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НИЙСЛЭЛИИН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН 
2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны едөр ______ ______________________________________ _________________ __________  Улаанбаатар хот
Д/д Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж 

байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, 
хуультопгоомж

Төсөв Шалгуур
үзүүлэлт

Суурь түвшин Зорилтот түвшин Хугацаа
/МУ

улирал/

Хариуцах нэгж

НЭГ. НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ОНОВЧТОЙ БОДЛОГЫГ БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ӨМЧИЙН 
ҮР АШИГ, ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛНЭ.

Зорилт 1. Нийслэлийн өмчийн талаарх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, өмчийн эзэмшилт, ашиглалтын байдлыг сайжруулах, төсвийн орлогыг 
бүрдүүлж зардлыг бууруулна.
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А рга  хэм ж ээ 1.1.
М У Х Т - 4.4.1  
Н Х Т Ж Ү Ч -  4.1.1  
Н З Д Ү А Х -  3.1.1
Н ийслэлийн  хө гж пийн  2022 оны  
т өлөвлөгөөний  3.1.3  
Нийслэлийн өмчийг зах зээлийн бодит 
үнэлгээгээр иргэн, аж ахуй нэгжүүдэд

-
-Түрээсийн 
орлогын мөнгөн 
Дүн, хувь

Түрээсийн орлогын 
төлөвлөгөө 2,000.0 сая 
төгрөг, гүйцэтгэл 2,520.9 
сая төгрөг, биелэлт 
126,0%.

Батлагдсан
хуваарийн дагуу
2,478.2 сая
төгрөгийн
түрээсийн
орлогыг
төвлөрүүлж

1-1У
улирал

Захиргаа, 
Төлөвлөлт, 

санхүүгийн хэлтэс 
Щ а а ш и д  З Т С Х  

гэх!



түрээслүүлж, төсөвт 2,478.2 сая 
төгрөгийн түрээсийн орлого 
төвлөрүүлэх

хэрэгжилтийг 
100% хангана.

2

А р га  хэм ж ээ  1.1.2
М У Х Т - 4,4.1  
Н Х Т Ж Ү Ч -  4.1.1  
Н З Д Ү А Х -  3.1.1
Н ийслэлийн  хөгж л и йн  2022  оны  
т өлөвлөгөөний  3.1.5

Нийслэлийн өмчийн томоохон үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн бодит 
үнэлгээг тогтоож, хотын хөгжлийг 
дэмжих, төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх санхүүгийн шинэ эх 
үүсвэрийг бий болгоно.

-

-Зах зээлийн
бодит үнэлгээг
тодорхойлсон
барилга
байгууламжийн
тоо

Нийслэлийн өмчийн 18 
барилга байгууламжийн 
балансын анхны нийт 
үнэ 79,2 тэрбум 
төгрөгийн үнэлгээтэй 
байна.

Нийслэлийн 
өмчийн 18 
барилга 
байгууламжийн 
зах зээлийн бодит 
үнэлгээг 
тодорхойлсон 
байна.

II улирал

Өмчийн
менежментийн

хэлтэс
/Ц ааш ид  Ө М Х  

гэх!
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А р га  хэм ж ээ 1.1.3

З ГҮА Х -ийн  4 .1 .4 .5  
Н ЗД ҮА Х -ийн  3.1.1.1

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийн мэдээллийн нэгдсэн 
системийг бий болгоход ТӨБЗГ-тай 
хамтран ажиллах

-

-ТӨБЗГ-тай 
хамтран г у 
ажилласан " 
байдал

Өмчийн бүртгэлийн 
нэгдсэн систем хийх 
ажпын даалгаврын 
тоймыг боловсруулсан.

Холбогдох 
судалгаа, төсөл 
бүрэн хийгдэж 
мэдээллийн санг 
бий болгох 
бэлтгэл ажил 
хангагдана.

1-1У
улирал

Өмчийн бүртгэл, 
мэдээллийн 

хэлтэс
/Ц ааш ид  Ө Б М Х  

гэх/
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А р га  хэм ж ээ  1.1.4
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогыг 
нийслэлийн өмчит болон нийслэлийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн 
этгээдүүдийн хүрээнд зохион 
байгуулах, хяналт тавих, дүнг нэгтгэх, 
ТӨБЗГ-т илтгэх хуудас, нэгдсэн дүнг 
хүргүүлэх

34.2
сая
төгрөг

Тооллого хийж, 
нэгтгэх 
байгууллагын 
тоо, хөрөнгийн 
нэгдсэн дүн

Нийслэлийн өмчит 
төсөвт 714, орон нутгийн 
өмчит аж ахуйн 
тооцоотой үйлдвэрийн 
газар 17, нийслэлийн 
өмчит ХХК, ХК 5, 
нийслэлийн өмчийн 
оролцоотой ХХК 4, 
дүүргийн өмчит 
үйлдвэрийн газар 58, 
нийт 798 байгууллага 
байна.

Нийслэлийн
нэгдсэн дүнг
НИТХ-аар
хэлэлцүүлж
тогтоолоор
баталгаажуулна.

II, III
улиралд

ӨМХ,
ӨБМХ
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А рга  хэм ж ээ  1.1.5
М У Х Т -  4.4.1  
Н Х Т Ж Ү Ч - 4 .1.1  
Н З Д Ү А Х - 3.1.1
Н ийслэлийн  хөгж л и йн  2022 оны  
т өлөвлөгөөний  3.1.5

Нийслэлийн төсвөөс санхүүжиж буй 
орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, 
хуулийн этгээдийн тоог бууруулна.

- Хуулийн 
этгээдийн тоо

Нийслэлийн төсвөөс 
санхүүжилт авдаг нийт 
16 хуулийн этгээд 
байна.

Нийслэлийн 
төсвөөс авч 
байгаа
санхүүжилтийг
бууруулах
зорилгоор
үйлдвэрийн
газруудыг нэгтгэх,
татан буулгах
асуудлыг
боловсруулж,
саналаа эрх
бүхий
байгууллагад
хүргүүлж,
шийдвэрлүүлнэ.

Ш
улирал ӨМХ
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А р га  хэм ж ээ 1.1.6

Дээд шатны байгууллагаас баталсан 
холбогдох бодлогын баримт бичиг, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах, тайлагнах

-

-Нийт баримт
бичгийн
хэрэгжилтийн
тайлан
хүргүүлсэн
байдал

- Нийслэлийг 2021-2025 
онд хөгжүүлэх таван 
жилийн үндсэн чиглэл, 

Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2021-2024 
оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хугацаанд 
нь тайлагнасан.

Хуулийн 
хугацаанд 
холбогдох баримт 
бичгүүдийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж, хугацаанд 
нь тайлагнасан 
байна.

улирал ЗТСХ
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А р га  хэм ж ээ 1.1.7
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, үүрэг 
даалгаврын хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах, тайлагнах

-

-Нийт хууль,
тогтоомжийн
хэрэгжилтийн
тайлан
хүргүүлсэн
байдал

Тогтоол, захирамж 
болон цаг үеийн 
шинжтэй хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган, 
хугацаанд нь 
тайлагнасан.

Хуулийн
хугацаанд хууль, 
тогтоомж, 
тогтоол, шийдвэр, 
холбогдох бусад 
үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг 
ханган хугацаанд 
нь тайлагнасан 
байна.

1-1Ү
улирал ЗТСХ
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А рга  хэм ж ээ 1.1.8

Төсвийн хөрөнгөөр бий болсон барилга 
байгууламж, зам талбай, нийтийн 
эзэмшлийн эд хөрөнгийг ашиглалтад 
оруулах Улсын комиссын бүрэлдэхүүнд 
ажиллан санал өгөх

-

Улсын комиссын 
бүрэлдэхүүнд 
оролцож, санал 
өгсөн хувь

-Нийт 122 улсын 
комиссод ажиллан 122.6 
тэрбум төгрөгийн 
хөрөнгө хүлээн авсан. 
-Томилогдсон ажлын 
хэсэгт 100% оролцсон.

Улсын комиссын 
бүрэлдэхүүнд 100 
хувь оролцон, 
санал хүргүүлж, 
баталгаажуулна.

ИУ
улирал

Өмчийн хяналт, 
ашиглалт, дотоод 
аудитын хэлтэс 

/Цаашид ӨХАДАХ 
гэх1
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А рга  хэм ж ээ 1.1.9

Байгууллагын үйл ажиллагаанд 
мөрдөгддөг журмуудад нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах

-

-Шинэчлэн 
боловсруулж 
батлуулсан 
журмын тоо

Нийслэлийн өмчийн 
харилцаатай холбоотой 
10 журам байна.

9 журмыг хуульд
нийцүүлэн
шинэчлэн
боловсруулж
НИТХ-аар
хэлэлцүүлнэ.

МУ
улирал

ЗТСХ
ӨБМХ
ӨМХ

ХОЁР. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

Зорилт 1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чигуүргийгхэрэгжүүлэн ажиллана.
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А рга  хэм ж ээ 2.1.1

“Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх 
гэрээ”-ний 2021 оны биелэлтийг дүгнэх 
ажлыг зохион байгуулах, дүнг 
нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэх, илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгах, шаардлагатай арга 
хэмжээг авах

- Дүгнэсэн 
гэрээний тоо

Нийт 714 
байгууллагатай гэрээг 
шинэчлэн байгуулсан.

Гэрээ дүгнэсэн
дүнг Нийслэлийн
Засагдаргын
зөвлөлийн
хурлаар
хэлэлцүүлж,
тэмдэглэлээр
холбогдох
байгууллагуудыг
үүрэгжүүлнэ.

1-П улирал ӨБМХ,
ӨМХ
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А рга  хэм ж ээ 2.1.2

Нийслэлийн өмчөөс 2023 онд хувьчлах 
хуулийн этгээд, эд хөрөнгө, барилга 
байгууламжийн жагсаалтыг 
боловсруулж, батлуулах

-

Нийслэлийн 
өмчөөс хувьчлах 
хуулийн этгээд, 
эд хөрөнгө, 
барилга 
байгууламжийн 
жагсаалт

2022 онд хувьчлах 4 
барилга байгууламжийн 
жагсаалтыг батлуулсан.

Холбогдох 
тооцоо, судалгаа 
хийж 2023 онд 
нийслэлийн 
өмчөөс хувьчлах 
хуулийн этгээд, эд 
хөрөнгө, барилга 
байгууламжийг 
жагсаалтыг 
боловсруулж 
батлуулна.

Ш
улирал ӨМХ
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А рга хэм ж ээ 2.1.3

Нийслэлийн өмч хувьчлалын комиссын 
хурлыг зохион байгуулах, эд хөрөнгийн 
жагсаалтын дагуу хувьчлах ажлыг хууль 
тогтоомж, журмын дагуу зохион 
байгуулна

-

-Хувьчилсан 
барилга 

байгууламжийн 
тоо, 

-Төсөвт 
төвлөрүүлсэн 

мөнгөн дүн

-Коронавирус /ковид 19/ 
цар тахлын улмаас 
Нийслэлийн өмч 
хувьчлалын комиссын 
хурал 2021 онд зохион 
байгуулагдаагүй.

-Нийт 12 барилга 
байгууламжийг 
хувьчилсан 
байна.

\-\У
улирал ӨМХ
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А рга  хэм ж ээ  2.1.4

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2021 он 
болон өмнөх онуудад баригдаж 
ашиглалтад орсон, бүртгэлд 
тусгагдаагүй барилга байгууламж, 
тээврийн хэрэгсэл, тохижилтын 
ажлуудыг нийслэлийн өмчид буюу 
нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн 
бүртгэлд тусгах ажлыг зохион 
байгуулах,

-

- Бүртгэсэн 
хөрөнгийн 
төрөл, дүн

2021 онд 283,610.1сая 
төгрөгийн эд хөрөнгийг 
нийслэлийн өмчид 
бүртгэж, эзэмшигч 
байгууллагын данс 
бүртгэлд тусгуулсан.

Захиалагчаас 
ирүүлсэн 
техникийн бичиг 
баримт,хүсэлтийг 
үндэслэн бий 
болсон эд 
хөрөнгийг 
нийслэлийн 
өмчид 100 хувь 
бүртгэсэн байна.

|-м
улирал

ӨМХ,
ӨБМХ
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А рга  хэм ж ээ 2.1.5

Гадаад, дотоодын иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас нийслэлийн өмчит 
байгууллагуудад хандивласан эд 
хөрөнгийг холбогдох журмын дагуу 
нийслэлийн өмчид бүртгэн авах ажлыг 
зохион байгуулах,

- - Хөрөнгийн тоо, 
Мөнгөн дүн

- Хандив тусламж, төсөл 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
бий болсон 3,393.0 сая 
төгрөгийн хөдлөх 
хөрөнгө бүртгэсэн.

Иргэд, аж ахуйн 
нэгжийн
хүсэлтийн дагуу 
холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцүүлэн 
нийслэлийн 
өмчид бүртгэнэ.

1-1У
улирал

ӨМХ,
ӨБМХ
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А рга хэм ж ээ 2.1.6
Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын 
үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй, 
сэргээн засварлаж ашиглах нь эдийн 
засгийн хувьд үр ашиггүй нь тогтоогдсон 
хөрөнгийг актлан данснаас хасах

-
-Хөрөнгийн тоо, 
Мөнгөн дүн

- 875.1 сая төгрөгийн 
үнэ бүхий 8 барилга 
байгууламж,

ЭБХХХК-ийн 
шийдвэрээр 233 
байгууллагын 
11,222.1сая төгрөг, 
-нийслэлийн өмчийн 
байгууллагын нийт 
13,506.2 сая төгрөгийн 
хөрөнгө акталж 
данснаас хассан.

Нийслэлийн 
өмчит болон 
өмчийн 
оролцоотой 
хуулийн этгээдээс 
ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 
асуудлыг судлан 
холбогдох хууль 
тогтоомж, журмын 
дагуу
шийдвэрлүүлнэ.

1-1У
улирал

ӨМХ,
ӨБМХ



16

А рга хэм ж ээ 2.1.7

Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн 
2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайланг хянаж хүлээн авах, нэгтгэх, 
Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар, Үндэсний 
статистикийн хороонд ТӨ болон ТӨХ 
маягтуудын дагуу мэдээллийг 
хүргүүлэх

-

Нийслэлийн
өмчит
байгууллагын 
2021 оны 
санхүүгийн 
тайланг хүлээн 
авч хянах 
Нэгдсэн дүнг 
гаргах 
тайлагнах

Нийт хөрөнгө 4,895.5 
тэрбум төгрөг, үүнээс 
эргэлтийн бус хөрөнгө 
3,187.9 тэрбум төгрөг, 
эргэлтийн хөрөнгө 
1,707.6 тэрбум төгрөг 
байна.

Нийслэлийн 
өмчит болон 
нийслэлийн 
өмчийн
оролцоотой 798 
хуулийн этгээдийн 
мэдээллийг ТӨХ 
4, ТӨ 12, нийт 16 
маягтын дагуу 
нэгтгэж хүргүүлнэ.

I, II улирал
ӨМХ,
ӨБМХ
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А рга хэм ж ээ 2.1.8

Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын 
үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй 
илүүдэлтэй буюу ашигладаггүй эд 
хөрөнгийг бусад байгууллага руу 
балансаас балансад шилжүүлэн өгөх

-

-Тогтоолоор
шилжүүлсэн
хөрөнгийн дүн
-Захирамжаар
шилжүүлсэн
тээврийн
хэрэгслийн
хөрөнгийн дүн
-ЭБХХХК-ын
хурлаар
шилжүүлсэн
хөрөнгийн дүн

Нийт 65,962.4 сая 
төгрөгийн эд хөрөнгийг 
балансаас балансад 
шилжүүлсэн.

Нийслэлийн 
өмчит болон 
өмчийн 
оролцоотой 
хуулийн этгээдээс 
ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу 
асуудлыг судлан 
холбогдох хууль 
тогтоомж, журмын 
дагуу
шийдвэрлүүлнэ.

1-1У
улирал

ӨМХ,
ӨБМХ
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А рга хэм ж ээ  2.1.9

Нийслэлийн өмчит байгууллагуудад 
шаардлагатай хөрөнгө худалдан авах 
зөвшөөрөл олгох

-

-Худалдан авах 
зөвшөөрөл 
олгосон 
байгууллагын 
тоо, мөнгөн дүн

Нийт 93 байгууллагын 
1,278,325.3 сая 
төгрөгийн хөрөнгө 
худалдан авах 
зөвшөөрөл олгосон.

Шинээр хөрөнгө 
худалдан авах 
бодит хэрэгцээ, 
шаардлагыг 
судалж, худалдан 
авах зөвшөөрлийг 
олгоно.

ИУ
улирал

ӨТМХ,
ӨБХХ
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А рга  хэм ж ээ  2.1.10

Нийслэлийн өмчид хийх хөрөнгө 
оруулалтын ажилд холбогдох 
шийдвэрийг үндэслэн захиалагчийн 
хяналт хэрэгжүүлэх

-
-Захиалагчийн 
хяналт тавьсан 
хөрөнгийн дүн

Нийт 16 төсөл 
хөтөлбөрт захиалагчийн 
хяналт хэрэгжүүлсэн.

-  Нийслэлийн 
Засаг даргын 
захирамжаар 
үүрэг болгосон 
захиалагчийн 
хяналтын ажлыг 
100 хувь 
гүйцэтгэнэ.

1-1Ү
улирал

ӨХАДАХ



-  НЗДТГ-ын 
тушаалаар 
баталсан ажлын 
хэсэгт ажиллан 
1.7 тэрбум 
төгрөгийн бараа 
нийлүүлэх 26-н 
гэрээнд 
захиалагчийн 
хяналт тавина.

20

А рга  хэм ж ээ 2.1.11

Эргэлтийн бус хөрөнгийн хөдөлгөөн 
хариуцах комиссын хурлыг зохион 
байгуулах, гарсан шийдвэрийн 
хэрэгжилтэд хяналт тавих

-

-Хурлын тоо, 
-Шийдвэрлэсэн 
хөрөнгийн 
хөдөлгөөний дүн

Эргэлтийн бус 
хөрөнгийн хөдөлгөөн 
хариуцсан комиссын 18 
удаагийн хурлаар 
давхардсан тоогоор 480 
байгууллагын 29,712.71 
сая төгрөгийн хөрөнгийн 
хөдөлгөөний асуудлыг 
шийдвэрлэсэн.

‘‘Эргэлтийн бус 
хөрөнгийн 
хөдөлгөөн 
хариуцсан 
комисс”-ын 
ажиллах журамд 
заасны дагуу сард 
2 удаа зохион 
байгуулна.

\-\У
улирал

ӨХАДАХ
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А р га  хэм ж ээ 2.1.12

Нийслэлийн өмчит хуулийн 
этгээдүүдийн эргэлтийн бус хөрөнгөнд 
хийгдсэн хөдлөл өөрчлөлттэй 
холбоотой судалгааг улирал тутам 
гаргах /хөрөнгө бүртгэсэн, акталж 
данснаас хассан, балансаас балансад 
шилжүүлсэн зэрэг өөрчлөлтийн 
шийдвэрийн төрөл тус бүрээр/

-

НИТХ-ын
тогтоол, НЗД-ын
захирамж,
НӨХГ-ын даргын
тушаал, албан
бичиг, тухайн
хуулийн
этгээдийн
удирдах албан
тушаалтны
тушаалаар
хөдлөл
өөрчлөлт
хийгдсэн
хөрөнгийн дүн

Шийдвэрийн төрөл, 
хөрөнгийн хөдөлгөөнөөс 
хамаарсан 12 төрлийн 
судалгааг 2021 оны 
жилийн эцсийн 
байдлаар гаргаж 
нэгтгэсэн.

Нийслэлийн
өмчит төсөвт
болон үйлдвэрийн
газруудаас
ирүүлсэн
хөрөнгийн
хөдөлгөөнтэй
холбоотой
хүсэлтийг
холбогдох
журмын дагуу
шийдвэрлэж
судалгааг
нэгтгэнэ.

1-М
улирал

ӨМХ
ӨБМХ
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А рга  хэм ж ээ 2.1.13

- Судалгааны тоо,
Зорилтот түвшний хагас 
болон жилийн эцсийн 
байдлаар хүлээгдэж буй

Зорилтот түвшин, 
хагас бүтэн 
жилээр биелэлт,

ИУ
улирал ӨМХ



Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын 
холбогдох судалгааг гаргах, 
мэдээллийг нэгтгэн танилцуулах

гүйцэтгэлээр, УЗ, ТУЗ- 
ийн хурлын мэдээ, өр 
авлагын судалгааг хагас 
жилээр гаргасан.

өр, авлагын 
судалгаа, УЗ, 
ТУЗ-тай
холбогдох бусад
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А рга  хэм ж ээ  2.1.14

Нийслэлийн өмчит байгууллагуудын 
үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй техникийн 
комиссын актаар ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй тээврийн 
хэрэгслүүдийн нээлттэй дуудлагын 
худалдааг зохион байгуулан, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах

-

-Данснаас 
хассан тээврийн 
хэрэгслийн тоо, - 
дуудлага 
худалдааны 
болон хоёрдогч 
түүхий эдийн 
зориулалтаар 
худалдан 
борлуулсан 
орлогын дүн

Нийслэлийн Засаг 
даргын 2020 оны А/165, 
А/821 захирамжаар:
Нийт 2,338,082,403.6 
төгрөгийн бүртгэлийн 
үнэ бүхий, давхардсан 
тоогоор 36 
байгууллагын 121 
ширхэг тээврийн 
хэрэгслийг акталж данс 
бүртгэлээс хасуулах 
асуудлыг боловсруулан 
газрын даргын тушаал 
гарган хүргүүлэв. 
Тээврийн хэрэгслийн 
нээлттэй дуудлагын 
худалдааг 4 удаа 
зохион байгуулж нийт 
700,907,980.0 төгрөгийн 
бүртгэлийн үнэ бүхий 34 
ширхэг тээврийн 
хэрэгслийг худалдан 
69,122,000.0 төгрөгийг 
нийслэлийн төсөвт 
төвлөрүүлсэн.

Тээврийн
хэрэгсэл
данснаас хасах
хүсэлтийг судалж
Нийслэлийн
Засаг даргын
захирамжаар
шийдвэрлүүлэн
хэрэпжилтийг
ханган ажиллана.
Дахин үнэлгээний
хуралд данснаас
хассан тээврийн
хэрэгслийг
оруулж
үнэлүүлнэ.
Тээврийн
хэрэгслийн
дуудлага
худалдааг зохион
байгуулна.
Нийслэлийн
төсөвт дуудлага
худалдааны
болон хоёрдогч
түүхий эдийн
худалдан
борлуулсан
орлого
төвлөрүүлнэ.
Ажлын
гүйцэтгэлийн
хагас жилийн
тайлан гарган

ИУ
улирал ӨХАДАХ



удирдлагад
танилцуулна.
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А рга хэм ж ээ 2.1.15

Өмчийн харилцааны зөрчил маргааныг 
шүүх, хууль хяналтын байгууллагад 
хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд 
Нийслэлийн Засаг дарга болон 
байгууллагыг төлөөлөн оролцох, 
шүүхэд тайлбар, холбогдох нотлох 
баримт гаргаж өгөх, шийдвэрлэлт 
болон холбогдох мэдээ тайланг дээд 
шатны байгууллагад тогтоосон 
хугацаанд тайлагнах.

-

Шүүхэд 
төлөөлөн 
оролцсон 
хэргийн тоо, 
шийдвэрлэсэн 
хэргийн тоо 
мөнгөн дүн

Нийт 25 хэрэг шүүхээр 
хянагдаж байгаагаас 
Анхан шатны шүүхэд 20 
хэрэг, Давж заалдах 
шатны шүүхэд 2, 
Хяналтын шатанд 3 
хэрэг хянагдаж байна.

Шүүхэд хянагдаж 
байгаа нийт 25 
хэрэгт
хариуцагчаар
оролцоно.

\-\У
улирал

ЗТСХ,
ӨМХ,

ӨБМХ,
ӨХАДАХ

Зорилт 2. Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захиралтай “Контракт” байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, 
биелэлтийг дүгнэх, тухайн жилийн зорилтот түвшинг хянах, холбогдох шийдвэр гарган баталгаажуулах ажпыг зохион байгуулах
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А рга  хэм ж ээ 2.2.1

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газруудын 2022 оны эдийн 
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот 
түвшинг батлуулах ажпыг зохион 
байгуулах

-

Зорилтот 
түвшинг шинээр 
тодорхойлсон 
байгууллагын 
тоо

НЗД-ын 2021 оны 05 
дугаар сарын 18-ны 
өдрийн А/369 дүгээр 
захирамжаар 17 
ОНӨААТҮГ-ын 
зорилтот түвшинг 
орлогыг 275.7 тэрбум 
төгрөг, зардлыг 325.4 
тэрбум төгрөг, 
алдагдлыг 49.7 тэрбум 
төгрөг, борлуулалтын 
нэг төгрөгт ногдох 
зардлыг 1,18 төгрөг 
байхаар батлуулсан.

2022 оны 
зорилтот түвшинг 
хянаж,
танилцуулгыг
бэлтгэх,
хэлэлцүүлэх
ажлын хэсгийг
байгуулж, Ажлын
хэсгийн
дүгнэлтийг
үндэслэн НЗД-ын
захирамжаар
ОНӨААТҮГ-ын
2022 оны эдийн
засгийн үр дүнг
дээшлүүлэх
зорилтыг
батлуулж, шилэн
дансанд
байршуулах
ажлыг зохион
байгуулсан байна.

I, II улирал ӨМХ
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А рга хэм ж ээ 2.2.2
Нийслэлийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн 
хурлаар батлагдсан эдийн засгийн үр 
ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшинг 
нэгтгэлийг гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, 
холбогдох санал, удирдамжийг гаргах

Байгууллагын
тоо

Нийслэлийн өмчит 5 
компани, оролцоотой 4 
компани байна.

2022 оны
зорилтот
түвшингийн
нэгтгэлийг хийж
холбогдох санал,
удирдамжийг
гаргана.

I- IV 
улирал

ӨМХ
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А рга хэм ж ээ 2.2.3

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрын 2021 оны эдийн 
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх 
зорилтот түвшинг дүгнэх ажлыг зохион 
байгуулж, дүнг нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжаар баталгаажуулах

-
Байгууллагын
тоо

НЗД-ын 2021 оны 
“Зорилт батлах тухай” 
А/369 дүгээр 
захирамжаар нийт 17 аж 
ахуйн тооцоотой 
үйлдвэрийн газрын 2021 
оны эдийн засгийн үр 
ашгийг дээшлүүлэх 
зорилтот түвшинг 
баталсан бөгөөд 16 
газрын захиралтай 2021 
оны “Контракт”-ыг 
байгуулсан.

ОНӨААТҮГ-ын 
захиралтай 
байгуулсан 
контрактын 2021 
оны эдийн 
засгийн зорилтот 
түвшингийн 
биелэлтийг дүгнэх 
танилцуулгыг 
бэлтгэх, ажлын 
хэсгийг байгуулах, 
ажлын хэсгийн 
хурлаар 
хэлэлцүүлэх, 
НЗД-ын захирамж 
гаргуулсан байна.

II улирал ӨМХ
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А рга хэм ж ээ  2.2.4
Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрын захиралтай 
Контракт байгуулах ажпыг зохион 
байгуулах

-

Контракт
байгуулсан
байгууллагын
тоо

2021 онд нийт 16 орон 
нутгийн өмчит аж ахуйн 
тооцоот аж ахуйн 
тооцоот үйлдвэрийн 
газрын захиралтай 
контракт байгуулсан.

Нийт 17 
байгууллагатай 
контракт 
байгуулна.

II улирал ӨМХ

29

А рга хэм ж ээ  2.2.5

УЗ, ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох 
чөлөөлөх асуудлыг холбогдох эрх 
бүхий байгууллагад тавьж 
шийдвэрлүүлэх

- Тогтоолын тоо

НИТХТ-ийн 2021 оны 18, 
19, 64, 83, 127 дугаар 
тогтоолуудаас УЗ, ТУЗ- 
ын гишүүдийн томилж, 
чөлөөлсөн тогтоол 
гарсан байна.

УЗ, ТУЗ-ийн 
гишүүдийг 
томилж, чөлөөлөх 
асуудлыг НИТХ-д 
өргөн барьж, 
хэлэлцүүлэн 
шийдвэрлүүлж,

II, IV 
улирал

ӨМХ



хяналт тавьж 
ажиллана.

ГУРАВ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД

Зорилт 1.Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар хангах.
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А рга  хэм ж ээ  3.1.1

Авлигын эсрэг хууль бусад холбогдох 
хууль, тогтоомжийн хэрэпжилтийг 
хангах ажиллах, тайлагнах, төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 
хангаж ажиллах

-Хуулийн 
үйлчлэлд 

хамаарах албан 
хаагчдаас 

ХАСХОМ-ийг 
хуулийн 

хугацаанд нь 
авах

ТЗ-6-аас дээш 
ангиллын албан 
хаагчдаас 2021 оны 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг 
/2021/-ийг баталгааны 
хуудсаар хүлээн авсан.

Хуулийн
хугацаанд мэдээ 
тайланг авч 
хүргүүлсэн байна.

Төрийн албан 
хаагчид ёс зүй, 
авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчилгүй 
ажилласан байна.

1-1Ү
улирал

ЗТСХ
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А р га  хэм ж ээ  3 .1.2

“Нийслэлийн Өмчийн харилцааны 
газрын албан хаагчдын сургалтын 
хөтөлбөр”-ийг боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтийг үе шаттайгаар төлөвлөн 
ажиллах, тайлагнах

-

-Хөтөлбөрийн
хэрэпжилтийн
хувь
-Сургалтад 
хамрагдсан 
албан хаагчдын 
тоо

2021 онд нийт 11 ажил, 
арга хэмжээг төлөвлөн 
батлуулж, хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан.

Хөтөлбөрийн 
хэрэпжилт нь 90 
хувиас дээш 
байна.
Сургалтад нийт 
албан хаагчдын 
95 хувиас дээш 
хувийг 
хамруулсан 
байна.

1-1Ү
улирал ЗТСХ
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А р га  хэм ж ээ  3.1.3

“Нийслэлийн Өмчийн харилцааны 
газрын албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөр”-ийг Жендерийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн тухай хууль болон холбогдох 
бусад хуульд нийцүүлэн боловсруулан

10.0
сая
төгрөг

-Хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
хувь

Албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг 
хангах 2021 оны 
төлөвлөгөөний 
хэрэпжилт 100 хувь

Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт 90-ээс 
дээш хувь байна. улирал ЗТСХ



батлуулж, хэрэгжилтийг үе шаттайгаар 
төлөвлөн ажиллах, тайлагнах
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А рга  хэм ж ээ  3 .1 .4

Байгууллага, нэгж, албан хаагчдын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хуулийн 
хугацаанд батлах, биелэлтийг ханган 
ажиллах, тайлагнах, дүгнэх зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх.

Нэгжийн саналыг авч 
байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулан батлуулах, 
нэгтгэн тайлагнах.
/01.05, 07.05, 12.15/ 
Байгууллагын төлөвлөгөөнд 
үндэслэн нэгжийн төлөвлөгөөг 
батлуулах, тайлагнах 
/01.07,07.01, 12.10/
Нэгжийн төлөвлөгөөнд 
үндэслэн албан хаагч 
төлөвлөгөөг батлуулан 
хэрэгжүүлж, тайлагнана 
/01.10, 06.15, 12.10/
Албан хаагчдын үнэлгээний 
дүнг байгууллагын үнэлгээний 
баг хуулийн хугацаанд 
баталгаажуулах 

/06.20, 12.20/

-

-Гүйцэтгэлийн
зорилт, шалгуур
үзүүлэлтийг
тоггоох,
батлуулах,
хэрэгжилтийг
ханган
ажиллахад
хяналт тавих
-Хуулийн
хугацаанд
төлөвлөгөөг
батлах,
тайлагнах,
дүгнэх арга
хэмжээг зохион
байгуулсан эсэх,

Байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд туссан 42 
арга хэмжээний 
биелэлт-92 %

Засгийн газрын 
2020 оны 216, 
217,218 дугаар 
тогтоол, ЗГХЭГ- 
ын даргын 100 
дугаар тушаалаар 
баталсан журмын 
хэрэгжилт 
хангагдана.

МУ
улирал

ЗТСХ,
Үнэлгээний баг
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А р га  хэм ж ээ  3 .1 .5

Хөдөлмөрийн тухай хууль (шинэчилсэн 
найруулга)-д нийцүүлэн байгууллага 
дотооддоо хэрэгжүүлэх дүрэм журам, 
хөдөлмөрийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт

-

-Шинэчлэн 
боловсруулсан 
дүрэм, журмын 
тоо
-Шинэчлэн
боловсруулсан

Байгууллагаас гарсан 9 
дүрэм журам байна.

9 журам,1 
хөдөлмөрийн 
гэрээг шинэчлэн 
боловсруулж 
баталсан байна.

1-1У
улирал

ЗТСХ,
ӨХАДАХ,

ӨМХ,
ӨБМХ



оруулах, албан хаагчдад таниулан 
сурталчлах

хөдөлмөрийн 
гэрээний тоо
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А рга хэм ж ээ  3.1.6

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай 
зөвлөгөөн, Газрын даргын шуурхай 
хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангаж тухай бүр 
тайлагнах

-

Нийслэлийн 
удирдах 
ажилтны 
зөвлөгөөн, 
газрын шуурхай 
хуралдааны тоо, 
үүрэг
даалгаврын тоо, 
биелэлтийн хувь

-Нийслэлийн удирдах 
ажилтны зөвлөгөөн 39 
удаа хуралдаж, 108 
үүрэг даалгавар өгсөн 
бөгөөд хэрэгжилт 96% 

Газрын шуурхай 
хуралдаан 40 удаа 
хуралдаж, 385 үүрэг 
даалгавар өгсөн бөгөөд 
хэрэгжилт 93%

Зөвлөгөөнөөр 
өгсөн үүрэг 
даалгаврын 
хэрэгжилтийг 90- 
аас дээш ханган 
биелүүлнэ.

ИУ
улирал зтсх
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А рга  хэм ж ээ  3.1.7

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод удирдлагын 
11ВЕКР системийн хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган бичиг хэргийн 
эргэлтийг сайжруулах, архив, бичиг 
хэрэг хөтлөлтийн стандартыг үйл 
ажиллагаанд дагаж мөрдөх

-

-Нийт албан 
бичгийн тоо 
-Хугацаа 
хэтэрсэн албан 
бичгийн тоо 
-Шийдвэрлэл 
тийн хувь 
-Шийдвэрлэл 
тийн хугацаа

Нийт-4153,
-хугацаа хэтэрч 
шийдвэрлэсэн 23. 
Албан бичгийн 
шийдвэрлэлт 98.4 
хувьтай.
Албан бичиг 
шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацаа 10.16 
хоног

Албан хэрэг 
хөтлөлт, стандарт 
хангагдсан байна.

МУ
улирал зтсх
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А рга  хэм ж ээ  3 .1 .8

Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын дотоод удирдлагын 
11ВЕКР системийн хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган өргөдөл гомдлыг 
хүлээн авах, судлах, хугацаанд нь 
шийдвэрлүүлж, тайлагнах

-

-Өргөдлийн тоо 
-шийдвэрлэл 
тийн дундаж 
хугацаа,

2021 онд нийт 153 
өргөдөл,
“9 хоног 2 цаг 39 минут”

Өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэлтийн 
дундаж хугацааг 
10 хоногоос 
хэтрүүлэхгүй, 
100%
шийдвэрлэсэн
байна.

\-\У
улирал зтсх
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А рга  хэм ж ээ  3 .1 .9

Байгууллагын албан хаагчдын 2021 оны 
үйл ажиллагааны явцад үүссэн 
хадгаламжийн нэгжүүдийг хуваарь 
гарган хөтлөх хэргийн нэрийн

-

-Хуваарь
батлуулах
-Архивд
материал хүлээн 
авах

Архивд нийт 222 
хадгаламжийн нэгж 
хүлээн авснаас:
-70 жил хадгалах-2, 
-Байнга хадгалах-120, 
Түр хадгалах-100 
баримт

Нийт 250
хадгаламжийн
нэгжийг
бүртгэлжүүлэн
хадгална.

Iулиралд зтсх



жагсаалтын дагуу архивд 
бүртгэлжүүлэн хүлээн авах
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А рга  хэм ж ээ  3.1.10

Байгууллагын дотоод хяналтыг 
сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах, 
батлуулах, хэрэгжилтийг ханган 
ажиллах

-

-Гэнэтийн болон 
төлөвлөгөөт 
дотоод хяналт, 
шалгалт хийсэн 
тоо;
-Илэрсэн 
зөрчлийг 
арилгах талаар 
холбогдох 
нэгжүүдэд өгсөн 
зөвлөмжийн тоо.

2021 онд “Дотоод 
хяналт, шалгалтын 
төлөвлөгөө" 
боловсруулан 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан.

Дотоод хяналт 
шалгалтын үр 
дүнд
байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр 
ашиг сайжирсан 
байна.

МУ
улирал ӨХАДАХ
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А рга хэм ж ээ  3.1.11

Албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажпын 
бүтээмжийг сайжруулах, хөдөлмөрийн 
дотоод журмыг чанд сахих талаар арга 
хэмжээ зохион байгуулах

-
Зохион
байгуулсан арга 
хэмжээний тоо

“Талархлын шуудан” 
аяныг 14 хоногт 1 удаа 
зохион байгуулсан.

Цаг ашиглалт, 
эмх цэгц сайжирч 

ажлын бүтээмж 
нэмэгдэнэ.

Ш
улирал

ЗТСХ

Зорилт 2. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллах
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А рга  хэм ж ээ  3.2.1

Төсөв зохиож батлуулах, батлагдсан 
төсвийн дагуу хөрөнгийг үр ашигтай 
зарцуулах

-

-Батлагдсан 
төсвийн дагуу 
зарцуулсан 
хөрөнгө

Байгууллагын зардлыг 
хэмнэж ажилласны 
үндсэн дээр цалин хөлс, 
нийгмийн даатгал, 
бараа үйлчилгээний 
бусад зардал, 
хангамжийн материал 
болон бусад зардлууд 
нийт 173.01 сая төгрөг 
хэмнэсэн.

Төсвийн 
хөрөнгийг үр 
ашигтай 
зарцуулсан 
байна.

ИУ
улирал

ЗТСХ

42 А р га  хэм ж ээ  3.2.2 -

Төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 
улирал тутам 
батлагдсан

2021 оны 12 дугаар 
сарын 24-ний өдрийн 
байдлаар төсөвт:

2022 оны төсвийн
орлогын
төлөвлөгөөгөөр:

1-1У
улирал

ЗТСХ
ӨМХ

ӨХАДАХ



Төсөвт төвлөрүүлэх орлогын 
төлөвлөгөөг нэр төрлөөр нь ханган 
биелүүлэх

хуваарийн дагуу 
орлогын биелэлт

• түрээсийн орлогоос 
2000,0 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 
2317,5 сая төгрөг 
төвлөрүүлж биелэлт
115.9 хувьтай,

• Ногдол ашиг 278,3 
сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 
241,4 сая төгрөг 
төвлөрүүлж биелэлт 
86,7 хувьтай,

• Өмч хувьчлалын 
орлогоос 186,1 сая 
төгрөг,

• Акталсан хөрөнгө 
борлуулсан орлогоос
117.9 сая төгрөг 
төсөвт
төвлөрүүлсэн.

Өссөн дүнгээр 2278,3 
сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээс 2862,9 
сая төгрөг төвлөрүүлж 
төлөвлөгөө нь 125,7 
хувьтай хэрэгжсэн 
байна.

• Түрээсийн 
орлогоос 
2,478.2 сая 
төгрөг,

• Ногдол ашгаас 
322.8 сая 
төгрөг,

• Өмч 
хувьчлалын 
орлогоос 
45,000.0 сая 
төгрөг,

• Бусад орлогоос 
120.0 сая 
төгрөг;

Нийт 47,921.0 сая 
төгрөгийн орлогыг 
нийслэлийн 
төсөвт
төвлөрүүлсэн
байна.

Зорилт 3. Ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжүүлж ажиллана.
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А рга  хэм ж ээ  3.3.1

Байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг нээлттэй ил тод, 
түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор 
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны 
газрын веб сайт /итс1тиЬ.доу.тп/-д 16 
төрлийн мэдээллийг тогтмол 
байршуулах

-
-Мэдээ,
мэдээллийн тоо 
- Хугацаа

Сар бүрийн 8-ны дотор 
шилэн данс болон 
байгууллагын веб 
сайтад байршуулсан.

Мэдээллийн ил 
тод байдал 
хэрэгжилт 
хангагдана.
Олон нийтэд үйл
ажиллагааг
сурталчилна.

ИУ
улирал зтсх
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А рга  хэм ж ээ  3 .3.2

Газрын үйл ажиллагааг цахим хуудсаар 
болон хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
иргэд, олон нийтэд хүргэх, сурталчлах

2.0
сая
төгрөг

-Хамтарч
ажилласан
хэвлэлийн
байгууллагын
тоо
-Цахим орчинд 
нийтэлсэн 
нийтлэл, 
мэдээний тоо

4 хэвлэлийн 
байгууллагатай гэрээ 
байгуулан 471 мэдээ, 
мэдээллийг иргэдэд 
хүргэсэн.

Газрын үйл 
ажиллагааг иргэд, 
олон нийтэд 
сурталчилсан 
байна.

I-IV
улирал ЗТСХ

Зорилт 4. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.
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А рга  хэм ж э э  3.4.1

Байгууллагад ирсэн бодлогын баримт 
бичиг, хөтөлбөр, хууль тогтоомж, 
тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, 
байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт- 
шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ 
өгөх, холбогдох зөвлөмжийг хүргүулэх, 
эрсдэлийн удирдлагаар хангах

-

Дүн шинжилгээ
үнэлгээний
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн
хувь

Бодлогын баримт бичиг 
болон хууль тогтоомж, 
дүрэм журмын 
хэрэгжилт,
байгууллагын үйл 
ажиллагааны тайлан 
зэрэг нийт 19 удаагийн 
дүн шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн, хэрэгжилт 100%.

- Дүн шинжилгээ, 
үнэлгээний 
төлөвлөгөө 
батлуулж 
хэрэгжилт 
бүрийг Илтгэх 
хуудсаар 
танилцуулна.

- Ажил 
сайжруулах, 
хангалтгүй 
үнэлэгдсэн арга 
хэмжээний 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавина.

- БтопИоппд 
цахим сангийн
ХӨТЛӨЛТӨД
хяналттавина.

- Төлөвлөгөөний 
тайлант 
хугацааны 
хэрэгжилтийг 
100% ханган 
ажиллана.

1-1Ү
улирал ӨХАДАХ
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А р га  хэм ж э э  3.4.2

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /КР1/- 
ээр үнэлэх ажлын төлөвлөгөөний 
мэдээллийг холбогдох хэлтсүүдээс авч 
нэгтгэн дүн шинжилгээ хийн удирдлагад 
танилцуулах

-

Гүйцэтгэлийн
шалгуур
үзүүлэлтийн
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн
хувь

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнг 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлт /КР1/-ээр 
үнэлэх ажлын 
төлөвлөгөө гарган 
удирдлагад 
танилцуулсан,
2016-2020 оны шалгуур 
үзүүлэлтийн дүн 
шинжилгээ хийж 
хэрэгжилт 100%. Үүнд:
- Нийслэлийн төсөвт 

төвлөрүүлэх 4 орлого,
- ЭБХХХК-ын хурлаар 

шийдвэрлэсэн 
хөрөнгийн дүн,

- НӨҮГ-ын орлого, 
зардал, ашиг 
алдагдал,

- НИТХТ, НЗД-ын 
шийдвэрээр бүртгэх, 
балансаас балансад 
шилжүүлэх барилга 
байгууламж, тээврийн 
хэрэгсэл

- НӨЭГ-нийдүн
- Өргөдөл, гомдол 

шийдвэрлэлт

- Төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулна.

- Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
боловсруулах, 
тайлагнах 
ажпын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн 
батлуулна.

- Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлтийн 
мэдээг 
холбогдох 
хэлтсүүдээс авч 
нэгтгэн 2016- 
2021 оны дүн 
шинжилгээ хийж 
танилцуулна.

- Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг 
100% ханган 
ажиллана.

I, IV
улиралд

ӨХАДАХ
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Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн 
эзэмшиж байгаа байр, талбайн 
ашиглалтад эрх хэмжээнийхээ хүрээнд 
шалгалт хийх, шийдвэр гаргуулах, 
зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч 
ажиллах

-

Хяналт
шалгалтын
төлөвлөгөөний
хэрэгжилтийн
хувь

Хяналт шалгалтын 
ажлын 2020 оны 
төлөвлөгөөний 12 
ажпын төслийг 
боловсруулан 
Удирдлагын Зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулж хэрэпжилтийг 
88% ханган ажилласан. 
/Ковидын цар тахал

-  Хяналт 
шалгалтын 2021 
оны төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулна.

-  Төлөвлөгөөнд 
туссан хяналт 
шалгалтын 
ажлыг зохион 
байгуулж

МУ
улирал

ӨХАДАХ





гарсан учир шалгалтын 
ажил тасарсан болно./

илэрсэн
зөрчлийг
арилгана.

-  Төлөвлөгөөний 
тайлант 
хугацааны 
хэрэгжилтийг 
100% ханган 
ажиллана.


