




Ундны усны байгууламжийн 
эдийн засгийн үр ашгийн 
тооцоололыг гаргах 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 

Сонгон шалгаруулалтанд 
оролцох боломжтой 
байгууллагуудыг судлах, 
уулзалт зохион байгуулах, 
Концессийн хэлбэрийг сонгох 
санал авах 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

 Ундны усны зураг төслийн 

дагуу ундны усны 

байгууламжийг дүрслэн 3D 

биет босгох   

10 сар 

Архитекторч 

1.6.4  Анимейшин бэлтгэх     
10 сар 

 
1.1.2.Технологийн усан 
хангамжийн эх үүсвэрийг 
шугамын хамт барих ажлыг төр 
хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
/концесс/ барих, ашиглах, 
шилжүүлэх хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулалт хийж барилга 
угсралтын ажлыг эхлүүлсэн 
байна; 

 
Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр /концесс/ барих, 
ашиглах, шилжүүлэх 
хэлбэрээр холбогдох баримт 
бичгийг боловсруулж, 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. Бүтээн 
байгуулалтын ажилд 
ашиглагчийн хяналт тавьж 
ажилласан байна. 

 

Ажлын  зураг төслийг 
боловсруулахад 
тулгамдсан асуудлууд 
дээр холбогдох 
байгууллагуудтай 
зөвшилцөж дууссанаар 
Барилга хөгжлийн 
төвийн магадлал 
хийгдэж дуусч, хүлээн 
авахад бэлэн болсон 
байна.  

Нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтын газраас зураг 
төслийг ажлын хэсэг 
байгуулан хүлээж авах 
 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Нийслэлийн 2016 оны 
концессийн зүйлийн 
жагсаалтын хэрэгжилтийг 
хангуулах,Нийслэлийн 2017 
оны  концессийн зүйлийн 
жагсаалтанд оруулах. 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч,  

Технологийн усны 
байгууламжийн эдийн 
засгийн үр ашгийн 
тооцоололын өмнөх 
судалгааг гаргах 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Технологийн усны 
байгууламжийн эдийн 
засгийн үр ашгийн 
тооцоололыг гаргах 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 



Сонгон шалгаруулалтанд 
оролцох боломжтой 
байгууллагуудыг судлах, 
уулзалт зохион байгуулах, 
Концессийн хэлбэрийг сонгох 
санал авах 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Технологийн усны зураг 

төслийн дагуу ундны усны 

байгууламжийг дүрслэн 

3D биет босгох   

10 сар 
Архитекторч 

Анимейшин бэлтгэх     
10 сар 

1.1.3.Үндсэн цахилгаан 
хангамжийн ажил 110/35/10 кВ 
20МВА дэд станц 110кВ-ын 3км 
Цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамын  хамт барих ажлыг 
төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр /концесс/ барих 
ашиглах, шилжүүлэх хэлбэрээр 
сонгон шалгаруулалт хийсэн 
байна; 
 

Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр /концесс/ барих, 
ашиглах, шилжүүлэх 
хэлбэрээр холбогдох баримт 
бичгийг боловсруулж, 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна.  

Үндсэн цахилгаан 
хангамжийн ажил 2016 
оны 6 дугаар сар 9-нд 
Паркийн 110/35/10кВ-ын 
дэд станц, 110кВ-ын 
ажлын зураг төсвийг 
хүлээн авах ЭХҮҮТП-
ийн А/47 тоот даргын 
тушаалаар ажлын хэсэг 
байгуулж Нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтын 
газарт 2016 оны 
6 дугаар сар 9 нд №198 
тоот албан бичгийг 
хүргүүлж нийт 7 иж 
бүрдэл материалыг акт 
үйлдэж хүлээн авсан. 

Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн 
үйлдвэрийн яам, Монгол 
улсын Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газар, Монгол улсын 
Сангийн яам, Улсын их 
хурлын зарим гишүүдэд 
санал хүргүүлэх. 

10 сар 
 

 
Дулааны 

цахилгаан 
станцын 
инженер, 

Усан хангамж 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Монгол улсийн засгийн 
газрын 2017 оны концессийн 
зүйлийн жагсаалтанд 
оруулах. 

10 сар Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 

Үндсэн цахилгаан 
хангамжийн байгууламж 
эдийн засгийн үр ашгийн 
тооцоололыг гаргах 

10 сар 

 
1.1.4.100МВА-ын Дулааны 
станц барих ажлыг төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр /концесс/ 
зураг төсөл, барих, ашиглах, 
өмчлөх, хэлбэрээр сонгон 
шалгаруулалт хийсэн байна; 
 

 
Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлээр /концесс/ барих, 
ашиглах, шилжүүлэх 
хэлбэрээр холбогдох баримт 
бичгийг боловсруулж, 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна.  

100МВА-ын Дулааны 
станцын ТЭЗҮ 
боловсруулах ажлын 
даалгаврыг 
боловсруулж, 
Нийслэлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний газраар 
2016 оны 07 сарын 18-

Сонгон шалгаруулалтанд 
оролцох боломжтой 
байгууллагуудыг судлах, 
уулзалт зохион байгуулах, 
Концессийн хэлбэрийг сонгох 
санал авах 

10 сар 

Дулааны 
цахилгаан 
станцын 
инженер, 

Усан хангамж 
ариутгах 

татуургын 
инженер 



 
 
 

 

ны өдөр батлуулж, 
Нийслэлийн Эдийн засаг 
хөгжлийн газрын 
концессийн хэлтэст 
хүргүүлсэн. 

Дулааны станцын эдийн 
засгийн үр ашгийн 
тооцоололыг гаргах 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 

 
1.1.5. Цэвэрлэх байгууламжийн 
ТЭЗҮ, ажлын зураг  төсөл 
хийсэн байна; 
 
 
 
 
 

 
Зураг төслийн ажилд 
ашиглагчийн хяналт тавьж 
ажилласан байна. 
 
 
 
 
 
 

 

Паркийн Цэвэрлэх 
байгууламжийн ажлын 
зургийн даалгавар 
хийгдсэн. 

Паркийн цэвэрлэх 
байгууламжийн технологи 
сонгох, Технологийн схем 
гаргах, 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер,  

Цэвэрлэх байгууламжийн 
эдийн засгийн үр ашгийн 
тооцоололыг гаргах 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 

Цэвэрлэх байгууламжийн 
хөрөнгө оруулалтын 
асуудлыг Зээлийн эсвэл 
Концессийн хэлбэрийн аль 
нэгийг сонгох ажлыг 
шийдвэрлүүлэх. 

10,11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

асуудал 
хариусан 

эдийн засагч 

Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн 
үйлдвэрийн яам, Монгол 
улсын Засгийн газрын хэрэг 
эрхлэх газар, Монгол улсын 
Сангийн яам, Улсын их 
хурлын зарим гишүүдэд 
санал хүргүүлэх. 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Схем зургийг зургийн 

програмд буулгах  

10 сар Архитекторч 
План зураг гаргах 

Цэвэрлэх байгууламжийг 

дүрслэн 3D биет босгох   

Анимейшин бэлтгэх     

 
1.1.6.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах 

 
Анхан шатны боловсруулах 
үйлдвэрийн технологи схем, 
технологи, тоног 

Хөнгөн үйлдвэрийн 
технологич инженер- 
Паркад байрлах 
үйлдвэрүүдэд байрших 

Арьс, шир боловсруулах 
хамгийн сайн боломжит 
технологи (BAT) –д  
тулгуурласан тоног 

10 сар Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 



үйлдвэрүүдийн ажлын зураг 
төсөл боловсруулах; 

төхөөрөмжийн хүчин чадлыг 
тооцож ажлын зураг гаргасан 
байна. 
 
 
 

 

тоног төхөөрөмжийн 
судалгаа, хэмжээ 
загварыг тодорхой 
болгосон.  
Парк-т байрлах 
үйлдвэрүүдийн ажлын 
зургийн даалгавар 
боловсруулсан. 

төхөөрөмжийн сонголтыг 
магадлан шалгах.  

Арьс, шир боловсруулах 
технологийн схем 
боловсруулах 

10 сар Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 

Технологийн зураг гаргах 10 сар 

Барилгын 
инженер,  

План зураг гаргах 10 сар 

Огтлол зүсэлт гадна фасад 
зурах 

11 сар 

Технологийн зураг төсөлд 
шүүмж авах /мэргэжлийн 
экспертээс/ 

11 сар 

Схем зургийг зургийн 

програмд буулгах 

10 сар Архитекторч 
План зураг гаргах 

Үйлдвэрийг дүрслэн 3D биет 

босгох   

Анимейшин бэлтгэх     

Монгол улсад мөрдөгдөж буй 
арьс шир, ноос, ноолуурын 
стандартуудын жагсаалт 
гаргах 

10 сар 

А.Анхзаяа 

Ноос, ноолууртай холбоотой 
эрх зүйн баримт бичиг 
бүрдүүлэх 

10 сар 

Ноос, ноолуурын үнийн 
судалгаа /Монгол, Дэлхийн/ 

10 сар 

Паркад байрших ноос 
ноолуурын үйлдвэрдэд 
тавигдах шаардлагыг тогтоох 

 
11 сар  

Ноосны анхан шатны 
боловсруулах үйлдвэрийн 
дэвшилтэт технологийн 
судалгаа хийх, Тоног 
төхөөрөмжийн үнийн 

10 сар 



судалгаа хийх 

Ноос ноолуурын анхан 
шатны боловсруулах 
үйлдвэрийн ажлын зургийн 
даалгавар бэлтгэх 

11 сар 

1.1.7.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн тусгай 
зөвшөөрөл Аж үйлдвэрийн 
яамнаас гаргуулан авна; 

Тусгай зөвшөөрөлд 
шаардлагтай баримт бичгийн 

бүрдлийг хангаж, Аж 
үйлдвэрийн яамнаас тусгай 

зөвшөөрөл авсан байна. 

Монгол улсын Аж 
үйлдвэрийн яаманд 
2016 оны 03 дугаар 
сарын 11-ний өдөр 
шаардлага материал 
хүргүүлсэн. Монгол 
улсын Аж үйлдвэрийн 
яамнаас 4 дүгээр сарын 
26 өдөр ирүүлсэн албан 
бичгээр паркийн хөрөнгө 
оруулалт тодорхойгүй 
улмаас хойшлуулсан. 

Тусгай зөвшөөрөл гаргуулан 
авахад шаардлагатай 
баримт бичгийг бүрдүүлэх, 
иж бүрдэлийг бүрэн хангах, 
Яаманд хүсэлт хүргүүлэх 

10 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Монгол улсын Аж үйлвэрийн 
яам татан буудсантай 
холбогдуулан Хүнс, Хөдөө 
аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн 
яаманд паркийн тусгай 
зөвшөөрөл гаргуулан авах 

11 сар 

 
1.1.8.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн доторх 
инженерийн шугам сүлжээний 
ажлын зураг төсөл 
боловсруулж батлуулсан 
байна; 

 
“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
инженерийн шугам 
сүлжээний ажлын зураг 
төслийг боловсруулсан 
байна.  

 

Паркийн доторх 
инженрийн шугам 
сүлжээний зураг 
төслийн ажил гэрээний 
гүйцэтгэл 70 хувь байна. 
/2016 оны 09 дүгээр 
сарын байдлаар/ 

Зураг төслийн ажлын явцад 
санал өгөх хурал зохион 
байгуулах 

10 сар 
Барилгын 
инженер 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

12 сар 

Схем зургийг зургийн 

програмд буулгах 11 сар 

Архитекторч План зураг гаргах 11 сар 

Үйлдвэрийг дүрслэн 3D биет 

босгох   
11 сар 

Анимейшин бэлтгэх     11 сар 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

12 сар 
Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 

1.1.9.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн доторх 
авто замын ажлын зураг төсөл 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
доторх авто замын ажлын 

Паркийн дотор авто 
замын зураг төслийн 
ажил гэрээний хийгдэж 
гүйцэтгэл 80 хувь 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

12 сар 

Ус хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 



боловсруулж авто замын 
хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 
шийдвэрлүүлнэ; 

зураг төслийг боловсруулж, 
шаардлагатай төсвийг 
шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

байна./2016 оны 9 
дүгээр сарын байдлаар/. 

1.1.10.Дулааны станцын ТЭЗҮ 
боловсруулж хөрөнгө 
оруулалтын асуудлыг 
шийдвэрлүүлнэ; 

Дулааны станцын техник, 
эдийн засгийн үндэслэлийн 
урьдчилсан судалгааг хийж, 

ТЭЗҮ хийх шаардлагатай 
төсвийг шийдвэрлүүлэх 

хүсэлтийг холбогдох 
байгууллагад хүргүүлсэн 

байна. 

Техник эдийн засгийн 
үндэслэл боловсруулах 
ажлын даалгаврыг 
боловсруулж, 
Нийслэлийн Ерөнхий 
төлөвлөгөөний газраар 
батлуулсан. 

Дулааны станцын эдийн 
засгийн үр ашгийн 
тооцоололын өмнөх 
судалгааг гаргах 

10 сар 

Дулааны 
цахилгаан 
станцын 

инженер, Ус 
хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 

Дулааны станцын эдийн 
засгийн үр ашгийн 
тооцоолол хийх 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Паркийн хөрөнгө оруулалтын 
танилцуулгыг Англи болон 
Монгол хэл дээр бэлтгэх 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Нийслэлийн 2016 оны 
концессийн зүйлийн 
жагсаалтын хэрэгжилтийг 
хангуулах,Нийслэлийн 2017 
оны  концессийн зүйлийн 
жагсаалтанд оруулах. 

10 сар 

Хөрөнгө оруулалтын 
зуучлагч компаниудаар 
дамжуулан гадны хөрөнгө 
оруулагчидтай холбогдох, 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Хөгжиж буй улс орнуудад 
үзүүлэх хандив тусламж, 
төсөл хөтөлбөрүүдийн 
талаар судалж, холбогдох 
байгууллагуудтай харилцаа 
холбоо тогтоох 

10-11 сард 

Дулааны 
цахилгаан 
станцын 
инженер, 

Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 



1.1.11. Үер усны 
байгууламжийн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх; 

Ажлын зураг төслийг хүлээн 
авч, баталгаажсан төсвийн 
дагуу хөрөнгө оруулалтыг 
шийдвэрлүүлэх боломжийг 
судалж, холбогдох 
байгууллагад хүргүүлсэн 
байна. 

 

Үерийн байгууламжийн 
зураг төслийн ажил 
хийгдэж дууссан.  

Паркийн хөрөнгө оруулалтын 
танилцуулгыг Англи болон 
Монгол хэл дээр бэлтгэх 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Сонгон шалгаруулалтанд 
оролцох боломжтой 
байгууллагуудыг судлах, 
уулзалт зохион байгуулах, 
санал авах 

11 сар  
Барилгын 
инженер 

Хөгжиж буй улс орнуудад 
үзүүлэх хандив тусламж, 
төсөл хөтөлбөрүүдийн 
талаар судалж, холбогдох, 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Үерийн усны зураг төслийн 

дагуу үер усны 

байгууламжийг дүрслэн 3D 

биет босгох   

10 сар 
Архитекторч 

Анимейшин бэлтгэх     11 сар 

1.1.12. Технологийн ус ашиглах 
зөвшөөрөл авах; 

Технологийн ус ашиглах 
зөвшөөрлийн баримт 
бичгийн бүрдлийг хангаж 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 
 

 

Туул голын сав газрын 
захиргаанд ус ашиглах 
зөвшөөрөл авах 
холбогдох баримт бичиг 
бүрдүүлж, холбогдох 
зөвлөмжийг авсан. 

Байгаль орчны 
нарийвчилсан үнэлгээ 
хийгдэж дууссанаар Монгол 
Ус ТӨҮГазарт усны дүгнэлт 
гаргуулж авахад 
шаардлагатай баримт 
бичгийн иж бүрдлийг хангаж 
хүсэлт хүргүүлсэн байна. 

10 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

1.1.13. Унд ахуйн ус ашиглах 
зөвшөөрөл авах; Унд ахуйн ус ашиглах 

зөвшөөрлийн баримт 
бичгийн бүрдлийг хангаж 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

 

Туул голын сав газрын 
захиргаанд ус ашиглах 
зөвшөөрөл авах 
холбогдох баримт бичиг 
бүрдүүлж, холбогдох 
зөвлөмжийг авсан.  

Байгаль орчны 
нарийвчилсан үнэлгээ 
хийгдэж дууссанаар Монгол 
Ус ТӨҮГазарт усны дүгнэлт 
гаргуулж авахад 
шаардлагатай барим 
бичгийн иж бүрдлийг хангаж 
хүсэлт хүргүүлсэн байна. 

10 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 



1.1.14.Логистик төвийн ажлын 
зураг төсөл боловсруулж 
барилга угсралтын ажлыг 
эхлүүлнэ; 

Логистик төвийн ажлын 
даалгавар, технологи схем, 
ажлын зураг төсөл 
боловсруулж, барилга 
угсралтын ажилд 
шаардлагтай төсвийг 
шийдвэрлүүлэхээр 
холбогдох байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Логистик төв, барих 
ажлын зураг төсөл 
боловсруулах ажлын 
даалгавар боловсруулж, 
дууссан. 

Логистик төвийн ажлын зураг 
төслийг гүйцэтгэх ажлыг 
Нийслэлийн 2016 оны 
төсвөөр 
гүйцэтгэх,Нийслэлийн 2017 
оны  төсөвт сулгуулах. 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч, 

Паркийн логистик төвийн 
эдийн засгийн үр ашгийн  
тооцоолол, судалгааны 
ажлыг хийх 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч, 

Логистик төвийн түүхий 
эдийн агуулахын технологи 
схем боловсруулах  

10 сар Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 
инженер, 

Логистик төвийн технологийн 
тооцоолол, барилгын ажлын 
зураг төслийн ажлын 
даалгаварыг батлуулах. 

10 сар 
Хөнгөн 

үйлдвэрийн 
технологич 
инженер, 

Сонгон шалгаруулалтанд 
оролцох боломжтой 
байгууллагуудыг судлах, 
уулзалт зохион байгуулах, 
санал авах 

10 сар 
Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 

Логистик төвийн технологийн 
схем зурах 

10 сар 
Ерөнхий 
инженер 
бөгөөд 

барилгын 
инженер, 

Логистик төвийн план, 
огтлол, фасад зурах 

11 сар 

Логистик хөндлөнгийн 
экспертийн санал дүгнэлт 
авах 

11 сар 



1.1.15. 2015 онд зарлагдсан 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол /160 
га/, 110/35/10 кв-ын цахилгааны 
дэд өртөө, 110 кв-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын шугам, 
үерийн байгууламж, 
технологийн усны байгууламж, 
ундны усан хангамж, авто зам, 
дотор инженерийн шугам 
сүлжээ, ажлын зураг 
төслүүдийг тус тус хүлээн авна. 

Ажлын зураг төслүүдийг 
нягтлан шалгаж хүлээн 
авсан байна. 

Хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөг хийлгэж 
барилга хөгжлийн 
төвийн магадлал 
хийлгэн, дүгнэлт 
гаргуулан, Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөглөгчийн 
тэргүүлэгчдийн Хурлаар 
батлуулахаар 
хүргүүлсэн байна. 

Нийслэлийн Ерөнхий 
Төлөвлөгөөний газраас акт 
үйлдэн хүлээн авах 

10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

110/35/10 кВ-ын 
цахилгааны дэд өртөө, 
110 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах агаарын 
шугамын зураг төслийн 
ажил бүрэн хийгдэж, 
батлуулан хүлээн авсан 
байна 
 

Ажил дууссан. 10 сар 

Усан 
хангамж, 
ариутгах 

татуургын 
инженер 

Үерийн байгууламжийн 
зураг төслийн ажил 
хийгдэж дууссан. 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

10 сар 

Ус хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 

Технологийн усны 
байгууламжийн зураг 
төслийн ажил хийгдэж 
дууссан. Ерөнхий 
дүгнэлт гаргуулахаар 
Барилга хөгжлийн төвд 
зураг төслийг хүргүүлсэн 
. 
 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

11 сар 

Ус хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 



Ундны усан хангамжийн 
зураг төслийн ажил 
хийгдэж, дууссан. 
Ерөнхий дүгнэлт 
гаргуулахаар Барилга 
хөгжлийн төвд зураг 
төслийг хүргүүлсэн . 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

10 сар 

Ус хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 

Паркийн дотор авто 
замын зураг төслийн 
ажил гэрээний хийгдэж 
гүйцэтгэл 80 хувь 
байна./2016 оны 9 
дүгээр сарын байдлаар/. 

Ажлын хэсэг байгуулан зураг 
төслийг хүлээж авах 

12 сар 

Ус хангамж, 
ариутгах, 
татуургын 
инженер 

1.1.16. Үйлдвэрүүд, логистик 
технологийн төвийн 
технологийн тооцоолол 
боловсруулж, батлуулна: 

Арьс шир ноос боловсруулах 
үйлдвэр болон ложистик 
төвийн технологийн 
тооцолол боловсруулж, 
батлуулсан байна. 

Логистик төвийн 
технологийн 
тооцооллийн ажлын 
даалгавар хийгдсэн. 

Логистик төвийн технологийн 
тооцооллыг паркийн 
мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хянуулан, Нийслэлийн 
Ерөнхий төлөвлөгөөний 
газраар батлуулах. 

10 сар 

Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 

1.2.1.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах 
үйлдвэрүүдийн сонгон 
шалгаруулалтын журмыг 
боловсруулж, батлуулна; 

Нийслэлийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн 
тэргүүлэгчдийн хурлаар 
“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах 
үйлдвэрүүдийн сонгон 
шалгаруулалтын журмыг 
батлуулж, хэрэгжүүлсэн 
байна. 

“Эмээлтийн Хөнгөн 
үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл 
технологийн парк”-т 
байрлах үйлдвэрүүдийн 
сонгон шалгаруулалтын 
журмыг боловсруулсан. 

“Эмээлтийн Хөнгөн 
үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл 
технологийн парк”-т байрлах 
үйлдвэрүүдийн сонгон 
шалгаруулалтын журам 
батлуулах. 

11 сар 

Ерөнхий 
инженер 
бөгөөд 

барилгын 
инженер 

1.2.2.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т Арьс 
ширний гүн боловсруулах, ноос 
ноолуурын шатны 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т Арьс 
ширний гүн боловсруулах, 
ноос ноолуурын шатны 

 
“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т 
Арьс ширний гүн 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т Арьс 
ширний гүн боловсруулах, 
ноос ноолуурын шатны 

10 сар Ерөнхий 
инженер 
бөгөөд 

барилгын 
инженер 



боловсруулах үйлдвэрүүдийг  
байршуулах төлөвлөгөөний 
төсөл боловсруулан батлуулж 
хэрэгжүүлнэ; 

боловсруулах үйлдвэрүүдийг  
байршуулах төлөвлөгөөний 
төсөл боловсруулан 
батлуулж, байрших 
үйлдвэрүүдийг сонгон 
шалгаруулж эхэлсэн байна. 

боловсруулах, ноос 
ноолуурын шатны 
боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг  
байршуулах 
төлөвлөгөөний төсөл 
боловсруулагдаж байна. 

боловсруулах үйлдвэрүүдийг  
байршуулах төлөвлөгөөний 
төсөл боловсруулж 
танилцуулах 

Байрших үйлдвэрүүдэд 
батлагдсан төлөвлөгөөний 
дагуу бэлтгэл ажил бүтээн 
байгуулалтын ажлыг 
хангуулах талаар гэрээний 
төсөл бэлтгэх 
 

11 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн 

1.2.3.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах 
үйлдвэрүүдийг сонгон 
шалгаруулах шаардлагын дагуу 
төсөл сонгон шалгаруулна; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрлах 
үйлдвэрүүдийг сонгон 
шалгаруулах шаардлагын 
дагуу төсөл сонгон 
шалгаруулж эхэлсэн байна. 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т 
нэгдэх арьс, шир гүн 
боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн бэлтгэл 
ажлыг хангуулах ажлын 
хэсгийг байгуулсан. 

 

 
Хан-Уул дүүргийн арьс, шир 
гүн боловсруулах 
үйлдвэрүүдэд паркийн төсөл, 
үйлдвэрийг сонгон 
шалгаруулах журмын 
төслийг тус тус танилцуулж, 
паркад нэгдэх саналыг 
эцсийн байдлаар авах. 

10 сар Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 

Паркад нэгдэхээр санал 
өгсөн арьс ширний гүн 
боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
төсөл сонгон шалгаруулах 
журмын төслийн дагуу 
бэлтгэл ажлыг хангуулах. 

11 сар Ерөнхий 
инженер 
бөгөөд 

барилгын 
инженер 

Паркад нэгдэх 
үйлдвэрүүдийн төслийг 
сонгон шалгаруулна. 

12 сар Мэдээллийн 
технологийн 

инженер, 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т байрших 
ноос ноолуурын анхан 
шатны боловсруулах 
үйлвэрийн бэлтгэл ажлыг 
хангуулах ажлын хэсэг 
байгуулах 

10 сар А.Анхзаяа 



Паркад нэгдэхээр санал 
өгсөн ноос ноолуурын анхан 
шатны боловсруулах 
үйлдвэрүүдийг төсөл сонгон 
шалгаруулах журмын 
төслийн дагуу бэлтгэл ажлыг 
хангуулах 

11 сар А.Анхзаяа, 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

1.2.4.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн техник, 
технологийн үнэлгээ хийлгэнэ: 

“Эмээлтйн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
техник, технологийн үнэлгээ 
хийгдсэн байна. 

“Эмээлтйн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
техник, технологийн 
үнэлгээг хийгдэж 
дууссан. Байгууллагын 
архивт хүлээн авсан 
байна. 

Ажил дууссан. 6 сар 

Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 
инженер, 

Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 

1.2.5.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн хөнгөн 
үйлдвэрийн бодлого 
боловсруулж, батлуулан 
хэрэгжүүлнэ: 

Холбогдох төрийн 
байгууллага, мэргэжлийн 
холбоод, хувийн хэвшлийн 
төлөөллийг оролцуулсан 
ажлын хэсэг байгуулж, 
бодлого боловсруулж дээд 
шатны байгууллагад 
батлуулахаар хүргүүлсэн 
байна. 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
орон тооны бус 
Мэргэжлийн зөвлөлийн 
байгуулсан. 

Паркийн хөнгөн үйлдвэрийн 
бодлого боловсруулах 
ажлын хэсгийг байгуулах,  

10 сар Ахлах 
мэргэжилтэн

Хөнгөн 
үйлдвэрийн 
технологич 
инженер, 

 

Хөнгөн үйлдвэрүүдийн 
мөрдөгдөж буй бодлогын 
баримт бичигт судалгаа хийх 

10 сар 

А.Анхзаяа 

Хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын 
баримт бичгийн төслийг 
боловсруулж, мэргэжлийн 
зөвлөлд танилцуулах. 

11 сар 
А.Анхзаяа, 

Ажлын хэсэг, 
Мэргэжлийн 

зөвлөл 

1.2.6. Цэвэрлэх байгууламжийн 
харьцуулсан судалгаа хийж, 
тохиромжтой технологийг 
сонгох. 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т 
баригдах арьс шир, ноос 
ноолуурын үйлдвэрээс гарах 
бохир ус болон ахуйн бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийн 
технологийг сонгосон байна. 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ийн 
орон тооны бус 
Мэргэжлийн зөвлөлийн 
байгуулсан. 

Олон улсын дэвшилтэт 
технологи бүхий цэвэрлэх 
байгууламжийн технологийн 
судалгаа хийх 

10 сар 
Ус хангамж, 

ариутгах, 
татуургын 
инженер 

Эдийн засгийн үр ашигтай, 
байгаль орчинд ээлтэй 
цэвэрлэх байгууламжийн 
технологийг сонгох 

10 сар 



Сонгосон технологийг 
паркийн мэргэжлийн 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, 
баталгаажуулах. 

11 сар 

1.2.7. Хөнгөн үйлдвэрийн 
талаар олон улсын тэргүүний 
технологийг судлах. 

Хөнгөн үйлдвэрийн талаар 
олон улсын тэргүүний 
технологийг судалж, 

нэвтрүүлэхэд бэлдсэн байна. 

Арьс, ширний гүн 
боловсруулалтын олон 
улсын тэргүүний 
технологийг судалсан. 

Арьс, шир боловсруулах 
тэргүүний технологийн 
талаарх судалгааны ажлыг 
мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хянуулж, байгууллагын биет 
бус хөрөнгөд бүртгүүлэх. 

10 сар 
Хөнгөн 

үйлдвэрийн 
технологич 

инженер 

 
Экспортын түвшинд 
үнэлэгдэх ноос ноолуурын 
анхан шатны 
боловсруулалтын 
технологийг судлах 

10 сар 

А.Анхзаяа ноос ноолуурын анхан 
шатны боловсруулалтын 
технологийн талаарх 
судалгааны ажлыг 
мэргэжлийн зөвлөлөөр 
хянуулж, байгууллагын биет 
бус хөрөнгөд бүртгүүлэх. 

11 сар  

1.2.8.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2016 оны 
зөвшөөрлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах, батлуулан 
хэрэгжүүлэн ажиллах; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2016 
оны зөвшөөрлийн 
төлөвлөгөөний дагуу 
холбогдох байгууллагуудаас 
зөвшөөрлийг авч дууссан 
байна. 

 

Байгууллагын 
зөвшөөрлийн 
төлөвлөгөөг 2016 оны 03 
сарын 31-ны өдөр 
боловсруулж, 
батлуулсан. 
Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан нийт 8 
зөвшөөрөл авах ажлаас 
4 зөвшөөрөл авсан 
байна. 

Паркийн тусгай зөвшөөрлийг 
Хүнс хөлөө хөдөө аж ахуйн 
яаманд албан хүсэлтээр 
хандаж гаргуулсан байна. 

10 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Түр цахилгаан хангамжийн 
бүтээн байгуулалтын ажил 
хийгдэж дууссанаар 
цахилгаан залгах салгах 
зөвшөөрлийг  УБ цахилгаан 
түгээх сүлжээ  
ТӨХКомпаниас гаргуулж 
авах 

10 сар 

Дулааны цахилгаан станцын 
ажил эхлүүлэх хүсэлтийг 
албан хүсэлтээр хандсан 
байна. 

12 сар 



Холбоо хангамжийн газрын 
трассын зөвшөөрлийг 
Нийслэлийн газрын 
албанаас гаргуулж авах 

11 сар 

1.2.9.Улс, нийслэлийн төсөвт 
хөрөнгө оруулалтын санал 
оруулах; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2017 
оны хөрөнгө оруулалтын 
саналыг Сангийн яам, Аж 
үйлдвэрийн яам, Нийслэлийн 
Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хуралд саналыг өргөн 
барьсан байна. 

Улс, нийслэлийн 2017 
оны хөрөнгө оруулалтын 
санал боловсруулж, 
2016 оны 05 дугаар 
сарын 30-ний өдөр 
Нийслэлийн стратегийн 
бодлого төлөвлөлтийн 
хэлтэс хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн 2016 оны 
төсвийн тодотголд санал 
хүргүүлэх, 2017 оны 
нийслэлийн төсөвт хөрөнгө 
оруулалтын санал оруулах 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

1.2.10.Байгууллагын хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтийн 
хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн 
тайланг боловсруулж, 
танилцуулах; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийн хэрэгжилт, 
гүйцэтгэлийн талаарх 
улирлын тайланг 
боловсруулж Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
мэргэжилтэнд хүргүүлсэн 
байна. 

 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийн 
хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн 
талаарх 2016 оны эхний 
хагас жилийн тайланг 
боловсруулж Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний 
мэргэжилтэнд 
хүргүүлсэн байна. 
 

Хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөлтийн хэрэгжилт, 
гүйцэтгэлийн тайланг 
боловсруулж, танилцуулна. 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

1.2.11.Зураг төсвийн ажлуудын 
хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
үйлдвэрүүдийн технологийн 
тооцоолол, арьс шир 
боловсруулах үйлдвэрийн 
барилгын ажлын зураг 
төслийн ажлуудын төсвийг 
Нийслэлийн 2016 оны 
төсвийн тодотголд санал 
хүргүүлсэн байна. 

 

Үйлдвэрүүдийн 
технологийн тооцоолол, 
паркийн түүхий эдийн 
логистик төвийн 
технологийн тооцоолол, 
химийн төвийн 
технологийн тооцоолол 
барилгын ажлын зураг 
төсөл, инновацын 
төвийн технологийн 
тооцоолол, барилгын 
ажлын зураг төсөл, 

Нийслэлийн 2016 оны 
төсвөөр 
хэрэгжүүлэх,Нийслэлийн 
2017 оны  төсөвт тусгуулах. 

10,11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 



төмөр замын ТЭЗҮ, 
ажлын зураг төслийн 
ажлуудын нийт 700 сая 
төгрөгийн төсвийн 
тооцоолол хийж 2016 
оны 04 сарын 29 өдөр 
144 тоот албан бичгээр 
Нийслэлийн Засаг 
даргад хүсэлт гарган 
Нийслэлийн 2016 оны 
төсвийн тодотголд 
тусгагдсан ба 
Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамж 
хүлээгдэж байна. 

 
 

 

Нийслэлийн засаг даргын 
эрх шилжүүлэх тухай 
захирамжийг НЗДТГазрын 
Стратеги бодлого 
төлөвлөлтийн хэлтэст 
хүсэлтээр хандах 

10 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч; 

"Хоёр. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

2.1.1.Хууль тогтоомжид 
нийцүүлэн хүний нөөцийн 
хөгжлийн бодлогын баримт 
бичгийг боловсруулж 
батлуулан, үйл ажиллагаандаа 
мөрдөнө. 
 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын хүний 
нөөцийн хөгжлийн бодлогын 
баримт бичигтэй болсон 
байна. 

Ажил хийгдээгүй байна. 

Хүний нөөцийн хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулах 

10 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Байгууллагын даргын 
зөвлөлөөр батлуулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

2.1.2.Албан хаагчдын сар 
бүрийн ур чадварын түвшинг 
тогтоох шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулж, батлуулна.. 

Албан хаагчдад ур чадварын 
нэмэгдэл олгох үндэслэл 
бүрдэнэ. 

Байгууллагын албан 
хаагчдын сар бүрийн 
ажлын ур чадвар 
үнэлэх, нэмэгдэл олгох 
журмыг батлуулсан. 

 Ажил дууссан. Хэрэгжилтыг 
дотоод-хяналт, шинжилгээ, 
үнэлгээний мэргэжилтэн 
хангаж ажиллаж байна. 

2 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

2.1.4.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулна. 

Хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй хүнд 
нь үр дүнтэй сургалт зохион 
байгуулахад ач 
холбогдолтой. 

.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтыг  хангаж 
ажиллаж байна. 

Ажил дууссан. Хэрэгжилтыг 
дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтэн хангаж 
ажиллаж байна. 

9 сар 

Дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 



 
2.1.5.Хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл, технологийн 
чиглэлээр Олон улсын 
сургалтанд албан хаагчдыг 
хамруулах; 
 

 
 
Хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл, технологийн 
чиглэлээр Олон улсын 
сургалтанд тухайн орны 
зардлаар албан хаагчдыг 
суралцуулсан байна. 

 

 
 
Хөнгөн үйлдвэрийн 
үйлдвэрлэл, 
технологийн чиглэлээр 
2016 оны 08 дугаар 
сарын байдлаар 
байгууллагаас 
сургалтанд хамрагдсан 
хүн байхгүй байна. 
 

Олон улсын мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалт, 
семинар, форум зохион 
байгуулдаг байгууллагууд, 
элчин сайдын яамнуудыг 
судалж танилцуулга хийх 

10 сар 

Гадаад 
харилцаа 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Хамтарч ажиллах боломжтой 
байгууллагууд элчин сайдыг 
яамнуудтай  холбоо тогтоож 
ажилтан албан хаагчдыг 
сургалт, семинер, форумд 
хамруулах 

11 сар 

Хөнгөн үйлдвэрийн 
технологич инженерийг  
Энэтхэг Улсын Засгийн 
газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр  
2016-2017 “Стандартчилал, 
чанар баталгаажуулалт” 
олон улсын сургалтанд 
хангуулах 

10-12 сар 

Гадаад 
харилцаа 
хариуцсан 
мэргэжилтэн 

2.2.1.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын өөрийн 
байртай болох талаар 
асуудлыг холбогдох 
байгууллагад хандаж 
шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион 
байгуулна. 

Үйл ажиллагаа сайжирч, 
албан хаагчдын ажлын үр 

бүтээл дээшилнэ 

Нийслэлийн Засаг 
Даргын Тамгын газрын 
Ё.Гэрэлчулууны манайд 
хандаж ирүүлсэн албан 
шаардлагын дагуу 
Баянзүрх дүүргийн 1 
дүгээр хороо Токиогийн 
гудамжинд байрлах 
Нисора цамхагт 2016 
оны 05 дугаар сарын 17-
ны өдрөөс эхлэн 
оффисын барилга 
түрээслэж эхэлсэн. 

 Ажил дууссан. Түрээсийн 
гэрээний дагуу 2017 оны 05 
дугаар сарын 17-ны өдөр 
хүртэл оффис түрээслэн 
ажиллаж байна. 

5 сар 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

2.2.2.Албан хаагчдад 
зуслангийн газар олгох 
асуудлыг холбогдох 
байгууллагад танилцуулна. 
 

Албан хаагчдын нийгмийн 
баталгаа хангагдсан байна. 

Сонгинохайрхан 
дүүргийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурал, 
Нийслэлийн газрын 
албанд зуслангийн газар 
олгох талаар холбогдох 
материалыг хүргүүлсэн. 

Нийслэлийн Газар зохион 
байгуулалтын 2017 оны 
төлөвлөгөөнд албан 
хаагчдын зуслангийн газрыг 
тусгуулах батлуулах 

10,11 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 



2.2.3. Албан хаагчдийг эрүүл 
мэндийн иж бүрэн үзлэгт 
хамруулна; 

Албан хаагчдын эрүүл 
мэндийн байдал сайжирсан 
байна; 

Албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн үзлэгт 2016 
оны 6 дугаар сард бүрэн 
хамруулсан 

Ажил дууссан. 
Шинжилгээний хариуг 
ажилтан албан хаагчдад 
танилцуулсан байна. 

6 сар 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

"Гурав. Дотоод ажлыг хөгжүүлэх, шинэ түвшинд гаргах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

3.1.1. Албан хэрэгцээнд 
ажиллаж байгаа 
компьютеруудын лицензийг 
сунгах; 

Лиценз сунгагдаж, хэвийн 
үйл ажиллагаа хангагдсан 

байна. 

Албан хаагчдын 
компьютерийн лиценз 
сунгагдсан 

Ажил дууссан. Хэвийн 
ажиллагаа хангагдсан. 

6 сар 
Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 

3.1.2. Шилдэг менежмент бүхий 
байгууллагын менежментийг 
судлах 

Байгууллагын дотоод үйл 
ажиллагаа сайжирч, шинэ 
түвшинд гарсан байна.  

Ажил хийгдээгүй байна. Гаалийн ерөнхий газрын 
менежментийг 
танилцах,судлах 

10 сар Ахлах 
мэргэжилтэн,
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Менежментийн туршлагаас 
байгууллага үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
төсөл боловсруулах 

11 сард 

3.1.3. Нийслэлийн Архивын 
газартай хамтран байгууллагын 
архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
үйл ажиллагааг стандартын 
түвшинд хүргэж, сайжруулах; 
 

Байгууллагын архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаа сайжирсан байна; 

Албан бус байдлаар 
Гаалийн ерөнхий газрын 
Архив эрхлэгч, Архивын 
ерөнхийн газрын архивч 
нараас архив, албан 
хэрэг хөтлөлтын  үйл 
ажиллагааг талаар 
сургалтанд хамрагдаж 
байна. 

Нийслэлийн архивын газраас 
хэрэгжүүлж буй архивын 
цахим системийг нэвтрүүлнэ. 

11 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

3.1.4. Ажил хүлээлцэх комисст 
Архивын эрхлэгчийг гишүүнээр 
ажиллах. 

Ажил хүлээлгэн өгч байгаа, 
ажил хүлээн авч байгаа 
албан хаагчдад архивын 
холбогдолтой зүйлсийг 
хүлээн авч, хүлээлгэн өгсөн 
байна. 

Ажил хүлээлгэн өгч 
байгаа, ажил хүлээн авч 
байгаа албан хаагчдад 
ажлын тойрох хуудсанд 
архив эрхлэгчийг 
гишүүнээр оролцуулж, 
баримт бичгийг дүрэм, 
журмын дагуу хүлээн 
авсан. 

Ажил хүлээлгэн өгч байгаа, 
ажил хүлээн авч байгаа 
албан хаагчдад ажлын 
тойрох хуудсанд болон 
байгууллагын архивт баримт 
бичиг хүлээн авахад Архив , 
эрхлэгчийг гишүнээр оруулж, 
ажиллуулах 

Сар бүр 
Архивын 
эрхлэгч 

3.1.5.Байгууллагын албан 
хаагчдын компьютер тоног 
төхөөрөмжүүдэд улирал тутамд 
үзлэг хийж шаардлагатай арга 
хэмжээг авах; 

Компьютер, тоног 
төхөөрөмжинд үзлэг хийж 
шаардлагатай арга хэмжээг 
авсанаар хэвийн ажиллах 
орчин бүрдэнэ. 

Байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдын албан 
хэрэгцээнд ашиглаж буй 
бүх компьютер, тоног 
төхөөрөмжинд үзлэг 
хийж шаардлагатай арга 

Ажил дууссан. Гэнэт 
шаардлагатай гэмтэл, засвар 
үйлчилгээнд шаардлагатай 
ажлыг цаг тухай бүрт авч 
хэрэгжүүлж, байх 

6 сар 
Мэдээллийн 
технологийн 

инженер 



хэмжээг авч 
хэрэглүүлэн, хэвийн 
ажиллах орчинг 
бүрдүүлсэн 

3.1.6. Соёл, спорт урлагийн 
хамтлагийн 2016 оны 
төлөвлөгөө боловсруулж 
батлуулан  мөрдөж ажиллах 

Улс,Нийслэлээс зохион 
байгуулж буй тэмцээнүүдэд 
оролцон амжилтаа ахиулах 
мөн албан хаагчдын чөлөөт 
цагийг зөв боловсон өнгөрөх 
зэрэг үр дүнд хүрсэн байна. 

Соёл, спорт урлагийн 
хамтлагийн 2016 оны 
төлөвлөгөө 
боловсруулж, 
батлуулсан. Мөрдөн 
ажиллаж байна. 

Соёл, спорт урлагийн 
хамтлагийн 2016 оны 
төлөвлөгөөний дагуу 
уралдаант тэмцээнүүд 
хувиар дагуу явагдана. 

10-12 сар  

 
Мэдээллийн 
Технологийн 

инженер 

3.1.7. Иргэн олон нийтэд 
хандсан судалгаа хийх 

Олон нийтэд хандсан 
судалгаа авсанаар шинэлэг  
санааг авч хэрэгжүүлэх мөн 
тулгамдаж байгаа асуудлыг 
шийдэхэд дэм туслалцаа 
өгнө.Мөн парк 
байгуулагдсанаар хүрэх үр 
дүн болон паркийн талаархи 
мэдээлэл илүү өргөн хүрээнд 
түгнэ. 

Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан байна. 

ХУД-ийн 13-р хорооны 
амжиргааны баталгаажих 
түвшингөөс доогуур 
орлоготой иргэдийн судалгаа 
гаргах, Сайн дурын үндсэн 
дээр тусламж, дэмжлэг 
үзүүлэх 

12 сар 

Мэдээллийн 
Технологийн 

инженер, 
Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

3.1.8. ББНШКомиссын 2016 
оны төлөвлөгөө боловсруулж 
батлуулан мөрдөж ажиллах. 

ББНШКомиссын 2016 оны 
төлөвлөгөө гарган 
байгууллагын баримт 
бичгийн стандарт,санхүүгийн 
баримт,архивын үйл 
ажиллагаа гэх мэт үйл 
ажиллагааг шалган нягтлаж 
алдааг засан үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлж сайжруулна 

ББНШКомиссын 2016 
оны төлөвлөгөө 
боловсруулж 
батлуулсан. 2016 оны 6 
дугаар сарын 27- ний 
өдөр байгууллагын 2015 
оны архивын 
материалын бүрдэлд 
шалгалт хийж, зөвлөмж 
дүгнэлт өгсөн. 

ББНШКомиссын 2016 оны 
төлөвлөгөөний дагуу 
байгууллагын 2016 оны 
архивын материалын 
бүрдэлд шалгалт хийх, 
зөвлөмж өгөх 

10 сар 
ББНШКомисс

ын дарга  

3.1.9. Дээд газраас шалгалтын 
хүрээнд хийгдсэн зөвлөмжийн 
дагуу төлөвлөгөө боловсруулж, 
батлуулан хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах. 

Зөвлөмжийн дагуу өгсөн 
ажлыг хэрэгжүүлж, биелсэн 
байна. 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлт, 2015 үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлт, нийслэлийн 
аудитын дүгнэлт зэрэг 
зөвлөмжүүдийн дагуу 
төлөвлөгөө 
боловсруулан, 
батлуулсан. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, 
2015 үр дүнгийн гэрээний 
биелэлт, нийслэлийн 
аудитын дүгнэлт зэрэг 
зөвлөмжүүдийн дагуу 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтыг 
хангуулан ажиллаж, тайланг 
холбогдох байгууллагат 
хүргүүлэх 

10-12 сар 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

3.2.10.Архивын нэгжийн Архивын хадгалалт эмх Байгууллагын Архив Архивын хадгалалт эмх 11 сар Архивын 



бүрдүүлэлтийг журмын дагуу 
хийх; 

цэгцтэй болсон байна. албан хэрэг хөтлөлтийн 
журам боловсруулж, 
батлан хэрэгжүүлж 
байна. 

цэгцтэй болсон байна. эрхлэгч 

3.1.11. Архивын хяналт 
шалгалт хийх. 

Баримт бичгийг стандартын 
дагуу болсон байна. 

Байгууллагын 2015 оны 
архив материалын иж 
бүрдэлд шалгалт 
хийлгэж, зөрчил 
дутагдлыг арилгасан. 

Нийслэлийн архивын газрын 
шалгалт хийлгэх 

12 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

3.1.14. Архивт хэрэгцээтэй эд 
материал худалдан авах. 

Архивт тоног төхөөрөмж, эд 
материал нэмэгдсэн байна. 

Архивт утаа мэдрэгч, 
температур хэмжигч, 
галын хор, чийг 
мэдрэгчийг 
байршуулсан. 

Ажил дууссан. Архивын 
аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах. 

6 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

3.2.1. Албан хаагчдын тайлан 
төлөвлөгөөг сар, улирал, 
жилээр гүйцэтгэлд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх; 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэл сайжирна; 

Сарын бүрийн ажлын ур 
чадвар дүгнэх шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу 2016 
оны 2 дугаар сараас 
эхлэн сар бүрийн ажлын 
гүйцэтгэл дүгнэсэн. 

Сар бүрийн ажлын ур чадвар 
дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн 
дагуу сар бүрийн ажлын 
гүйцэтгэл дүгнэх. 

10-12 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.2 Байгууллагын санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд улирал бүр 
дотоод хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх; 

Байгууллагын санхүүгийн 
үйл ажиллагаа холбогдох 
хууль, тогтоомжийн хүрээнд 
зөв явагдсан байна; 

Байгууллагын 
санхүүгийн үйл 
ажиллагааны нэгдүгээр 
улирал, хагас жилийн 
тайлан холбогдох хууль, 
тогтоомжийн хүрээнд 
зөв явагдсан. 

Байгууллагын санхүүгийн 
үйл ажиллагааны 
гуравдугаар улирал, жилийн 
эцсээр тайлан холбогдох 
хууль, тогтоомжийн хүрээнд 
зөв тайлагнах. 

10 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.3. Байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлт, архивын үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх; 

Байгууллагын архив, албан 
хэрэг хөтлөлт холбогдох 
дүрэм, журам, зааврын дагуу 
явагдсан байна; 

Байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлт, архивын 
үйл ажиллагаанд эхний 
хагас жилийн байдлаар 
холбогдох дүрэм, 
журам, зааврын дагуу 
явагдсан. 

Байгууллагын албан хэрэг 
хөтлөлт, архивын үйл 
ажиллагаанд жилийн эцсийн 
байдлаар холбогдох дүрэм, 
журам, зааврын дагуу 
явагдана. 

10 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.4. Мэдээллийн ил тод 
байдал, контракт, үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэнд дотоод 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх; 

Мэдээллийн ил тод байдал, 
контрактын гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийн биелэлт 
хангагдана; 

Мэдээллийн ил тод 
байдал, контракт, үр 
дүнгийн гэрээний 
биелэлтэнд хагас 
жилээр хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 

Мэдээллийн ил тод байдал, 
контракт, үр дүнгийн 
гэрээний биелэлтэнд жилийн 
эцсийн байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

12 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 



хийгдсэн. 

3.2.5.Захиргаа, санхүү, 
төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл 
хэрэгжүүлэх хэлтсийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх; 

Захиргаа, санхүү, 
төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл 
хэрэгжүүлэх хэлтсийн дотоод 
үйл ажиллагаа сайжирна; 

Захиргаа, санхүү, 
төлөвлөлтийн хэлтэс, 
Төсөл хэрэгжүүлэх 
хэлтсийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг нэгдүгээр 
улирал, хагас жил, 
гуравдугаар улирлын 
байдлаар хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн. 

Захиргаа, санхүү, 
төлөвлөлтийн хэлтэс, Төсөл 
хэрэгжүүлэх хэлтсийн. үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлтийг жилийн эцсийн 
байдлаар хийх 

12 сар 

Дотоод 
хяналт- 

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.6.Дээд газраас ирсэн 
тогтоол, тушаал, шийдвэр, 
журам, дүрэм болон 
Байгууллагын даргын тушаал, 
үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
сайжруулж, хүргүүлсэн байна.; 

Биелэлт сайжирч бүрэн 
хангагдсан байна. 

Дээд газраас ирсэн 
тогтоол, тушаал, 
шийдвэр, журам, дүрэм 
болон Байгууллагын 
даргын тушаал, үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг 
эхний жилийн байдлаар 
боловсруулж 
танилцуулсан. 

Дээд газраас ирсэн тогтоол, 
тушаал, шийдвэр, журам, 
дүрэм болон Байгууллагын 
даргын тушаал, үүрэг 
даалгаврын биелэлтийг 
жилийн эцсийн байдлаар 
нэгтгэж боловсруулна. 

12 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.7. Байнгын болон түр 
ажлын хэсгүүдийн үйл 
ажиллагааны биелэлтэнд 
дотоод хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх; 

Байнгын болон түр ажлын 
хэсгүүдийн хариуцсан ажлын 
гүйцэтгэл сайжирч, үр дүнтэй 
болсон байна. 

Байнгын болон түр 
ажлын хэсгүүдийн үйл 
ажиллагааны 
биелэлтэнд эхний хагас 
жилийн байдлаар 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн. 

Байнгын болон түр ажлын 
хэсгүүдийн үйл ажиллагааны 
биелэлтэнд жилийн эцсийн 
байдлаар хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх;   

10 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.2.9.”Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2015 оны 
баримт бичгийг архивт 
шилжүүлэх; 

”Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2015 
оны баримт бичиг холбогдох 
журмын дагуу архивлагдаж, 
дууссан байна. 

”Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
2015 оны баримт бичиг 
холбогдох журмын дагуу 
архивлаж 2016 оны 05 
дугаар сард дууссан. 

Ажил дууссан. 5 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

3.2.10.Архивын нэгжийн 
бүрдүүлэлтийг журмын дагуу 
хийх; 

Архивын хадгалалт эмх 
цэгцтэй болсон байна. 

Хөтлөгдөх хөтлөх 
хэргийн нэрийн 
жагсаалтийн дагуу 
”Эмээлтийн хөнгөн 

”Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2016 
оны баримт бичиг холбогдох 

10-11 сар 
Архивын 
эрхлэгч 



үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
2016 оны баримт бичиг 
холбогдох журмын дагуу 
архивлаж эхэлсэн. 

журмын дагуу архивлаж, эмх 
цэгцтэй болгосон байна. 

3.2.11.Номын сангийн 
ашиглалтыг сайжруулах; 

Номын сангийн ашиглалт, 
номын баяжуулалт 
нэмэгдэж, албан хаагчид 
чөлөөт зөв боловсон 
өнгөрүүлсэн байна. 

Номын сангийн 
ашиглалт, номын 
баяжуулалт нэмэгдэж, 
албан хаагчид чөлөөт 
зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор 4 
дүгээр сарын 1-ний өдөр  
байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдын дунд 
Номын өдөрлөг зохион 
байгуулсан. 

Номын сангийн ашиглалт, 
номын баяжуулалт 
нэмэгдүүлсэн байна. 

10-11 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

3.2.12.Архивын хадгалалтын 
горимд үнэлгээ хийлгэх; 

Архивын хадгалалтын алдаа, 
зөрчилгүй болсон байна. 

Архивын хадгалалтын 
горимд үнэлгээ 
хийгдээгүй. 

Нийслэлийн архивын газрын 
шалгалт хийлгэх 

10 сар 
Архивын 
эрхлэгч 

"Дөрөв. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

4.1.1.Ижил төстэй гадаад 
компаниудыг судалж, хамтын 
ажиллагааны талаар холбоо 
тогтоох; 

Гадаадын ижил төстэй 
компаниудтай хамтын 
ажиллагааг тогтоосон байна. 

Ажил хийгдээгүй байна. 

Олон улсын хөрөнгө 
оруулагч байгууллага, пүүс 
хоршооллуудыг судалж 
танилцуулга хийх 

11 сар 

Гадаад 
харилцаа 
хариуцсан 
ажилтан 

Хамтран ажиллах боломжтой 
олон улсын хөрөнгө оруулагч 
байгууллага, пүүс, 
хоршооллуудтай холбоо 
тогтоож, хамтран ажиллах , 
хөрөнгө оруулах боломж 
гарцыг олж хэрэгжүүлэх 

12 сар 

Олон улсын ижил төстэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг 
байгууллага, паркыг судалж 
танилцуулга хийх 

11 сар 

Хамтран ажиллах боломжтой 
байгууллагуудтай холбоо 
тогтоож, паркийн бүтэц 
зохион байгуулалт, техник, 
технологитой танилцах, 

12 сар 



туршлага судла, ажлын 
аялал хийх 

Олон улсын арьс ширний 
болон паркуудын нэгдсэн 
холбоонд элсэх, асуудлыг 
судалж, танилцуулга хийх 

11 сар 

Хамтарч ажиллах боломжтой 
холбоонд гишүүнээр элсэж 
хамтарч ажиллах 

12 сар 

4.1.2.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк-2017” олон 
улсын хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалт зохион 
байгуулах боломжит нөхцөлийг 
судлах, хөтөлбөр, зардлыг 
боловсруулж Удирдах зөвлөлд 
танилцуулах; 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк-2017” олон 
улсын хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалт зохион 
байгуулах боломжит 
нөхцөлийг судалж, хөтөлбөр, 
зардлыг Удирдах зөвлөлд 
танилцуулсан байна.; 
 

Хөнгөн үйлдвэрүүдийн 
судалгаа хийгдсэн. 

“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк-2017” олон 
улсын хөрөнгө оруулагчдын 
чуулга уулзалт зохион 
байгуулах боломжит нөхцөл 
судлах 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч, 
Үйл 

ажиллагааны 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Хөтөлбөр боловсруулж, 
зардлыг тооцон Даргын 
зөвлөлийн хуралд 
танилцуулах 

12 сар 

4.1.3. Олон улсад тэргүүлэх 
байр суурь эзэлж буй 
үйлдвэрлэл технологийн 
паркуудын талаар судлах; 

Олон улсын арьс ширний 
үйлдвэрлэл, паркийн бүтэц 
зохион байгуулалт, техник, 
технологитой танилцах, 
туршлага судалсан байна. 

Вьетнам болон БНХАУ-
ын хөнгөн үйлдвэрлэл, 
түүний онцлог, 
паркуудын талаарх 
судалгааг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

Турк болон Итали улсуудын 
үйлдвэрлэл технологийн 
паркууд болон арьс ширний 
үйлдвэрлэлийн онцлогийн 
талаар судлах, байгууллагын 
биет бус хөрөнгөд 
бүртгүүлэх 
 
 

11 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

"Тав. Хөрөнгө босгох, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

5.1.1. Гадаад болон дотоодын 
хөрөнгө оруулагчдад 
байгууллагыг сурталчилах, 
хөрөнгө босгох ажлыг зохион 
байгуулах 

Паркийн 12 дэд төслүүдэд 
зарим хэсэгт хөрөнгө босгох, 
боломжийг бүрдүүлэх 

Паркийн төслийн 
санхүүжилтийн тал дээр 
хамтран ажиллахаар 
БНХАУ-ын Сичуан 
мужийн Сичуан Зам 

Паркийн хөрөнгө оруулалтын 
танилцуулгыг Англи болон 
Монгол хэл дээр бэлтгэх 

10 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч  



Гүүр групп манай 
төслийн ТЭЗҮ болон 
бусад материалуудыг 
судалж байна 

Гадаад болон дотоодын 
хөрөнгө оруулагч 
компаниудад хөрөнгө 
оруулалтын танилцуулгыг 
хүргүүлэх буюу танилцуулж 
хамтран ажиллах боломжийг 
судлах, 

10-12 сар 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн 
засагч,Гадаа

д 
харилцааны 
мэргэжилтэн 

5.1.3. Засаглалын хэлбэрийг 
өөрчлөх боломжийг судалж, 
оновчтой арга хэмжээг авах; 

Засаглалын хэлбэрийг 
өөрчлөх талаар судалгаа 
явуулж, баримт бичгийн 
бүрдлийг хангасан байна. 

Засаглалын хэлбэр 
өөрчлөх талаар 
хөрөнгийн чөлөөт зах 
зээл дээр ажиллаж буй 
BDSek ХХК хамтран 
ажиллах гэрээний төсөл 
боловсруулсан. 

Байгууллагыг өөрчлөн 
байгуулах, төсөл 
боловсруулах 

10 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн  Өөрчлөлтийн төслийг 

хэрэгжүүлэх 12 сар 

5.1.4. “Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-т хувийн 
хэвшлийн оролцоог 
нэмэгдүүлж, чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах 
замаар стратегийн түншлэл, 
итгэлцэл, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлэх; 

Хувийн хэвшлийн оролцоог 
нэмэгдүүлж, чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах 
замаар стратегийн түншлэл, 
итгэлцэл, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлсэн байна. 

 

Паркийн стратегийн 
түншлэлийн журмыг 
боловсруулна. 

10 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн,
Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 
эдийн засагч 

Стратегийн түншлэлийн 
журмыг хэрэгжүүлэх ажлыг 
эхлүүлнэ. 

12 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн,
Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 
эдийн засагч 

5.2.1. Нийслэлийн Өмчийн 
харилцааны газрын даргын 
2015 оны 07 дугаар сарын 20-
ны өдрийн “Эргэлтийн бус 
хөрөнгө балансаас балансад 
шилжүүлэх тухай” А/329 дугаар 
тушаалын дагуу “Гэр 
хорооллын орон сууцжуулах 
төсөл” орон нутгийн өмчит 
төсөвт үйлдвэрийн газраас 2х3 

“Гэр хорооллын орон 
сууцжуулах төсөл” орон 
нутгийн өмчит төсөвт 
үйлдвэрийн газраас 2х3 м 
хэмжээтэй төмөр хашаа 250 
ширхэгийг, 2х3 м хэмжээтэй 
төмөр хашаа 1243 ширхэгийг 
тус тус хүлээн авч, 
байгууллагын үндсэн 
хөрөнгөд бүртгэж авч, 

Гэр хорооллын орон 
сууцжуулах төсөл” орон 
нутгийн өмчит төсөвт 
үйлдвэрийн газраас 2х3 
м хэмжээтэй төмөр 
хашаа 90 ширхэгийг 
балангаас балансад 
шилжүүлэн авч, 300 
метр газрыг зургийн 
дагуу хашаажуулсан. 

"Гэр хорооллын орон 
сууцжуулах төсөл" орон 
нутгийн өмчит үйлдвэрийн 
газар татан буугдсантай 
холбогдуулан тухай 
байгууллагаас балансаас 
балансад авах 2х3 м 
хэмжээтэй үлдэгдэл 1403 
ширхэг хашааны асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх, 2017 оны 

10-11 сар 
Нягтлан 
бодогч 



м хэмжээтэй төмөр хашаа 250 
ширхэгийг, 2х3 м хэмжээтэй 
төмөр хашаа 1243 ширхэгийг 
тус тус хүлээн авах. 
 

байршлын газрыг 
хашаажуулсан байна. 

Нийслэлийн төсөвт Хашаа 
барих зардлыг тусгуулах. 

"Зургаа. Контрактын гэрээний биелэлтийг хангах" стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

6.1.2. Эдийн засаг, бизнесийн 
үйл ажиллагааны явц, үр 
дүнгийн талаар улирал, жилийн 
эцсийн тайланг хүргүүлэх; 

Нийслэлийн Өмчийн 
харилцааны газарт улирал 
бүр мэдээлэл хийж, тайланг 
хүргүүлсэн байна; 

Нийслэлийн өмчийн 
харилцааны газарт 
хагас жилээр санхүү, 
үйл ажиллагааны 
тайланг хүргүүлж 
дүгнүүлсэн байна. 

Контрактын гэрээний 
биелэлтэнд хяналт тавин 
ажиллаж тайлан мэдээг 
хугацаанд нь гаргаж 
баталгаажуулж, Нийслэлийн 
өмчийн харилцааны газар 
хүргүүлэх 

12 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч, 
Нягтлан 
бодогч 

6.1.3. Байгууллагын 
үйлдвэрлэл, технологи, 
бизнесийн нууцад хамаарах 
мэдээллийг тогтоож, хамгаалах 
тогтолцоо бий болгох; 

Байгууллагын үйлдвэрлэл, 
технологи, бизнесийн нууцад 
хамаарах мэдээллийг 
тогтоож, хамгаалах 
тогтолцоо бий болсон байна; 

Байгууллагын 
үйлдвэрлэл, технологи, 
бизнесийн нууцад 
хамаарах жагсаалт 
гаргасан байна. Нууцын 
тамга тэмдэг хийлгэсэн. 

Байгууллагын нууцын 
журмын төсөл боловсруулж, 
батлуулан, хэрэгжилтийг 
хангах 

10 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн 

Нууцын ажилтан томилуулах 
10 сар 

6.1.4 “Эмээлтийн Хөнгөн 
үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл, 
технологийн парк” ОНӨТҮГ-ын  
хөдөлмөрийн дотоод журам 
шинэчлэн найруулах  

Бусад орон нутгийн өмчит 
байгууллагын  даган мөрдөж 
буй хууль тогтоомжинд 
нийцсэн, байгууллагын эрх 
ашгийг хамгаалсан дүрэм 
журам боловсруулсан байна. 

Хөдөлмөрийн дотоод 
журам-д  нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай. 

Хөдөлмөрийн дотоод 
журмаар байгууллагын 
албан хаагчдын нийтлэг 
дагаж мөрдөх журмыг 
нарийвчлан боловсруулсан 
байна. 

10 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн,
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

 
 
Төсөл боловсруулах, үр ашгийн 
тооцоолол хийх 

Байгууллагын орлого 
боломж бүхий төсөл 
боловсруулан, үр ашгийн 
тооцоололыг гаргасан байна 

Төсөл боловсруулах 
судалгааны явцдаа 
ажилласан. 

Мал аж ахуйн чиглэлээр 
төсөл боловсруулж, үр 
ашгийн тооцоолол гаргасан. 

10 сар Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

Газар тариалан, жимс, 
ногооны чиглэлийн төсөл 
боловсруулж, үр ашгийн 
тоцоолол гаргах. 

11 

Арьс шир судлалын 
лабораторийн төсөл 
боловсруулах 

Арьс шир судлалын 
лабораторт хийгдэх сорилт, 
туршилт шинжилгээ,тоног 
төхөөрөмж, түүний үнэ ханш 
стандар арга аргачилал 
тодорхойлсон байна. 

Тоног төхөөрөмжийн 
сонголт, стандарт арга 
аргачилал тодорхой 
болсон. 

Сорилт туршилтын үнэ 
ханшийг тодорхой болгох, үр 
ашгийн тооцоолол гаргах 

10 сар 
Хөнгөн 

үйлдвэрийн 
технологич 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн зөвлөмжийн хүрээнд; 



1.Албан хаагчдын болон 
Байгууллагын 2016 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хагас, бүтэн жилийн биелэлт, 
контрактын биелэлт, үйл 
ажиллагааны тайланг 
боловсруулахад ажил 
үйлчилгээний тоо хэмжээ, 
зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
зарцуулсан зардлын мөнгөн 
дүн, гарсан бодит үр дүн, 
харьцуулсан байдлаар бодитой 
гаргах; 

Төлөвлөгөө, контрактын 
биелэлт, үйл ажиллагааны 
тайлан бодитой гарсан 
байна. 

Байгууллагын хагас 
жилийн төлөвлөгөө, 
контрактын биелэлт, үйл 
ажиллагааны тайлан 
бодитой гарсан байна. 

Байгууллагын жилийн эцсийн 
төлөвлөгөө, контрактын 
биелэлт, үйл ажиллагааны 
тайлан бодитой гарсан 
байна. 

12 сард 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч, 
Нягтлан 
бодогч 

2.Төлөвлөсөн ажлын 
гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг хэмжих, хянах, 
үнэлэх боломжтой байдлаар 
тодорхойлж, 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний биелэлтийг 
шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулж 
тайлагнах, хууль эрх зүйн хувьд 
хэрэгжих боломжтой ажил 
төлөвлөх; 

Нийслэлийн Засаг даргатай 
байгуулсан 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний хавсралт 
болох үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлт 
хагас болон бүтэн жилийн 
гүйцэтгэлийг хянах, үнэлэх, 
хууль эрх зүйн хувьд хэмжиж 
боломжтой байдлаар 
боловсруулж, тайлагнасан 
байна. 

Нийслэлийн Засаг 
даргатай байгуулсан 
2016 оны үр дүнгийн 
гэрээний хавсралт 
болох үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлт 
хагас жилийн 
гүйцэтгэлийг хянах, 
үнэлэх, хууль эрх зүйн 
хувьд хэмжиж 
боломжтой байдлаар 
боловсруулж, 
тайлагнасан байна. 

Нийслэлийн Засаг даргатай 
байгуулсан 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний хавсралт 
болох үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлт 
бүтэн жилийн гүйцэтгэлийг 
хянах, үнэлэх, хууль эрх зүйн 
хувьд хэмжиж боломжтой 
байдлаар боловсруулж, 
тайлагнасан байна. 
 

12 сард 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын үзлэгийн 
зөвлөмжийн хүрээнд 
төлөвлөгөө боловсруулан, 
батлуулан, хэрэгжүүлэх; 

Дээд газраас ирсэн үйл 
ажиллагааны зөвлөмжийн 
төлөвлөгөөнд нэмж 
боловсруулж, батлуулан 
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 

Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн улсын 
үзлэгийн зөвлөмжийн 
хүрээнд төлөвлөгөө 
боловсруулан, 
батласан. Хэрэгжилтыг 
бүрэн хангуулж ажиллаж 
байна. 

Ажил дууссан. Хэрэгжилтыг 
архив эрхлэгч хангуулан, 
ажиллаж байна. 

4 сар 

Ахлах 
мэргэжилтэн, 

Архивын 
эрхлэгч, 

Дотоод ажил 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 

4.Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2013 оны 12 
дугаар сарын 27-ний өдрийн 
“Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын 

Байгууллагын 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний хагас, 
бүтэн жилийн биелэлт 
бодитой үнэлэгдсэн байна. 

Байгууллагын 2016 оны 
үр дүнгийн гэрээний 
хагас жилийн биелэлт 
гаргаж, Нийслэлийн 
Хяналт-Шинжилгээ 
Үнэлгээний Хэлтэст 

Байгууллагын 2016 оны үр 
дүнгийн гэрээний бүтэн 
жилийн биелэлт гаргаж, 
Нийслэлийн Хяналт-
Шинжилгээ Үнэлгээний 
Хэлтэст хүргүүлсэн байна. 

12 сар 

Дотоод 
хяналт-

шинжилгээ, 
үнэлгээ 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 



үйл ажиллагааны үр дүнд 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх журам”-ын дагуу үр 
дүнгийн гэрээ болон 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний биелэлтийг 
хагас, бүтэн жилээр 
үнэлэгдэхүйц, тоо хэмжээ, 
харьцуулалт, дүгнэлттэй 
боловсруулж, баталгаажуулан 
хүргүүлж байх; 
 

2016 оны 07 дугаар 
сарын 01-ний өдөр 
хүргүүлсэн байна. 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн зөвлөмжийн хүрээнд; 

1.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2018-
2022 оны хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан, баталгаажуулах 
шаардлагтай; 

1.1.“Эмээлтийн хөнгөн 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2018-
2022 оны хөгжлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж, 
баталгаажуулах; 

“Эмээлтийн хөнгөн 

үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 
2018-2022 оны хөгжлийн 
төлөвлөгөөний төслийг 
боловсруулсан. 

“Эмээлтийн хөнгөн 

үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”-ын 2018-
2022 оны хөгжлийн 
төлөвлөгөө төслийг паркийн 
даргын зөвлөлийн хурлаар 
батлуулна. 

11 сар 

Үйл 
ажиллагааны 

төлөвлөлт 
хариуцсан, 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
төлөвлөлт 
хариуцсан 

эдийн засагч 

2.Хүний нөөцийн хөгжлийн 
2015-2017 оны хөтөлбөрт 
ажилтнуудын сургалт, 
нийгмийн асуудлыг дэлгэрүүлж 
оруулах; 

2.1.Зөвлөмжийн дагуу Хүний 
нөөцийн хөгжлийн 2015-2017 
оны хөгжлийн хөтөлбөрт 
албан хаагчдийн сургалт, 
нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх заалтыг нэмж 
тусгах; 

Хүний нөөцийн хөгжлийн 
2015-2017 оны 
хөтөлбөрийн төслийг 
шинэчлэн 
боловсруулсан. 

Хүний нөөцийн хөгжлийн 
2015-2017 оны хөтөлбөрийн 
шинэчлэн боловсруулсан 
төслийг батлуулж 
хэрэгжүүлнэ. 

10 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

3.Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
болон бусад баримтыг 
боловсруулахдаа баримт 
бичгийн стандарт  MNS 5140-
1:2011, MNS 5140-2:2011, MNS 
5140-3:2011 болон “Төрийн 
албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн 
заавар”-ыг баримтлах; 

3.1.Албан хаагчдад баримт 
бичгийн стандарт  MNS 5140-
1:2011, MNS 5140-2:2011, 
MNS 5140-3:2011 болон 
“Төрийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үндсэн заавар”-
ын талаар дотоод сургалтыг 
явуулна. 

.Албан хаагчдад баримт 
бичгийн стандарт  MNS 
5140-1:2011, MNS 5140-
2:2011, MNS 5140-
3:2011 болон “Төрийн 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
үндсэн заавар”-ын дагуу 
Албан хэрэг хөтлөлтийн 
журмыг боловсруулж, 
батлуулсан. 
 

Албан хэрэг хөтлөлтийн 
журмыг танилцуулах дотоод 
сургалтыг байгууллагын 2016 
оны сургалтын төлөвлөгөөнд 
тусгуулж, хэрэгжүүлнэ. 

10 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 



4.Байгууллагын архивт цаасан 
болон тусгай төрлийн баримтыг 
нэр төрөл тус бүрээр нь 
бүртгэлийн дагуу хүлээн авах, 
нэгдсэн данс, бүртгэлийг 
Баримт бичиг нягтлан шалгах 
комиссын хурлаар батлуулж 
байх; 

4.1.Байгууллагын цахим 
гэрэл зураг, гэрэл зургийн 
цомог, дүрс бичлэг, дуу авиа, 
зураг төслийн болон цахим 
файлыг Баримт бичиг 
нягтлан шалгах комиссын 
хурлаар хэлэлцүүлж, 
батлуулах; 

 
 
 
 

2016 онд хүлээн авсан 
цаасан болон тусгай төрлийн 
баримтыг Баримт бичиг 
нягтлан шалгах комиссын 
хурлаар хэлэлцүүлж, 
батлуулж, дуусгах. 

10 сар 

Баримт бичиг 
нягтлан 
шалгах 

комиссын 
дарга, 

Архивын 
эрхлэгч 

5.Байгууллагын архивын 
хадгаламжийн нэгж бүрдүүлж 
эмхлэн цэгцэлдэг албан 
тушаалтнуудад мэргэжлийн 
байгууллагаас сургалт, арга 
зүйн зөвөлгөө авч ажиллуулах; 

5.1.Нийслэлийн Архивын 
газрын сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу 
холбогдох албан хаагчдыг 
сургах, мэргэшүүлэх мөн 
арга зүйн зөвөлгөө авах; 

Сургалтанд 
хамрагдаагүй байна. Байгууллагын сургалтын 

төлөвлөгөөнд Архив 
эрхлэгчийг хамруулах 
тусгаж, хэрэгжүүлнэ. 

10 сар 
Ахлах 

мэргэжилтэн 

Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны зөвлөмжийн хүрээнд; 

1.Хүний нөөцийн бодлого 
боловсруулж мөрдөж ажиллах; 

1.1. 2016 онд хүний нөөцийн 
бодлого боловсруулан 
мөрдөж ажиллах. 

Хүний нөөцийн бодлого 
боловсруулах ажил 
хийгдээгүй байна. 

Хүний нөөцийн хөгжлийн 
бодлогын баримт бичгийг 
боловсруулах 

10 сар 
Дотоод ажил 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

Байгууллагын даргын 
зөвлөлөөр батлуулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

2.Хоёр албан хаагчийн дахин 
суралцахад зарцуулсан 180.0 
мянган төгрөгийг төсөвт 
төвлөрүүлэх. 

2.1. 2 албан хаагчийн дахин 
сургалцахад зарцуулсан 
180,000 төгрөгийг төсөвт 
төвлөрүүлнэ. 

Сургалтын төлбөр 
төсөвт төвлөрүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулаагүй байна. 

Сургалтын төлбөрийг төсөвт 
төвлөрүүлнэ 

10 сар Нягтлан 
бодогч 

3. Балансаас балансад 
шилжүүлсэн 477.7 сая 
төгрөгийн үнэ бүхий биет 
бодитоор байхгүй хашааг 
хэрхэн шийдвэрлэснийг 
Нийслэлийн Дотоод аудитын 
албанд танилцуулах; 

3.1.Балансаас балансад 
шилжүүлсэн хашааг 
Нийслэлийн өмчийн 
харилцааны газрын даргын 
балансаас балансад 
шилжүүлсэн тушаалыг 
хүчингүй болгуулах, эсвэл 
хашааг хүлээн авч, үндсэн 
хөрөнгөд тусгаж хашааг 
барих арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх. 

Гэр хорооллийг  орон  
сууцжуулах төсөл 
ОНӨҮГазраас 2*3 метр 
хэмжээ бүхий 90 ширхэг 
хашааг 2016 оны 08 
дугаар сарын 31-ний 
өдөр балансаас 
балансад шилжүүлэн 
авсан байна. 

Гэр хорооллийг  орон  
сууцжуулах төсөл 
ОНӨҮГазар татан 
буугдсантай холбогдуулан 
шийдвэр гаргах түвшиний 
албан хаагчидтай уулзаж, 
балансаас балансад 
шилжүүлэн авах эсвэл 
тушаалыг хүчингүй болох 
асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. 

10 сар 
Нягтлан 
бодогч 

 
--- oOo --- 


