
“HAJIAMXblH BAPMJirblH MATEPMAJlblH YMJlflB3PJ13Jl, TEXHOflOrUM H I1APK”
OHGTYr

HMMCJ13J1MMH 3ACAr flAPrA B0r00fl 
yjlAAHBAATAP XOTblH 3AXI/IPArHTAl/l

BAi/iryyjiAX
XAPMYLinArblH f3 P 3 3

2022 oh



HHMCJ13J1H1/1H 3ACArflAPrA  B6 re©fl yflAAHBAATAP XOTblH 3AXMPAI”H 
HMMCJ13J1MMH XAPbflA BAl/iryy/lJlArblH yflMPflJlArATAM BAi/iryyjiAx

XAPMyqjiArbiH r3 P33

2022 oHbi... flyraap capbiH.....  N° ynaaHSaaTap xot

Har. HuMTnar YHflacnan

1.1. 3 h3XYY rapaaHUM 3opnnro Hb Hw/icnsnwTiH HyTrui/iH 3axnpraaHbi 
Oawryynnaryyflafl Luyflapra, nri to a , xapnyL4naraTafi, uprsH TeBTai/i Tepni/iH anObir 
TeneBLnyyn>K, axoibiH xapi/iyunara, caxunra, Aar >KypMbir naHrairaw, uprsASA xyprsx 
Tepni/iH 6onoH HUMrMMMH yi/inHnnr33Hw7i naHap, YP awrui/ir A33LunYYn3X. xapbna 
6ai7iryynnaryyAbiH yAnpAax ax<nnTHyyAbiH xyynnap xynsscsH Mur yypn/ii/iH xypssHA 
xyri33x yypsr, xapuyunarbir TOAopxoi?i 6onro>K, suchi/ih yp Aynr yHsnw, AYrH3x3A opwi/iHO.

1.2. MoHron yncbiH Yhacsh xyynb, MoHron yncbiH 3acar 3axnpraa, HyTar 
ASBcrspniiH H3r>K, TyyHni/i yAnpAnarbiH Tyxai/i xyynb, MoHron yncbiH Hi/mcnan 
YnaaHOaaTap xoTbiH spx 3YI?ih Sai/iÂ biH Tyxai/i xyynb, 6onoH xon6orAox xyynb, 
TorTooivi>Kni?ir yAMPÂ iara 6onroH Hsr Tanaac Hw/icnsnw/iH 3acar Aapra 6ereeA 
YnaaHOaaTap xothh 3axnparH A CyM-bna6a3ap, Heree Tanaac HanatixbiH 6apnnrbiH 
MaTepnanbiH yiinABapnan, TexHonorMMH napx OH0 TYr-bm flapra C.BaT>Kapran Hap 
2022 OHbi 01 AYr33P capbiH 03-Hbi eApeec 2022 OHbi 12 Ayraap capbiH 31-hm  eAep 
xypTsn 1 >Knni/iMH xyrauaaiai/iraap SHaxyy rspaar Sai/iryynaB.

1.3. "Tyxai/iH 6ai/iryynnarbiH ryi/msirsnui/iH TeneBneree" Hb shsxyy rspssHw/i 
canwryi/i 6yp3nA3xyyH xscsr 6ereeA tyyha TecBW/iH wyyA 3axnparnaac Tyxai/iH >Ki/inA 
eepw/iH apxnsx acyyAnbiH xypasHA xspsoKyynsx xeienSep, apra xsm>k33, TeceB, wanryyp 
ysyynanT, cyypb tybllihh, 3opnnTOT tybliimh, xyrauaa, xapuyuax H3r>KHi/ir TycraB.

1.4. TanyyAbiH xoopoHA Sai/iryyncaH 3H3xyy rapsaTSi/i xonSorAOX xapwnuaar 
MoHron yncbiH Yhacsh xyynb SonoH 6ycaA xyynb Torrooivi>KTOi/i Hm/iMyynsH 3oxnuyynHa.

Xoep. HuMcnsnuiiH 3acar AaprbiH xynssx yypsr

2.1. HyiruMH 3axnpraaHbi 6yx waTHbi Oai/iryynnarbiH axrnbiH ynnAaa xonSoor xaHra>K, 
Tepeec upraASA Y3YYJ13X ytinHunrssHni/i MaHap xypT33ivi>Kni7ir cai/i>t<pyynaH yi/inMnnr33Hni/i 
i±iyypxai/i, HMpsrAsnryi/i 6ai/ix Hexuenni/ir OypAyynw, xapnyunarbir cawwpyynax nurnsnsap 
30xnx apra x3M>K33r aBH xapsDKyynHS.

2.2. HnwcnsnuMH 3acar Aapra OereeA ynaaHSaaiap xothh 3axnparHnrtH 2020- 
2024 OHbi ytin awnnnaraaHbi xeienOep, Huficnsnw/ir 2021-2025 oha xeoKyynsx 5 >xnnni/iH 
Yhacsh HMrnsnA TycrarAcaH 3opnmyyA, Ht/ii/icnani/ii/iH Xer>xnni/iH 2022 OHbi TeneBnereer 
xspsDKyynw Sai/iraa Sai/iAanA xflHam-LiiHHWunrss, yHsnrsa xhi7i>k, xspaDKMmui/ir xaHrax 
a>xnbir H3rAC3H yAnpAnaraap xaHraHa.

2.3. Xyynb TorrooivDKni/iH xspaDKunTni/ir xaHra>K, an6aH xaarHAbir toitbop 
cyypbi±innTai/i, yp 6yT33nT3fi a>Knnnyynax, ec 3yi/i caxunra, xapnyunarbir naHrairax apra 
X3IVDK33 aBHa.

2.4. Xapbna OanryynnaryyAaA T6Cbhi/ih 3apAnbir xsmhsx, tocbhmh 3apnarbiH yp 
ereexrnnr HSMarAyynsx, ync, opoH HyTrui/iH tocob SonoH SycaA sx yycBapasp xspsDKyynax 
xepeHre opyynanTbiH Tecen, apra xsmmoshhi/i naHap, ryi/iusirsnA TaBnx xswanTbir 
caw>Kpyyn>K, yA^pAnara, 3oxni4yynanTaap xaHraHa.
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>KLrAA>Kjedex HBxdAAm HAJUBt/uB JBh jni/udAA Heoje OEBJELrtfdnt/A HWUueuoyMH Q£

BHaB jee>KiAiex BJdB XBJdBJ unmaet/ hMXB ‘>KLrAAjHBg 
Houxoe MAjuetfjednh ‘UBidAo tfHAx ‘hj© wBxdAAm jAi/idBX HGudcat/Hum ©h tfHBBhBjAx 

jisut/iAioj uetfejde 'iltboAx ltbhbo Hyntfejdn ‘BJELnjAAjHBg ‘>kjgh hmAxb >k\/ 'L'Z
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BHELTUHJKB >KBdAndBX 9HIAI0 HiqjdBt/ JBOB£ HI/lULfGUOMHH JHAtf dA LfGJlGhl/lAj 

‘lueuang wuHeedej BBanLiB xdBBLrBi XBuAAlidEe HEduxse ‘xbujhitib ‘xumi/Meee Ji/iHJHodox 

'hiAi© HiqjBLruAAjMBg ‘JKuAAhdBG y\env\me dA ‘MCiurGHiAiGx Jiqut/dBG hhh90©i ‘>K©tfd0iAi t/HBh 

JiqiBg BJLTMXBO HHWjAAXHEO ‘90001 tfHBBJBULMWB UMA HMMJAAxHBO HiqjBLTLfAAjMEg ££

EHBHJELMB1 t/HBBflBjAx HBOBBG tfl/\IBdA>K XOtfJOgUOX ‘WBJHBX JMMlLM>KJ6dGX 
HiqiLfudoe XBdBBiAisx uedAA Ji/ih HiqjBLruAAjMBg HHnd©0 HBOtfjBJoAi tfuGiuHh hgoWhA 
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XOt/jOgLfOX tfHBlLTMJKE XBtfdMtfA HGOLfAAlJ0Hg hAjILTBJHBX GGjdAA XGLfAAcA GGJLfHhLMA 

'XGHjAt/ HBGLfBjdBX JHH>KlAlGGldAx ‘dBHBh ‘001 HHHGGJLfMhUMA HGOLfAAcA dBBlAIHXBh 

t/Gt/GjdH iqHlUM>KB XBtfdutfA HHBXAl GGtfXGHjAtf JGGdGJ HBOLfAAjHBg MBlBJBLft/dHt/A 

HiqjBLfLrAAjHBg BuqdBx HHxAg JGdAA JHh xgltAAgA gcjuhhumA HHnd©i’g'g

■BHEL/Ul/DKB >KBJHBX
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Hl/IMhlAI© HHHJlAH Hodo HOLTOg HHHd0J_ tfHBBJBLTLfH^B XB9B HBWUBtfAx HHHd©l £ Z



3.9. 3 h3xyy rspasHi/M xaBcpanT 6onox “Bai/iryynnarbiH 2022 OHbi n/MUSTranni/iH 
TeneBneree”-Hfl TycrarflcaH mm  apra xsmxoshhh 6i/ien3n™i/ir apra xsm>k33 Har 
Oypssp xaHraH, xon6orflox wypaivifl 3aacaH xyrauaaHfl Tai/mamaHa.

3.10. MaflssnnuMH nn toa 6ai/iflan 6a Maflssnsn aBax spxni/iH Tyxai/i xyynbfl 3aacHbi 
flaryy 6ai/iryynnarbiH flaprbiH wm/iflBsp, Oai/iryynnarbiH y^n a>xnnnaraa wn to a , Hsamrai/i 
6ai2ix 6ere©fl xon6or,qox lljwhabsp rapcHaac xohlu awnbiH rypBaH ©flpm/iH flOTop 
UBIegal.ulaanbaatar.mn uaxuM xyyflacT 6ai/ipiiiyyn>K, ohoh Hwmmr TaHnnuax 
6onoM>Koop xaHraHa.

3.11. TepuMH SonoH opoH HyTrm/iH ©mmumh xepeHreep 6apaa, a>xnn yfinHunraa 
xyflanflaH aBax a>xnnjiaraaHbi Tyxai/i xyynb 6ojioh LLIujish flaHCHbi Tyxai/i xyynbfl 3aacaH 
TeceB, caHXYYrni/iH nn TOfl 6ai/iflnbir xaHra>K, lumash flaHCHbi uaxuM xyyflcaHfl TaBi/irflax 
M3fl33, MSflaannMHH yH3H 3GB 6ai/iflnbir xapHyqaH a>xnnnaHa.

3.12. Xyynb, toitoom>k 6onoH MoHron YncbiH 3acrw/iH ra3pbiH 2018 OHbi “T yyxmi/i
hyyPC xspsrnaxni/ir xopnrnox” Tyxai/i 62 flyraap Torroon, 2020 OHbi "BawryynnarbiH 
ryi/iusTrsnuMH T0n0Bn©r©© 6onoBcpyynax, rynusTrsni/ii/iH 3opnm, inanryyp Y3YYn3JTri/ll'i,r 
Torroox, Tai/maH raprax wypaivi" 6amax Tyxai/i 217 flyraap Tonoon, 2021 OHbi “T©cbhi/ih 
x3MH3nTHi/iH Tanaap aBax 3apmvi apra xsmxoshmh Tyxaw” 43 flyraap Torroon, 2021 OHbi 
“MoHron YncbiH 2022 OHbi tscbhi/ih Tyxai/i xyynw/ir xspsDKYynsx Tanaap aBax 3apwvi apra 
X3m>k33hhm Tyxai/i” 388 flyraap Torroon, 2021 OHbi “Hnncn3nni?iH 3acar flaprbiH TaivirbiH 
ra3ap, YnaaH6aaTap xotwh 3axnparHHi7iH awnbiH an6aHbi OyTaq, Hi/ii/icnan, flYYprm/iH 
3acar flaprbiH TaMrbiH ra3ap, YnaaH6aaTap xotwh 3axnparHi/ii/iH a>xnbiH an6aHbi opoH 
TOOHbi xn3raapbir 6aTnax” Tyxai/i 360 flyraap Torroon, 2020 OHbi
“BoflnorbiH 6apnMT 6i/Nrni/iH xsp3r>KnnT 6onoH 3axnpraaHbi 6ai7iryynnarbiH y ^ 1 
a>KnnnaraaHfl XBHanT-uji/iH>Ki/inr33, yHsnraa xmx HHHTnar >KypaM” 6aTnax Tyxai/i 206 
flyraap Torroonbir Tyc Tyc xapsDKyynxr a>KnnnaHa.

3.13. XoTbiH a>K axyi/iH HarflMsn 6ai/iflnbir xaHraxTai/i xonOooToi/i YnaaH6aaTap 
xoTbiH Ep©hxhh MeHewepm/iH Tywaan, ©rc©H Mur yyprni/iH 6nen3nTnnr xaHra>K, 
x3p3r>KnnTHMr YnaaH6aaTap xoTbiH Ep©HXw/i MeHewepw/iH ©mh© xapi/iyuHa.

3.14. MoHron YncbiH Hni/icnsn YnaaH6aaTap xoTbiH apx 3yi/iH 6ai/iflnbiH Tyxai/i xyynb 
6onoH xoTbiH ax< axyi/iH HarflMsn 6ai/iflnbir xaHrax mr yyprufiH xypssHfl xoTbiH a>K axyi/i, 
nH>KeHep xaHraivDKHHH Hi/irnanw/iH T©c©n, xeTenOepni/iH T©n©Bn©nT, x3p3r>t<nnTHi/ir 
YnaaH6aaTap xoTbiH Ep©Hxw/i MSHe>KepT3i/i 3©BuunnL4©>K axwnnaHa.

fl©p©B. rspssrflYmsx

4.1. 9 h3xyy rapasHHH 6i/ien3nTw/iH 6yT3H >Ki/ini/iMH TannaHr 2022 OHbi 12 flyraap 
capbiH 15-Hbi ©flpm/iH flOTop HnHcn3nm7iH 3acar flaprbiH TaMrbiH ra3apT wpyynHS.

4.2. T3p33HHi/i xaBcpanT 6onox “Bai/iryynnarbiH rytiqaTrsni/ii/iH T©n©Bneree”-HHi/i 
>KnnnMH sflCHMH 6nen3nTi/ii7ir “BoflnorbiH 6apmviT 6nMrnMH X3psr>KnnT, 3axnpraaHbi 
6anryynnarbiH yi/m ax<i/innaraaHfl XHHanT-LUHHwi/inrss, yHsnrss xhi/ix Hi/n/iTnsr >Kypaivi”-biH 
flaryy yHsnHa.

TaB. fap33HHH xapwyunara



5.1. 3 h3xyy rspssrssp xynsscsH YYP1"33 xaHramrai/i 6nenYY^33rŶ > rspssHw/i 
xaBcpam Sonox “Eai/iryynnarbiH ryi/iusTrsniii/iH TeneBneree”-Hfl TycrarflcaH apra xaMxoar 
flyiyy ryi/iMSTrscsH, eMHex yp flYHr SyypyyncaH, xypax tybliihha xyprasn/i/i, caxunra, 
xapuyunara anflcaH, ec 3YMH 3epm/m rapracaH 6on XefleniviepMi/iH Tyxai/i xyynb, TecBi/ii/iH 
Tyxai/i xyynb, ABni/irbiH acpar xyynb, Hhi/ithi/ih anSaHfl n m i m n  SonoH xyBwi/iH aiui/ir 
coHupxnbir 30xni4yynax, amur coHupxnbiH 3epHneec ypbflsunaH csprMHnsx Tyxai/i xyynb 
SonoH 5ycafl xyynb TorrooiviwMfl 3aacaH xapuyunarbir xYnssnrsHS.

6.1. rspaaHfl TycrarflcaH YYPr33 xapnnL(aH 6nenyYJiH3.

6.2. TspssHfl H3M3nT, eepHnem opyynax Toxwonflonfl H3r Tanflaa 6nnr33p 
M3fl3rfl3H3.

6.3. S hsxyy rspssr 2 xyBb ymaasw, Tanyyfl 1 xyBMi/ir Tyc Tyc xaflranHa.

3ypraa. Bycafl 3YHn

flonoo. fspss 6ai/iryyncaH:

HMI/I CJ13.nl/lPlH 3ACAr IlAPrA
bg

HAflAl/IXblH BAPl/IJlfblH 
MATEPMAnblhkYMnflB3PJ13Jl,



Teneeneaeaz xanacaH: Teceuun EpeHxuuuea 3

h h h c jis jih h h  3a c a f  a a p i~a  e g t q g t
yj'lAAHBAATAP XOTbiH 3AXHPAPM

3acrnwH ra3pbiH Xspsr apxnax raspbiH 
flaprbiH 2020 OHbi 100 Ayraap TyiuaartbiH

4 AY'rsap xaecpajiT

Teneeneaee ftamancan TeceuuH

‘'HAjlAHXblH BAPHUEblH MATE PH All biH 
YHJlflB3 PJ13fi, TEXHOilOm HH I1APK” 
OHGTYr-blH TAP FA

j  T.CYMbP)ABA3AP
fV-,F| * 3  rl

m  ^ 4

C.BAT>KAPrAJl

“HATIAHXblH BAPHlFblH MATE PH All bIH YHJlflBSPJlSJl, 
TEXHOnorHHH riAPK” OHGTYT-blH 2022 OHbl YHJ1 AXHJljlArAAHbl TQJlGBilGrGG

m

Ci paxern Te n e B n e re e  6 o/io h  

YHAacnaxc Saiiraa 6ycaA 
OoAxtorbiH SapuM T Oi/mur, 

xyynb TOITC'OM>K

Te c e B

(caa.mea)
LLlanryyp
Y3yyji3nT

Cyypb
TyBLLIHK

30pMJ1T0T
ryBLUMH

Xyrai4aa 
/i-IV ynupan/ Xapwypax H3r>K

H 3 r. 3 o p w n ro  1. HMiic.ri3.nKMN 3 a c a r  A a p ra  6 e re © A  y jia a H b a a T a p  x o t b s h  aaxm par^M MH 2 0 2 0 -2 0 2 4  oKbs y itn  a>Knrm araaHbi 

x e r© n 6 e p T  r y c i  a rflca H  3opMjnro: 3 .2  X o r b ir  y M n A B a p n a ji, MHHOBaAbtH t ©b  6 o riro K  T e p s / rn y v iia H  xentcvYriHa.

1
3opnnT 3.2.2. 3ammh sacn-iPiH xenKnui/ir a 3m>kc3H, asbuju-Htst rexuonorn Oyxmi Y^^ABspnsn rexHonorniiH napKyyAbir ye 
oiaTTauiraap OaMryynHa.

1.1

Apra X3MK33: 3.2.2.1. 
HaiiaM XbiH  B a p w jirb iH  

M a re p w a jib iH

xexHonorMMH na p K ” -MiiH a 3a  
6vTUMMr SaMryyxiHa
Ax<nbiH xyp33HA 1.1.1 
l43B3pri3x 6awryynaivi>K OapKX

VAic,
HnuicnanutiH 

KOHpecc, re p  

XyBMMK 

XSBLUnMilH 

Tyt-uunan

A>KJlbiH F1BI4, 

xyBb
3ypar Tecee 

xi/impacsh
30 l-IV ynupan H B M Y T f l

O H G T Y f



xep e H re  opyyna n TbiH  

acyyA Jib ir x o n 6 o rflo x  flaMA, 

TaMrbiH ra 3 a p T x y c a m  ra p ra x, 

x o n O o rA o x  6 n n n r 6apuiMTbir 

GypAYY11̂  x yp ryy n a x

1.2

1 .1 .2  riapKMMH AyfiaaHbi 

CTaHM, 6 yca A  A3A 6y t u m m h  

xep e H re  o p y y n a m b ir  T a ia x  

ax<nbir 30x m o h  6 a iiry y n a x

Y n c

HMMCJ13J1MMH 

KOHLieCC, Te p  

XyBMMH 

X3BLUJ1MMH 

TYHLunan

HaHap 3 y p a r TeceB
XMMTAC3H

X e p e H re
o p y y n a n T

T a ia x
a>icnyyAbir

XMMC3H 6aMHa.

l-IV ynM pan
HBMYTn
O H Q TYr

XOEP. 3 o p n n r o  2. HM McnanMM H 3 a c a r  f la p ra  6 e r e e A  Y n a a H 6 a a ia p  x o T b m  3axM parHM MH 2 0 2 0 -2 0 2 4  OHbi y i in  
a> K iinna raa H bi x e T e n 6 e p T  T y c ra rA c a H  3 o p n n r o : 6 .2 . M o H ro n  Y n c b rn  y h a s c h m m  t y b w h m m  xerxcnMMH 6 o fln o ro TO M  
HM M cnanuM H xem cniiM H  6 o fl/ io ro , T e n e B n e m u M r  yjuiflyynxc, x yH  aM biH  H y T a r m u m , c y y p b iu jib iH  o h o b h t o m  T o r r o n q o o r  
6 yp A Y yn > K  6 y c , o p o H  HyTrM MH xerxcnuM H y n n A a a r  x a H ry y jiH a .

3 o p n n i: 6 .2 .1 . f la ry y n , xana x o t , TocroAbiH  xerxoiMMr s p m m m >k y y j i3 h x o t w h  TeBnepnM M r c a a p yyn H a .

2.1

A p ra  X3M>K33: 6 .2 .1 .6  

BapunrbiH  iviaTepnanbiH  

6eeHMM xyA anAaaH bi to b m m h  

T 3 3 Y , xacsrHuncaH epeHXMM 

Te n e B n e re e  6 o n o B cp y yn a x , 

x e p e H re  o p y y n a m b iH  

acyyA Jib ir WMMABapnYY-nw, 

a>xnbir s x r\\\n 3 x .

xyBb

6 0ra
ra3pbiH
rapaa,

rspH unraa
rapcaH.

50 l-IV ynM pan
X B xr

“HBMYTn”
O H Q TYr

3
n/PAB. 3 o p n n r o  3. HM McnanMM H 3 a c a r  A a p ra  6 e r e e f l  Y n a a H 6 a a ia p  x o T b m  3axM parnM M H 2 0 2 0 -2 0 2 4  OHbi y f in  

a xo i/iJiara a H b i x e i e n 6 e p T  T y c ra rf lc a H  3 o p m ir o :  4 .1 . M 3 fl3 3 ii3 Ji Te x H o n o rM M H  y x a a n a r  uiM M flnyYflM M r a w n rn a H  x o T b m  Aori4  
Y M n s u n ra a r  n p r3 fl3 f l x y p t 3 3 m >k t 3 m , h 3 3 h t t 3 m , H M pa rfla nryM  x y p r s A a r  y x a a n a r  x o T b ir  6 mm  6 o n r o x .

3 o p n n T : 4 .1 .4 . TepuM H 6aM ryynnarbiH  y ^ n  a>KnnnaraaHbi MSAaannMMH v\n t o a  6aM Anbir H3M3rAYY^>K, MprsA, onoH hm m tm m h  o p o n p o o r  
xaHrax.

3.1

A p ra  X3M>K33 1: 4 .1 .4 .1 . 

TecBMMH epeHXMMneH 

3axnparHMMH a p xnax  

acyyAnbiH  xypasHMM 

6aM ryynnaryyA biH  “LilunaH  

AaHCHbi Tyx a ii x y y n b ”-MMH 

xaparTKMnTaA x a H a m  TaBb>K

•CaHXYYrnMH

M 3A33nnnM r

UUMH3H

AaH caH A

6aM puiyyncaH

TOO

lilunaH
AaHCHbi

TyxaM
xyynuMH

X3P3DKMJ1TM
Mr xaHra>K 
a>KMnnacaH.

TecBMMH
epeHXMMneH
3axMparHMMH
a p xnax
acyyAnbiH
XYP33HMM

6 a M ryyn n a ryyA
biH “LLlMnsH

l-IV ynM pan
HBMYTn
O H Q TYr



JA1GH0
LI1AIAI9H

LredmiA Ahll001-

HBOMMX
taVieguei 

BJ02I. »XX 
ÂhBhai/̂,,

Who qioz

qaAx-
xbjlmmx eejLreHA MuxHeda 

MMHmaAl HMMJOLTOHXai MMHXai 
tfMBgLTBl BJ0S2 HMUMdBIJ

9'h

JA10HO
U1AIAI9H

Lredm/A AhlOh
HBOt7lJBLflBg
deae-IL/BBtf

HNLDKV
qaAx-

•xeLrAALrdeat/'MMm deetfAAdeej 
xotfjoguox jwndcaoAA 
xe HMUJHadex xbjlmhx 

jMMtfAALroei jedAe hnidke

HMIDKI/MBJHBX HBBJLfMXBfl BHtfBJ
HMutfAAÂirtiBLrAAjMBg ejm/ideg 
HMUt/AA-it/t/A ‘>KirtiBLrAAjMBg 
xeLfdeaeh ‘>ki/\ibjhbx 

HBBLrAtJ1 ‘oA deaeh HMMxdeu

Sh

JA10HO
U1A1AI9H

uedmiA AhlS

HeoLrAALfxe
BB

iiiBLrAAjMBg
HBBlAg
HVVOl.

001-

BHMMX
eejLreHA lUBHtsx ‘xeuAAuxe 

JiqiDKB HiqiLTBuAAjMBg 
HBBlAg HMHtfAAdGatfLTMA 
AAjBtf MklHGGdGJ

VP

JA10HO
U1A1AI9H

LreduLrA AhlS
HBOuAAjMBg 

eedej 
HVV IP

001-
XBLfLfl/DKB

HBdllrtlBX MGltfAAxCIGH HMAXB >KB 
xeuAAjiieg deatfuMA dGGHum

e>

JA10HO
U.LAIAI9H

LredmrA Al001.
HCOtfJMMX

Lfl/DKB
Hiq-mvWh

qaAx
/aeoei

HMMLreUOMHH/
Z81S‘£

XBliAAliXG JiqLOKB HiqiLfBdOjA
BJBudBg Hiq-mvtfh Hiq-gx 014

ZP

JA10HO
U1AIAI9H

uedmiA Ahl001-
HBOtfJMI/IX

LfM>KE
HNJUMdBg

qaAx

XH3B1 ILfBHBX tfliKWB XBJOAAtf 
HGdAg JiqLOKB HiqiiiBdojA 
HiqflHBlO VeV MBlLfBtJ'Bh
vaw 9I.X2 Hiq-gM o 17014

VP

tfHeed?ix HMMJdAA hcoccltAx deewdAtf HiqjeuuAAjiieg p iundo£ g0d0tf

BHMBg
HBOtfJBJHBX

HedAg
im/ixoiedex

hmm-^ltAAx

MEXAi RHOHBtf

-

ehltAAjhbx JiqutAieg 
tfoi uv\ hmujAAxhbo ‘aeoei



4.7

EatiryynnarbiH TeceB 
caHxyyrnMH y^n axwnnaraar 
TeneBnex, xsbmmh TacpanTryM 
HByynax, 6aTnarAcaH TecBniir 
3opnyjianTbiH flaryy yp 
ereexcrati, xaMHanrrew 
3apuyynx< erner aBnararyfi 
axwnnax, lilunaH flaHCHbi 
Tyxaw xyynuMH xapaDKunTuPir 
xaHraH axwnnax

227,008.5
HuMcnanuMH

T0C0B
xyBb

HAr-T
2016-2018

OHbl
caHxyymMH

TawnaHr
ujanryyn>K
30pHnnryPi

caHan
AyrHsm
aBcaH.

100 II, IV ynupan HEMYTn
OHGTYr

4.8

MaflaannuMH uin toa 6ai/iAnbir 
xaHrax, 6aiiryynnarbiH cam-, 
uaxuM xyyAcyyAaA ytin 
awuinnaraaTai/i xon6ooTOM 
MaAaannMMr TorTMon TaBb>K 
MspraxoiMMH xonSooA, 
cyAanraa ujm-i>KMnr33Hm/i 
SatiryynnaryyATaM xaMTpaH 
xypan, 36BJiereeH 30xhoh 
6afiryyn>K, cyAanraa xmmx.

- TOO - 2 l-IV ynupan HEMYTn
OHGTYr

4.9

TaAaaA, AOTOOAbiH xepeHre 
opyynarHMA, npr3A aw axyfiH
H3DKYYA3A napKMMH yi/m 
a>KnnnaraaHbi Tanaapxn 
M3A33nan, TaHunqyynra 
Maiepnan, TOBxmvmyyAbir 
Tyr33>K, xaMTapcaH yyn3am 
36Bner00H 30xmoh 6aMryynax,

- xyBb - 100 l-IV ynupan HEMYTn
OHGTYr

4.10

An6aH xapar X0Tn0nTi/MH 3aok 
cmct©ma an6aH xaamnA 
30p4nn yycraxryM, an6aH 
Ommtmmh hopm CTaHAapTbir 
M0pA0x, xaBnaMsn xyyAacHbi 
awnrnanT, 3api4yynamaA 
xaHam TaBbw awwnnax

- XapsDKunT
xyBb - 100 l-IV ynupan

HEMYTn
OHGTYr



JA10HO
U1AIAI9H

UBduLfA Ahl001-
qaAx

iLMxaedex
-

XELfLfM>KB XmAAVdei/M 
JiqidBtfHBio 8l-02: l-OOSt’ 
OSI SN1AI HOL/og quAAx 
mbxAi hmAxb uAAde uEttyEg 
mAjltAchb HMndeifliLretfex

91 P

JA10HO
U1AIAI9H

uednuA Ahl001-
qaAx

±L/n>Kjedex
-

XEULfMWB HOJL/Og 
JQLftfdeiAl BBtfHBBJBLrLrÛB 
lmA ‘x0J9 LreLfeet/eirti tfBtfhJBBX 
HBgLXB ‘XBLfhUEidAo dBBOtfAAx 
i/\inxBh HiqjBULrAAjuiBg 
jmmuAAx mbxAi Niqut/'MEg 
mjei xde HMMd0tfH0>K

Ql'P

JA16H0
U1AIA19H

UBduiiA Ahl001-001-
qaAx

‘XLfBtl'JBdlAlEX
tfHBlLTBjdAQ

-

XBLlAAdWBX tfHBlLTBjdAo 
xGLrAALrmGctf JMULrmejdeiAi 
jeutfew ‘XBLrAÂuxaBtfBh 
Jiqt/'hJBBX HBgLfV

PIP

JA10HO
U1AIAI9H

L/BduuA Ahl001--qaAx
iun>Kjedex

-

XBLTUI/DKB WGtfdGI/U HBLflBg 
wuAAdo lUGLfhd©© tfHGGdcj 
HMMd0i/\iLf0b'0x Houog ‘ggwiaigx
IAIGX tfOOiOtf HMMd0lrtlLf0t7'0X 
HiqjBLfLfAAjMBg HBUiiflindEg 
JMMLfAAx mbxAi HMMd01rtlLf0tf0X 
HBOLTBlBg HGLThGHI/lfT]

ZVP

JA10HO
U1A1AI9HUBduLfA Ahl001--qaAx

iLfuxaedex
-

xmi/ix iLreuAAtfdAg xanxdB 
HiqjBLfLrAAjMBg haB hggltAx 
AAjBtt HMndBBaAx jiqiiAindBg 
HMULfd©! MBJOAl HOLTOg HBOBBh 
HGOOAA t/BtfhJBBX HBgLfV

ZVP

JA10HO
U1A1AI9HLfBdMLrA Ahl001--qaAx

iiJMWjedex
-

XGLfAAjdAx 1-Jlt/SH -IHBLfMBl 
GGtfGW HMHlLTGLrdEataVlUm 
‘XGUdGatfMMm tfHBBflBjAx 
HMMLfAAx h3E HGGLfAx 
JiqLfVWOJ LTGtfejd© HGOdn 
OBBtfhJBBX HEgLfB ‘tfGjdH

UP



“НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК” ОНӨТҮГ-ЫН  
2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 

/Жилийн эцэс/ 
 

2022 оны 12-р сарын 07-ны өдөр                         Налайх дүүрэг 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө болон 

үндэслэж байгаа бусад 

бодлогын баримт бичиг, 

хууль тогтоомж 

Төсөв 

(сая.төг) 

Шалгуур 

үзүүлэлт 
Суурь 

түвшин 
Зорилтот 
түвшин 

Хугацаа         
/I-IV улирал/ 

Хариуцах 
нэгж 

Биелэлт 
/хувь/ 

НЭГ. Зорилго 1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

тусгагдсан зорилго: 3.2 Хотыг үйлдвэрлэл, инновацын төв болгон төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 

1 
Зорилт 3.2.2. Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн, дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг үе шаттайгаар 

байгуулна. 

1.1 

 Арга хэмжээ: 3.2.2.1. 

Налайхын Барилгын 

материалын үйлдвэрлэл, 

технологийн парк”-ийн дэд 

бүтцийг байгуулна.  

Ажлын хүрээнд 1.1.1 

Цэвэрлэх байгууламж барих 

хөрөнгө оруулалтын 

асуудлыг холбогдох яамд, 

тамгын газарт хүсэлт гаргах, 

холбогдох бичиг баримтыг 

бүрдүүлж хүргүүлэх 

Улс, 

нийслэлийн 

концесс, төр 

хувийн 

хэвшлийн 

түншлэл 

Ажлын явц, 

хувь 
Зураг төсөв 

хийгдсэн 
30 I-IV улирал 

 НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажлын Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг 
шийдвэрлүүлэхээр “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төслийн нэгжээр дамжин хэрэгжиж буй төслүүдийн хүрээнд “Европын сэргэн босголт, 
хөгжлийн банк”-ны санхүүжилтээр санхүүжүүлэхээр бичиг баримтын бүрдлийн ханган хүргүүлсэн.  



1.2 

1.1.2 Паркийн дулааны 

станц, бусад дэд бүтцийн 

хөрөнгө оруулалтыг татах 

ажлыг зохион байгуулах  

Улс 

нийслэлийн 

концесс, төр 

хувийн 

хэвшлийн 

түншлэл 

чанар 
Зураг төсөв 

хийгдсэн 

Хөрөнгө 
оруулалт 

татах 
ажлуудыг 

хийсэн байна. 

I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 
26 МВт-ийн дулааны станцын хөрөнгө оруулалтыг барилга хот байгуулалтын яамны 2023 оны төсвөөр 
гүйцэтгүүлэхээр санал хүргүүлээд байна. 

ХОЁР.    Зорилго 2.  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан зорилго: 6.2. Монгол Улсын үндэсний түвшний хөгжлийн бодлоготой нийслэлийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг 
уялдуулж, хүн амын нутагшилт, суурьшлын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлж бүс, орон нутгийн хөгжлийн уялдааг хангуулна.  

2 Зорилт: 6.2.1. Дагуул, хаяа хот, тосгодын хөгжлийг эрчимжүүлэн хотын төвлөрлийг сааруулна. 

 
2.1 

 

Арга хэмжээ: 6.2.1.6 

Барилгын материалын 

бөөний худалдааны төвийн 

ТЭЗҮ, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө боловсруулах,  

хөрөнгө оруулалтын 

асуудлыг шийдвэрлүүлж, 

ажлыг эхлүүлэх. 

 хувь 

60га 
газрын 
гэрээ, 

гэрчилгээ 
гарсан. 

50 I-IV улирал 
ХБХГ 

“НБМҮТП” 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

“Барилгын материалын бөөний болон жижиглэн худалдааны төв” байгуулах төслийг НБМҮТП-г 
түшиглэн Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд байгуулах Тогтоол, захирамжийн хүрээнд 60 га 
талбайд Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болосвруулах ажлын хөрөнгө оруулалтын санал болон 
зураг төсөл гүйцэтгүүлэх саналыг НЗДТГ-т хүргүүлсэн. 

ГУРАВ. Зорилго 3. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
тусгагдсан зорилго: 4.1. Мэдээлэл технологийн ухаалаг шийдлүүдийг ашиглан хотын цогц үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, 
нээлттэй, чирэгдэлгүй хүргэдэг ухаалаг хотыг бий болгох. 

3 Зорилт: 4.1.4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах. 

3.1 

Арга хэмжээ 1: 4.1.4.1. 

Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн эрхлэх 

асуудлын хүрээний 

байгууллагуудын “Шилэн 

дансны тухай хууль”-ийн 

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн 

мэдээллийг 

шилэн 

дансанд 

байршуулсан 

тоо 

Шилэн 
дансны 
тухай 

хуулийн                 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
эрхлэх 
асуудлын 
хүрээний 

I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 



хэрэгжилтэд хяналт тавьж 

төсөв, санхүүгийн ил тод 

байдлыг хангуулна. 

 

 

 

 

- 

хэрэгжилти
йг хангаж 
ажилласан. 

байгууллагууд
ын “Шилэн 
дансны тухай 
хууль”-ийн 
хэрэгжилт 
бүрэн 
хангагдсан 
байна. 

Гүйцэтгэл: 

Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлын 
хүрээнд байгууллагаас гаргасан аливаа тушаал, шийдвэр, гэрээ хэлцэл, төсөв хөрөнгө захиран 
зарцуулах болон байгууллагын бүтэц орон тоонд орсон өөрчлөлт, санхүүгийн тайлан мэдээ, орлого, 
зарлага, санхүүжилт, өндөр дүнтэй гүйлгээ зэрэг бүх мэдээллийг хуулийн хугацаанд бүрэн оруулсан. 
Хагас жилийн байдлаар нийт 20 төрлийн мэдээг сар бүр мэдээллэсэн. 

ДӨРӨВ. Зорилт 4. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хүрээнд 

4.1 

 110/10 кВ-ын 2х16 мВА 

чадалтай дэд станцын 

угсралтын ажлыг бүрэн 

дуусгах ажилд хяналт тавих. 

3,578.2 

/Нийслэлийн 

төсөв/ 

хувь 
Барилгын 

ажил 
хийгдсэн 

100 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Үндсэн цахилгаан хангамжийн бүтээн байгуулалтад 2022 онд нийслэлийн төсвөөс 3,578,2 сая төгрөг 
тусгагдсан бөгөөд төсвийн тодотголоор 1,000,0 сая төгрөг нь хасагдан 1,500 сая төгрөгийг урьд онд 
гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтэд суутгагдсан. Үлдэгдэл 580,8 сая төгрөгөөр Үндсэн цахилгаан 
хангамжийн ажлыг гүйцэтгэгч “Вилл вест” ХХК нь  110/10 кВ-ын дэд станцын ил хуваарилах 
байгууламжийн өргөтгөлийн тоног төхөөрөмжийн суурь, 10 кВ-ын 13,8 км кабель шугамын угсралтын 
ажлыг бүрэн дуусгасан ба “10 кВ-ын хуваарилах байгууламж”-ийн тоног төхөөрөмж, материалын 
захиалгыг хийж урьдчилгаа төлбөрөө төлсөн боловч төлбөрөө бүрэн хийх хөрөнгийн эх үүсвэргүйн 
улмаас татан авалтын ажил зогссон. 

4.2 
110 кВ-ын ЦДАШ-ын Барилга 

угсралтын ажлыг эхлүүлэх.  
- хувь 

ЦДАШ-ын 
ажил 

хийгдсэн 
100 IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

50 

Гүйцэтгэл: 
Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх хүсэлтийг НЗДТГ-т хүргүүлсэн бөгөөд 2022 оны төсвийн тодотголоор 
үндсэн цахилгаан хангамжийн санхүүжилт хасагдан бүтээн байгуулалт хийгдээгүй. 



4.3 

Шинээр үйлдвэр байгуулах 

аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран 

ажиллах. 

- тоо 
41 ААН 
гэрээ 

байгуулсан 
5 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 37 аж ахуйн нэгж паркт байрших хүсэлт ирүүлсэн ба 
тэдгээрийн төсөл, байгаль орчинд ээлтэй, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдал, шинэ технологийн 
талаарх мэдээллийг судалж дүгнэлтийг гарган 26 аж ахуйн нэгжтэй шинээр хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан бөгөөд 6 аж ахуйн нэгжтэй үйл ажиллагаа явуулах гэрээг сунган ажиллаж байна. 

4.4 

Гэрээний дагуу 

үйлдвэрүүдийн бүтээн 

байгуулалтын ажлыг 

эхлүүлэх, хяналт үнэлгээ 

хийнэ. 

- тоо 

10 ААН 
бүтээн 

байгуулалт
аа 

эхлүүлсэн 

5 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Паркийн 250 га газар дээр нийт 50 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа эхлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 
2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 46 аж ахуйн нэгжтэй гэрээ дүгнэн бүтээн байгуулалтын ажлыг 
эрчимжүүлэх, бичиг баримт, зураг төслийн бүрдлийг хангах шаардлага хүргүүлсэн. 10 аж ахуйн нэгж 
үйл ажиллагаа явуулах газарт хашаа барин үйлдвэрийн барилга байгууламжаа барих бэлтгэл ажлыг 
хангаад байна. 2 аж ахуйн нэгж бичиг баримтын бүрдэл хангагдан үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын 
ажлаа эхлүүлсэн бөгөөд Налайх дүүргээс 18 иргэнийг түр ажлын байраар ханган, барилга угсралтын 
ажил 30%-тай явагдаж байна. 5 аж ахуйн нэгжид үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай 
цахилгаан хангамжийн түр тэжээлээр хангаад байна.  

4.5 

Паркийн цэвэр ус, дулаан 

хангамж, цэвэрлэх 

байгууламж, УДДТ-үүдийн 

барилга байгууламжууудийн 

гадна цахилгаан хангамжийн           

ажлын зураг төслүүдийг 

хийлгэх хөрөнгийн эх 

үүсвэрийг холбогдох  

газруудаар шийдвэрлүүлэх. 

- хувь 
Ажлын 

даалгавар 
батлагдсан 

40 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

50 

Гүйцэтгэл: 
Паркийн дэд бүтцийн барилга, байгууламжуудийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг 
төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр НЗДТГ, БХБЯ болон холбогдох газруудад хүсэлт 
гаргасан. 



4.6 

Паркийн 250га талбайд 

техник  технологийн түвшний 

ерөнхий үнэлгээ хийлгэх. 

- хувь 

2016 онд 
“Мецачү” 

ХХК 120га-
д хийсэн. 

100 II-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2.3 дахь хэсгийн дагуу 
техник технологийн түвшний үнэлгээг боловсруулах 45 сая төгрөгийн төсвийг Нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх зураг төслийн саналд хүргүүлсэн боловч хөрөнгө оруулалт 
тусгагдаагүй. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль шинэчлэн батлагдан 
2022.08.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх болсонтой холбоотойгоор техник технологийн түвшиний 
үнэлгээг хуулийн шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын дагуу боловсруулахаар болсон. 

4.7 

Байгууллагын төсөв 

санхүүгийн үйл ажиллагааг 

төлөвлөх, хэвийн тасралтгүй 

явуулах, батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу үр 

өгөөжтэй, хэмнэлттэй 

зарцуулж өглөг авлагагүй 

ажиллах, Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтийг 

ханган ажиллах 

301,844.7 

Нийслэлийн 

төсөв 

хувь 

НАГ-т 
2016-2018 

оны 
санхүүгийн 

тайланг 
шалгуулж 
зөрчилгүй 

санал 
дүгнэлт 
авсан. 

100 II, IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Санхүүгийн тайлан мэдээг нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв бүртгэж 
хөтлөх, санхүүгийн  тайланг цаг хугацаанд нь бодитой тайлагнаж байгууллага үйл ажиллагаагаа 
хэвийн явуулах боломж нөхцөлөөр ханган анхан шатны болон бусад баримтуудыг хууль тогтоомжийн 
дагуу бүрдүүлж, холбогдох тайланг бэлтгэн ажиллаж байна. Шинээр өр төлбөр үүсээгүй. 

4.8 

Мэдээллийн ил тод байдлыг 

хангах, байгууллагын сайт, 

цахим хуудсуудад үйл 

ажиллагаатай холбоотой 

мэдээллийг тогтмол тавьж 

мэргэжлийн холбоод, 

судалгаа шинжилгээний 

байгууллагуудтай хамтран 

хурал, зөвлөгөөн зохион 

байгуулж, судалгаа хийх. 

- тоо - 2 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 



Гүйцэтгэл: 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн дагуу байгууллагын вэб сайт, пэйж 
хуудас болон мэдээллийн самбараар дамжуулан:  

- Үйл ажиллагааны ил тод байдал,  

- Хүний нөөцийн ил тод байдал,  

- Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал,  

- Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал гэсэн дөрвөн төрлөөр мэдээ мэдээллүүдийг 

тогтмол болон цаг тухай бүрт нь мэдээлэн ажиллаж байна. 

4.9 

Гадаад, дотоодын хөрөнгө 

оруулагчид, иргэд аж ахуйн 

нэгжүүдэд паркийн үйл 

ажиллагааны талаархи 

мэдээлэл, танилцуулга 

материал, товхимлуудыг 

түгээж,  хамтарсан уулзалт 

зөвлөгөөн зохион байгуулах,  

- хувь - 100 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

2022 онд  
- Гадаад томилолт – 1,  

- Зочид төлөөлөгчид – 5,  

- Албан уулзалт – 4,  

- Олон улсын цахим хурал – 1,  

- Гэрээ, санамж бичиг – 1 тус тус хийгдэж, тухай бүрт нь байгууллагын үйл ажиллагааны болон, 

шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, цаашид хийгдэх ажлын тухай мэдээллийг танилцуулж, 

хамтран ажиллах боломжуудыг эрэлхийлж ажилласан.  

- БНХАУ, БНСУ, ХБНГУлсуудын хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчидтэй түлхүү холбогдож 

ажиллалаа. 

4.10 

Албан хэрэг хөтлөлтийн Эдок 

системд албан хаагчид 

зөрчил үүсгэхгүй, албан 

бичгийн норм стандартыг 

мөрдөх, хэвлэмэл хуудасны 

ашиглалт, зарцуулалтад 

хяналт тавьж ажиллах 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
- 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 



Гүйцэтгэл: 

Эдок системд жилийн эцсийн байдлаар албан хаагчдаас гаргасан зөрчил байхгүй бөгөөд албан 
бичгийн шийдвэрлэлтийн дундаж хоног 4,5 байна. Шинэчлэгдэн гарсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн 
нийтлэг журам”-ын дагуу баримт бичгийг боловсруулан ажиллаж байна. 
Хэвлэмэл хуудсын ашиглалт зарцуулалтын мэдээг улирал бүр гарган, хагас бүтэн жилээр даргын 
тушаалаар үргүй зарцуулсан хэвлэмэл хуудсыг хүчингүй болгож байна. Мөн даргын 2022 оны А/03 
тушаалаар “Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам”-ыг, А/11 
тушаалаар “Хэвлэмэл хуудасны индекс”-ийг тус тус шинэчлэн баталсан. Хэвлэмэл хуудсыг 
шинэгчлэгдсэн стандартаар боловсруулан НАГ-ын мэргэжилтнээр хянуулж байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ашиглаж байна. 

4.11 

Иргэд, албан хаагчдаас 

ирсэн өргөдөл гомдлыг 

хүлээн авч хуулийн 

хугацаанд шийдвэрлэх, 

шийдвэрлэлтийн мэдээ 

тайланг НЗДТГ-т хүргүүлэх 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
- 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Иргэдээс ирүүлсэн 2, албан хаагчдаас ирүүлсэн 23 өргөдлийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, тайлан 
мэдээг улирал бүр НЗДТГ-ын Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлж байна. 
Шийдвэрлэлтийн дундаж хоног 5 өдөр. Шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээг байгууллагын даргын 
дэргэдэх байнгын зөвлөлийн хуралд танилцуулан ажилласан. 

4.12 

Албан хаагчдад үүссэн 

цаасан болон тусгай төрлийн 

баримтыг хуваарийн дагуу 

хүлээн авч байгууллагын 

архивт бүрдүүлэлт хийх 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
- 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Байгууллагын архивын төлөвлөгөө, архивт баримт хүлээн авах хуваарь, 2022 оны Хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтыг батлан хуваарийн дагуу албан хаагчдаас цаасан болон тусгай төрлийн баримтаар 
нөхөн бүрдүүлэлт хийж данс бүртгэлийг шинэчлэн үйлдсэн. Архивын өрөөний чийгшил, цэвэрлэгээ 
үйлчилгээ, түр олгосон баримтын бүртгэл, хуулбар олгосон баримтын бүртгэл зэрэг шаардлагатай бүх 
бүртгэлийг тухай бүр нь хөтөлж байна. Мөн газрын даргын 2021 оны захирамжлалын цахим баримтыг 
архивын дэд системд бүртгэн нийслэлийн Архивын газарт цахим тээгчид буулган хүлээлгэн өгсөн. 
2023 онд төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх хуваарийн дагуу бэлтгэл байдлыг хангасан. 



 
4.13 
 

Шинэчлэн баталсан 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 

баримтлан байгууллагын 

хөдөлмөрийн дотоод хэм 

хэмжээ, болон хөдөлмөрийн 

гэрээнд өөрчлөлт оруулж 

батлан мөрдөж ажиллах 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
- 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 
Хөдөлмөрийн хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг 
даргын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар шинэчлэн баталж, хөдөлмөрийн гэрээний холбогдох зүйл 
заалтад өөрчлөлт оруулан албан хаагчидтай байгуулсан. 

4.14 
 

Албан хаагчдыг 

чадавхижуулах, мэдлэг 

мэргэшлийг дээшлүүлэх 

сургалтанд хамруулах 

- 

Сургалтанд 

хамрагдалт, 

хувь  

100 100 I-IV улирал 
НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Дүүрэг, нийслэл болон холбогдох газруудаас зохион байгуулсан 12 сургалтад давхардсан тоогоор 37 
албан хаагчийг хамруулсан  

• НД-ийн Татварын хэлтэс-Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг – 12 албан хаагч 
• НЗДТГ- Нийслэл RISE-Academy сургалт – 1  
• НД-ийн Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба – Агротехникийн мэдлэг олгох сургалт – 2  
• НБИХГ-Төр хувийн хэвшлийн түншлэл сургалт, хэлэлцүүлэг – 5  
• НАГ- Албан хэрэг хөтлөлтийн шинэчлэгдсэн журмыг танилцуулах сургалт – 1 
• НАГ- Төрийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх байгууллагуудад чиглэл олгох сургалт – 1  
• НӨХГ –Төрийн өмчийн тооллогын системийн сургалт – 2  
• НЗДТГ- Нийслэл 110 Менторшип хөтөлбөр – 1  
• НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс-Хөдөлмөрийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын тухай – 2  
• НАГ-Шинээр томилогдсон албан хаагчдад ААХХ-иын мэдлэг олгох сургалт – 2  
• НЗДТГ, “Легал линк си би эй”-FIDIC-ийн жишиг гэрээ, түүний онцлог сургалт – 1  
• НЗДТГ, Удирдлагын академи–Төрийн байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийг чадавхжуулах нь сургалт 

– 1 
• НЗДТГ-ын Хөгжүлийн бодлого, төлөвлтөлтийн хэлтэс-"Улс, нийслэлийн урт, дунд хугацааны 

бодлоготой уялдуулан бичиг баримт боловсруулах нь" сэдэвт сургалт -1  
• Нийслэл дэх Жендерийн салбар хороо – “Жендэр ба хүний эрх” сургалт – 1  
• НЗДТГ – “Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг бэхжүүлэх” 

сургалт – 2 



• Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөл, Архивын ерөнхий 
газар - Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III-ыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд боловсруулсан 
эрх зүйн баримт бичиг, шинэчилсэн стандартыг танилцуулах, Төрийн байгууллагын архив, 
албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад мэдээлэл өгөх, хэвлэмэл хуудас ашиглах заавар, 
зөвлөгөө – 1  

• НЗДТГ – “HR-2022” чуулга – 1 
Дотоод сургалтыг 3 удаа зохион байгуулсан. Үүнд: 

 Албан бичиг, тайлан, төлөвлөгөө, түүний биелэлт гаргах 

 Эдокийн боловсруулалт цэсээр албан бичиг боловсруулах талаар зохион байгуулж 

давхарсдсан тоогоор 14 албан хаагч оролцсон. 

Ажилтнуудад хууль, эрхзүйн мэдлэг олгох үүднээс "Хуулийн цаг" мэдээллийн цагийг зохион байгуулж 
дараах чиглэлээр 4 удаа мэдээллийг өгсөн. Үүнд: 

 Шилэн дансны тухай хууль 

 Үйлдвэр технологийн эрх зүйн байдлын тухай хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан өөрчлөлт 

орсон зүйл заалтын талаар,  

 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-III-ыг хэрэгжүүлэх зорилго зорилтыг паркт хэрхэн уялдуулах 

талаар,  

Төсвийн хэмнэлтийн хуулийн мэдвэл зохих зүйл заалтуудын талаар тус тус мэдээлэл хийж 
давхардсан тоогоор 34 албан хаагч хамрагдсан.  
Дээрх сургалтуудад нийт 107 албан хаагч хамрагдсан. 

4.15 

Жендерийн эрх тэгш 

байдлын тухай хуулийг  

байгууллагын цахим  

хуудсаар сурталчлах, албан 

хаагчдад мэдээлэл өгөх, үйл 

ажиллагаандаа мөрдлөг 

болгон ажиллах 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, тус 
биелэлтийг хагас болон бүтэн жилээр гаргаж, холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлж ажилласан. 
Тухайн жилд албан хаагчдад мэдээлэл хүргэх сургалт – 2, цахим хуудсаар сурталчилгаа мэдээлэл – 
6-г хүргэж, Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх аянд ажилтан, албан хаагчдыг уриалж, 
оролцуулсан. 



4.16 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал эрүүл ахуйн тухай 

хууль болон MNS ISO 

45001:2018 стандартыг   

мөрдүүлж ажиллах 

- 
Хэрэгжилт 

хувь 
 100 I-IV улирал 

НБМҮТП 
ОНӨТҮГ 

100 

Гүйцэтгэл: 

MNS ISO 45001 : 2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – 
Шаардлага, хэрэглэх зааврыг байгууллагын хэмжээнд баримтлан ажиллаж байна. Шинэчлэгдсэн 
Хөдөлмөрийн гэрээний 2.3.2, 2.3.4, 2.4.3 – т хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, эрх, үүргийн 
талаар тусгасан. 
Байгууллагын ХАБЭА-н стандартыг мөрдөх ажлын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг гаргасан. 

ГҮЙЦЭТГЭЛ 95 % 

 


