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НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ  
ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 

.....% .....% .....% .....%  

1. Улсын их хурал,Засгийн газрын 
тогтоол, дээд байгууллагын 
шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах 

1 3 

     

2. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
барилгын салбарын норм 
нормативын баримт бичгийг 
сурталчилах 

1 1 

     

3. Хүн амын нутагшилт суурьшлын 
хөгжлийн ерөнхий төслийг 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах  

1 3 

     

Нийт 3 7      

 
 

№ Стратеги төлөвлөгөө & Бодлогын баримт бичиг 
Зорилтын 

тоо 
Арга хэмжээний 

тоо 

1. Барилгын тухай хууль 2 4 

2. Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 1 3 

Нийт 3 7 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  
ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Улсын их хурал,Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын шийдвэрийг 

хэрэгжүүлэн              ажиллах                                                                                                                                                                                                                                

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Салбарын эрх зүйн орчны хүрээнд хууль, дүрэм, журамд санал өгөх, хууль, тогтоомжийг 
хэрэгжилтийг хангуулах, нийтийн аж ахуйн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 34.1.1. барилгын тухай хууль тогтоомж, 
Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах; 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-  2.2.1. 
салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, 
норм нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар 
барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг 
эрчимжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин  4 тайлан 

Шалгуур үзүүлэлт 1.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 166 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээний байгууллагуудын гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг 
зохион байгуулах нийтлэг журам” 

2. “Ус” үндэсний хөтөлбөр /УИХ-ын 2010 оны 24 дүгээр тогтоол/-үүдийн 
үе шатны зорилт 

3.Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх.   

Хүрэх түвшин Холбогдох тайлан мэдээг хугацаандаа Барилгын хөгжлийн төвд  
ирүүлсэн байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Салбарт мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 
ажлыг зохион байгуулж байна. Орон сууцны тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйл, Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн 
зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйл, Хот, суурины ус хангамж, 
ариулгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 17, 18 
дугаар зүйл, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
хэрэгжилтийн талаар БХБЯ-нд хагас бүтэн жилээр тайлагнаж байна. 
Нийтийн аж ахуйн байгууллагын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөмж хамтран ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тайланг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

БМ 33 Маягтын дагуу Нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээний үнийн тайлан, 
мэдээг нэгтгэн Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 34.1.1. барилгын тухай хууль тогтоомж, 
Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах; 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-  2.2.1. 
салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, 
норм нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар 
барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг 
эрчимжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 
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Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 тайлан 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Холбогдох тайлан мэдээг хугацаандаа Барилгын хөгжлийн төвд  
ирүүлсэн байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээний үнийн мэдээг БМ-
33 маягтийн дагуу гаргаж тус байгууллагын 2020 оны 3 сарын 31-ний 
1/128 тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Нийтийн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээний үнийн мэдээг 1-р 
улиралд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 34.1.1. барилгын тухай хууль тогтоомж, 
Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах; 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-  2.2.1. 
салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, 
норм нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар 
барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг 
эрчимжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 төлөвлөгөө 

Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Төлөвлөгөө боловсруулсан байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг 2019 онд боловсруулахдаа 
2019-2020 оны арга хэмжээг тусгасан. 2020 онд төлөвлөгөөнд нэмэлт 
оруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төлөвлөгөө боловсруулсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН НОРМ, НОРМАТИВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.  Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын салбарын норм нормативын баримт 

бичгийг сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Шинээр батлагдсан барилгын норм, дүрмийг сурталчилах, сургалт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1. Барилгын тухай хууль 5 дугаар зүйл. Барилга байгууламжийн норм, 
нормативын баримт бичиг  

2. Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.2.1. 
салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, 
норм нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар 
барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг 
эрчимжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 4 удаагийн сургалт 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох стандарт норм, дүрэмд нийцсэн байх 
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Хүрэх түвшин Сургалт зохион байгуулагдсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй барилга байгууламжийн ажилд 
барилгын норм, дүрмийг мөрдүүлэн ажиллаж байна. Хагас жилийн 
байдлаар шинээр батлагдсан норм дүрмийн сургалт зохион 
байгуулагдаагүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Сургалт зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.  Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж 
шаардлагатай мэдээ материалаар хангаж, хамтарч хурал, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.2.3. хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын тогтолцоонд суурилсан хот төлөвлөлтийг 
хэрэгжүүлэх, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажилд 
тогтвортой, ухаалаг, ногоон хөгжлийн зарчмыг тусган олон улсын 
түвшинд хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Хурал хэлэлцүүлэгт оролцсон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрийн А/371 
дугаар захирамжаар “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын 
хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловруулахад аймгийн асуудлыг тусгах, 
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг байгуулсан.  

Сумдын шаардалагатай мэдээллийг 35 маягтын дагуу нэгтгэн 
“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын  Хүн амын нутагшилт, бүс нутгийн 
судалгаа, төлөвлөлтийн хэлтэст /мэргэжилтэн Б.Батзаяа/ цахим 
хаягаар 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Шаардлагатай мэдээ материалаар хангаж ажилласан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах төслийн багийг 
орон нутагт судалгаагаар ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.2.3. хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын тогтолцоонд суурилсан хот төлөвлөлтийг 
хэрэгжүүлэх, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажилд 
тогтвортой, ухаалаг, ногоон хөгжлийн зарчмыг тусган олон улсын 
түвшинд хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Төслийн багтай хамтран ажилласан байна. 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг 
боловсруулах төслийн баг 2020 оны эхний хагас жилд орон нутагт 
судалгаараар ажиллаагүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төслийн багийг шаардлагатай мэдээ, материалаар хангасан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Хүн амын нягтаршил болон сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний судалгааг маягтын 
дагуу гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.2.3. хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын тогтолцоонд суурилсан хот төлөвлөлтийг 
хэрэгжүүлэх, барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажилд 
тогтвортой, ухаалаг, ногоон хөгжлийн зарчмыг тусган олон улсын 
түвшинд хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Бодитой, үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Судалгаа хийгдсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хүн амын нягтаршил болон сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний 
судалгааг нэгтгэж Барилгын хөгжлийн төвд  хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хүн амын нягтаршил болон сургууль, цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний 
судалгаа хийсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

 
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН  

ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн Улсын их хурал, Засгийн газрын тогтоол, дээд байгууллагын 

шийдвэрийг хэрэгжүүлэн              ажиллах                                                                                                                                                                                                                                

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт №1.1.1. 

Салбарын эрх зүйн 
орчны хүрээнд 
хууль, дүрэм, 
журамд санал өгөх, 
хууль, тогтоомжийг 
хэрэгжилтийг 
хангуулах, нийтийн 
аж ахуйн 
байгууллагуудын 

 4 тайлан Салбарын эрх 
зүйн орчны 
хүрээнд хууль, 
дүрэм, журамд 
санал өгөх, 
хууль, 
тогтоомжийг 
хэрэгжилтийг 
хангуулах, 
нийтийн аж ахуйн 
байгууллагуудын 

Салбарт 
мөрдөгдөж 
байгаа хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг 
хангуулах 
ажлыг байнга 
зохион 
байгуулж, Орон 
сууцны тухай 
хуулийн 8 
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үйл ажиллагаанд 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгч 
ажиллах 

үйл ажиллагаанд 
мэргэжил арга 
зүйн зөвлөгөө өгч 
ажиллах 

дугаар зүйл, 
Сууц 
өмчлөгчдийн 
холбооны эрх 
зүйн байдал, 
нийтийн 
зориулалттай 
орон сууцны 
байшингийн 
дундын 
өмчлөлийн эд 
хөрөнгийн тухай 
хуулийн 18 
дугаар зүйл, 
Хот, суурины ус 
хангамж, 
ариулгах 
татуургын 
ашиглалтын 
тухай хуулийн 8 
дугаар 
зүйл,17,18 зүйл, 
Хог хаягдлын 
тухай хуулийн 9 
дүгээр зүйлийн 
хэрэгжилтийн 
талаар БХБЯ-
нд хагас бүтэн 
жилээр 
тайлагнаж 
байна. Нийтийн 
аж ахуйн 
байгууллагын 
үйл 
ажиллагаанд 
мэргэжил арга 
зүйн зөвлөмж 
хамтран 
ажиллаж байна. 

2. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт №1.1.2. 

БМ 33 Маягтын 
дагуу Нийтийн аж 
ахуйн нэгж 
байгууллагын 
үйлчилгээний үнийн 
тайлан, мэдээг 
нэгтгэн Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх 

1 
мэдээ, 
тайлан 

1 тайлан Тус аймагт үйл 
ажиллагаа 
явуулж байгаа 
нийтийн аж ахуйн 
байгууллагуудын 
үйлчилгээний 
үнийн мэдээг 
авах 

Нийтийн аж 
ахуйн нэгж 
байгууллагын 
үйлчилгээний 
үнийн мэдээг 
БМ-33 маягтийн 
дагуу гаргаж тус 
байгууллагын 
2020 оны 3 
сарын 31-ний 
1/128 тоот 
албан бичгээр 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

  

3. Үр дүнгийн 
үзүүлэлт №1.1.3. 

Ундны усны аюулгүй 
байдлын төлөвлөгөө 
боловсруулах 

1 
төлөв-
лөгөө 

1 
төлөвлөгөө 

Ундны усны 
аюулгүй байдлын 
төлөвлөгөөнд 
нэмэлт оруулах 

Ундны усны 
аюулгүй 
байдлын 
төлөвлөгөөг 
2019 онд 
боловсруулах-
даа 2019-2020 
оны арга 
хэмжээг 
тусгасан. 2020 
онд 
төлөвлөгөөнд 
нэмэлт оруулан 
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хэрэгжилтийг 
зохион 
байгуулж 
байна. 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН НОРМ, НОРМАТИВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД  

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.  Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа барилгын салбарын норм нормативын баримт 

бичгийг сурталчлах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.2.1. 

Шинээр батлагдсан 
барилгын норм, 
дүрмийг сурталчилах, 
сургалт зохион 
байгуулах 

4  4 удаагийн 
сургалт 

Шинээр 
батлагдсан 
барилгын 
норм, 
дүрмийг 
сурталчилах
сургалт 
зохион 
байгуулах 

Аймгийн 
хэмжээнд 
хэрэгжиж буй 
баирлга 
байгууламжийн 
ажилд барилгын 
норм, дүрмийг 
мөрдүүлэн 
ажиллаж байна. 
Хагас жилийн 
байдлаар шинээр 
батлагдсан норм 
дүрмийн сургалт 
зохион 
байгуулагдаагүй. 

  

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.  Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулахад 

дэмжлэг үзүүлж ажиллах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.3.1. 

Хүн амын нутагшилт 
суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төслийг 
боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлж 
шаардлагатай мэдээ 
материалаар хангаж, 
хамтарч хурал, 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах 

 Тухай бүр Хүн амын 
нутагшилт 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төслийг 
боловсруулах
ад дэмжлэг 
үзүүлж 
шаардлагатай 
мэдээ 
материалаар 
хангаж,  

Аймгийн Засаг 
даргын 2018 
оны 9 дүгээр 
сарын 5-ны 
өдрийн А/371 
дугаар 
захирамжаар 
“Монгол Улсын 
хүн амын 
нутагшилт, 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий төсөл” 
боловруулахад 
аймгийн 
асуудлыг 
тусгах, 
шаардлагатай 
мэдээ, 
мэдээллээр 
хангах 15 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй 
ажлын хэсэг 
байгуулсан.  
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Сумдын 
шаардалагатай 
мэдээллийг 35 
маягтын дагуу 
нэгтгэн 
“Барилгын 
хөгжлийн төв” 
ТӨҮГ-ын  Хүн 
амын 
нутагшилт, бүс 
нутгийн 
судалгаа, 
төлөвлөлтийн 
хэлтэст 
/мэргэжилтэн 
Б.Батзаяа/ 
цахим хаягаар 
2020 оны 5 
дугаар сарын 6-
ны хүргүүлсэн.  

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.3.2. 

Хүн амын нутагшилт 
суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төслийг 
боловсруулах төслийн 
багийг орон нутагт 
судалгаагаар 
ажиллахад дэмжлэг 
үзүүлэх 

 1 Төслийн 
багийг орон 
нутагт 
судалгаагаар 
ажиллахад 
дэмжлэг 
үзүүлэх 

Хүн амын 
нутагшилт 
суурьшлын 
хөгжлийн 
ерөнхий 
төслийг 
боловсруулах 
төслийн баг 
2020 оны эхний 
хагас жилд 
орон нутагт 
судалгаараар 
ажиллаагүй. 

  

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.3.3. 

Хүн амын нягтаршил 
болон сургууль, 
цэцэрлэгийн эрэлт 
хэрэгцээний судалгааг 
маягтын дагуу гаргаж 
Барилгын хөгжлийн 
төвд  хүргүүлэх 

 1 Хүн амын 
нягтаршил 
болон 
сургууль, 
цэцэрлэгийн 
эрэлт 
хэрэгцээний 
судалгааг 
хийх 

Хүн амын 
нягтаршил 
болон сургууль, 
цэцэрлэгийн 
эрэлт 
хэрэгцээний 
судалгааг 
нэгтгэж 
Барилгын 
хөгжлийн төвд  
хүргүүлсэн. 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Нийт 

үйлчилгээний 
тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Дундаж  
хувь 

.....% .....% .....% .....% 

1. Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн 
үйлчилгээ 

 
.....     

2. Мэргэжилтэй ажилтанд 
зориулсан үйлчилгээ 

 
.....     

3. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ Үйлчилгээ 
үзүүлсэн 

тоон 
үзүүлэлтээр 

.....     

 Нийт 9      
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР ЯВУУЛАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1. Барилгын салбарын ажилтан, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, 

шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд /Мэргэжилтэй ажилтанд/ Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, өргөх 
байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, 
сунгуулах, нэмэлт ажилбар авах хүсэлт материалыг цахим хэлбэрээр хүлээн авахтай 
холбогдуулан аймгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга зүйгээр 
хангаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 21.3. Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
хуулийн этгээд, ажилтан бүртгэл, мэдээллийн санд хамрагдана. 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.3.1.4. 
салбарын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлж, цахим 
засаглалыг төлөвшүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд тайлангаа цахимаар  өгсөн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус аймгийн харьяалалтай барилга угсралтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 10 аж ахуйн нэгж байгууллагыг мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж ажиллаж байна. Мөн 1 аж ахуйн нэгжийг барилгын 
тусгай зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж ажилласан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын салбарын нэгдсэн мэдээллийн сангийн программд тусгай эрхээр хандаж тухайн 
орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжид зөвлөгөө өгч, хамтарч ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 21.3. Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
хуулийн этгээд, ажилтан бүртгэл, мэдээллийн санд хамрагдана. 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.3.1.4. 
салбарын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлж, цахим 
засаглалыг төлөвшүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Инженер техникийн ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн мэдээллийн санд 
орсон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус аймгийн харьяалалтай барилга угсралтын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 10 аж ахуйн нэгж байгууллагыг мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж ажиллаж байна. Мөн 1 аж ахуйн нэгжийг барилгын 
тусгай зөвшөөрөл авахад дэмжлэг үзүүлсэн. 

Зарцуулсан - 
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хөрөнгө 

Хүрсэн түвшин Аймгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж ажилласан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Экспорт, импортын барилгын материал болон орон нутагт үйлдвэрлэсэн барилгын 
материалын мэдээллийг бүртгэн мэдээллийн сан үүсгэх, төв болон орон нутгийн удирдлагыг 
мэдээллээр хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 21.3. Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
хуулийн этгээд, ажилтан бүртгэл, мэдээллийн санд хамрагдана. 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.3.1.4. 
салбарын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлж, цахим 
засаглалыг төлөвшүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Санд баяжуулалт хийгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус аймагт барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй 5 аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн мэдээллийг 
бүртгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутагт шинээр нэвтэрч буй техник технологийн талаар судалж бүртгэл үүсгэн төв 
болон орон нутгийн удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Барилгын тухай хууль 21.3. Барилгын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
хуулийн этгээд, ажилтан бүртгэл, мэдээллийн санд хамрагдана. 

2.Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.3.1.4. 
салбарын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлж, цахим 
засаглалыг төлөвшүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Шинэ техник, технологийн бүртгэлийн тайланг гаргаж, нийтэд 
сурталчилж, мэдээлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хугацаа болоогүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2. Барилгын ажлын чанар, аюулгүй  ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Монгол орны нутаг дэвсгэрт учирч болзошгүй газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх 
чиглэлээр гарсан зөвлөмж, тэмдэглэлүүд, тогтоол, шийдвэрүүдийн биелэлтийг хамтран 
хэрэгжүүлэх; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.1.Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь бүс нутаг, 
хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан 
барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Төрийн бодлого, чиглэл, эрх зүйн акт, хууль тогтоомж, дүрэм 
журмуудын уялдаа холбоог сайжруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/73 
тоот захирамжаар “Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх 
байнгын ажиллагаатай дэд зөвлөл”-ийг байгуулж, 2017-2020 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг зөвлөлийн даргаар батлуулсан бөгөөд 2020 
оны төлөвлөгөөнд “Газар хөдлөлийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
олон нийтийн оролцоо ба хариуцлага” үндэсний семинарт Шадар 
сайдаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг тусгасан.  
Одон орон геофизикийн хүрээлэнд боловсруулсан Мандалговь хотын 
газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зургийг хүлээн авсан. 

Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөний дагуу 
аймагт 1969 оноос хойш баригдсан 445 барилга байгууламжийн 
судалгаа гаргаж мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төрийн бодлого, чиглэл, эрх зүйн акт, хууль тогтоомж, дүрэм 
журмуудын хэрэгжилтийг хангасан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, ашиглалтад оруулах асуудлаар хамтран 
ажиллах, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, орон нутгийн нэгдсэн тайланг хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.1.Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь бүс нутаг, 
хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан 
барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Улсын хэмжээнд шинээр эхэлсэн болон ашиглалтад орсон барилга 
байгууламжийн нэгдсэн мэдээ тайлан гарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны хагас жилийн байдлаар 8 барилгад шинээр барилгын ажил 
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон.  

Мөн орон сууцны 4, эмнэлэг 1, инженерийн шугам сүлжээний 
зориулалттай 1, шатахуун түгээх станц 1, үйлдвэрийн барилга 1 
засварын ажил 4 нийт 12 барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах 
ажлыг дүрмийн дагуу зохион байгуулж ашиглалтад оруулсан. 
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Ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн мэдээг I, II улиралд,  
барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон талаарх 
тайланг II улирлын байдлаар гаргаж Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын 2020 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 1/147 
тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн хэмжээнд шинээр эхэлсэн болон ашиглалтад орсон барилга 
байгууламжийн нэгдсэн мэдээ тайлан гарсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутаг дахь барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлж, 
паспортжуулах үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн талаарх нэгдсэн мэдээ, тайланг Барилгын 
хөгжлийн төвд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.1.Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь бүс нутаг, 
хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан 
барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Улсын хэмжээнд паспортжуулсан барилга байгууламжийн нэгдсэн 
мэдээ тайлан гарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны II улирлын байдлаар шинээр ашиглалтад орсон 14 барилгад 
ашиглалтын гэрчилгээ олгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Аймгийн хэмжээнд паспортжуулсан барилга байгууламжийн нэгдсэн 
мэдээ тайлан гарсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутаг дахь барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэн 
паспортжуулах ажлыг зохион байгуулах багын бүрэлдэхүүнд орох, ажлын хүрээнд биет 
үзлэг, хэмжилт хийх.  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.1.Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь бүс нутаг, 
хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан 
барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ хийхэд 
оролцож биет үзлэг, хэмжилт  хийсэн тайлан гарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 

Хэрэгжилт Монгол улсын Шадар сайдын 2017 оны 78 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Барилга, байгууламжийн ашиглалтын гэрчилгээ олгох, 
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хэрэгжилт паспортжуулах журам”-ын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар 
байгуулсан паспортжуулалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж 
байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Паспортжуулалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3 Барилга, нийтийн аж ахуйн салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг 

хангуулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд  /  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

“Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” нэг сарын аяныг зохион 
байгуулахад оролцох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого 2.1.Төрөөс 
барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын зорилго нь бүс нутаг, 
хот байгуулалтын хөгжлийн чиг хандлага, бүтээн байгуулалтын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан 
барилгын салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 
аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Сарын аян зохион байгуулахад оролцсон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” нэг 
сарын аянд оролцож барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж буй 6 
барилгад аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран үзлэг 
шалгалт зохион байгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн” нэг 
сарын аянд оролцсон. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД: 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4 Ус сувгийн туршилт тохируулга, техник ашиглалт, хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагааг хангах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Улсын хэмжээний орон сууц хувьчлалын мэдээллийн сангийн бүрдэлтийг хангах нэмэлт 
баяжилт хийх, орон сууц хувьчлалын асуудлаар мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-2.2.7. орон 
сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар, 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 
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Шалгуур үзүүлэлт Мэдээлэл үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Мэдээллийн санд баяжилт хийгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд төрийн өмчийн орон сууцыг 2008 онд хувьчлах ажил 
үндсэндээ дууссан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Төрийн өмчийн орон сууцны хувьчлалын мэдээллийн сан үүсгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран үзлэг 
шалгалт хийж, ажлын тайланг Барилгын хөгжлийн төвд ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-2.2.7. орон 
сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар, 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Чанартай, үр дүнтэй байх 

Хүрэх түвшин Үзлэг, шалгалт зохион байгуулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн төвд “Эргэх наран” СӨХ байгуулагдсан боловч үйл ажиллагаа 
тогтвортой явуулаагүй. Үзлэг шалгалт хийх боломжгүй.   

2000 оноос өмнө ашиглалтад орсон нийтийн зориулалтай орон сууцын 
барилгын өнгө үзэмжийг сайжруулах, дулаан алдагдлыг бууруулах 
зорилгоор өнгөрсөн онуудад 6 орон сууцны барилга, 2020 онд орон 
нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 180,7 сая төгрөгөөр 2 орон сууцны 
барилгын фасадын засвар, гадна зам талбайн тохижилтын ажлыг 
гүйцэтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үзлэг шалгалт зохион байгуулах боломжгүй. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага MNS 5924:2015 стандартыг хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого-2.2.7. орон 
сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар, 
үйлчилгээг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Хөрсийг эрүүлжүүлнэ 

Хүрэх түвшин Стандартыг хэрэгжүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 онд Аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга нартай хийсэн үр 
дүнгийн гэрээнд хөрс бохирдуулагч жорлонг цөөрүүлэх, “Нүхэн 
жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага” MNS5924:2015 
стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар заалт тусгасан.  
“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ нь 2019 онд 32 хэрэглэгчийг төвлөрсөн ус 
хангамжийн системд холбуулахаар техникийн нөхцөл олгосон. Үүнд 
нийтийн болон хувийн орон сууцны 103 өрх хамрагдаж байна. 2020 
оны эхний хагас жилд гэр хороололын 36 айл, төвийн багийн 6 айлын 
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одоо ашиглагдаж байгаа орон сууцыг ус хангамжийн  нэгдсэн системд, 
нийтийн 60 айлын орон сууцыг ус хангамж, ариутгах татуургын   
нэгдсэн системд тус тус холбох техникийн нөхцөл олголоо. Төвлөрсөн 
ус хангамжийн системд холбогдсон бүх хэрэглэгчийн  бохир усны 
асуудлыг төвийн сүлжээнд холбогдох буюу хөрс бохирдуулахгүйгээр 
соруулах цооногоор шийдвэрлүүлж гүйцэтгэлд мэргэжлийн тусламж 
үзүүлж, хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин MNS5924:2015 стандартын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

“САЛБАРЫН УДИРДАХ БОЛОН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ 
СУРГАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5 Салбарын  мэргэшлийн зэрэг сунгах, ахиулах мэргэжилтэнд зориулсан сургалтыг 

хамтран зохион байгуулах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах, ахиулах багц цаг тооцох мэргэшүүлэх сургалтанд 
аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтнүүд болон орон 
нутгийн инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулах, хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.6. 
Барилгын салбарын мэргэжлийн сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, шинэчлэх 
замаар сургалтын чанарыг дээшлүүлж, салбарын хүний нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах арга хэмжээ авч зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр: 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт БХБСайдын 2017 оны 200 дугаар тушаалд нийцсэн байх, салбарын 
холбогдох бусад хууль, тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж инженер техникийн 
ажилтнууд хамрагдсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 1 сард Монголын барилгын инженерүүдийн холбооноос 
зохион байгуулсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах, ахиулах багц цаг 
тооцох мэргэшүүлэх сургалтад тус байгууллагын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн болон орон нутгийн 
1 инженер хамрагдсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

800,000 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах, ахиулах багц цаг тооцох 
мэргэшүүлэх сургалтанд 2 мэргэжилтэн хамрагдсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6 Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах сургалтыг 

хамтран зохион байгуулах  

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах сургалтыг хамтран 
зохион байгуулах  

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.6. 
Барилгын салбарын мэргэжлийн сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, шинэчлэх 
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замаар сургалтын чанарыг дээшлүүлж, салбарын хүний нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах арга хэмжээ авч зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр: 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Салбарын холбогдох бусад хууль, тогтоомж, БНбД, стандарт, журам, 
аргачлал болон тавигдсан шаардлагад нийцсэн байх. Сургалтад 
хамрагсдын сэтгэл ханамж 80%-иас доошгүй байх 

Хүрэх түвшин Сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж инженер техникийн 
ажилтнууд хамрагдсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хугацаа болоогүй 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хугацаа болоогүй. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ  БОЛГОХ АЖЛЫН  ХҮРЭЭНД: 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7 Салбарын хэмжээнд шаардлагатай байгаа судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд 

мониторинг хийх, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Улсын хэмжээнд ашиглалтанд орсон орон сууцны судалгааг маягтын дагуу гаргаж Барилгын 
хөгжлийн төвд  хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.2.1. эх 
орны эрдэс түүхий эдийг гүн боловсруулах, барилгын ажлын улирлын 
нөлөөллийг багасгах, инженер геологийн судалгааг нэмэгдүүлэх, газар 
хөдлөлт, үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх судалгаа, 
шинжилгээг салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл 
болгон хэрэгжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Бодитой, үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Судалгааг маягтын дагуу ирүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд ашиглалтад орсон орон сууцны барилгын мэдээг 
БМ-19 маягтаар мөн орон сууцны борлуулалт, үнийн мэдээ болон 
баригдаж буй орон сууцны төслийн мэдээг тус тус гаргаж Газрын 
харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 
31-ний өдрийн 1/128 тоот албан бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгааг маягтын дагуу гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 

Орон нутагт шаардлагатай байгаа инженер, техникийн ажилтан болон мэргэжилтэй 
ажилчдын судалгааг гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх 
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нэр, дугаар Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.2.1. эх 
орны эрдэс түүхий эдийг гүн боловсруулах, барилгын ажлын улирлын 
нөлөөллийг багасгах, инженер геологийн судалгааг нэмэгдүүлэх, газар 
хөдлөлт, үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх судалгаа, 
шинжилгээг салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүхэрэгжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Бодитой, үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Судалгаа хийж, дүнг ирүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлтийг тодорхойлох судалгааны 
www.Rilsp.gov.mn/barilga вебсайтаар нэвтэрч тус аймагт барилгын 
салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй 8 аж ахуйн нэгж, бригадын 
судалгаа мэдээллийг бүртгүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа хийгдсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8 Салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутагт салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагааг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлэх, сурталчлах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.2.1. эх 
орны эрдэс түүхий эдийг гүн боловсруулах, барилгын ажлын улирлын 
нөлөөллийг багасгах, инженер геологийн судалгааг нэмэгдүүлэх, газар 
хөдлөлт, үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх судалгаа, 
шинжилгээг салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл 
болгон хэрэгжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Бодитой, үнэн зөв байх 

Хүрэх түвшин Зохион байгуулсан арга хэмжээ бүр хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
олон нийтэд хүрсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, дүрэм, журмыг 
байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулан 
иргэдэд таниулж байна. Мөн аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж буй 25 төсөл 
хөтөлбөр, барилга байгууламжийн угсралтын ажлын явцын тайланг 
орон нутгийн “Ард” ТВ-ээр болон байгууллагын цахим сайтуудад 
байршуулан олон нийтэд түгээж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Салбарт мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, барилга угсралтын ажлуудыг 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд түгээж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9 “Барилгын мэдээлэл” эмхтгэлд мэдээлэл өгөх, нийтлүүлэх, эмхтгэлийг орон нутагт 

сурталчлах 

Төрийн үйлчилгээний нэр, төрөл:   Иргэнд  /  Мэргэжилтэй ажилтанд/  Аж ахуйн нэгжид чиглэсэн үйлчилгээ 

http://www.rilsp.gov.mn/barilga
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№ 2.9.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

“Барилгын мэдээлэл” эмхэтгэлд орон нутагт хийгдсэн салбарын талаарх болон салбарын 
техник технологийн талаар мэдээлэл бэлтгэж өгөх   

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.2.1. эх 
орны эрдэс түүхий эдийг гүн боловсруулах, барилгын ажлын улирлын 
нөлөөллийг багасгах, инженер геологийн судалгааг нэмэгдүүлэх, газар 
хөдлөлт, үерийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон эрчим хүчний 
хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх судалгаа, 
шинжилгээг салбарын шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэл 
болгон хэрэгжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Шаардлагатай мэдээллүүдийг багтаасан байх 

Хүрэх түвшин “Барилгын мэдээлэл” эмхэтгэлд мэдээлэл нийтлүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутагт хэрэгжиж буй томоохон төсөл арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн мэдээллийг 9 дүгээр сарын эмхэтгэлд хэвлүүлэхээр 
бэлтгэл ажил хангаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Бэлтгэл ажил хангагдсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ  
ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.1-ийн үр дүн Барилгын салбарын ажилтан, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл 

хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.1.1 

Барилга, 
байгууламжийн зураг 
төсөл боловсруулах, 
барилгын ажил 
гүйцэтгэх, өргөх 
байгууламж, түүний эд 
ангийн үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ эрхлэх 
тусгай зөвшөөрөл 
шинээр авах, 
сунгуулах, нэмэлт 
ажилбар авах хүсэлт 
материалыг цахим 
хэлбэрээр хүлээн 
авахтай холбогдуулан 
аймгийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжүүдэд мэргэжил 
арга зүйгээр хангаж 
ажиллах 

 Тухай бүр Тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн 
нэгжүүдэд 
мэргэжил арга 
зүйгээр 
хангаж 
ажиллах 

Тус аймгийн 
харьяалалтай 
барилга 
угсралтын 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй 10 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг 
мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж 
ажиллаж байна. 
Мөн 1 аж ахуйн 
нэгжийг 
барилгын 
тусгай 
зөвшөөрөл 
авахад дэмжлэг 
үзүүлсэн. 
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2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.1.2 

Барилгын салбарын 
нэгдсэн мэдээллийн 
сангийн программд 
тусгай эрхээр хандаж 
тухайн орон нутгийн 
тусгай зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн нэгжид 
зөвлөгөө өгч, хамтарч 
ажиллах. 

 Тухай бүр Мэдээллийн 
сангийн 
программд 
тусгай эрхээр 
хандаж 
тухайн орон 
нутгийн тусгай 
зөвшөөрөлтэй 
аж ахуйн 
нэгжид 
зөвлөгөө өгч, 
хамтарч 
ажиллах. 

Тус аймгийн 
харьяалалтай 
барилга 
угсралтын 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй 10 
аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг 
мэргэжил арга 
зүйгээр хангаж 
ажиллаж байна. 
Мөн 1 аж ахуйн 
нэгжийг 
барилгын 
тусгай 
зөвшөөрөл 
авахад дэмжлэг 
үзүүлсэн. 

  

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.1.3 

Экспорт, импортын 
барилгын материал 
болон орон нутагт 
үйлдвэрлэсэн барилгын 
материалын 
мэдээллийг бүртгэн 
мэдээллийн сан үүсгэх, 
төв болон орон нутгийн 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж ажиллах. 

 Тухай бүр Мэдээллийн 
сан үүсгэх, 
төв болон 
орон нутгийн 
удирдлагыг 
мэдээллээр 
хангаж 
ажиллах. 

Тус аймагт 
барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй 5 аж 
ахуйн нэгжийн 
үйлдвэрлэлийн 
мэдээллийг 
бүртгэсэн. 

  

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.1.4 

Орон нутагт шинээр 
нэвтэрч буй техник 
технологийн талаар 
судалж бүртгэл үүсгэн 
төв болон орон нутгийн 
удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж ажиллах 

 Тухай бүр Орон нутагт 
шинээр 
нэвтэрч буй 
техник 
технологийн 
талаар 
судалж 
бүртгэл үүсгэн 
төв болон 
орон нутгийн 
удирдлагыг 
мэдээллээр 
хангаж 
ажиллах 

Хугацаа 
болоогүй 

  

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.2-ийн үр дүн: Барилгын ажлын чанар, аюулгүй  ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, 

хяналт тавих  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.2.1 

Монгол орны нутаг 
дэвсгэрт учирч 
болзошгүй газар 
хөдлөлтийн гамшгаас 
сэргийлэх чиглэлээр 
гарсан зөвлөмж, 

 Тухай бүр Газар 
хөдлөлтийн 
гамшгаас 
сэргийлэх 
чиглэлээр 
гарсан 
зөвлөмж, 
тэмдэглэлүүд, 

Аймгийн Засаг 
даргын 2017 
оны 3 дугаар 
сарын 15-ны 
өдрийн А/73 
тоот 
захирамжаар 
“Газар 
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тэмдэглэлүүд, тогтоол, 
шийдвэрүүдийн 
биелэлтийг хамтран 
хэрэгжүүлэх; 

тогтоол, 
шийдвэрүүдийг 
хэрэгжүүлэх 

хөдлөлтийн 
гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
байнгын 
ажиллагаатай 
дэд зөвлөл”-ийг 
байгуулж, 2017-
2020 оны үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
зөвлөлийн 
даргаар 
батлуулсан 
бөгөөд 2020 
оны 
төлөвлөгөөнд 
“Газар 
хөдлөлийн 
гамшгийн 
эрсдэлийг 
бууруулах олон 
нийтийн 
оролцоо ба 
хариуцлага” 
үндэсний 
семинарт 
Шадар сайдаас 
өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврыг 
тусгасан.  
Одон орон 
геофизикийн 
хүрээлэнд 
боловсруулсан 
Мандалговь 
хотын газар 
хөдлөлтийн 
бичил 
мужлалын 
зургийг хүлээн 
авсан. 
Газар 
хөдлөлтийн 
гамшгаас 
урьдчилан 
сэргийлэх 
төлөвлөгөөний 
дагуу аймагт 
1969 оноос 
хойш баригдсан 
445 барилга 
байгууламжийн 
судалгаа гаргаж 
мэдээллийн сан 
үүсгэсэн. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.2.2 

Барилгын ажил эхлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл, 
ашиглалтад оруулах 
асуудлаар хамтран 
ажиллах, шаардлагатай 
мэдээ, мэдээллийг 
Барилгын хөгжлийн 
төвд хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах, орон 

 Тухай бүр Барилгын ажил 
эхлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл, 
ашиглалтад 
оруулсан 
мэдээ, 
мэдээллийг 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх  

2020 оны хагас 
жилийн 
байдлаар 8 
барилгад 
шинээр 
барилгын ажил 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл 
олгосон.  
Мөн орон 
сууцны 4, 
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нутгийн нэгдсэн 
тайланг хүргүүлэх; 

эмнэлэг 1, 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
зориулалттай 1, 
шатахуун түгээх 
станц 1, 
үйлдвэрийн 
барилга 1 
засварын ажил 
4 нийт 12 
барилга 
байгууламжийг 
ашиглалтад 
оруулах ажлыг 
дүрмийн дагуу 
зохион 
байгуулж 
ашиглалтад 
оруулсан. 
Ашиглалтад 
орсон барилга 
байгууламжийн 
мэдээг I, II 
улиралд,  
барилгын 
ажлыг 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл 
олгосон 
талаарх 
тайланг II 
улирлын 
байдлаар 
гаргаж Газрын 
харилцаа, 
барилга, хот 
байгуулалтын 
газрын 2020 
оны 4 дүгээр 
сарын 10-ны 
өдрийн 1/147 
тоот албан 
бичгээр 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн.  

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.2.3 

Орон нутаг дахь 
барилга байгууламжийн 
газар хөдлөлтийг 
тэсвэрлэх чадварыг 
үнэлж, паспортжуулах 
үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийн талаарх 
нэгдсэн мэдээ, тайланг 
Барилгын хөгжлийн 
төвд хүргүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

 Тухай бүр Барилга 
байгууламжийн 
газар 
хөдлөлтийг 
тэсвэрлэх 
чадварыг 
үнэлж, 
паспортжуулах 
үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
талаарх 
нэгдсэн мэдээ, 
тайланг 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх 

2020 оны II 
улирлын 
байдлаар 
шинээр 
ашиглалтад 
орсон 14 
барилгад 
ашиглалтын 
гэрчилгээ 
олгосон. 

  

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт  Тухай бүр Биет үзлэг, Монгол улсын   
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№2.2.4 

Орон нутаг дахь 
барилга, 
байгууламжийн газар 
хөдлөлтийг тэсвэрлэх 
чадварыг үнэлэн 
паспортжуулах ажлыг 
зохион байгуулах багын 
бүрэлдэхүүнд орох, 
ажлын хүрээнд биет 
үзлэг, хэмжилт хийх. 

хэмжилт хийх. Шадар сайдын 
2017 оны 78 
дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан 
“Барилга, 
байгууламжийн 
ашиглалтын 
гэрчилгээ олгох, 
паспортжуулах 
журам”-ын 
дагуу аймгийн 
Засаг даргын 
захирамжаар 
паспортжуулалт
ын зөвлөл 
байгуулсан. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.3-ийн үр дүн: Барилга, нийтийн аж ахуйн салбарын хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагааг хангуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.3.1 

“Барилгын салбарын 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн” 
нэг сарын аяныг зохион 
байгуулахад оролцох. 

 Тухай бүр “Барилгын 
салбарын 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй 
байдал, эрүүл 
ахуйн” нэг 
сарын аяныг 
зохион 
байгуулахад 
оролцох. 

“Барилгын 
салбарын 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй 
байдал, эрүүл 
ахуйн” нэг 
сарын аянд 
оролцож 
барилга 
угсралтын ажил 
гүйцэтгэж буй 6 
барилгад 
аймгийн 
Мэргэжлийн 
хяналтын 
газартай 
хамтран үзлэг 
шалгалт зохион 
байгуулсан. 

  

 
 

ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД: 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.4-ийн үр дүн: Ус сувгийн туршилт тохируулга, техник ашиглалт, хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагааг хангах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.4.1 

Улсын хэмжээний орон 
сууц хувьчлалын 
мэдээллийн сангийн 
бүрдэлтийг хангах 

 1 Орон сууц 
хувьчлалын 
мэдээллийн 
сан үүсгэх 

Аймгийн 
хэмжээнд 
төрийн өмчийн 
орон сууцыг 
2008 онд 
хувьчлах ажил 
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нэмэлт баяжилт хийх, 
орон сууц хувьчлалын 
асуудлаар мэргэжил 
арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх. 

үндсэндээ 
дууссан.  

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.4.2 

Сууц өмчлөгчдийн 
холбоодын үйл 
ажиллагаанд холбогдох 
байгууллагуудтай 
хамтран үзлэг шалгалт 
хийж, ажлын тайланг 
Барилгын хөгжлийн 
төвд ирүүлэх 

 1 Сууц 
өмчлөгчдийн 
холбоодын 
үйл 
ажиллагаанд 
холбогдох 
байгууллагууд
тай хамтран 
үзлэг шалгалт 
хийх 

Аймгийн төвд 
“Эргэх наран” 
СӨХ 
байгуулагдсан 
боловч үйл 
ажиллагаа 
тогтвортой 
явуулаагүй. 
Үзлэг шалгалт 
хийх 
боломжгүй.   

2000 оноос 
өмнө 
ашиглалтад 
орсон нийтийн 
зориулалтай 
орон сууцын 
барилгын өнгө 
үзэмжийг 
сайжруулах, 
дулаан 
алдагдлыг 
бууруулах 
зорилгоор 
өнгөрсөн 
онуудад 6 орон 
сууцны 
барилга, 2020 
онд орон 
нутгийн 
хөгжлийн 
сангийн 
хөрөнгө 180,7 
сая төгрөгөөр 2 
орон сууцны 
барилгын 
фасадын 
засвар, гадна 
зам талбайн 
тохижилтын 
ажлыг 
гүйцэтгэж 
байна. 

  

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.4.3 

Нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх 
техникийн шаардлага 
MNS 5924:2015 
стандартыг 
хэрэгжүүлэх 

  Нүхэн 
жорлон, 
угаадасны нүх 
техникийн 
шаардлага 
MNS 
5924:2015 
стандартыг 
хэрэгжүүлэх 

2020 онд 
Аймгийн Засаг 
даргаас 
сумдын Засаг 
дарга нартай 
хийсэн үр 
дүнгийн 
гэрээнд хөрс 
бохирдуулагч 
жорлонг 
цөөрүүлэх, 
“Нүхэн жорлон, 
угаадасны нүх 
техникийн 
шаардлага” 
MNS5924:2015 
стандартын 
хэрэгжилтийг 
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хангаж 
ажиллах 
талаар заалт 
тусгасан.  
“Дундговь-Ус” 
ОНӨҮГ нь 2019 
онд 32 
хэрэглэгчийг 
төвлөрсөн ус 
хангамжийн 
системд 
холбуулахаар 
техникийн 
нөхцөл олгосон. 
Үүнд нийтийн 
болон хувийн 
орон сууцны 
103 өрх 
хамрагдаж 
байна. 2020 
оны эхний хагас 
жилд гэр 
хороололын 36 
айл, төвийн 
багийн 6 айлын 
одоо 
ашиглагдаж 
байгаа орон 
сууцыг ус 
хангамжийн  
нэгдсэн 
системд, 
нийтийн 60 
айлын орон 
сууцыг ус 
хангамж, 
ариутгах 
татуургын   
нэгдсэн 
системд тус тус 
холбох 
техникийн 
нөхцөл 
олголоо. 
Төвлөрсөн ус 
хангамжийн 
системд 
холбогдсон бүх 
хэрэглэгчийн  
бохир усны 
асуудлыг 
төвийн 
сүлжээнд 
холбогдох буюу 
хөрс 
бохирдуулахгүй
гээр соруулах 
цооногоор 
шийдвэрлүүлж 
гүйцэтгэлд 
мэргэжлийн 
тусламж 
үзүүлж, хяналт 
тавьж ажиллаж 
байна. 
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“САЛБАРЫН УДИРДАХ БОЛОН ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ 
СУРГАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.5-ийн үр дүн: Салбарын  мэргэшлийн зэрэг сунгах, ахиулах мэргэжилтэнд зориулсан 

сургалтыг хамтран зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.5.1 

Мэргэшлийн зэрэг 
горилох, сунгах, 
ахиулах багц цаг 
тооцох мэргэшүүлэх 
сургалтанд аймгийн 
Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын газрын 
мэргэжилтнүүд болон 
орон нутгийн инженер, 
техникийн ажилтнуудыг 
хамруулах, хамтран 
ажиллах 

 1 Мэргэшлийн 
зэрэг горилох, 
сунгах, 
ахиулах багц 
цаг тооцох 
мэргэшүүлэх 
сургалтанд 
аймгийн 
Газрын 
харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
газрын 
мэргэжилтнүү
д болон орон 
нутгийн 
инженер, 
техникийн 
ажилтнуудыг 
хамруулах, 
хамтран 
ажиллах 

2020 оны 1 
сард Монголын 
барилгын 
инженерүүдийн 
холбооноос 
зохион 
байгуулсан 
мэргэшлийн 
зэрэг горилох, 
сунгах, ахиулах 
багц цаг тооцох 
мэргэшүүлэх 
сургалтад тус 
байгууллагын 
Барилга, хот 
байгуулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ахлах 
мэргэжилтэн 
болон орон 
нутгийн 1 
инженер 
хамрагдсан.  

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.6-ийн үр дүн: Салбарын инженер техникийн ажилтнуудад зориулсан чадавхижуулах 

сургалтыг хамтран зохион байгуулах  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.6.1 

Салбарын инженер 
техникийн ажилтнуудад 
зориулсан 
чадавхижуулах 
сургалтыг хамтран 
зохион байгуулах  

 1     

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН СУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ  БОЛГОХ АЖЛЫН  ХҮРЭЭНД: 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.7 Салбарын хэмжээнд шаардлагатай байгаа судалгаа хийх, судалгааны үр дүнд 

мониторинг хийх, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.7.1 

 1 Аймгийн 
хэмжээнд 

Аймгийн 
хэмжээнд 
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Улсын хэмжээнд 
ашиглалтанд орсон 
орон сууцны судалгааг 
маягтын дагуу гаргаж 
Барилгын хөгжлийн 
төвд  хүргүүлэх 

ашиглалтад 
орсон орон 
сууцны 
судалгааг 
улирал бүр 
гаргах 

ашиглалтад 
орсон орон 
сууцны 
барилгын 
мэдээг БМ-19 
маягтаар мөн 
орон сууцны 
борлуулалт, 
үнийн мэдээ 
болон баригдаж 
буй орон 
сууцны төслийн 
мэдээг тус тус 
гаргаж Газрын 
харилцаа, 
барилга, хот 
байгуулалтын 
газрын 2020 
оны 3 дугаар 
сарын 31-ний 
өдрийн 1/128 
тоот албан 
бичгээр 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.7.2 

Орон нутагт 
шаардлагатай байгаа 
инженер, техникийн 
ажилтан болон 
мэргэжилтэй ажилчдын 
судалгааг гаргаж 
Барилгын хөгжлийн 
төвд хүргүүлэх 

 1 Орон нутагт 
шаардлагатай 
байгаа 
инженер, 
техникийн 
ажилтан 
болон 
мэргэжилтэй 
ажилчдын 
судалгааг 
гаргаж 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх 

Барилгын 
салбарын 
ажиллах хүчний 
эрэлтийг 
тодорхойлох 
судалгааны 
Rilsp.gov.mn/bar
ilga вебсайтаар 
нэвтэрч тус 
аймагт 
барилгын 
салбарт үйл 
ажиллагаа 
эрхэлж буй 8 аж 
ахуйн нэгж, 
бригадын 
судалгаа 
мэдээллийг 
бүртгүүлсэн. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.8 Салбарын үйл ажиллагааг сурталчлах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.8.1 

Орон нутагт салбарын 
хэмжээнд зохион 
байгуулагдаж буй үйл 
ажиллагааг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр 
нийтэд мэдээлэх, 
сурталчлах 

 1 Орон нутагт 
салбарын 
хэмжээнд 
зохион 
байгуулагдаж 
буй үйл 
ажиллагааг 
хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
нийтэд 
мэдээлэх, 
сурталчлах 

Салбарын 
хэмжээнд 
мөрдөгдөж буй 
хууль, 
тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
байгууллагын 
цахим сайт 
болон 
мэдээллийн 
самбарт 
байршуулан 
иргэдэд 
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таниулж байна. 
Мөн аймгийн 
хэмжээнд 
хэрэгжиж буй 
25 төсөл 
хөтөлбөр, 
барилга 
байгууламжийн 
угсралтын 
ажлын явцын 
тайланг орон 
нутгийн “Ард” 
ТВ-ээр болон 
байгууллагын 
цахим 
сайтуудад 
байршуулан 
олон нийтэд 
түгээж байна. 

Гүйцэтгэлийн зорилт №2.9 “Барилгын мэдээлэл” эмхтгэлд мэдээлэл өгөх, нийтлүүлэх, эмхтгэлийг орон нутагт 

сурталчлах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№2.9.1 

“Барилгын мэдээлэл” 
эмхэтгэлд орон нутагт 
хийгдсэн салбарын 
талаарх болон 
салбарын техник 
технологийн талаар 
мэдээлэл бэлтгэж өгөх   

 1 “Барилгын 
мэдээлэл” 
эмхэтгэлд 
орон нутагт 
хийгдсэн 
салбарын 
талаарх 
болон 
салбарын 
техник 
технологийн 
талаар 
мэдээлэл 
бэлтгэж өгөх   

Орон нутагт 
хэрэгжиж буй 
томоохон төсөл 
арга хэмжээ, 
барилга 
байгууламжийн 
мэдээллийг 9 
дүгээр сарын 
эмхэтгэлд 
хэвлүүлэхээр 
бэлтгэл ажил 
хангаж байна. 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

/ ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 
 

№ Үндсэн чиг үүрэг  
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
Дундаж  

хувь 
.....% .....% .....% .....%  

1. Барилгын тухай 
хууль 

  
     

2. Засгийн газрын 
тогтоол 

  
     

Нийт 10 20      
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ 

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН 
ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1. Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион байгуулах 

ажлын хүрээнд 

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоол,Барилгын тухай хуулийн 34.1.4-т заасан чиг үүрэг 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт батлагдаагүй барилга байгууламжийн зураг төслөөр барилга 
байгууламж бариулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоол 

2. Барилгын тухай хууль-  34.1.4-т заасан чиг үүрэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Батлагдаагүй барилга байгууламжийн зураг төслөөр барилга 
баригдахгүй байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх 
ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангуулах, үе шатны дагуу 
зураг төслийг боловсруулахад Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар 
тогтоолыг мөрдөн ажиллаж байна. 2020 оны байдлаар 24 архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж, баталсан байна. Тус аймгийн 
хэмжээнд баригдаж буй бүх барилга байгууламж батлагдсан зураг 
төслийн дагуу баригдаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тус аймгийн хэмжээнд баригдаж буй бүх барилга байгууламж 
батлагдсан зураг төслийн дагуу баригдаж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламжийг батлагдсан зургийн дагуу, Монгол 
улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм нормативыг мөрдүүлж ажиллах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1.Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоол 

2. Барилгын тухай хууль-  34.1.4-т заасан чиг үүрэг 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Барилга байгууламжийг норм, нормативын дагуу баригдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд улс, орон нутаг, хувийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй бүх 
төрлийн барилга байгууламжийн ажлыг батлагдсан зураг төслийн 
дагуу гүйцэтгэхэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, норм, нормативын 
дагуу баригдаж буй эсэхэд байнгын хяналт тавин ажиллаж байна. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 
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үнэлгээ 

БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР ЯВУУЛАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2  Дотоодын болон импортын барилгын материалын бүтээгдэхүүнийг чанарын 

баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээнд хамруулах ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулах 

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоолоор гүйцэтгэж байгаа Барилгын тухай хуулийн 34 
дүгээр зүйл 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутгийн барилгын материал үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүнийг 
тохирлын баталгаажуулалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1. Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоол 

2. Барилгын тухай хууль- 5.9.Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 
болон барилгын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх стандартыг 
боловсруулах, батлах, ашиглах, тохирлын гэрчилгээ олгох асуудлыг 
холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомж, /БНбД/-ийн  шаардлагад нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Орон нутагт Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигчдийн тоо нэмэгдсэн байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх 
ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажлыг хангуулах, үе шатны дагуу 
зураг төслийг боловсруулахад Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар 
тогтоолыг мөрдөн ажиллаж байна. 2020 оны байдлаар 24 архитектур 
төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулж, баталсан байна. Тус аймгийн 
хэмжээнд баригдаж буй бүх барилга байгууламж батлагдсан зураг 
төслийн дагуу баригдаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин  

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Орон нутагт баригдаж буй барилга байгууламжуудад тохирлын гэрчилгээтэй барилгын 
материал, бүтээгдэхүүн хэрэглүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

1. Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоол 

2. Барилгын тухай хууль- 5.9.Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 
болон барилгын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх стандартыг 
боловсруулах, батлах, ашиглах, тохирлын гэрчилгээ олгох асуудлыг 
холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 15-ны  өдрийн А/216  
дугаар захирамж гарсантай холбогдуулан улс орон нутгийн төсвөөр 
баригдаж буй барилга байгууламжид тохирлын гэрчилгээтэй материал 
хэрэглэх, буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллалаа. Хяналтаар дулаалгын 
хөөсөцөр ЕРS тохирлын гэрчилгээтэй боловч эзэлхүүн жиндээ 
хүрэхгүй, БНХАУ-аас импортоор оруулж ирсэн хуванцар хүрээтэй цонх 
стандарт, тохирлын гэрчилгээгүй зэрэг зөрчил илэрч захиалагч 
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байгууллагуудад албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үзлэг шалгалт зохион байгуулсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3  Барилгын материалын жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, барилгын материалын 

үйлдвэр шинээр байгуулах, өргөтгөх, технологийн шинэчлэлт хийх ажлын урьдчилсан судалгааг хийх, санал 
боловсруулах, холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх 

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоолоор гүйцэтгэж байгаа Барилгын тухай хуулийн 34 дү 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгад хэрэглэх гол нэрийн барилгын материалын үнийн төрөлжсөн судалгааг орон 
нутгийн хэмжээнд хийж, мэдээллээр хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Судалгааг үндэслэн мэдээллийн санд баяжилт хийгдсэн байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгад хэрэглэж буй гол нэрийн барилгын материалын үнийн 
судалгааг гаргаж, байгууллагын цахим сайт болон мэдээллийн самбарт 
байршуулан орон нутгийн иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Барилгын материалын төрөлжсөн судалгаа хийгдсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны 
хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах, холбогдох Төрийн болон төрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.4. 
барилгын материал, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын хяналтыг 
сайжруулах; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Хамтран ажилласан байна 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тухайн жилд баригдахаар барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл олгохдоо заавал хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуй 
хариуцсан инженер ажилтанг томилуулан хөдөлмөр хамгаалал, тоног 
төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны хяналтыг сайжруулан ажиллаж 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 



Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө.  
Нэр: Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар  

34 

 

Хүрсэн түвшин Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөр хамгаалал, тоног төхөөрөмжид 
үзлэг шалгалт зохин байгуулсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4  Барилгын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тооцоо судалгааг хийх, санал боловсруулах,  

хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх  

Эрх зүйн акт: Засгийн газрын 2018 оны 51 дүгээр тогтоолоор гүйцэтгэж байгаа Барилгын тухай хуулийн 34 
дүгээр зүйл 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Монгол Улсын хэмжээнд барьж байгуулах боломжтой, шаардагдаж байгаа барилгын 
материалын үйлдвэрийн судалгааг гаргах аргачлал боловсруулах, боловсруулж батлуулсан 
аргачлалын дагуу холбогдох судалгааны ажлыг эхлүүлэхэд хамтран ажиллаж, холбогдох 
санал, тайлан мэдээг Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Судалгаа, холбогдох мэдээ тайлан гарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус аймагт будгийн түүхий эдийн нөөц ихтэй бөгөөд будгийн үйлдвэр 
байгуулснаар имортын бүтээгдэхүүнийг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээг хангах бүрэн боломжтой.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Судалгаа гаргасан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл олгогчийг төлөөлөн оролцох 

Эрх зүйн акт: Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйл 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах орон нутгийн үйл 
ажиллагаанд оролцох, холбогдох мэдээ мэдээллээр хангаж, тайлан мэдээг гаргасан байх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 20 дугаар зүйл 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Мэдээллийг холбогдох байгууллагад тухай бүр өгч, тайлан мэдээг 
гаргасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд нийт 24 төсөл арга хэмжээ, барилга 
байгууламжийн санхүүжилт батлагдсанаас он дамжин хэрэгжиж буй 8 
барилга байгууламжийн ажил үргэлжилж байна. 2020 онд шинээр 
хэрэгжих төсөл, барилга байгууламжийн сонгон шалгаруулалт Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулагдаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин Мэдээллийг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6  Барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын материал, хийц бүтээцийн дээжийг хүлээн авч сорилт шинжилгээ хийж дүгнэлт 
гаргах, архивлан хадгалах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 50 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Лабораторид ирсэн дээжинд шинжилгээ хийж дүгнэлт гарч 
баталгаажуулагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Барилгын материалын 
лабораторийн нээлтийг хийж үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Тус 
лаборатори нь 47 төрлийн тоног төхөөрөмжтэй бөгөөд 30 гаруй 
төрлийн шинжилгээг хийх боломжтой болсон. Одоогоор бетоны 
шахалтын бат бэхийг тодорхойлж байна. 2020 онд 10 дээжинд 
шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргаж архивласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Лабораторийн дээжид шинжилгээ хийлгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын материалын лабораторит ирсэн дээжээс Барилгын хөгжлийн төвийн Барилгын 
материал сорилт шинжилгээний лабораторит ирүүлж, шинжилгээний хариунд гадаад хяналт 
хийлгэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 2-3 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Хяналт хийгдсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт ШУТИС-ийн “Реконстракшн” төвөөр Сайнцагаан сумын Төв халхын 
дуулалт жүжгийн театрын барилгын буурь хөрс болон баганан сууриуд 
дээр дүгнэлт гаргуулах арга хэмжээ авч ажилласан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хяналт хийлгэсэн. 

Төсвийн шууд  
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захирагчийн 
үнэлгээ 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төвийн Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторит лабораторийн 
лаборантуудыг чадавхижуулах, дадлагажуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг тогтмол авах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө дэмжлэг авсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус байгууллагын лабораторийн шинжээчийг чавадхижуулах сургалтад 
хамруулахаар төлөвлөсөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Лабораторийн шинжээчийг сургалтад хамруулахаар төлөвлөсөн 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн үйл ажиллагааны тайланг 
гаргаж ирүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.3.5.2. 
барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн хайгуул, судалгааг 
өргөжүүлэх, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай 
технологи нэвтрүүлэх замаар материалын нэр төрөл, үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 2 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Барилгын материалын сорилт шинжилгээний үйл ажиллагааны тайлан 
гарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийн үйл 
ажиллагааны тайланг хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Үйл ажиллагааны тайлан хүргүүлэх. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН НОРМ, НОРМАТИВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7 Барилгын норм нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх 

Эрх зүйн акт: Барилгын тухай хуулийн 34.1.12.барилга байгууламжийн норм, нормативын сан бүрдүүлэх, 
зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах  
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№ 3.7.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын норм норматив боловсруулах санд улс, орон нутаг, хувийн хөрөнгө оруулалтаар 
хийгдэх ажлаас барилгын норм нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, хамгийн их хөрөнгө 
төвлөрүүлсэн аж ахуйн нэгжийг шалгаруулж, арга хэмжээнд орон нутгийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг идэвхитэй хамруулах зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого- 2.2.1. 
салбарын бүтэц, тогтолцоог оновчтой тогтоох, хууль эрх зүйн орчин, 
норм нормативын баримт бичгийг боловсронгуй болгох замаар 
барилгын техникийн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж салбарын хөгжлийг 
эрчимжүүлэх; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин 10 аж ахуйн нэгж шалгарсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Аймгийн хэмжээнд барилга угсралт, зураг төсөл, барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуй нэгжүүд 2019 онд норм, нормативийн дансанд 1,345,840 
төгрөгийн төвлөрүүлсэн байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Норм нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх 

Эрх зүйн акт: Барилгын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцад батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 4.1.19. “барилга байгууламжийн техникийн 
улсын хяналт” гэж барилгын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж 
байгаа эсэхийг тогтоохоор хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий хуулийн 
этгээдээс хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн 
хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх 

Хүрэх түвшин Барилгын ажлыг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу 
гүйцэтгүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Гурвансайхан сумын инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөлийн 
үлдэгдэл ажлыг “Шахайт ундарга” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус 
ажилд захиалагчийн хяналтыг 2 удаа гүйцэтгэсэж, тайланг Барилгын 
хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Захиалагчийн хяналтыг 2020 онд 2 удаа гүйцэтгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 
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үнэлгээ 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцад батлагдсан Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион байгуулах; 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 4.1.19.“барилга байгууламжийн техникийн 
улсын хяналт” гэж барилгын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж 
байгаа эсэхийг тогтоохоор хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий хуулийн 
этгээдээс хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн 
хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх 

Хүрэх түвшин Барилгын ажлыг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу 
гүйцэтгүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Орон нутагт эрх шилжиж ирсэн Сайнцагаан сумын 150 ортой 1-р 
цэцэрлэгийн барилга 5 сард ашиглалтад орсон. Луус сумын 80 ортой 
сургуулийн дотуур байрны барилга угсралтын ажлын явц 70 хувьтай, 
Өндөршил сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын 
явц 80 хувьтай, Цагаандэлгэр сумын 240 суудалтай соёлын төвийн 
барилга угсралтын ажлын явц 20 хувьтай, Говь-Угтаал сумын спорт 
заалны барилга угсралтын ажлын явц 45 хувьтай тус тус үргэлжилж 
байна. Сайнцагаан сумын 850 суудалтай Төв халхын дуулалт жүжгийн 
театрын барилга, Өлзийт сумын 250 суудалтай соёлын төвийн 
барилгын ажлууд эхлээгүй байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Захиалагчийн хяналтыг 25 удаа гүйцэтгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Эрүүл мэндийн сайдын багцад батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих барилга 
байгууламжийн захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

 Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 4.1.19.“барилга байгууламжийн техникийн 
улсын хяналт” гэж барилгын үйл ажиллагаа хууль тогтоомжид нийцэж 
байгаа эсэхийг тогтоохоор хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий хуулийн 
этгээдээс хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа стандарт, БНбД-ийн 
хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгүүлэх 

Хүрэх түвшин Барилгын ажлыг Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
стандарт, БНбД-ийн хүрээнд батлагдсан зураг төслийн дагуу 
гүйцэтгүүлэх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хулд сумын 10 ортой эмнэлгийн барилга угсралтын ажлыг “Наранлист” 
ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд тус ажилд 3 удаа захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэсэн ажлын явц 75 хувьтай. Сайнцагаан сумын 100 ортой 
Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын ажлыг “Тэнгэрийн тэмдэг” ХХК гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд тус ажилд 5 удаа захиалагчийн хяналт гүйцэтгэсэн 
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ажлын явц 20 хувьтай. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Захиалагчийн хяналтыг 2020 онд 8 удаа гүйцэтгэсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ 
АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9 Хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр хамтран ажиллах 

Эрх зүйн акт: Барилгын тухай хууль 44 дүгээр зүйл 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Салбарын хүний нөөцийн болон чадавхийг дээшлүүлэх, туршлага солилцох уулзалт, 
семинарт оролцох 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого - 2.2.6. 
барилгын салбарын мэргэжлийн сургалтыг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлт хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох, шинэчлэх 
замаар сургалтын чанарыг дээшлүүлж, салбарын хүний нөөцийг 
нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах арга хэмжээ авч зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжиx; 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Уулзалт, семинарт оролцсон байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2020 оны 1 сард Монголын барилгын инженерүүдийн холбооноос 
зохион байгуулсан мэргэшлийн зэрэг горилох, сунгах, ахиулах багц цаг 
тооцох мэргэшүүлэх сургалтад тус байгууллагын Барилга, хот 
байгуулалтын хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн болон орон нутгийн 
1 инженер хамрагдсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 3 инженер мэргэшлийн зэрэг горилох сургалтад хамрагдсан. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10 Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг хүргүүлэх 

Эрх зүйн акт: Барилгын тухай хууль- 7.5 дүгээр заалт 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, тайлан, мэдээг улирал бүр гаргаж,  жилийн 
эцсийн байдлаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 7.5.Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн болон 
нутгийн захиргааны байгууллага нь барилгын үйл ажиллагаанд 
холбогдох норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт тавих замаар хувийн, нийтийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг 
сонирхлыг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин 1 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Тайлан хугацаандаа гарсан байх 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт, улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй барилгуудад захилагчийн хяналт гүйцэтгэсэн тайланг 
хагас жилийн байдлаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тайланг хагас жилийн байдлаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Барилгын хөгжлийн төвтэй холбоотой санхүүгийн бүртгэл, өглөг авлагын тооцоо нийлж, 
тайлан мэдээг тухай бүр гарган ирүүлж, хамтран ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 7.5.Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн болон 
нутгийн захиргааны байгууллага нь барилгын үйл ажиллагаанд 
холбогдох норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт тавих замаар хувийн, нийтийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг 
сонирхлыг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Тайлан хугацаандаа гарсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хугацаа болоогүй. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 12 сард зохион байгуулах. 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 

 

 

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

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа орон нутагт эрх шилжсэн төсөл арга 
хэмжээний захиалагчийн хяналтын зардлыг тухай бүр тооцоо нийлэн шилжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа: 

Барилгын тухай хууль- 7.5.Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн болон 
нутгийн захиргааны байгууллага нь барилгын үйл ажиллагаанд 
холбогдох норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт тавих замаар хувийн, нийтийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг 
сонирхлыг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

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

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Тухай бүр шаардлагатай урсгал зардал 

Хариуцах нэгж Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс 

Суурь түвшин Тухай бүр 

Шалгуур үзүүлэлт Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

Хүрэх түвшин Тайлан хугацаандаа гарсан байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хугацаа болоогүй 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 12 сард зохион байгуулах 

Төсвийн шууд 
захирагчийн 

үнэлгээ 
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ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН ҮР ДҮН 

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН 
ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1-ийн үр дүн: Барилга, байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх ажлыг зохион 

байгуулах ажлын хүрээнд 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.1 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт 
батлагдаагүй барилга 
байгууламжийн зураг 
төслөөр барилга 
байгууламж 
бариулахгүй байх арга 
хэмжээг авч ажиллах 

 1 Аймгийн нутаг 
дэвсгэрт 
батлагдаагүй 
барилга 
байгууламжийн 
зураг төслөөр 
барилга 
байгууламж 
бариулахгүй 
байх арга 
хэмжээг авч 
ажиллах 

Барилга 
байгууламжийн 
зураг төсөл 
боловсруулах, 
магадлал хийх 
ажлыг зохион 
байгуулах, 
бэлтгэл ажлыг 
хангуулах, үе 
шатны дагуу 
зураг төслийг 
боловсруулаха
д Засгийн 
газрын 2019 
оны 108 дугаар 
тогтоолыг 
мөрдөн 
ажиллаж байна. 
2020 оны 
байдлаар 24 
архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгавар 
боловсруулж, 
баталсан 
байна. Тус 
аймгийн 
хэмжээнд 
баригдаж буй 
бүх барилга 
байгууламж 
батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу баригдаж 
байна. 

  

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.2 

Аймгийн нутаг дэвсгэрт 
баригдах барилга 
байгууламжийг 
батлагдсан зургийн 
дагуу, Монгол улсад 
хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй норм 
нормативыг мөрдүүлж 
ажиллах; 

 1 Аймгийн нутаг 
дэвсгэрт 
баригдах 
барилга 
байгууламжийг 
батлагдсан 
зургийн дагуу, 
Монгол улсад 
хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй 
норм 
нормативыг 
мөрдүүлж 
ажиллах; 

Аймгийн 
хэмжээнд улс, 
орон нутаг, 
хувийн 
хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй 
бүх төрлийн 
барилга 
байгууламжийн 
ажлыг 
батлагдсан 
зураг төслийн 
дагуу 
гүйцэтгэхэд 
хяналт тавин 
ажиллаж байна. 
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БАРИЛГА, БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР ЯВУУЛАХ ТӨРИЙН БОДЛОГЫГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2-ын үр дүн:  Дотоодын болон импортын барилгын материалын бүтээгдэхүүнийг 

чанарын баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээнд хамруулах ажлыг зохих журмын дагуу зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1 

Орон нутгийн барилгын 
материал үйлдвэрлэгч 
аж ахуйн нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүнийг 
тохирлын 
баталгаажуулалтад 
хамруулах ажлыг 
зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллах. 

 Тухай бүр Барилгын 
материал 
үйлдвэрлэгч 
аж ахуйн 
нэгжүүдийн 
бүтээгдэхүүни
йг тохирлын 
баталгаажуул
алтад 
хамруулах 
ажлыг зохион 
байгуулахад 
дэмжлэг 
үзүүлж, 
хамтран 
ажиллах 

-  Барилгын 
материалын 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулдаг 5 аж 
ахуйн нэгжид 
үйлдвэрлэж буй 
барилгын 
материал 
бүтээгдэхүүнийг 
тохирлын 
баталгаажуулал-
тад хамруулах, 
МNS стандартын 
шаардлага 
хангуулахаар 
мэдэгдэл 
хүргүүлсэн. Мөн 
аймгийн Засаг 
даргын 2017 оны 
06 дугаар сарын 
15-ны  өдрийн 
А/216  дугаар 
захирамжийн 
дагуу барилгын 
материал 
үйлдвэрлэгч аж 
ахуй нэгжийг 
тохирлын 
гэрчилгээтэй 
болгоход 
зөвлөгөө дэмжлэг 
үзүүлж, барилга 
байгууламж 
барих, шинэчлэх, 
өргөтгөх, 
засварлах ажилд 
олон улсын 
болон үндэсний 
стандартын 
шаардлага 
хангасан, гарал 
үүсэл, тохирлын 
гэрчилгээтэй 
материал, 
бүтээгдэхүүн, 
эдлэхүүнийг 
хэрэглүүлж 
байна. Энэ 
чиглэлээр  2019 
оны 6 дугаар 
сард аймгийн 
Стандартчилал 
хэмжил зүйн 
хэлтэс, 
Мэргэжлийн 
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хяналтын 
газартай хамтран 
тохирлын 
гэрчилгээтэй 
бараа материал 
хэрэглэж буй 
эсэхэд хяналт 
тавьж ажилласан.   

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.2 

Орон нутагт баригдаж 
буй барилга 
байгууламжуудад 
тохирлын гэрчилгээтэй 
барилгын материал, 
бүтээгдэхүүн 
хэрэглүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

 Тухай бүр Орон нутагт 
баригдаж буй 
барилга 
байгууламжуу
дад тохирлын 
гэрчилгээтэй 
барилгын 
материал, 
бүтээгдэхүүн 
хэрэглүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулах. 

- Аймгийн Засаг 
даргын 2017 оны 
06 дугаар сарын 
15-ны  өдрийн 
А/216  дугаар 
захирамж 
гарсантай 
холбогдуулан улс 
орон нутгийн 
төсвөөр баригдаж 
буй барилга 
байгууламжид 
тохирлын 
гэрчилгээтэй 
материал 
хэрэглэх, буй 
эсэхэд хяналт 
тавьж 
ажиллалаа. 
Хяналтаар 
дулаалгын 
хөөсөцөр ЕРS 
тохирлын 
гэрчилгээтэй 
боловч эзэлхүүн 
жиндээ хүрэхгүй, 
БНХАУ-аас 
импортоор 
оруулж ирсэн 
хуванцар 
хүрээтэй цонх 
стандарт, 
тохирлын 
гэрчилгээгүй 
зэрэг зөрчил 
илэрч захиалагч 
байгууллагуудад 
албан шаардлага 
хүргүүлж, 
зөрчлийг 
арилгуулсан. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3-ын үр дүн:  Барилгын материалын жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, барилгын 

материалын үйлдвэр шинээр байгуулах, өргөтгөх, технологийн шинэчлэлт хийх ажлын урьдчилсан судалгааг 
хийх, санал боловсруулах, холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.3.1 

Барилгад хэрэглэх гол 
нэрийн барилгын 
материалын үнийн 
төрөлжсөн судалгааг 

 Тухай бүр Барилгад 
хэрэглэх гол 
нэрийн 
барилгын 
материалын 
үнийн 

Барилгад 
хэрэглэж буй 
гол нэрийн 
барилгын 
материалын 
үнийн судалгааг 
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орон нутгийн хэмжээнд 
хийж, мэдээллээр 
хангах. 

төрөлжсөн 
судалгааг орон 
нутгийн 
хэмжээнд хийж, 
мэдээллээр 
хангах. 

гаргаж, 
байгууллагын 
цахим сайт 
болон 
мэдээллийн 
самбарт 
байршуулан 
орон нутгийн 
иргэдийг 
мэдээллээр 
ханган ажиллаж 
байна 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.3.2 

Барилгын 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөр хамгаалал, 
тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй ажиллагааны 
хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг зохион 
байгуулах, холбогдох 
Төрийн болон төрийн 
бус байгууллагатай 
хамтран ажиллах. 

 Тухай бүр Барилгын 
үйлдвэрлэлийн 
хөдөлмөр 
хамгаалал, 
тоног 
төхөөрөмжийн 
аюулгүй 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг 
зохион 
байгуулах 

Тухайн жилд 
баригдахаар 
барилгын 
ажлыг 
эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл 
олгохдоо 
заавал 
хөдөлмөр 
хамгаалал, 
эрүүл ахуй 
хариуцсан 
инженер 
ажилтанг 
томилуулан 
хөдөлмөр 
хамгаалал, 
тоног 
төхөөрөмжийн 
аюулгүй 
ажиллагааны 
хяналтыг 
сайжруулан 
ажиллаж байна. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4-ийн үр дүн:  Барилгын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх тооцоо судалгааг хийх, санал 

боловсруулах,  хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх  

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь түвшин Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.4.1 

Монгол Улсын 
хэмжээнд барьж 
байгуулах боломжтой, 
шаардагдаж байгаа 
барилгын материалын 
үйлдвэрийн судалгааг 
гаргах аргачлал 
боловсруулах, 
боловсруулж 
батлуулсан аргачлалын 
дагуу холбогдох 
судалгааны ажлыг 
эхлүүлэхэд хамтран 
ажиллаж, холбогдох 
санал, тайлан мэдээг 
Барилгын хөгжлийн 
төвд хүргүүлэх. 

 Тухай бүр Барилгын 
материалын 
үйлдвэрийн 
судалгааг 
гаргах 

Тус аймагт 
будгийн түүхий 
эдийн нөөц 
ихтэй бөгөөд 
будгийн 
үйлдвэр 
байгуулснаар 
имортын 
бүтээгдэхүүнийг 
орлох 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж 
дотоодын 
хэрэгцээг 
хангах бүрэн 
боломжтой.  
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Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5-ын үр дүн:  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдах барилгын ажлын 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл олгогчийг төлөөлөн оролцох 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.5.1 

Барилга 
байгууламжийн ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах орон 
нутгийн үйл 
ажиллагаанд оролцох, 
холбогдох мэдээ 
мэдээллээр хангаж, 
тайлан мэдээг гаргасан 
байх. 

 Тухай бүр Барилга 
байгууламжийн 
ажлын 
гүйцэтгэгчийг 
сонгон 
шалгаруулах 
орон нутгийн 
үйл 
ажиллагаанд 
оролцох 

Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 2020 
онд нийт 24 
төсөл арга 
хэмжээ, 
барилга 
байгууламжийн 
санхүүжилт 
батлагдсанаас 
он дамжин 
хэрэгжиж буй 8 
барилга 
байгууламжийн 
ажил 
үргэлжилж 
байна. 2020 онд 
шинээр 
хэрэгжих төсөл, 
барилга 
байгууламжийн 
сонгон 
шалгаруулалт 
Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
газарт зохион 
байгуулагдаж 
байна. 

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6-ын үр дүн:  Барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.6.1 

Барилгын материал, 
хийц бүтээцийн 
дээжийг хүлээн авч 
сорилт шинжилгээ хийж 
дүгнэлт гаргах, 
архивлан хадгалах 

 50 Барилгын 
материал, хийц 
бүтээцийн 
дээжийг хүлээн 
авч сорилт 
шинжилгээ 
хийж дүгнэлт 
гаргах, 
архивлан 
хадгалах 

2019 оны 10 
дугаар сарын 9-
ний өдөр 
Барилгын 
материалын 
лабораторийн 
нээлтийг хийж 
үйл ажиллагаа 
эхлүүлсэн. Тус 
лаборатори нь 
47 төрлийн 
тоног 
төхөөрөмжтэй 
бөгөөд 30 гаруй 
төрлийн 
шинжилгээг 
хийх боломжтой 
болсон. 
Одоогоор 
бетоны 
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шахалтын бат 
бэхийг 
тодорхойлж 
байна. 2020 онд 
10 дээжинд 
шинжилгээ 
хийж дүгнэлт 
гаргаж 
архивласан. 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.6.2 

Барилгын материалын 
лабораторит ирсэн 
дээжээс Барилгын 
хөгжлийн төвийн 
Барилгын материал 
сорилт шинжилгээний 
лабораторит ирүүлж, 
шинжилгээний хариунд 
гадаад хяналт хийлгэх 

 2-3 Барилгын 
материалын 
лабораторит 
ирсэн дээжээс 
Барилгын 
хөгжлийн 
төвийн 
Барилгын 
материал 
сорилт 
шинжилгээний 
лабораторит 
ирүүлж, 
шинжилгээний 
хариунд гадаад 
хяналт хийлгэх 

ШУТИС-ийн 
“Реконстракшн” 
төвөөр 
Сайнцагаан 
сумын Төв 
халхын дуулалт 
жүжгийн 
театрын 
барилгын буурь 
хөрс болон 
баганан 
сууриуд дээр 
дүгнэлт 
гаргуулах арга 
хэмжээ авч 
ажилласан.  

  

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.6.3 

Төвийн Барилгын 
материалын сорилт 
шинжилгээний 
лабораторит 
лабораторийн 
лаборантуудыг 
чадавхижуулах, 
дадлагажуулах, 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөөг тогтмол авах 

 1 Барилгын 
материалын 
сорилт 
шинжилгээний 
лабораторит 
лабораторийн 
лаборантуудыг 
чадавхижуулах, 
дадлагажуулах, 

Тус 
байгууллагын 
лабораторийн 
шинжээчийг 
чавадхжуулах 
сургалта 
хамруулахаар 
төлөвлөсөн. 

  

4. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.6.4 

Барилгын материалын 
сорилт шинжилгээний 
лабораторийн үйл 
ажиллагааны тайланг 
гаргаж ирүүлэх 

 2 Барилгын 
материалын 
сорилт 
шинжилгээний 
лабораторийн 
үйл 
ажиллагааны 
тайланг гаргаж 
ирүүлэх 

Барилгын 
материалын 
сорилт 
шинжилгээний 
лабораторийн 
үйл 
ажиллагааны 
тайланг 
хүргүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

  

 
БАРИЛГЫН САЛБАРЫН НОРМ, НОРМАТИВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.7-ын үр дүн: Барилгын норм нормативын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.7.1 

Барилгын норм 
норматив боловсруулах 
санд улс, орон нутаг, 

 1 Барилгын норм 
норматив 
боловсруулах 
санд улс, орон 
нутаг, хувийн 

Аймгийн 
хэмжээнд 
барилга 
угсралт, зураг 
төсөл, 
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хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар хийгдэх 
ажлаас барилгын норм 
нормативын санд 
хөрөнгө төвлөрүүлэх, 
хамгийн их хөрөнгө 
төвлөрүүлсэн аж ахуйн 
нэгжийг шалгаруулж, 
арга хэмжээнд орон 
нутгийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг идэвхитэй 
хамруулах зохион 
байгуулах 

хөрөнгө 
оруулалтаар 
хийгдэх ажлаас 
барилгын норм 
нормативын 
санд хөрөнгө 
төвлөрүүлэх 

барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үйл 
ажиллагаа 
явуулж байгаа 
аж ахуй нэгжүүд 
2019 онд норм, 
нормативийн 
дансанд 
1,345,840 
төгрөгийн 
төвлөрүүлсэн 
байна.  

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.8-ын үр дүн: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга захиалагчийн ажлыг 

хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд хяналт хийх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.8.1 

Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 
багцад батлагдсан 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 
барилга байгууламжийн 
захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх, ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

 1 Гурвансайхан 
сумын 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
өргөтгөлийн 
үлдэгдэл ажилд 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэх 

Гурвансайхан 
сумын 
инженерийн 
шугам 
сүлжээний 
өргөтгөлийн 
үлдэгдэл ажлыг 
“Шахайт 
ундарга” ХХК 
гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд 
тус ажилд 
захиалагчийн 
хяналтыг 2 удаа 
гүйцэтгэсэж, 
тайланг 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

  

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.8.2 

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, 
спортын сайдын багцад 
батлагдсан Улсын 
төсвийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих барилга 
байгууламжийн 
захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх, ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

 1 Төв халхын 
туулалт 
жүжгийн театр, 
Өлзийт сумын 
250 суудалтай 
соёлын төвийн 
барилга болон 
орон нутагт эрх 
шилжиж ирсэн 
ажлуудад 
хуваарийн 
дагуу 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэх. 

Орон нутагт эрх 
шилжиж ирсэн 
Сайнцагаан 
сумын 150 
ортой 1-р 
цэцэрлэгийн 
барилга 5 сард 
ашиглалтад 
орсон. Луус 
сумын 80 ортой 
сургуулийн 
дотуур байрны 
барилга 
угсралтын 
ажлын явц 70 
хувьтай, 
Өндөршил 
сумын 100 
ортой 
цэцэрлэгийн 
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барилга 
угсралтын 
ажлын явц 80 
хувьтай, 
Цагаандэлгэр 
сумын 240 
суудалтай 
соёлын төвийн 
барилга 
угсралтын 
ажлын явц 20 
хувьтай, Говь-
Угтаал сумын 
спорт заалны 
барилга 
угсралтын 
ажлын явц 45 
хувьтай тус тус 
үргэлжилж 
байна. 
Сайнцагаан 
сумын 850 
суудалтай Төв 
халхын дуулалт 
жүжгийн 
театрын 
барилга, 
Өлзийт сумын 
250 суудалтай 
соёлын төвийн 
барилгын 
ажлууд 
эхлээгүй байна. 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.8.3 

Эрүүл мэндийн сайдын 
багцад батлагдсан 
Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих 
барилга байгууламжийн 
захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх, ашиглалтад 
оруулах ажлыг зохион 
байгуулах; 

 1 Хулд сумын 10 
ортой эмнэлэг, 
Сайнцагаан 
сумын 100 
ортой нэгдсэн 
эмнэлгийн 
барилга 
угсралтын 
ажлуудад 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэх 

Хулд сумын 10 
ортой 
эмнэлгийн 
барилга 
угсралтын 
ажлыг 
“Наранлист” 
ХХК гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд 
тус ажилд 3 
удаа 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэсэн 
ажлын явц 75 
хувьтай. 
Сайнцагаан 
сумын 100 
ортой Нэгдсэн 
эмнэлгийн 
барилгын 
ажлыг 
“Тэнгэрийн 
тэмдэг” ХХК 
гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд 
тус ажилд 5 
удаа 
захиалагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэсэн 
ажлын явц 20 
хувьтай. 
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ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ 
АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.9-ийн үр дүн: Хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр хамтран ажиллах 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.9.1 

Салбарын хүний 
нөөцийн болон 
чадавхийг дээшлүүлэх, 
туршлага солилцох 
уулзалт, семинарт 
оролцох 

 1 Салбарын 
хүний нөөцийн 
болон 
чадавхийг 
дээшлүүлэх, 
туршлага 
солилцох 
уулзалт, 
семинарт 
оролцох 

2020 оны 1 
сард Монголын 
барилгын 
инженерүүдийн 
холбооноос 
зохион 
байгуулсан 
мэргэшлийн 
зэрэг горилох, 
сунгах, ахиулах 
багц цаг тооцох 
мэргэшүүлэх 
сургалтад тус 
байгууллагын 
Барилга, хот 
байгуулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ахлах 
мэргэжилтэн 
болон орон 
нутгийн 1 
инженер 
хамрагдсан.  

  

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.10-ын үр дүн: Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж, тайлан мэдээг хүргүүлэх 

№ Үр дүнгийн үзүүлэлт Хэмжих 
нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

2019 он Эхний хагас жил Жилийн эцэс 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

 
 

Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.10.1 

Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт, тайлан, 
мэдээг улирал бүр 
гаргаж,  жилийн эцсийн 
байдлаар Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх 

 1 Үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг 
хагас, бүтэн 
жилийн 
байдлаар 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх 

Үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
биелэлт, улсын 
төсвийн 
хөрөнгөөр 
хэрэгжиж буй 
барилгуудад 
захилагчийн 
хяналт 
гүйцэтгэсэн 
тайланг хагас 
жилийн 
байдлаар 
Барилгын 
хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

  

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.10.2 

Барилгын хөгжлийн 
төвтэй холбоотой 
санхүүгийн бүртгэл, 

 1 12 сард 
Барилгын 
хөгжлийн 
төвтэй 
холбоотой 

Хугацаа 
болоогүй 
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өглөг авлагын тооцоо 
нийлж, тайлан мэдээг 
тухай бүр гарган 
ирүүлж, хамтран 
ажиллах 

санхүүгийн 
бүртгэл, өглөг 
авлагын тооцоо 
нийлж, тайлан 
мэдээг гаргах 

3. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.10.3 

Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж 
байгаа орон нутагт эрх 
шилжсэн төсөл арга 
хэмжээний 
захиалагчийн хяналтын 
зардлыг тухай бүр 
тооцоо нийлэн 
шилжүүлэх 

 1 12 сард 
Барилгын 
хөгжлийн 
төвтэй 
холбоотой 
санхүүгийн 
бүртгэл, өглөг 
авлагын тооцоо 
нийлж, тайлан 
мэдээг гаргах 

Хугацаа 
болоогүй 

  

 


