төгрөгийн өр төлбөртэй байсан 
бөгөөд МУХБ-аас 12,311.8 сая 
төгрөгийн цахилгаан автобусны 
зээлийг бүртгэснээр өр 
төлбөрийн хэмжээ 41%-иар 
нэмэгдэж 2021 оны 11 сарын 31-
ний байдлаар 29,695.8 сая 
төгрөгийн өр төлбөртэй байна 

40% 
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4.36. Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль, МУ-ын 
Засгийнгазрын 2020 оны 09 дүгээр 

- 

Орон нутгийн 
өмчийн эд 

хөрөнгийн үзлэг 
тооллого 
явуулах 

 
Үзлэг тооллого 

явуулсан байна. 

2021 оны 6-р сард Өмчийн 
төлөвлөгөөт тооллогыг зохион 
байгуулж 13 дансанд  
1,055,031,578 төгрөгийн 96324 
ширхэг бараа материал 
тоологдсон. Тооллогоор НЗД-ын 
А/629 тоот захирамж, НӨАУГ-ын 
даргын 2/998 тоот тушаалаар 

100% 
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тогтоолын дагуу орон нутгийн 
өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, 
тооллогын ажлыг 2021 онд зохион 
байгуулна.  

20,525.6 сая төгрөгийн өртөгтэй 
35 цахилгаан автобус, 19 
цэнэглэгч төхөөрөмжийг өмчөөр 
бүртгэж, НӨАУГ-ын даргын А/43 
тоот тушаалаар 978,5 сая 
төгрөгийн тавилга эд хогшил, 
газрын өмчөөс хассан.   

Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
улсын тооллогод 11-р сарын 30-
ний өдөр тоологдож гэрчилгээ 
авсан. 
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4.37. Бараа,  ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах ажиллагааг 
төлөвлөгөөний дагуу явуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Худалдан авах 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Байгууллагын албан хэрэгцээнд 
тусгагдсан төсөл арга, 
хэмжээний төлөвлөгөөнд 
Нийслэлийн “Зорчигч тээвэр 
гурав” ОНӨААТҮГ төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн 2021 оны 01 
дүгээр сарын 29-ний өдрийн 2 
дугаар тогтоолоор баталсан 
нийт 13 ажил, үүнээс урсгал 
зардлаар хийгдэх 8 ажлаас 7 
ажил, өөрийн хөрөнгөөр хийгдэх 
5 ажлаас 1 ажил болон он 
дамнасан нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх 1 ажил тус 
тус дөрөвдүгээр улирлын 
байдлаар 15 удаагийн худалдан 
авах ажиллагааг төлөвлөгөөний 
дагуу хууль, журмын дагуу хийж 
нийт 11 гэрээ байгуулагдаж, нэг 
ажил төсөвт өртөг бага байсан 
тул дараа жил зарлагдахаар 
царцаагдсан болно.  

100% 

2021 онд зарлагдахаар 
төлөвлөсөн 14 ажлаас 5 ажил нь 
2021 оны 2 дугаар сарын 17-ны 
өдөр гарсан “Төсвийн 
хэмнэлтийн талаар авах зарим 
арга хэмжээний тухай” Засгийн 
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газрын 43 дугаар тогтоолын 
дагуу цуцлагдсан болно. 

 58 

 
 
4.38. Тендерийн хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
хүрээнд: Худалдан авах ажиллагааг 
100% цахим хэлбэрээр явуулж, 
иргэд, олон нийтийн оролцоо, ил 
тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, 
хяналтыг сайжруулах 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Тендер шалгаруулалтыг Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль болон худалдан авах 
ажиллагааны цахим системээр 
тендер шалгаруулалт зохион 
байгуулах, холбогдох 
мэдээллийг зарлан мэдээлэх 
журмын дагуу цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулсан. 

100% 

Цар тахлын үеэр тендер нэг 
бүрийн үнэлгээний хорооны 
хурлын цахимаар болон 
танхимаар зохион байгуулж, 
Тендерийн баримт бичиг болон 
техникийн тодорхойлолтыг 
боловсруулан хурлаар 
батлуулан, үнэлгээ хийх 
нөхцлийг бүрдүүлэн хурлын 
тэмдэглэл болон дүгнэлтийг 
бэлтгэн зөвлөмжийг 
боловсруулан албажуулсан.  

Нээлттэй тендер 
шалгаруулалтын зарыг 
Өглөөний сонин болон 
www.tender.gov.mn  цахим 
сайтад, Тендер 
шалгаруулалтын онцгой журам 
болох Харьцуулалтын арга, 
шууд гэрээ байгуулах аргаар 
зохион байгуулсан тендерийн 
зарыг  www.tender.gov.mn 
сайтад иргэд, олон нийтэд 
нийтийн оролцоо, ил тод 
нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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үүднээс хуулийн хангалттай 
хугацаанд нь байршуулсан. 

Тендер шалгаруулалтын үе шат 
бүрийг Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны газрын цахим сайт 
www.tender.gov.mn болон 
Нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газрын 
www.report.ub-procurement.mn 
сайтад тухай бүрт нь оруулсан. 

Тендер шалгаруулалтын үр дүнг 
Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны газрын цахим сайт 
www.tender.gov.mn болон 
Нийслэлийн худалдан авах 
ажиллагааны газрын 
www.report.ub-procurement.mn 
сайтад оруулсан.  

Тендерт шалгарсан 
байгууллагуудтай хийх гэрээний 
төслийг тухай бүрт нь бэлтгэн 
хуулийн ажилтан болон 
удирдлагадаа танилцуулан 
албажуулж ажилласан. 

Тендерт шалгарсан 
байгууллагуудтай хийсэн гэрээг 
pdf хэлбэрт шилжүүлэн 
www.tender.gov.mn сайтад 
байршуулсан.  

Тендерийн шалгаруулалтын 
бүхий л баримт бичиг болон 
Тендерт оролцогч компаниудын 
материалуудыг архивлахаар 
бэлдсэн ба тайланг Нийслэлийн 
худалдан авах ажиллагааны 
газарт явуулсан. 

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

http://www.tender.gov.mn/
http://www.report.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.report.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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59 

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

- 

Хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээний 

хэрэгжилтийн 
хувь 

100
% 

100% 

-2021 оны эхний  хагас  жилд 
байгууллага  Засгийн  газрын  5 
тогтоол, Нийслэлийн  Засаг  
даргын  захирамж  10,  
Нийслэлийн  Засаг  даргын  
хуралдааны  тэмдэглэлээр  
өгөгдсөн  үүрэг даалгавар 2  
нийт  17 зүйл  заалтыг  хяналтад  
авсан нийт шийдвэрийн  тоо  
хэрэгжилтийг  100%  хангаж  
ажилласан. 

100% 
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4.40. Байгууллагын эхний хагас 
жилийн тайланд явцын үнэлгээ, 
жилийн эцсийн тайланд хяналт-
шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгч, 
зөвлөмж хүргүүлэх 

- 

Хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээний 

хэрэгжилтийн 
хувь 

100
% 

100% 

Байгууллагын  эхний  хагас  
жилийн  тайланд  хийсэн  
хяналт-шинжилгээ үнэлгээг  
зохион байгуулж  ажилласан.  
Үүнд: Хууль  тогтоомжийн  
хэрэгжилтийн  тайлан  100%, 
Эдийн  засаг, нийгмийн  
хөгжлийн  үзүүлэл-тийн  үнэлгээ 
58,6%, байгууллагын  тухайн  
жилийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний  биелэлт  75,8%,  
албан хаагчийн сургалт, 
нийгмийн баталгааг  хангах 
хөтөлбөрийн  биелэлт -50%,  
байгууллагын  ил тод байдлын  
үнэлгээ 50%,  хүний  нөөцийн  ил  
тодын  үнэлгээ -70%, Шилэн  
данс  хөтлөлтийн  үнэлгээ -90%,  
шударга  байдлын  түвшний  
үнэлгээ -100% Хагас  жилийн   
төлөвлөгөөний  явцын дундаж  
74,9%-ийн гүйцэтгэлтэй. 
Хийгдээгүй  тасарсан  арга 
хэмжээ,  ажлууд шинээр барих 
автобус паркын II ээлжийн  ажил  
хийгдээгүй,  ТВОХ-ын  зөрчил, 
ашиглалт,  техникийн  сааталтай  
цаг өссөн,  техникийн  бэлэн  

100% 
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байдлын  коэффициент 
дэвшүүлсэн зорилтод хүрээгүй  
тасарсан. Байгууллагын  эхний  
хагас жилийн  ажлын  явц 76% 

61 

4.41.Байгууллагын харьяа 
нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөний дагуу хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажиллах 

- 
Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100
% 

100% 

Тайлант  хугацаанд удирдамж 
тай  шалгалт 3,  төлөвлөгөөт  
шалгалт 37, төлөвлөгөөт бус 
шалгалт 2, нийтийн тээврийн  
шугамын  хяналт  шалгалтыг  6 
нийт 45 хяналт, шалгалтыг  
зохион байгуулж, хийсэн  ажлын  
тайлан, үр дүн, зөрчлийн талаар 
байгууллагын удирдлагад  
танилцуулж,  холбогдох  хэлтэс,  
ажилтанд  тухай  бүр  зөвлөмж  
хүргүүлж  ажилласан.  

100% 
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4.42.Тээврийн хэрэгслийн GPS-ийн 
хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, 
тээврийн хэрэгслийн смартын тоног 
төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг 
хангуулах. 

- 

Тээврийн 
хэрэгслийн 

смартын 
төхөөрөмжийн 
бэлэн байдлыг 
хангасан хувь 

100
% 

100% 

Тээврийн  хэрэгслийн GPS-ийн  
хяналтын  системийг    
хэрэгжүүлэх  зорилгоор нийтийн  
тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж 
буй  автобусны  жолооч  нар 
2020 онд 5  төрлийн  206  зөрчил  
бүртгэгдэж байсан  бол 2021 онд 
5  төрлийн  125  зөрчил гаргасан. 
Зөрчил  дутагдлыг  арилгуулах 
талаар  Тээвэрлэлт,  
үйлчилгээний  хэлтэст  6  
удаагийн  зөвлөмж  хүргүүлсэн.  
4 зөвлөмжийн  хариуг  ирүүлсэн.  
Өмнөх  онтой  харьцуулахад  81-
ээр буурсан  үзүүлэлтэй. 

100% 

Тайлант  хугацаанд 13 удаа  
давхардсан    тоогоор  171 
автобусанд засвар  
үйлчилгээний   ажлыг  
“Улаанбаатар  смарт  карт” ХХК-
ны засварын  инженерүүдтэй  
хамтран   зохион  байгуулж,  
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хэвийн  үйл  ажиллагаанд  
оруулсан. 

Парк  шинэчлэлтийн  хүрээнд  
орж  ирсэн 36 автобуснаас   36 
автобусанд  смартын  тоног  
төхөөрөмжийг   суурилуулах  
ажлыг  хийж  шугамын  
үйлчилгээнд гаргахад  бэлэн  
болгосон. 

Тайлант  хугацаанд  Нийслэлийн  
тээврийн  цагдаагийн  газар -4,  
хувь  иргэн-8,   ажилтан-20  нийт 
-32  удаа дагуу  камерын 
бичлэгийг  шүүж  өргөдөл  
хүсэлтийг  хугацаанд  нь  
барагдуулж  ажилласан. 

Хэсгийн дундаж үнэлгээ-97,8% 

Төлөвлөгөөний биелэлтийн нийт дундаж хувь-94,3% 

 
 
Төлөвлөгөөг хянасан:      Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
  УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ   .........................  /Д.СУМЪЯАБАЗАР/ 
            (албан тушаал)                              (гарын үсэг) 
 

                         (огноо) 
        Тэмдэг          ............................... 

        
Төлөвлөгөө тайлагнасан:      Төсвийн Шууд захирагч 
 
“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА      .........................  /О.ГАНБААТАР/ 
              (албан тушаал)                        (гарын үсэг) 

                                (огноо) 
        Тэмдэг                                                          ............................... 
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