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HML4cn3.nl/ii4H 3 A C A rf lA P rA  B e r e e f l 
ynAAHBAATAP XOTblH 3AXMPAP4

TeceuuH EpeHximneH saxupazn

/C.AMAPCAL4XAH/
..i, TS

(aapbiH ycaa)(andaH myiuaan) 

TaMdaa

(oshoo)
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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  

ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Нийслэлийн Засаг Дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүрээнд 

1 1 

                                   Нийт 1 1 

 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

1. Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 

3 3 

Нийт 3 3 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

НЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ   
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. 

Төлөвлөлтийн уялдаа:1.2.Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэл.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

1..1. Цэвэрлэх байгууламжийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

1.1.1.2.Барилга байгууламжийн өөрийн өртгийг бууруулах, 
барилгын үйлдвэрлэлийн хугацааг уртасгах, жинг 
бууруулахад чиглэсэн Налайхын “Барилгын материалын 
үйлдвэрлэл, технологийн парк” байгуулна 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

3,586.6 сая төгрөг. Улсын төсөв 

Хариуцах нэгж Бүтээн байгуулалтын нэгж 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цэвэрлэх байгууламж барих ажлын явц, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 10 

Жилийн эцэст: 30 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

1.2. Цахилгаан хангамжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулна. 

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 

2,257.5 сая төгрөг. Нийслэлийн төсөв 
7,000.0 сая төгрөг. Улсын төсөв. 

Хариуцах нэгж Бүтээн байгуулалтын нэгж 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цахилгаан хангамжийн ажлын явц, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 20 

Жилийн эцэст: 30 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

1.3. Паркийн гадна 4,64 км авто замын ажлыг зохион байгуулна. 

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 

5,156.0 сая төгрөг. Нийслэлийн төсөв. 

Хариуцах нэгж Бүтээн байгуулалтын нэгж 

Суурь түвшин 90 хувийн гүйцэтгэл хийгдсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ашиглалтанд орох авто зам, км. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 95 
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Жилийн эцэст: 5 

 

 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №1.1. Цэвэрлэх 
байгууламжийн бүтээн 
байгуулалтыг эхлүүлсэн 
байна. 

Хувь  10 30 

2. №1.2. Цахилгаан хангамжийн 
бүтээн байгуулалтын ажлыг 
зохион байгуулсан байна. 

Хувь  20 30 

3. №1.3. Паркийн гадна 4,64 км 
авто замын ажлыг зохион 
байгуулж бүтээн 
байгуулалтыг дуусгасан 
байна. 

Хувь 90 95 5 

Мэдээллийн эх сурвалж: “НБМҮТП” ОНӨТҮГ  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 
тоо 

Арга 
хэмжээний 
тоо 

1. Засгийн газрын тогтоол №1. Үйлдвэрлэл, 
технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих журам/2011 оны 104 
дүгээр/ 

1 1 

Нийт 1 1 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 
дүгээр зүйл. 

Эрх зүйн акт: Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих журам/2011 оны 104 дүгээр тогтоол.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.1.1.1. Паркийн нэгжийн жагсаалтад орсон аж ахуйн нэгжтэй техник, эдийн 
засгийн үндэслэл, техник, технологийн түвшингийн үнэлгээ, холбогдох 
байгууллагаар гаргуулсан байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 
үндэслэн гэрээ байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт 

Хариуцах нэгж Бүтээн байгуулалтын нэгж 

Суурь түвшин 5 үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулах гэрээ байгуулагдсан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Паркад байрших үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 
ажлыг эхлүүлсэн байна, байрших үйлдвэрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: 4 

 
ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 
ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ БУЮУ ДЭД САЛБАРЫН НЭР, ДУГААР 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1.-ийн үр дүн: Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйлдвэрүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлсэн байна. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.1.1.1. Паркийн нэгжийн 
жагсаалтад орсон аж ахуйн 
нэгжтэй техник, эдийн засгийн 
үндэслэл, техник, 
технологийн түвшингийн 
үнэлгээ, холбогдох 
байгууллагаар гаргуулсан 
байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээг үндэслэн 
гэрээ байгуулах; 

тоо 

 

1 4 

Мэдээллийн эх сурвалж: “НБМҮТП” ОНӨТҮГ  
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтууд 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангах 

4 

2. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, 
мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 
систем хөгжүүлэх 

1 

3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 1 

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 

4 

5. Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа 1 

6. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

1 

Нийт 12 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРэГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1. Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.1. Байгууллагын албан хаагчдыг сургалтад хамруулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 5.12-р заалт, байгууллагын албан хаагчдын 
сургалтын хөтөлбөр. Байгууллагын 2020 оны төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 

Жилийн эцэст: 70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.2. Байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг үе шаттай 
шийдвэрлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 5.13-р заалт, байгууллагын албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 

Жилийн эцэст: 70 

 
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.1.3. Байгууллагын албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 5.14-р заалт, байгууллагын албан хаагчдын 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 

Жилийн эцэст: 70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
3.2.1.4. Байгууллагын сахилга, дэг журмыг сахиулах, ажлын цаг ашиглалт, 
ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх. 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар 
тогтоол. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 0 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Зөрчил гаргасан эсэх /тийм-1, үгүй-0/ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 0 

Жилийн эцэст: 0 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2. Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион 
байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.2.1. Байгууллагын цахим хуудсыг хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлж, 
цахим хуудсанд баяжилт тогтмол хийх, ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2010 оны 141 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Мэдээллийн_ технологийн аюулгүй байдлыг 
хангах” журам. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 2019 оны 10-р сарын ил тод байдал 74,9 хувь байсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 50 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.3.1. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэл эрхлэгч нартай 
уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. 
Байгууллагын мастер төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 2019-оны байдлаар 8 удаагийн уулзалт зөвлөгөөн зохион 
байгуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах, тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 3 

Жилийн эцэст: 7 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4. Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын 
тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дотоод 
аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах   
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн 
технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, цахимжуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, албан хэрэг 
хөтлөлт-Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, 
Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг MNS 
5140:2011 стандарт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин 100 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 

Жилийн эцэст: 70 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.2. UB ERP дотоод удирдлагын системийг мөрдлөг болгон албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийг сайжруулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/252 дугаар 
захирамж. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 50 

 
№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.4. “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны “Нэг хот-Нэг стандарт” 
зорилтот жил болгон зарлах тухай А/01 дүгээр захирамж. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Бүтээн байгуулалтын нэгж 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 30 

Жилийн эцэст: 70 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5. Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа. 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.5.1. Байгууллагын төсөв санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх санхүүгийн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй явуулах, 
батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр өгөөжтэй, хэмнэлттэй зарцуулж 
өглөг авлагагүй ажиллах. 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Санхүү, нягтлан бодогч 

Суурь түвшин Зөрчилгүй дүгнэлттэй. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50 

Жилийн эцэст: 50 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

3.2.4.3.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, 
гомдлыг цаг хугацаанд нь шуурхай шийдвэрлэх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2018 оны Төрийн албаны сахилга, 
хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай 258 дугаар 
тогтоол. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р 
улирал 

2-р 
улирал 

3-р 
улирал 

4-р 
улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж Захиргааны нэгж 

Суурь түвшин Өргөдөл гомдолгүй. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

чанар 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст:  

 
 

ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.1.-ийн үр дүн: Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн 

удирдлагын манлайллаар хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.2.1.1. Байгууллагын 
албан хаагчдыг сургалтад 
хамруулсан байна. 

Хувь  30 70 

2. №3.2.1.2. Байгууллагын 
албан хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг үе шаттай 
шийдвэрлэх арга хэмжээг 
авсан байна. 

Хувь  30 70 

3. №3.2.1.3. Байгууллагын 
албан хаагчдын ажиллах 
нөхцлийг сайжруулах. 

Хувь  30 70 

4. №3.2.1.4. Байгууллагын 
сахилга, дэг журмыг 
сахиулах, ажлын цаг 
ашиглалт, ажлын бүтээмжийг 

Тоо  0 0 
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дээшлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.2.-ийн үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.2.2.1. Байгууллагын 
цахим хуудсыг хөгжүүлэх, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх 
ажлуудыг зохион байгуулсан 
байна. 

Хувь  50 50 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.3.-ийн үр дүн: Мэдээллийн технологийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем хөгжүүлэх, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах, 
хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.2.3.1. Гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулагч, үйлдвэрлэл 
эрхлэгч нартай уулзалт, 
зөвлөгөөнүүдийг удаа дараа 
зохион байгуулж хөрөнгө 
оруулалтыг шийдвэрлэх 
ажлуудыг хийсэн байна. 

Тоо  3 10 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.4.-ийн үр дүн: Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн 
газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, 
дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах. 
 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

2. №3.2.4.2. Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн технологийн 
ололтыг нэвтрүүлэх, 
цахимжуулах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Хувь  30 100 

3. №3.2.4.3. UB ERP дотоод 
удирдлагын системийг 
мөрдлөг болгон албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийг 
сайжруулах ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

Хувь  50 100 

4. №3.2.4.4. Өргөдөл, гомдлыг 
цаг хугацаанд нь шуурхай 
шийдвэрлэсэн байна. 

Хувь  50 100 

5. №3.2.4.5. “Нэг хот-Нэг 
стандарт” зорилтот жилийн 
хүрээнд төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжилтийг 
хангуулан ажилласан байна. 

Хувь  30 100 

 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө. Нэр: “НБМҮТП” ОНӨТҮГ  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.5.-ийн үр дүн: Төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл 
ажиллагаа. 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.2.4.1. Байгууллагын төсөв 
санхүүгийн үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 
санхүүгийн үйл ажиллагааг 
хэвийн тасралтгүй явуулах, 
батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу үр 
өгөөжтэй, хэмнэлттэй 
зарцуулж өглөг авлагагүй 
хууль, журмын дагуу 
ажилласан байна. 

Хувь  50 50 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.6.-ийн үр дүн: Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт  
Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн 
үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

1. №3.2.4.4. Өргөдөл, гомдлыг 
цаг хугацаанд нь шуурхай 
шийдвэрлэсэн байна 

Хувь  50 50 

Мэдээллийн эх сурвалж: “НБМҮТП” ОНӨТҮГ  
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАВСРАЛТ 

№ Төлөвлөгөөний хавсралт 

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

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

Хавсралт №3. Байгууллагын 2020 оны төсөв 

Хавсралт №4. Нийслэлийн 2020 оны “Нэг хот – нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 

 




