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      Төлөвлөгөө баталсан:                                                                                                        Төсвийн шууд захирагч 
 
“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ГУРАВ”ОНӨААТҮГ-ЫН ДАРГА                                                    .................................................О.ГАНБААТАР 
       (албан тушаал)                                                                                                               (гарын үсэг)                  (огноо) 
        Тэмдэг                                                                                                                                                        ....................................... 
 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

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 
Хугацаа         

/I-IV 
улирал/ 

Хариуцах нэгж 

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 

21,000.0 
/Хөгжлийн 

банкны 
зээл/ 

Цэнэглэх 
цэгүүдийн 

тоо 
- Цэнэглэх цэг-3 

III-IV 
улирал 

СБХ                  
ТТХ 
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байгууллагуудын оролцоотойгоор 
байгуулна.  
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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 

II-III 
улирал 

СБХ                  
ТТХ 

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% 
II-IV 

улирал ЗУХНХ 

ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн зорилт, Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ: 

4 

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. 
I-IV улирал ТҮХ 

5 
2.2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулж, санал гомдлыг 
бууруулж ажиллах. 

- 
Санал гомдлын 

тоо 
46 

Санал гомдлын тоо 23 
хүртэл бууруулсан 

байна. 
I-IV улирал ТҮХ 
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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. 

I-IV улирал ТҮХ 
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2.4. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний 
техникийн байдалд тогтмол үзлэг 
хийж, илэрсэн эвдрэл гэмтлүүдийг 
богино хугацаанд чанартай  
засварлан техникийн бэлэн 
байдлын коэффициентыг  82.5 %-
иас бууруулахгүй  ажиллах 

- 
Техникийн бэлэн 

байдлын 
коэффициент 

76% 82,5% I-IV улирал ТТХ 

8 
2.5. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүнийг 
хавар, намрын техникийн улсын 

өөрийн 
хөрөнгө 

Хөдлөх 
бүрэлдэхүүнийг 

95% 98% 
II, III 

улирал 
ТТХ 



3 

 

үзлэг оношилгоонд жилд 2 удаа 
хуваарийн дагуу хамруулах 

оношлогоонд 
хамруулсан хувь 

9 

2.6.Шугамын үйлчилгээний тээврийн 
хэрэгслийн цэвэрлэгээ, угаалга, 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг 
тогтмол хийж хэвших. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ТҮХ 

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. 

I-IV улирал ТҮХ 
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3.2. Батлагдсан цаг графикийн дагуу 
нийтийн тээврийн шугамын 
үйлчилгээний өглөөний эх авалт, 
оройн буултыг бүрэн биелүүлж 
ажиллах 

- 
Өглөөний эх 
авалт, оройн 
буултын хувь 

97% 
Эх авалт, оройн 

буултыг 98%-иас дээш 
биелүүлсэн байна. 

I-IV улирал ТҮХ 

Нийтийн тээврийн үйлчилгээний MNS 5012:2011 стандартын шаардлага хангуулах, арга  хэмжээг  зохион байгуулах хүрээнд: 
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3.3. Тээврийн хэрэгслийг чиглэлийн 
хаяг, замнал, гаралтын дугаар, 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% 

I-IV улирал ТҮХ 
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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% 

I-IV улирал ТҮХ 

14 

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

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ТҮХ 
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3.6. Тээврийн хэрэгслийн техникийн 
үйлчилгээ I, II-ыг батлагдсан 
хуваарийн дагуу  тогтмол хийж, 

өөрийн 
хөрөнгө 

Тээврийн 
хэрэгслийн 
техникийн 

80% 
Тээврийн 

хэрэгслүүдийг 85%-
иас дээш техникийн 

I-IV улирал ТТХ 
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шаардлагатай үед тодотголыг  сар 
бүрийн 20-ны дотор хийж, 
батлуулах. 

үйлчилгээнд 
хамрагдсан хувь 

үйлчилгээнд 
хамруулсан байна. 

16 

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

өөрийн 
хөрөнгө 

Урсгал засварт 
хамрагдах 

автобусны тоо 
70 80 

II, III 
улирал 

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

өөрийн 
хөрөнгө 

Хамрагдах 
автобусны тоо 

30 60 I-IV улирал ТТХ 
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3.9. Автобусны техникийн саатлыг 
2020 оныхоос 10% -иар бууруулах 

- 
Техникийн 

саатал цагаар 
1745 1570 I-IV улирал ТТХ 
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3.10. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний  
гадна өнгө үзэмжийг сайжруулах 
зорилгоор кузов засварын ажлыг  
зохион байгуулах.  

өөрийн 
хөрөнгө 

Кузов засварт 
хамрагдах 

автобусны тоо 
45 60 

II-III 
улирал 

ТТХ 
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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. 

II-III 
улирал  

ЗУХНХ            
ТТХ              
ТҮХ 

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

 Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах 

21 

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 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 
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өгөгдсөн  үүрэг  даалгаврыг  
хэрэгжүүлж ажиллах. 

22 

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

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

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% I-IV улирал ЗУХНХ 

Гамшгаас  хамгаалах тухай хуулийг  хэрэгжүүлж ажиллах хүрээнд: 
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4.4.Гамшгийн үед  байгууллагад 
авах арга хэмжээний төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэн  ажиллах. 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

Шударга байдлыг хангах талаар: 
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4.5.Байгууллагын "Ажилтнуудын ёс 
зүйн дүрэм"-ийг хэрэгжүүлэх, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

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 I-IV улирал ЗУХНХ 

27 
4.7.Ажилчдыг шаардлагатай нэг 
бүрийн хөдөлмөр хамгааллын 

Засварчдыг  
нормын хувцас, 

хамгаалах 
100% 100% 

III-IV 
улирал 

ЗУХНХ 



6 

 

хувцас, хамгаалах хэрэгслээр 
хангах. 

хэрэгслээр 
хангасан хувь 

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% I-IV улирал ЗУХНХ 

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

29 

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

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 
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4.10. Байгууллагын  2021  оны  
сургалтын төлөвлөгөөний  дагуу 
ажилчдад зориулсан сургалтыг  
зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 
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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 12 сард Бүх хэлтэс 

Ажилчдын нийгэм халамжийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр: 

32 

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 II улирал ЗУХНХ 

33 

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

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 
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Хүний нөөцийн  бодлогын  хэрэгжилтийн хүрээнд: 

34 

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

- 

Нээлттэй ажлын 
байрны зарыг 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
зарлах тоо 

2 3 
II-IV 

улирал 
ЗУХНХ 

35 

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

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал Бүх хэлтэс 

36 

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 
шагнуулахаар тодорхойлох, 
шийдвэрлэх  

өөрийн 
хөрөнгө 

Шагнуулах 
ажилчдын тоо 

6 12 I-IV улирал ЗУХНХ 

 

37 

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 III улирал ЗУХНХ 

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. 
II улирал ЗУХНХ 
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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. 

I-IV улирал ЗУХНХ 

40 

4.20. Байгууллагын архивт нөхөн 
бүрдүүлэлтийг  хийж ажиллах. 

- 

2020 оны нөхөн 
бүрдүүлэлтийг 
бүрэн хийсэн 

байна. 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

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

- 
Албан бичиг 

шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

42 

4.22. Байгууллагын ажилчид болон 
гадны байгууллага, иргэдээс 
өргөдөл гомдлыг хуулийн  хугацаанд  
шийдвэрлэж, тайлан мэдээг НЗДТГ-
т хугацаанд нь хүргүүлж ажиллах 

- 

Ирсэн өргөдөл, 
гомдлыг 

шийдвэрлэлтийн 
хувь 

100% 100% I-IV улирал ЗУХНХ 

Биеийн тамирын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

43 

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 

III-IV 
улирал 

ЗУХНХ 

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% I-IV улирал ЗУХНХ 

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах  

45 

4.25. Байгууллагын үйл ажиллагааг 
сонин хэвлэл, телевиз, вэб хуудас, 
мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Сурталчилгаа 
явуулсан тоо 

- 3 I-IV улирал ЗУХНХ 
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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 I-IV улирал ЗУХНХ 

47 

4.27. Холбогдох чиг үүргийн хүрээнд 
нийслэлийн нутгийн захиргааны 
бусад байгууллагуудтай ажлын 
уялдаа холбоог хангах чиглэлээр 
хамтран ажиллах  

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь   

100% 100% I-IV улирал Бүх хэлтэс 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх  

48 

4.28. Гадаадын улс орнуудын 
нийтийн тээврийн байгууллагуудаас 
туршлага судлан, тэргүүний техник, 
технологи нэвтрүүлэх  

өөрийн 
хөрөнгө 

Туршлага 
судалсан тоо 

- 1 
II-IV 

улирал 
ЗУХНХ              

ТТХ 

49 

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.  

өөрийн 
хөрөнгө 

Үйл 
ажиллагаагаа 
олон нийтэд 

сурталчилсан 
тоо 

1 2 
III-IV 

улирал 
ЗУХНХ  

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

50 
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. 
II-IV 

улирал 
ЗУХНХ                 

ТТХ 

51 

4.31. Байгууллагын  хууль  эрх  зүйн  
орчинг  бүрдүүлж,  аливаа  
эрсдэлээс  сэргийлэх,  сургалт  
сурталчилгааны  ажил  зохион 
байгуулах, ажилчдад хууль эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөх  

- 

Сургалт, хууль 
эрх зүйн 

зөвлөгөө өгсөн 
тоо 

3 3 
II-IV 

улирал 
ЗУХНХ              

ТТХ 
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52 

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% 
II-IV 

улирал 
ЗУХНХ             

ТТХ 

53 

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 

II-IV 
улирал 

ЗУХНХ                 
ТТХ 

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

54 

4.34. Байгууллагын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулж, төсөв, санхүүгийн 
сахилга батыг чанд мөрдүүлж 
хэвшүүлэх. 

- 

Үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал СБХ 

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

- 
Өр авлагыг 

бууруулсан хувь 
30% 40% I-IV улирал СБХ 

56 

4.36. Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль, МУ-ын Засгийн 
газрын 2020 оны 09 дүгээр 
тогтоолын дагуу орон нутгийн 
өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, 
тооллогын ажлыг 2021 онд зохион 
байгуулна.  

- 

Орон нутгийн 
өмчийн эд 

хөрөнгийн үзлэг 
тооллого 
явуулах 

 
Үзлэг тооллого 

явуулсан байна. 
IV улирал СБХ 

57 

4.37. Бараа,  ажил, үйлчилгээ  
худалдан  авах ажиллагааг 
төлөвлөгөөний  дагуу  явуулах 

өөрийн 
хөрөнгө 

Худалдан авах 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 

хувь 

100% 100% I-IV улирал 
ЗУХНХ             

СБХ 

58 
4.38. Тендерийн хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
хүрээнд: Худалдан авах ажиллагааг 

- 
Үйл 

ажиллагааны 
100% 100% I-IV улирал 

ЗУХНХ            
СБХ 
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100% цахим хэлбэрээр явуулж, 
иргэд, олон нийтийн оролцоо, ил 
тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, 
хяналтыг сайжруулах  

хэрэгжилтийн 
хувь 

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

59 

4.39. Хууль тогтоомж, 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% I-IV улирал ДХШХ 

60 

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% I-IV улирал ДХШХ 

61 

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

- 
Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 

хувь 
100% 100% I-IV улирал ДХШХ 

62 

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% I-IV улирал ДХШХ 

 

___оОо___ 


