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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ  
Дундаж  

хувь 
100% 70% 30% 0% 

Хугацаа 
болоогүй 

1. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №1. 
Нисэхийн аюулгүй 
ажиллагааны хяналт, 
зохицуулалт 

3 5 2 2 1 - - 74% 

2. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №2.  
Агаарын навигацийн 
үйлчилгээ 

1 6 3 3 - - - 85% 

3. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №3. 
Нисэх буудлуудын үйлчилгээ 

7 27 15 7 3 - 2 83.2% 

4. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №4  
Агаарын тээврийн эдийн 
засгийн зохицуулалт 

6 30 10 13 - - 7 83% 

5. Үндсэн чиг үүрэг буюу Дэд 
салбар №5  
Ерөнхий зориулалтын нисэх 

1 3 1 1 - - 1 85% 

Нийт 18 71 31 26 4 - 10 82.6% 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №1 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, 
ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.1 Монгол Улсын Иргэний нисэхийн салбарын эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгоно. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, 
УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 2.1.2  

№1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.1 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, батлуулахад дэмжлэг үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
төлөвлөгөөний 2.1 заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин Хуулийн үзэл баримтлалыг батлуулж, шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулж, яамдаас санал авч, саналыг тусгасан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах үе шат 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ЗТХЯ-ны 2020 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/1135 тоот 
албан бичгээр ИНТХ-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Засгийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Мөн тус 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дахин боловсруулж, 
яамдаас санал авч, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр СЯ, 
ХЭЗДХЯ-наас зөвшөөрөл авч байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Тус хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг дахин боловсруулж, 
яамдаас санал авч, ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр СЯ, 
ХЭЗДХЯ-наас зөвшөөрөл авч байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№2 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.2 Иргэний нисэхийг 2030 он хүртэл 
хөгжүүлэх хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын баталсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамны харьяа байгууллагуудын 2019 оны үйл 
ажиллагааг дүгнэх үеэр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаас өгсөн 
үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 7 
дугаар заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНЕГ-ын газрууд /НААХЗА, АТБЗГ,АННББЗГ,СХОГ, ЗУГ/ 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын баталсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамны харьяа байгууллагуудын 2019 оны үйл 
ажиллагааг дүгнэх үеэр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаас өгсөн 
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үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 7 
дугаар заалт 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлын үе шат  
/ Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль/ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Ажлын хэсэг байгуулж, төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах 
Бодлогын баримт бичгийг боловсруулах үндэслэл, тулгамдаж 
байгаа асуудал, бэрхшээлийн цар хүрээг тодорхойлох 
Холбогдох тоон болон чанарын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх 
Асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, гарах үр дүн, үр 
нөлөөг үнэлэх 
Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох 
Жилийн эцэст:  
Хөгжлийн бодлогын  баримт бичгийн зорилго, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх бодлогын хувилбаруудыг эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн загвар, төсөөлөлд үндэслэн боловсруулах 
Хөгжлийн бодлогын хувилбаруудад нөлөөллийн урьдчилсан 
үнэлгээ хийх 
Иргэний нисэхийг  2030 он хүртэл хөгжүүлэх  бодлогын  төсөл 
эцэслэн боловсруулж, энэ оны 11 дүгээр сард Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн салбарын дунд хугацааны бодлогын баримт 
бичгийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг ИНЕГ-ын даргын 
2020 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/374 дүгээр тушаалаар 
томилсон.  Ажлын хэсэг нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж 
байна. Одоогийн хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичгийг 
үнэлэхээр бодлогын зорилго, зорилтын шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоож байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Ажлын хэсэг томилогдсон. нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийж 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.3 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 
Чикагогийн конвенцийн Хавсралтууд, стандарт, зөвлөмжийн шаардлагад 
нийцүүлэн иргэний нисэхийн багц дүрмийг шинэчлэн боловсруулж батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
төлөвлөгөөний 1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р 
улирал 

4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин 13 ИНД (172, 115, 119, 137, 173, 175, 174, 91, 171, 121, 125, 135)-
ийг эцэслэн боловсруулж, 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны 
өдрийн 01/ 4416 тоот албан бичгээр, Иргэний нисэхийн нэр 
томьёоны тайлбарыг эцэслэн боловсруулж, 2019 оны 12 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 01/4534 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд тус тус хүргүүлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Батлагдсан дүрмийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 14 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 
ЗТХЯ-ны 2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 09/171 тоот 
“ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар ИНТХ болон Захиргааны 
ерөнхий хуулийн 60.1.2-т заасан шаардлагад нийцэхгүй тул 
буцаах тухай” албан бичигт ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 1дүгээр  
сарын 27-ны өдрийн 01/165 тоот албан бичгээр ИНД-ийн нэр 
томьёоны тайлбарыг батлах шаардлага, үндэслэлд тайлбар хийн 
дахин хүргүүлсэн. 13 ИНД-ийг хянан үзэхэд ИНтХ-д заасан 
нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон нисэхийн аюулгүй байдлын 
нэр томьёотой зөрчилдсөн нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 
60.1.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй тул ИНД-ийн утга агуулга, 
найруулгыг ИНтХ болон Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу 
холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулж ирүүлэх” 
тухай  ЗТХЯ-ны 2020 оны 4  дүгээр сарын 23-ны 01/1830 тоот 
албан бичиг ирүүлсэнтэй холбогдуулан 2020 оны 5 дугаар  сарын 
1-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр “safety”, “security” нэр 
томьёоны талаар хариу тайлбар хүргүүлсэн. 2019 оны 6 дугаар 
сарын 4-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн 
бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, Захиргааны хэм хэмжээний 
актын улсын хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн Д.Ариунтуяа болон 
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны хуулийн мэргэжилтэн Б.Цэнд, 
Б.Билгүүн нар оролцсон уулзалтаар одоо хүчинтэй байгаа ИНД-1 
“Тодорхойлолт ба товчлол”-ыг “ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар” 
хэлбэрээр шинэчлэн боловсруулж, зөвхөн Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдаар батлуулан салбартаа хэрэглэх нь зүйтэй гэж 
шийдвэрлэсний дагуу ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбарыг 2019 
оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/4534 тоот албан бичгээр 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлж байсан. ЗТХЯ-ны 2020 
оны 10 дугаар сарын 12-ны 09/4814 тоот албан бичгээр 13 
ИНД-ийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн өөрчлөх, ИНД-ийн нэр 
томьёоны тайлбарыг батлах эрх зүйн үндэслэл байхгүй тул 
MNS6409:2015 ашиглах нь зүйтэй гэж буцаасан. Энэ албан 
бичгийн дагуу холбогдох тайлбар болон  дүрмүүдэд 
шаардлагатай өөрчлөлт хийж, ИНЕГ-ын 2020 оны 12   дугаар 
сарын 18-ны 01/3157 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн  
яаманд  дахин хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.2.Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын бүтцийг боловсронгуй болгоно. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 2.1.3, ЗГ-ын 
2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.5 

№4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.1 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
бүтцийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шаардлагыг хангасан бүтцийн 
шинэчлэлийг хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.5, ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан ТИНСББХАХТ-11.1, ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар 
тушаалаар батлагдсан  ИНСББХАХТ- 6.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНЕГ 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 387 дугаар тушаалаар 
ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц батлагдсан. 
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Шалгуур үзүүлэлт Хяналт зохицуулалтын чиг үүргийг нисэхийн үйлчилгээний чиг 
үүргээс тусгаарлах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст:  
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
батлагдсаны дараа Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт бүтцийн 
өөрчлөлт хийж, агентлаг, үйлдвэрлэл үйлчилгээний нэгжүүдийг 
тусгаарласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулж, Засгийн газрын гишүүдээс санал авч, 
саналыг тусгасан. Хуульд өөрчлөлт орсны дараа иргэний 
нисэхийн салбарын бүтцэд өөрчлөлт оруулахаар төлөвлөж 
байна. ИНЕГ-ын бүтцийг  олон улсын жишигт нийцүүлэх арга 
хэмжээг шат дараатай авч байна. Зам, тээврийн хөгжлийн 
Сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 387 дугаар 
тушаалаар  нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт 
зохицуулалтыг үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс үе шаттай тусгаарлах 
зорилгоор ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт 
оруулсан. Шинэчлэгдсэн бүтцийг 2020 оны 02 дугаар сарын 01-
ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэн. Мөн ЗТХС-ын 2020.09.08-ны 
өдрийн А/177 дугаар тушаалаар ИНЕГ-ын  зохион байгуулалтын 
бутцийг баталсан. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл батлагдаагүй  байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 26-
ны өдрийн 387 дугаар тушаалаар  нисэхийн аюулгүй 
ажиллагааны хяналт зохицуулалтыг үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс 
үе шаттай тусгаарлах зорилгоор ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын 
бүтцэд өөрчлөлт оруулж, бүтцийг 2020 оны 2 дугаар сарын 01-
нээс мөрдсөн. Мөн ЗТХС-ын 2020.09.08-ны өдрийн А/177 дугаар 
тушаалаар ИНЕГ-ын  зохион байгуулалтын бүтцийг баталсан. 
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
батлагдаагүй байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.3.Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 4.1 

№5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.1 Иргэний нисэхийн аюулгүй 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ТИНСББХАХТ- 7.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр (State Safety 
Program) -ийг Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 94 дүгээр 
тушаалаар батлуулсэн Хэрэгжилт эхлэлийн шатандаа. Энэ 
хөтөлбөр нь 4 үе шаттай хэрэгжих бөгөөд хөтөлбөрийн эхний шат 
болох иргэний нисэхийн дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох 
ажил хийгдэж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
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Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, 
хэрэгжилтийн явц, хувийг тогтоосон байна. Цаашид авах арга 
хэмжээний талаар зөвлөмж гаргасан байна. 
Жилийн эцэст: 50%  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ ын даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 08-ний А/282  дугаар 
тушаалаар Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, хэрэгжилтийг хангуулах 
чиглэлээр санал боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан.  
Ажлын хэсэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний  
нарийвчилсан төлөвлөгөөг 2020 оны 6 дугаар сарын 29- нд ИНЕГ- 
ын даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж байна. Төлөвлөгөөнд 
36 арга хэмжээг  хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 2022 онд  багтаан 
хэрэгжилтийг хангуулахаар  ажиллаж байна. Нарийвчилсан  
төлөвлөгөө энэ оны 11 дүгээр сарын байдлаар 35%-ийн 
хэрэгжилттэй  байна. ОУИНБ-аас гаргасан стандарт асуумжийн 
хүрээнд зөрүүтэй байдлын үнэлгээ, дүн шинжилгээ /SSP GAP 
analyse/-ний ажил 80 хувьтай, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ хийх ажил 70%-тай байгаа бөгөөд энэхүү 2 үнэлгээ, 
дүн шинжилгээний ажил ажил хийгдсэний дараа хөтөлбөрт 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 35 %-тай.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №2 АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.1. Иргэний нисэхийн үйлчилгээнд олон улсын стандартад нийцсэн аюулгүй 
байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийн шинэчлэлтийг хийнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.17, 
УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-5.2.2  

№6 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.1 Монгол Улсын дээд агаарын зайн 
сектор зохион байгуулалтыг шинэчлэх төслийг боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-25.1   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн АНҮГ П.Мөнхжаргал 

Суурь түвшин Монгол Улсын дээд агаарын зайн сектор зохион байгуулалт нь 
ажиглалтын 4, процедур удирдлагын 2 сектортой. 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол Улсын дээд агаарын зайн секторын тоо 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Өнөөгийн сектор зохион байгуулалтад агаарын зайн багтаамжид 
тулгуурлан судалгаа хийсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Монгол Улсын дээд агаарын зайн сектор зохион байгуулалтын 
төслийг 8-10 сектортой байхаар төслийг шинэчлэн баталсан 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улсын дээд агаарын зайн сектор зохион байгуулалтыг 
Воройнойд диаграммын аргачлал ашиглан 8-10 сектортэйгээр 
динамик сектор зохион байгуулалттайгаар шинэчлэн 
боловсруулсан. Шинэчилсэн дээд агаарын зайн сектор зохион 
байгуулалтыг 2023-2024 онуудад үйл ажиллагаанд ашиглахаар 
төлөвлөж  бэлтгэлийг хангах ажлыг эхлүүлсэн. Энэ ажил нь 
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бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн  удирдлагын шинэ төвийн үйл 
ажиллагаатай нягт холбоотойгоор хийгдэнэ. Шинэчилсэн сектор 
зохион байгуулалтыг үйл ажиллагаанд ашиглахтай холбоотой 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийг ИНЕГ-ын 2020 оны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Бүсийн нислэгийн 
хөдөлгөөн удирдлагыг шинэ төвийг агаарын навигацийн цогц 
тоног төхөөрөмжөөр тоноглох” ажлын хүрээнд гүйцэтгэхээр 
техникийн даалгаврыг боловсруулж,  ИНЕГ-ын даргаар 
батлуулан 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ/202002083 
дугаар тендерийг зарласан. Техникийн даалгавар нь дараах 
багцуудтай болно. 
1. "Бүсийн нислэгийн хөдөлгөний удирдлагын 
автоматжуулалтын системийн шинээр нийлүүлж, суурилуулах " 
Тус багцад дээд агаарын зайн шнэчилсэн зохион байгуулалттай 
холбоотой 10 секторт үйл ажиллагаа явуулахаар тусгагдсан 
болно. 
2. "Бүсийн нислэгийн хөдөлгөний удирдлагын дуу дүрс, 
өгөгдлийн синхрон бичлэгийн систем нийлүүлж, суурилуулах " 
3. "Бүсийн нислэгийн хөдөлгөний удирдлагын төвийн VPN 
технологид суурилсан шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээний 
тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэх, суурилуулах техникийн 
тодорхойлолт " 
4. "Бүсийн нислэгийн хөдөлгөний удирдлагын төвийн IP 
технологид суурилсан сансарын холбооны төв болон алсын 
станцыг нийлүүлж, суурилуулах техникийн тодорхойлолт " 
Тендерт оролцогчоос гомдол ирсний дагуу Тендерийн баримт 
бичигт дахин холбогдох өөрчлөлтийг оруулж батлуулахаар 
ажиллаж байгаад Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж өгөх саналыг ИНЕГ-
аас 2020.09.22-ны 01/2460 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас ИНЕГ/202007169 
дугаар тендерийг 2020 оны 12 сарын 7-ны өдөр зарлаж 2021 оны 
01 дүгээр сарын 06 -ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас нээнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Монгол Улсын дээд агаарын зайн сектор зохион байгуулалтыг 
Воройнойд диаграммын аргачлал ашиглан 8-10 сектортэйгээр 
динамик сектор зохион байгуулалттайгаар шинэчлэн 
боловсруулсан. Шинэчилсэн дээд агаарын зайн сектор зохион 
байгуулалтыг 2023-2024 онуудад үйл ажиллагаанд ашиглахаар 
төлөвлөж  бэлтгэлийг хангах ажлыг эхлүүлсэн.  
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

  

№7 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.2 Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдлагын хоёрдогч төвийг байгуулахтай холбоотой нарийвчилсан судалгаа, 
эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-25.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-рулирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дэд төвийг Хэнтий 
аймгийн нисэх буудалд барихаар шийдвэрлэсэн. Үүнтэй 
холбогдуулж эхний ээлжинд ямар шаардлагууд хангагдсан байх 
талаар судалгаа гаргасан.  

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 
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Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Судалгаа хийсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хоёрдогч төвийг 
байгуулахтай холбоотой нарийвчилсан судалгааг 6 төрлийн 
боломжит хувилбараар хийж дууссан. Үүнд:  

 Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын байнгын 
ажиллагаатай төвийг шинээр байгуулах / Улаанбаатар, 
Хэнтий, Өвөрхангай, Дорноговь/ 

 Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн удирдлагын түр 
ажиллагаатай хоёрдогч төвийг байгуулах 

 Улаанбаатар Нислэгийн мэдээллийн бүсийн удирдлагыг 
агаарын цэргийн командлалд түр шилжүүлэх 

 Байгалийн аюул, гамшгийн үед нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдлагыг хянах боломжийг судалж, Aeron компанитай 
гэрээ байгуулах 

 Агаарын зайд НХУ-ыг шилжүүлэх (Airspace Delegation); 

 Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагыг маршрутын дагуух 
аймгуудын ойртолтын нислэгийн удирдагчид, НМА-ууд 
явуулах 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№8 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.3 Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөн 
удирдлагын шинэ төвийн агаарын навигацийн үйлчилгээний бэлтгэл ажлыг 
хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-26.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын урсгал зардал 

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн АНҮГ П.Мөнхжаргал 

Суурь түвшин Бүсийн төвийн үндсэн тоног төхөөрөмжийн техникийн даалгавар 
боловсруулсан. Тус техникийн даалгаврын дагуу 2019 оны 11 
дүгээр сарын 18-ны өдөр тендер зарлагдсан боловч гомдол 
гарсан тул зогсоосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Худалдан авах ажиллагааны үе шат-гүйцэтгэгч шалгарсан байх 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер зарласан байна. 
Жилийн эцэст:  
Гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/207 

дугаар  тушаалаар үнэлгээний хороог шинэчлэн байгуулсан. 

ИНҮТ-ийн Агаарын навигацийн үйлчилгээний газар 39,156 

тэрбум төгрөгөөр санхүүжих тус багц ажилд тусгах багцын 

саналыг шинэчлэн боловсруулж, ИНЕГ-аас өгсөн чиглэлийн 

дагуу хянан батлуулахаар АННББЗГ-т хүргүүлж, батлуулах арга 

хэмжээг авсан. Бүсийн төвийн үндсэн тоног, төхөөрөмжийн 

техникийн даалгаврыг шинэчлэн батлуулсан. Тендерийн баримт 

бичигт Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас ирүүлсэн 

албан тоотын дагуу өөрчлөлтийг оруулж 2020 оны 6 дугаар 

сарын 16-ны өдөр ИНЕГ/202002083 дугаар тендерийг зарласан. 

Тендерт оролцогчоос гомдол ирсний дагуу тендерийн баримт 

бичигт дахин  өөрчлөлт оруулж батлуулахаар ажиллаж байгаад 
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Төрийн худалдан авах ажиллагааны газарт худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулж өгөх саналыг ИНЕГ-аас 2020.09.22-

ны 01/2460 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Бүсийн нислэгийн 

хөдөлгөөн удирдлагын шинэ төвийн агаарын навигацийн 

үйлчилгээний цогц төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааны 

чиглэлээр боловсруулагдсан техникийн даалгавар, цаашлаад 

ерөнхий концепц, бодлогын хэмжээнд БХЯ, ЗТХЯ, ИНЕГ 

хамтарсан ажлын хэсэг байгуулахаар  ажиллаж байна. Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны газарт ИНЕГ-аас үнэлгээний 

хороонд ажиллах ажилтнуудын нэрсийг 2020.11.13-ны 02/2980 

тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны газраас ИНЕГ/202007169 дугаар тендерийг 2020 

оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр зарласан бөгөөд 2021 оны 01 

дүгээр сарын 06 -ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас нээнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төрийн худалдан авах ажиллагааны газраас ИНЕГ/202007169 
дугаар тендерийг 2020 оны 12 сарын 7-ны өдөр зарласан бөгөөд  
2021 оны 01 дүгээр сарын 06 -ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас 
нээнэ. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№9 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.4 Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдлагын зайчлалын стандартыг олон улсын стандартад нийцүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-26.1, 26.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Байгууллагын урсгал зардал 

Үндсэн 
хэрэгжүүлэгч 

АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Өнөөгийн байдлаар олон улсын бус зайчлал буюу 30 км-ийн 
зайчлалыг хэрэглэж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт ICAO Doc 4444-д заасан стандарт зайчлалыг үйл ажиллагаанд 
хэрэглэх бэлтгэлийн ажлын хувь 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Судалгаа хийсэн байна. 
Жилийн эцэст: 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгаа хийж, шинэчлэн боловсруулсан “Нислэгийн 
хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага гэрчилгээжүүлэлт”  ИНД-
172 дүрмийн төслийн 172.265, 172.267  заалтад олон улсын 
зайчлалын стандартыг тусгасан. Одоогоор тус дүрэм 
батлагдаагүй байна. Агаарын хөлөг хоорондын хэвтээ 
зайчлалыг багасгах бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай  арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
төслийг боловсруулж,   2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр 
холбогдох алба салбаруудын төлөөллүүдэд танилцуулсан. 
Дүрэм батлагдахаар зайчлалыг багасгах төлөвлөгөөг батлуулж, 
хэрэгжилтийг хангана. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа хийж, шинэчлэн боловсруулсан “Нислэгийн 
хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага гэрчилгээжүүлэлт”  ИНД-
172 дүрмийн төслийн 172.265, 172.267  заалтад олон улсын 
зайчлалын стандартыг тусгагдсан. Одоогоор тус дүрэм 
батлагдаагүй байна. Агаарын хөлөг хоорондын хэвтээ 
зайчлалыг багасгах бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор авч 
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хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулж,   2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр холбогдох 
алба салбаруудын төлөөллүүдэд танилцуулсан. Дүрэм 
батлагдахаар зайчлалыг багасгах төлөвлөгөөг батлуулж, 
хэрэгжилтийг хангана. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№10 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.5 2020-2024 онд шинэчлэх, өргөтгөх 
шаардлагатай агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн 
судалгаа хийх, төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-26.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөлд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний төсөл 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Шинэчлэх, өргөтгөх шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн 
судалгааг хийсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгаа  хийж,  2020-2024 онд шинэчлэх, өргөтгөх 
шаардлагатай агаарын навигацийн үйлчилгээний тоног 
төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж,  2021 оны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө, 2020-2024 онд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр  гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгах 
саналыг 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр 
munkhtuya@mrtd.gov.mn цахим хаягаар хүргүүлсэн. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа хийж, жагсаалт гаргасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№11 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.6 ИНЕГ-ын Бүсийн нислэг хөдөлгөөний 
удирдлагын төвийн барилгын ажлыг дуусгах арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-26.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, СХОГ Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Бүс нутгийн хөдөлгөөний удирдлагын барилга”-ын гэрээт ажлыг 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхээр гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт” 
гэрээг 2019 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдөр байгуулсан. 2019 оны 
12 дугаар сарын 10-ны байдлаар гадна ажил 98%-тай, дотор 
засал А, В,Д блок 90 хувьтай, нийт гүйцэтгэл 94%-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Ашиглалтад оруулсан барилгын тоо 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

mailto:munkhtuya@mrtd.gov.mn
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны байдлаар гадна ажил 98%-
тай, дотор засал  А, В,Д блок 90  хувьтай, нийт гүйцэтгэл 94%-
тай байсан ба Сайдын шуурхайгаас өгсөн үүрэг даалгаврын 
дагуу томилогдсон ажлын хэсэг гүйцэтгэлийг нягтлан шалгаж, 
тооцоог хийсэн бөгөөд уг компани ажлаа гүйцэтгэхгүй байгаа тул 
“Үүрэг трейд” ХХК-тай байгуулсан гэрээний алдангийг гаргуулах 
нэхэмжлэхийг хуулийн байгууллагад хүргүүлсэн. ИНЕГ-аас 
“Үүрэг трейд” ХХК-ийг “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 
төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээ”-ний үүргээ 
хугацаанд нь гүйцэтгээгүй үнийн дүнгийн алданги болох 
664,161,009.00 /Зургаан зуун жаран дөрвөн сая, нэг зуун жаран 
нэгэн мянга есөн/ төгрөг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийг Хан-Уул 
дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гаргасан ба тус 
шүүхээс хариуцагчийн харьяаллын дагуу /Захирлын хаягийн 
дагуу/ Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 
шүүхрүү шилжүүлсэн.Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүх хурал 2020 оны 9 дүгээр сарын 07-нд болж, 
хариуцагч тал буюу “Үүрэг трейд” ХХК эвлэрлийн журмаар 
асуудлыг шийдвэрлэх хүсэлтийг шүүхэд тавьж шүүх хүсэлтийг 
хүлээн авч эвлэрэх 30 хоногийн хугацаа өгсөн. Энэ хугацаанд 2 
удаа уулзалт товлогдсон боловч хариуцагч тал хойшлуулсан ба 
2020 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр Сүхбаатар дүүргийн 
эвлэрүүлэн жуучлах төв дээр уулзалт болсон боловч 2 тал 
эвлэрэлд хүрээгүй. Эвлэрүүлэн зуучлалаар санал зөрөлдөж 
эвлэрэх боломжгүй гэж үзэж, шүүхийн тогтоосон хуулийн хугацаа 
дууссан тул шүүхрүү шилжүүлсэн. Шүүх хуралдааныг 2020 оны 
оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр товлон зарлаж шүүх хуралдаан 
дээр хариуцагчийн төлөөлөгчийн хүсэлтээр “Үүрэг трейд” ХХК-
ийн хаягаар /байнгын үйл ажиллагаа явуулдаг хаяг/ харьяаллын 
дагуу хэргийг Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 
шүүх рүү  шилжүүлсэн. Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүх Ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор шүүх 
хуралдааныг товлон зарлаагүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин   

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №3 НИСЭХ БУУДЛУУДЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.1 “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний хөтөлбөр”, “Агаарын 
тээврийнг хялбаршуулах Үндэсний хөтөлбөр” болон “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх 
аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг ханган , шинэчилнэ.  

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 4.1 

№12 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.1 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын 
хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 10.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар  

Суурь түвшин Чикагогийн конвенцийн хавсралт 17-д орсон 16 дахь удаагийн 
нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн Иргэний нисэхийн аюулгүй 
байдлын үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, ЗГ-ын 
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2020 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн Засгийн газрын ээлжит 
хурлаар хэлэлцүүлж батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлын үе шат  
/ Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль/ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Ажлын хэсэг байгуулж, төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах 
Бодлогын баримт бичгийг боловсруулах үндэслэл, тулгамдаж 
байгаа асуудал, бэрхшээлийн цар хүрээг тодорхойлох 
Холбогдох тоон болон чанарын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх 
Асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, гарах үр дүн, үр 
нөлөөг үнэлэх 
Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох 
Жилийн эцэст:  
Хөгжлийн бодлогын  баримт бичгийн зорилго, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх бодлогын хувилбаруудыг эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн загвар, төсөөлөлд үндэслэн боловсруулах 
Хөгжлийн бодлогын хувилбаруудад нөлөөллийн урьдчилсан 
үнэлгээ хийх 
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулж, энэ оны 3 дугаар улиралд Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн байна.  
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийг 

шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг ИНЕГ-ын даргын 2020 

оны А/100 дугаар тушаалаар байгуулсан. Бодлогын баримт бичиг 

боловсруулах үндэслэл, тулгамдаж байгаа асуудал, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хөтөлбөрийг 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцүүлэхээр  

ажиллаж байна.  Хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг тодорхойлсон. 

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Аюулгүй байдлын 

хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөөс гаргасан “Иргэний нисэхийн 

аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр” болон Doc 8973-ын 

Хавсралт 1 “NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY 

PROGRAMME (NCASP) MODEL”-ын загвар баримт бичгийн зүйл, 

заалт тус бүрээр харьцуулалт хийж, нийцлийг гаргасан. Мөн 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 17 

дугаар хавсралтад оруулсан 17 дугаар нэмэлт, өөрчлөлтийг 

орчуулж, орчуулгын төслийг ГХЯ-аар баталгаажуулсан.  

Зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын болон хөтөлбөрт оролцогч 

байгууллагуудын саналыг тусган, холбогдох бүрдүүлбэрийн хамт 

2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/3068 тоот албан 

бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.  

 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 17 
дугаар хавсралтад оруулсан 17 дугаар нэмэлт, өөрчлөлтийг 
орчуулж, орчуулгын төслийг ГХЯ-аар баталгаажуулсан.  
Зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын болон хөтөлбөрт оролцогч 
байгууллагуудын саналыг тусган, холбогдох бүрдүүлбэрийн хамт 
2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/3068 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 
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№13 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.2 Агаарын тээврийг хялбаршуулах 
үндэсний хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаал -ИНСББХАХТ-ний 10.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцүүлэн 
Агаарын тээврийнг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулах талаар Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 
зөвлөлийн 2019 оны 9 дүгээр хуралдаанаас үүрэг өгсөн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлын үе шат / Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль/ 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Ажлын хэсэг байгуулж, төсөл боловсруулах үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах 
Бодлогын баримт бичгийг боловсруулах үндэслэл, тулгамдаж 
байгаа асуудал, бэрхшээлийн цар хүрээг тодорхойлох 
Холбогдох тоон болон чанарын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх 
Асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлж, гарах үр дүн, үр 
нөлөөг үнэлэх 
Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгийн зорилго, зорилтыг тодорхойлох 
Жилийн эцэст:  
Хөгжлийн бодлогын  баримт бичгийн зорилго, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх бодлогын хувилбаруудыг эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн загвар, төсөөлөлд үндэслэн боловсруулах 
Хөгжлийн бодлогын хувилбаруудад нөлөөллийн урьдчилсан 
үнэлгээ хийх 
Агаарын тээврийнг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулж, энэ оны 3 дугаар улиралд Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг ИНЕГ-ын даргын 2020 
оны А/100 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг бодлогын 
баримт бичгийг боловсруулах үндэслэл, тулгамдаж байгаа 
асуудал, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсэн. Хөтөлбөрийг 
шинэчлэн боловсруулах ажил 50%-тай байна. Чикагогийн 
конвенцийн 9  дүгээр хавсралтад орсон 27 дугаар нэмэлт, 
өөрчлөлт болон 28 дугаар өөрчлөлтийн төслийг орчуулж, 27 
дугаар нэмэлт өөрчлөлтийн орчуулгыг хийж, ГХЯ-аар 
баталгаажуулсан. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай 
Чикагогийн конвенцийн 9 дүгээр хавсралтад оруулсан 27, 28 дахь 
нэмэлт өөрчлөлтийг тусган шинэчилж, зөвлөлийн гишүүн 
байгууллагуудын болон хөтөлбөрт оролцогч байгууллагуудын 
саналыг тусган, холбогдох бүрдүүлбэрийн хамт 2020 оны 12 
дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/3087  тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн 9 
дүгээр хавсралтад оруулсан 27, 28 дахь нэмэлт өөрчлөлтийг 
тусган шинэчилж, зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын болон 
хөтөлбөрт оролцогч байгууллагуудын саналыг тусган, холбогдох 
бүрдүүлбэрийн хамт 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 
01/3087  тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.   

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 
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№14 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.3 “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын 
Үндэсний хөтөлбөр”, “Агаарын тээврийнг хялбаршуулах Үндэсний хөтөлбөр” 
болон “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 10.2, 27.3-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

400.0 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй 
байдлын Үндэсний хөтөлбөр” 98,5%, “Агаарын тээврийнг 
хялбаршуулах Үндэсний хөтөлбөр” 95,8%, “Агаарын хөлөг шувуу, 
мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр” 97%-
ийн хэрэгжилттэй. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 
Зөвлөлүүдийн батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 2019. 03.29-ны №09 
дүгээр хуралдаанаас өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний хөтөлбөр” болон 
“Агаарын тээврийнг хялбаршуулах Үндэсний хөтөлбөр”, “Агаарын 
хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангаж, Зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудаас саналыг авч нэгтгэн, 1 
дүгээр сард батлуулсан байна.  
Зөвлөлүүдийн батлагдсан төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал бүр 
хянаж, шаардлагатай арга хэмжээг авч биелэлтийг хангуулсан 
байна.  
Зөвлөлүүдийн хурал болон Зөвлөлийн дэргэдэх НБДАА-г 
хуралдуулсан байна. 
Жилийн эцэст: 
“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний хөтөлбөр” болон 
“Агаарын тээврийнг хялбаршуулах Үндэсний хөтөлбөр”, “Агаарын 
хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх 
хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна. Хэрэгжилт 90%-д хүрсэн байна. 
Зөвлөлүүдийн батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн 
хангуулсан байна.  
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 2019. 03.29-ны №09 
дүгээр хуралдаанаас өгсөн зөвлөмжийг бүрэн хэрэгжүүлсэн 
байна. 
Зөвлөлүүдийн хурал болон Зөвлөлийн дэргэдэх НБДАА-г 
хуралдуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Зөвлөлийн дэргэдэх нарийн 
бичгийн даргын ажлын албыг ИНЕГ-ын даргын 2020 оны А/175 
дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар, НБДАА-ны ажиллах 
журмыг хоёрдугаар хавсралтаар, Агаарын тээврийг 
хялбаршуулах Зөвлөлийн дэргэдэх НБДАА-ыг ИНЕГ-ын даргын 
2020 ны А/164 дүгээр тушаалаар тус тус шинэчлэн байгуулсан. 
Дээрх зөвлөлүүдийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаар батлуулан, гишүүн 
байгууллагуудад хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангасан. Агаарын 
тээврийг хялбаршуулах Зөвлөлийн дэргэдэх НБДАА-ны хурлыг 
2020 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр, Агаарын тээврийг 
хялбаршуулах болон Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн дэрэгэдэх Нарийн бичгийн даргын албадын 
хамтарсан хурлыг 2020 оны 7  дугаар сарын 07-ны өдөр, Агаарын 
тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн 7, Иргэний нисэхийн аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн 15 дугаар хурлыг 10  дугаар сарын 05-ны 
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өдөр, “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас 
сэргийлэх зөвлөлийн дэргэдэх Нарийн бичгийн даргын ажлын 
албаны хурлыг  тус тус зохион байгуулсан.  
Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай  мөргөлдөх аюулаас 
сэргийлэх зөвлөлийн  арга хэмжээний төлөвлөгөө 76 %-тай, 
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн  арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 93%-тай, Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн  
арга хэмжээний төлөвлөгөө 65%-тай байна. Иргэний нисэхийн 
аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн 2018 оны хэрэгжилтэд 
хийсэн хяналт-шинэжилгээ үнэлгээний тайланд тусгагдсан 
зөвлөмж 90%-тай хэрэгжсэн. Дээрх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж, ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт энэ оны 

жилийн эцсийн байдлаар 95 хувьтай,  

Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт  энэ оны  жилийн  эцсийн байдлаар 94 хувьтай, 

“Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас 

сэргийлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт  энэ оны жилийн эцсийн 

байдлаар 94,3 хувьтай. 

Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай  мөргөлдөх аюулаас 
сэргийлэх зөвлөлийн  арга хэмжээний төлөвлөгөө 76 %-тай, 
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн  арга хэмжээний 
төлөвлөгөө 93%-тай, Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн  
арга хэмжээний төлөвлөгөө 65%-тай. 
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн 2018 
оны хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинэжилгээ үнэлгээний тайланд 
тусгагдсан зөвлөмж 90%-тай хэрэгжсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.2.Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын зарим стандартыг үндэсний 
стандарт болгон нутагшуулна. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 1.2.1.1 

№15 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2.1 Аэродромын шувуу, мал, амьтдыг 
хянах үйл ажиллагааны стандарт боловсруулж батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн сайдын 2016.03.02-ны өдрийн 48 дугаар 
тушаалаар баталсан “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай 
мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн 7.1.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Орчуулгын зардал 500,000 төг 
Ажлын хэсгийн хурал, хэлэлцүүлгийн зардал 1.0 сая төг 
 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Агаарын хөлөг шувуутай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх олон 
улсын холбооноос “Standards for Aerodrome bird/wildlife control” 
нэртэй практик зөвлөмж гарсан. Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 
3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 48 дугаар тушаалаар баталсан 
“Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас 
сэргийлэх хөтөлбөр”-ийн 7.1.2-т Аэродромын шувуу, мал, 
амьтдыг хянах үйл ажиллагааны стандарт боловсруулж, 
батлуулахаар тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлуулсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
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Шувууны мөргөлтөөс сэргийлэх олон улсын холбооноос гаргасан 
стандартыг мэргэжлийн байгууллагаар орчуулуулна.  
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Аннекс 14, док 
9137-3 хэсэгт нийцүүлэн стандартыг боловсруулна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  “Аэродром орчмын шувуу, мал, амьтдыг хянах үйл ажиллагааны 
стандарт”-ыг шинээр боловсруулан санал авахаар НААХЗА 
болон Агаарын хөлгийн шувуу, мал амтантай мөргөлдөх 
аюулаас сэргийлэх зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудад 2020 оны 
6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/1468 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн. ЗТХЯ, БОАЖЯ болон Агаарын хөлгийн шувуу, мал 
амтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөлийн гишүүн 
байгууллагуудаас санал авч, саналыг тусгаж боловсруулж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Аэродром орчмын шувуу, мал, амьтдыг хянах үйл ажиллагааны 
стандарт”-ыг шинээр боловсруулан санал авсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№16 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2.2 Агаарын хөлгийн шатахууны чанар, 
үйл ажиллагааны JIG-2 стандартыг боловсруулж батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 тушаалаар батлагдсан ИНСББХАХТ-
ний 5.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн техникийн хорооны 2020-2021 оны 
стандартчиллын ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналаа 
өгсөн. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлуулсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Стандартын боловсруулалтыг 50%-д хүргэсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Агаарын хөлгийн шатахууны чанарын хяналт ба нисэх буудлын 
дэргэдэх шатахууны агуулах болон гидрант системийн үйл 
ажиллагаанд тавих шаардлага” стандартыг орчуулж, 
стандартын төслийг  боловсруулж, санал авахаар ЗТХЯ, ЭХЯ, 
УУХҮЯ, МХГ, НААХЗА, Агаарын тээвэрлэгчид, “Нью 
улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт” ХХК зэрэг байгууллагуудад 
2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/1532 тоот албан 
бичгээр хүргүүлэн санал авсан бөгөөд төслийг дахин дахин 
боловсруулж байна. . 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Стандартын төслийг  боловсруулж,  санал авч, дахин 
боловсруулж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№17 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.2.3 De/anti-icing хийх үйл ажиллагаатай 
холбоотой Агаарын хөлгийн гадаргууг мөстөлтөөс хамгаалах, цас, мөсийг 
арилгах үйл ажиллагааны зааврыг шинэчлэн боловсруулж батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 тушаалаар батлагдсан ИНСББХАХТ-
ний 5.1 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1.9 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин De/anti-icing хийх үйл ажиллагаатай холбоотой Олон улсад 
мөрдөгдөж буй 10 стандартын цуврал байдгаас SAE, AS 2 
стандартыг худалдан авч үндэсний эрх зүйн баримт бичигт 
тусган үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлуулсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
De/anti-icing хийх үйл ажиллагаатай холбоотой үлдсэн 10 
стандартыг худалдан авна. 
Албан ёсны орчуулгыг хийж, агаарын хөлгийн гадаргууг 
мөстөлтөөс хамгаалах, цас, мөсийг арилгах үйл ажиллагааны 
зааварт тусгах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулсан 
байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт De/anti-icing хийх үйл ажиллагаатай холбоотой үлдсэн 6 
стандарт хүчингүй болсон тул олон улсын SAE AS  4 стандартыг 
2020.01.16-ны өдөр худалдан авсан. Үүнд: 

 AS 6286 “Aircraft Ground Deacing/Anti-Icicing Training and 
Qualifocation Program” 

 AS 6332 “Aircraft Ground Deacing/Anti-Icicing Quality 
Management” 

 ARP 6257 “Aircraft Ground Deacing/Anti-Icicing 
Communication Phraseology ” 

 AS6285 “Aircraft Ground Deacing/Anti-Icicing Processes” 
Дээрх стандартуудыг “Шинэ увидас” ХХК-тай гэрээ байгуулж,, 
орчуулуулж, орчуулгын төслийг хянан мэргэжлийн үг хэллэгт 
оруулан эцэслэн болосвсруулж байна.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

5530.0 

Хүрсэн түвшин De/anti-icing хийх үйл ажиллагаатай холбоотой үлдсэн 6 
стандарт хүчингүй болсон тул олон улсын SAE AS  4 стандартыг 
2020.01.16-ны өдөр худалдан авсан. Стандартуудын орчуулгын 
төслийг хянан мэргэжлийн үг хэллэгт оруулан эцэслэн 
болосвсруулж байна.    

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.3 Орон нутгийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 
Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал 2030 зорилт 4.1, УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХ-ийн 2.118, УИХ-
ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 6.1.2, УИХ-ын  2019 оны  54 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 7.2 

№18 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

 Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3.1 Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудлын  
хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, олон улсын 4D зэрэглэлд хүргэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-ний 14.1, Зам, тээврийн сайдын 2014 оны 172 
дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББХАХТ-ний 30.1, ЗГ-ын 
2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-
2.114.12, ҮЧ-2020,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

284 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар  
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Суурь түвшин Даланзадгад нисэх буудлын аэродромын ерөнхий төлөвлөгөө, 
зураг төсвийн ажлын явц 70%, Зорчигч үйлчилгээний 
цогцолборын ажлын зураг төсвийн ажлын явц 85%-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан зураг, төсвийн тоо 
Барилгын ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Аэродромын зураг, төсвийг хүлээн авсан байна. /1/ 
Зорчигч үйлчилгээний цогцолборын ажлын зураг, төсвийг хүлээн 
авсан байна. /1/ 
Жилийн эцэст:  
Барилгын ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудлын 4D хяналтын код бүхий 

аэродромын ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсвийг ИНЕГ-ын даргын 

2020 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 155 дугаар тушаалаар 

томилогдсон ажил хүлээн авах комисс  энэ оны 3 дугаар сарын 

24-ний өдөр хүлээн авсан.  

Тус нисэх  буудлын зорчигч үйлчилгээний цогцолборын ажлын 
зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажил 85%-тай байсан бөгөөд  
ажил гүйцэтгэгч “Алтайн газрын хүч” ХХК-аас тус газартай 
байгуулсан гэрээг цуцлах хүсэлтийг 2020 оны 6 дугаар сарын 03-
ны өдрийн 155 тоот албан бичгээр ИНЕГ-т ирүүлсэн. Мөн нисэх 
буудлын аэродромын барилгын ажлыг эхлүүлэх хөрөнгийг 2021 
оны Улсын төсөвт суулгах саналаа 2020 оны 5 дугаар сарын 25-
ны өдрийн  01/1328 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн 
яаманд хүргүүлсэн боловч Улсын  2021 оны төсвөөс хасагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

284.9 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудлын 4D хяналтын код бүхий 
аэродромын ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсөв-100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№19 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3.2 Ховд аймаг дахь нисэх буудлын  хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлж, олон улсын 4С зэрэглэлд хүргэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн сайдын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ТИНСББХАХТ-ний 28.1, ЗГ-ын 2016 оны 121 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-2.114.10, ҮЧ-2020-
7.2, Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр-3.3.1,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

28.3 тэрбум төгрөг 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Ховд аймаг дахь нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга 
болон хөөрч буух зурвасын зураг төслийг боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрүүлсэн байх 
Зураг, төсвийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Зорчигч үйлчилгээний барилгын зураг, төсвийг хүлээн авсан 
байна. /1/ 
Жилийн эцэст:  
Барилгын ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, 
байгууламжийг өргөтгөх зураг төсвийг  2020 оны 7 дугаар сарын 
24-нд Барилгын хөгжлийн төвөөр хянан баталгаажуулсан.   
Барилга угсралтын ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэх зорилгоор 2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ний өдрийн 
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01/833 тоот албан бичгийг Ховд аймгийн Засаг даргад 
хүргүүлсэн. Нисэх буудлыг өргөтгөн шинэчилж, аэродромыг 4С 
болгоход 45 тэрбум төгрөгийн  санхүүжилт шаардлагатай.  Нисэх 
буудлыг өргөтгөн шинэчилж, аэродромыг 4С болгох ажлыг 
гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
санхүүжилтийг эрэлхийлэх ажлыг хийж байгаа боловч 
амжилтгүй байна. Нисэх буудлын аэродромын барилгын ажлыг 
эхлүүлэх хөрөнгийг 2021 оны Улсын төсөвт суулгуулахаар 
саналаа 2020 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн  01/1328 тоот 
албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн 
боловч Улсын  2021 оны төсвөөс хасагдсан.  Мөн арга  хэмжээг 
гадны зээл тусламжаар хэрэгжүүлэхээс гадна тодорхой 
санхүүжилтийг аймаг, орон нутгаас шийдвэрлэх тал дээр 
холбогдох арга хэмжээ авч, дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах 
хүсэлтийг 2020.04.10-ны өдрийн 01/833 тоот албан бичгээр 
аймгийн Засаг даргад  хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

56.1 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Зорчигч үйлчилгээний барилга, байгууламжийг өргөтгөх зураг 
төсвийн боловсруулалт-100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№20 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3.3 Дорнод аймаг дахь нисэх буудлын  
хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, олон улсын 4С зэрэглэлд хүргэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн сайдын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар 
батлагдсан ТИНСББХАХТ-ний 28.1, ЗГ-ын 2016 оны 121 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-2.114.11, Үндсэн 
чиглэл-2020-7.2 , Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр-3.3.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

324 сая төгрөг / зураг,  төсөв/ 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын 2020 оны өөрийн орлогоос санхүүжих хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад Зорчигч 
үйлчилгээний цогцолбор болон бусад инженерийн 
байгууламжийн өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулахад 74 сая 
төгрөг тусгасан. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 2 
дугаар сарын 01-ний өдрийн 35 дугаар тушаалаар батлуулсан 
“ИНЕГ-ын 2011, 2013, 2015, 2016 оны үйл ажиллагааны цэвэр 
ашгийн зарцуулагдаагүй үлдэгдэл хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-д тус нисэх буудлын хөөрч буух 
хучилттай зурвас шинэ зурвас байгуулах зураг, төсөл 
боловсруулахад 250.0 сая төгрөгийг тусгасан.Зорчигч 
үйлчилгээний цогцолбор болон бусад инженерийн 
байгууламжийн өргөтгөлийн зураг төсвийг боловсруулсан. Тус 
нисэх буудлын  инженерингийн барилга байгууламжуудын ажлын 
зураг төсөл, төсвийг боловсруулах гүйцэтгэгчээр “Нэйкстслеп 
констрашн” ХХК-шалгарч, ажил гүйцэтгэж байна.Аэродромын 
ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг төсөв боловсруулах тендер 
зарлаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан зорчигч үйлчилгээний цогцолбор болон бусад 
инженерийн байгууламжийн өргөтгөлийн зураг, төсвийн тоо 
Аэродромын зураг, төсвийн тоо  
Барилгын ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Зорчигч үйлчилгээний цогцолбор болон бусад инженерийн 
байгууламжийн өргөтгөлийн зураг, төсвийг хүлээн авсан байна. 
/1/ 
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Аэродромын ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг, төсвийг 
боловсруулах гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер зарлаж, 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Аэродромын зураг, төсвийг хүлээн авсан байна. /1/ 
Барилгын ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга 

байгууламжийн зураг, төсвийг 2020 оны 8 дугаар сарын 04-ний 

өдөр Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулсан. Аэродромын 

ерөнхий төлөвлөгөө, ажлын зураг, төсвийг гүйцэтгэгчтэй 

2020.07.30-ны өдөр 234 сая төгрөгөөр гэрээ байгуулж, зураг 

төслийг гүйцэтгэгч 2020.11.10-ны өдөр ИНЕГ-аар эцэслэн 

хянуулж, Автозамын хөгжлийн төвөөр батлуулсан. Тус нисэх  

буудлыг өргөтгөн шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн авах 4С хүчин 

чадалтай болгох төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэхээр 

бүхий л боломжит нөхцөлийг эрэлхийлж байна. Нисэх буудлын 

аэродромын барилгын ажлыг эхлүүлэх хөрөнгийг 2021 оны 

Улсын төсөвт суулгуулахаар саналаа 2020 оны 05 дугаар сарын 

25-ны өдрийн  01/1328 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн 

хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн боловч Улсын  2021 оны төсвөөс 

хасагдсан.  Мөн арга  хэмжээг гадны зээл тусламжаар 

хэрэгжүүлэхээс гадна тодорхой санхүүжилтийг аймаг, орон 

нутгаас шийдвэрлэх тал дээр холбогдох арга хэмжээ авч, 

дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах хүсэлтийг 2020.04.10-ны 

өдрийн 01/835 тоот албан бичгээр Дорнод аймгийн Засаг даргад  

хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

74 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн зураг, төсөв-100% 
Хөөрч буух хучилттай шинэ зурвас байгуулах зураг, төсөв-100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№21 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3.4 Кувейтын сангийн хөрөнгөөр Хэнтий 
аймаг дахь Нисэх буудлын барилга байгууламж, аэродромыг сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.13,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Арабын хөгжлийн Кувейтийн сангийн буцалтгүй тусламж 3.5 сая 
ам.доллар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Тендер зарласан. 

Шалгуур үзүүлэлт Барилгын ажлыг эхлүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан байна. 

Жилийн эцэст: Барилга угсралтын ажил 10% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хэнтий аймгийн “Өндөрхаан нисэх буудлыг шинэчлэн барих 

төсөл”-ийн багц-2 буюу аэродромын барилга угсралтын 

гүйцэтгэгчээр “Даблью Экс Пи” ХХК нь Зам, тээврийн хөгжлийн 

яамтай 167 дугаартай гэрээ байгуулан, 2020 оны 5 дугаар сарын 

25-ны өдрөөс барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. Гүйцэтгэл 

70%-тай байна.   

Өндөрхаан нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэн барих төсөл”-ийн 

Багц-1 буюу Зорчигч үйлчилгээний цогцолборын барилгын 

төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр баталгаажуулан, магадлалын 

нэгтгэсэн дүгнэлтийг ЗТХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргад 
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2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/555 тоот албан 

бичгээр хүргүүлсэн. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах нээлттэй тендерийг 2020 онд 2 удаа 

зарласан боловч амжилтгүй болсон. ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 

2020.11.10-ны өдрийн А/139 дүгээр тушаалаар зорчигч 

үйлчилгээний цогцолборын барилга угсралтын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулж, 

тендер зарлахаар бэлтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аэродромын барилга угсралтын ажил  70%-тай байна.   

Зорчигч үйлчилгээний цогцолборын барилгын ажлын 
гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг  дахин зарлахаар бэлтгэж 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№22 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.3.5 Увс аймаг дахь нисэх буудлын зорчигч 
үйлчилгээний цогцолборыг цагт 300 зорчигч хүлээн авах хүчин чадалтай 
болгон өргөтгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.13,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

80 сая 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн ХААТ Ч.Болдбаатар 

Суурь түвшин Тендер зарлаж, амжилтгүй болсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Зураг, төсвийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Зураг, төсвийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг шалгаруулах тендер 
зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Зорчигч үйлчилгээний барилгын зураг, төсвийг хүлээн авсан 
байна. /1/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Увс аймаг дахь нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний 
цогцолборыг цагт 300 зорчигч хүлээн авах хүчин чадалтай болгон 
өргөтгөх зураг төслийг боловсруулах гүйцэтгэгчээр “Нэйкстслеп 
констрашн” ХХК 2020.10-р сард шалгарч,энэ оны 12 дугаар сарын 
01-нд ажил хүээлгэн өгөхөөр гэрээ байгуулсан. Цар тахлын 
улмаас хол хорио тогтоосон тул хугацаандаа гүйцэтгэх 
боломжгүй байгаа тул гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг 45 
хоногоор сунгах хүсэлт ирүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Нэйкстслеп констрашн” ХХК 2020.10-р сард шалгарч, ажил 
гүйцэтгэж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.4. Хөшигийн хөндий дэх Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны 
шинэ буудлыг ашиглалтад оруулна. 
 
Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал 2030 зорилт 4.1, УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХ-ийн 2.118 
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№23 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4.1 Хөшигийн хөндийн олон улсын шинэ 
нисэх буудлыг барьж дуусган ашиглалтад оруулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.14 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин 2019.07.05-ны өдөр ҮХГ болон НУБИА ХХК хооронд 
УБХОУШНБ-ын менежментийг хэрэгжүүлэх концессын гэрээ 
байгуулагдаж, 2019 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр гэрээ хүчин 
төгөлдөр болсон. Тус нисэх буудлыг “НУБИА” ХХК нь 2020 оны 
7 дугаар сард ашиглалтад оруулахаар бэлтгэлийг ханган 
ажиллаж байна. Захиргааны барилгыг ашиглалтад хүлээн 
авсан. Аэродромын албаны барилга, карго, катеринг барилгад 
Улсын комисс ажилласан.Концессоор шилжихгүй хөрөнгө 
болох ангарын ажил 77%-тай. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагаа эхэлсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст:  
Олон улсын нисэх буудлыг ашиглаж эхэлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ачаа шуудан тээврийн үйлчилгээний барилга:  2019 оны 12 
дугаар сарын 23-ний өдөр Улсын комисс хүлээн авч, 2020 оны 
02 дугаар сарын 21-нд “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл 
Эйрпорт” ХХК-нд хүлээлгэн өгсөн.  
Аэродромын засвар үйлчилгээний барилга: 2019 оны 12 дугаар 
сарын 23-ний өдөр Улсын комисс хүлээн авч, 2020 оны 5 дугаар 
сарын 13-ны өдөр “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” 
ХХК-нд хүлээлгэн өгсөн.  
Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 134 
дүгээр тогтоолоор УБХОУШНБуудлыг ашиглалтад оруулах 
хугацааг  2021 оны 07 дугаар сарын 01 болгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 134 
дүгээр тогтоолоор УБХОУШНБуудлыг ашиглалтад оруулах 
хугацааг  2021 оны 07 дугаар сарын 01 гэж өөрчилсөн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№24 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4.2 “Чингис Хаан” ОУНБ-ын үйл 
ажиллагааг шинэ нисэх буудалд шилжүүлэх, шинэ нисэх буудлын үйл 
ажиллагааг тогтворжуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.15 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин "Нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө"-
г Зам тээврийн хөгжлийн сайд 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны 
өдөр баталсан. Төлөвлөгөөнд 4 бүлэг 135 ажил тусгасан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
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"Нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө"-
нд тусгагдсан эхний хагас жилд хийх арга хэмжээг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн байна.  
Жилийн эцэст:  
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг 
10 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэн, нүүлгэн шилжүүлэлтийг бүрэн 
хийсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам тээврийн хөгжлийн сайд 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны 
өдөр батлагдсан 4 бүлэг 135 ажил бүхий "Нисэх буудлын үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 75%-
тай байна. Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 134 дугаарт “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 
тогтоолоор УБХОУШНБуудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр болгон дахин 
хойшлуулсантай холбогдуулан “УБХОУШНБ-ын үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө”-нд холбогдох 
өөрчлөлтийг оруулан шинэчлэхээр төлөвлөж байна.  
ЗТХЯ-ны 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09/5370 
дугаар албан бичгээр нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
хугацааг төлөвлөн тодорхой болгох, холбогдох бэлтгэл ажлыг 
хангах талаар гишүүн байгууллагуудтай хамтран нэгдсэн 
удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг үүрэг 
болгосон тул Засгийн газрын тогтоол болон ЗТХЯ-аас ирүүлсэн 
албан бичгийг холбогдох байгууллагуудад цахимаар 
танилцуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 75%-тай байна. ЗТХЯ-ны 
2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 09/5370  тоот албан 
бичгээр төлөвлөгөө шинэчлэх үүрэг өгсөн. Цар тахлын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан ажил удаашралтай байна. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№25 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4.3 Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ 
нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.14 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөг Зам тээврийн хөгжлийн яам, Геодези зураг зүйн 
газар, Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 2019 
оны 9 дугаар сарын 09-ний өдөр баталсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Газар ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт 
тодотгол хийсэн байдал, газар зохион байгуулалт хийсэн 
байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, батлуулсан байна. 
Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу газар зохион 
байгуулалтыг хийсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, 
Төв аймгийн Засаг дарга нарын хамтран баталсан "Улсын 
хэрэгцээний газрыг ашиглуулах" тухай 155/2019/55 дугаартай 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт. Нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР.
  

24 
 

гэрээний 1.3.7-д заасан хавсралт болох "Улаанбаатар хотын 
Олон улсын шинэ нисэх буудлын газар ашиглалтын төлөвлөлт 
/Чингис хаан/"-д тодотгол хийж,  2020 оны 5 дугаар сарын 04-
ний өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Барилга, хот 
байгуулалтын яам, Төв аймгийн Засаг дарга нар хамтран 
баталж, 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн 03/2326 тоот албан 
бичгээр Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар 
болон Төв аймгийн Засаг даргад тус тус хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Улсын тусгай хэрэгцээний газар ашиглалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, батлуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ  

 

№26 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4.4 Хөшигийн хөндий олон улсын шинэ 
нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газрыг авах, гаргах, ашиглуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2017 оны 287 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газрыг 
улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ 
заагийг тогтоох, ашиглах журам”-ын 5.3, 5.4, 5.5 дахь заалт. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Газар зохион байгуулалт, геодези 
зураг зүйн газар, Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
хооронд 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан 
Улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглах тухай 155/2019/55 
дугаартай гэрээний хавсралт болох “Улаанбаатар хотын Олон 
улсын шинэ нисэх буудлын газар ашиглалтын төлөвлөгөө” 
батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Газар ашиглалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт тодотгол хийж, 
концессийн гэрээний хэрэгжилтийг хангах  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Концессийн гэрээнд тусгагдсан газрыг ашиглуулах шийдвэр 
гаргуулсан байна.  
Агаарын тээвэрлэгчийн хүсэлтийг үндэслэн тусгай хэрэгцээний 
газрыг ашиглуулах  талаар санал дүгнэлт гарган ЗТХЯ 
хүргүүлж, шийдвэрлүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Олон улсын ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх компаниуд ачаа 
тээш хадгалах барилга барих хүсэлтийг судлан тусгай 
хэрэгцээний газрыг ашиглуулах  талаар санал  дүгнэлт гарган 
ЗТХЯ хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн байна. 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Концессын гэрээний 4.1, 4.2 болон 16.4.6 дахь заалтын дагуу 
"Нью Улаанбаатар Интэрнэйшнл Эйрпорт" ХХК-д газар 
олгохоор геодезийн хэмжилтийг гүйцэтгэн, боловсруулалт 
хийгдсэн. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын 2020 оны 
5 дугаар сарын 6-ны өдрийн А/269 тоот захирамжаар "Нью 
Улаанбаатар Интэрнэйшнл Эйрпорт" ХХК-д 1017 га газрыг 
олгосон. Мөн Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Газар зохион 
байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, Төв аймгийн Засаг 
даргын Тамгын газар хооронд 2019 оны 6 дугаар сарын 06-ны 
өдөр байгуулсан "Улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглах 
тухай" 155/2019/55 дугаартай гэрээний дагуу улсын тусгай 
хэрэгцээний газраас  "МИАТ" ХХК, "Скай катеринг" ХХК, 
"Монгол шуудан" ХК, Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар, 
"DHL" ХХК, Хил хамгаалах ерөнхий газар болон Цагдаа, 
Гаалийн ерөнхий газарт ашиглуулахыг зөвшөөрсөн. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын 2020 оны 5 дугаар 
сарын 6-ны өдрийн А/269 тоот захирамжаар "Нью Улаанбаатар 
Интэрнэйшнл Эйрпорт" ХХК-д 1017 га газрыг олгосон. Мөн 
Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Газар зохион байгуулалт, геодези 
зураг зүйн газар, Төв аймгийн Засаг даргын Тамгын газар 
хооронд 2019 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан 
"Улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглах тухай" 155/2019/55 
дугаартай гэрээний дагуу улсын тусгай хэрэгцээний газраас  
"МИАТ" ХХК, "Скай катеринг" ХХК, "Монгол шуудан" ХК, 
Нийслэлийн нийтийн тээврийн газар, "DHL" ХХК, Хил 
хамгаалах ерөнхий газар болон Цагдаа, Гаалийн ерөнхий 
газарт ашиглуулахыг зөвшөөрсөн. 
 
 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№27 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний нэр, 
дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.4.5 Улаанбаатар хотын олон улсын 
нисэх онгоцны буудал”-ын үйл ажиллагаа энэ оны  7 дугаар сарын 1- нээс 
эхлэхтэй холбогдуулан газар, ангар, оффис, эрчим хүчний үүсвэр, орон сууц 
барих зэрэг асуудлуудыг цогцоор нь шийдвэрлэж  дуусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-2.114.14 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ Ч.Нямсүрэн 
ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн  
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтнуудын 600 айлын 
орон сууц барих төслийн нэгж С.Нацагдорж 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын баталсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамны харьяа байгууллагуудын 2019 оны үйл 
ажиллагааг дүгнэх үеэр Зам, тээврийн хөгжлийн сайдаас өгсөн 
үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 
19 дүгээр заалт 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Ангарын барилгыг төрийн өмчид бүртгүүлсэн байх 
Эрчим хүчний эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн байх 
600 айлын орон сууц барих газрын маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлүүлсэн байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Ангарын барилгыг төрийн өмчид бүртгүүлсэн байна. 
Эрчим хүчний эх үүсвэрийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн байна. 
600 айлын орон сууц барих газрын маргаантай асуудлыг 
шийдвэрүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст: - 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын хөлгийн завсар үйлчилгээний барилгыг  БХБЯ-ны 
сайдын 2020 оны 32  дугаар тушаалаар томилогдсон улсын 
комисс энэ оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр ашиглалтад хүлээн 
авсан. ИНЕГ агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилгыг 
/Ангар/ 2020 оны 5 дүгээр сарын 29-нд хүлээн авсан. Уг 
барилгыг  ТӨХ-ны 2019 оны 382 дугаар тогтоолоор ИНЕГ-ын 
өмчид дуусаагүй барилгаар бүртгэсэн. “МИАТ” ТӨХК-д 
түрээслүүлэх шийдвэр гарсан бөгөөд гэрээний төсөл 
боловсруулж, үнэ тарифын талаар “МИАТ” ТӨХК-тай хэлэлцэж 
байна.  
 ИНЕГ-ын ажилтнуудын орон сууц барих зориулалтаар 6 га 
газрыг ашиглуулах тухай Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг 
даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрийн  А/268 дугаар 
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захирамж гарсан. Захирамжийн дагуу ИНЕГ-ын нэр дээр 
000000686 дугаар  бүхий газар ашиглах гэрчилгээ олгон гэрээ 
байгуулаад байна.  
ЗГ-ын 2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 20 дугаар 
тэмдэглэлээр “УБ хотын Олон улсын нисэх онгоцны буудал”-ын  
эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэрийг барьж байгуулах, холбох 
ажлыг эрчимжүүлж 2020 оны 4 дүгээр сард багтаан ашиглалтад 
оруулах арга хэмжээ авахыг Эрчим хүчний сайд,нийслэлийн 
Засаг дарга С.Амарсайхан нарт даалгасан. Улаанбаатар хотын 
төдийгүй эрчим хүчний нэгдсэн системийн найдвартай байдлыг 
нэмэгдүүлэх “Сонгино” дэд станцыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 
25-ны өдөр ашиглалтад оруулж, хүчдэлд залгасан. Ингэснээр 
Хөшигийн хөндий дөх “Чингис Хаан” Олон улсын нисэх буудлын 
цахилгаан хангамж үндсэн тэжээлээр холбогдох боломжтой 
болсон. 
Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын 2020.05.06-ны 
өдрийн  А/268 дугаар захирамжаар  ИНЕГ-т 6 га газар ашиглах 
гэрчилгээ  олгож, гэрээ байгуулсан. 600 айлын орон сууц 
барихаар олгогдсон 5.99 га газар нь Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн  29 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан Аэросити /Шинэ Зуунмод/ дагуул хотын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд туссан 1 дүгээр зэрэглэлийн 
авто зам, гүүрэн байгууламж болон дулааны станцын замтай 
тус тус хөндлөн огтлолцож давхцал үүссэн талаар Шинэ 
Зуунмод хотын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан “Гоби 
Травел” ХХК-иас 2020 оны 9  дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
105/20 тоот албан бичиг, 2020 оны 9  дүгээр сарын 17-ны 
өдрийн 108/20 тоот албан бичгээр   мэдэгдсэн. Мөн ерөнхий 
төлөвлөгөөг тодотгон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулж буй “Нэкст Степ Инженеринг” ХХК-иас 2020 оны 9 
дүгээр сарын 10-ны өдөр дээрх газрын давхцалын талаар 
тайлбарыг ирүүлсэн.  ИНЕГ-ын ажилтнуудын 600 айлын орон 
сууц барих зориулалтаар олгогдсон 5.99 га газрын асуудлыг 
эргэн харж, судлан үзэж төрийн байгууллагуудын ажлын 
уялдааг хангуулан боломжит хувилбараар яаралтай 
шийдвэрлэж өгөхийг хүсч Барилга, хот байгуулалтын яаманд  
2020 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/2465 тоот албан 
бичгийг хүргүүлсэн.  ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 
25-ны өдрийн 01/2526 тоот албан бичгээр  Шинэ Зуунмод хотын 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан “Гоби Травел” ХХК-иас 
ирүүлсэн саналтай уялдуулан Олон улсын иргэний нисэхийн 
тухай Чикагогийн конвенцын 14 дүгээр бүлгийн хавсралт 1 
баримт бичгийн дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулан дээрхи давхцал бүхий 5.99 га газрыг Аэросити 
/Шинэ Зуунмод/ хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний олон 
нийтийг бүс (ОН-38 нэгж талбарт)-д шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх  
талаар хүсэлт тус тус хүргүүлсэн. 5.99 га газрыг ОН-38 бүсэд 
шилжүүлэх тухай   албан бичгийг ЗТХЯ-наас БХБЯ-ны Төрийн 
нарийн бичгийн даргад хүргүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний барилгыг /Ангар/ 2020 
оны 5 дүгээр сарын 29-нд хүлээн авсан. Уг барилгыг  ТӨХ-ны 
2019 оны 382 дугаар тогтоолоор ИНЕГ-ын өмчид дуусаагүй 
барилгаар бүртгэсэн. 
 “Сонгино” дэд станцыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
ашиглалтад оруулж, хүчдэлд залгасан.  

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.5. “Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудлын ашиглалтыг сайжруулна. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 6.1.7 

№28 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.5.1 “Чингис хаан олон улсын нисэх 
буудлыг ашиглах төлөвлөгөө”-г боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-ний 31.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Олон улсын нисэх буудлуудын нэрийг өөрчлөх, тэдгээрийн 
ашиглалтын талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 
2019 оны 455 дугаар тогтоол гарсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу төлөвлөгөө гаргаж, 
хэрэгжилтийг эхлүүлсэн байна. 
Төсвийн төслийг батлуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Төлөвлөгөөг  хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Олон улсын нисэх буудлуудын нэрийг өөрчлөх, тэдгээрийн 
ашиглалтын талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 
2019 оны 455 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх “Буянт Ухаа” Олон 
улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх нэгдсэн 
төлөвлөгөөг боловсруулан Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 11 –ний 
А/283 дугаар тушаалаар “Буянт Ухаа” ОУНБ-ын үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах ажлын 
хэсэг байгуулсан.Төлөвлөгөөний хэрэгжилт энэ оны 11 дүгээр 
сарын 14-ний байдлаар 79 %-тай байна. Нисэх буудлын үйл 
ажиллагаанд  2020 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар 
сарын 31-ний  өдрийг хүртэлх хугацаанд шаардагдах төсвийн 
төслийг боловсруулж, ИНЕГ-ын 2020 оны төсөвт тусган  
батлуулсан. Засгийн газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны 
өдрийн 134 дугаар тогтоолоор УБХОУШНБуудлын үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний 
өдөр болгон дахин хойшлуулсан тул Буянт Ухаа” Олон улсын 
нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх  ажил хойшлогдоод 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Буянт Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулан Зам, тээврийн хөгжлийн 
сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/55 дугаар 
тушаалаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт энэ оны 11 
дүгээр сарын 14-ний байдлаар 79 %-тай байна. Засгийн газрын 
2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 134 дугаар тогтоолоор 
УБХОУШНБуудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх хугацааг 2021 оны 
7 дугаар сарын 01-ний өдөр болгон дахин хойшлуулсан тул Буянт 
Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг эхлүүлэх  ажил 
хойшлогдоод байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 
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№29 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.5.2 “Буянт Ухаа” дахь нисэх буудлын 
ашиглалтыг сайжруулах судалгаа, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-ний 31.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Олон улсын нисэх буудлуудын нэрийг өөрчлөх, тэдгээрийн 
ашиглалтын талаар авах арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 
2019 оны 455 дугаар тогтоол гарсан. Нисэх буудлыг ашиглах 
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:Судалгаа хийсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын цаашдын ашиглалтын 
талаар 4 чиглэлээр судалгаа хийж, бизнес төлөвлөгөө 
боловсруулан, тайланг ИНЕГ-ын 2020 оны 4 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийн 01/719 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын цаашдын ашиглалтын 
талаар 4 чиглэлээр судалгаа хийж, бизнес төлөвлөгөө 
боловсруулан, тайланг ИНЕГ-ын 2020 оны 4 дүгээр сарын 01-ний 
өдрийн 01/719 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.6 Нисэх буудлуудын дэд бүтцийг Олон улсын иргэний нисэхийн 
байгууллагын стандарт, шаардлагад нийцүүлнэ 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 6.2.1, 6.2.4.  

№ 30 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.6.1 Нисэх буудлуудыг 2045 он хүртэл 
хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг боловсруулан, батлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИСББХАХТ-ний 27.1  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Нисэх буудлуудыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх мастер 
төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан баримт бичгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1  

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нисэх буудлуудыг 2045 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө 
боловсруулахтай холбоотойгоор ашиглах баримт бичгүүдийг 
нэгтгэж, судалгаа хийсэн. Нисэх буудлуудыг 2045 он хүртэл 
хөгжүүлэх  мастер төлөвлөгөөнд агаарын навигацийн тоног 
төхөөрөмжийн төлөвлөлтийг нэмж тусган, ИНЕГ-ын АННББЗГ-
тай хамтран нэгдсэн мастер төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулж, батлуулах шатанд байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нисэх буудлуудыг 2045 он хүртэл хөгжүүлэх  мастер 
төлөвлөгөөнд агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн 
төлөвлөлтийг нэмж тусган, ИНЕГ-ын АННББЗГ-тай хамтран 
нэгдсэн мастер төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№31 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.6.2 Ховд аймаг дахь нисэх буудлын 
аэродромын хучилтын даацыг техникийн аргаар тодорхойлж, тайланг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын зөвлөлийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 
өдрийн 4 дүгээр хурлын шийдвэр, Нислэг техникийн осол, 
зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны дүгнэлт, зөвлөмж 
20091027 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

ИНЕГ-ын 2020 оны урсгал зардалд туссан. /57.9 сая/ 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ИНҮТ-ийн НБҮГД.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд “Сойл трейд” ХХК-тай гэрээ байгуулж Ховд нисэх 
буудлын аэродромын хучилтын даацыг тодорхойлох судалгаа 
хийгдсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Хучилтын даац тодорхойлсон тайлан, дүгнэлтийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст:  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ховд НБ-ын хөөрч буух хучилттай зурвас, явгалах зам, перронд 
“Сойл Трэйд” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн геотехникийн судалгааны 
тайлан, лабораторийн шинжилгээний үр дүнг тус тус үндэслэн 
даацын тооцоог COOMFAA 3.0 программ хангамж дээр 
тооцоолж гаргасан. Техникийн аргаар тооцоолсон уг тооцоог 
НААХЗА-аар хянуулж баталгаажуулсан. “Нисэх буудлуудын 
удирдах газар болон Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний алба 
хоорондын хамтын ажиллагааг зохицуулах журам”-ын дагуу 
Монгол Улсын Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэлд  байгаа  тус 
нисэх буудлын даацын мэдээллийг шинэчилж,  2020 оны 6 
дугаар сарын 18-ны өдрөөс ОУ-д хүчин төгөлдөр болгохоор 
зарласан. 

Зарцуулсан хөрөнгө  

Хүрсэн түвшин Техникийн аргаар тооцоолсон уг тооцоог НААХЗА-аар хянуулж 
баталгаажуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3.7. Орон нутгийн нисэх буудлуудыг үе шаттайгаар өргөтгөж, техник 
технологийн шинэчлэлтийг нэвтрүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 6.2.5 

№ 32 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.1 Эрдэнэт хотод нисэх буудал байгуулах 
судалгаа хийж, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Эрдэнэт хотод нисэх буудал байгуулах судалгааны ажил 20%-
тай. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлын гүйцэтгэл 70% 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/298 
дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан, Эрдэнэт хотод 
аэродром байгуулах судалгаа гүйцэтгэж, дүгнэлт гаргахаар 
ажиллаж байна. Ажлын хэсэг 2020 оны 5 дугаар сарын 26-30-нд  
Эрдэнэт хотод ажиллаж, Орхон –Уул аймгийн удирдлагуудтай 
уулзаж, нисэх буудал барих байршлыг тохирсон.Эрдэнэт хотод 
нисэх буудал байгуулах нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хийсэн 
бөгөөд барилга, байгууламжийн эдийн засгийн тооцоо судалгааг  
хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 тоот 
албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№33 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.2 Замын-Үүд суманд нисэх буудал 
байгуулах судалгаа хийж, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№34 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.3 Сайншанд суманд нисэх буудал 
байгуулах судалгаа хийж, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-ний 29.1 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сайншанд суманд  3 С ангиллын аэродром байгуулах  тооцоо, 
судалгааг  хийсэн.  Судалгааны ажил 100%-тай. Судалгааг  хийж, 
2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№35 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.4  Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд 
нисэх буудал байгуулах судалгаа хийж, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, 
тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хархорин  суманд  3 С ангиллын аэродром байгуулах  тооцоо, 
судалгааг  хийсэн. Судалгааны ажил 100%-тай. Судалгааг  хийж, 
2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№36 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.5  Хэнтий аймгийн Дэлүүн болдог нисэх 
буудлын 3С ангиллын хөөрч буух зурвас байгуулах судалгаа хийж, эдийн 
засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт. Нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР.
  

32 
 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№37 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.6 Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын 
нисэх буудлыг сэргээх судалгаа хийж, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, 
тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны  тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Судалгааг  хийж, 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3129 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№38 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.7 Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх 
буудлыг олон улсын болгох судалгаа, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, 
тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 2020 оны А/22 дугаар 
тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны ажлыг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Хэрэгжилт Увс аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлыг олон улсын болгох 
судалгаа, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийсэн . 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Судалгааны ажил 100%. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№39 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.7.8 Хөвсгөл аймгийн нисэх буудлыг олон 
улсын зэрэглэлтэй болгох асуудлыг судлан шийдвэрлэх, тайланг ЗГХЭГ-т 
хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2019 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн №42 дугаар 
тэмдэглэл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ Д.Эрдэнэбаатар, ТХХ П.Ганболд, ИНҮТ-ийн НБҮГ 
Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн  344 
дүгээр тогтоолоор “Мөрөн” нисэх буудлыг зорчигч, ачаа тээврийн  
харилцааны “Олон улсын хилийн боомт” байхаар тогтоосны 
дагуу Хилийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран “Мөрөн” нисэх 
буудлын хил болон гаалийн хяналтын бүсийг тогтоох, дүгнэлт 
гаргах ажлын хэсэг НБУГ-ын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 
29-ний өдрийн А/06 дугаар тушаалаар байгуулагдан Мөрөн нисэх 
буудалд ажиллаж хилийн хяналтын бүсийг тогтоосон 

Шалгуур үзүүлэлт Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх буудал болгосон шийдвэр 
гаргуулсан байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт "Хөвсгөл аймгийн Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгч, боомтын 
зөвлөлөөр  “Мөрөн Олон Улсын агаарын замын хилийн боомтод 
мөрдөх түр журам”-ыг 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр 
батлуулсан. Мөрөн” нисэх буудлыг олон улсын статустай 
болгохтой холбогдуулан гадаад, дотоодын холбогдох 
байгууллагад мэдэгдэх, зохих зөвшөөрлийг авах болон 
шаардлагатай баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах ажлыг 
шат дараатай зохион байгуулан ажиллаж байгаа талаар Засгийн 
газрын хэрэг эрхлэх газарт 2020.9.16-ны өдрийн 01/2436 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Хөвсгөл аймгийн Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгч, боомтын 
зөвлөлөөр  “Мөрөн Олон Улсын агаарын замын хилийн боомтод 
мөрдөх түр журам”-ыг 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр 
батлуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ  

 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №4 АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.1 Иргэний нисэхийн Эдийн засгийн зохицуулалтын багц дүрэм 
шинээр боловсруулна. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 2.1.2 

№40 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.1 Олон улсын шугамыг хуваарилах, 
агаарын тээвэрлэгчийг томилох дүрмийн төслийг  боловсруулж, ЗТХЯ-нд 
хүргүүлэх 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ.  
2-р улиралд: 1 
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Олон улсын шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг 
томилох дүрмийн төслийг боловсруулж, 2020 оны 6 дугаар сарын 
16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд санал авахаар 
байршуулан,  Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал 
батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын 
дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ боловсруулан, 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу 
холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн дагуу 
бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг батлуулах 
боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№41 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.2 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчид эдийн 
засгийн нөхцөл, чадамжийг үнэлэн, зөвшөөрөл олгох дүрмийн төслийг 
боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1 
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гадаадын агаарын тээвэрлэгчид эдийн засгийн нөхцөл, 
чадамжийг үнэлэн, зөвшөөрөл олгох дүрмийн төслийг 
боловсруулж, 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын 
цахим хуудсанд санал авахаар байршуулан,  Захиргааны 
ерөнхий хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 
“Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай” А/147 
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дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу танилцуулга, 
нөлөөллийн шинжилгээ боловсруулан, Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох 
байгууллагуудаас санал авахаар 2020 оны 09 дүгээр сарын 03, 
22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, 
саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн дагуу бүрдүүлэх хавсралт 
материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг төсөл  
батлагдаагүй тул дүрмийг батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль 
батлагдсаны дараа дахин боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд 
тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№42 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.3 Агаарын тээвэрлэгчийн болон 
нисэхийн үйлчилгээний байгууллагын хариуцлагын даатгал дүрмийн төслийг 
боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн  төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох 
нөлөөллийн шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1  
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал дүрмийн төслийг боловсруулж, 
2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд 
санал авахаар байршуулан,  Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ 
хийх аргачлал батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан 
аргачлалын дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ 
боловсруулан, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд 
заасны дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 
оны 09 дүгээр сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн 
дагуу бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг 
батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№43 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.4 Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгчийн тээвэрлэлтийн гэрээ, тээвэрлэлтийн үнэ, тариф, зорчигчийн 
бүртгэлд тавих шаардлага дүрмийн төслийг боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин  “ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ”, “ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл” 
дүрмүүд ЗТБХБС-ын 2010 оны 160 дугаар тушаалаар 
батлагдсан. Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийн эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт 
тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1  
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн тээвэрлэлтийн 
гэрээ, тээвэрлэлтийн үнэ, тариф, зорчигчийн бүртгэлд тавих 
шаардлага дүрмийн төслийг боловсруулан, 2020 оны 6 дугаар 
сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд санал авахаар 
байршуулан,  Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал 
батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын 
дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ боловсруулан, 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу 
холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн дагуу 
бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг батлуулах 
боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№44 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.5 Агаарын навигаци, нисэх буудал, 
аэродромын үйлчилгээ, нисэхийн хамгаалалтын үйлчилгээний хураамжийг 
тогтоох дүрмийн төслийг боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин  “Иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн 
хэмжээ, үйлчилгээний орлогыг зарцуулах журам” ЗТХС-ын 2019 
оны 187 дугаар тушаалаар батлагдсан. Иргэний нисэхийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эдийн засгийн 
зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн  төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1 
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Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, үнэ тариф, 
хураамжид хяналт тавих дүрмийн төслийг боловсруулж, 2020 
оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд олон 
нийтийн санал авахаар байршуулан,  Захиргааны ерөнхий хууль, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар 
баталсан аргачлалын дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ 
боловсруулан, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд 
заасны дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 
оны 09 дүгээр сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн 
дагуу бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг 
батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№45 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.6 Статистикийн мэдээллийг цуглуулах, 
бүртгэх, тайлагнах дүрмийн төслийг боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин  “ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл” дүрэм ЗТАЖС-ын 2008 оны 
42 дугаар тушаалаар батлагдсан. Иргэний нисэхийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эдийн засгийн 
зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: 
 Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1  
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Статистикийн мэдээлэл дүрмийн төслийг боловсруулж, 2020 оны 
6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд  санал 
авахаар байршуулан,  Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх 
аргачлал батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан 
аргачлалын дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ 
боловсруулан, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд 
заасны дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 
оны 09 дүгээр сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн 
дагуу бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг 
батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№46 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.7 Агаарын тээврийн зайлшгүй 
үйлчилгээнд татаас олгох дүрмийн төслийг боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин “Агаарын тээврийн зайлшгүй үйлчилгээний хөтөлбөр” ЗГ-ын 2019 
оны 283 дугаар тогтоолоор батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1 
Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нөхөн олговортой нислэг зохицуулах дүрмийн төслийг 
боловсруулж, 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын 
цахим хуудсанд санал авахаар байршуулан,  Захиргааны 
ерөнхий хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 
“Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай” А/147 
дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу танилцуулга, 
нөлөөллийн шинжилгээ боловсруулан, Захиргааны ерөнхий 
хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох 
байгууллагуудаас санал авахаар 2020 оны 09 дүгээр сарын 03, 
22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, 
саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн дагуу бүрдүүлэх хавсралт 
материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг төсөл  
батлагдаагүй тул дүрмийг батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль 
батлагдсаны дараа дахин боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд 
тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№47 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.8 Эдийн засгийн зохицуулалт 
шаардлагатай бусад үйл ажиллагааны талаарх дүрмийн төслийг боловсруулж, 
ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан дүрмийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Дүрмийн төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1 
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Дүрмийн төслийг боловсруулж,ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын хөлгийн түрээс дүрмийг дахин шинэчлэн 
боловсруулсан. Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал 
батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын 
дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ боловсруулан, 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд заасны дагуу 
холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн дагуу 
бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, тээврийн 
хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг батлуулах 
боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

1 дүрэм, бүрдүүлэх хавсралтуудын хамт боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№48 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1.9 Аяллын дугаар хамтран ашиглах 
журмыг шинээр боловсруулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ИНСББХАХТ- ний 39.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Журмын төслийг боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан журмын  төслийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд:  
Журмын төслийг боловсруулж, холбогдох нөлөөллийн 
шинжилгээ хийнэ  
2-р улиралд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аяллын дугаар хамтран ашиглах журмын төслийг боловсруулж, 
2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын цахим хуудсанд 
санал авахаар байршуулсан. Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ 
хийх аргачлал батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан 
аргачлалын дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ 
боловсруулан, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд 
заасны дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 
оны 09 дүгээр сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн 
дагуу бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлтгэсэн. Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамнаас Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгыг төсөл  батлагдаагүй тул дүрмийг 
батлуулах боломжгүй байгаа тул хууль батлагдсаны дараа дахин 
боловсруулах,  2021 оны төлөвлөгөөнд тусгах чиглэл өгсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Журмын төсөл боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт. Нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР.
  

40 
 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.2 Орон нутгийн нислэгийг сэргээн тогтворжуулахад агаарын тээврийн 
компаниудыг татварын бодлогоор дэмжинэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХ-ийн 2.118, УИХ-ын 
2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5. 

№49 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2.1 Гаалийн тариф, гаалийн татварын 
тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт 
оруулах судалгаа, бичиг баримтыг боловсруулан холбогдох дээд байгууллагад 
хүргүүлэх  (Иргэний агаарын хөлөг, түүний эд анги, бүрэлдэхүүн хэсгийг гааль, 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх хуулийн төслийн үзэл 
баримтлал, хуулийн төсөл) 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 4.2, ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин ДХБ-ын “Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр”-т 
нэгдэн орсон, дотоодын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх талаар 
судалгааны шатанд 

Шалгуур үзүүлэлт Хуулийн төслийн үзэл баримтлал, боловсруулсан хуулийн 
төслийн бүрдүүлбэрийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Судалгаа, хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, 
төслийн бүрдүүлбэр-3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний агаарын хөлөг, түүний эд анги, бүрэлдэхүүн хэсгийг 
гааль, нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх хуулийн 
төслийн үзэл баримтлал, хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл,  
холбогдох судалгаа бүрдүүлбэрийн хамт боловсруулж, 2020 оны 
6 дугаар сарын 19-ны өдрийн 01/1624 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-
нд хүргүүлсэн. Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Иргэний 
агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр”-т Монгол Улс нэгдэн 
орсонтой холбоотойгоор Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай 
хууль болон Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай болон хуулийн төсөл 
батлагдсанаар гарах зардлын тооцоо хийсэн тайлан болон 
хуулийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн үнэлгээг дахин боловсруулж 
2020 оны 8 дугаар сарын 25,  10 дугаар сарын 20-ны өдөр тус тус 
цахим шуудангаар ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 2020 оны 12 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа, хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, төслийн 
бүрдүүлбэр-3 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№50 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.2.2 Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн 
үйлчилгээ болон орон нутгийн нисэх буудлын үйлчилгээг НӨАТ-аас чөлөөлөх 
эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх судалгаа, бичиг баримтыг боловсруулан 
холбогдох дээд байгууллагад хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 4.2, ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 
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Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин “Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн үйлчилгээг НӨАТ-аас 
чөлөөлөх эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх зорилгоор 
холбогдох хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулгыг 
боловсруулан Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Боловсруулсан судалгаа, Хуулийн төслийн үзэл баримтлал, 
боловсруулсан хуулийн төслийн бүрдүүлбэрийн тоо 

Хүрэх түвшин 1-р улиралд: Судалгаа, хуулийн үзэл баримтлалын төсөл, 
төслийн бүрдүүлбэр-3 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн үйлчилгээ болон орон нутгийн 
нисэх буудлын үйлчилгээг НӨАТ-аас чөлөөлөх эрх зүйн 
зохицуулалтыг бүрдүүлэх судалгаа хийж, хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах саналыг хавсралтуудын хамт шинэчлэн 2020 
оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/1066 тоот албан бичгүүдээр 
2020 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 01/1904 тоот,  2020 оны 9 
дүгээр сарын 02-ны өдрийн 01/2341 тоот албан бичгүүдээр тус 
тус Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тус тус хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.3 .Олон улсын нислэгийн сүлжээг өргөжүүлэн тогтворжуулахад чиглэсэн 
агаарын харилцааны хэлэлцээ хийх, хэлэлцээр байгуулах, шинэчлэх, холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулна.   

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 
2.114.6, УИХ-ын 2013 оны 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИНСББ-ын 2.2 

№51 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.1 АНУ-тай “Нээлттэй агаарын зайн 
хэлэлцээр” байгуулах  зорилгоор эхний ээлжинд аяллын дугаар хамтран 
ашиглах боломжийг судлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин АНУ-ын Холбооны нисэхийн захиргаанаас хийж гүйцэтгэх IASA 
аудитад бэлтгэх ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ИНЕГ-
ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний А/1020 дугаар 
тушаалаар байгуулсан. “МИАТ” ТӨХК нь “N” бүртгэл бүхий 
агаарын хөлөг засварлах эрх авахаар АНУ-ын Тээврийн яаманд 
хүсэлт хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Аяллын дугаар хамтран ашиглах боломжийн судалгаа, санал, 
дүгнэлт гаргасан байх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
АНУ-аас  Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамтай хамтын 
ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Аяллын дугаар хамтран ашиглах боломжийг судалж, санал 
дүгнэлтээ ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт АНУ-тай “Нээлттэй агаарын зайн хэлэлцээр” байгуулах  
зорилгоор эхний ээлжинд аяллын дугаар хамтран ашиглах 
саналаа 2020 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/42 тоот 
албан бичиг АНУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Майкл 
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Клеческид хүргүүлсэн. Монгол Улсын болон АНУ-ын Төрийн 
байгууллагууд хооронд 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр 
зохион байгуулагдсан цахим уулзалтаар АНУ-ын талаас 
Холбооны Нисэхийн Захиргааны аюулгүй ажиллагааны IASA 
аудитад зайлшгүй хамрагдсаны үндсэн дээр аяллын дугаар 
хамтран ашиглах зохицуулалт тохирох мөн цаашлаад Агаарын 
тээврийн хэлэлцээр байгуулах шаардлагатайг мэдэгдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№52 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.2 АНУ  руу аяллын дугаар хамтран 
ашиглан нислэг эхлүүлэхтэй холбогдуулан Америкийн Нэгдсэн Улсын 
Холбооны нисэхийн захиргаанаас хийгдэх Олон улсын нисэхийн аюулгүй 
ажиллагааны аудит /IASA/-нд хамрагдах бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг 

шинэчлэн томилж, ажлын хэсгийн нэгдсэн төлөвлөгөөг батлуулж,  аюулгүй 

ажиллагааны хяналтын тогтолцоог үнэлэх үндсэн 8 шалгуур үзүүлэлт /CE 
critical element/-ээр гаргасан асуулга бүхий FAA IASA шалгах хуудсаар 
урьдчилсан байдлаар үнэлгээ хийлгүүлэх /Self-assessment/  
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар, батлагдсан төсвөөр 

Хариуцах нэгж НААХЗА, С.Манлай 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын даргын 2019 оны А/1020 дугаар тушаалаар ажлын 
хэсгийг байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Үнэлгээний тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Ажлын хэсэг томилогдож, арга хэмжээний  төлөвлөгөөг баталсан 
байна. 
Жилийн эцэст:  
Аюулгүй ажиллагааны хяналтын тогтолцоог үнэлэх үндсэн 8 
шалгуур үзүүлэлт /CE critical element/-ээр гаргасан асуулга бүхий 
FAA IASA шалгах хуудсаар Self-assessment хийсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт АНУ-ын Холбооны нисэхийн захиргаанаас хийж гүйцэтгэх IASA 
аудитад бэлтгэх ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ИНЕГ-
ын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/223 дугаар 
тушаалаар байгуулсан.2020 оны 8 дугаар сарын 11-ны өдөр АНУ-
ын холбооны нисэхийн захиргаа /FAA/-наас хийгдэх Олон улсын 
нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ (IASA)-нд хамрагдах 
бэлтгэл ажлыг хангах Ажлын хэсгийн хурал хуралдаж,  ажлын 
хэсгийн нарийвчилсан ажлын төлөвлөгөө гаргахаас өмнө Монгол 
Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь уг аудитад 
хамрагдахад хир бэлэн байгааг, мөн одоо байгаа суурь түвшинг 
үнэлэхийн тулд эхний ээлжинд өөрсдөө хариуцан FAA IASA 
шалгах хуудсуудын дагуу Self Assessment  буюу өөрсдийгөө 
үнэлэх шалгалтыг хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн. Олон улсын 
нисэхийн аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ (IASA)-нд хамрагдах 
бэлтгэл ажил хангах ажлын хэсгийн гишүүд FAA IASA шалгах 
хуудсуудын дагуу анхан шатны Self Assessment-ийг хийж 
гүйцэтгэсэн.  Ажлын хэсгийн хурлаар цаашид авах арга хэмжээ, 

ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөний талаар хэлэлцэх болно.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин FAA IASA шалгах хуудсуудын дагуу анхан шатны Self 
Assessment-ийг хийж гүйцэтгэсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№53 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.3 АНУ-тай “Нээлттэй агаарын зайн 
хэлэлцээр” байгуулахтай холбогдуулан олон улсын нислэгийн зах зээлийн 
нөлөөлөл, үр ашгийн судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ИНСББХАХТ-ний 9.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин АНУ-ын Холбооны нисэхийн захиргаанаас хийж гүйцэтгэх IASA 
аудитад бэлтгэх ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ИНЕГ-
ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний А/1020 дугаар 
тушаалаар байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Судалгааг 50%-д хүргэсэн байна. 
Жилийн эцэст:1 
Судалгааг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МИАТ” ТӨХК АНУ-руу хуваарьт нислэг гүйцэтгэхээр төлөвлөж 

байгаатай холбогдуулан АНУ-ын чиглэлийн зах зээлийн тооцоо 

судалгаа ирүүлэх албан бичгийг 2020 оны 6 дугаар сарын 12-ны 

өдрийн 07/1506 тоот албан бичиг “МИАТ” ХК-д хүргүүлсэн. АНУ-

ын Засгийн газартай байгуулах боломжтой Агаарын тээврийн 

хэлэлцээр мөн MALIAT хэлэлцээрүүдэд агаарын тээвэрлэгчдээс 

холбогдох саналыг авч, АНУ-ын чиглэлийн нислэгийн зах 

зээлийн нөлөөлөл, үр ашгийн судалгааны хамт 2020 оны 11 

дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/2984 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд 

хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин АНУ-ын чиглэлийн нислэгийн зах зээлийн нөлөөлөл, үр ашгийн 
судалгааны хамт 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/2984 
тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№54 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.4 Испани Улстай тохиролцсон агаарын 
харилцааны хэлэлцээрийг үзэглэж, үзэглэсэн хэлэлцээрийн төслийг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 42.1  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Хэлэлцээрийн төслийг тохирсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Үзэглэсэн хэлэлцээрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Уулзалт зохион байгуулах товыг тогтсон байна. 
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Жилийн эцэст:1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2018 онд Кени Улсын Найроби хотноо үзэглэсэн Агаарын 
харилцааны хэлэлцээрийн төсөлд тус улсын Сангийн Яам, 
Хөдөлмөр, Цагаачлал, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас өөрчлөлт 
оруулсантай холбогдуулан дахин үзэглэх болсон. Испанийн 
талаас засвар оруулсан Хэлэлцээрийн төслийг 2020 оны 3 дугаар 
сарын 24-ний өдөр дипломат шугамаар ирүүлсэн бөгөөд ЗТХЯ-
аас 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн бичгээр ИНЕГ-т 
ирүүлсэн. ИНЕГ-ын зүгээс төслийг хянан оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг орчуулан танилцуулга бэлтгэн ЗТХЯ-нд 
хүргүүлж чиглэл хүсэхэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 
Испанийн талын саналыг хүлээн авах боломжтой тухай 2020 оны 
9 дүгээр сарын 02-ны 09/4100 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т 
мэдэгдсэн. Хэлэлцээрийн төслийн орчуулгыг эцсийн байдлаар 
хянан дахин үзэглэх зөвшөөрөл хүсэхээр 2020 оны 12 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 01/3125 тоот албан бичгийг ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэлэлцээрийн төслийн орчуулгыг эцсийн байдлаар хянан дахин 
үзэглэх зөвшөөрөл хүсэхээр 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны 
өдрийн  01/3125 тоот албан бичгийг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 Хугацаа болоогүй 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№55 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.5 БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой 
бүс Хонконгийн талтай байгуулсан Агаарын харилцааны хэлэлцээрт өөрчлөлт 
оруулж, нислэгийн давтамжийг нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 41.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгийн талтай 2000 
онд Агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хэлэлцээрийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Хэлэлцээ хийсэн байна. 
АХХ байгуулах хэлэлцээрийн төслийг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын харилцааны хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулж нислэгийн 
давтамж нэмэгдүүлэхээр санал авахаар 2020 оны 10 дугаар 
сарын 12-ны өдөр Хонконгийн талд цахим шуудан илгээсэн. 
БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконгийн Тээвэр, Орон сууцжуулалтын 
Товчооны хувьд агаарын тээврийн либералчлалын үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тогтоосон шугамд 
одоогийн хэрэгжүүлж буй агаарын тээврийн 3 болон 4 дүгээр 
эрхийн хүрээнд давтамжийг нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд 
Монгол талаас давтамж нэмэгдүүлэх талаар тодорхой санал 
ирүүлсэн тохиолдолд цахим зохион байгуулалтаар хэлэлцээ 
хийх боломжтой тухай 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 
хариу мэдэгдээд байна. Хонконгийн чиглэлийн нислэгийн 
давтамжийг нэмэгдүүлэх эсхүл тогтоосон шугамд дан ачаа 
тээврийн нислэгийн давтамж тусгайлан тогтоох талаар 
холбогдох чиглэл ирүүлэхийг хүссэн агаарын тээвэрлэгчид болон 
Хонконгийн талаас ирүүлсэн саналын хамт 2020 оны 10 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн  2020.02/2824 тоот ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-т 
хүргүүлсэн. ЗТХЯ-наас 2013 онд тохирсон 11 удаагийн нислэгийн 
давтамжийг хэвээр хадгалах, нислэгийн давтамж нэмэх асуудлыг 
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Ковид-19 цар тахал намжиж, олон улсын нислэг сэргэсний дараа 
эргэн авч үзэхийг мэдэгдсэн. Ковид-19 цар тахлын улмаас 
Хонконгийн талтай уулзалт хэлэлцээ хийх боломжгүй болсонтой 
холбогдуулан Агаарын харилцааны хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулж 
нислэгийн давтамж нэмэгдүүлэх ажлыг цахимаар зохион 
байгуулах тухай БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконгийн Тээвэр, Орон 

сууцжуулалтын Товчоотой харилцан ажиллаж байна.    
Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ковид-19 цар тахлын улмаас хоёр тал уулзалт зохион байгуулах 
боломжгүй болсон тул талууд цахимаар  мэдээлэл солилцон 
нислэгийн давтамж нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№56 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.6 Япон Улстай байгуулсан Агаарын 
харилцааны хэлэлцээрийн хүрээнд нислэгийн давтамж нэмэх зохицуулалтыг 
бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 2.114.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Монгол Улс, Япон Улсын Иргэний нисэхийн удирдах 
байгууллагуудын хооронд 1993 онд Агаарын харилцааны 
хэлэлцээр байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Нэмэгдсэн нислэгийн давтамжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Давтамж нэмэгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улс, Япон Улс хоорондын нислэгийн давтамж 
нэмэгдүүлэхээр Японы талтай харилцан ажиллаж байгаа бөгөөд 
Японы талаас харилцан албан бичгээр давтамж нэмэгдүүлэх 
боломжтой тухай мэдэгдсэн. Агаарын тээвэрлэгчдийн саналыг 
нэгтгэн, 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны 01/1546 тоот албан 
бичгийг ЗТХЯ-нд хүргүүлээд байна. Ковид-19 цар тахлын улмаас 
Японы талтай уулзалт хэлэлцээ хийх боломжгүй болсонтой 
холбогдуулан Япон Улсын Иргэний Нисэхийн Товчоотой давтамж 
багтаамж нэмэгдүүлэх чиглэлээр харилцан албан бичгүүд 
солилцож тухай бүрт нь ЗТХЯ-наас чиглэл аван ажиллаж байна.  
ЗТХЯ-ны 2020 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09/4524, 9 
дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09/4524 тоот албан бичгээр ирүүлсэн 
чиглэлийг үндэслэн Монголын талын саналуудыг Японы талд 
хүргүүлсэн бөгөөд Японы талаас 2020 оны 12 дугаар сарын 07-
ны өдөр давтамж нэмэгдүүлэх сүүлийн саналаа ирүүлээд байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Ковид-19 цар тахлын улмаас Японы талтай уулзалт хэлэлцээ 
хийх боломжгүй болсонтой холбогдуулан Япон Улсын Иргэний 
Нисэхийн Товчоотой давтамж багтаамж нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
харилцан албан бичгүүд солилцож тухай бүрт нь ЗТХЯ-наас 
чиглэл аван ажиллаж байна.  ЗТХЯ-ны 2020 оны 7 дугаар сарын 
03-ны өдрийн 09/4524, 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09/4524 тоот 
албан бичгээр ирүүлсэн чиглэлийг үндэслэн Монголын талын 
саналуудыг Японы талд хүргүүлсэн бөгөөд Японы талаас 2020 
оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр давтамж нэмэгдүүлэх сүүлийн 
саналаа ирүүлээд байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 
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Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№57 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.7 ОХУ-ын талтай байгуулсан Агаарын 
харилцааны хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах, нислэгийн цэг нэмэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 2.114.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Монгол Улс, ОХУ-ын Иргэний нисэхийн удирдах байгууллагууд 
хооронд 1997 онд Агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хэлэлцээрийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Хэлэлцээ хийсэн байна. 
АХХ байгуулах хэлэлцээрийн төслийг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд агаарын тээвэрлэгчийн тоог 
хязгаарлахгүй байх зорилгоор Улаанбаатар-Москва, 
Улаанбаатар-Эрхүү чиглэлээс бусад чиглэлд нислэг гүйцэтгэх 
агаарын тээвэрлэгчийн тоог хязгаарлахгүй байх, мөн Красноярск, 
Кызыл цэгүүдийг Агаарын харилцааны тухай хоёр улсын хооронд 
байгуулсан хэлэлцээрт нисэн очих цэгээр тогтоох тухай саналаа 
2020 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/1304 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. Мөн ОХУ-ын Тээврийн яаманд 
тухайн саналыг хүргүүлэх албан бичгийн төслийг боловсруулан 
ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-ын дарга Ч.Мөнхтуяад 2020 11 дүгээр сарын 
06-ны өдөр хүргүүлсэн. Ковид-19 цар тахлын улмаас Японы 
талтай уулзалт хэлэлцээ хийх боломжгүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэлэлцээрт оруулах саналаа ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. Ковид-19 цар 
тахлын улмаас Японы талтай уулзалт хэлэлцээ хийх боломжгүй 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№58 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.8 Бүгд Найрамдах Азербайжан Улстай 
тохирч үзэглэсэн Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг эцэслэн байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 2.114.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Бүгд Найрамдах Азербайжан Улстай тохирч 2016 онд Агаарын 
харилцааны хэлэлцээрийг үзэглэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Байгуулсан хэлэлцээрийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
АХХ байгуулах хэлэлцээрийн төслийг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Бүгд Найрамдах Азербайжан Улстай тохирч 2016 онд үзэглэсэн 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг төслийг 2019 оны 5 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
дэмжүүлсэн бөгөөд тус газрын зүгээс Монголын тал хэлэлцээр 
эцэслэн байгуулах дотоодын журмаа гүйцээсэн тухай 
Азербайжаны талд мэдэгдэж хэлэлцээр эцэслэн байгуулах 
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саналаа хүргүүлсэн боловч Азербайжаны талаас Ковид-19 цар 
тахлын улмаас зайнаас ажиллаж байгаа тухайг мэдэгдсэн бөгөөд 
ойрын хугацаанд эргэж холбоо барихаа 2020 оны 4 дүгээр сарын 
17-ны өдөр мэдэгдсэн. Азербайжан Улсын талтай үзэглэсэн 
хэлэлцээрийн төсөл түүнтэй холбогдох материал болон 
Азербайжанаас ирүүлсэн саналыг ЗТХЯ-ны АТБЗГ-т 2020 оны 6 
дугаар сарын 18-ны өдөр хүргүүлсэн. Үзэглэсэн хэлэлцээрийн 
төслийн Англи хэл, Монгол хэл дээрх бичвэр, орчуулгыг хянан 
эцсийн хувилбарыг ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-ын даргад 2020 оны 11 
дүгээр сарын 03-ны өдөр хүргүүлсэн. ГХЯ-наас 11 дүгээр сарын 
05-ны өдрийн 09/5097 тоот албан бичгээр Ковид-19 цар тахал 
дууссаны дараа хэрэгжүүлэх өндөр түвшний айлчлалын үеэр 
байгуулах санал ирүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Бүгд Найрамдах Азербайжан Улстай тохирч 2016 онд үзэглэсэн 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг төслийг 2019 оны 5 дугаар 
сарын 12-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 
дэмжүүлсэн бөгөөд тус газрын зүгээс Монголын тал хэлэлцээр 
эцэслэн байгуулах дотоодын журмаа гүйцээсэн тухай 
Азербайжаны талд мэдэгдэж хэлэлцээр эцэслэн байгуулах 
саналаа хүргүүлсэн боловч Азербайжаны талаас Ковид-19 цар 
тахлын улмаас зайнаас ажиллаж байгаа тухайг мэдэгдсэн бөгөөд 
ойрын хугацаанд эргэж холбоо барихаа 2020 оны 4 дүгээр сарын 
17-ны өдөр мэдэгдсэн. Азербайжан Улсын талтай үзэглэсэн 
хэлэлцээрийн төсөл түүнтэй холбогдох материал болон 
Азербайжанаас ирүүлсэн саналыг ЗТХЯ-ны АТБЗГ-т 2020 оны 6 
дугаар сарын 18-ны өдөр хүргүүлсэн. Үзэглэсэн хэлэлцээрийн 
төслийн Англи хэл, Монгол хэл дээрх бичвэр, орчуулгыг хянан 
эцсийн хувилбарыг ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-ын даргад 2020 оны 11 
дүгээр сарын 03-ны өдөр хүргүүлсэн. ГХЯ-наас 11 дүгээр сарын 
05-ны өдрийн 09/5097 тоот албан бичгээр Ковид-19 цар тахал 
дууссаны дараа хэрэгжүүлэх өндөр түвшний айлчлалын үеэр 
байгуулах санал ирүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№59 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.9 CAREC (Төв Азийн Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллага)-ын гишүүн орны зарим улсуудтай /Бүгд 
НайрамдахТажикистан Улс, Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс/ Агаарын 
харилцааны хэлэлцээр байгуулах ажлыг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 2.114.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Төсөл солилцсон хэлэлцээрийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 
Жилийн эцэст:  
2 улстай хэлэлцээр байгуулах ажлыг эхлүүлж, төсөл солилцсон 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 07/918 тоот албан бичгээр 
агаарын тээвэрлэгчдээс 2003 онд Узбекистан Улстай үзэглэсэн 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн төсөл дээр санал авсан 
бөгөөд ЗТХЯ-ны АТБХЗХ-ийн даргатай тохиролцсоны дагуу 2020 
оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр хэлэлцээр байгуулах тухай 
саналыг агаарын тээвэрлэгчдийн саналын хамт хүргүүлсэн. 
ЗТХЯ-наас 2003 онд үзэглэсэн хэлэлцээрийн төсөлд зохих 
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өөрчлөлт оруулж уг хэлэлцээрийг эцэслэн байгуулах саналыг 
ГХЯ-нд 2020 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09/2948 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн.Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт хоёр улсын Засгийн газар 
хооронд Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр байгуулах 
саналыг Монголын талын хэлэлцээрийн төслийн хамт 2020 оны 
11 дүгээр сард хүргүүлсэн. КАРЕК /Төв Азийн Эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллага/-аас 2020 оны 9 дүгээр сарын 
10-ны өдөр зохион байгуулсан Аялал жуулчлалын форумд 
оролцож КАРЕК-ын орнуудын агаарын харилцааны хэлэлцээний 
талаар танилцуулга хийсэн. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№60 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.10 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард 
Улстай тохирсон Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг үзэглэж, үзэглэсэн 
хэлэлцээрийг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 41.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улстай 2017-2018 онд 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийг солилцсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Үзэглэсэн хэлэлцээрийн тоо. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Уулзалт зохион байгуулсан байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монголын талаас хэлэлцээрийн төслийн талаар хэлэлцэх цахим 
хурал хийх санал гаргасан. Цахим хурлыг 2020 оны 10 дугаар 
сарын 05-09-ний хугацаанд хийх талаар Лаосын талтай 
тохиролцсон боловч тус улсын Засгийн газрын дотоод журмын 
дагуу хэлэлцээг хоёр талт уулзалтын шугамаар гүйцэлдүүлэх 
шаардлагатай болсон талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 13-ны 
өдөр Лаосын талаас мэдэгдсэн. 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн төслийг хэлэлцэх Лаосын 
талын бүрэлдэхүүнд тус улсын Тээвэр, Дэд Бүтцийн яамны 
Хуулийн газар, Гадаад Харилцааны Яамны Гэрээ, Эрх Зүйн 
газар, Ази, Номхон далай, Африкын газар, Ерөнхий Сайдын 
ажлын албаны Хуулийн газраас төлөөлөл оролцохоор болсон.  
Дээрх төлөөллийг оролцуулан хэлэлцээрийн төслийг 
тохиролцсоны дараа Лаосын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 
санамж бичиг байгуулж хэлэлцээрийг үзэглэх дидломат 
шугамаар солилцох санал гаргаад байна. ИНЕГ-аас Хэлэлцээ 
хийх Монголын талын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүн болон 
агаарын тээвэрлэгч нараас ирүүлсэн санал, хэлэлцээний 
удирдамжийн төслийг боловсруулан 2020 оны 10 дугаар сарын 
02-ны 01/2619 дугаартай албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 
Лаосын талаас гаргасан хэлэлцээ хийх бүрэлдэхүүнтэй 
холбоотой саналаар Монгол Улсын Гадаад харилцааны яамнаас 
төлөөлөл оролцуулан хэлэлцээ хийх тухай саналыг ЗТХЯ-нд 
2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний 02/2846 дугаартай албан 
бичгээр хүргүүлсэн бөгөөд ЗТХЯ-ны 2020 оны 11 дүгээр сарын 
12-ны 09/5372 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т ирүүлсэн саналд 
Монголын талаас хүргүүлсэн төсөлд Лаосын талаас санал 
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байгаа эсэхийг тодруулсны үндсэн дээр цаашид хэлэлцээ хийх 
асуудлыг шийдэх, хэлэлцээ хийх ажлын хэсэгт ГХЯ-ны 
төлөөллийг оролцуулах шаардлагагүй, Хэлэлцээрийн төсөлд 
тусгах саналыг цахимаар солилцон ажиллах тухай дурдсан 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Монголын талаас хэлэлцээрийн төслийн талаар хэлэлцэх цахим 
хурал хийх санал гаргасан. Цахим хурлыг 2020 оны 10 дугаар 
сарын 05-09-ний хугацаанд хийх талаар Лаосын талтай 
тохиролцсон боловч тус улсын Засгийн газрын дотоод журмын 
дагуу хэлэлцээг хоёр талт уулзалтын шугамаар гүйцэлдүүлэх 
шаардлагатай болсон талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 13-ны 
өдөр Лаосын талаас мэдэгдсэн. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№61 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.3.11 Индонез, Филиппин, Малайз, Финлянд 
Улсуудтай аяллын дугаар хамтран ашиглах зохицуулалт тохирох хэлэлцээрийн 
төслийг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1, 2.114.6, ЗТС-ын 2014 оны 72 дугаар 
тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-ын 41.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин 2019 оны 11 дүгээр сард Финлянд Улстай 2010 онд байгуулсан 
Агаарын харилцааны хэлэлцээрийн хүрээнд аяллын дугаар 
хамтран ашиглах зохицуулалт бий болгохоор төслийг солилцсон.  
Непал Улсын Катманду хотноо 2019 оны 8 дугаар сард зохион 
байгуулагдсан “DGCA56th Conference” хурлын үеэр Индонез, 
Филиппин, Малайз Улсуудын төлөөлөлд аяллын дугаар хамтран 
ашиглах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төслийг 
хүлээлгэн өгсөн. 

Шалгуур үзүүлэлт Аяллын дугаар хамтран ашиглах зохицуулалт тохирсон 
хэлэлцээрийн төслийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Төсөл солилцсон байна. 
Жилийн эцэст: 4 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Индонез, Филиппин, Малайз, Финлянд Улсуудтай аяллын дугаар 
хамтран ашиглах зохицуулалт тохирох хэлэлцээрийн төслийг 
2020 оны 6 дугаар сарын 02-ны 01/1393 тоот албан бичгээр 
ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. Агаарын тээвэрлэгчдээс саналыг нэгтгэн 
Аяллын дугаар хамтран ашиглах тухай Харилцан ойлголцлын 
санамж бичгийн төслийг боловсруулан Индонез, Филиппин, 
Малайз, Финлянд, Румын, Польш, Унгар, Исланд, Франц 
Улсуудтай аяллын дугаар хуваан ашиглах зохицуулалт 
бүрдүүлэх саналаа ЗТХЯ-нд 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны 
01/2199 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хэлэлцээрүүдийн төслийг 2020 оны 6 дугаар сарын 02-ны 
01/1393 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 
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Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.4 Агаарын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, 
өрсөлдөөнт орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.3, 
2.114.1 

№62 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

 Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.4.1 Орон нутгийн нислэгийн зардлыг 
бууруулах зорилгоор нислэгийн тийз борлуулах, газрын үйлчилгээ, орон 
нутгийн шатахуун хангамж зэрэг үйлчилгээг нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулах боломжтой эсэх талаар судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн 
хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 46.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

 Жилийн эцэст:- 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нислэгийн тийз борлуулах, газрын үйлчилгээ, орон нутгийн 
шатахуун хангамж зэрэг үйлчилгээг нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулах боломжтой эсэх талаар агаарын тээвэрлэгчдээс санал 
авч, судалгаа боловсруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нислэгийн тийз борлуулах, газрын үйлчилгээ, орон нутгийн 
шатахуун хангамж зэрэг үйлчилгээг нэгдсэн зохион байгуулалтад 
оруулах боломжтой эсэх талаар агаарын тээвэрлэгчдээс санал 
авч, судалгаа боловсруулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№63 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.4.2 Агаарын харилцааны хэлэлцээрүүдэд 
тусгасан нислэгийн чиглэлийн зах зээлийн судалгаа хийж, тайланг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 41.4 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин 39 оронтой Агаарын харилцааны хэлэлцээр байгуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын харилцааны хэлэлцээрүүдэд тусгасан нислэгийн 
чиглэлийн зах зээлийн судалгаа, тухайн чиглэлийн нислэгийн 
тарифын шинжилгээ хийсэн бөгөөд ЗТХЯ-нд хүргүүлэхээр 
бэлтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин  
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№64 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.4.3 Хуваарьт болон хуваарьт бус 
нислэгийн чиглэл тус бүрийн судалгаа, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, 
тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
ЗГҮАХХАХТ-ний 2.114.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин БНСУ, БНХАУ, БНТУ-ын чиглэлийн зах зээлийн судалгаа хийж, 
2019 онд ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 

Шалгуур үзүүлэлт  Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хуваарьт болон хуваарьт бус нислэгийн чиглэл тус бүрийн 
судалгааг 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02/368 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн. Цаг үеийн байдалтай уядуулан 
хуваарьт болон хуваарьт бус нислэгийн чиглэл тус бүрийн 
судалгааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан агаарын тээврийн 
салбарын болон агаарын тээвэрлэгчдийн нөхцөл байдалд эдийн 
засгийн дүн шинжилгээ хийж санал дүгнэлт гарган 2020 оны 03 
дугаар сарын 17 оны өдрийн 01/623 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хуваарьт болон хуваарьт бус нислэгийн чиглэл тус бүрийн 
судалгааг 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02/368 тоот 
албан бичгээр хүргүүлсэн.Цаг үеийн байдалтай уядуулан 
хуваарьт болон хуваарьт бус нислэгийн чиглэл тус бүрийн 
судалгааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан агаарын тээврийн 
салбарын болон агаарын тээвэрлэгчдийн нөхцөл байдалд эдийн 
засгийн дүн шинжилгээ хийж санал дүгнэлт гарган 2020 оны 03 
дугаар сарын 17 оны өдрийн 01/623 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№65 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.4.4 Орон нутгийн агаарын хөлгийн 
шатахуун тээвэрлэлтийн үнэ тариф бууруулах, баруун бүсэд ОХУ-аас шатахуун 
нийлүүлэх эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн 
яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББ-ын 21.1, 21.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Судалгааг 2019 онд ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Баруун, зүүн аймгууд дахь хилийн боомтоор агаарын хөлгийн 
шатахууныг импортлох боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх, орон 
нутгийн нисэх буудалд агаарын хөлгийн шатахууны үнийг 
бууруулах талаар судалгаа, санал, дүгнэлтийг боловсруулж 2020 
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оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/3081 тоот албан бичгээр 
ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Судалгааг яаманд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.5..Дотоодын агаарын тээврийн үйлчилгээг алслагдсан бүс, орон нутгийн 
иргэдэд хүргэнэ. 
Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХ-ийн 2.118 
 

№66 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.5.1 Агаарын тээврийн зайлшгүй 
үйлчилгээний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 16.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2.1 тэрбум төгрөг 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Засгийн газрын 2019 оны 283 дугаар тогтоолоор “Агаарын 
тээврийн зайлшгүй үйлчилгээний хөтөлбөр”, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2019 оны 309 дүгээр тушаалаар хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Нөхөн олговортой нислэгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Жилийн эцэст: 
Нөхөн олговортой нислэгийн тоо-4 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 03-
ны өдрийн 309 дугаар тушаалаар баталсан Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд ЗТХЯ-
наас 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийж, 68,4%-ийн хэрэгжилттэйгээр дүгнэн, хэрэгжилтийг 
сайжруулах талаар 2020 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 
10/1804 тоот албан бичгээр тайланг ирүүлсэн. Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг сайжруулахаар холбогдох арга хэмжэээг авч  
дараах томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:  
1.Улаанбаатар-Баянхонгор-Улаанбаатар чиглэлд нөхөн 
олговортой нислэг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, 2019 оны 7 
дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2020 оны 4 дүгээр сарыг дуустал 
хугацаанд нислэг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулан, 
“Аэромонголиа” ХХК 7 хоногт 1 удаагийн давтамжтайгаар нислэг 
гүйцэтгэсэн. Нийт 42 удаагийн нислэгийг гүйцэтгэсэн ба нийт 
3531 зорчигч тээвэрлэсэн байна. 
2 Баянхонгор, Говь-Алтай, Хэнтий, Булган аймгуудын чиглэл 
болон зарим сумдад нөхөн олговортой нислэг гүйцэтгүүлэх 
үнэлгээний хороог  ИНЕГ-ын даргын энэ оны 4 дүгээр сарын 20-
ны өдрийн А/221 дүгээр тушаалаар байгуулан, Говь-Алтай, 
Булган, Хэнтий аймгуудын чиглэлд   нөхөн олговортой нислэг 
гүйцэтгэх тендерийг  энэ оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр 
зарласан. Говь-Алтай, Булган, Хэнтий аймгуудын чиглэлд нислэг 
гүйцэтгэгчээр  “Геосан” ХХК  шалгарч, 2020 оны 6 дугаар сарын 
14-нд  гэрээ  байгуулсан. Баянхонгор аймгийн чиглэлд 2020 оны 
6 дугаар сарын 12-ны өдөр нөхөн олговортой нислэг гүйцэтгэх 
тендерийг зарлан, Улаанбаатар-Баянхонгор-Улаанбаатар 
чиглэлд нөхөн олговортой нислэгийг 7 хоногт 1 удаагийн 
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давтамжтай гүйцэтгэхээр “Аэромонголиа” ХХК, “Хүннү эйр” ХХК-
тай 2020 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр гэрээ байгуулсан. 
3. Сэлэнгэ аймгийн чиглэлд эрүүл мэндийн тусламжийн 
үйлчилгээ үзүүлэх нөхөн олговортой нислэг гүйцэтгүүлэх тендер 
зарлан гүйцэтгэгчээр “Геосан” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, 2020 
оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээ байгуулсан. 
/ Говь-Алтай-Бугат сум-Говь-Алтай чиглэлд 3 удаагийн нислэгээр 
22 зорчигч 
Говь-Алтай-Алтай сум-Говь-Алтай чиглэлд 3 удаагийн нислэгээр 
25 зорчигч 
Чингис хот-Дадал-Чингис хот чиглэлд 4 удаагийн нислэгээр 37 
зорчигч 
Улаанбаатар-Булган-Улаанбаатар чиглэлд 4 удаагийн нислэгээр 
72 зорчигч 
Улаанбаатар-Баянхонгор-Улаанбаатар чиглэлд 5 удаагийн 
нислэгээр 420 зорчигч тус тус тээвэрлэсэн байна. /2020 оны 12 
дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар// 
 
4.“Зорилтот бүлгийн иргэд хөнгөлөлттэй үнээр орон нутгийн 
нислэгээр зорчих журам”-ыг ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 2 дугаар 
сарын 04-ний өдрийн А/79 дүгээр тушаалаар баталсан. 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 9 дүгээр 
сарын 23-ны өдрийн А/392 дугаар тушаалаар “Зорилтот бүлгийн 
иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр орон нутгийн нислэгээр үйлчилгээ 
үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн баталсныг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн шинжилгээ хийх аргачлал 
батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын 
дагуу нөлөөллийн шинжилгээ хийж, холбогдох хавсралтуудыг 
боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу улсын нэгдсэн 
бүртгэлд бүртгүүлэхээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2020 
оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01/2555 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/392 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Зорилтот бүлгийн иргэдэд хөнгөлөлттэй 
үнээр орон нутгийн нислэгээр үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг Хууль 
зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны 10 дугаар сарын 20-ны 
өдрийн 1/1296 тоот албан бичгээр “Хуулиар тусгайлан эрх 
олгогдоогүй захиргааны байгууллагаас захиргааны хэм 
хэмжээний акт батлан мөрдүүлэх нь Захиргааны ерөнхий хууль, 
Төсвийн тухай хууль болон холбогдох хуулиудтай зөрчилдөх тул 
тушаалыг хүчингүй болгож, зорилтот бүлгийн иргэд орон нутгийн 
нислэгээр хөнгөлөлттэй үнээр зорчих тогтолцоо бүрдүүлэх 
асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид тусгах замаар шийдвэрлэх 
нь зүйтэй” гэснийг чиглэл авахаар Зам, тээврийн яаманд 2020 
оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02/2822 тоот албан бичгээр 
хүргүүлсэн. 
 
5.Нөхөн олговортой нислэг зохицуулах дүрмийн төслийг 
боловсруулж, 2020 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын 
цахим хуудсанд санал авахаар байршуулан, Захиргааны ерөнхий 
хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Нөлөөллийн 
шинжилгээ хийх аргачлал батлах тухай” А/147 дугаар тушаалаар 
баталсан аргачлалын дагуу танилцуулга, нөлөөллийн шинжилгээ 
боловсруулан, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлд 
заасны дагуу холбогдох байгууллагуудаас санал авахаар 2020 
оны 09 дүгээр сарын 03, 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл, саналыг нэгтгэн боловсруулж, хуулийн 
дагуу бүрдүүлэх хавсралт материалуудыг бэлдсэн. 
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  арга хэмжээний төлөвлөгөө 2020 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар 75%-ийн хэрэгжилттэй 
байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

575 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин 
 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт энэ оны жилийн эцсийн байдлаар 75 хувьтай байна. 
Говь-Алтай, Булган, Хэнтий аймгуудын чиглэлд нислэг 
гүйцэтгэгчээр “Геосан” ХХК шалгарч,  2020 оны 6 дугаар сарын  
14-ний өдөр  гэрээ байгуулсан. Мөн Улаанбаатар-Баянхонгор-
Улаанбаатар чиглэлд нөхөн олговортой нислэгийг 7 хоногт 1 
удаагийн давтамжтай гүйцэтгэхээр “Аэромонголиа” ХХК, “Хүннү 
эйр” ХХК-тай 2020 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдөр гэрээ 
байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№67 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.5.2 Зорилтот бүлгийн иргэд хөнгөлөлттэй 
үнээр орон нутгийн нислэгээр зорчих журмыг боловсруулж батлуулна. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 309 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөний 3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 

Суурь түвшин Журмын төслийг боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлуулсан журмын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/79 
дүгээр тушаалаар  “Зорилтот бүлгийн иргэд хөнгөлөлттэй үнээр 
орон нутгийн нислэгээр зорчих журам”-ыг  баталсан. 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 9 дүгээр 
сарын 23-ны өдрийн А/392 дугаар тушаалаар “Зорилтот бүлгийн 
иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр орон нутгийн нислэгээр үйлчилгээ 
үзүүлэх журам”-ыг шинэчлэн баталсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Журмыг  ИНЕГ-ын даргын 2020 оны А392 дугаар тушаалаар 
баталсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.6 Агаарын тээврийн компаниудын бизнесийн тогтвортой ажиллагааг 
хангах, өртөг зардлыг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, өрсөлдөөн, хувийн 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАТХТ-ний 2.114.4 

№68 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.6.1 Зорчигчийн хоол үйлдвэрлэлийн 
үйлчилгээ /Катеринг/-г хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх тооцоо, судалгаа хийж, 
тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 
 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 45.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт. Нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР.
  

55 
 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зорчигчийн хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ /Катеринг/-г хувийн 
хэвшлээр гүйцэтгүүлэх тооцоо, судалгаа боловсруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№69 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.6.2 Газрын үйлчилгээг хувийн хэвшлээр 
гүйцэтгүүлэх тооцоо, судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан ТИНСББ-
ын 45.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж АТБЗГ, Г.Батбаяр  

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын үйлчилгээний тоног, төхөөрөмж, түүний үнэ тарифт дүн 
шинжилгээ хийж, хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх талаар судалгаа 
боловсруулсан 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №5 ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН НИСЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.1 Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан МУТХҮБ-2030-ын 2.1.5, ЗГ-
ын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан ЗГҮАХХАТХТ-ний 2.115. 

№70 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.1 “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 170 дугаар 
тушаалаар  батлагдсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЕЗНА, Г.Цолмон 

Суурь түвшин “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ииг ЗГ-ын 
2018 оны 120 дугаар тогтоолоор батлуулсан.Хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2018 оны 170 дугаар тушаалаар батлуулж, 
хэрэгжилтийг эхлүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 
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Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
2020 онд хийх ажил 30% 
Жилийн эцэст:  
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 40% 
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2020 онд хийх ажил 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр” энэ оны 
жилийн эцсийн байдлаар 30.7%-ийн хэрэгжилттэй байна. 
Ерөнхий зориулалтын нисэхийн албаны 2020 оны  гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд   тусгагдсан 13  ажил   89.2 %-ийн хэрэгжилттэй 
байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 30.7%-тай. Ерөнхий зориулалтын 
нисэхийн албаны 2020 оны  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд   
тусгагдсан 13  ажил   89.2 %-ийн хэрэгжилттэй байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№71 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.2 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны А/677 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 1.1.1, 2.2.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

580 сая /ИНЕГ-ын 2020 оны төсөв/ 

Хариуцах нэгж  ЕЗНА, Г.Цолмон 

Суурь түвшин Шатахуун хангамжийн төв, зурвас байгуулах байршлыг 
тогтоосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Шатахууны түгээх төвийн тоо 
Зурвасын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: Шатахууны түгээх төв-3 (Улаанбаатар, Булган, 
Хөвсгөл) 
Байгуулах зурвас-20 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ерөнхий зориулалтын нисэхийн албаны 2020 оны төсөвт нийт 
580 сая төгрөг батлагдсан. Үүнээс "Ерөнхий зориулалтын 
нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 6.2.2-т "Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд 
үндэслэн агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн төв, агуулахын 
оновчтой сүлжээг бий болгох" зорилтын хүрээнд 240 сая төгрөг, 
2.2.1-т "Улсын төсвийн болон орон нутаг, хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар тухайн орон нутгийн хөгжпийн төлөвлөлт, аялал 
жуулчлал, уул уурхай зэрэг салбарын хөгжилтэй уялдуулан нисэх 
буудал, хөөрч, буух зурвас, талбайг сэргээн сайжруулах" 
зорилтын хүрээнд 340 сая төгрөг тус тус батлагдсан.   Дээрх 
батлагдсан төсвийн хүрээнд бага оврын агаарын хөлгийн 
шатахуун хангамжийн төвийг Буянт-Ухаа нисэх буудал, Булган 
аймгийн нисэх буудал болон Хөвсгөл аймгийн нисэх буудалд тус 
тус байгуулахаар төлөвлөөд байна. Бага оврын агаарын хөлгийн 
хөөрч, буух 20 нэгж зурвас байгуулах төсөв батлагдсан бөгөөд 
төсвийн хүрээнд нийт 20 газарзүйн байршил (Сэлэнгэ - 1, 
Өвөрхангай - 2, Булган - 1, Баянхонгор - 2, Архангай - 2, Хөвсгөл 
- 2, Хэнтий - 2, Говь-Алтай – 1, Өмнөговь - 1, Дундговь - 1, Дорнод 
- 2, Сүхбаатар - 1, Завхан 1, Ховд - 1)-д тус тус байгуулахаар  
төлөвлөж байсан боловч Монгол Улсын эдийн засгийн хувьд 
хүндрэл үүсэх эрсдлээс сэргийлж ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 4 
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дүгээр сарын 16-ны өдрийн  "Төсвийн хэмнэлтийн горимд 
шилжүүлэн ажиллуулах тухай" A/205 дугаар тушаал болон  тус 
газрын Даргын зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу 2021 он хүртэл 
санхүүжилтийг хойшлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 

 

№72 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1.3 Ерөнхий зориулалтын зурвас, 
шатахуун хангамжийн төв байгуулах байршлын судалгаа, эдийн засгийн дүн 
шинжилгээ хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны А/677 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Ерөнхий зориулалтын нисэхийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний 1.1.1, 2.2.2,  Зам, тээврийн хөгжлийн  сайдын 
2020 оны А/22 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж  ЕЗНА, Г.Цолмон 

Суурь түвшин 2018 онд судалгаа хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Бага оврын агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас байгуулах, 
шатахуун түгээх төв байгуулах газарзүйн байршлыг тогтоох 
судалгааг боловсруулж Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
даргын 2019 оны 8 дугаар сарын 09-ний 01/2642 тоот албан  
албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн бөгөөд яамнаас өгсөн 
чиглэлийн дагуу энэ судалгааг дахин шинэлэн боловсруулж, 2020 
оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/3039 тоот албан бичгээр 
ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг яаманд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн 
захирагчийн үнэлгээ 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ  
Дундаж  

хувь 
100% 70% 30% 0% 

Хугацаа 
болоогүй 

Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 

2 5 4 1 - -     - 94% 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ №1 АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.1 Иргэний нисэхийн үйлчилгээнд олон улсын стандартад нийцсэн аюулгүй 
байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийн шинэчлэлтийг хийнэ. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№73 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.1 Иргэний нисэхэд олон улсын “Си” 
системийн бус хэмжлийн фүүтийн нэгжийг нислэгийн хөдөлгөөний 
үйлчилгээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгаа хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГ-ын 2013 оны 428 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
ТИНСББХАХТ- 13.1, ЗГ-ын 2015 оны 90 дугаар тогтоол 
‘Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн 
тухай” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Иргэний нисэх. Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 
хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014 стандарт батлагдсан. 
Иргэний нисэхэд олон улсын “Си” системийн бус хэмжлийн 
фүүтийн нэгжийг нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх 2020-2022 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг ИНЕГ-ын 
дарга баталсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгаа хийсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Хөрш улс орнуудын уулзалт хуралдаанд судалгааны үр дүнг 
танилцуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхэд олон улсын (SI) системийн бус хэмжлийн 
фүүтийн нэгжийг нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 
үйлчилгээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр суурь судалгаа хийж, 
тайланг удирдлагад танилцуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№74 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.2 Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигац 
бүхий агаарын замуудыг тогтоох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗТС-ын 2014 оны 172 дугаар тушаалаар батлагдсан 
ТИНСББХАХТ-26.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг 
ИНЕГ-ын дарга баталсан. Монгол Улсад үзүүлэлтэд 
тулгуурласан навигац RNAV-5 бүхий 10 агаарын замтай.  

Шалгуур үзүүлэлт Агаарын замын тоо 
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Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Дамжин өнгөрөх агаарын хөлгийн тоноглолын судалгаа хийж, 
үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци бүхий агаарын зам тогтоох 
талаар аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ, хэлэлцүүлэг хийсэн 
байна. 
Жилийн эцэст:  
Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци бүхий агаарын замыг 
тогтоосон байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 

Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн 3 дугаар үе шатыг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу PBN агаарын замтай 
зэрэгцээ байрлалтай уламжлалт агаарын замуудыг халж, PBN 
агаарын замтай нэгтгэхээр Монгол Улсын агаарын зайд 
иргэний нисэхийн зориулалтаар ашигладаг агаарын замуудад 
холбогдох өөрчлөлт оруулсан. Тус өөрчлөлтийг 2020 оны 12 
дугаар сарын 03-ны өдөр мэргэжлийн алба салбаруудын 
төлөөллүүдэд танилцуулсан. Мөн Монгол Улсын агаарын зайд 
иргэний нисэхийн зориулалтаар ашигладаг агаарын замын 
тушаалыг шинэчлэн батлуулахаар 2020 оны 12 дугаар сарын 
09-ний өдрийн 07/3067 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Монгол Улсын агаарын зайд иргэний нисэхийн зориулалтаар 
ашигладаг агаарын замын тушаалыг шинэчлэн батлуулахаар 
2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 07/3067 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№75 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.3 ОХУ-тай шинэ агаарын хаалга нээх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГ-ын 2017 оны 142 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр 3.3.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

20 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин ОХУ-ын талтай шинэ агаарын хаалга тогтоох газарзүйн 
солбицол, нэрийг тохирсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр нээсэн агаарын хаалгын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
ЗТХС-ын тушаалаар шинэ агаарын хаалга тогтоож, үйл 
ажиллагаанд мөрдөж эхэлсэн байна.  
Жилийн эцэст: -  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ЗТХС-ын 2019 оны 317 дугаар тушаал, ИНЕГ-ын даргын 2020 
оны А/84 дүгээр тушаалаар батлагдсан ОХУ-тай хиллэх 
“RIPEK” шинэ агаарын хаалгыг, агаарын замын хамт 2020 оны 
3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс НХҮ-ний үйл ажиллагаанд 
ашиглаж эхэлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Агаарын хаалгыг энэ оны 3 дугаар сарын 26-наас үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж эхлээд байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№76 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.1.4 БНХАУ болон ОХУ-тай нислэгийн 
хөдөлгөөний урсгал төлөвлөлтийн менежментийг бүс нутагтаа хэрэгжүүлэх 
талаар хамтран ажиллах судалгаа хийх, төлөвлөгөө боловсруулж, ИНЕГ-ын 
даргын зөвлөлд танилцуулж, шийдвэр гаргуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

ЗГ-ын 2017 оны 142 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр 3.3.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 
 

Хариуцах нэгж АННББЗГ, Д.Эрдэнэбаатар 

Суурь түвшин Бээжин хотноо 2019 онд МУ, БНХАУ, ОХУ 3 улсын Иргэний 
нисэхийн байгууллагууд хамтран нислэгийн хөдөлгөөний 
урсгал төлөвлөлтийн менежментийг бус нутагтаа хэрэгжүүлэх 
уулзалт хийж, хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулахаар 
тохиролцсон. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
Судалгааг холбогдох нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан 
хэлэлцүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ОХУ, БНХАУ болон Монгол Улсын нислэгийн урсгал 

төлөвлөлтийн байгууллагууд хооронд хийгдэх харилцан 

ойлголцлын санамж бичгийн төслийг боловсруулж, тус төсөлд 

Хятадын талаас санал авсан.  ОХУ-ын Нислэгийн хөдөлгөөний 

менежментийн корпорацид уг төслийг 2020 оны 8 дугаар сарын 

05, 07-ний өдөр цахим шуудангаар, мөн 2020 оны 9 дүгээр 

сарын 29-ний өдрийн 07/64 тоот албан бичгээр тус тус 

хүргүүлсэн. Одоогоор ОХУ-аас санал ирүүлээгүй байна. ОХУ-

аас саналаа ирүүлэхээр баталгаажуулах ажлыг зохион 

байгуулна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төслийг боловсруулж 
Хятадын талаас санал авсан.  Оросын талд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1.2 Монгол Улсын агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлнэ. 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

№77 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 2.1.2.1 Монгол Улсын агаарын зайд 
үйлдэгдэж буй өнгөрөлтийн болон нисэх буудлуудад хөөрч, бууж буй агаарын 
хөлөгт нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, НХҮА П.Пүрэвсүх 

Суурь түвшин Монгол Улсын агаарын зайд үйлдэгдэж буй 133663 өнгөрөлт, 
олон улсын хөөрөлт буултын 10142, орон нутгийн 7967, 
агаарын хөлөгт нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын болон 
мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо 
Орон нутгийн нислэгийн тоо 

Хүрэх түвшин 2020 онд: Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо-88361 
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Орон нутгийн нислэгийн тоо- 6502  
Эхний хагас жилд:  
Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо- 41790 
Орон нутгийн нислэгийн тоо -2609  
Жилийн эцэст: 
Олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо 46571,  
Орон нутгийн нислэгийн тоо 3893  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол 

Улсын агаарын зайд нийт 74365 нислэг гүйцэтгэгдсэн байна. 

Үүнд: 

● Олон улсын өнгөрөлтийн нислэг - 67266 

●  Олон улсын буулт, хөөрөлт- 1646 

●  Орон нутгийн нислэг -5453 байна.  

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олон улсын 

өнгөрөлтийн нислэг -46.8%-иар, олон улсын буулт, хөөрөлт- 
82.9%-иар, орон нутгийн нислэг- 28.3% -иар тус тус  буурсан 
дүнтэй байна. Коронавирус өвчин дэлхийн нийтийг хамарснаас 
шалтгаалж нислэгийн тоо буурсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Монгол 

Улсын агаарын зайд нийт 74365 нислэг гүйцэтгэгдсэн байна. 

Үүнд: 

● Олон улсын өнгөрөлтийн нислэг - 67266 

●  Олон улсын буулт, хөөрөлт- 1646 

●  Орон нутгийн нислэг -5453 байна.  

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олон улсын 

өнгөрөлтийн нислэг -46.8%-иар, олон улсын буулт, хөөрөлт- 
82.9%-иар, орон нутгийн нислэг- 28.3% -иар тус тус  буурсан 
дүнтэй байна. Коронавирус өвчин дэлхийн нийтийг хамарснаас 
шалтгаалж нислэгийн тоо буурсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн  ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 

Дундаж  
хувь 100% 70% 30% 0% 

Хугацаа 
болоогүй 

1. Иргэний нисэхийн тухай 
хууль,  

Улсын тэмдэгтийн 
хураамжийн тухай хууль,  
Иргэний нисэхийн багц 
дүрэм 

6 36 27 4 3 - 2 90.3% 

Нийт 6 36 27 4 3 - 2 90.3% 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ № 1. НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.1 Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавина. 

Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.4.1,8.7   

№78 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.1 Иргэний нисэхийн зориулалтаар 
нислэг үйлдэх агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгэх /ИНД-47/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.1, 15 
дугаар зүйлийн 15.2, 16 дугаар зүйлийн 16.1, 16.3, Улсын 
тэмдэгтийн хураамжийн тухай Монгол Улсын хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.4.1, ИНД-21“Бүтээгдэхүүн, эд ангийн 
гэрчилгээжүүлэлт”, ИНД-47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл”;  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин 2019 онд 7 агаарын хөлөг шинээр Монгол Улсад бүртгэгдсэн ба 
нийт 33 агаарын хөлөг Монгол Улсад бүртгэлтэй байна.  

Шалгуур үзүүлэлт  Монгол Улсад бүртгэгдсэн агаарын хөлгийн тоо 
Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Агаарын хөлөг бүртгэх-1 
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 7096 үйлдвэрийн дугаартай AS 350 В3 маягийн нисдэг тэргийг 
2020.05.11-нд  Монгол Улсад JU-6888 дугаартайгаар бүртгэсэн. 
Хүннү Эйр ХХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу JU-6601 / Ми-8АМТ 
маягийн нисдэг тэрэгний эзэмшигчийг сольж, 2020.06.03-нд 
бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулсан. B737-300 маягийн 
агаарын хөлгийг 2020.09.21-нд Монгол Улсад JU-8890 
дугаартайгаар, AS350B3 маягийн нисдэг тэргийг 2020.09.23-нд 
Монгол Улсад JU-6889 дугаартайгаар  тус тус бүртгэсэн.Мөн 
AT104-70AT маягийн агаарын бөмбөлгийг 2020.08.10-нд  Монгол 
Улсад JU-7799 дугаартайгаар бүртгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Монгол Улсад  бүртгэсэн агаарын  хөлөг – 4 
Бүртгэлийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулсан – 1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№79 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.2 Иргэний нисэхийн зориулалтаар 
нислэг үйлдэх агаарын хөлгийг Монгол Улсад бүртгэлээс хасах /ИНД-47/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 
16.3, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.4.4, ИНД-47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл”;  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин 2019 онд Монгол Улсын бүртгэлээс 8 агаарын хөлөг хассан.  

Шалгуур үзүүлэлт  Монгол Улсын бүртгэлээс хассан агаарын хөлгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Бүртгэлээс хассан агаарын хөлгийн тоо-2  
/Блу Скай Авиэйшн ХХК – JU -2114 / Cessna-208B, Томас Эйр ХХК 
– JU-1911 / Beechcraft C90/ 
Жилийн эцэст: - 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт. Нэр: ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР.
  

65 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Томас Эйр” ХХК-ийн JU-1911/Beechcraft C90 маягийн агаарын 
хөлгийг 2020.01.30-нд, “Блу Скай Авиэйшн” ХХК-ийн JU-
2114/Cessna-208B маягийн агаарын хөлгийг 2020.03.13-нд,  
Монголиан Эйрвейс Карго ХХК – JU-8889/ B737-300SF маягийн 
агаарын хөлгийг 2020.07.21-нд Монгол Улсын бүртгэлээс  тус тус 
хассан 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Монгол Улсын бүртгэлээс хассан агаарын хөлгийн тоо-3 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№80 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.3 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх 
чадварын гэрчилгээ олгох, сунгах, хадгалалтын үзлэг шалгалтыг 
гүйцэтгэх./ИНД-21/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн11.2.2, 15 
дугар зүйлийн 15.2, 39 дүгээр зүйлийн 392.1, Улсын 
тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 
29.1.8, ИНД-21 “Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт”;  
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин 2020.01.01-ний өдрийн байдлаар Нислэгт тэнцэх чадварын хүчин 
төгөлдөр гэрчилгээтэй 14 агаарын хөлөг байна. 2019 онд 6 
агаарын хөлөгт шинээр нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгож 
19 агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээг сунгасан 
байна. Мөн 16 агаарын хөлөгт нислэгт тэнцэх чадварын 
хадгалалтын үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэсэн байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Агаарын хөлгийн Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ шинээр 
олгосон тоо 
ИНД-21-ийн дагуу гэрчилгээ сунгасан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ шинээр олголт – 2, 
Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ сунгалт – 11, 
Жилийн эцэст:  
Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ сунгалт – 4, 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт COVID-19 халдварт өвчин дэлхий даяар дэгдсэнтэй  учраас 
гэрчилгээ шинээр олголт тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон. 
Гэрчилгээ сунгасан - 13 

1-р сард:      JU-2114 /Cessna-208B           - 2020.01.10 
2-р сард:      JU-9999 /Cessna-208B           - 2020.02.04 
3-р сард:      JU-7777 /Cessna-208B           - 2020.03.17,  

 JU-1918 /Airtractor AT-606     - 2020.03.20 
4-р сард:      JU-9993 /Cessna-208B           - 2020.04.17,  
5-р сард:      JU-9991 /Cessna-208B           - 2020.05.12 

 JU-8811 / ERJ190-100LR        - 2020.05.21 
 JU-1015 /B737-800                 - 2020.05.26 
 JU-1800 /EMB-145LR             -2020.05.27 
 JU-8801 /ATR72-212A            -2020.06.18 

6-р сард:     JU-1802/EMB-145LR               -2020.06.29 
11-р сард:   JU-1088/B737-800                  -2020.11.17 
                    JU-1021/B767-300                  -2020.11.27 

Гэрчилгээ шинээр олгосон - 2 
6-р сард:     JU-6888/AS350B3                   -2020.06.19 
9-р сард:     JU-6889/AS 350B3                  -2020.09.25 
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JU-8802 /ATR-72-212A НТЧГ сунгах ажил компаниас ирүүлсэн 
хүсэлтийн дагуу хойшилсон. JU-8889/B737-300SF Монгол Улсын 
бүртгэлээс хассан тул гэрчилгээ сунгалт хийгдээгүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээ сунгалт – 13 
Гэрчилгээ шинээр олгосон – 2  
Хойшлогдсон – 1 компаниас ирүүлсэн  хүсэлтийн дагуу 
Гэрчилгээ сунгалт агаарйн хөлгийг бүртгэлээс хассан тул 
хийгдээгүй-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№81 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.4 Нисэхийн сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээг сунгах, гэрчилгээ олгох./ИНД-141/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-141 “Нисэхийн сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСҮАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 

Суурь түвшин 2019 онд ИНД-141-ийн дагуу 1 нисэхийн сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээг сунгаж, шинээр 1 гэрчилгээ олгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-141-ийн дагуу  гэрчилгээ сунгасан тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Гэрчилгээ сунгалт-1 / CAE Amsterdam/ 

Жилийн эцэст: 
 Гэрчилгээ сунгалт -1 / Korean Air "Cabin Crew Training Center”/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Коронавирусын халдвар өргөн тархаж, цар тахлын хэмжээнд 
хүрсэнээс  нислэг хаагдсан тул  тодорхойгүй хугацаагаар 
хойшлогдсон 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Коронавирусын халдвар өргөн тархаж, цар тахлын хэмжээнд 
хүрсэнээс  нислэг хаагдсан  тул тодорхойгүй хугацаагаар 
хойшлогдсон 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№82 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.5 Агаарын хөлгийн шатахуун 
хангамжийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ сунгалт, үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих./ИНД-144/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3, 
ИНД-144 “Нисэхийн хангамжийн байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт”;  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин 2019 онд ИНД-144-ийн дагуу шатахуун хангамжийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээтэй -3 байгууллага, /сунгалт – 5 
(давхардсан тоогоор) 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-144-ийн дагуу шатахуун хангамжийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ сунгасан тоо 
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Гэрчилгээ сунгалт-3/ Монголиан Авиэйшн Фуел ХХК , Магнай 
Трейд ХХК, Мэргэван ХХК/ 
 Хяналтын үзлэг шалгалт-1 
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Монголиан Авиэйшн Фуел” ХХК-ийн шатахуун хангамжийн 
үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг 2020.02.19-нд, “Магнай 
Трейд” ХХК- ийн шатахуун хангамжийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг  2020.03.17-нд, “Мэргэван” ХХК-ийн  
шатахуун хангамжийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг 
2020.04.10-нд тус тус  сунгасан. ИНЕГ-ын харьяа  Иргэний 
нисэхийн үндэсний төвд 2020.06.03-нд шатахуун хангамжийн 
үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг шинээр олгосон. Говь-
Алтай аймаг дахь “Алтай” нисэх буудал, Булган аймаг дахь 
“Булган” нисэх буудалд 2020.10.19-22 өдрүүдэд тус тус үзлэг 
шалгалтыг хийж гүйцэтгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээ сунгалт-3 
Хяналтын үзлэг шалгалт-2 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№83 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.6 Сонирхогчийн нислэгийн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын гэрчилгээг сунгах, гэрчилгээ олгох./ИНД-115/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-115 “Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, 
гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСҮАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 

Суурь түвшин ИНД-115-ийн дагуу 1 нисэхийн сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээг сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Гэрчилгээ сунгалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:-  

Жилийн эцэст:  
Гэрчилгээ сунгалт-1 / Залуу Бүргэд Женерал Авиэйшн ХХК / 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Залуу Бүргэд Женерал Авиэйшн ХХК-ийн   ААО-001 дугаартай 
гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2 жилээр сунгасан. /2020.07.10-
2022.07.09/ 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээ сунгалт-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№84 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.7 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын 
хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт гэрчилгээг сунгах.ИНД-137/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-137 “Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл 
ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСҮАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 
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Суурь түвшин Хөдөө аж ахуйн зориулалттай нислэгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
байгууллагын гэрчилгээ сунгалтын тоо 

Шалгуур үзүүлэлт Гэрчилгээ сунгалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст:  
Гэрчилгээ сунгалт-1 / Вельталь Авиа Стар ХХК / 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Вельталь Авиа Стар ХХК нь ХАА-05 дугаартай хөдөө аж ахуйн 
зөвшөөрлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг санхүүгийн 
хүндрэлээс шалтгаалан сунгуулах боломжгүй байгаагаа ИНЕГ-т  
2020 оны 10  дугаар сарын 05-ны өдрийн   Б-20/014 дугаартай 
албан бичгээр мэдэгдсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

- 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№85 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.8 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ сунгах /ИНД-172/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2.3, 
11.2.12, ИНД-71, ИНД 75 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний 
зайчлалын стандарт”, ИНД 138 “Эрэн хайх, авран туслах үйл 
ажиллагаа”, ИНД-172 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 

Суурь түвшин ИНД-172-ийн дагуу Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг 2020.06.10 хүртэл 1 жилээр сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-172-ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: -  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНД-172-ийн дагуу Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээний хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 
10-ны өдөр хүртэл 6 сараар сунгасан. ИНД-172-ийн дагуу НХҮА-
ны Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын 
гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр 
хүртэл 1 жилээр сунгасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээг 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл 1 жилээр 
сунгасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№86 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.9 Нислэгийн журмын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ сунгах / ИНД-95, ИНД-173/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД 95 “Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл”, ИНД-173 
“Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 
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Суурь түвшин ИНД-173-ийн дагуу Нислэгийн нислэгийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг 2020.03.15 хүртэл 1 жилээр сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-173-ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллагын 173-04 дугаартай 
гэрчилгээний хугацааг ИНД173-ын дагуу 2020 оны 9 дүгээр сарын 
15-ны өдөр хүртэл сунгасан. НЖБА-ны Нислэгийн журмын 
үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 3 
дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл 6 сараар сунгасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээг 2021оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл 6 сараар 
сунгасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№87 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.10 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ сунгах ./ИНД-174/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-174 “Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 

Суурь түвшин ИНД-174-ийн дагуу Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг 2020.03.05 хүртэл 1 жилээр сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-174-ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний 
хугацааг 2021 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл 1 жилээр  
сунгасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээг  2021 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр хүртэл 1 жилээр  
сунгасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№88 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.11 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ сунгах /ИНД-175/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-175 “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, 
гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 

Суурь түвшин ИНД-175-ын дагуу Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг 2020.07.05-ны өдрийг хүртэл 1 жилээр 
сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-175-ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний 
хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл 6 сараар,  
Мөн тус байгууллагын гэрчилгээний хугацааг 2023 оны 6 дугаар 
сарын 01-ний өдөр хүртэл 6 сараар сунгасан. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

 Гэрчилгээ сунгалт-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№89 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.12 Агаарын навигацийн үйлчилгээний 
техникийн байгууллагын гэрчилгээг сунгах /ИНД-171/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД 171 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн 
байгууллага, үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 

Суурь түвшин ИНД-171-ын дагуу Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн 
байгууллагын гэрчилгээг 2020.10.16-ны өдрийг хүртэл 1 жилээр 
сунгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-171-ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллагын 
гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр 
хүртэл 1 жилээр сунгасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээ сунгалт-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№90 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.13 Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын 
үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ олгох, сунгах /ИНД-140/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНД-139 “Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт”-
ийн Хавсралт D, Аэродромын аюулгүйн хамгаалалт, 
ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат 

Суурь түвшин ИНД140-ийн дагуу Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээ олголт 1, сунгалт 7 хийгдсэн. Нисэх 
буудлуудын удирдах газарт олгогдсон Нисэхийн аюулгүй 
байдлын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг 2020.06.30 
хүртэл сунгасан.  

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-140-ийн  дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНҮТ-өөс 2020 оны 3  дугаар сарын 31-ний 10-2/226 тоот албан 
бичгээр ирүүлсэн ИНД-140-ийн дагуу гэрчилгээжих өргөдөл, 
хүсэлтийн дагуу ИНЕГ-ын Дэд даргын батлагдсан удирдамжаар  
2020 оны 4 дүгээр  сарын 06-наас  холбогдох баримт бичгүүдийг 
хянаж, тус төвийн аюулгүйн хамгаалалтын үйл ажиллагаанд 
аудит шалгалтыг гүйцэтгэж, Иргэний нисэхийн үндэсний төвд 
2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 6 сарын хугацаатай 140-
20 дугаартай Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээг олгосон. Иргэний нисэхийн үндэсний 
төвийн №140-20 дугаартай Нисэхийн аюулгүй байдлын 
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үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний хугацааг 2021 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдөр хүртэл 3 сараар сунгасан. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын 
гэрчилгээ олголт-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№91 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1.14 Төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус үзлэг 
шалгалтыг хийж, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулахад хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.6, 11 
дүгээр зүйл, 15 дугаар зүйл, 34 дүгээр зүйл, 35 дугаар зүйл, 
39 дүгээр зүйл, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай Монгол 
Улсын хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА -ны хэлтсүүд 

Суурь түвшин 2019 оны үзлэг шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 
гэрчилгээжсэн байгууллагуудад нийт 376 үзлэг шалгалтыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 2020 онд хийх төлөвлөгөөт үзлэг шалгалтын хуваарь 
батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалтын тоо,  
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт-136 
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь-80%-иас дээш 
Жилийн эцэст: Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт-141 
Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь-80%-иас дээш  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд  277 төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт хийхээс 168-ыг 
гүйцэтгэсэн.  COVID-19 цар тахлын  улмаас хөл хорио тогтоосон 
тул  109 үзлэг шалгалтыг цуцалсан. Үзлэг шалгалтаар 364 
зөвлөмж өгснөөс хэрэгжилтийн хугацаа тооцох болоогүй 163 
шаардлага, үл тохирол байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилт энэ оны 12 
дугаар сарын 05-ны байдлаар 55.6%-тай байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Төлөвлөгөөт үзлэг шалгалт-168 
Зөвлөмжийн хэрэгжилт-55.6% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ  

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.2 Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албаны зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг хангаж, хэрэгжилтийн явцыг улирал бүр мэдээлнэ. 

Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

№92 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.1 Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа 
хөөрөх буух зурвастай аэродромуудын зураг, төсөл, даацын тоо, 
байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авсан бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, 
баталгаажуулах /ЗӨВЛӨМЖ:20091025 ИНЕГ/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн /гүйцэтгэх/,  
НААХЗА ААНХХ С.Ерханат /хяналт тавих/ 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 16, хувийн хэвшлийн 1 
аэродромын холбогдолтой баримт бичгүүдийг бүрдүүлж, 
мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 20 аэродром, хувийн 
хэвшлийн 4 аэродромын зураг, төсөл, даацын тоо, 
байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авсан бичиг баримтуудыг 
бүрэн бүрдүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст:  
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 4 аэродром, хувийн 
хэвшлийн 3 аэродром 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  “Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа хөөрөх буух зурвастай 
аэродромуудын зураг, төсөл, даацын тоо, байгууламжийг 
ашиглалтад хүлээн авсан бичиг баримтуудын жагсаалт”-ыг  
эцсийн байдлаар  ИНҮТ НААХЗА-нд ирүүлсэн. ИНҮТ нь нийт 18 
аэродромын 154 ш зураг төсөл, геодези, инженерийн эрэл 
хайгуулын судалгааны ажлын баримт бичгүүдийг бүрдүүлсэн. 
НААХЗА-аас НТОЗШША-ны зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн 
тайланг 2020 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нэгтгэн гаргаж, 
ИНЕГ-ын даргаас 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
01/2697 тоот албан бичгээр НТОЗШША-нд хүргүүлсэн бөгөөд уг 
хэрэгжилтийн тайланд 20091025 ИНЕГ тоот зөвлөмж хэрэгжсэн 
гэж тусгагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 16 аэродром, хувийн 
хэвшлийн 2 аэродромын нийт 154 ш зураг төсөл, даацын тоо, 
байгууламжийг ашиглалтад хүлээн авсан бичиг баримтуудыг 
бүрдүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№93 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.2 Хатуу хучилттай болон шороон 
зурвастай аэродромуудыг байгуулах стандартыг тогтоож өгөх 
/ЗӨВЛӨМЖ:20091026 ИНЕГ/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн /гүйцэтгэх/,  
НААХЗА ААНХХ С.Ерханат /хяналт тавих/ 

Суурь түвшин "Аэродромын төлөвлөлт, ашиглалт" норм ба дүрмийг Зам, 
тээврийн хөгжлийн яамны Шинжлэх ухаан технологийн 
зөвлөлийн 2019 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 7 дугаар 
хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулахыг ЗТХЯ-ны БТГ-т даалгасан. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/131 дүгээр 
тушаалаар “Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт”  техникийн 
баримт бичиг, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/132 
дугаар тушаалаар “Аэродром, аэродромын байгууламжийн 
барилгын ажилд тавигдах техникийн шаардлага” техникийн 
баримт бичиг тус тус батлагдсан. ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 8 
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дугаар сарын 26-ны өдрийн Техникийн баримт бичиг мөрдөх 
тухай А/367 дугаар тушаалаар “Аэродромын төлөвлөлт ба 
ашиглалт” баримт бичиг батлагдсантай холбогдуулан ИНЕГ, 
түүний харьяа салбар нэгжүүдэд танилцуулж, үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ИНҮТ, АННББЗГ-т тус тус 
даалгаж, ИНЕГ-ын даргын 2010 оны А/245 дугаар тушаалаар 
баталсан “Аэродромд тавигдах шаардлагууд” баримт бичгийг 
хүчингүй болгосон.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Батлагдсан стандартын тоо-2 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№94 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.3 Монгол Улсад ашиглагдаж байгаа 
хөөрөх буух зурвасууд, зогсоолууд, явгалах замуудын даацын тооцоог шалгах, 
одоо АИП-д байгаа даацын мэдээлэлтэй харьцуулан шинэчлэх/ 
ЗӨВЛӨМЖ:20091027 ИНЕГ/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн /гүйцэтгэх/,  
НААХЗА ААНХХ С.Ерханат /хяналт тавих/ 

Суурь түвшин Орон нутгийн хатуу хучилттай 7 нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвасууд, зогсоолууд, явгалах замуудын даацын тооцоог 
шалгах 2020 оны төлөвлөгөөг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 
өдөр НБУГ-ын дарга баталсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Даацын тооцоог гаргасан орон нутгийн нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвасын тоо 
АИП-д байгаа даацын мэдээллийг шинэчилсэн байдал 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  
Даацын тооцоог гаргасан орон нутгийн нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвасын тоо-7/ Мөрөн, Гурвансайхан, Алтай, Баянхонгор, 
Өлгий, Доной, Ховд/ 
АИП-д байгаа даацын мэдээллийг шинэчилсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэглий цагаан, Мөрөн, Гурвансайхан, Баянхонгор, Алтай, Доной 
нисэх буудлуудын аэродромын хучилттай элементүүдийн 
даацын тооцоог гүйцэтгэхэд шаардлагатай судалгааны ажлын 
гүйцэтгэгчийг шалгаруулах үнэлгээний хороог ИНЕГ-ын даргын 
2020 оны А/209 дүгээр тушаалаар байгуулж, “Таван үндэс” ХХК 
шалгарч, энэ оны 10 дугаар сарын 05-наас 12 дугаар сарын 05-
нд дээрх аймгуудын хатуу хучилттай зурвасын даац 
тодорхойлоход шаардлагатай инженер геологийн дүгнэлт 
гаргуулах ажлыг гүйцэтгэж, ажил хүлээлцэх шатандаа байна. 
“Таван үндэс” ХХК-ийн инженер геологийн судалгааны тайланг    
хүлээн авсны дараа аэродромуудын хучилтын даацын тооцоог 
техникийн аргаар тодорхойлох ажил хийгдэнэ. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

52.6 сая 

Хүрсэн түвшин Дэглий цагаан, Мөрөн, Гурвансайхан, Баянхонгор, Алтай, Доной 
нисэх буудлуудын хатуу хучилттай зурвасын даац 
тодорхойлоход шаардлагатай инженер геологийн дүгнэлт 
гаргуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 
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Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№95 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.4 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байгаа 
хөөрөх буух зурвасууд, явгалах зам, зогсоолуудын даац, хязгаарлалтыг 
техникийн аргаар тодорхойлдог болох ЗӨВЛӨМЖ:20091028 ИНЕГ/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

266 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж ИНҮТ-ийн НБҮГ Д.Мягмарсүрэн /гүйцэтгэх/,  
НААХЗА ААНХХ С.Ерханат /хяналт тавих/ 

Суурь түвшин Орон нутгийн нисэх буудлуудын аэродромын хучилтын даацыг 
2020 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 2019 оны 11 дүгээр сарын 
06-ны өдөр НБУГ-ын дарга баталсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Даацын тооцоог гаргасан орон нутгийн нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвасын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  
Даацын тооцоог гаргасан орон нутгийн нисэх буудлын хөөрч буух 
зурвасын тоо-7 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ховд” аэродромын хучилтын ул хөрсний судалгааг хийсэн “Сойл 
трейд” ХХК-ийн тайланг үндэслэн ИНҮТ болон НААХЗА хамтран 
аэродромын хучилттай элементүүдийн даацыг техникийн аргаар 
тодорхойлсон.  Дэглий цагаан, Мөрөн, Гурвансайхан, 
Баянхонгор, Алтай, Доной нисэх буудлуудын хөөрч буух 
зурвасууд, явгалах зам, зогсоолуудын даац, хязгаарлалтыг 
техникийн аргаар тодорхойлоход шаардлагатай геологийн 
судалгаа хийх гүйцэтгэгчээр “Таван үндэс” ХХК шалгарч, энэ оны 
10 дугаар сарын 05-наас 12 дугаар сарын 05-нд  ажлыг 
гүйцэтгэж, ажил хүлээлцэх шатандаа байна.“Таван үндэс” ХХК-
ийн инженер геологийн судалгааны тайланг    хүлээн авсны 
дараа аэродромуудын хучилтын даацын тооцоог техникийн 
аргаар тодорхойлох ажлыг ИНҮТ-ийн холбогдох мэргэжилтнүүд 
хийнэ. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ховд” аэродромын даацыг тодорхойлсон. Алтай, Доной нисэх 
буудлуудын хөөрч буух зурвасууд, явгалах зам, зогсоолуудын 
даац, хязгаарлалтыг техникийн аргаар тодорхойлоход 
шаардлагатай геологийн судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№96 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.5 Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 1, 
Doc 7192 /Training Manual D-1/ баримт бичиг, “Иргэний нисэхийн багц дүрэм” 
ИНД-66-ийн зөвлөмжийн цуврал АС 66-ийн дагуу цогц /суурь/ сургалтын 
хөтөлбөрт бүрэн хамрагдаагүй “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний 
ажилтан”–ийн үнэмлэх эзэмшигчдэд үйл ажиллагааг нь хязгаарлахгүйгээр 
ажлын байран дээр нь тусгай нэмэлт хөтөлбөрийг боловсруулж, ИНД-141 
дүрмээр зөвшөөрөгдсөн байгууллагад сургалт зохион байгуулан, сургалтын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж эрхийг нь баталгаажуулах. Зөвлөмж 
201503/04. ИНЕГ-т  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

8 сая төгрөг  
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Хариуцах нэгж НААХЗА, ҮГХ Л.Цогтсайхан 

Суурь түвшин ИНД-66 дагуу үнэмлэх эзэмшигч нарын үнэмлэхийн ангиллыг 
суурь сургалтын гэрчилгээнээс хамааран 2020 оны 04 дүгээр сар 
хүртэл хязгаарласан. (жишээ нь ашиглалтын инженер 
мэргэжлээр төгссөн хүмүүст авионик буюу хэрэглэл (Instrument), 
цахилгаан (Electric), радио (Radio) ангиллыг 2020 оны 04 дүгээр 
сар хүртэл олгосон).2020 оны 04 дүгээр сар хүртэлх хугацаа нь 
2016 оны 6-р сараас хойш онолын зөрүү шалгалтад бэлтгэх 
хугацаа бөгөөд 2020 оны 04 дүгээр сараас хойш ашиглалтын 
инженер ашиглалтын ангиллаар (Aeroplane, Rotorctaft, 
Powerplant), авионикийн инженер авионикийн ангиллаар (Eletric, 
Instrument, Radio) явна гэсэн үг. Хэрэв зөрүү шалгалтаа 
амжилттай өгвөл бүх ангиллыг эзэмших боломжтой. 

Шалгуур үзүүлэлт Иргэний нисэхийн багц дүрэм” ИНД-66-ийн зөвлөмжийн цуврал 
АС 66-ийн дагуу цогц /суурь/ сургалтын хөтөлбөрт бүрэн 
хамрагдаагүй “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтан”–
ийн үнэмлэх эзэмшигчдэд үйл ажиллагааг нь хязгаарлахгүйгээр 
ажлын байран дээр нь тусгай нэмэлт хөтөлбөрийг боловсруулж, 
ИНД-141 дүрмээр зөвшөөрөгдсөн байгууллагад сургалт зохион 
байгуулан, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн 
хангуулсан байдлыг шалгаж, эрхийг баталгаажуулах 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
МИС-ийн ИНД-141-ийн гэрчилгээг сунгах үзлэг шалгалт хийсэн 
байна. 
Жилийн эцэст:  
Зөрүү арилгах сургалт  хэрхэн зохион байгуулах талаар шийдэл 
гаргаж, АТК-д хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхий нийтээр тархсан цар тахлын улмаас өндөржүүлсэн болон 
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбоотойгоор Механик, тээврийн сургуулиас сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлт 
гаргаагүй тул гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалт хийгдээгүй. Иймд 
ИНД-66 “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны 
үнэмлэх”-ийн дагуу суурь сургалт, дадлагад бүрэн хамрагдаагүй 
үнэмлэх эзэмшигч нарын ашиглалтын (Aeroplane, Rotorctaft, 
Powerplant) эсхүл авионикийн (Electric, Instrument, Radio) 
давхардсан нийт 100 ангиллын эрхийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 
05-ны өдрөөр хязгаарласан. Цаашид зөрүү арилгах сургалтад 
бүрэн хамрагдаагүй үнэмлэх эзэмшигч нарын нэмэлт авионикийн 
эсхүл ашиглалтын ангиллын эрхийг олгохдоо хүсэлт  гаргасан 
ангилалд нийцүүлэн ИНД-66 “Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх” болон түүний зөвлөмжийн 
цувралуудад заагдсан нийт 21 сэдвийн дагуу 2020 оны 10 дугаар 
сарын 26-ны өдрөөс шалгалт авч, мэдлэгийг баталгаажуулах 
болсон талаар 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 03/в/2814 
тоот  албан бичгээр агаарын тээвэрлэгч байгууллагуудад  
мэдээлсэн. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Дэлхий нийтээр тархсан цар тахлын улмаас өндөржүүлсэн болон 
бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй 
холбоотойгоор Механик, тээврийн сургуулиас сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлт 
гаргаагүй тул гэрчилгээжүүлэх үзлэг шалгалт хийгдээгүй. ИНД-66 
“Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх”-ийн 
дагуу суурь сургалт, дадлагад бүрэн хамрагдаагүй үнэмлэх 
эзэмшигч нарын ашиглалтын (Aeroplane, Rotorctaft, Powerplant) 
эсхүл авионикийн (Electric, Instrument, Radio) давхардсан нийт 
100 ангиллын эрхийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрөөр 
хязгаарласан. 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№97 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.6 Иргэний нисэхийн багц дүрэм ИНД-65, 
түүний зөвлөмжийн цувралыг Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 1-д нийцүүлэн 
сайжруулж хэрэгжүүлэх, Чикагогийн Конвенцийн Хавсралт 1-ийн 4.4.1.2, ICAO-
ын Doc 7192 “Training Manual Part A-1 General Considerations” and “D-2 Air Traffic 
Controller”, ATC training guidance Doc 9683 “Human Factors Training Manual” , 
сургалтын хөтөлбөр, ICAO-ын Doc 9426 “ATS Planning Manual”-ийн 3.2 Initial 
Training-ийн заалтын дагуу сургалтын хөтөлбөрийн хугацааг бүрэн хангасан 
сургалтаар нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн цогц, суурь сургалтыг зохион 
байгуулах, цаашид “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч”-ийг /ICAO-ын Doc 9379 
“Manual of Procedures for Establishment and Management of a State’s Personnel 
Licensing System” –ийн дагуу боловсруулсан заавраар үнэмлэх, гэрчилгээ 
олгох Зөвлөмж 201504/06. ИНЕГ-т  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

8 сая төгрөг  

Хариуцах нэгж НААХЗА, ҮГХ Л.Цогтсайхан 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын даргын 2016 оны 05 сарын 11-ний А/328 дугаар 
тушаалаар ИНД-65 "Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл"-ийн АС65-1, АС65-3, АС65-5, АС65-
6, АС65-7.1,  АС65-7.2, АС65-7.3,  АС65-7.4, АС65-7.5, АС65-7.6, 
АС65-8.1, АС65-8.2, АС65-8.3, АС65-9, АС65-10, АС65-11 
зөвлөмжийн цувралуудыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Дүгнэлтийн тоо 
/ICAO-ын Doc 9379 “Manual of Procedures for Establishment and 
Management of a State’s Personnel Licensing System” –ийн дагуу 
боловсруулсан заавраар үнэмлэх, гэрчилгээ олгосон байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Нислэгийн хөдөлгөөний ажилтны сургалтын хөтөлбөр нь 
хугацааг бүрэн хангасан цогц, суурь сургалт хийж байгаа эсэхийг 
судалж нисэхийн аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт гаргасан байна. 
Жилийн эцэст:  
ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны 
үнэмлэх, зэрэглэл” шинэчлэгдэн батлагдсантай холбогдуулан 
нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчидад ИНД-65-ийн шаардлагын 
дагуу үнэмлэх зэрэглэл олгоно. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт DOC9426 Table1, Curriculum for intial training, DOC10056 
CHAPTER 4-ийн дагуу  Нислэгийн хөдөлгөөний ажилтны 
сургалтын хөтөлбөр нь хугацааг бүрэн хангасан цогц, суурь 
сургалт хийж байгаа эсэхийг судалсан. 2020 оны 5 дугаар сарын 
04-ны өдөр 303/20 дугаартай аюулгүй ажиллагааны хяналтын 
байцаагчийн дүгнэлт гаргаж, 03/1099 тоот албан бичгийг 2020 
оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр ИНҮТ-д хүргүүлсэн. ИНҮТ “Арга 
хэмжээний төлөвлөгөө” гаргаж, энэ оны 5 дугаар сарын 15-ний 
өдөр ирүүлсэн. Хэрэгжилтэд хяналт тавьж байна. Ажлын 
төлөвлөгөө Дэлхий даяар тархсан COVID-19 цар тахлын улмаас 
Улс орон даяар өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор хэрэгжээгүй. Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2019 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Багц 
дүрэм батлах тухай” 187 дугаар тушаалын 10 дугаар хавсралтаар 
батлагдсан ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний 
ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл”-ын дагуу үнэмлэх, гэрчилгээг олгож 
байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны дүгнэлт гаргаж, холбогдох 
нэгжид хүргүүлсэн. Дүгнэлтийн дагуу цаашид авах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг эхлүүлсэн. ИНД-65 
“Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, 
зэрэглэл”-ын дагуу үнэмлэх, гэрчилгээг олгож байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№98 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.7 Зөвлөмж 201504/06–т заагдсан суурь 
сургалтын хөтөлбөрт бүрэн хамрагдаагүй “нислэгийн хөдөлгөөний удирдагч”-
ийн үнэмлэх эзэмшигчдийн эрхийг хязгаарлахгүйгээр ажлын байран дээр нь 
нэмэлт хөтөлбөрийн боловсруулж “иргэний нисэхийн багц дүрэм” ИНД-141-ийн 
зөвшөөрөгдсөн байгууллагад сургалт зохион байгуулан, сургалтын 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний 
дотор багтаан эрхийг нь баталгаажуулах /Зөвлөмж 201504/07. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, АНҮГ П.Мөнхжаргал /гүйцэтгэх/ 
НААХЗА, ҮГХ Л.Цогтсайхан/хяналт тавих/ 

Суурь түвшин Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны ажлын байрны 
дадлагын багц хөтөлбөрийг НХҮА-аас 2016 оны 03 дугаар сарын 
18-ны өдөр боловсруулан НААХЗА-ны байцаагчаар хянуулан 
Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсийн даргаар 2016 оны 4 сард 
батлуулан үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Тус хөтөлбөрийн 
дагуу ИНД-141-ээр гэрчилгээжсэн сургалтын төвүүдэд нислэгийн 
удирдагчдыг төлөвлөгөөний дагуу жил бүр сургалтад тогтмол 
хамруулж байна. 
 

Шалгуур үзүүлэлт Суурь сургалтын зөрөөг арилгах тусгай нэмэлт хөтөлбөр 
боловсруулж, ИНД-141-ийн дагуу зөвшөөрөгдсөн сургалтын 
байгууллагад сургалт зохион байгуулсан байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Зөвлөмж 201504/06–т заагдсан суурь сургалтын хөтөлбөрт бүрэн 
хамрагдаагүй нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчдын судалгаа 
гаргуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
ИНД-141-ээр гэрчилгээжсэн сургалтын төвд нислэгийн 
удирдагчдыг төлөвлөгөөний дагуу сургалтад тогтмол хамруулсан 
байна. Үнэмлэх зэрэглэл сунгуулах бүрт энэ сургалтын 
биелэлтэд хяналт тавьсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, 
зэрэглэл”-ын дагуу олгогдсон 150 нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдагч нарын анхан шатны сургалтад хамрагдсан байдлын 
талаар судалгаа хийж, судалгаагаар 40 нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдагч НТОЗШША-ны 201504/07 зөвлөмжийн шаардлагад 
нийцээгүйн тогтоогдсон. Дэлхий даяар тархсан COVID-19 цар 
тахлын улмаас анхан шатны зөрүү арилгах сургалтад хамрагдах 
нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчдыг гадаадад сургалтад 
хамруулах боломжгүй байна. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг гаргасан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 
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Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№99 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.8 Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны 
хяналтын байцаагч нарт тавигдах мэдлэг, туршлагын шаардлагыг Олон Улсын 
Иргэний Нисэхийн байгууллага /ICAO/- ын Doc 9760-ын 4-р, Doc 8335-ын 6-р 
бүлгүүдэд тавигдсан минимум шаардлагатай нийцүүлэн мөрдөж 
ажиллах/Зөвлөмж 201505/11. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

6000$ / 1 байцаагч/ 

Хариуцах нэгж НААХЗА, С.Манлай 

Суурь түвшин Байцаагчийн мэргэшлийн сургалтын журам (2016 оны 05 дугаар 
сарын 25-ны өдөр батлагдсан)-ыг ICAO-ын Doc 9760-ын 4-р, Doc 
8335-ын 6-р бүлгүүдэд тавигдсан минимум шаардлагатай 
нийцүүлэн шинэчилж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлуулсан / Inspector Qualifications Training Procedure Manual/ 
журмын тоо 
Судалгааны тоо 
Батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөнд  тусгагдсан арга хэмжээний 
тоо 
Сургалтад хамрагдсан байцаагчийн тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:   
Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч нарын заавал 
хамрагдсан сургалтын жагсаалт, сургалтад хамрагдсан байдлын 
судалгааг шинэчилж, сургалтын/ Inspector Qualifications Training 
Procedure Manual журам, сургалтын төлөвлөгөөг баталж, 
байцаагч нарыг сургалтад хамруулсан байна. 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НААХЗА-нд мөрдөгдөж байгаа сургалтын журам болох Inspector 
Qualifications Training Procedure Manual-ыг ICAO-ын Doc 9760-
ын 4-р,Doc 8335-ын 6-
р бүлгүүдэд тавигдсан минимум шаардлагатай нийцүүлж 
шалгаж үзэхэд  хяналтын байцаагч нар шаардлага  бүрэн хангаж 
байна. Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч нарын 
хамрагдсан сургалтын жагсаалтыг гаргасан. Мөн тус зааврын 
хүрээнд заавал хамрагдах сургалтын жагсаалтыг гаргаж,  2021-
2024 онд шаардлагатай сургалтад хамруулахаар төлөвлөгөөг 
гаргасан. COVID-19 цар тахлын улмаас өндөржүүлсэн болон бүх 
нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор 
Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч нар 
2020 онд   хамрагдах байсан 9 сургалтад хамрагдаагүй. Онлайн 
горимоор 10 байцаагч   “Safety Management Systems workshop by 
COSCAP-NA Programme in cooperation with the European Union 

Aviation Safety Agency (EASA)” сургалтад амжилттай хамрагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны байцаагч нарын заавал 
хамрагдсан сургалтын жагсаалт, сургалтад хамрагдсан байдлын 
судалгааг шинэчилсэн.Цар тахилын улмаас  хяналтын 
байцаагчид 2020 онд сургалтад хамрагдаагүй. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№100 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.9 Агаарын тээврийн компаниудын 
“Техник үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий заавар”-т тусгагдсан, техник 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

үйлчилгээг гүйцэтгэх, гэрчилгээжүүлэх ажилтанд эрх олгох журмыг ИНД 145.60-
д заасан шаардлагатай нийцүүлэх арга хэмжээг авах/Зөвлөмж 2016.03.11. ИНЕГ-
т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин АэроМонголиа ХХК, Хүннү Эйр ХХК, Изинис Эйрвэйз ХХК, 
Монголиан Эйрвейс Карго ХХК, Геосан ХХК, МАК ХХК, А-Жет 
Авиэйшн ХХК, Блу Скай Авиэйшн ХХК-ууд “Техник үйлчилгээний 
байгууллагын ерөнхий заавар”-т ИНД 145.60-д заасан 
шаардлагыг бүрэн тусгаж батлуулсан. 
МИАТ ХК-ийн “Техник үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий 
заавар”-т ИНД 145.60-д заасан шаардлагыг бүрэн тусгахаар 
ажиллаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД 145.60-д заасан шаардлагуудыг МИАТ ТӨХК-ийн “Техник 
үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий заавар”-т тусгасан байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
МИАТ ТӨХК-ийн “Техник үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий 
заавар”-т ИНД 145.60-д заасан шаардлагуудыг бүрэн тусган 
баталгаажуулсан байна. 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “МИАТ” ТӨХК-ийн ТҮБЕЗ-ын 9 дүгээр өөрчлөлтөд ИНД-145.60-д 
заасан шаардлагыг оруулсныг хянаж, 2020.02.19-ний өдөр 
баталсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “МИАТ” ТӨХК-ийн “Техник үйлчилгээний байгууллагын ерөнхий 
заавар”-т ИНД 145.60-д заасан шаардлагуудыг тусгасныг хянаж, 
баталгаажуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№101 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.10 Агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх олгох шалгалтыг ICAO, Annex 1, 4.2.1.2 -ын 
дагуу өргөдөл гаргасан ангилалтай уялдуулан авах, үнэмлэх олгоход 
шаардлагатай ангиллын дадлага, туршлагын шаардлагыг өргөдөл гаргагч 
хангасан эсэхийг нарийвчлан шалгах тогтолцоог бүрдүүлэх /Зөвлөмж 
2016.03.14. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ҮГХ Л.Цогтсайхан 

Суурь түвшин АХТҮА-ны  үнэмлэх  олгох  шалгалтыг  ИНД-66  дүрмийн 
Зөвлөмжийн Цувралуудад заагдсан 21 сэдвийн дагуу ИНЕГ-
уудын нэрийн өмнөөс ICAO, Annex 1 болон тухайн улсын хууль 
дүрэмд нийцсэн мэргэжлийн үнэмлэх олгоход шаарддаг шалгалт 
авах үйлчилгээ үзүүлдэг Шинэ Зеланд Улсад төвтэй ASPEQ 
компанитай Монгол Улсын ИНЕГ мэргэжлийн шалгалтын 
үйлчилгээ авах гэрээг 2016.06.30-нд байгуулсан. Тус шалгалт 
авах үйлчилгээг 2017.03.03-нд ИНЕГ-ын даргын зөвлөлийн 
хурлын шийдвэрээр ASPEQ компаниар шалгалт авах үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг хангахтай холбоотойгоор тодорхойгүй 
хугацаагаар хойшлуулсан.  
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АХТҮА-ны үнэмлэх эзэмшигчийн эдлэх эрхийг ИНД-66 Хавсралт 
Б болон В, ЗЦ66-1 Хавсралт 1 болон 2-т заасны дагуу олгож 
байна. 

Шалгуур үзүүлэлт ICAO, Annex 1, 4.2.1.2 -ын дагуу өргөдөл гаргасан ангилалтай 
уялдуулан үнэмлэх олгох шалгалт авдаг болох 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  
ASPEQ  компанитай  байгуулсан гэрээг сунгасан байна. 
Шалгалтын анги танхим, тоног төхөөрөмжийг гэрээний 
шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэсэн байна. 
Шалгалтын системийн тест хийж, шинэчлэгдсэн дүрмийн 
өөрчлөлттэй холбогдуулан асуултын санд шинэчлэлт хийсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ASPEQ  компанитай  байгуулсан гэрээг 2020 оны 5 дугаар сарын 
14-ний өдөр сунгасан. Шалгалтын анги танхим, тоног 
төхөөрөмжийг бэлтгэж, шалгалтын системийн тест хийж бэлтгэл 

ажлыг бүрэн хангасан. ИНД-66-ын зөвлөмжийн цувралуудад 

заагдсан 21 сэдвийн дагуу шинэчлэгдсэн дүрмийн өөрчлөлттэй 
уялдуулан асуултын санг шинэчилсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ASPEQ  компанитай  байгуулсан гэрээг 2020 оны 5 дугаар сарын 
14-ний өдөр сунгасан. Шалгалтын анги танхим, тоног 
төхөөрөмжийг бэлтгэж, шалгалтын системийн тест хийж бэлтгэл 

ажлыг бүрэн хангасан. ИНД-66-ын зөвлөмжийн цувралуудад 

заагдсан 21 сэдвийн дагуу шинэчлэгдсэн дүрмийн өөрчлөлттэй 
уялдуулан асуултын санг шинэчилсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

 100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№102 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.11 Нисгэгчийн үнэмлэх, ангилал олгох 
мэдлэгийн болон нислэгийн шалгалтыг ИНД-61 дүрэмд заасны дагуу тухайн 
ангиллын шаардлагатай уялдуулан бүрэн авдаг болох./Зөвлөмж 2016.03.15. 
ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

2 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ҮГХ Л.Цогтсайхан 

Суурь түвшин ATPL нисгэгчийн мэргэжлийн үнэмлэх горилогчдоос мэргэжлийн 
шалгалт авах бэлтгэл ажлын хүрээнд ИНД-61-ийн зөвлөмжийн 
цувралуудад заасан шалгалтын сэдвүүдэд холбогдох ном гарын 
авлагуудыг ASPEQ байгууллагаас хүлээн авсан. Тус гарын 
авлага, номуудыг дижитал хэлбэрт оруулан үнэмлэх болон 
үнэмлэхний ангилал горилогч нарт хүртээмжтэй байхаар бэлтгэл 
ажил хийгдэж дууссан. ASPEQ компанитай Монгол Улсын ИНЕГ 
мэргэжлийн шалгалтын үйлчилгээ авах гэрээ 2019.06.30-нд 
дуусгавар болсон ба 2019 оны 10-р сарын 16-ны өдрийн ИНЕГ-
ын даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр тус гэрээг 
үргэлжлүүлэн сунгахаар шийдвэрлэсэн. Өргөдөл гаргасан 
ангилалтай уялдуулан шалгалт авах бэлтгэл ажлыг хангаж 
байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Нисгэгчийн үнэмлэх, ангилал олгох мэдлэгийн болон нислэгийн 
шалгалтыг ИНД-61 дүрэмд заасны дагуу тухайн ангиллын 
шаардлагатай уялдуулан бүрэн авдаг болох 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  
ASPEQ  компанитай  байгуулсан гэрээг сунгасан байна. 
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Шалгалтын анги танхим, тоног төхөөрөмжийг гэрээний 
шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэсэн байна. 
Шалгалтын системийн тест хийж,шинэчлэгдсэн дүрмийн 
өөрчлөлттэй холбогдуулан асуултын санд шинэчлэлт хийсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ Зеланд Улсад төвтэй ASPEQ limited компанитай 
шалгалтын үйлчилгээ авах гэрээг 2020 оны 5 дугаар сарын 14-нд 
сунгагдсан. Шалгалтын анги танхим, тоног төхөөрөмжийг 
бэлтгэж, шалгалтын системийг тестэлсэн. ИНД-61 зөвлөмжийн 
цуврал 61-7-д заагдсан 7 сэдвийн дагуу шалгалтын системийн 
тест хийж, шинэчлэгдсэн дүрмийн өөрчлөлттэй уялдуулан 
асуултын санг шинэчилсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шинэ Зеланд Улсад төвтэй ASPEQ limited компанитай 
шалгалтын үйлчилгээ авах гэрээг 2020 оны 5 дугаар сарын 14-нд 
сунгагдсан. Шалгалтын анги танхим, тоног төхөөрөмжийг 
бэлтгэж, шалгалтын системийг тестэлсэн. ИНД-61 зөвлөмжийн 
цуврал 61-7-д заагдсан 7 сэдвийн дагуу шалгалтын системийн 
тест хийж, шинэчлэгдсэн дүрмийн өөрчлөлттэй уялдуулан 
асуултын санг шинэчилсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№103 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.12 Олон улсын нисэх байгууллагын үйл 
ажиллагааны практикт нэвтэрсэн орон нутгийн физик газар зүйн онцлог, хөөрч 
буух зурвасны үзүүлэлтээс хамаарч агаарын хөлөг үйлдвэрлэгчийн тогтоосон 
хөндлөнгийн салхины зөвшөөрөгдөх хэмжээг нислэгийн аюулгүй байдлын 
шаардлагад нийцүүлэн тогтоож мөрдөх. /Зөвлөмж 2016.06.22. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл  ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСҮАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 

Суурь түвшин Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага нь 
агаарын хөлгийн үйлдвэрлэгчийн нислэг ашиглалтын зааврыг 
(Airplane Flight Manual) ИНЕГ-аар хүлээн зөвшөөрүүлж, тус 
зааварт заагдсан хөндлөнгийн салхины хязгаарлалтыг мөрдлөг 
болгон ажилладаг. 

Агаарын хөлгийн нислэгийн заавар (Airplane Flight Manual)-ыг 
НСҮАХХ-ийн дарга зөвшөөрч Limitation хэсгийг агаарын 
тээвэрлэгч нар баримтлан ашиглаж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт НААХЗА-ны зүгээс ИНД-91.109-ийн дагуу Зөвлөмж 201606/22-г 
хэрэгжүүлэх боломжгүй талаар Нислэг, техникийн осол зөрчлийг 
шинжлэн шалгах албатай зөвшилцөж, шийдэл гаргах. 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жил: 
 Нислэг, техникийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах албатай 
зөвшилцөж, шийдэл гаргасан байна.  
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Special Approach Procedure”-тай аэродром манай улсад байхгүй 
учраас зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх шаардлагагүй гэж үзэн, 
НТОЗШША-ны шинжээч О.Бат-Оршихтой уулзаж, нэгдсэн 
шийдвэрт хүрсэн. Мөн НТОЗШША-ны удирдлага, шинжээчидтэй 
2020 оны 4  дүгээр сарын 13-ны өдөр   уулзаж, зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийн талаар  санал солилцож,  зөвлөмжийг хаасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Зөвлөмжийг  хэрэгжсэнд тооцож хаасан. 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№104 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.13 Орон нутгийн бүх нисэх буудлын цаг 
уурын автомат ажиглалтын төхөөрөмжийг (MAWS-301г.м) Чикагогийн 
конвенцийн 3-р Хавсралт болон холбогдох Doc-ын шаардлагад нийцүүлэн 
байрлуулах арга хэмжээг авах.Зөвлөмж 2017.01.03. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, АНҮГ П.Мөнхжаргал /гүйцэтгэх/  
НААХЗА, ААНХХ С.Ерханат /хяналт тавих/ 

Суурь түвшин Судалгаагаар 15 нисэх буудлын цаг уурын станцыг шилжүүлэн 
суурилуулах шаардлага гарсан ба 2019 онд Ховд, Алтай, Дэглий-
Цагаан нисэх буудлуудын шилжүүлэн суурилуулалт хийгдсэн. 
2020 оны 4 сард Мөрөн нисэх буудлын цаг уурын станцыг 
шилжүүлэн суурилуулна. Цаашид 11 нисэх буудлын цаг уурын 
станцыг шилжүүлэн суурилуулна. 

Шалгуур үзүүлэлт Чикагогийн конвенцийн 3-р Хавсралт болон холбогдох Doc-ын 
шаардлагад нийцүүлэн шилжүүлэн суурилуулсан нисэх буудлын 
цаг уурын станцын тоо 
Шинэчилсэн QLC-50 цаг уурын станцын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст:  
6 нисэх буудлын цаг уурын станцыг Чикагогийн конвенцийн 3-р 
Хавсралт болон холбогдох Doc-ын шаардлагад нийцүүлэн 
шилжүүлэн суурилуулсан байна. 
5 нисэх буудлын QLC-50 цаг уурын станцыг шинэчилсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Баянхонгор, Гурвансайхан, Доной, Өлгий нисэх буудлын цаг 
уурын автомат станцуудыг нүүлгэн шилжүүлж, ИНЕГ-ын Дэд 
даргын 2020.12.14-ний өдрийн А/473 дугаар тушаалаар ажил 
хүлээн авах комисс томилогдсон. Мөрөн НБ-ын цаг уурын 
автомат станцыг нүүлгэн шилжүүлэн хүлээн авсан. Саусгоби 
Сэндс ХХК  Овоот нисэх буудлын үйл ажиллагааг  2020 оны 9 
дүгээр сарын 18-ны өдрөөс эхлэн тодорхойгүй хугацаагаар 
зогсоосноо 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрийн 108 тоот 
албан бичгээр  мэдэгдсэн. ИНЕГ-ын 2020 оны худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд Ховдын Булган сумын нисэх буудал, 
Булган аймаг дахь нисэх буудал, Тосонцэнгэл нисэх буудал, 
Арвайхээр нисэх буудал, Хархорин нисэх буудлуудын нисэхийн 
цаг уурын станц QLC-50-ыг шинэчлэхээр саналаа өгсөн боловч 
хөрөнгийн эх үүсвэр байхгүй гэсэн шалтгаанаар хасагдсан. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 5 нисэх буудлын цаг уурын станцыг Чикагогийн конвенцийн 3-р 
Хавсралт болон холбогдох Doc-ын шаардлагад нийцүүлэн 
шилжүүлэн суурилуулсан. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№105 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.14 Орон нутгийн нисэх буудлуудад 
шатахуун хадгалах, агаарын хөлөгт сумлах үйлчилгээг ИНД-144 дүрмийн дагуу 
гэрчилгээжүүлэн үйл ажиллагаа, чанарын хяналтын тогтолцоог олон Улсын 
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иргэний нисэхийн байгууллагын Doc-9977-д тусгагдсан зөвлөмж, стандарт 
болон үндэсний MNS 6591:2016 стандартад нийцүүлэх арга хэмжээг авах. 
Зөвлөмж 2018.12.02. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ИНҮТ, НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин ИНД-144-ийн S-3 ангиллаар гэрчилгээ авах ажлыг зохион 
байгуулахаар НБУГ-ын даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ний 
өдрийн А/17 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. 
Ажлын хэсэг нь гэрчилгээжүүлэлттэй холбогдуулан “Шатахуун 
хангамжийн үйл ажиллагааны заавар”-ыг 2019 онд 
боловсруулан, НААХЗА-аар хянуулж байна. Тус зааварт үйл 
ажиллагаа, аюулгүй ажиллагаа, чанарын хяналтын тогтолцоог 
тусгасан.Мөн орон нутгийн нисэх буудлуудын шатахууны 
байгууламжийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
нарийвчилсан үнэлгээг 2019 онд хийлгэсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-144 дүрмийн дагуу гэрчилгээжүүлэх, үйл ажиллагааг Олон 
улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Doc-9977-д тусгагдсан 
зөвлөмж, стандарт болон үндэсний MNS 6591:2016 стандартад 
нийцүүлэх 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
“Шатахуун хангамжийн үйл ажиллагааны заавар”-ыг 
боловсруулан НААХЗА-д хүргүүлсэн байна.  
НААХЗА “Шатахуун хангамжийн үйл ажиллагааны заавар”-ыг  
хянасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНУТ-өөс 2020.03.25-ны өдөр ирүүлсэн “ИНУТ-ын шатахууны 
үйл ажиллагааны заавар”-г 2020.04.24-д хүлээн зөвшөөрсөн. 
ИНҮТ-д 2020.06.03-нд ИНД-144 гэрчилгээг олгосон 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ИНҮТ-д 2020.06.03-нд ИНД-144-ийн дагуу шатахуун хангамжийн 
байгууллагын  гэрчилгээг олгосон 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№106 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.15  Шатах тослох материалын 
шинжилгээ хийж, ИНЕГ-ын харьяа лабораториудад ИНД-144 дүрэм, холбогдох 
стандартуудад заагдсан шаардлагатай шинжилгээг бүрэн хийх, хүний хүчин 
зүйлийн нөлөөг багасгасан орчин үеийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр 
хангах арга хэмжээг авах.Зөвлөмж 2018.12.03. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

387 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ИНҮТ, АНҮГ П.Мөнхжаргал 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын 2020 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөлд 
нийт 7 иж бүрдэл бүхий хэмжих багаж худалдан авахаар 
тусгагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт  Худалдан авсан хэмжих багажийн тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: 7 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Худалдан авах тендер нь 2020.10.12-нд зарлагдсан бөгөөд 
2020.11.17-нд нээх байсан боловч COVID-19 цар тахлын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан хойшлогдож 2020.12.07-нд нээж, үнэлгээ 
хийж, “Монтехдистрибьюшн” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах 
шатандаа байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Монтехдистрибьюшн” ХХК шалгарч, гэрээ байгуулах шатандаа 
байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№107 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.16 ИНЕГ, Хүннү Эйр ХХК-д 
Дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч нарын 
нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлт, зөвлөмжийг тогтмол 
бүртгэн дүн шинжилгээ хийж, зохих сургалт, шалгалтын хөтөлбөрт тусгах 
болон бусад холбогдох арга хэмжээг авч байх тогтолцоог бүрдүүлэх.Зөвлөмж 
2019.04.05. ИНЕГ-т / 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА С.Манлай 

Суурь түвшин Дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч 
нарын нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлт, 
зөвлөмжийг тогтмол бүртгэн, дүн шинжилгээ хийж ажиллах 
талаар ажил үүргийн зохицуулалтын журмыг боловсруулж байна. 
Тус журмын хүрээнд агаарын тээвэрлэгч байгууллагуудын 
заавар, хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталгаажуулахаар 
ажиллаж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн хэрэгжүүлсэн байдлыг шалгаж, дүгнэлт гаргасан 
байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч 
нарын нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлтэд 
дүн шинжилгээ хийх журмыг  боловсруулж, батлуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Тус журмыг үнэмлэх сунгалтад хэрэгжүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсээс 2020 оны 3 
дугаар сарын 13-ны өдрийн 03/в/595 тоот бичгээр Хүннү Эйр ХХК-
д дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч 
нарын нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлт, 
зөвлөмжийг бүртгэх, дүн шинжилгээ хийж ажиллах талаар 
зөвлөмж хүргүүлсэн. Улмаар ИНЕГ-ын дэд даргын 2020 оны 6 
дугаар сарын 15-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Хүннү 
Эйр ХХК-д 2020 оны 6 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд 
төлөвлөгөөт бус үзлэг шалгалт гүйцэтгэсэн. Тус компани нь 
“Flight operation manual Part D” зааврыг боловсруулан, 2016 оны 
6 дугаар сарын 06-ны өдөр ИНЕГ-ын Нислэгийн стандарт, үйл 
ажиллагааны хяналтын хэлтсээр баталгаажуулж, үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж байгаа нь тогтоогдсон. Энэхүү зааварт 
дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч 
нарын нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлт, 
зөвлөмжийг бүртгэх, дүн шинжилгээ хийх журам  багтсан байна. 
Мөн энэхүү зааврыг бүхэлд нь шинэчлэн баталгаажуулахаар 
ажиллаж байгаа талаар танилцуулсан. Иймд журмын 
хэрэгжилтийг шалгаж нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын 
байцаагчийн 458/20 дугаар дүгнэлт гаргасан бөгөөд тус журмыг 
үнэмлэх, зэрэглэл сунгалтад  мөрдөж байна. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин Дадлагажуурын давтан сургалт, шалгалтын үед багш, шалгагч 
нарын нисгэгчийн ур чадвар, мэдлэгийн талаар өгсөн үнэлэлтэд 
дүн шинжилгээ хийх журам батлагдсан. Тус журмыг үнэмлэх 
сунгалтад хэрэгжүүлж байна. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№108 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2.17 Олон улсын SAE AS стандартын дагуу 
Агаарын хөлгийн мөстөлт арилгах, хамгаалах ажиллагааны болон сургалтын 
зааврыг боловсруулж, мөрдөж ажиллах Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж 
201902/02. ИНЕГ-ын НБУГ-т. /Safety recommendation 201902/02. MCAA/. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.7  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, НБҮГ Д.Мягмарсүрэн 

Суурь түвшин Dе/аnti-icing хийх үйл ажиллагаанд SАЕ АS6285, АS6286 
стандартуудыг мөрдөн ажиллаж байна."Агаарын хөлгийн 
гадаргууг мөстөлтөөс хамгаалах болон гадаргууд тогтсон цас, 
мөсийг арилгах зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагааны заавар"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулан 
НААХЗА-аар 2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр 
баталгаажуулан, зааварт орсон нэмэлт өөрчлөлтийг 12 
байгууллагад хүргүүлэн, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж 
байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан сургалтын зааврын тоо 
Сургалтын тоо 

Хүрэх түвшин Жилийн эцэст: Агаарын хөлгийн мөстөлт арилгах, хамгаалах 
ажиллагааны болон сургалтын зааврыг боловсруулж, 
батлуулсан байна. 
Сургалт зохион байгуулж, зааврыг мөрдсөн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Стандартуудын орчуулгыг “Шинэ увидас” ХХК-иар гүйцэтгүүлж,  
2020 оны 6 дугаар сард хүлээн авсан. "Агаарын хөлгийн 
гадаргууг мөстөлтөөс хамгаалах болон гадаргууд тогтсон цас, 
мөсийг арилгах зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 
аюулгүй ажиллагааны заавар"-т нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Орчуулга хийсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №.3.1.3 Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл 
олгоно. 

Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1   

№109 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.1 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 
сунгах, гэрчилгээ олгох./ИНД-119, 121, 135/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.2 
39 дүгээр зүйлийн 39.1, ИНД-119 “Агаарын тээвэрлэгч 
гэрчилгээжүүлэлт”, ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл 
ажиллагаа – Багтаамж ихтэй онгоц”, ИНД-135 “Агаарын 
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тээврийн үйл ажиллагаа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСУАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 

Суурь түвшин 2019 онд ИНД-119-ийн дагуу 4 агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 
сунгаж, 2 гэрчилгээ шинээр олгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-119, ИНД-121, ИНД-135-ийн дагуу гэрчилгээжсэн агаарын 
тээвэрлэгчийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олголт -1, сунгалт -1  
/ИНД-119/135 “Тэнгэрийн Улаач Шинэ” ХХК-олголт -4-р сард 
“ИНД-119/121,  5-р сард “МИАТ” ТӨХК/  
Агаарын тээвэрлэгчээс гэрчилгээ шинээр эзэмших эсхүл сунгах 
тухай хүсэлт, өргөдөл ИНЕГ-т ирүүлсний дагуу 
гэрчилгээжүүлэлтийн үзлэг шалгалт хийгдэж, ажлын хэсэг 
нэгдсэн тайлан гаргаж, Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг олгох 
эсхүл сунгах эсэх шийдвэрийг ИНЕГ-ын даргаар гаргуулна. 
Жилийн эцэст: 
 ИНД-119/135-ийн дагуу Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 
олголт -1 / “Монголиан Эйрвейс” ХХК  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНД-119, ИНД-135-ийн дагуу “Тэнгэрийн Улаач Шинэ” ХХК-д АТ-

029 дугаартай агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг 3 жилийн 

хугацаатайгаар олгосон бол ИНД-119, ИНД-121-ийн дагуу 

“МИАТ” ТӨХК-д АТ-003 дугаартай агаарын тээвэрлэгчийн 

гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 3 жилээр сунгасан. Монголиан 

Эйрвэйс ХХК-д ИНД-119, ИНД-135-ийн дагуу АТ-030 дугаартай 

Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар 

олгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрчилгээ шинээр олгосон -2 
Гэрчилгээ сунгасан -1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

№110 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.3.2  Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн 
гэрчилгээ сунгах, гэрчилгээ олгох. /ИНД-129/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 
13.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, ИНД-129 “Гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Гадаад арга хэмжээний зардал 

Хариуцах нэгж НААХЗА, НСУАХХ М.Эрдэнэбатмөнх 

Суурь түвшин 2019 онд ИНД-129-ийн дагуу агаарын тээвэрлэгчийн 1 гэрчилгээг 
сунгаж,  1 гэрчилгээ шинээр олгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-129 -ийн дагуу гэрчилгээжсэн гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний сунгалт-1 / 
Aircompany SCAT / 
Жилийн эцэст:  
Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний сунгалт-2 / 
Asiana Airlines, Air Busan/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “SCAT” компанийн FAOC-015 дугаартай гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчийн гэрчилгээг 5 жилээр, “Asiana Airlines” компанийн 
FAOC-018 дугаартай гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн 
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гэрчилгээг 5 жилээр, Air Busan” компанийн FAOC-012 дугаартай 
гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг 1  жилээр тус тус 
сунгасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Гэрчилгээ сунгалт -3 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  
захирагчийн үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.4 Агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрлийг олгоно. 

Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1   

№111 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.4.1 Агаарын хөлгийн Техник үйлчилгээний  
байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгах /ИНД-145/  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар 
зүйлийн 13.1.3 “агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх”, 
ИНД-145 – Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний 
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт, ИНЕГ-ын даргын 2015 оны 
А/416 дүгээр “үйлчилгээний төлбөр авах тухай” тушаал;  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж НААХЗА, НТЧХ, Б.Хүдэрчулуун 

Суурь түвшин 2019 онд ИНД-145-ын дагуу 16 байгууллагыг гэрчилгээжүүлэв. 
/Дотоод – 7, Гадаад – 9/  

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-145-ын дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Гэрчилгээ сунгалт -4 / “Геосан” ХХК, “МАК” ХХК 
“Хүннү Эйр” ХХК, “АэроМонголиа” ХХК/ 
Жилийн эцэст:  
Гэрчилгээ сунгалт - 1 / Изинис Эйрвэйз ХХК/  
Гадаадын агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагаас 
хүсэлт ирүүлсний дагуу гэрчилгээ олгосон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Геосан” ХХК–ийн  агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний  
байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2020.04.03-ны 
өдрөөс 2020.05.02 хүртэл, “Хүннү Эйр” ХХК-ийн агаарын хөлгийн 
техник үйлчилгээний  байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй 
хугацааг  2020.04.09-ны өдрөөс 2020.10.08 хүртэл,  “Геосан” 
ХХК-ийн агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний  байгууллагын 
гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг  2020.05.12-ны өдрөөс 2020. 
11.11 хүртэл, “АэроМонголиа” ХХК-ийн агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний  байгууллагын гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 
2020.05.27-ны өдрөөс 2020.10.27 хүртэл,  Изинис Эйрвэйз” ХХК–
ийн  агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний  байгууллагын 
гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг 2020.09.23-ны өдрөөс 
2021.03.22 хүртэл тус тус сунгасан. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Гэрчилгээ сунгасан-5 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.5 Аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоно. 
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Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1   

№112 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.5.1 Аэродромын гэрчилгээ, зөвшөөрөл 
олгох, сунгах /ИНД-139/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.2, 
13.1, “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль”-ийн 29 
дүгээр зүйлийн 29.1.11, “ИНД-139 “Аэродромын үйл 
ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар. 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ААНХХ, С.Ерханат 

Суурь түвшин 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Монгол Улсад 
аэродромын гэрчилгээтэй 13 нисэх буудал, аэродромын түр 
зөвшөөрөлтэй 2 нисэх буудал үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 2019 
онд ИНД-139-ийн хүрээнд Аэродромын гэрчилгээ олголт - 2, түр 
зөвшөөрөл олголт – 1, сунгалт-11 хийсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт ИНД-139-ийн дагуу аэродромын гэрчилгээ сунгалтын тоо 
 шинээр олгосон аэродромын гэрчилгээний тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Аэродромын гэрчилгээ сунгалт 9, 
Аэродромын гэрчилгээ олголт- 1  

Жилийн эцэст:  
Аэродромын гэрчилгээ сунгалт- 4 /Доной НБ, Баянхонгор НБ, 
Арвайхээр НБ, Ховд НБ/ 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гэрчилгээ сунгалт: 

1)  Тавантолгой нисэх буудал ХХК /Аэродромын гэрчилгээг 

цуцалсан. 

2) Ханбумбат нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 

2021 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэл          1 жилээр 

сунгасан. 

3) Чойбалсан нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 

2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл 6 сараар 

сунгасан. Чойбалсан нисэх буудлын Аэродромын 

гэрчилгээний хугацааг 2022 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр 

хүртэл сунгасан. 

4) Гурвансайхан нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээг Иргэний 

нисэхийн ерөнхий газрын Аюулгүй ажиллагааны зөвлөлийн 

хурлын 03/20 дугаартай шийдвэр болон  холбогдох үзлэг 

шалгалтыг гүйцэтгэсэн байцаагчийн 388/20 дугаартай 

дүгнэлтийг тус тус үндэслэн хүчинтэй хугацааг 2020 оны 7 

сарын 30-ны өдөр хүртэл 2 сараар сунгасан.Гурвансайхан 

нисэх буудлын аэродромд 2020 оны  7 дугаар сарын 23-наас 

26-ны өдрүүдэд үзлэг шалгалт гүйцэтгэхэд өмнөх дүгнэлтийн 

шаардлагуудын биелэлт хангалтгүй байсан тул байцаагчийн 

519/20 дугаартай дүгнэлтээр аэродромын гэрчилгээний 

хүчинтэй хугацааг сунгахаас татгалзаж,  тус  нисэх буудлын 

аэродромын үйл ажиллагаанд 2020 оны              10 дугаар 

сарын 02-ноос 04-ний өдрүүдэд ИНД-139-ийн дагуу 

гэрчилгээжүүлэлтийн үзлэг шалгалтыг дахин гүйцэтгэж, 

Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2020 оны 10 сарын 13-ны 

өдрөөс 2021 оны  10 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл 1 

жилийн хугацаатай сунгасан. 

5) Овоот нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хүчинтэй 

хугацааг ИНД 139-ийн дагуу түдгэлзүүлж, холбогдох НОТАМ 

мэдээг зарлуулсан. 

6) Мөрөн нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний 

хугацааг  2021 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл 1 

жилээр сунгасан.  
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7) Чингис хаан ОУНБ (Буянт-Ухаа НБ)-ын Аэродромын 

гэрчилгээний хугацааг ИНД139-ийн дагуу үзлэг шалгалт 

хийсэн байцаагчийн 385/20 дугаартай дүгнэлтийг үндэслэн 

2020 оны 06 сарын 30-ны өдрийг дуустал  сунгасан. “Буянт-

Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний 

хугацааг 2021 оны 12 сарын 01-ний өдөр хүртэл 1 жилийн 

хугацаатай сунгасан. 

8) Дэглий цагаан нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний 

хугацааг 2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл сунгасан.  

9)  Өлгий нисэх буудлын  Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 
2021 оны 7 дугаар сарын  31-ний өдөр хүртэл  1 жилээр 
сунгасан.  

10)“Арвайхээр” дахь нисэх буудалд ИНД139-ийн хүрээнд 
гэрчилгээжүүлэлтийн үзлэг шалгалт хийсэн байцаагчийн 
530/20 дугаартай дүгнэлтийг үндэслэн  ИНД139-ийн 139.9 
дүгээр заалтын дагуу Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ 
олгоогүй.  Тус нисэх буудал нь хязгаарлагдмал аэродромын 
гэрчилгээ авах хүртэл хугацаанд ИНД139-ийн I бүлэг буюу 
гэрчилгээжээгүй аэродромын шаардлагын хүрээнд үйл 
ажиллагаа явуулах боломжтой. 

11)Баянхонгор нисэх буудлын  Аэродромын гэрчилгээний 
хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл 1 
жилийн хугацаатай сунгасан.  

12)Доной нисэх буудлын  Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 
2021 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл 1 жилийн 
хугацаатай сунгасан.  

13)Ховд нисэх буудлын Аэродромын гэрчилгээний хугацааг 2021 
оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл  6 сараар сунгасан.   
Гэрчилгээ олголт: 
Хөшигийн хөндий дэх Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ 
нисэх буудлын аэродромыг гэрчилгээжүүлэхээр үзлэг шалгалтыг 
2020 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн  гүйцэтгэж, 
байцаагчдын 421/20 дугаартай дүгнэлт гарсан.“Нью 
Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ийн үйл ажиллагаа 
жигдрээгүй, боловсон хүчингүй, техник тоног төхөөрөмж 
хангалтгүй байгаа нь ИНД139-ийн В Бүлэг “Аэродромын 
гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага”-д нийцэхгүй, үйл ажиллагааны 
бэлэн байдал хангагдаагүй тул ИНД139-ийн 139.9-ийн дагуу 
аэродромын гэрчилгээг олгох боломжгүй гэж дүгнэсэн. ИНЕГ-ын 
дэд даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндий дэх  “Чингис хаан” ОУНБ-д 
2020 оны 9 дүгээр сарын 24-нөөс 30-ны өдрүүдэд гүйцэтгэсэн 
аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн үзлэг шалгалтаар үл нийцэл, 
дутагдлууд илэрсэн ба байцаагчийн 421/20 дугаартай 
дүгнэлтээр тавигдсан шаардлагууд бүрэн хэрэгжээгүй тул  “Нью 
Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-д ИНД-139.9-ийн 
дагуу аэродромын гэрчилгээг олгоогүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аэродромын гэрчилгээ сунгалт-13 
Аэродромын гэрчилгээ олголт- 1 / Нью Улаанбаатар 
Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК –д  гэрчилгээжүүлэлтийн багийн 
нэгдсэн дүгнэлтийг   үндэслэн Аэродромын гэрчилгээ олгохоос 
татгалзсан./ 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн  захирагчийн 
үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.6 Иргэний нисэхийн ажилтанд мэргэжлийн үнэмлэх, эрүүл мэндийн 
гэрчилгээ олгоно. 
Эрх зүйн акт: Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 391 дүгээр зүйл 

№113 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.6.1 Иргэний нисэхийн ажилтанд 
мэргэжлийн үнэмлэх, эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох /ИНД-61, 65, 66, 67/ 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн хуулийн 391 дүгээр зүйл 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1 улирал 2 улирал 3 улирал 4 улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар. 

Хариуцах нэгж НААХЗА, ҮГХ Д.Цогтсайхан 

Суурь түвшин Нисгэгчийн үнэмлэх эзэмшигч -135 
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
эзэмшигч- 241 
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
эзэмшигч-133 
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмшигч-370 

Шалгуур үзүүлэлт Нисгэгчийн үнэмлэх зэрэглэл сунгалтын тоо 
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэрэглэл сунгалтын тоо 
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны шинэчилсэн 
үнэмлэх зэрэглэл сунгалтын тоо 
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ олголтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: /335/ 
Нисгэгчийн үнэмлэх зэрэглэл, гэрчилгээ олгох-70 
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэрэглэл олгох- 100 
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэргэлэл, гэрчилгээ олгох- 65 
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох-100 
Жилийн эцэст: /323/ 
Нисгэгчийн үнэмлэх зэрэглэл, гэрчилгээ олгох-60 
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэрэглэл олгох- 100 
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэргэлэл, гэрчилгээ олгох- 63 
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох-100 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийт 758 нисэхийн мэргэжлийн ажилтанд үнэмлэх зэрэглэл, 
гэрчилгээ олгосон.Үүнд: 

 Нисгэгчийн үнэмлэх зэрэглэл, гэрчилгээ олгох-130 

 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 

зэрэглэл олгох- 208 

 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 

зэргэлэл, гэрчилгээ олгох- 133 

 Эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох-287 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нисгэгчийн үнэмлэх зэрэглэл, гэрчилгээ олгох-130 
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэрэглэл олгох- 208 
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх 
зэргэлэл, гэрчилгээ олгох- 133 
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгох-287 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

 

 

 

 

 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 100% 70% 30% 0% 
Хугацаа 
болоогүй 

1. Төрийн захиргааны болон 
хүний нөөцийн удирдлагын 
манлайллаар хангах 

4 23 19 3 1 - - 

 

93.0% 

2. Мэдээллийн технологийн 
бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем 
хөгжүүлэх, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, статистик мэдээ 
гаргах, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангах 

4 9 5 3 - - 1 88% 

3. Гадаад харилцаа, хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх 

1 2 - - - - 2 - 

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

4 13 9 - 3 - 1 82.5% 

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

2 8 8 - - - - 100% 

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

3 9 8 1 - - - 97% 

Нийт  64 49 7 4 - 4 91.8% 
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ДӨРӨВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 4.1 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.1 Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллаар 
хангана. 

№114 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.1 Иргэний нисэхийн хүний нөөцийн дунд 
хугацааны /2020-2024 он/ стратеги төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1.4, 7.1.6, 10.1, Төрөөс иргэний нисэхийн 
салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлогын 1.2.5, 8.1.1, 8.1.2 
дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Хүний нөөцийн 2020-2023 оны стратеги төлөвлөгөөний төсөл 
боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан баримт бичгийн тоо  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Стратеги төлөвлөгөөний төслийг болон түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө, стратегийг үнэлэх журмыг ИНЕГ-ын 
даргын тушаалаар батлуулсан байна.  
Жилийн эцэст:  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-60%  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Стратеги төлөвлөгөөний төсөлд холбогдох нэгжүүдээс санал 
авахаар хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөгөөний төслийг  батлуулах 
шатандаа байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

  

 №115 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.2 Иргэний нисэхийн хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1.6, Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 
он хүртэл баримтлах бодлогын 8.1.2, Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газрын дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.6,  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин "Иргэний нисэхийн хүний нөөцийн хөгжүүлэх хөтөлбөр” болон 
"Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийг 2020-2024 он 
хүртэл хөгжүүлэх чиглэл болон төлөвлөгөө"-г ИНЕГ-ын даргын 
2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/1058 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
1-р улирал:  
Хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулж, ИНЕГ-ын даргын тушаалаар батлуулсан байна. 
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Жилийн эцэст:  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт "Иргэний нисэхийн хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг 2020-
2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, 
2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр ИНЕГ-ын даргаар батлуулж, 
хэрэгжүүлсэн. Хэрэгжилт   84%-тай. Шинэ төрлийн цар тахлын 
улмаас төлөвлөсөн зарим арга хэмжээний хэрэгжилт 
хойшлогдсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хөтөлбөрийг 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөг ИНЕГ-ын даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт  84%-тай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№116 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.3 2020 оны сургалтын төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7.1.6, Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл 
баримтлах бодлогын 8. 1.2, Засгийн газрын 2019 оны 01-р 
сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 03-р тэмдэглэлийн 1.7, 1.8 
дахь заалт 

 
Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Сургалтын зардал 2,292.4 сая төг 

Хариуцах нэгж АТБЗГ Г.Батбаяр, ИНҮТ 

Суурь түвшин Сургалтын төлөвлөгөөний төсөлд санал авч байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 
Жилийн эцэст:  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Гадны сургалтын байгууллагуудад 2020 онд зохион байгуулагдах 
дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-г боловсруулж, ИНҮТ-ийн даргын 
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, дэд даргаар 2020 оны 3 дугаар сарын 
10-ны өдөр батлуулсан. “Нисэхийн сургалтын төвд 2020 онд 
зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-г 
боловсруулж, ИНҮТ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, дэд 
даргаар 2020 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр батлуулан, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Уг төлөвлөгөөнд 46 сургалт 
80 ээлжээр явагдахаар тусгагдсан болно. Дэлхий дахинд тархаад 
буй шинэ төрлийн коронавируст халдвар (COVID-19)-аас 
урьдчилан сэргийлэн ажиллаж буй энэхүү нөхцөл байдалд НСТ нь 
зайнаас сургалтад хамруулах 2 журмыг боловсруулан батлуулж, 
зарим сургалтыг зайн хэлбэрээр явуулсан. Тайлант хугацаанд 40 
сургалтыг 156 ээлжээр зохион байгуулж 2022 ажилтанг хамруулж, 
гэрчилгээжүүлээд байна. Хэрэгжилт 95,2% байна  
 2020 онд шинэ коронавирус Ковид-19 халдварт өвчний улмаас 
Засгийн газрын тогтоол, УОК-ын тогтоол шийдвэрээр хилийн хориг 
тавьж, нислэг зогссоны улмаас гадаад арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан гадаад томилолт сургалтад хамрагдахыг 
тогтоосон хугацаанд зогсоосон. Энэ оны гадаад арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг авч үзвэл 3 томилолтод 6 ажилтан 
БНТУ, БНХАУ болон Сингапур Улсад 13,994,400 төгрөгөөр, 7 
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сургалтад 34 ажилтан Тайланд, АНУ болон Япон Улсад 6,273,320 
төгрөгөөр, 1 хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага сургалтад 2 ажилтан 
Тайланд Улсад 3,778,799 төгрөгөөр хамрагдсан. Оны хэмжээнд 4 
цахим сургалт зохион байгуулагдсан. Гадаад арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 1.10%-тай байна. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

24.046.519 

Хүрсэн түвшин 
 

НСТ-д төлөвлөгөөт 40 сургалтыг 156 ээлжээр зохион байгуулж, 
2022 ажилтан хамрагдсан, төлөвлөгөөт бус 15 сургалтад 329 
ажилтан тус тус хамрагдсан. Гадны байгууллагад зохион 
байгуулсан 16 сургалтад 69 ажилтан хамрагдсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№117 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.4 Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан 
хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.6, 
Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах 
бодлогын 8.1.2 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тэтгэмж, тусламжийн зардал 7,962.6 сая төгрөг.  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал, СХОГ Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийг 2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт 99,5 хувьтай байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
боловсруулж, ИНЕГ-ын даргын тушаалаар баталсан байна.  
Жилийн эцэст:  
Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах 2020 оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт -95% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2020 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, ИНЕГ-ын 
даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90.1%-тай. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1.4 тэрбум төгрөг 

Хүрсэн түвшин Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2020 онд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, ИНЕГ-ын 
даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90.1%-тай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№118 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.5 ИНЕГ-ын ажилтнуудын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулах, ажилтнуудын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тайлагнах 
ажлыг зохион байгуулах, бүртгэл судалгааг хөтлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2019 оны 3-р тэмдэглэлийн 6 дахь заалт, Засгийн 
газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол “Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын 
гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын 2.3, 3.1 
дэх заалт, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр 
тушаалын 2.1.3 дахь заалт 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал, бусад нэгж 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам ИНЕГ-
ын даргын 2018 оны А/790 дүгээр тушаалаар батлагдсан. 2019 онд 
нийт 170 ажилтан төлөвлөгөөгөө батлуулж, дүгнэсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан журмын тоо,  
Батлагдсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тоо  
Төлөвлөгөөг дүгнэсэн байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
 ИНЕГ-ын ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байна. ИНЕГ-ын зохион 
байгуулалтын бүтцийн нэгжийн 91 ажилтнууд төлөвлөгөөгөө 
боловсруулж, батлуулсан байна. 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сар бүр тайлагнасан байна.  
Жилийн эцэст: 
 91 ажилтны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн 
байдлаар үнэлж дүгнэсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2020.12.08-ны өдрийн А/461 дүгээр тушаалаар 
“ИНЕГ-ын ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам”-ыг батлуулсан. Журмыг 
2021.01.01-ээс эхэлж мөрдөнө. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ИНЕГ-ын даргын 2020.12.08-ны өдрийн А/461 дүгээр тушаалаар 
“ИНЕГ-ын ажилтнуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
батлах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам”-ыг батлуулсан. Журмыг 
2021.01.01-ээс эхэлж мөрдөнө. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№119 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.6 Ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх, 
цалин, нэмэгдэл, урамшуулал, тусламж, тэтгэвэр, тэтгэмж олгох санал 
боловсруулж, ИНЕГ-ын даргын тушаалаар шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8.3.5, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрмийн 2 дугаар 
зүйлийн 2.1.6, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24.1, Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.2.1, Засгийн газрын 2019 
оны 01-р сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 03-р тэмдэглэлийн 
1.2 дахь заалт, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 05 
дугаар тушаалын 1.5, 1.6, 3.1, дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Холбогдох хууль, журмын дагуу тогтмол хийгдэж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Томилогдсон, чөлөөлөгдсөн ажилтны тоо, 
 Боловсон хүчний чиглэлээр гаргасан тушаалын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа зохих хууль, журмын дагуу явагдаж, 
холбогдох асуудлуудыг ИНЕГ-ын даргын тушаалаар 
шийдвэрлэсэн байна.  
Жилийн эцэст:  
Хүний нөөцийн үйл ажиллагаа зохих хууль, журмын дагуу явагдаж, 
холбогдох асуудлуудыг ИНЕГ-ын даргын тушаалаар 
шийдвэрлэсэн байна.  
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Холбогдох хууль, журмын дагуу 29 ажилтныг шинээр ажилд 
томилж, 22 ажилтныг ажлаас чөлөөлсөн.  2020.12.10-ны өдрийн 
байдлаар боловсон хүчний чиглэлээр 256 тушаал гарсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

30.4 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин Томилогдсон, чөлөөлөгдсөн ажилтны тоо-51 
 Боловсон хүчний чиглэлээр гаргасан тушаалын тоо-256 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№120 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.7 ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтцэд 
өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан зарим нэгжийн албан тушаалын 
тодорхойлолтыг шинэчилж, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах 
нийтлэг журам”-ын 2.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал, бусад холбогдох нэгж 

Суурь түвшин ТАЗ-өөс баталсан журам, загварын дагуу ИНЕГ-ын 91 албан 
тушаалын тодорхойлолтуудыг шинэчлэн боловсруулж 
батлуулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтын тоо-21 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэгдсэнтэй 
холбогдуулан 31 албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн 
боловсруулж батлуулсан.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтын тоо-31 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№121 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.8 Ажилтан сонгон шалгаруулах журмыг 
шинэчлэн боловсруулж, батлуулах, сул орон тоог холбогдох хууль, журмын 
дагуу нөхөх арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8.3.5, Засгийн газрын 2019 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн 
хуралдааны 3-р тэмдэглэлийн 1.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын даргын 2014 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан сул 
ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах журмыг мөрдөж 
ажиллаж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан журмын тоо,  
Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулсан тоо мэдээ болон 
томилогдсон ажилтны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
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Ажилтан сонгон шалгаруулах журмыг шинэчлэн боловсруулж, 
ИНЕГ-ын даргын тушаалаар батлуулсан байна.  
Ажлын байрны сул орон тоог холбогдох хууль, журмын дагуу 
нөхсөн байна.  
Жилийн эцэст:  
Сул орон тоог холбогдох хууль, журмын дагуу нөхөж, ажилтан 
сонгон шалгаруулах журмыг мөрдөж ажилласан байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2014 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сул 
ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу 
дараах сул орон тооны зарыг байгууллагын цахим хуудас болон 
олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарласан. 2020 онд 
55 сул ажлын байрыг зарлаж, 53 ажилтанг сонгон шалгаруулж  
ажилд авсан. Сул ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах 
журмыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулахаараар тушаалын 
төсөлд санал авч байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Сул ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах журмыг 
шинэчлэн боловсруулсан. 
53 сул ажлын байранд сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулсан. 
Сонгон шалгаруулалтад орж, шинээр томилогдсон ажилтны тоо-55 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№122 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.9  Ажилтнуудын хувийн хэргийн бүртгэл, 
судалгааг хөтөлж, баяжуулалтыг хийх, хүний нөөцийн цахим мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх 
журам”-ын 1.4, Засгийн газрын 2019 оны 74 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо 
бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам”-ын 4.1.3, 4.1.4  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Шинээр томилогдсон ажилтнуудад хувийн хэрэг нээж, баяжилтыг 
тогтмол хийж байгаа бөгөөд хүний нөөцийн программд 
ажилтнуудын мэдээллийг тогтмол оруулж байна. Төрийн албаны 
зөвлөлийн хүний нөөцийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн санд ИНЕГ-
ын 3 албан тушаалтны мэдээллийг оруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Шинээр нээсэн, баяжилт хийсэн хувийн хэргийн тоо 
Хүний нөөцийн программд мэдээллийг нь оруулсан ажилтны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Шинээр томилогдсон ажилтнуудад тухай бүр хувийн хэрэг нээж, 
бүртгэл судалгаанд тусгаж, холбогдох мэдээллүүдийг хүний 
нөөцийн мэдээллийн санд оруулсан байна. Хувийн хэргийн 
баяжилтыг тухай бүр хийсэн байна. Төрийн албаны зөвлөлийн 
хүний нөөцийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн санд ИНЕГ-ын 
холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээллийг шинэчилсэн байна.  
Жилийн эцэст:  
Шинээр томилогдсон ажилтнуудад тухай бүр хувийн хэрэг нээж, 
бүртгэл судалгаанд тусгаж, холбогдох мэдээллүүдийг хүний 
нөөцийн мэдээллийн санд оруулсан байна. Хувийн хэргийн 
баяжилтыг тухай бүр хийсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинээр ажилд томилогдсон 18 ажилтанд хувийн хэрэг нээж, 
мэдээллийг хүний нөөцийн программд оруулсан. Бүтэц зохион 
байгуулалтын өөрчлөлтэй холбогдуулан шилжилт хөдөлгөөн 
хийгдсэн 43 ажилтны хувийн хэрэгт баяжилт хийж, хүний нөөцийн 
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программд тухай бүр мэдээллийг шинэчилсэн. ИНЕГ-ын дэд дарга 
бөгөөд НААХЗА-ны дарга С.Манлай нь ЗТХС-ын 2020 оны Б/15 
дугаар тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулан Төрийн 
албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн тоо бүртгэлийн мэдээллийн 
санд өөрчлөлт оруулсан.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Шинээр томилогдсон ажилтнуудад хувийн хэрэг нээж, бүртгэл 
судалгаанд тусгаж, холбогдох мэдээллүүдийг хүний нөөцийн 
мэдээллийн санд оруулсан. Хувийн хэргийн баяжилтыг тухай бүр 
хийж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№123 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.10 Салбарын ажилтнуудыг шагнах, 
урамшуулах ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8.3.5  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Шагнал урамшууллын зардал 537.6 сая төгрөг. 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин 2019 онд 451 ажилтныг Төрийн дээд одон, медаль, Засгийн газрын 
салбарын тэргүүний ажилтан, ЗТХЯ-ны жуух бичиг, ИНЕГ-ын жуух 
бичиг, баярын бичгээр шагнуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Шагнуулсан ажилтны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Цагаан сар, Нисэх хүчин үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойг 
тохиолдуулан ажилтнуудыг шагнуулах саналыг харьяа салбар, 
нэгжүүдээс авч нэгтгэн, Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, 
холбогдох байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.  
Жилийн эцэст:  
Үндэсний их баяр наадам, Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан 
ажилтнуудыг шагнуулах саналыг харьяа салбар, нэгжүүдээс авч 
нэгтгэн, Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, холбогдох 
байгууллагуудад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Шинэ төрлийн корона вирусийн тархалтын улмаас МУ-ын 
хэмжээнд 2020 онд нийтийг хамарсан урлаг, спорт, баяр ёслолын 
арга хэмжээг хойшлуулсан тул шагнал, урамшууллын асуудлууд 
мөн хойшлогдсон. Нисэх хүчин үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойн 
баяр, Ардын хувьсгалын 99 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан 
Төрийн дээд одон, медалиар шагнуулах 111 ажилтны материалыг 
ЗТХЯ-нд, Иргэний нисэхийн салбарын 14 ахмад настны 
материалыг ХУД-ийн ЗДТГ-т тус тус хүргүүлсэн. Олон улсын 
нислэгийн удирдагчдын өдөр, Хүний нөөцийн ажилтны өдрийг 
тохиолдуулан ИНЕГ-ын Баярын бичгээр 40 ажилтныг шагнаж 
урамшуулсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

- 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№124 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.11 Ажилтнуудын бие бялдрыг хөгжүүлэх, 
эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх, спорт зааланд 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

хичээллүүлэх, усан бассейн, иог, явган аялалд хамруулах, эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах арга хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 
Тамхины хяналтын тухай хуулийн 5.1.2, Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 14.1 дэх заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 321 сая төгрөг, спорт 
заалны түрээсийн зардал 20 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал, СХОГ Н.Нямсүрэн 

Суурь түвшин “Encanto”, “МИАТ” ТӨХК-ийн спорт заал ашиглах гэрээ байгуулан 
ажилтнуудыг хуваарийн дагуу тогтмол хамруулж байна. Гранд мед 
эмнэлэгтэй гэрээ байгуулан эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх 
үзлэгт хамруулсан. Тус газрын чийрэгжүүлэх танхимд ажилтнуудыг 
Иогийн хичээлд хамруулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Байгуулсан гэрээний тоо 
Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 
Хамрагдсан ажилтны тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Байгуулсан гэрээний тоо-2 
Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-4 
Хамрагдсан ажилтны тоо 
Жилийн эцэст:  
2020 онд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах ажилтнуудыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан хувь-100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгийг  хийх гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах тендер зарлахаар төлөвлөн, ажлын даалгавар, 
тендерийн баримт бичгийг ИНЕГ-ын даргаар батлуулсан. Шинэ 
төрлийн коронавирусийн дэгдэлттэй холбогдуулан Сангийн яамны 
зөвлөмж болон ЗТХЯ-ны АТӨХЗГ-ын даргын 2020 оны 5 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн 09/2341 тоот албан бичгээр бүх төрлийн 
урлаг, спортын хэмжээний зардлыг тэвчиж болох зардалд тооцож 
төсвийн зарцуулалтын хуваарьт өөрчлөлт орох чиглэл өгсөн тул 
“МИАТ” ТӨХК-тай 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр 
байгуулсан спорт заал ашиглах гэрээг цуцалсан ба “Encanto” спорт 

заал ашиглах гэрээг сунгаагүй байна. 2020  оны 1 дүгээр сарын 31-

нээс 4 ээлжээр “Баатарван” амралт сувиллын газарт нөхөн сэргээх 
эмчилгээ сувилгаанд хамруулсан. “Монос Улаанбаатар” ХХК-тай 
хамтран 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр Иргэний нисэхийн 
үндэсний төв, Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын алба 
дээр ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, дархлааг дэмжих, 
коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгөх, био 
энергийн аппаратаар оношилгоог хийсэн. 2020 онд 200 
ажилтнуудыг нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилгаанд хамруулахаар 
Баатар ван сувилалтай гэрээ байгуулсан.  Гранд мед эмнэлэгтэй 
792 ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулахаар гэрээ байгуулсан. 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулж эхэлсэн. Ковид-19 
халдварын үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2020.12.10-ны 
байдлаар 713 ажилтан хамрагдсан. Бусад ажилтнуудыг ондоо 
багтаан хамруулахаар ажиллаж байна. Мөн Аж ахуйн байранд 
чийрэгжүүлэх танхим тохижуулж ажилтнуудад йогоор болон 
ширээний теннисээр хичээллэх боломжийг хангасан.   “Encanto” 
спорт заал ашиглах гэрээг 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 
2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл сунгасан ба “Tiger” 
спорт заал ашиглах гэрээг 2020 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 
12 дугаар сарын 25-ны өдрийг хүртэл шинээр байгуулан 
ажилтнуудыг хамруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин 
 

2020 онд эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах ажилтнуудыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан хувь-90% 
Байгуулсан гэрээний тоо-2 
Ковид-19 халдварын үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
хамруулах ажил хойшлогдсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№125 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.12 Хөдөлмөрийн дотоод журамд 
холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулж, нийт ажилтнуудад танилцуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
10.3, 10.5, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130.1, Засгийн газрын 
2019 оны 33-р тогтоолын 2 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал, ХЭЗДБГ П.Ариунболд 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын даргын 2018 оны А/803 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн 
дотоод журам шинэчлэгдэн батлагдсан. ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 
А/958 дугаар тушаалаар 2 заалтад өөрчлөлт орсон.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан дотоод журам 
 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын 2020.10.05-ны өдрийн А/416 дугаар тушаалаар 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 
2020.10.05-ны өдрөөс мөрдөн ажиллаж байна. “Хөдөлмөрийн 
дотоод журам”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг  хэвлэж ажилтнуудад 
тараасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ИНЕГ-ын даргын 2020.10.05-ны өдрийн А/416 дугаар тушаалаар 
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулж 
баталсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№126 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.13 Засгийн газрын болон Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын албан даалгавраар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, биелэлтийг нэгтгэн гаргаж тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7.1.1, 8.3.1, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрмийн 2 
дугаар зүйлийн 2.1.1 дэх заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Засгийн газрын болон Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 
02, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 02 дугаар албан 
даалгавраар өгсөн үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг тус тус батлуулан, хэрэгжилтийг улирал 
бүр гарган ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 70% 

Жилийн эцэст: 95% 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 02-р албан даалгавраар 
өгсөн үүрэг даалгаврууд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

"Сахилга хариуцлага-хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил болгон 
зарлах тухай" А/01 дүгээр тушаалд тусгагдсан тул 2020 оны 01 
дүгээр сараас эхлэн тус тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна.Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын А/01 дүгээр тушаалыг 
хэрэгжүүлэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг ИНЕГ-ын даргаар 
батлуулан хэрэгжилтийг 1 дүгээр улирлын байдлаар гаргаж, 
2020.03.26-ны өдрийн 01/665 тоот албан бичгээр, эхний хагас 
жилийн байдлаар гаргаж 2020.06.09-ний өдрийн 01/1471 тоот 
албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тус тус хүргүүлсэн. 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 02 дугаар албан 
даалгавраар өгсөн үүрэг даалгавруудыг хэрэгжилтийг I улирлын 
байдлаар гаргаж 2020.03.26-ны өдрийн 01/673 тоот албан бичгээр, 
эхний хагас жилийн байдлаар гаргаж 2020.06.09-ний өдрийн  
01/1470 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тус тус 
хүргүүлсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 09 дүгээр 
сарын 02-ны өдрийн “Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны 
хангалтыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай” 03 дугаар 
албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг ИНЕГ-
ын даргаар батлуулан, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллаж байна. Хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 2020.10.09-ний 
өдрийн 01/2687, 2020.11.06-ны өдрийн 02/2928, 2020.12.08-ны 
өдрийн 01/3066 тоот албан бичгээр ЗТХЯ-нд тус тус хүргүүлсэн.  

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаал, 
2019 оны 02 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилтийг жилийн 
эцсийн байдлаар гарган 2020.12.25-ны өдрийн дотор ЗТХЯ-нд 
хүргүүлнэ. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Зам,тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилт 96.4 хувьтай. 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 02-р албан даалгаврын 
хэрэгжилт 82.7 хувьтай. 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 03 дугаар албан 
даалгаврын хэрэгжилт 100 хувьтай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№127 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.1.14 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 
оны А/01 дүгээр тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
тайлагнах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7.1.1, 
8.3.1, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дүрмийн 2 дугаар зүйлийн 
2.1.1 дэх заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалаар 
өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
2020 оны 01-р сарын 13-ны өдөр ИНЕГ-ын даргаар батлуулж, нийт 
алба, салбаруудад хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 50% 

Жилийн эцэст: 95% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны "Сахилга хариуцлага-
хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил болгон зарлах тухай" А/01 
дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг ИНЕГ-
ын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг 1 дүгээр улирлын байдлаар 
2020.03.26-ны өдрийн 01/665 тоот албан бичгээр, эхний хагас 
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жилийн байдлаар 2020.06.09-ний өдрийн 01/1471 тоот албан 
бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тус тус хүргүүлсэн. Зам, 
тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаал, ын 
хэрэгжильтийг 2020.12.25-ны өдрийн дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлэхээр 
бэлтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Зам,тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалын 
хэрэгжилт 96.4 хувьтай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.2. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна. 

№128 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.2.1 Албан хэрэг хөтлөлтийг холбогдох 
журам, стандартын дагуу хөтөлж, баримт бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээг сар 
бүр гаргаж, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 9.4.1, 22.1.1-22.1.3, Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн зааврын 1.5, Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.6, Цахим засаглал 
үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.13 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн байдлаар 97,1 хувьтай хэрэгжиж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
ИНЕГ-т ирсэн, явсан албан бичгийн бүртгэл судалгааг холбогдох 
хууль, журам, стандарт, зааврын дагуу хөтөлж, шийдвэрлэлтийн 
байдалд хяналт тавин, шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн албан 
бичгийн мэдээг сар тутам гаргаж, удирдлагуудад танилцуулж, 
холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байна.  
Жилийн эцэст:  
ИНЕГ-т ирсэн, явсан албан бичгийн бүртгэл судалгааг холбогдох 
хууль, журам, стандарт, зааврын дагуу хөтөлж, шийдвэрлэлтийн 
байдалд хяналт тавин, шийдвэрлэх хугацаа хэтэрсэн албан 
бичгийн мэдээг сар тутам гаргаж, удирдлагуудад танилцуулж, 
холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байна. Албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийг 95 хувьд хүргэсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 
01-ний өдрийн байдлаар нийт 4403 албан бичиг ирснээс 1054 нь 
хариутай бичиг байна. Үүнээс 959 албан бичгийг хугацаанд нь 
шийдвэрлэж, 59 албан бичгийн шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 36 
албан бичиг шийдвэрлэх шатанд байна. Албан бичгийн 
шийдвэрлэлт 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 
91 хувьтай байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Албан бичгийн шийдвэрлэлт 91 хувьтай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№129 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.2.2 2021 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн 
жагсаалтыг боловсруулж, батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 22.1.3, Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн зааврын 2.6 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин 2020 оны нийт 18 хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг батлуулсан.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан жагсаалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: ИНЕГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, 
баримт бичгийн агуулга, бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээг судлан 2021 
оны Хөтлөх нэрийн жагсаалтыг боловсруулж Баримт бичгийн 
нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулсан байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, баримт бичгийн 
агуулга, бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээг судлан 2021 оны Хөтлөх нэрийн 
жагсаалтын саналыг харьяа байгууллагуудаас авч нэгтгэн, Баримт 
бичгийн нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцүүлэхээр 
хүлээгдэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

2021 оны Хөтлөх нэрийн жагсаалтын саналыг харьяа 
байгууллагуудаас авч нэгтгэн, Баримт бичгийн нягтлан шалгах 
комиссын хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№130 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.2.3 Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын 
дагуу 2019 оны баримт бичгийг хүлээн авч, архивын нэгж болгож хадгалж, 
лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 9.4.2, 22.1.3, Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи 
нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1, 4.1.5 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2017-2018 оны ИНЕГ-ын 
алба, хэлтсүүдийн нийт 2639 хадгаламжийн нэгж баримт бичгийг 
архивт хүлээн авч, заавар, журмын дагуу эмхлэн цэгцэлж бүртгэл 
үйлдсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хадгаламжийн нэгжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
2019 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу ИНЕГ болон 
харьяа байгууллагуудаас баримт бичгийг хүлээн авч, архивын нэгж 
болгож хадгалж, лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.  
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2018-2019 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу ИНЕГ 
болон харьяа байгууллагуудаас баримт бичгийг хүлээн авч, 
бүртгэл үйлдсэн.“Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”,” 
Баримт бичиг хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт“-ыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажилласан. 2018-2019 оны Хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу ИНЕГ болон харьяа байгууллагуудаас 
нийт 3970 хадгаламжийн нэгж баримт бичгийг архивт хүлээн авч, 
заавар, журмын дагуу эмхлэн цэгцэлж бүртгэл үйлдсэн. Үүнд: 

- Байнга хадгалах баримт 747 хн 
- 70 жил хадгалах баримт 212 хн 
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- Түр хадгалах баримт 3011 хн 

 Архивт хүлээн авсан баримтын бүртгэл, архивын лавлагаа 
олгосон тухай бүртгэл, байгууллага албан тушаалтанд түр олгосон 
баримтын бүртгэл, хадгаламжийн санд цэвэрлэгээ үйлчилгээ 
болон норматив дэглэмийг хангаж ажилласан тухай бүртгэлүүдийг 
тухай бүр хөтлөн явуулж байна. Архивт  хадгалагдаж буй 
баримтаас нийт 182 хадгаламжийн нэгж /3222 хуудас/ лавлагаа 
гаргаж, ИНЕГ болон харьяа алба, хэлтсийн ажилтнуудад 501 
хадгаламжийн нэгж баримтыг түр ашиглуулахаар олгосон байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

2018-2019 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу ИНЕГ 
болон харьяа байгууллагуудаас баримт бичгийг хүлээн авч, 
бүртгэл үйлдсэн.“Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”,” 
Баримт бичиг хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт“-ыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажилласан. 2018-2019 оны Хөтлөх хэргийн 
нэрийн жагсаалтын дагуу ИНЕГ болон харьяа байгууллагуудаас 
нийт 3970 хадгаламжийн нэгж баримт бичгийг архивт хүлээн авч, 
заавар, журмын дагуу эмхлэн цэгцэлж бүртгэл үйлдсэн. Үүнд: 

- Байнга хадгалах баримт 747 хн 
- 70 жил хадгалах баримт 212 хн 
- Түр хадгалах баримт 3011 хн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№131 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.2.4 Баримт бичгийн нягтлан шалгах 
комиссын хурлын бэлтгэл ажлыг ханган зохион байгуулж, холбогдох 
асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Архивын тухай хуулийн 9.4.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин 2019 онд нийт 2 удаа хуралдаж 6 асуудал шийдвэрлэсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан хурлын тоо, 
 шийдвэрлэсэн асуудлын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Баримт бичгийн нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг 
шинэчлэн батлуулах, Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын 
хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг тухай бүр батлуулж, 
хурлын бэлтгэл ажлыг ханган, зохион байгуулах, хурлаас гарсан 
шийдвэрийг албажуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан 
байна.  
Жилийн эцэст:  
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөг тухай бүр батлуулж, хурлын бэлтгэл ажлыг 
ханган, зохион байгуулах, хурлаас гарсан шийдвэрийг албажуулах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын бүтцийн өөрчлөлттэй 
холбогдуулан ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 265 дугаар тушаалаар 
Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн 
томилсон.Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар 
хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг батлуулж, хурлыг 2020 оны 02 
дугаар сарын 148 10 дугаар сарын 14-ний өдөр 2 удаа  зохион 
байгуулсан. Тус хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж 
шийдвэрлэсэн. Үүнд:  
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1. 2020 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газрын даргаар батлуулах; 

2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2007-2008 оны 
тендерийн баримтыг Худалдан авах ажиллагааны тасагт 
хүлээлгэн өгч шалгарсан, шалгараагүйгээр ялгуулж, 
товьёог үйлдүүлэх;  

3. 2011-2017 оны Чингис хаан Олон улсын нисэх буудлын 
тендерийн баримтыг хүлээлгэн өгч тодорхой нэрээр 
гарчиглаж, товьёог үйлдэж ялгуулах;  

4. Хадгалах хугацаа дууссан тушаалын төсөлд санал авах 
хуудсыг 4  жилээр сунгаж хадгалах; 

5. Хадгалах хугацаа дууссан 2006 оноос хойших санхүүгийн 
харилцахын баримтыг 5 жилээр сунгаж хадгалах, хадгалах 
хугацаа дууссан бусад баримтыг устгалд оруулах; 

6. Хадгалах хугацаа дууссан стрипийг устгалд оруулах; 
7. 2011-2018 оны архивын данс бүртгэлийг Үндэсний төв 

архивын ББНШАЗК-ын хурлаар батлуулах 
8. Хугацаандаа хүлээлгэн өгөөгүй байгаа 2019 онд 

хөтлөгдсөн тендерийн баримтыг архивт яаралтай 
хүлээлгэн өгөх талаар ХААТ-т албан бичиг хүргүүлэх; 

ББНШК-ын хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт:  
1. Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 16-ны өдөр ИНЕГ-ын даргаар батлуулсан.  
2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2007-2008 оны 

тендерийн баримтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр 
Худалдан авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн 
С.Наранбаатарт хүлээлгэн өгсөн. Баримт ялгаж, цэгцлэх 
ажил 70 хувьтай явагдаж байгаа.  

3. 2011-2017 оны Чингис хаан Олон улсын нисэх буудлын 
тендерийн баримтыг тодорхой нэрээр гарчиглаж, товьёог 
үйлдэх ажлыг хийлгэсэн.  

4. Хадгалах хугацаа дууссан тушаалын төсөлд санал авах 
хуудсыг 4  жилээр сунгаж хадгалж байгаа. 

5. Хадгалах хугацаа дууссан 2006 оноос хойших санхүүгийн 
харилцахын баримтыг 5 жилээр сунгаж хадгалж байгаа. 
Хадгалах хугацаа дууссан устгах баримтыг Үндэсний төв 
архивын ББНШАЗК-ын хурлаар оруулахаар холбогдох 
баримт бичиг бүрдүүлж,  ҮТА-ын арга зүйч мэргэжилтэнд 
хүлээлгэн өгсөн. ҮТА-ын ББНШАЗК-ын хурлын 7-р сарын 
төлөвлөгөөнд орсон. 

6. Хадгалах хугацаа дууссан баримт /стрип 2018/ -ыг 2020 
оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр Зэвсэгт хүчний 303 дугаар 
ангийн уурын зууханд устгал хийсэн.  

7. 2011-2018 оны архивын данс бүртгэлийг Үндэсний төв 
архивын ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлж батлуулахаар 
ҮТА-ын арга зүйч мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгсөн. ҮТА-ын 
ББНШАЗК-ын хурлын 7-р сарын төлөвлөгөөнд орсон. 

8. 2019 онд хөтлөгдсөн тендерийн баримтыг 2020 оны 10 
дугаар сарын 30-ны өдөр хүлээн авсан.  

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын хурлаар хэлэлцэх 
асуудлын төлөвлөгөөг батлуулж, хурлын бэлтгэл ажлыг ханган, 
зохион байгуулах, хурлаас гарсан шийдвэрийг албажуулж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Зохион байгуулсан хурлын тоо – 2,  
шийдвэрлэсэн асуудлын тоо - 8 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.3. Өргөдөл, гомдлын бүртгэл судалгааг хөтөлж, шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавина.  

№132 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.3.1 Иргэдээс амаар, бичгээр болон цахим 
сүлжээгээр ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэл судалгааг хөтөлж, 
шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэдээс албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.1.1-7.1.10, 7.3, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалын 2.1.6, 
Засгийн газрын 2019 оны 01-р сарын 16-ны өдрийн 
хуралдааны 03-р тэмдэглэлийн 3 дахь заалт, Засгийн газрын 
2019 оны 09-р сарын 04-ний өдрийн хуралдааны 38-р 
тэмдэглэлийн XII.01 дэх заалт, Засгийн газрын 2009 оны 143-р 
тогтоолоор батлагдсан “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 
үзүүлэлт”-ийн 1.6, 1.7 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин 2019 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлт 97.7 хувьтай байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Өргөдөл, гомдлын барагдуулалтад хяналт тавьж, шийдвэрлэлтийн 
мэдээг байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан байна.  
Жилийн эцэст:  
Хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу өгсөн байна. Өргөдөл, 
гомдлын шийдвэрлэлтийг 95 хувьд хүргэсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг хүртэл нийт 332 
өргөдөл, гомдол ирүүлснээс 325 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь 
шийдвэрлэж хариу өгсөн. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй 
хяналтанд байгаа 7 өргөдөл гомдол байна. Өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлт 97.8%-тай байна. Хуулийн хугацаанд шийдвэрлээгүй 
хугацаа хэтэрсэн өргөдөл гомдол байхгүй байна. Иргэний нисэхийн 
ерөнхий газарт 2020 онд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн I улирлын мэдээг 2020.03.24-ний өдрийн 01/649, 
II дугаар улирлын тайлан мэдээг 2020.06.23-ны өдрийн 01/1640, III 
улирлын тайлан мэдээг 2020.09.23-ны өдрийн 01/2497 тоот албан 
бичгээр тус тус Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлж, мэдээг 
тус газрын www.mcaa.gov.mn цахим хаягт байршуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 97.8%-тай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№133 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.3.2 Байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан 
өргөдөл, гомдлын агуулгад дүн шинжилгээ хийж, өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн тайланд тусган улирал тутам ЗТХЯ-нд хүргүүлэх 
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Иргэдээс албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.1.4, 7.1.6, 7.3, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалын 2.1.6 дахь 
заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

http://www.mcaa.gov.mn/
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Суурь түвшин 2019 онд нийт 4 тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Хүргүүлсэн тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
1-2 дугаар улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын агуулгад дүн 
шинжилгээ хийж, тайланд тусган улирал бүр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна.  
Жилийн эцэст:  
3-4 дүгээр улиралд ирсэн өргөдөл, гомдлын агуулгад дүн 
шинжилгээ хийж, тайланд тусган улирал бүр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийг хүртэл нийт 332 
өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд агуулгаар нь ангилвал ажилд 
орох, гарах, чөлөө хүссэн – 103, орон сууцны дэмжлэг хүссэн – 13, 
сургалтын төлбөр, эмчилгээний тэтгэмж хүссэн – 38, үйл 
ажиллагаатай холбоотой бусад өргөдөл – 148, бусад 30 байна. Тус 
газарт ирсэн өргөдөл, гомдлын агуулгад дүн шинжилгээ хийж, 
тайланд тусган ЗТХЯ-нд хүргүүлж, мэдээг тус газрын 
www.mcaa.gov.mn цахим хуудсанд  байршуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт 2020 онд иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн I улирлын мэдээг 2020.03.24-
ний өдрийн 01/649, II дугаар улирлын тайлан мэдээг 2020.06.23-ны 
өдрийн 01/1640, III улирлын тайлан мэдээг 2020.09.23-ны өдрийн 
01/2497 тоот албан бичгээр тус тус Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлж, мэдээг тус газрын www.mcaa.gov.mn цахим хаягт 
байршуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.1.4. Байгууллагын үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй болгоно.  

№134 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.4.1 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, холбогдох мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тогтмол байршуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7.1.1-7.1.9, 8.1.1-8.1.5, Авлигын эсрэг хуулийн 5.1.2, 
6.1.2-6.1.5, 6.1.7, 6.1.10, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1, 
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.1, 4.1.1.5 дахь 
заалт, Засгийн газрын 2009 оны 143-р тогтоолоор батлагдсан 
“Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн 1.1, 1.4, 2.5, 
3.2-3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, Засгийн газрын 2013 оны 411-
р тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах 
нийтлэг журам”-ын 3.1-3.9, 5.2 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох мэдээллүүдийг тухай бүр 
шинэчлэн байршуулж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Байршуулсан мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Холбогдох мэдээллүүдийг цаг тухай бүр шинэчилж байгууллагын 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байршуулсан байна.  
Жилийн эцэст:  

http://www.mcaa.gov.mn/
http://www.mcaa.gov.mn/
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Мэдээллийн самбарын загварыг Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахуйц 
байдлаар шинэчилсэн байна. Холбогдох мэдээллүүдийг цаг тухай 
бүр шинэчилж байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбарт байршуулсан байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой 162 мэдээг цахим хуудсанд 
байршуулсан.ИНЕГ-ын даргын 2014 оны А/55 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Сул ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах 
журам”-ын дагуу сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр нээлттэй зарлаж байна. 2020 оны 4-р  улирлын 
байдлаар дараах 12 ажлын байранд сонгон шалгаруулалт 
зарласан. ИНЕГ агентлаг шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 149 
мэдээлэл байршуулахаас тогтоосон хугацаанд 36 мэдээллийг 
хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна. Хоёр, гурав, 
дөрөвдүгээр улиралд байршуулах 113 мэдээллийн хугацаа 
болоогүй байна.Төсөв гүйцэтгэлтэй холбоотой 49 мэдээлэл 
байршуулахаас тогтсон хугацаанд байршуулах 10 мэдээллийг 
байршуулсан ба 39 мэдээллийн хугацаа болоогүй байна. Хөрөнгө 
оруулалтын 39 мэдээлэл байршуулахаас 11 мэдээлэл 
байршуулсан ба 28 мэдээллийн хугацаа болоогүй. Тогтсон 
хугацаанд байршуулах мэдээллийг 100% байршуулсан. Бусад: 
Нийт 61 мэдээлэл байршуулахаас 15 мэдээллийг хугацаанд нь 

байршуулсан ба 46 мэдээллийн хугацаа болоогүй байна. 
Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Байршуулсан мэдээллийн тоо – 162,  
Сонгон шалгаруулалтын зарын тоо - 12 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№135 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.4.2 Байгууллагын үйл ажиллагааг 
сурталчлах олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг судлан, хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулан, ИНЕГ-ын үйл ажиллагааг олон нийтийн радио, телевиз, 
сонин хэвлэл, гэрээт цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах арга 
хэмжээ авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7.1, 8.1 дэх заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай үйл 
ажиллагаагаа сурталчлах, сонин захиалах чиглэлээр хамтран 
ажиллах 5 гэрээ байгуулсан. 2019 онд нийт 89 мэдээ, мэдээлэл 
нийтэлсэн. 

Шалгуур үзүүлэлт Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр байгууллагын үйл ажиллагааг 
сурталчилсан мэдээллийн тоо,  
хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээний 
тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах олон нийтийн хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагуудыг судлан, хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан байна. Байгууллагын үйл ажиллагааг гэрээт сайт, олон 
нийтийн радио, телевиз, сонин хэвлэлээр тухай бүр үнэн зөв 
шуурхай мэдээлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Байгууллагын үйл ажиллагааг гэрээт сайт, олон нийтийн радио, 
телевиз, сонин хэвлэлээр тухай бүр үнэн зөв шуурхай мэдээлсэн 
байна.  
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай үйл 
ажиллагаагаа сурталчлах, сонин захиалах чиглэлээр өдөр тутмын 
5 сонин, news.mn, medee.mn, times.mn сайт, Үндэсний олон 
нийтийн ТВ-тэй хамтран ажилласан.  2020 оны 12 дугаар сарын 15-
ны байдлаар байгууллагын  цахим хуудас, олон нийтийн сайт, тв-
ээр нийтдээ 89 мэдээ, мэдээлэл, ярилцлага, сурвалжлага 
нийтлүүлж байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилсан. Мэдээ, 
мэдээллийн дийлэнх нь цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын 
хүрээнд, Засгийн газраас гаргасан тушаал, шийдвэрийн хүрээнд 
авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ сурталчлах, олон нийтэд түгээх, 
байгууллагын үйл ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 
хийгдэж байгаа байгууллагын цэцэрлэг, спорт цогцолборын бүтээн 
байгуулалтын ажлын явцыг сурталчлах гол ажлууд хийгдсэн, Мөн 
мэргэжил сурталчлах сурвалжлага, мэдээллүүдийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслүүдтэй хамтран бэлтгэх ажлуудыг хийлээ. 
Тухайлбал, ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнг Блумберг телевиз 
болон news.mn сайтын ярилцлагад оруулж, ажлын байранд цар 
тахлын халдвараас хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар контент, 
зурагт мэдээллүүдийг цувралаар гаргаж, “Нислэгийн удирдагч” 
мэргэжлийг сурталчилсан “Танайд өнжье” сурвалжлага Өдрийн 
сонинд нийтлүүлсэн.  ИНЕГ болон ИНҮТ-аас хийж хэрэгжүүлж 
байгаа ажлуудыг тухай бүрт нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл 
цахим сүлжээнд түгээсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

11.9 сая төгрөг 

Хүрсэн түвшин 
 

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр байгууллагын үйл ажиллагааг 
сурталчилсан мэдээллийн тоо-89 
Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээний 
тоо-5 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№136 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.1.4.3 Байгууллагын цахим хуудасны үйл 
ажиллагааг сайжруулах, цахим хуудас ажиллуулах журам боловсруулж 
батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 22.1.1, Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийн 5.3.10, 
5.8.1, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 
11.2.1, Засгийн газрын 2013 оны 411-р тогтоолоор батлагдсан 
“Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ын 3.1-
3.9, 5.2, Засгийн газрын 2009 оны 143-р тогтоолоор батлагдсан 
“Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн 1.1, 1.4, 2.5, 
3.2-3.6, 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10 дахь заалт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж ЗУГ Т.Батжаргал 

Суурь түвшин 2019 онд байгууллагын цахим хуудсанд 86 мэдээ мэдээлэл, ИНЕГ-
ын ажилчдын гадаад томилолтоор ажилласан 8 тайлан мэдээг 
тухай бүрт тавьж, ИНЕГ-ын даргын 407 тушаалыг байршуулж, 
2017-2019 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн мэдээллийг тус тус 
байршуулсан. 7 хоног бүр баннер дээр нислэгийн мэдээг шинэчлэн 
тавьж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
ИНЕГ-ын цахим хуудас ажиллуулах журам боловсруулж 
батлуулсан байна. Цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг холбогдох 
нэгжүүдээс авч, тухай бүр байгууллагын цахим хуудаст 
байршуулсан байна. 
Жилийн эцэст: 
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 Цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг холбогдох нэгжүүдээс авч, тухай бүр 
байгууллагын цахим хуудаст байршуулсан байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын цахим хуудас ажиллуулах журмыг ИНЕГ-ын даргын 2020 
оны  8  дугаар сарын 26-ны өдрийн А/368 дугаар тушаалаар 
баталсан. Мөн мэдээлэл байршуулах ажилнуудын жагсаалтыг 
ИНЕГ-ын даргын ЗУГ-ын даргаар батлуулсан байна. Иргэний 
нисэхийн үндэсний төвийн цахим хуудсыг шинээр хийж, холбогдох 
мэдээ, мэдээллийг шинэчлэн оруулж байна. 7 хоног бүр ИНЕГ-ын 
цахим хуудасны баннер дээр нислэгийн мэдээг шинэчлэн тавьж 
байна. 2020 онд цахим хуудсанд дараах мэдээллүүдийг 
байршуулсан. Үүнд: 
- ИНЕГ-ын даргын 310 тушаал,  
- НААХЗА-ны үзлэг шалгалтын төлөвлөгөө, тайлангууд,  
- НААХЗА-наас олгодог зөвшөөрөл, гэрчилгээнүүдийн мэдээлэл, 
- ИНЕГ-ын 2020 онд хийх аудитын шалгалтын хуваарь болон 
шалгалт хийсэн газруудын тайлан,  
- Зам тээврийн салбарын шагнал олгох шинэчилсэн журам, 
- “Төрөөс Иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах 
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2019 оны 
тайлан,  
- Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг тус тус 
байршуулсан. 
-Авлигатай тэмцэх үндсэний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
- ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2019 оны жилийн эцсийн 
байдлаар, 
-Иргэний нисэхийн дүрэм, маягт, зөвлөмжийн цуврал болон бусад 
мэдээллүүд 
-Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тодотгол болон 
гүйцэтгэлүүд 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

ИНЕГ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой 162 мэдээг цахим хуудсанд 
байршуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ № 4.2. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хууль эрх зүйн 
зохицуулалтын орчинг бүрдүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2017 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТМХХХТББ-ын 3.8.1 

№137 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.1.1 “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар баримтлах бодлого”-ын баримт 
бичгийг батлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2010 оны 141 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийн 1.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар баримтлах бодлого”-ын төслийг боловсруулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Батлагдсан бодлогын баримт бичгийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг 
боловсруулсан. “Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит болон 
эрсдэлийн үнэлгээ”-ний үр дүнд тулгуурлан бодлогын төсөлд 
өөрчлөлтүүдийг оруулахаар төлөвлөсөн боловч ажлын 
төсөвлөгдсөн хөрөнгө нь хойшлуулах зардалд тусгагдсан. 
Иргэний нисэхийн хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит 
хийлгэж эрсдэлийн үнэлгээ хийгдсэний дараа бүрэн хэрэгжих 
боломжтой. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар баримтлах бодлого”-ын баримт бичгийн төслийг 
боловсруулсан. Иргэний нисэхийн хэмжээнд мэдээллийн 
аюулгүй байдлын аудит хийлгэж эрсдэлийн үнэлгээ хийх төсөв 
цаг үеийн байдалтай холбогдуулан хойшлуулах зардлын 
жагсаалтад орсон тул ажил түр хойшлогдсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

70% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.2. Үйлдвэрлэлийн үйл явц, удирдлага, хяналтад мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологийг нэвтрүүлж хөгжүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2017 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТМХХХТББ-ын 3.6.4  

  №138 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.1 Иргэний нисэхийн өгөгдлийн 
стандартыг боловсруулж, батлах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/1022 
дугаар тушаалаар "Иргэний нисэхийн дижитал шилжилтийн 
стратеги төлөвлөгөө 2019-2025" батлагдсан.   

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Батлагдсан стандартын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Иргэний нисэхийн өгөгдлийн стандартын төслийг боловсруулж 
эхэлсэн байна.  
Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “ИНЕГ-ын дижитал өгөгдлийн нэгдсэн сан”-ийн тендерт 
шалгарсан гүйцэтгэгч нь өгөгдлийн стандартыг боловсруулсан. 
Тендерийн ажлыг 2020.11.01-нд хүлээн авах байсан боловч 
COVID-19-өөс шалтгаалан түр хойшлоод байна. Хүлээн авах 
комисс 2020.12.09-нд томилогдсож ажил хүлээн авах шатандаа 
байна. Өгөгдлийн стандартыг хүлээн авсаны дараа ИНЕГ-ын 
даргаар батлуулна 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Ажил хүлээн авах шатандаа. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 70% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 
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№139 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.2 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
дотоод үйл ажиллагааны "iMCAA" системийг үйл ажиллагаанд бүрэн 
нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин "iMCAA" системийн хөгжүүлэлтийг дуусгаж туршилтын 
хэлбэрээр үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн программ хангамжийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Албан бичиг, архивын модулиудыг нэвтрүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, тайлангийн модуль болон бусад 
модулиудыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт iMCAA системийн албан бичиг, архивын модулийн 
хөгжүүлэлтийг дуусгаж ИНЕГ, ИНҮТ-ийн захиргаа хүний нөөц, 
бичиг хэргийн мэдээллүүд, харьяа алба нэгжүүдийн бүтэц болон 
өдрийн 8 цагийн ажилтнуудын хүний нөөцийн бүртгэл 

мэдээллийг оруулж дууссан. Үйл ажиллагаандаа 2020.11.20-нд  

хэрэглэж эхлэхээр төлөвлөж байсан боловч  COVID-19 цар 
тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан зайнаас ажиллах болсноос 
нэвтрүүлэх хугацаа хойшилсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Үйл ажиллагаандаа 2020.11.20-нд  хэрэглэж эхлэхээр төлөвлөж 

байсан боловч  COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан зайнаас ажиллах болсноос нэвтрүүлэх хугацаа 
хойшилсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

70% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 

 

 №140 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.3 Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, хяналт 
зохицуулалтын үйл явцын үнэмлэхжүүлэх үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх “eҮнэмлэх” программ хангамжийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 3.2  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар   

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин Байцаагчийн дүгнэлтийн программыг хөгжүүлж дууссан бөгөөд 
“eҮнэмлэх” программыг хөгжүүлэх ажил 50 хувьтай байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Хөгжүүлсэн программ хангамжийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 
 /“eҮнэмлэх” программыг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна. / 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт eҮнэмлэх системийг  2020 оны 6 дугаар сарын 13-наас  үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.       

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

eҮнэмлэх системийг  2020 оны 6 дугаар сарын 13-наас  үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн.       

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 100% 
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Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 

 

№141 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.4 Нэгдсэн сервер бүхий "eОффис" 
системийг судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх, 
системийг нэвтрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 3.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500 сая 

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин Холбогдох судалгааг хийсэн.  

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тайлангийн тоо 
ИНЕГ-ын шинэ оффист байрлах нийт ажилтнуудын 30 хувийн 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Судалгааны тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
ИНЕГ-ын шинэ оффист байрлах нийт ажилтнуудын 30 хувь нь 
үйл ажиллагаандаа ашигладаг болсон байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нэгдсэн сервер бүхий "eОффис" системийн судалгааг хийж, 
тайланг 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/1681 тоот 
албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Судалгааны тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 

 

№142 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.2.5 Дижитал өгөгдлийн нэгдсэн сангийн 
судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 2.2 
болон Зорилт 4.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин -  

Шалгуур үзүүлэлт Судалгааны тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дижитал өгөгдлийн нэгдсэн сангийн судалгааг хийж, тайланг 
2020 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/1681 тоот албан 
бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Судалгаа хийсэн. Судалгааны тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.3 Инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг тогтоож, түүний хүрээнд гадаадын 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэн нутагшуулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжинэ.  

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2018 оны 233 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТИТББ-ын 4.2.2   

№143 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.3.1 ИНЕГ-ын үндсэн үйлчилгээнүүдийн 
дижитал шилжилтийн төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний Зорилт 1.3   

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын инновацийн тэргүүлэх чиглэлээр дижитал технологийг 
тодорхойлж, ИНЕГ-т дижитал шилжилтийг хэрэгжүүлэх "Дижитал 
шилжилтийн стратеги төлөвлөгөө"-г боловсруулж, ИНЕГ-ын 
даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн A/1022 дугаар 
тушаалаар батлуулсан.    

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Боловсруулагдсан төлөвлөгөөний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Нисэх буудлын дижитал шилжилтийн төлөвлөгөөг 
боловсруулсан байна. 
Жилийн эцэст: 4 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын үндсэн 4 үйлчилгээний дижитал шилжилтийн 
төлөвлөгөөг боловсруулахаар төлөвлөсөн байснаас Нисэх 
буудлын үйлчилгээний дижитал шилжилтийн 
төлөвлөгөө,  Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, 
зохицуулалтын үйл явцын дижитал шилжилтийн төлөвлөгөө 
боловсруулсан. Агаарын навигацийн үйлчилгээний дижитал 
шилжилтийн төлөвлөгөөг боловсруулахаар АНҮГ-тай хамтран 
ажиллах явцад ICAO-оос тавьсан "SWIM" концепцийн хүрээнд 
дижитал шилжилтийг хийхээр тохиролцож, "МУ-д SWIM-ийг 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө"-г  боловсруулж батлуулсан. Энэ 
төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжиж буй тул агаарын навигацийн 
үйлчилгээний дижитал шилжилтийн төлөвлөгөө боловсруулах 
шаардлагагүй болсон. ИНЕГ-ын дотоод үйл явцын дижитал 
шилжилтийн төлөвлөгөө боловсруулахаар төлөвлөж байсан 
боловч ИНЕГ, ИНҮТ-ийн бүх дотоод үйл явцууд (хүний нөөц, 
санхүү, хууль, эдийн засаг, хөрөнгийн бүртгэл)-ыг дижиталчилсан 
Veritech ERP системд   дээр дурьдсан төлөвлөгөөний дагуу хийх 
бүх ажлууд багтсан тул системийг бүрэн дүүрэн ашиглалтад 
оруулснаар дотоод үйл явцын дижитал шилжилт хэрэгжиж 
дуусна гэж үзсэн. Тиймээс системийн ашиглалтыг сайжруулах 
талаар ажиллаж, дотоод үйл явцын дижитал шилжилтийн 
төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагагүй болсон. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Боловсруулагдсан төлөвлөгөөний тоо-3 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 

 

№144 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.3.2 Олон улсын нисэх буудлуудын 
зөвлөл (ACI) болон Олон улсын агаарын тээврийн холбоо (IATA)-ноос хамтран 
хэрэгжүүлж буй NEXTT (New Experience in Travel and Technology) санаачлагыг 
хэрэгжүүлэх талаар судалгаа хийж, тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 
хүргүүлэх 
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Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/1022 дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэний нисэхийн 
дижитал шилжилт” стратеги төлөвлөгөөний зорилтууд  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин Судалгаа хийж эхэлсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Судалгааны тайлангийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Судалгааг хийж, тайланг ЗТХЯ-нд ИНЕГ-ын 2020 оны 6 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 01/1681 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Судалгааны тайланг ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.2.4 Мэдээллийн технологийн аудитын тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

Төлөвлөлтийн уялдаа: ЗГ-ын 2017 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан ТМХХХТББ-ын 3.9.7 

№145 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.2.4.1 Иргэний нисэхийн хэмжээнд 
мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийлгэж, эрсдэлийн үнэлгээг 
тодорхойлох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ИНЕГ-ын мэдээлэл, технологийн аюулгүй байдлыг хангах 
журам-ын 8.1.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

170 сая 

Хариуцах нэгж МТИА, Б.Нямбаяр 

Суурь түвшин “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар баримтлах бодлого”-ын төсөл боловсруулсан.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 1  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Мэдээллийн аюулгүй байдлын аудитын техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулсан. 2020 оны төсөвт тусгагдсан 
боловч COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн  
"Төсвийн хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажиллуулах тухай" 
A/205 дугаар тушаал болон  тус газрын Даргын зөвлөлийн 
шийдвэрийн дагуу санхүүжилтийг хойшлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан ИНЕГ-ын 
даргын 2020 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн  "Төсвийн 
хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн ажиллуулах тухай" A/205 дугаар 
тушаал болон  тус газрын Даргын зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу 
санхүүжилтийг хойшлуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн үнэлгээ 
 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн   ерөнхийлөн   захирагчийн  
үнэлгээ 
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НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.3. ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.3.1 Гадаад харилцааг өргөжүүлнэ. 

№146 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх  4.3.1.1 Олон улсын иргэний нисэхийн 
байгууллага (ICAO) болон тус байгууллагын дэмжлэгтэйгээр бүс нутагт 
хэрэгжүүлж байгаа хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд (COSСAР-NA, CASP-AP, 
FPP, TRAIN AIR PLUS, CAPSCA) оролцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

- 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж Нэгжүүд 

Суурь түвшин Хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүдэд (COSСAР-NA, CASP-AP, 
FPP, TRAIN AIR PLUS, CAPSCA) оролцож байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 
Жилийн эцэст:  
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхий дахинд дэгдсэн COVID19 халдвартай холбоотойгоор 2020 
онд Монгол Улсад зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн гол арга 
хэмжээ болох Ази, Номхон далайн бүсийн Иргэний нисэхийн 
аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн Удирдах Хорооны хурал (CASP-AP 
Steering Committee Meeting) хойшлогдсон. Олон Улсын Иргэний 
Нисэхийн Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй CAPSCA хөтөлбөрийн 
хүрээнд COVID19 халдварын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх, 
зорчигчдын эрүүл мэндийг халдвараас хамгаалах зорилгоор 
ОУИНБ-аас өгч буй зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг 
тайлагнах арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлж байна. COVID19 
халдвартай холбоотойгоор ОУИНБ-ын Ази, Номхон далайн бүсээс 
зохион байгуулсан 2 удаагийн цахим хуралд оролцон Монгол Улс 
болон Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэмжээнд авч 
хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг танилцуулж мэдээлэл солилцон 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Дэлхий дахинд дэгдсэн COVID19 халдвартай холбоотойгоор 2020 
онд зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүд  хойшлогдсон. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№147 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.3.1.2 ОУИНБ /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн 
бүсийн нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны 8 дугаар форум (ICAO 
APAC 8th Regional Aviation Security Coordination Forum) болон Ази, Номхон 
далайн бүсийн орнуудын Нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлийн 17 дугаар хурал (17th Steering Committee 
Meeting of Cooperative Aviation Security Programme – Asia Pacific)-ыг тус тус 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

CASP AP болон ИНЕГ хоорондын Харилцан ойлголцлын санам 
бичиг, Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2020 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

500 сая төгрөг 

Хариуцах нэгж Ажлын хэсэг 
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Суурь түвшин ОУИНБ /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн бүсийн захирал, ноён Арун 
Мишрагаас ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнд 2019 оны 12 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн Ref.:T 13/5.1 – AP –ASF0132/19 тоот албан 
захидлаар  RASCF-APAC 8 дугаар форум болон CASP AP 17 SCM 
хурлыг Монгол Улсад зохион байгуулах талаар санал тавьсны 
дагуу Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаар уг 
асуудлыг   хэлэлцүүлж, ИНАБЗ-ийн даргаас 2019 оны 12  дугаар 
сарын 10-ны өдөр дээрх 2 хурлыг зохион байгуулахыг Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газарт үүрэг болгосон.  Тус зөвлөлийн хурлын 
шийдвэрийн дагуу ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэнгээс 2020 оны 01 
дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02/04 тоотоор  ИКАО-ийн Ази, номхон 
далайн бүсийн захирал, ноён Арун Мишрад дээрх хурлуудыг 2020 
оны 7 дугаар сарын 06-наас 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулах 
тухай хариу албан захидал хүргүүлж мэдэгдсэн.  
         

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
- Хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах, 
- Хурлын төсөв, төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, 

хурлын бэлтгэл ажлыг хангасан байна. 
Жилийн эцэст:  

- 2020 оны 7 дугаар сарын 06-09-ний өдрүүдэд олон улсын 
2 хурлыг зохион байгуулсан байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний А/33 дугаар тушаалаар 
Улаанбаатар хотод 2020 оны 7 дугаар сарын 06-09-ний өдрүүдэд 
зохион байгуулагдах ОУИНБ /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн 
бүсийн орнуудын Нисэхийн аюулгүй байдлын хамтын 
ажиллагааны хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлийн 17 дугаар хурал 
/CASP-AP 17 SCM/ болон Ази, Номхон далайн бүсийн Нисэхийн 
аюулгүй байдлын зохицуулалтын 8 дугаар хурал /RASCF-APAC 8/-
ын бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, ажлын 
хэсгийн удирдамжийг тус тус батлуулсан. ИНЕГ-ын даргын 2020 
оны А/33 дугаар тушаалын дагуу ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг 
зохих чиглэлээр 7 дэд ажлын хэсэгт хуваан зохион байгуулсан.  
2/ Хурал зохион байгуулах ажлын дэд хэсгүүдийн гишүүдийн  
утасны жагсаалт, цахим хаягийг нэгтгэн, хурлын гишүүдэд 
зориулсан AVSECWG@gmail.com имейл хаягт байршуулж 
тараасан. Хурал зохион байгуулахтай холбогдсон баримт бичиг, 
танилцуулга гэх мэт баримтуудыг уг хаягт байршуулж, ажлын 
хэсгийн гишүүдэд мэдээлэл солилцоход зориулж 
icaomeeting2020@mcaa.gov.mn групп цахим хаяг үүсгэж бүх 
гишүүдэд хүргүүлсэн. Хурлын ажлын дэд хэсгүүдээс ирүүлсэн 
төлөвлөгөөнүүдийг нэгтгэж, хурлын бэлтгэл ажлын нэгдсэн 
төлөвлөгөөг  боловсруулсан. Хурал зохион байгуулах газар болон 
зочид төлөөлөгчдийн байрлах зочид буудал, хүлээн авалт зохион 
байгуулах газрууд, хурлын тайз, соёлын арга хэмжээ зохион 
байгуулах байгууллагуудаас үнийн саналуудыг авах зэрэг 
ажлуудыг 2020 оны 1 дүгээр сард гүйцэтгэсэн. COVID 19 халдварт 
өвчин 2020 оны  2 дугаар сараас дэлхийн улс орнуудад эрчимтэй 
тархаж  улмаар ДЭМБ-аас гаргасан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж 
байгаа тул Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын 
Ази, Номхон далайн бүсийн Аюулгүй байдал хариуцсан 
мэргэжилтэн Ross Lockie  товлогдсон хугацаандаа буюу 7  дугаар 
сарын 06-09-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохион байгуулах 
боломжгүй болсон талаар мэдэгдсэн.  
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ИНЕГ-ын 2020 оны 1 дүгээр сарын 24-ний А/33 дугаар тушаалаар 
ажлын хэсэг байгуулсан. 
Хурлын бэлтгэл ажлын нэгдсэн төлөвлөгөөг  боловсруулсан. 
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COVID 19 халдварт өвчин 2020 оны  2 дугаар сараас дэлхийн улс 
орнуудад эрчимтэй тархаж  улмаар ДЭМБ-аас гаргасан 
зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж байгаа тул Олон улсын иргэний 
нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Ази, Номхон далайн бүсийн 
Аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Ross Lockie  товлогдсон 
хугацаандаа буюу 7  дугаар сарын 06-09-ний өдрүүдэд 
Улаанбаатар хотод зохион байгуулах боломжгүй болсон талаар 
мэдэгдсэн.  
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.4 ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ХУУЛИЙН 
ДАВХАРДАЛ, ХИЙДЭЛ, ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГАХ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ 

ҮЗҮҮЛЭХ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.4.1. Иргэний нисэхийн салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох, хууль зүйн зөвлөгөө өгнө. 

№148 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.1 Хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, 
захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, кодификаци хийх 
лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Захиргааны ерөнхий хуулийн 71, 72 дугаар зүйл, Засгийн 
газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин 2019 онд 189 гэрээ байгуулсан. Салбарын хэмжээнд мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж, гэрээ, стандарт, дүрэм, журмын бүртгэл 
хөтөлж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмууд 
Мэдээллийн бүртгэл 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Хууль тогтоомж, гэрээ хэлэлцээр, захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийн бүртгэл хөтлөх, кодификаци хийх 
лавлагаа, мэдээллийн сан бүрдсэн байна. 
Батлагдсан нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тогтоосон актыг 
ХЗДХЯ-нд хүргүүлж,  нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон акт, гэрээ бүртгэгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-аас иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан 144 (ХААТ-93, 
бусад-51) гэрээнүүдийг бүртгэж, гэрээний санд цахимжуулан 
оруулсан. Салбарын хэмжээнд дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам болон ИНЕГ, түүний харьяа салбар, 
нэгжүүдийн үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон ажилладаг эрх 
зүйн баримт бичгүүдээр лавлагаа, мэдээллийн сангийн 
баяжуулалт тогтмол хийж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гэрээ, хэлэлцээрийн тоо-144  
Шинэчлэгдэн батлагдсан дүрэм, журам-12  
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 
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№149 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.2 Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн 
зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрээр болон ЗТХС-ын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал, ДАА Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Ерөнхийлөгчийн 1 зарлигийн 1 заалт, Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн 1 зөвлөмжийн 1 заалт, Засгийн газрын 9 тогтоолын 10 
заалт, Засгийн газрын 15 тэмдэглэлийн 33 заалт, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 57 тушаалын 80 заалт, Зам, тээврийн хөгжлийн 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2 тушаалын 2 заалтыг тус 
тус хяналтад авч, хэрэгжилтийг хангасан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Бүртгэлд авсан тогтоол, шийдвэрийн тоо 
Хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
80% 
Жилийн эцэст: 
 90% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-т ирсэн дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн бүртгэл судалгааг 
хөтлөн, удирдлагуудад тухай бүр танилцуулж байна. Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 2 зарлигийн 3 заалт, Засгийн газрын 9 
тогтоолын 10 заалт, Засгийн газрын  хуралдааны 8 тэмдэглэлийн 
22  заалт, нийт 19 шийдвэрийн 35 заалтыг хяналтад авч, 
хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авлаа. Энэ оны  жилийн эцсийн 
байдлаар 89.4%-ийн хэрэгжилттэй байна.   
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын  70 тушаалын 67 заалтыг 
хяналтад авч, хэрэгжүүлж  байна. 2020  оны  3 дугаар улиралд  
сайдын 6 тушаалын 10 заалтыг нэмж хяналтад авсан. Сайдын 
тушаалаар өгсөн үүрэг даалгавар энэ оны  жилийн эцсийн 
байдлаар 91%-ийн хэрэгжилттэй байсан. Улирал бүр хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ хийж тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.  
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Бүртгэлд авсан тогтоол, шийдвэрийн тоо- 19 
Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 89.4%-тай, Зам, тээврийн хөгжлийн 
сайдын тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт- 91%-тай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№150 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.3 ИНЕГ-ын даргын тушаалын төслийг 
хянах, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх ,биелэлтэд хяналт тавих, биелэлтийг тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.1.9, 8 дугаар зүйлийн 8.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд, ЗУГ Т.Батжаргал, ДАА Н. Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин 2019 онд ИНЕГ-ын даргын “А” буюу үйл ажиллагааны чиглэлээр 
гарсан - 1025, “Б” буюу боловсон хүчний чиглэлээр гарсан - 391 
тушаал боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн байна. Давхардсан 
тоогоор 98 албан хаагчид зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсэн байна. 

Шалгуур үзүүлэлт  Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмууд 
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ИНЕГ-ын даргын тушаалын тоо 
Нэгдсэн бүртгэл тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: . 
Даргын тушаалын төсөл боловсруулахад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө 
өгч ,биелэлтэд хяналт тавьж, биелэлтийг тайлагнасан байна. 
Давхардсан тоогоор 100 хүртэл албан хаагчид зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст:  
Даргын тушаалын төсөл боловсруулахад хууль, эрх зүйн зөвлөгөө 
өгч ,биелэлтэд хяналт тавьж, биелэлтийг тайлагнасан байна. 
Давхардсан тоогоор 100 хүртэл албан хаагчид зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020.12.10-ны өдрийн байдлаар ИНЕГ-ын даргын “Б” тушаал-257, 
“А” тушаал-466 хянаж хууль тогтоомжид нийцүүлж, байгууллагын 
87 ажилтанд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч  байна. Тушаалын 
хэрэгжилтэд улирал бүр хяналт-шинжилгээ, хийж, тайлан мэдээг 
нэгжүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

ИНЕГ-ын даргын тушаалын тоо-“Б” тушаал-257, “А” тушаал-466 
Тушаалын хэрэгжилт 88.7% 
Зөвлөгөө өгсөн албан хаагчдын тоо-87 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 

№151 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.4 Гэрээ, хэлэлцээр, бусад эрх зүйн баримт 
бичгийг хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, санал дүгнэлт гаргах, 
хууль зүйн зөвлөгөө өгөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 5.1.8, 7.1, Засгийн газрын 
агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.3.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин 2019.12.10-ны өдрийн байдлаар ИНЕГ-аас хуулийн этгээд болон 
иргэнтэй байгуулсан 215 гэрээний төслийг хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн хянаж, 189 гэрээг бүртгэж хяналтад авсан байна.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Гэрээ, хэлэлцээр бусад баримт бичгийн тоо, 
Нэгдсэн бүртгэл тайлан 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Гэрээ, хэлэлцээр, бусад эрх зүйн баримт бичиг, салбарын норм 
дүрэм, стандартыг хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, 
санал дүгнэлт гаргах, хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. 
Жилийн эцэст:  
180 хүртэлх гэрээ, хэлэлцээр бусад баримт бичигт зөвлөгөө 
дэмжлэг үзүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан 165 
гэрээний төслийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянаж, ИНЕГ-ын 
даргаар батлуулж, гэрээг хэрэгжүүлж байна. Мөн 5 санамж бичгийн 
төслийг хянан баталгаажуулсан. Бусад салбар, нэгжүүдээс 
боловсруулсан нийт 10 гэрээний төсөлд санал, дүгнэлт гарган өгч, 
хууль зүйн зөвлөгөө өгч, эрх зүйн  туслалцаа үзүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Гэрээ, хэлэлцээр бусад баримт бичгийн тоо-165 
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 Санамж бичгийн төсөл-5 
Бусад баримт бичгийн тоо-93 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№152 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.5 Хууль тогтоомж, нийтээр дагаж 
мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлийн 8.3.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин  34 Иргэний нисэхийн дүрмийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах зорилгоор харьяа алба, салбар, нэгжийн холбогдох 150 
ажилтанд танилцуулах сургалт зохион байгуулсан. Сургалтын 
төвөөс зохион байгуулсан шинэ ажилтанд зориулсан сургалтад 
хамрагсдад тус газарт мөрдөгдөж буй дүрэм, журмын талаар 3 
удаа сургалт хийсэн.  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сургалтын тоо 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
 Сургалтын тоо 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 
Жилийн эцэст:  
Сургалтын тоо 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, Гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хууль болон ИНЕГ-ын даргын 2020 онд 
батлагдсан тушаал, шийдвэр болон  танилцуулга, мэдээллийг 
https://www.mcaa.gov.mn/ цахим хуудсанд тавьсан. Дэлхий нийтийг 
хамарсан Шинэ Коронавирусын болзошгүй аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх үүднээс улс орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдал 
зарласан болон хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор сургалтын 
үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах боломжгүй 
болж 3, 4-р улиралд 6 сургалт зохион байгуулсан. Мөн сургалтын 
хөтөлбөрийг системчлэн сар бүр цахим хэлбэрээр танилцуулга 
бэлтгэн ИНЕГ-ын ажилтнуудын root@mcaa.gov.mn цахим хаяг 
(ИНЕГ-ын 1400 орчим ажилтан байгууллагын дотоод имэйл 
хаягтай)-аар дамжуулан шинээр батлагдан гарсан хууль тогтоомж, 
нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэр, зөвлөмжийн талаар сурталчилсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Сургалтын тоо-6 
Сургалтад хамрагдсан ажилтнуудын тоо-270 
Цахимаар түгээсэн мэдээллийн тоо-9 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№153 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.1.6 Тус байгууллагын хууль ёсны эрх 
ашгийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр хууль, шүүхийн байгууллагад төлөөлөх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Захиргааны ерөнхий хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1, 
ЗХШХШТХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.1,  

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

https://www.mcaa.gov.mn/
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин 2019 онд шүүх, хуулийн байгууллагаар хянагдаж буй иргэний 27, 
эрүүгийн 2, захиргааны 3, нийт 32 хэрэг маргаанд байгууллагын 
эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
ажилласан. 

Шалгуур үзүүлэлт Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн асуудлын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Тус газрын хууль ёсны эрх ашгийг итгэмжлэлийн үндсэн дээр 
хууль, шүүхийн байгууллагад төлөөлөн оролцсон байна. 
Маргаантай асуудлуудын тоо буурч хуулийн дагуу шийдэгдсэн 
байна. 
Жилийн эцэст: 
 Маргаантай асуудлуудын тоо буурч хуулийн дагуу шийдэгдсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2017 онд иргэний нисэхийн ерөнхий газартай холбоотой шүүхийн 
байгууллагаар хянагдаж байсан хэрэг маргааны тоо 32 байсан 
бөгөөд үүнээс хувь хүнтэй холбоотой - 23, хуулийн этгээдтэй 
холбоотой - 9 байсан. Үүнээс:  
Авлигатай тэмцэх газарт хянагдаж буй - 2; 
Шүүхэд хянагдаж буй /хянагдсан/ маргаан нийт - 30  
/Анхан шатанд - 16 , Давж заалдах шатанд - 1, Хяналтын шатанд 
– 4/ 
Дээрх хэргүүдээс өнөөдрийн байдлаар: 
1. Авлигатай тэмцэх газарт хянагдаж байсан 2 хэрэг хэрэгсэхгүй 
болсон. 
2. Хувь хүнтэй холбогдолтой 23 хэргээс 17 хэрэг маргаан нь 
шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж дууссан. 
3. Хуулийн этгээдтэй холбоотой 9 хэргээс 6 хэрэг маргаан нь 
шүүхийн байгууллагаар шийдвэрлэгдэж дууссан байна.  
2020 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 32 хэрэг маргаанаас 23 хэрэг 
маргаан шийдвэрлэгдсэн.  
2020 онд тус газартай холбоотой шүүхийн байгууллагаар 
хянагдаж байгаа хэрэг маргаан 8 (Захиргаа-2, Иргэний-6) байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн нийт хэргийн тоо-14 
Анхан шатанд-7 (Давж заалдах гомдол гаргах хуулийн хугацаа 
тоологдож байгаа) 
Давж заалдах шатанд-1 
Хяналтын шатанд-6 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангана. 

Эрх зүйн акт: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.1-
27.3.7, 28.1.1-28.1.16 

№154 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.2.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаал, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 2020 оны 01 дүгээр албан даалгавар 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж Иргэний нисэхийн үндэсний төв 

Суурь түвшин Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалаар 
өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн.Хэрэгжилт 
52.5%-тай. 

Шалгуур үзүүлэлт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийн хувь 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16 заалтуудын 
хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийн хувь -70% 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16 заалтуудын 
хэрэгжилтийн хувь-50% 
Жилийн эцэст: 
 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийн хувь -100% 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16 заалтуудын 
хэрэгжилтийн хувь-100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалаар 
өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний  хэрэгжилт энэ оны жилийн  эцсийн байдлаар 96 %  
байна. Хэрэгжилтийг улирал бүрийн 20-ны өдрийн дотор ЗТХЯ-нд 
хүргүүлж байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16 
заалтуудын хэрэгжилтийг хангахаар дараах арга хэмжээг авч 
байна. Үүнд: 
ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н бодлого, нийтлэг дүрмийг боловсруулж, 2020 
оны 07 сарын 06-ны өдрийн А/120 дугаар тушаалаар баталсан.  
 -ИНЕГ-ын ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөл нь “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр үзлэг, гурван шатны 
хяналтыг зохион байгуулах журам”-ын 4.3.1-т заасны дагуу 2020 
оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ны өдрүүд, 
2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 04-ний 
өдрүүдэд ИНЕГ-ын харьяа 10 салбар нэгж, орон нутгийн 15 нисэх 
буудалын ХАБЭА-н дэд зөвлөлийн үйл ажиллагаанд үзлэг, гурван 
шатны хяналтыг 9 бүлэг, 43 асуулгын дагуу 2 удаа зохион 
байгуулж, давхардсан тоогоор 56 зөвлөгөө, зөвлөмжийг өгсөн 
байна. Үзлэг,шалгалтаар нийт 73 зөрчил, дутагдлыг илрүүлж, 17 
зөрчил дутагдлыг газар дээр арилгуулсан. Мөн 56 зөрчил, 
дутагдлыг арилгуулах талаар дэд зөвлөлүүдэд хугацаат үүрэг 
даалгавар өгч 49 зөрчил, дутагдлыг хугацаанд нь арилгасан, 7 
зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаж байна.  
/Хэрэгжилт 90.4%/ 
- Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2020 оны 05 дугаар 
сарын 15-ны өдөр “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн  баталсан.  
- Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа 7 салбар нэгж, 
орон нутгийн 16 нисэх буудлуудад 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны 
өдрөөс 4 дүгээр сарын 10-ны өдрүүд, 8 дугаар сарын 24-ны өдрөөс 
26-ны өдрүүд, 10 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 04-
ний өдрүүдэд  “Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, сүү, 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээний материалын жагсаалт, эдэлгээний 
норм”-ын хэрэгжилтэд төлөвлөгөөт 2, төлөвлөгөөт бус 1 хяналтыг 
хийж нийт 19 зөвлөмжийг өгч зөвлөмжийн хэрэгжилт 100 хувьтай 
байна. 2020 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар 2034 ажилтныг Ажлын 
тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэлээр хангасан. Хэвийн бус 
нөхцөлд ажиллаж байгаа 456 ажилтнуудыг хор саармагжуулах 
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бүтээгдэхүүнээр хангах ажлыг тогтмол, цаг хугацаанд нь зохион 
байгуулж байна.  
- 2020 онд ХАБЭА-н сургалтад Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газрын харьяа  24 алба нэгжийн 864 ажилтныг хамруулж шалгалт 
авсан. Үүнд:  
- “Хөдөлмөр хамгаалал, хүний хөгжлийн төв” ТББ-тай 
хамтран зохион байгуулж “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн ажил олгогчийн сургалт”-д, нийт 13 нэгжийн даргыг  2020 оны 
6 дугаар сарын 12-ны өдөр хамруулж, Иргэний нисэхийн үндэсний 
төв болон харьяа 9 нэгжийг гэрчилгээжүүлсэн. 
- Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ХАБЭА-н орон тооны 
бус зөвлөлөөс 2020 оны 9 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс 11-ний 
өдрүүдэд ХАБЭА-н анхан шатны сургалтыг цахимаар зохион 
байгуулж орон нутгийн 16 нисэх буудлын 314 ажилтанг 
хамруулсан. 
- Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2020 оны 5 
дугаар сарын 27-ны өдрийн А/80 дугаар тушаал, 2020 оны 7 дугаар 
сарын 17-ны өдрийн А/124 дугаар тушаал, 2020 оны 10 дугаар 
сарын 22-ны өдрийн А/421 дүгээр тушаалаар “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт”-ыг зохион 
байгуулж Сэргээн засах амралт, Нисэхийн сургалтын төв, “Буянт-
Ухаа” олон улсын нисэх буудал, Газрын тусгай үйлчилгээ, 
шатахуун хангалтын алба, Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний 
алба, Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба, Аж ахуйн 
үйлчилгээний алба, Оншилгоо хэмжилзүйн лаборатори, 31 
ээлжээр нийт 537  ажилтныг хамруулсан.  
- Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Үйлдвэрлэлийн осол, 
хурц хордлого судлан бүртгэх комисс нь харьяа салбар нэгжийн 
2015 – 2020 онд гарсан үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын 
судалгааг гаргасан. Судалгаагаар үйлдвэрлэлийн осол, хурц 
хордлогын 35 тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүнээс: 
- Үйлдвэрлэлийн осол гэмтлийн 42,8%-ийг хөнгөн, 33,3%-ийг 
хүндэвтэр, 23,8%-ийг хүнд хэлбэртэй байна.   
- Үйлдвэрлэлийн ослын дийлэнх хувийг ажилтнуудын 
анхаарал болгоомжгүйгээс 58,9% нь унаж бэртэх халтиран яс 
хугарсан, зөөлөн эдийн гэмтэл бэртлийн тохиолдол  эзэлж байна. 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хэмжээнд 2020 оны 4 дүгээр 
улирлын байдлаар үйлдвэрлэлийн ослын 10 удаагийн тохиолдол 
бүртгэгдсэн бөгөөд ослын актыг тухай бүрт нь Нийслэлийн 
мэргэжлийн хяналтын газарт хүргүүлэн баталгаажуулсан.  
- Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь нийт ажилтнуудыг 

эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулахаар “Гранд 

мед” эмнэлэгтэй 2020 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр 106/20 

дугаартай гэрээ байгуулж, баталагдсан хуваарийн дагуу 792 

ажилтны эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдахаас энэ оны 12 дугаар 

сарын 10-ны өдрийн байдлаар 713 ажилтанг хамруулаад байна. 

Үлдсэн 79 ажилтан Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар 

тахал дэгдэж хорио цээрийн дэглэм тогтоосонтой холбогдуулан  

удаашралтай  байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ЗТХСайдын 2019 оны 253 дугаар тушаалын хэрэгжилт-96%, 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 27 
дугаар зүйлийн 27.3.1-27.3.7, 28.1.1-28.1.16 заалтуудын 
хэрэгжилт-98.8% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.3 Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангана. 

Эрх зүйн акт: Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1-6.1.14, Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.2.1-7.2.6 

№155 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.3.1 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж  ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин 2020 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Зохион байгуулсан сургалтын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 7 

Жилийн эцэст: 8 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, авлигаас урьдчилан 
сэргийлах талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг танилцуулах 
зорилгоор 2020 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг  
боловсруулж, ДАА-ны даргаар 2020.03.09-нд батлуулсан. 
Сургалтыг энэ  оны 4 дүгээр сараас эхлүүлэхээр бэлтгэлийг хангаж 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах сургалтын 
танилцуулга, презентаци  бэлтгэсэн. Цар тахилын улмаас олон 
нийтийг хамруулсан арга хэмжээг зохион байгуулахыг хориглосон 
тул авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг онлайнаар нийт ажилтнуудад 
цувралаар танилцуулах арга хэмжээг авч  байна. Авлигын эсрэг 
авч хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагын  нийтлэг үүрэг, ИНЕГ-ын авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, ашиг сонирхлын зөрчил, түүнийг 
хэрхэн мэдээлэх талаар 2 мэдээлэл бэлтгэж,  root@mcaa.gov.mn 

хаягаар нийт ажилтнуудад / 2020.05.19, 2020.06.04-нд/ хүргүүлсэн. 
Мөн АТГ-т 2020 онд зохион байгуулах сургалтад хамруулах  60 
ажилтны  нэрсийг АТГ-т хүргүүлсэн.  АТГ-ын соён гэгээрүүлэх 
хэлтэстэй хамтран “Авлигын гэмт хэрэг, авлиагын хор уршиг” 
сэдвээр 2020 оны 10 дугаар сарын 16-нд ИНҮТ-ийн ажилтнуудад 
сургалт зохион байгуулж, 56 ажилтанг хамруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Онлайнаар түгээсэн мэдээллийн тоо-2 
Зохин байгуулсан сургалтын тоо-1 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№156 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.3.2 Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж,тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.14, Монгол Улсын Их 
Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, ЗГ-ын 2017.04.12-ны өдрийн 114 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж  ДАА, Н.Мөнхсүрэн, ЗУГ Т. Батжаргал, НААХЗА 

Суурь түвшин “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн 5 зорилтын 16 арга 
хэмжээг тус байгууллага хариуцан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 2019 
онд хөтөлбөрийн хэрэгжилт 83.5%-тай. 
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Шалгуур үзүүлэлт Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын явцын хувь 60% 
Жилийн эцэст: 90% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж, 
ИНЕГ-ын даргын зөвлөлийн 2020 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 
1 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлж,  2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний 01/ 
213 тоот албан бичгээр АТГ-т хүргүүлсэн. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
2020 оны  эхний хагас жилийн байдлаар 83.8%-тай байна. 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг энэ оны жилийн эцсийн байдлаар 
гаргаж, ирэх оны 2 дугаар сарын 01-ний дотор АТГ-т хүргүүлнэ. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хөтөлбөрийн хэрэгжилт урьдчилсан байдлаар 88 %-тай. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№157 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.3.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
ажилтнуудын ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн, АТГ-т хянуулж, батлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.9, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж  ХЭЗДБГ, П.Ариунболд 

Суурь түвшин “Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”-ийг баталсантай холбогдуулан  тус газрын Хөдөлмөрийн 
дотоод журамд "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 2 дугаар зүйлийг бүхэлд нь, 3 дугаар 
зүйлийн 3.1.4.в, 3.1.4.г, 3.1.4.е, 3.1.5.б, 3.1.6.б, 3.1.6.в, 4 дүгээр 
зүйлийн 4.2, 4.3. дахь хэсгүүдээс тусган, тус газрын даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар бэлэн болсон. Ёс зүйн дүрмийн 
төслийг боловсруулж байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан ёс зүйн дүрмийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 387 дугаар тушаалаар 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтэц 
өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ИНЕГ-ын даргын 2020.05.01-ны 
өдрийн  А/572 дугаар тушаалаар Ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн 
байгуулсан.Ёс зүйн зөвлөл нь 2017 оны А/363 дугаар тушаалаар 
батлагдсан "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтны ёс зүйн 
дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулсан. Төрийн албаны зөвлөлөөс 
"Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах нийтлэг 
журам"-ыг  шинэчлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд  уг журам 
батлагдсаны дараа  түүнд нийцүүлэн  журмыг батлахыг зөвлөмж 
болгосон тул хүлээгдэж байна. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ийг 
шинэчлэн боловсруулсан. Төрийн албаны зөвлөлөөс "Төрийн 
албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах нийтлэг журам"-ыг  
шинэчлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд  уг журам батлагдсаны 
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дараа  түүнд нийцүүлэн  журмыг батлахыг зөвлөмж болгосон тул 
хүлээгдэж байна. 
 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.4.4 Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангана. 

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 

№158 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.4.1 Байгууллагын салбар, нэгжийн ажлын 
уялдаа, бүтээмжийн үнэлгээг тодорхой болгох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2019.01.16 -ны өдрийн 3 дугаар тэмдэглэлийн 7 дугаар 
заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж  ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин ИНЕГ-т гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтийг /KPI/ нэвтрүүлэхээр 
нэгжүүдээс санал авч байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан журмын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 1 

Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  Судалж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

№159 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.4.2 Төрийн захиргааны болон нутгийн 
удирдлагын байгууллагын ажлын үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
үзүүлэлттэй холбон дүгнэх үнэлгээний журам тогтоох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЗГ-ын 2019.01.16 -ны өдрийн 3 дугаар тэмдэглэлийн 9 дүгээр 
заалт  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 
 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ЗУГ, Т.Батжаргал 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Батлагдсан журмын тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: - 

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг тус газрын харьяа “Чингис хаан” Олон 
улсын нисэх буудал нь иргэдээс хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааг авч хэвшсэн.  НААХЗА, "Чингис хаан" ОУНБ-ын ажлын 
үр дүнг иргэдийн сэтгэл ханамжийн үзүүлэлттэй холбон дүгнэх 
талаар судалгаа хийсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин - 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 
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№160 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.4.4.3 ИНЕГ-ын ажилтнуудын 600 айлын орон 
сууц хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг эхлүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018. 12.31-ний 21 дүгээр 
хурлын шийдвэр  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж  Төслийн нэгж С.Нацагдорж 

Суурь түвшин Хөтөлбөрийг ИНЕГ-ын даргын 2019 оны А/923 дугаар тушаалаар 
батлуулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн эсэх 
Зураг төсвийн боловсруулалтын хувь 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн эсэх 

Жилийн эцэст: Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн эсэх 
Зураг төсвийн боловсруулалтын хувь 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалтыг зарлахаас 
өмнө төсөл хэрэгжүүлэх байршилд газар эзэмшүүлэх тухай эрх 
бүхий этгээдийн захирамж, шийдвэр гаргуулах, газар ашиглах 
гэрээ байгуулах шаардлагатай  байсан бөгөөд  уг асуудлыг 
шийдвэрлэсэн. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын 
2020.05.06-ны өдрийн  А/268 дугаар захирамжаар  ИНЕГ-т 6 га 
газар ашиглах гэрчилгээ  олгож, гэрээ байгуулсан. ИНЕГ-ын 
даргын 2020.04.30-ны өдрийн А/264 дугаар тушаалаар ИНЕГ-ын 
ажилтнуудын 600 айлын орон сууцны зураг төсөв  хийж гүйцэтгэх 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог шинэчлэн 
байгуулж, ИНЕГ-ын ажилтнуудын орон сууцны барилгын зураг 
төслийн ажлын даалгаврыг боловсруулсан. 600 айлын орон сууц 
барихаар олгогдсон 5.99 га газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 
2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн  29 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан Аэросити /Шинэ Зуунмод/ дагуул хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд туссан 1 дүгээр зэрэглэлийн авто зам, 
гүүрэн байгууламж болон дулааны станцын замтай тус тус 
хөндлөн огтлолцож давхцал үүссэн талаар Шинэ Зуунмод хотын 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан “Гоби Травел” ХХК-иас 2020 
оны 9  дүгээр сарын 14-ний өдрийн 105/20 тоот албан бичиг, 2020 
оны 9  дүгээр сарын 17-ны өдрийн 108/20 тоот албан бичгээр   
мэдэгдсэн. Мөн ерөнхий төлөвлөгөөг тодотгон хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж буй “Нэкст Степ Инженеринг” 
ХХК-иас 2020 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр дээрх газрын 
давхцалын талаар тайлбарыг ирүүлсэн.  ИНЕГ-ын ажилтнуудын 
600 айлын орон сууц барих зориулалтаар олгогдсон 5.99 га газрын 
асуудлыг эргэн харж, судлан үзэж төрийн байгууллагуудын ажлын 
уялдааг хангуулан боломжит хувилбараар яаралтай шийдвэрлэж 
өгөхийг хүсч Барилга, хот байгуулалтын яаманд  2020 оны 9 дүгээр 
сарын 18-ны өдрийн 01/2465 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн.  
ИНЕГ-ын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01/2526 
тоот албан бичгээр  Шинэ Зуунмод хотын ерөнхий төлөвлөгөөг 
боловсруулсан “Гоби Травел” ХХК-иас ирүүлсэн саналтай 
уялдуулан Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн 
конвенцын 14 дүгээр бүлгийн хавсралт 1 баримт бичгийн дагуу 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан дээрхи давхцал 
бүхий 5.99 га газрыг Аэросити /Шинэ Зуунмод/ хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний олон нийтийг бүс (ОН-38 нэгж талбарт)-д 
шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх  талаар хүсэлт тус тус хүргүүлсэн. 5.99 
га газрыг ОН-38 бүсэд шилжүүлэх тухай   албан бичгийг ЗТХЯ-наас 
БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлээд байна. Газрын 
асуудал бүрэн шийдэгдээгүй тул зураг төсөл боловсруулах ажил 
хийгдэх боломжгүй байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Засаг даргын 2020.05.06-ны өдрийн  
А/268 дугаар захирамжаар  ИНЕГ-т 6 га газар ашиглах гэрчилгээ  
олгож, гэрээ байгуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

30% 

Төсвийн   ерөнхийлөн   
захирагчийн  үнэлгээ 

 

 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.5. ТӨСӨВ, САНХҮҮ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 4.5.1. Төсөв, санхүү, эдийн засаг, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 
төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулна. 

Эрх зүйн акт:Төсвийн тухай хуулийн 5 , 8 дугаар зүйл, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 9, 10 
дугаар зүйл 

№161 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.1 Улсын төсөвт төвлөрүүлэх навигацийн 
орлогыг хугацаанд нь бүрэн төвлөрүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Монгол Улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 
3.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Монгол Улсын 2019 оны Төсвийн тухай хууль батлагдсан. 

Шалгуур үзүүлэлт  Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 165 тэрбум төгрөг 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
47% буюу 78 тэрбум төгрөг 
Жилийн эцэст: 100% 
 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дэлхий улсуудад тархсан коронавирусын тахлаас шалтгаалан 
навигацийн үйлчилгээний орлого буурсан тул навигацийн 
үйлчилгээний орлого 27.4 хувиар тасарсан тул улсын төсөвт 
төвлөрүүлэх навигацийн орлогод өөрчлөлт оруулах тухай албан 
тоотыг  Сангийн сайд болон Зам, тээврийн сайд нарт хүргүүсэн. 
2020 оны улсын төсөвт тодотгол хийгдэж, энэ жил төвлөрүүлэх 165 
тэрбум төгрөгийг 75 тэрбум төгрөг болгож бууруулсан. 2020 оны 11 
дугаар сарын  байдлаар улсын төсөвт 71.5 тэрбум төгрөгийг 
төвлөрүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин 71.5 тэрбум төгрөг 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№162 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
харьяа алба, салбаруудын 2021 оны үйл ажиллагааны орлого, зардлын 
төлөвлөгөөний төсвийн саналуудыг хянан нэгтгэж, батлуулахаар Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон Сангийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4.1 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 
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Суурь түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны үйл ажиллагааны 
орлого, зардлын төлөвлөгөөний төсвийн саналыг тооцоо, 
судалгаанд үндэслэн боловсруулсан байна. 

Шалгуур үзүүлэлт 2021 оны үйл ажиллагааны орлого, зардлын төлөвлөгөөний 
төсвийн төсөл 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  

Жилийн эцэст: 1 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2021 оны төсвийг 2020 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн бөгөөд цар тахлын улмаар 2021 оны орлого буурах, 
улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого тооцооллоос өндөр батлагдсан 
тул зардлыг дахин харах шаардлагатай болж харьяа алба, 
салбаруудын 2021 оны төсвийг дахин санал авч 2020 оны 
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй уялдуулан хянаж нэгтгэсэн. ИНҮТ 
болон бусад бүх алба салбаруудын 2021 оны орлого зардлын 
төлөвлөгөөний саналыг дахин боловсруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2021 оны төсвийг 2020 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр ЗТХЯ-нд 
хүргүүлсэн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№163 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.3 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 
оны төсвийн төсөл, 2022-2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийг нэгтгэн 
боловсруулж, Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 8.4.1 
 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны төсөв, 2022-2024 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийг тооцоо, судалгаанд үндэслэн 
боловсруулсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны төсөв, 2022-2024 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны төсөв, 2022-2024 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ны 
дотор хүргүүлсэн байна. 
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны төсөв, 2022-2024 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийг 2020 оны 5 дугаар сарын 19-ны 
өдрийн 01/1265 дугаар албан тоотоор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн болно. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны төсөв, 2022-2024 оны 
төсвийн хүрээний мэдэгдлийг 2020 оны 5 дугаар сарын 19-ны 
өдрийн 01/1265 дугаар албан тоотоор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№164 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.4 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 
оны батлагдсан төсвийг үр ашигтай зарцуулахад хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж байгаа. 

Шалгуур үзүүлэлт Төсвийн гүйцэтгэлийн хувь  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНҮТ-ийн 2020 оны батлагдсан төсвийг хуваарилан 05/195 дугаар 
албан тоотоор 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр НБУГ-т хүргүүлж, 
хэрэгжилтэд хяналт тавьж байна. Алба салбаруудын батлагдсан 
төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавин чиглүүлэн ажиллаж байна. 
Засгийн газрын тогтоолын дагуу хэмнэлтийн горимд шилжүүлэн 
зарим зардлуудыг /албан томилолт, сургалт, илүү цагийн цалин гэх 
зэрэг/ хэмнэн ажиллаж байна. Алба салбарууд болон орон нутгийн 
нисэх буудлуудын 1-3, 1-6 сарын илүү цагийн нэмэгдэл цалингийн 
тооцоо, судалгааг өмнөх онтой харьцуулан гаргаж удирдлагад 
танилцуулсан бөгөөд илүү цагийг хязгаарлах талаар шийдвэр 
гаргуулж өмнөх оныхоос эхний 3 улиралд 1.3 тэрбум төгрөг 
хэмнэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

2020 оны эхний 11сарын байдлаар нийт 199,652.6 сая төгрөг 
зарцуулсан. 

Хүрсэн түвшин 
 

Алба салбарууд болон орон нутгийн нисэх буудлуудын 1-3, 1-6 
сарын илүү цагийн нэмэгдэл цалингийн тооцоо, судалгааг өмнөх 
онтой харьцуулан гаргаж удирдлагад танилцуулсан бөгөөд илүү 
цагийг хязгаарлах талаар шийдвэр гаргуулж өмнөх оныхоос эхний 
3 улиралд 1.3 тэрбум төгрөг хэмнэсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№165 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.5 Санхүүгийн хагас жил, жилийн тайлан, 
балансыг хугацаанд нь гаргаж, холбогдох дээд байгууллагад цахим болон 
цаасаар хүргүүлж баталгаажуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл 8.9.2 , Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 10 дугаар зүйл 
10.4 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд 
заасан хугацаанд хүргүүлэхээр үүрэг болгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Хүргүүлсэн хугацаа, 
Санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, 
бодлогын баримт бичгийн хүрээнд бэлтгэсэн байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
2019 оны жилийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн гаргаж холбогдох 
дээд байгууллагад 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор хүргүүлж 
баталгаажуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
2020 оны хагас жилийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн гаргаж 
холбогдох дээд байгууллагад 2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны 
дотор хүргүүлж баталгаажуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны жилийн санхүүгийн тайланг нэгтгэн  2020 оны 2 дугаар 
сарын 10-нд Сангийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Татварын 
ерөнхий газарт тус тус хүргүүлж, баталгаажуулсан. Төсвийн тухай 
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хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан цагалбарын дагуу Үндэсний 
аудитын газарт 2020 оны 03 дугаар сарын 04-ны өдөр хүргүүлсэн. 
Мөн  2020 оны 2 дугаар улирлын тайланг  нэгтгэн 07 дугаар сарын 
19-нд  Сангийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Үндэсний 
аудитын газарт Татварын ерөнхий газруудад тус тус хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хугацаандаа хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№166 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.6 Дансны авлагын удирдлагыг 
сайжруулж, өр авлагын хэмжээг бууруулах, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих 
хяналтыг сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль 14-р зүйл, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичиг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичгээр үүрэг болгосон. 

Шалгуур үзүүлэлт Өр, авлага буурсан хувь, 
Хөрөнгийн ашиглалтын үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Дансны өр, авлага 2019 оны үлдэгдлээс буурсан, хөрөнгийн 
ашиглалт сайжирсан байна.  
Жилийн эцэст:  
Дансны өр, авлага 2019 оны үлдэгдлээс буурсан, хөрөнгийн 
ашиглалт сайжирсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Өр авлагын хэмжээг бууруулах талаар гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчидтэй нягт холбоотой ажиллаж, дансны авлагын 
удирдлагыг сайжруулах арга хэмжээ авсан.Ашиглалт багатай 
байгаа хөрөнгийг сэргээн засварлаж, шаардлагатай  газар нь 
шилжүүлэн ашиглалтыг сайжруулсан. Гадаадын болон дотоодын 
агаарын тээвэрлэгчдээс авах дансны авлага 2019 оны үлдэгдлээс 
2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 10 хувиар 
буурсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

Гадаадын болон дотоодын агаарын тээвэрлэгчдээс авах дансны 
авлага 2019 оны үлдэгдлээс 2020 оны 12 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн байдлаар 10 хувиар буурсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№167 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.1.7 Шилэн дансны тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд тогтоосон хугацаанд 
байршуулж, байгууллагын үйл ажиллагааг нийтэд ил болгох   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 384 
дугаар тогтоол  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Хариуцах нэгж СХОГ, Ч.Нямсүрэн 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын 
шилэн дансны  хөтлөлтөд  улирал бүр аудит хийж, тайлан мэдээг 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн. 
ИНЕГ, түүний харьяа алба, салбар шилэн дансны цахим хуудсанд 
2019 онд 3069 мэдээ байршуулахаас 3027 мэдээг байршуулсан, 
үлдсэн 42 мэдээг байршуулах хугацаа болоогүй байна. Хэрэгжилт 
96.5 %-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Хуулийн хугацаанд байршуулсан  мэдээллийн тоо, хувь 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Мэдээлэл байршуулалт 100% 
Жилийн эцэст:  
Мэдээлэл байршуулалт 100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын 
шилэн дансны  хөтлөлтөд  улирал бүр аудит хийж, тайлан мэдээг 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тогтоосон хугацаанд хүргүүлж 
байна. Энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар 2310 мэдээ 
байршуулахаас 2310 мэдээг байршуулсан, Хэрэгжилт 100 %-тай 
байна. 
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Энэ оны  3 дугаар улирлын шилэн дансанд байршуулах 
мэдээллийг 100% байршуулсан. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт 4.5.2 Худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион 
байгуулна. 

№168 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.5.2.1 ИНЕГ-ын өөрийн орлогоос санхүүжигдэх  
болон урсгал зардлаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ИНЕГ-ын 2020 оны бараа ажил, үйлчилгээ 
худалдан авалтын биелэлтийн ерөнхий тайлан, мэдээг Зам, тээврийн хөгжлийн 
яам болон Сангийн яаманд тогтоосон хугацаанд хүргүүлж, холбогдох 
мэдээллийг шилэн дансанд байршуулах 
Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон Сангийн яамны 
журам, заавар  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Хариуцах нэгж ИНҮТ, ХААТ Ч.Болдбаатар 

Суурь түвшин ИНЕГ-ын 2019 оны урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжигдэх 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019 оны 1 дүгээр сарын 
31-ний өдөр ИНЕГ-ын дарга баталсан. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 87 
төсөл, арга хэмжээнээс багцлан нийт 97 төсөл, арга хэмжээ -100% 
тендер зарласнаас эрх шилжүүлсэн 2, гэрээ байгуулсан 69, төсөл, 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тендер нээсэн 6, үнэлгээ хийж байгаа 4, 
гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж гарсан 7, шинээр/дахин тендер 
зарлах 9 төсөл, арга хэмжээ байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт энэ 
оны 12 дугаар сарын 10-ны байдлаар 83.6%-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 
Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийн тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-30% 
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Жилийн эцэст:.  
Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-80% 
Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийн тоо-50 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төлөвлөгөөнд  тусгагдсан 97 төсөл, арга хэмжээнээс бүрэн 

хэрэгжсэн 50,  ажил хүлээн авч байгаа 9,  хэрэгжилтийн шатандаа 

байгаа 20, гэрээ байгуулах эрх олгосон 5, тендер нээхээр хүлээж 

буй 1, шууд худалдан авалт хийх 1, гэрээг сунгаж буй 1,  тендер 

нээж үнэлж буй 3, тендер амжилтгүй болсон 1, шууд гэрээ 

байгуулах зөвлөмж гарсан 1 төсөл, арга хэмжээ байна. 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт энэ оны 12 дугаар сарын 15-ны 

байдлаар 83.4%-тай байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь /2019 оны урсгал зардлын 
төлөвлөгөө-83.4%/ 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №4.6.ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6.1 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгнө. 

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн 
хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн хөгжлийн 
яам болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

№169 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.1 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 
он хүртэл баримтлах бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Бодлогын хэрэгжилтийн 2019 оны дүнг гаргасан. Хэрэгжилт 74%-
тай. 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн тоо , түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал 
Хугацаандаа тайлагнасан байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
2019 оны биелэлтийг нэгтгэж, ХШҮ хийж, тайланг Даргын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, мэдээллийг 2020 оны 02 дугаар 
сарын 01-ний дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна.  
Жилийн эцэст: - 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах 
бодлого”–ыг хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 2 дугаар хавсралтын “Бодлогын 
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баримт бичгийн хэрэгжилтийг тайлагнах маягт”-ын дагуу 
гаргаж, суурь түвшин, шалгуур үзүүлэлтийг арга хэмжээ 
бүрээр нөхөж гаргаж,, хяналт-шинжилгээ хийж,  2019 оны 2 
дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/ 262 тоот албан бичгээр Зам, 
тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Мөн хяналт-шинжилгээний  
тайланг удирдлагуудад танилцуулж, нэгжүүдэд хүргүүлсэн. 
Бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч, тайлан 
мэдээг энэ оны 8 дугаар сарын 01-ний дотор ирүүлэхийг үүрэг 
болгосны дагуу хэрэгжилтийг авч нэгтгэж, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг гаргасан. Бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний биелэлт 2019 
оны жилийн эцсийн байдлаар 73.4%-тай байсан бол 2020 оны 8 
дугаар сарын 01-ний байдлаар 0.4%-иар өссөн. Бодлогын баримт 
бичгийг хэрэгжүүлэх хугацаа энэ онд дуусгавар болохтой 
холбогдуулан бодлогын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхээр бодлогын 
зорилго, зорилтын шалгуур үзүүлэлтийг тогтоохоор ажиллаж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах 
бодлого”–ыг хэрэгжилтийг 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
гаргаж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,  2019 оны 2 дугаар сарын 
05-ны өдрийн 01/ 262 тоот албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн 
яаманд хүргүүлснээс гадна бүх нэгжүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтийг 
сайжруулах хугацаатай үүрэг өгсөн.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№170 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр(2016-2020 он)-ийг болон Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд иргэний 
нисэхийн чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан тус байгууллага хариуцан 
хэрэгжүүлэх 21 арга хэмжээний биелэлтэд улирал бүр ХШҮ хийж, 
удирдлагад танилцуулж, ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. 2019 оны жилийн 
эцсийн байдлаар хэрэгжилт 90.6%-тай. 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн тоо , түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал 
Хугацаандаа тайлагнасан байдал 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд, жилийн эцэст:  
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
ХШҮ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулж, мэдээллийг 
тогтоосон хугацаанд ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 
онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг энэ оны 1 дүгээр 
улирлын байдлаар гаргаж, 2020 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
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01/758 тоот албан бичгээр  ЗТХЯ- хүргүүлсэн. Бодлогын баримт 
бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, тайланг удирдлагад 
танилцуулж, ДАА-ны 2020 оны 4 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 18 
тоот албан бичгээр нэгжүүдэд хүргүүлсэн. Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 22 арга хэмжээний  88.3 %-тай, Монгол 
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд 
тусгагдсан 3 арга хэмжээ  үнэлэх боломжгүй байна. Хэрэгжилтийн 
тайланг цахимаар ЗТХЯ-ны ХШҮДАГ-т энэ оны 6 дугаар сарын 12-
нд, 12 дугаар сарын 17-нд тус тус хүргүүлсэн .  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний  төлөвлөгөөний хэрэгжилт 88.3% 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 
чиглэлд тусгагдсан 3 арга хэмжээ  үнэлэх боломжгүй байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№171 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.3 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, Зам, 
тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
89.6 хувьтай, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал 2019 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 89.7 хувьтай. 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн тоо , түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал 
Хугацаандаа тайлагнасан байдал 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
1-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулж, 
мэдээллийг 03 дугаар сарын 15-ны дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
2-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн 06 дугаар сарын 15-ны дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
Жилийн эцэст:  
3-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулж, 
мэдээллийг 09 дүгээр сарын 15-ны дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
4-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлэн 12 дугаар сарын 15-ны дотор ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн 
байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ерөнхийлөгчийн 2 зарлигийн 3 заалт, Засгийн газрын 3 тогтоолын 
4 заалт, Засгийн газрын 7 тэмдэглэлийн 21 заалт, Зам, тээврийн 
хөгжлийн сайдын 70 тушаалын 134 заалтыг тус тус  хяналтад авч, 
хэрэгжилтийг хангасан.  Улирал бүр хэрэгжилтийг хгагаж, хяналт-
шинжилгээ хийж удирдлагыг мэдээллээр хангаж, яаманд 
тогтоосон хугацаанд хүргүүлж байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн танилцуулж, хэрэгжилтийн 
явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох газар, хэлтсүүдэд 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№172 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.4 Ерөнхий зориулалтын нисэхийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр болон Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 2019 оны 
жилийн эцсийн байдлаар 42 хувьтай.  
Зам, тээврийн сайдын 2016 оны 94 дүгээр тушаалаар Иргэний 
нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан. 

Шалгуур үзүүлэлт Хяналт-шинжилгээ хийсэн бодлогын баримт бичгийн тоо, 
Зөвлөмжийн тоо, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
1-р улирал:Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг 
холбогдох газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт 
тавьсан байна. 
Жилийн эцэст:  
3-р улирал: Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж,  шийдвэр гаргуулсан байна. 
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. Тайланг уг 
асуудлыг хариуцсан нэгжид хүргүүлж, танилцуулсан.. Мөн Иргэний 
нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхээр мэдээлэл цуглуулж, үнэлж байна. 
Хөтөлбөрийн хэрэгжилт урьдчилсан байдлаар 30%-тай  байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийсэн. Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 
30.7%-тай. Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөрийн 
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хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхээр мэдээлэл 
цуглуулж, үнэлж байна 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

70% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№173 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 
 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.5 Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 
зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, 
тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 
 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин  

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн тоо , түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан  байдал 
Хугацаандаа тайлагнасан байдал 

Хүрэх түвшин 
 

Эхний хагас жилд:  
ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн танилцуулж, хэрэгжилтийн 
явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох газар, хэлтсүүдэд 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
Жилийн эцэст:  
ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн танилцуулж, хэрэгжилтийн 
явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох газар, хэлтсүүдэд 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 2017 оны 1  
хуралдааны 7 үүрэг, 2018 оны 2 хуралдааны 6 үүрэг, 2019 оны  12 
хуралдааны 15 үүрэг,  2020 оны 1 хуралдааны 3 үүрэг, нийт 31  
үүргийг энэ онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсан бөгөөд хэрэгжилт 
энэ оны жилийн эцсийн байдлаар 74.5%-тай байна. Сайдын 
зөвлөлийн хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 
улирал хяналт шинжилгээ хийж, тайланг удирдлагад танилцуулж, 
нэгжүүдэд хүргүүлсэн.  
 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн танилцуулж, хэрэгжилтийн 
явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох газар, хэлтсүүдэд 
хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

№174 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.1.6 ИНЕГ-ын даргын тушаалаар өгөгдсөн 
үүрэг даалгаврын  хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, танилцуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх нийтлэг журам”, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 
оны 259 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам болон харьяа байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам” 
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Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Улирал бүр хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, удирдлагад 
танилцуулж байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Зөвлөмжийн тоо , түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байдал 
Хугацаандаа тайлагнасан байдал 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
1-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулсан 
байна. 
2-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн байна.  
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 
Жилийн эцэст:  
3-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг удирдлагуудад танилцуулсан 
байна. 
4-р улирал: ХШҮ хийж, тайланг Даргын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлсэн байна.  
Хэрэгжилтийн явцыг сайжруулах талаар зөвлөмжийг холбогдох 
газар, хэлтсүүдэд хүргүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавьсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ-ын даргын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын  
хэрэгжилтэд  улирал бүр хяналт-шинжилгээ хийж, удирдлагад 
танилцуулж,  тайланг нэгжүүдэд хүргүүлсэн. 2020 оны  онд 417  А 
тушаалын 651 заалтыг хяналтад авч ажилласнаас  “бүрэн 
хэрэгжсэн” 468, 70%-ийн хэрэгжилттэй  буюу “хэрэгжих шатандаа” 
62, “ хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30%-ийн хэрэгжилттэй 23, 
хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй 98  заалт байна. 
Тушаалын хэрэгжилт энэ оны жилийн  эцсийн байдлаар  93.7%-тай 
байна 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 
 

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын  
хэрэгжилтэд  улирал бүр хяналт-шинжилгээ хийж, удирдлагад 
танилцуулж,  тайланг нэгжүүдэд хүргүүлсэн 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6.2 ИНЕГ, түүний салбар, нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, 
эрсдэлийн удирдлагаар хангана. 

Эрх зүйн акт: : Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.4, Шилэн дансны тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дотоод аудит хийх 
дүрэм” 

№175 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.2.1 Дотоод аудитын хуваарийн дагуу аудит 
хийж, дотоод аудитын зөвлөмж, актын биелэлтийг заасан хугацаанд 
гүйцэтгэлийн тайлангаар авч, хэрэгжилтэд хяналт тавих 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 
Засгийн газрын 2015 оны 483 дугаар тогтоол 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн байдлаар давхардсан 
тоогоор 29 алба, нэгжид төлөвлөгөөт шалгалт 22, төлөвлөгөөт бус 
шалгалт 9 , нийт 31 дотоод аудит, хяналт шалгалт хийж, үр дүнг 
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ИНЕГ-ын даргад танилцуулж, зөвлөмжийг нэгжүүдэд хүргүүлж 
байна. Дээрх дотоод аудит, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 
дутагдлыг залруулахаар 223 зөвлөмж өгч, тэдгээрийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавин ажилласан. Зөвлөмжийн хэрэгжилт 81 хувьтай 
байна.  

Шалгуур үзүүлэлт Дотоод аудит хийгдсэн байгууллагын тоо , 
Ирүүлсэн зөрчлийн тоо 
Зөвлөмжийн тоо ,  
Засч залруулсан зөрчлийн тоо  

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Дотоод аудит хийгдсэн байгууллагын тоо- 6, 
Ирүүлсэн зөрчлийн тоо 
 Зөвлөмжийн тоо ,  
Засч залруулсан зөрчлийн тоо 
Жилийн эцэст: Дотоод аудит хийгдсэн байгууллагын тоо-17 , 
Ирүүлсэн зөрчлийн тоо 
Зөвлөмжийн тоо ,  
Засч залруулсан зөрчлийн тоо  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Дотоод аудит, хяналт шалгалт хийх  2020 оны хуваарийг Иргэний 
нисэхийн ерөнхий газрын даргаар 2020 оны 3 дугаар сард 
батлуулсан. 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар 30 
алба, нэгжид төлөвлөгөөт шалгалтыг 38 удаа, төлөвлөгөөт бус 
шалгалтыг 9 удаа, нийт 47 удаа дотоод аудит, хяналт шалгалтыг 
хийлээ. Мөн 1 иргэний өргөдлийн дагуу шалгалт хийж хариуг 
хүргүүлсэн. Дээрх дотоод аудит, хяналт шалгалтаар нийт 146.6 сая 
төгрөг, 21.8 мянган ам.долларын зөрчил илрүүлж, зөрчлийг засч 
залруулах 305 зөвлөмж өгч, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавин 
ажиллаж байна.  Зөвлөмжийн хэрэгжилт 2020 оны 11 дүгээр сарын 
30-ны өдрийн байдлаар 77 хувьтай байна. Цалин хөлс, түүниэй 
адилтгах бусад мөнгөн тооцоо, хоолны үнийн хөнгөлөлтийн 
тооцоогоор илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг өгч, дутуу 
олгосон цалин хөлсийг нөхөж олгон, илүү олгосонг нь төлүүллээ.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

-  

Хүрсэн түвшин Дотоод аудит хийгдсэн байгууллагын тоо-32, 
Зөвлөмжийн тоо-102 
Зөвлөмжийн хэрэгжилт 77% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

№176 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.2.2 Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, тайлагнах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

 Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1-6.1.6, 6.4, 
6.4.2-6.4.8, Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор 
баталсан Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар 

Хариуцах нэгж СХОГ Ч.Нямсүрэн, ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын 
шилэн дансны хөтлөлтөд улирал бүр аудит хийж, тайлан мэдээг 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн. 
ИНЕГ, түүний харьяа алба, салбар шилэн дансны цахим хуудсанд 
2019 онд 3069 мэдээ байршуулахаас 3027 мэдээг байршуулсан, 
үлдсэн 42 мэдээг байршуулах хугацаа болоогүй байна. Хэрэгжилт 
96.5 %-тай байна. 

Шалгуур үзүүлэлт Шилэн дансанд байршуулах мэдээллийн тоо  
Тогтоосон хугацаанд байршуулсан мэдээллийн тоо  
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Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд:  
Шилэн дансанд мэдээллийг 100% байршуулсан байна. 
Тогтоосон хугацаанд байршуулсан байна. 
Жилийн эцэст:  
Шилэн дансанд мэдээллийг 100% байршуулсан байна.  
Тогтоосон хугацаанд байршуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын 
шилэн дансны  хөтлөлтөд  улирал бүр аудит хийж, тайлан мэдээг 
Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд тогтоосон хугацаанд хүргүүлж 
байна. Энэ оны 3 дугаар улирлын байдлаар 2310 мэдээ 
байршуулахаас 2310 мэдээг байршуулсан, Хэрэгжилт 100 %-тай 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шилэн дансанд энэ оны 3 дугаар улиралд байршуулах мэдээллийг 
100% байршуулсан. 
Тогтоосон хугацаанд байршуулсан мэдээллийн тоо-2310 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 

 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт №4.6.3 Төрийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдмэл байдлыг хангах, байгууллагын 
үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг сайжруулна.  

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам”  

№177 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 4.6.3.1 ИНЕГ, түүний зохион байгуулалтын 
нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг холбогдох журам, 
аргачлалд нийцүүлэн тогтоосон хугацаанд үнэлж дүгнэх 

Уялдаа:  ЗГ-ын 2019 оны 37 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-ын даргын 2019 
оны 47 дугаар тушаал 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Улирал 1-р улирал  2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Үйл ажиллагааны зардлаар  

Хариуцах 
ажилтан 

 ДАА, Н.Мөнхсүрэн 

Суурь түвшин Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан. 
 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

 Дүгнэсэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тоо 

Хүрэх түвшин Эхний хагас жилд: 
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулсан байна. 
21 нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэсэн 
байна.  
Жилийн эцэст:  
21 нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ИНЕГ, түүний зохион байгуулалтын нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг хянаж, ИНЕГ-ын даргаар батлуулсан. Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг дүгнэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 21 нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэж байна. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

100% 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
үнэлгээ 
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