БАТЛАВ.
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ:
Ж. БАТ-ЭРДЭНЭ
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, гүйцэтгэлийн шалгуур
Төсвийн шууд
Төсөвт
Хариуцах
үзүүлэлт(тоо, чанар, хугацаа)-ийн хүрэх түвшин
захирагчийн гэрээнд
өртөг, эх
нэгжийн
тухайн нэгж хариуцахаар
үүсвэр
Гүйцэтгэх
нэр
Гүйцэтгэх
ажил
Суурь
түвшин
Зорилтот
түвшин
тусгагдсан арга хэмжээ
/сая төг/
хугацаа
7
1
2
3
4
5
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Нэг. “Салбарын хөгжлийг дэмжсэн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хувилбарыг боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх, оновчтой хуваарилах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, төсөв төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, салбарын стандарт, норматив, техник, технологийг хөгжүүлэх, дэмжлэг
үзүүлэх" гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
1.1 “Салбарын хууль
тогтоомж, түүний үзэл
баримтлал,
хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг,
хөтөлбөрийн хувилбар,
төсөл,
төлөвлөгөө
боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар
хангах”
гэсэн зорилтын хүрээнд

1.1.1. Авто тээврийн тухай хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын
төсөл
боловсруулж, батлуулах

1-2 улирал
3 улирал

1.1.2. Төмөр замын тээврийн тухай
хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын
төслийг боловсруулж, батлуулах

1-2 улирал
3 улирал

1.1.3. Далай ашиглах тухай хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын
төслийг
боловсруулах

1.1.4 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын
төслийг
эцэслэн боловсруулж, батлуулах
1.1.5 Тээврийн ухаалаг
хөгжүүлэх
үндэсний
боловсруулах

системийг
хөтөлбөр

Хуулийн төслийн үзэл
баримтлалын төсөл
боловсруулагдаж байна

Хуулийн төслийн үзэл
баримтлалын төсөл
боловсруулагдаж байна

3 улирал
4 улирал
3 улирал

Ажлын хэсэг
байгуулагдсан

Хуулийн төслийн үзэл
баримтлалын төсөл
боловсруулагдаж байна

4 улирал
3 улирал

Судалгааны ажил хийгдэж
байна

1

Үзэл баримтлалын төслийг
батлуулсан байх
Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн
байна.
Үзэл баримтлалын төслийг
батлуулсан байх
Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн
байна.
Үзэл баримтлалын төслийг
батлуулсан байх
Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн
байна.
Үзэл баримтлалын төслийг
батлуулсан байх

-

АТБХЗГ

-

АТБХЗГ
ТЗДТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

-

ТЗДТБХЗГ

-

АТБХЗХ

Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д
өргөн барьсан байна.

-

АТБХЗХ

Хөтөлбөр батлагдсан байна.

-

АТБХЗГ

1.1.6 Орон нутгийн хуваарьт нислэгийн
үйлчилгээ, орон нутгийн нисэх буудлын
үйлчилгээг нэмэгдсэн өртгийн албан
татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн
төслийг боловсруулах
1.1.7 Авто замын тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх
журмын
төслүүдийг
боловсруулж,
батлуулах
1.1.8 Усан замын тээврийн тухай
хуулийг дагаж гарах дүрэм журмын
төслүүдийг боловсруулж, батлуулах
1.1.9 Төмөр замын тээврийн нийтлэг
багц дүрмийг шинэчлэн боловсруулж
батлуулах
1.1.10 Дэлхийн худалдааны байгууллагын
олон талт худалдааны хэлэлцээрийн
“Иргэний агаарын хөлөг худалдах тухай
хэлэлцээр”-т нэгдэх
1.1.11 “Дугуйт тээврийн хэрэгсэл болон
тэдгээрт
ашиглаж
болох
тоног,
төхөөрөмж болон эд ангид зориулсан
техникийн нэгдсэн шаардлагыг батлах
тухай хийгээд эдгээр шаардлагад
үндэслэн
олгосон
зөвшөөрлийг
харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай
хэлэлцээр /1958 оны хэлэлцээрт 1995
онд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/-т
нэгдэн орох
1.1.12 Төрөөс авто замын талаар
баримтлах бодлогын баримт бичгийн
төслийг боловсруулж, батлуулах
1.1.13 “Төрөөс төмөр замын тээврийн
талаар баримтлах бодлого”-д нэмэлт
оруулах төсөл боловсруулах
1.1.14 Төрөөс автотээврийн талаар
баримтлах бодлогын баримт бичгийн
төслийг боловсруулах
1.1.15 “Төрөөс иргэний нисэхийн
салбарт 2020 он хүртэл баримтлах
бодлого”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

Үзэл баримтлалын төслийг
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Хууль зүйн яаманд
хүргүүлсэн байх
Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д
өргөн барьсан байна.

-

1-4 улирал

Ажлын хэсгүүд
байгуулагдан журмын
төслүүдийг боловсруулах
ажил эхэлсэн.

Нийт 14 журам батлагдана

-

1-2 улирал

-

Нийт 5 журам батлагдана

-

ТЗДТБХЗГ

1-4 улирал

Ажлын хэсэг
байгуулагдсан

Нийт 16 журам батлагдана

-

ТЗДТБХЗГ

Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д
өргөн барьсан байна.

-

АТБХЗХ

Хуулийн төслийг Засгийн газрын
хуралдаанаар хэлэлцүүлж, УИХ-д
өргөн барьсан байна.

-

БТГ
(СНХ)

-

АЗБХЗГ

3 улирал

Хуулийн болон үзэл
баримтлалын төсөл
боловсруулсан байна.

4 улирал

2 улирал

Хуулийн болон үзэл
баримтлалын төсөл
боловсруулсан байна.

3-4 улирал

Хэлэлцээрийг орчуулан
ГХЯ-аар хянан
баталгаажуулж, ЗГ-ын
хуралдаанаар оруулж,
УИХ-ын холбогдох
байнгын хороотой
зөвшилцсөн.

3 улирал

Судалгааны шатанд

3 улирал

Төрөөс төмөр замын
тээврийн талаар
баримтлах бодлого
батлагдсан.

3 улирал

Төслийг боловсруулж
байна

Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Засгийн газарт
хүргүүлсэн байна
ТТЗТТББ-д нэмэлт, өөрчлөлт
оруулж, Сайдын зөвлөлийн
хуралдаанаар хэлэлцүүлж,
Засгийн газарт хүргүүлсэн байна
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Засгийн газарт
хүргүүлсэн байна

1-2 улирал

Судалгааны түвшинд,
төслийг боловсруулсан

Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Засгийн газарт
хүргүүлсэн байна

2

АТБХЗХ
АТБХЗХ

-

АЗБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

АТБХЗГ

-

АТБХЗХ

3 улирал
1.1.16
Зам,
тээврийн
салбарын
инновацийн хөтөлбөрийг шинэчлэх
1.1.17 УИХ, Засгийн газрын тогтоолоор
баталсан
үндэсний
хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үр дүнг
тайлагнах
1.1.18 Азийн авто замын сүлжээгээр
олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх
тухай
Засгийн
газар
хоорондын
хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх бэлтгэл
ажлыг хангах
1.1.19 Замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангах үндэсний стратеги 2020ыг
шинэчлэх,
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
боловсруулах
1.1.20 Унадаг дугуйг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөр боловсруулах
1.1.21
Зам,
тээврийн
салбарын
мэдээллийн нэгдсэн системтэй болох
чиглэлээр төсөл боловсруулж, хөрөнгө
оруулалтын асуудлыг шийдвэрлэх
1.1.22 Гуравдагч улсаас БНХАУ-ын нутаг
дэвсгэрээр
дамжин
Монгол
Улсад
импортлогдож буй бараа, бүтээгдэхүүний
тарифын болон тарифын бус хориг саадыг
арилгахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг шат
дараалалтайгаар зохион байгуулах

3-4 улирал

Зам, тээврийн салбарын
инновацийн хөтөлбөр
батлагдсан

Тогтоолын төслийг УИХ-д өргөн
барьсан байна
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Засгийн газарт
хүргүүлсэн байна

-

БТГ
(СНХ)

-

БТГ,
хэрэгжилт
хариуцсан
газрууд

-

АТБХЗГ

-

АТБХЗГ
АЗБХЗГ

Нормчлолын
сан

АТБХЗГ
АЗБХЗГ

Тогтмол хийгддэг ажил

Хэрэгжилтийг зохион байгуулж үр
дүнг тайлагнасан байна

Хэлэлцээрийн төслийг
эцэслэн тохирсон.
Хэлэлцээр батлагдсан
байна.

Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл
ажлыг хангах чиглэлээр
шаардлагатай арга хэмжээг авч
эхэлсэн байна

Судалгаа хийгдсэн

Стратеги, төлөвлөгөө батлагдсан
байна

2 улирал

Судалгааны ажил хийгдэж
эхэлсэн

Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
хэлэлцүүлж, Засгийн газарт
хүргүүлсэн байна

3 улирал

Судалгааны шатанд

Ажлын даалгавар батлагдсан
байна

1-4 улирал

Хуурай боомтын тухай
Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрийг УИХ
2016.02.05-д Соёрхон
баталсан. 2016. 04 23-ны
өдөр хүчин төгөлдөр
болсон.

Хууль, эрх зүйн орчны талаар
судалгаа хийж Сайдын зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцүүлсэн байна

-

65.1
Гадаад эх
үүсвэр

БТГ

-

БТГ

жилдээ

3 улирал

2 улирал

1.1.23
Хөшигийн
хөндийн
тээвэр,
логистикийн төв байгуулах ажлын бэлтгэл
хангах

1-3 улирал

Санамж бичиг
байгуулагдсан

Богдхан төмөр замын трасс
батлагдсаны дараа Хөшигийн
хөндийн тээвэр, логистикийн
төвийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлыг
эхлүүлэх

1.1.24 Үндэсний тээвэр, логистикийн
сүлжээг байгуулах судалгаа хийх, батлах

1-4 улирал

Судалгааны түвшинд

Судалгааны ажлын зураглал
гарсан байна

3

Нормчлолын
сан

БТГ

БТГ

1.1.25. Салбар дундын үйл ажиллагаанд
хамаарах хөгжлийн бодлогын баримт
бичиг, төсөл боловсруулах асуудлаар
бусад яам, байгууллагатай хамтран
ажиллах
1.2. “Салбарын стандарт,
норм
нормативыг
боловсронгуй болгох үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах,
бодлогын
удирдамжаар
хангах”
гэсэн зорилтын хүрээнд
“Зам, тээврийн салбарын
стандарт,
техникийн
баримт
бичгийг
боловсронгуй
болгох
хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилтийг
ханган
ажиллах

1.3. “Салбарын шинжлэх
ухаан,
техник,
технологийг хөгжүүлэх,
боловсронгуй
болгох,
нутагшуулах
үйл
ажиллагааг
бодлогын
удирдамжаар
хангах”
гэсэн зорилтын хүрээнд

1.2.1
“Зам,
тээврийн
салбарын
стандарт, техникийн баримт бичгийг
боловсронгуй болгох хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллах
1.2.2 Зам, тээврийн салбарын аж ахуйн
нэгж,
байгууллагуудын
үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүний
чанарын
тогтолцоог
сайжруулах ажлыг нэгдсэн удирдамж,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах.
1.2.3 Авто зам, замын байгууламжийн
тооллого, бүртгэл хийж, паспорт, карт
хөтлөн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд авах
судалгаа, боловсруулалт
1.2.4
Авто
тээврийн
хэрэгслийн
ашиглалтын
нормыг
боловсруулж,
батлуулах
1.2.5 Тээврийн хэрэгслийг байгалийн
хийгээр ажиллуулахтай холбоотой багц
стандарт боловсруулах
1.2.6 Зам, тээврийн салбарын хог хаягдлын
менежментийн талаар судалгаа хийж,
норм
нормативыг
боловсруулах,
ашиглалтаас
гарсан
автомашины
аккумуляторыг
цуглуулах
хадгалах,
тээвэрлэх, дахин боловсруулах техникийн
шаардлага
үндэсний
стандарт
боловсруулах
1.3.1 Зам, тээврийн салбарын судалгаа,
шинжилгээний
ажлыг
эхлүүлж,
лабораторийн
орчин
нөхцөлийг
сайжруулах чиглэлээр арга хэмжээ авах
1.3.2 Жолоочийн шалгалт авахад шалгалт
авч байгаа хүний хүчин зүйлийг багасгах
шалгалтын төвийг байгуулах судалгаа,
ТЭЗҮ боловсруулах

жилдээ

Ажлын хэсгийн
хуралдаанд салбарын
тухайн чиглэлээрх зорилт,
бодлого, төлөвлөлт, хууль
тогтоомжид нийцүүлэх
санал гаргаж байна

Яамны эрх ашигт болон хууль
тогтоомжид нийцсэн санал,
зохицуулалт тусгагдсан байна

1-4 улирал

Боловсруулалтын
шатандаа

10-оос доошгүй стандарт, норм,
техникийн баримт бичиг
батлуулсан байна.

1-4 улирал

1-2 улирал

3 улирал
1-3 улирал

3 улирал

Судалгаа хийх,
боловсруулах шатанд

Судалгааны шатанд

Зам, тээврийн салбарын аж ахуйн
нэгж, байгууллагуудын үйлчилгээ,
бүтээгдэхүүний чанар дээшилсэн
байна.
Зам, тээврийн салбарын Шинжлэх
ухаан, технологийн зөвлөлөөр
хэлэлцүүлж, шийдвэр гаргана.

-

БТГ

-

БТГ
(СНХ)

-

БТГ
(СНХ)

-

БТГ
(СНХ)

Судалгааны шатанд

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын
тушаал гаргасан байна.

-

АТБХЗГ

Боловсруулалтын шатанд

Стандарт батлагдсан байна

-

БТГ
(СНХ)

Стандарт батлагдсан байна

-

АТБХЗГ

Боловсруулалтын шатанд

Судалгааны шатанд

Салбарын судалгаа, шинжилгээ
хөгжлийн байгууллагатай болох
холбогдох шийдвэрийг гаргуулна.

-

1-3 улирал

БТГ
(СНХ)

Ажлын даалгавар
боловсруулж байгаа

ТЭЗҮ боловсруулан Шинжлэх
ухаан технологийн зөвлөлөөр
хэлэлцэн дэмжигдсэн байна

-

АТБХЗГ

жилдээ
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1.4. “Салбарын төсөв,
санхүү,
эдийн
засаг,
дотоод, гадаад хөрөнгө
оруулалтыг
төлөвлөх,
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах,
зохицуулах,
статистик мэдээ гаргах,
мэдээллийн
сан
бүрдүүлэх, ажиллагсад,
хэрэглэгчдийг
мэдээллээр хангах” гэсэн
зорилтын хүрээнд

1.4.1 Сайд /ТЕЗ/-ын эрхлэх асуудлын
хүрээнд дунд хугацааны төсвийн
хүрээний мэдэгдлийн төслийг нэгтгэн
боловсруулж, санхүү төсвийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагад хүргүүлэх
1.4.2 Сайд /ТЕЗ/-ын эрхлэх асуудлын
хүрээнд тухайн төсөв хэрэгжих жил болон
дунд хугацаанд шинээр болон үргэлжлэн
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын арга
хэмжээг жилийн төсвийн хязгаарт багтаан
санхүүжилтийн бүх төрлийн эх үүсвэртэй
нь уялдуулан боловсруулах, санхүү,
төсвийн
асуудал
эрхэлсэн
төрийн
захиргааны төв байгууллагад хүргүүлэх
1.4.3 Сайдын багц /ТЕЗ/-ын батлагдсан
төсвийн хүрээнд тухайн төсвийн жилд
хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний
гүйцэтгэлийг хянан санхүүжилтийн эрх
нээлгүүлэх, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлж,
санхүүжүүлэх, бүх түвшинд мэдээллээр
хангаж ажиллах
1.4.4 Сайдын багц /ТЕЗ/-ын төсвийн
гүйцэтгэлийн болон хөрөнгө оруулалт,
санхүүгийн тайлан тэнцлийг нэгтгэн гаргаж,
аудитаар баталгаажуулах

1.5.
“Салбарын
төр
хувийн
хэвшлийн
түншлэлийн
харилцааг
сайжруулах,
хувийн

1.4.5 Монгол Улсын 2018 оны Төсвийн
тухай хуульд шинээр эхлүүлэхээр
тусгагдсан төсөл арга хэмжээг ”Төрийн
болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”
хуулийн дагуу зохион байгуулах
1.4.6 Улсын Их Хурал, Засгийн газраас
баталсан хууль, тогтоол, захирамжийн
дагуу тухайн жилийн төсөвт батлагдсан
төсөл,
арга
хэмжээний
төсвийн
зохицуулалт болон санхүүжилтэд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулж,
батлуулах
1.5.1 Салбарын төр, хувийн хэвшлийн
түншлэлийн харилцааны үр өгөөжийг
дээшлүүлэх,
концессын
гэрээгээр

Зохих судалгаа тооцоо
хийгдэж байна

Төсвийн шатлал бүрээр
боловсруулж баталсан байна.

3 улирал

Төлөвлөлтийн шатанд

Төсвийн шатлал бүрээр
боловсруулж баталсан байна.

Жилдээ

Тухайн жилийн батлагдсан
төсөвт үндэслэн
боловсруулах

Гүйцэтгэлийг хянаж,
санхүүжүүлсэн байна.

-

Төлөвлөлтийн шатанд

Үндэсний аудитын газарт
хүргүүлэн, аудитаар
баталгаажуулсан байна.

-

Жилдээ

Жилдээ

Монгол Улсын 2018 оны
Төсвийн тухай хуулиар
батлагдсан төсөвт
суурилна

Тухай
бүр

2-р улирал

-

БТГ
(ХОҮХ)

-

Жилдээ

БТГ
(ХОҮХ)

Худалдан авах ажиллагааг зохион
байгуулж гэрээ байгуулсан байна.

-

Төсвийн тухай хууль,
Монгол Улсын Засгийн
газрын 2016-2020 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт
тулгуурлан боловсруулах

Шийдвэр гарсан байна

-

Судалгааны шатанд

Салбарт хэрэгжиж буй төслүүдийн
хэрэгжилт сайжирсан байна.
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-

БТГ
(ХОҮХ)

БТГ
(ХОҮХ)

БТГ
(ХОҮХ)

БТГ
(ХОҮХ)

БТГ
АЗБХЗГ
АТБХЗГ
ТЗДТБХЗГ

хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалтыг
төрийн
томоохон
төслүүдэд
татан
оролцуулах,
салбарын
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээг өргөжүүлэх,
зохицуулахад зөвлөгөө,
дэмжлэг үзүүлэх” гэсэн
зорилтын хүрээнд

хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийг
АТБХЗХ
сайжруулах
1.5.2 Концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх
Салбарт хэрэгжүүлэх төслүүдийн
төслийн
саналыг
боловсруулж,
1-2 улирал
Судалгааны шатанд
саналыг холбогдох газар
БТГ
холбогдох газар хүргүүлэх
хүргүүлсэн байна.
1.5.3 Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж байгаа төсөл, хөтөлбөрүүдийг
хувийн хэвшил, гадаад болон дотоодын
БТГ
Салбарт хэрэгжиж буй төслүүдийн
олон
улсын
хамтын
ажиллагааны
2-4 улирал
Судалгааны шатанд
хэрэгжилт сайжирсан байна.
байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгө
оруулалтаар
санхүүжүүлэх
чиглэлээр
ажиллах
Хоёр. “Төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх" гэсэн
стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
Сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар
2.1.1 Сайдын зөвлөлийн хуралдааныг
хэлэлцүүлэх асуудлын
зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн
Сайдын зөвлөлийн
төлөвлөгөөг батлуулж,
хэрэгжилтийг хангуулах,
үр дүнг
Сар бүр
бүрэлдэхүүн шинэчлэн
хуралдааныг тухай бүр зохион
ТЗУГ
тайлагнах
батлагдсан.
байгуулж, шийдвэр, тэмдэглэлийг
албажуулж, хэрэгжилтийг
тайлагнасан байна.
2.1.2 Сайдын болон Төрийн нарийн
Өгсөн үүрэг даалгаврын
Шуурхай зөвлөгөөнийг
бичгийн даргын шуурхай зөвлөгөөнийг
7, 14 хоног
биелэлтийг хангуулж, биелэлтийг
бэлтгэл ханган зохион
ТЗУГ
зохион байгуулах, өгсөн үүрэг даалгаврын
тутам
тухай бүр тайлагнаж ажилласан
байгуулж байгаа.
биелэлтийг хангуулах, үр дүнг мэдээлэх
байна.
2.1.3 Яамны үйл ажиллагааны сарын
Сар бүр тайланг гаргаж,
Тайланг бүрэн, үнэн зөв гаргаж,
2.1. “Төрийн захиргааны мэдээллийг нэгтгэн гаргаж Засгийн газрын
Сар бүр
ЗГХЭГ-ийн мэдээллийн
тогтоосон хугацаанд ЗГХЭГ-ын
ТЗУГ
системд оруулдаг.
системд оруулсан байна.
удирдлагын манлайллыг мэдээллийн нэгдсэн системд оруулах
хангах” гэсэн зорилтын 2.1.4 Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээж
Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг
хүрээнд
авч бүртгэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих,
Хууль, журмын дагуу үйл
шийдвэрлүүлж, тайлан мэдээг
Байнга
ТЗУГ
шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг нэгтгэн
ажиллагаа явагдаж байгаа
улирал бүр гаргаж, ЗГХЭГ-т
гаргах
хүргүүлсэн байна.
2.1.5 Яамны бүтцийн нэгжүүдийн хөтлөх
хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу 2017
Хөтлөх хэргийн нэрийн
оны баримт бичгийг архивт бүртгэн
Хууль, журмын дагуу үйл
жагсаалтын дагуу бүрэн хүлээн
Жилдээ
ТЗУГ
хүлээн авах, архивын нэгж болгож
ажиллагаа явагдаж байгаа
авч, архивын мэдээллийн сан
хадгалах, лавлагаа, мэдээллийн сан
үүсгэсэн байна.
бүрдүүлэх
2.1.6 Баримт бичгийн нягтлан шалгах
Комиссын ажлын төлөвлөгөөг
комиссын хурлыг бэлтгэл ханган зохион
батлуулж, түүнд тусгагдсан
Улирал бүр
Комисс ажиллаж байгаа
ТЗУГ
байгуулж, холбогдох асуудлыг хэлэлцүүлж
ажлуудыг хуваарийн дагуу зохион
шийдвэрлүүлэх
байгуулсан байна.
2.1.7. Салбар дундын үйл ажиллагааг
Ажлын хэсгийн
Яамны эрх ашигт болон хууль
зохицуулах чиглэлээр Сайд, Дэд сайд,
хуралдаанд салбарын
тогтоомжид нийцсэн санал,
Газар
Жилдээ
ТНБД, газар хэлтсийн дарга нар ахалж
тухайн чиглэлээрх зорилт,
зохицуулалт тусгагдсан байна.
хэлтсүүд
байгаа болон гишүүнээр ажиллаж байгаа
бодлого, төлөвлөлт, хууль

6

2.2.
“Хүний
нөөцийн
удирдлагын манлайллыг
хангах,
олон
нийттэй
харилцах ажлыг зохион
байгуулах” гэсэн зорилтын
хүрээнд

2.3. “Салбарын хууль
тогтоомжийг
боловсронгуй
болгох,
хуулийн
давхардал,
хийдэл,
зөрчлийг
арилгах, хууль эрх зүйн
болон арга зүйн зөвлөгөө

Ажлын
хэсгийн
үйл
ажиллагааг
зохицуулах, үйл ажиллагааг тайлагнах
2.2.1 Төрийн албан хаагчдын хэрэгцээг
тодорхойлох, сул орон тооны нөхөх,
нөөц бүрдүүлэх, цалин, нэмэгдэл,
урамшуулал, зэрэг дэв, тусламж олгох
зэрэг
хүний
нөөцтэй
холбоотой
асуудлыг шийдвэрлүүлэх
2.2.2 ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн үйл
ажиллагааг журмын дагуу зохион
байгуулж, зөвлөлийн хуралдаанаас
гарсан
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
хангах
2.2.3 Зам, тээврийн салбарт гадаадын зээл
тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн
ажилтнуудыг томилох, чөлөөлөх, гэрээ
байгуулах,
хүний
нөөцийн
бүртгэл
судалгааг хөтлөх, сул орон тоог нөхөх зэрэг
үйл ажиллагааг зохион байгуулах
2.2.4 “Яамны албан хаагчдын ажиллах
нөхцөл,
нийгмийн
баталгааг
хангах
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2018 оны
төлөвлөгөөг
батлуулж,
хэрэгжилтийг
зохион байгуулах
2.2.5 Зам, тээврийн салбарт гадаадаас
ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах асуудлыг
холбогдох журмын дагуу шийдвэрлүүлэх
2.2.6 Салбарын болон яамны ажилтнуудыг
шагнах,
урамшуулах
ажлыг
зохион
байгуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх
2.2.7 Салбарын ахмад настны бүртгэл
судалгааг хөтлөх, ахмад настнуудад
зориулсан арга хэмжээг зохион байгуулах
2.2.8 Яамны үйл ажиллагааны болон хүний
нөөцийн бодлогын ил тод, нээлттэй
байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
2.3.1 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХын гишүүн, Засгийн газраас санаачлан
боловсруулах хууль, УИХ-ын тогтоолын
төсөлд
Зам,
тээврийн
хөгжлийн
яамнаас
өгөх
саналын
төсөл
боловсруулах, танилцуулах
2.3.2 Салбар дундын үйл ажиллагаанд
хамаарах хууль, УИХ-ын тогтоолын төсөл

тогтоомжид нийцүүлэх
санал гаргаж байна.
Хүний нөөцтэй холбоотой
ажлууд тогтмол хийгдэж

Хүний нөөцтэй холбоотой
асуудлууд хууль, журмын дагуу

байна.

шийдвэрлэгдсэн байна.

Жилдээ

ТАЗ-ийн салбар
зөвлөлийн ажиллах
журмын дагуу хийгдэж
байна.

Салбар зөвлөлийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө батлан
хэрэгжүүлж, үр дүнг Төрийн
албаны зөвлөлд тайлагнасан
байна.

Тухай бүр

Хүний нөөцтэй холбоотой
ажлууд тогтмол хийгдэж
байна.

Жилдээ

Шинээр хийнэ.

Жилдээ

Тухай бүр

Жилдээ

2, 9 дүгээр
сард

Жилдээ

байнга

тухай бүр

Асуудлыг тухай бүр
холбогдох газарт уламжилж шийдвэрлүүлдэг
Яамны ажилтнуудын
шагналын судалгаа
хийгдэж байна

-

ТЗУГ

-

ТЗУГ

Холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу шийдвэрлэсэн байна.

-

ТЗУГ
АЗБХЗГ
ТЗДТБХЗГ
АТБХЗХ

Төлөвлөгөөг батлуулж,
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн
хангасан байна.

-

ТЗУГ

Хууль, холбогдох журмын дагуу
шийдвэрлэгдсэн байна.

-

Шагналын бүртгэл, мэдээллийн
санг бүрдүүлсэн байна

-

ТЗУГ

ТЗУГ

Зохион байгуулалтын арга хэмжээг
шуурхай авч хэрэгжүүлсэн байна.

-

Мэдээллийг яамны вэб
сайтад байршуулж байгаа.

Мэдээллийг олон нийтэд ил тод,
шуурхай хүргэсэн байна

-

ТЗУГ

Үндсэн хууль, салбарын
болон бусад хууль,
тогтоомжид нийцүүлсэн
санал өгч байна.

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон
бусад хууль тогтоомжид нийцсэн
саналыг өгсөн байна

-

ТЗУГ

Ажлын хэсгийн
хуралдаанд салбарын

Яамны эрх ашигт болон хууль
тогтоомжид нийцсэн санал,

-

ТЗУГ

Ахмадуудын судалгаа
гарсан байгаа.
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ТЗУГ

үзүүлэх” гэсэн зорилтын
хүрээнд

боловсруулах асуудлаар бусад яам,
байгууллагатай ажлын хэсгийн хүрээнд
хамтран ажиллах
2.3.3 Яам болон Сайд, Дэд сайд, Төрийн
нарийн
бичгийн
даргын
эрхлэх
асуудлаар гарсан эрх зүйн маргааныг
шүүх, хууль хяналтын байгууллагаар
хянан
шийдвэрлэх
ажиллагаанд
итгэмжлэлээр төлөөлөн оролцох, үр
дүнг тайлагнах
2.3.4 Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн маргааны
талаар мэдээллийн сан бүрдүүлэн, дүн
шинжилгээ хийж, яамны удирдлагыг
мэдээллээр хангаж ажиллах
2.3.5 Яамны удирдлага болон албан
хаагчдад эрх зүйн асуудлаар тайлбар
зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомжийг хэрэглэх
арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, санал
дүгнэлт гаргах
2.3.6 Яамны удирдлага, албан хаагчдад
шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийн
мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа зохион
байгуулах

2.4. “Гадаад харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлж,
хөгжүүлэх,
үйл
ажиллагааг
нь
зохицуулах”
гэсэн
зорилтын хүрээнд

2.3.7 Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн
албанд нийтийн болон хувийн ашиг
сонирхлыг
зохицуулах,
ашиг
сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах
2.3.8
Дайчилгааны
тухай
хуулийг
хэрэгжүүлэх
ажлыг
яам,
харьяа
байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах
2.3.9 Гамшгаас хамгаалах зам, тээврийн
улсын албаны үйл ажиллагааг зохицуулах,
зохион байгуулах
2.4.1 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2018
оны гадаад арга хэмжээний нэгдсэн
төлөвлөгөөг
батлуулж,
хэрэгжилтийг
хангуулах, үр дүнг тайлагнах
2.4.2 Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Дэд
сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргын
гадаад орнуудад хийх айлчлалын

тухайн чиглэлээрх зорилт,
бодлого, төлөвлөлт, хууль
тогтоомжид нийцүүлэх
санал гаргаж байна.

байнга

Шүүхэд гаргах тайлбар,
нотолгоог хууль, эрх зүйн
үндэслэлтэй гаргаж байна.

зохицуулалт тусгагдсан байна.
Яам хариуцагчаар орсон
тохиолдолд нэхэмжлэлийн
шаардлагыг хэрэгсэхгүй
болгуулах, нэхэмжлэгчээр
нэхэмжлэлийн шаардлагаа
хангуулж шийдвэрлүүлсэн байх

-

ТЗУГ

-

ТЗУГ

-

ТЗУГ

-

ТЗУГ

Шүүхээр шийдвэрлэгд-сэн
маргааны талаарх
мэдээллийг нэгтгэдэг.

Мэдээллийн сан бүрдүүлж,
удирдлдагыг шаардлагатай
мэдээллээр бүрэн хангасан байна.

Албан хаагчдын
боловсруулсан барим
бичгийг эрх зүйн хүрээнд
хянадаг.

Албан хаагчдад шаардлагатай
мэдээлэл, зөвлөгөөг өгч, эрх зүйн
асуудлаар зөрчилтэй баримт бичиг
гаргуулахгүй байна.

тухай бүр

Бусад байгууллагатай
хамтран зохион байгуулж,
яамны мэдээллийн цагаар
албан хаагчдад
мэдээллийг хүргэж байна.

Жилд 10-аас доошгүй сургалт,
сурталчилгааны ажлыг тусгай
хөтөлбөрийн дагуу зохион
байгуулсан байна.

жилдээ

Жил бүр төлөвлөгөө
гарган ажиллаж байна.

Хуулийг хэрэгжүүлэх ажлыг
төлөвлөгөөний дагуу зохион
байгуулж ажилласан байна.

-

ТЗУГ

жилдээ

Төлөвлөгөөний төсөл
боловсруулж байна

Дайчилгааны тухай хуулийн
хэрэгжилт хангагдсан байна.

-

ТЗУГ

жилдээ

Дүрэмд нийцүүлэн
ажиллаж байна.

-

ТЗУГ

жилдээ

Жил бүр төлөвлөгөө
батлуулан ажиллаж
байна.

-

ТЗУГ
(ГХАХ)

-

ТЗУГ
(ГХАХ)

улирал бүр

байнга

тухай бүр

Төлөвлөлтийн түвшинд
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Гамшгаас хамгаалах албыг
шуурхай мэдээллээр хангаж
ажилласан байна.
Төлөвлөгөө батлагдан, хэрэгжилт
хангагдсан байна. Холбогдох
байгууллагуудад тайлагнасан
байна.
Хууль, журмын дагуу бэлтгэл
ажлыг бүрэн хангасан байна.
Төлөвлөгөөг батлуулж,

бэлтгэлийг хангах, айлчлалын мөрөөр
авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг
батлуулж,
биелэлтийг
хангуулах,
хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг
тайлагнах, удирдлагыг мэдээллээр
хангах
2.4.3 Төр, засгийн тэргүүнүүд болон өндөр
дээд хэмжээний удирдах хүмүүсийн
гадаадад
айлчлахтай
холбогдуулан
бэлтгэл хангах, зам, тээврийн салбарын
чиглэлээр хэлэлцүүлэх саналуудыг нэгтгэн
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх,
айлчлалын мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж,
биелэлтийг нэгтгэн холбогдох газруудад
тайлагнах
2.4.4 Гадаад улс, олон улсын байгууллагын
шугамаар
болон
гадаад
хамтын
ажиллагааны чиглэлээр зохиогдох хурал,
зөвлөгөөн, бага хурал, сургалт, семинар,
үзэсгэлэнд оролцох, яамны албан хаагчид
болон харьяа байгууллагын удирдлагын
гадаад албан томилолтын үйл ажиллагааг
зохицуулах,
холбогдох
шийдвэрийг
гаргуулах, томилолтын үр дүнг тооцох
2.4.5 Гадаад улстай Засгийн газар
хоорондын хамтарсан комисс, зөвлөлдөх
уулзалт, дугуй ширээний уулзалт зэрэг
хамтын
ажиллагааны
тогтмолжсон
механизмын хүрээнд хэлэлцэх асуудалд
санал нэгтгэн хүргүүлэх, хуралдааны
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах,
хяналт тавих, тайлагнах, мэдээллээр
хангаж ажиллах
2.4.6
Гадаад
улс,
олон
улсын
байгууллагуудтай хоёр талын болон олон
талт
хамтын
ажиллагааны
гэрээ,
хэлэлцээр болон бусад баримт бичиг
байгуулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөөгөөр хангах, бүх талын дэмжлэг
үзүүлэх,
ёслолын
үйл
ажиллагааг
төлөвлөн хэрэгжүүлэх

хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг
тооцож ажилласан байна.

Тухай бүр

Тухай бүр

Тухай бүр

Тухай бүр

Төлөвлөлтийн түвшинд

Айлчлал амжилттай зохион
байгуулагдсан байна. Айлчлалын
мөрөөр хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө батлагдаж
хэрэгжилтэд хяналт тавьж үр дүнг
тооцож ажилласан байна

-

ТЗУГ
(ГХАХ)

Төлөвлөлтийн түвшинд

Арга хэмжээ амжилттай зохион
байгуулагдсан байх ба салбарын
төлөөлөл хамрагдсан байна.
Томилолтоор ажиллуулах
шийдвэр гарч хэрэгжин
тайлагнасан байна

-

ТЗУГ
(ГХАХ)

Төлөвлөлтийн түвшинд

Хуралдаанд салбарын асуудал
хэлэлцэгдэн, шийдвэр болон
хуралдааны мөрөөр хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөнд тусгагдсан байна.
Хэрэгжилтийг холбогдох
байгууллагад тайлагнасан байна.

-

ТЗУГ
(ГХАХ)

Төлөвлөлтийн түвшинд

Хамтын ажиллагааны баримт
бичиг байгуулах үйл ажиллагаа
шаардлагатай түвшинд хүрсэн
байна

-

ТЗУГ
(ГХАХ)
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Гурав. “Авто замын салбарын хууль, тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх"
гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

3.1.
“Авто
замын
салбарын
хууль,
тогтоомж,
бодлого,
хөтөлбөр,
төсөл,
стандарт,
норм,
нормативыг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
зохицуулах, биелэлтийг
хангуулах” гэсэн зорилтын
хүрээнд
3.2.
“Авто
замын
салбарын
тусгай
зөвшөөрлийн
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулах,
зохицуулах,
замын
хөдөлгөөний
аюулгүй байдлыг хангах
бодлогын хэрэгжилтийг
зохион байгуулах” гэсэн
зорилтын хүрээнд

3.3. “Авто замын барилга,
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх, технологийг
шинэчлэх,
аж
ахуйн
нэгжийн
засаглалыг
сайжруулах, үр ашгийг
дээшлүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулах,
зохицуулах,
дэмжлэг
үзүүлэх” гэсэн зорилтын
хүрээнд

3.1.1 Авто замын ТЭЗҮ-ийн судалгаа,
инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл, их
засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, ажлын
даалгаврыг боловсруулж, батлуулах
3.1.2. Авто зам, замын байгууламжийн
чанарыг сайжруулах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг
боловсруулж
батлуулан
хэрэгжилтийг ханган ажиллах

3.2.1 Авто замын салбарын
зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг
байгуулах, зохицуулах

1-4 улирал

1-4 улирал

Төлөвлөлтийн шатанд

Ажлын даалгаврууд батлагдсан
байна

-

АЗБХЗГ

Судалгааны шатанд

Төлөвлөгөө батлагдаж,
төлөвлөгөөнд тухайн жилд
хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга
хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн байна

-

АЗБХЗГ

Тогтмол хийгддэг ажил

Холбогдох журмын дагуу үйл
ажиллагааг зохион байгуулж
зохицуулсан байна.

-

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
55 хувь

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

22.6 сая
ам доллар

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

27.4 сая
ам доллар

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
65 хувь

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
25 хувь

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

тусгай
зохион

3.3.1 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Баруун бүсийн
босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл”-ийн
Багц-1: Хашаатын даваа-Шурагын гүүр
чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто
замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн
болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.2 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Баруун бүсийн
босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл”-ийн
Багц-2: Шурагын гүүр-Ховд чиглэлийн
53.9 км хатуу хучилттай авто замын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
3.3.3 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Баруун бүсийн
босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл”-ийн
Багц-3: Хашаатын даваа-Толбо сум

1-4 улирал

1-4 улирал

1-4 улирал

1-4 улирал
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36.5 сая
ам доллар

АЗБХЗГ

чиглэлийн 60 км хатуу хучилттай авто
замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн
болон зөвлөхийн гэрээний хэрэгжилтийг
хангуулах
3.3.4 АХБ-ны хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх “Баруун бүсийн
босоо тэнхлэгийн авто зам төсөл”-ийн
Багц-4:
Цагааннуур-Улаанбайшинт
чиглэлийн 25.8 км хатуу хучилттай авто
замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн
болон зөвлөхийн гэрээний хэрэгжилтийг
хангуулах.
3.3.5 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Улаанбаатар
Олон улсын шинэ нисэх онгоцны
буудал чиглэлийн хурдны авто замын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
3.3.6 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр
хэрэгжих
ТосонцэнгэлУлиастай чиглэлийн 114 км хатуу
хучилттай авто замын барилгын ажлын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах.
3.3.7 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр
хэрэгжих
БаянхонгорБайдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км
хатуу хучилттай авто замын барилгын
ажлын гүйцэтгэгчийн болон зөвлөхийн
гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.8 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн
67 км хатуу хучилттай авто замын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
3.3.9 “Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн
авто зам хөгжүүлэх төсөл”-ийн замаас
Мөст сум чиглэлийн 20.3 км хатуу
хучилттай авто замын барилгын ажлын
гүйцэтгэгчийн болон зөвлөхийн гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.10 АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр “Бүс

Барилгын ажлыг
эхлүүлсэн байна.

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлэж барилгын ажлыг
эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

Барилгын ажил 90%-д
хүрсэн байна.

Барилгын ажил 90%-д хүрсэн
байна.

140.3 сая
ам. доллар

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
58.8 хувь.

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

42.2 сая ам
доллар

АЗБХЗГ

1-4 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
39.07 хувь.

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

56.8 сая ам
доллар

АЗБХЗГ

1-4 улирал

Гүйцэтгэчийг сонгон
шалгаруулах тендер
зарлагдсан.

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

Хөрөнгө оруулалтын эх
үүсвэр шийдвэрлэгдсэн

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

8.6 тэрбум
төгрөг

АЗБХЗГ

АХБ-аас хөрөнгө
оруулахыг дэмжсэн,

Төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн
байна.

60.0 сая
ам.доллар

АЗБХЗГ

1-4 улирал

1-4 улирал

1-4 улирал

1-4 улирал
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нутгийн авто зам, засвар арчлалтын
төсөл”-ийн хэрэгжилтийг хангах
3.3.11 Цахир-Тосонцэнгэл чиглэлийн
127.1 км хатуу хучилттай авто замын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн болон
зөвлөхийн
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
3.3.12 Булган–Үенч-Ховд чиглэлийн 60 км
хатуу хучилттай авто замын барилгын
ажлыг гүйцэтгэгчийн болон зөвлөхийн
гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.13 Ханх-Монд чиглэлийн 22.3 км хатуу
хучилттай авто замын барилгын ажлын
гүйцэтгэгчийн болон зөвлөхийн гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.14 Байдрагийн гүүр-Алтай чиглэлийн
126.7 км хатуу хучилттай авто замыг барих

3.3.15 Сонгино сум-Хяргас нуурын зүүн
хаяа
чиглэлийн
135.5
км
хатуу
хучилттай авто замыг барих
3.3.16.
Тосонцэнгэлийн
4
замын
уулзвар-Нөмрөг-Сонгино чиглэлийн 167
км авто замыг барих
3.3.17 Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн
замаас Өлзийт сум, Өлзийт сумаас МөрөнТариалан чиглэлийн замын төгсгөлийг
холбох авто зам 1-р багц-120 км
3.3.18 Дорнод аймгийн Матад сумын
Тосон-Уул Дорнод аймгийн Матад сумын
Тосон-Уул XIX талбай-Баянхошуу боомт
чиглэлийн 210.7 км хатуу хучилттай авто
замын
барилгын
ажлын
гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах
3.3.19 Дорнод аймгийн Халх гол сумын
нутагт орших Матад газрын тосны 21-р
талбайгаас
Тосон
УулБаянхошуу
чиглэлийн авто замын 4 замын уулзвар

1-4 улирал

2-3 улирал

Санхүүжилтийн ерөнхий
хэлэлцээр ЗГ-аар
батлагдсан
6,790.6
сая төгрөг
Хөгжлийн
банк

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
95 хувь.

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

2-3 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
88 хувь.

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

2-3 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
66 хувь

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

Зураг төсөл
боловсруулагдсан, Төрийн
өмчийн концессын
зүйлийн жагсаалтад
тусгагдсан

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

2-4 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
80 хувь.

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

-

АЗБХЗГ

2-4 улирал

Гүйцэтгэгч болон зөвлөх
шалгарсан. Концессын
гэрээ хүчин төгөлдөр
болсон.

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

2-4 улирал

Гүйцэтгэгч болон зөвлөх
шалгарсан. Концессын
гэрээ хүчин төгөлдөр
болсон.

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

“Петрочайн
а Дачин
Тамсаг”
ХХК-ийн
хөрөнгө
оруулалт

Зураг төсөл боловсруулагдсан
байна.

“Петрочайна
Дачин Тамсаг”
ХХК-ийн

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
90 хувь.

Авто замын чиглэл
батлагдсан.
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5362.3
сая төгрөг
Хөгжлийн
банк
14340,4 сая
төгрөг
Хөгжлийн
банк

АЗБХЗГ

АЗБХЗГ

АЗБХЗГ

АЗБХЗГ

хүртлэх 57.8 км авто замын зураг төслийг
боловсруулах, барилгын ажлыг эхлүүлэх
нөхцөлийг бүрдүүлэх

хөрөнгө
оруулалт

3.3.20
Тавантолгойн
уурхайгаас
Ухаахудаг-Гашуунсухайт чиглэлийн авто
замд холбогдох 8.2 км хатуу хучилттай
авто замын барилгын ажлын гэрээний
хэрэгжилтийг хангуулах,

АЗБХЗГ

3.3.21 БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлээр
хэрэгжих Гачууртын уулзвараас НалайхЧойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто замд
өргөтгөл, шинэчлэл хийх ажилд холбогдох
дэмжлэгээр ханган ажиллах

2-4 улирал

Авто замын ТЭЗҮ, зураг
төсөл боловсруулагдаж
дууссан. Гүйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулсан.

Барилгын ажил 50 хувьд хүрсэн
байна.

“Эрдэнэс
Таван толгой”
ХК болон
“Эрдэнэс
Монгол” ХХКийн хөрөнгө
оруулалт

2-4 улирал

Гүйцэтгэгч сонгон
шалгарсан

Холбогдох дэмжлэгээр ханган
ажилласан байна. Барилгын ажлыг
эхлүүлсэн байна.

-

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын бүрэн
хэрэгжүүлж дууссан байна.

300.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

800,0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлын бүрэн
хэрэгжүүлж дууссан байна.

86.2 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

1,096.3 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

1,107.1 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлыг 60%-д хүргэсэн
байна.

1,488.1 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

3.3.22 Гэр бүл, ёслолын ордон хүртлэх
авто замын гүүр, авто зогсоол барих
/Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.23 Туул зөрлөг орчмын төмөр замын
доорх автомашины нүхэн гарц барих
/Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр
хороо/

2-4 улирал

3.3.24 23 дугаар байрны хойд талын
автомашины зогсоол барих /Улаанбаатар,
Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо/

2-4 улирал

3.3.25 Наадамчдын замын уулзвараас
Яармагийн автобусны шинэ эцсийн буудал
хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих
/Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.26 Ханын материал орчмын орон
сууцны хорооллын доторх 0.93 км хатуу
хучилттай авто зам барих /Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.27 Халуун усны байрнаас Их наран, Их
нарангаас Буяны зам хүртэлх 1.2 км хатуу
хучилттай авто зам барих /Улаанбаатар,
Сонгинохайрхан дүүрэг/

2-4 улирал

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.4
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.6
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.6
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.20
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.23
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.24
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3.3.28 Баянбулагийн 2 дугаар гудамжнаас
Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэлх
1.5км хатуу хучилттай авто зам барих
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.29 Туул голын Сонгинын 200 у/м
төмөрбетон гүүр барих /Улаанбаатар, ХанУул дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.30 Толгойт-Орбит чиглэлийн авто
замын
уулзвараас
Орбит-Баянголын
уулзвар хүртэлх авто замын их засвар
/Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/

2-4 улирал

3.3.31 Баянхонгор-Арвайхээр чиглэлийн
авто замын огцом эргэлтийг өөрчлөх, хатуу
хучилттай авто зам, 4.4 км /Баянхонгор,
Өлзийт сум/

2-4 улирал

3.3.32 Дөмөг захын уулзвараас 6 дугаар
хороолол хүртэлх авто замын өргөтгөл, 2.1
км /Орхон, Баян-Өндөр сум/

2-4 улирал

3.3.33
Гурванбулаг-Хишиг-Өндөр
чиглэлийн авто замын төгсгөлийн 22км
хатуу хучилттай авто зам барих /Булган/

2-4 улирал

3.3.34 Сумын төвийг Мянганы замтай
холбох хатуу хучилттай авто зам барих
/Дорнод, Баянтүмэн сум/

2-4 улирал

3.3.35 Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1
дүгээр багтай холбох авто замын нүхэн
гарц барих /Дархан-Уул, Дархан сум/

2-4 улирал

3.3.36 Сумын төвийн доторх 1.7 км хатуу
хучилттай авто зам, /Архангай, Ихтамир
сум/

2-4 улирал

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.25
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.30
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.42

Барилгын ажлыг 70%-д хүргэсэн
байна.

1,404.7 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж
барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

4,000.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

500.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

-

Барилгын ажлыг 60%-д хүргэсэн
байна.

3,000 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж
барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна.

20,900 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

800 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

2,000 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

2,000 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.12
Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.17
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.19
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.22
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АЗБХЗГ

3.3.37 Сумын төвийн хатуу хучилттай авто
зам барих /Төв, Зуунмод сум/

2-4 улирал

3.3.38 Согоогийн голын төмөрбетон гүүр
барих /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

2-4 улирал

3.3.39 Чоно харайхын гүүр барих /Завхан,
Дөрвөлжин сум/

2-4 улирал

3.3.40 Нарийн голын модон гүүр барих
/Баян-Өлгий, Толбо сум/

2-4 улирал

3.3.41 Хойд голын модон гүүр барих /БаянӨлгий, Толбо сум/

2-4 улирал

3.3.42 Орхон голын гүүрийн барилгын
ажлыг хэрэгжүүлэх /Сэлэнгэ, Орхонтуул
сум/

2-4 улирал

3.3.43 Бооржийн голын төмөр бетон гүүр
барих /Ховд, Мөст сум/

2-4 улирал

3.3.44 Сумын төвийн төмөр бетон гүүр
барих /Өвөрхангай, Хужирт сум/

2-4 улирал

3.3.45 Мандлын голын 62 у/м төмөр бетон
гүүр барих /Баянхонгор, Галуут сум/

2-4 улирал

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.26
Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.26
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.31
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.32
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.1.33
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.34
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.1.35
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.36
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Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

1,000.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

1,600.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлыг бүрэн
хэрэгжүүлсэн байна.

80.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлыг бүрэн
хэрэгжүүлсэн байна.

50.0сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажлыг бүрэн
хэрэгжүүлсэн байна.

30.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

500.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

800.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

400.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

578.7 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

3.3.46 Галын голын 36.7 у/м төмөр бетон
гүүр барих /Дорнод, Цагаан-Овоо сум/

2-4 улирал

3.3.47 Намирын голын төмөр бетон гүүр,
авто зам барих /Увс, Өмнөговь сум/

2-4 улирал

3.3.48 Ширээгийн голын төмөр бетон гүүр,
90.9 у/м /Завхан, Цагаанхайрхан сум/

2-4 улирал

3.3.49 Авто зам, гүүрийн барилгын ажлыг
хэрэгжүүлэх /Төв, Зуунмод сум, 2, 6 дугаар
баг/

2-4 улирал

3.3.50 Онгийн голын модон гүүр барих
/Өвөрхангай, Зүүнбаян-Улаан сум/

2-4 улирал

3.3.51 Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км
хатуу хучилттай авто замыг барих
2-4 улирал
3.3.52 Өгийнуур – Батцэнгэл - Их Тамир
чиглэлийн 130.6 км хатуу хучилттай авто
замыг барих
3.3.53 Дашинчилэн-Их тамир чиглэлийн
130 км авто замын Орхон голын 220 урт
метр төмөр бетон гүүрийг барих
3.3.54 Яармагийн гүүрийг засварлан,
улмаар шинээр параллель гүүр, нүхэн гарц
барих замаар олон түвшний огтлолыг бий
болгох, 360 урт метр гүүр, 40 урт метр
нүхэн гарц барих
3.3.55
Хялганат-Хангал-Эрдэнэт
чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын
ажлыг хийж гүйцэтгэх

2-4 улирал

2-4 улирал

Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.38
Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.40
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.1.41
Зураг төсөл
боловсруулагдсан, Төрийн
өмчийн концессын
зүйлийн жагсаалтад
тусгагдсан.
Зураг төсөл
боловсруулагдсан

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

-

2-4 улирал

2-4 улирал

Зураг төсөл
боловсруулагдсан
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Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

767.8 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

3,9455.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж

2,245.2 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.

1,250.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.

120.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

3.3.56 Туул гол дээгүүрх Баянзүрхийн 288
урт метр болон Сонсголонгийн 289.4 урт
метр төмөр бетон гүүрийг барих

2-4 улирал

3.3.57 Чойбалсан хотоос Хавирга хилийн
боомт чиглэлд 124.5 км хатуу хучилттай
авто зам барих

2-4 улирал

3.3.58 Дорнод аймгийн Хэрлэн сумаас
Хавиргын боомт чиглэлийн авто замаас
Эрээнцав боомт чиглэлийн 160 км хатуу
хучилттай авто зам барих

2-4 улирал

3.3.59 Чойбалсан хотоос Баянхошуу
хилийн боомт /Халхгол сум/ чиглэлд 323 км
хатуу хучилттай авто зам барих
3.3.60 Чойбалсан хотоос Ульхан хилийн
боомт чиглэлд 233.48 км хатуу хучилттай
авто зам барих
3.3.61
Хужирт-Төвхөн
хийд-Улаан
цутгалан,
Хархорин-Хужирт-Арвайхээр
чиглэлийн авто замыг шинээр барих
3.3.62 Өмнөговь аймгийн Даланзадгад
сумын Шар тээг-Цогтцэций сумын төв
хүртэлх 59.6 км хатуу хучилттай авто замыг
үргэлжлүүлж дуусгах
3.3.63 Улаанбаатар-Алтанбулаг чиглэлийн
олон улсын авто замаас Шаамар,
Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Түшиг чиглэлийн
112 км авто зам барих

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

3.3.64
Дархан-Эрдэнэтийн
чиглэлийн
замаас Орхонтуул сумын төв хүртэл 65 км
хатуу хучилттай авто зам барих

2-4 улирал

3.3.65 Дархан-Улаанбаатарын чиглэлийн
авто замаас Мандал сумын төв хүртэл 32
км хатуу хучилттай авто зам барих

2-4 улирал

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

-

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

90.1 км авто замын зураг
төсөл боловсруулагдсан

Зураг төсөл
боловсруулагдсан, Төрийн
өмчийн концессын
зүйлийн жагсаалтад
тусгагдсан.
Зураг төсөл
боловсруулагдсан, Төрийн
өмчийн концессын
зүйлийн жагсаалтад
тусгагдсан.
-

-
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Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Концессын гэрээ хүчин төгөлдөр
болж, барилгын ажил эхэлсэн
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

3.3.66 Аймгийн төв Сүхбаатар сумын
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төв дотор 34
км хатуу хучилттай авто зам барих
3.3.67 Даланжаргалан сумаас Бор-Өндөр
чиглэлийн 45 км хатуу хучилттай зам барих

3.3.68 Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс
чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын
барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн дуусгах
3.3.69 Чоно харайхын голын 37.68 урт метр
гүүрийг барих /Ховд аймаг Дөргөн сум/

3.3.70 Тавантолгой, Сайншанд чиглэлийн
бетонон хучилттай, хүнд даацын 500 км
авто зам барих ТЭЗҮ-ийг боловсруулж,
хөрөнгө
оруулалтын
нөхцөлийн
тохиролцоо, судалгаа хийх
3.3.71 Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км
хатуу хучилттай авто замыг барих /Ховд,
Увс аймаг/
3.3.72 Алтай-Улиастай чиглэлийн 138 км
хатуу хучилттай авто замыг барих /ГовьАлтай, Завхан аймаг/

3.4. “Замын ашиглалт,
засварын үйл ажиллагааг
зохион байгуулах, зам
ашиглалт,
засварын
байгууллага, аж ахуйн
нэгжийн
засаглалыг
сайжруулах, үр ашгийг
дээшлүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулах,
зохицуулах,
дэмжлэг
үзүүлэх” гэсэн зорилтын
хүрээнд

3.4.1
Улсын
төсвийн
хөрөнгөөр
санхүүжигдэх улсын чанартай авто зам,
гүүрийн засвар, арчлалтын ажлын 2018
оны төлөвлөгөөг батлуулах
3.4.2 Олон улс, улсын чанартай авто
зам, замын байгууламжид чиглэл
бүрээр урсгал засвар, арчлалтын ажлыг
зохион байгуулах.
3.4.3 Олон улс, улсын чанартай авто зам,
замын байгууламжийг хариуцан ажиллах,
Замын сангийн хөрөнгөөр 2018 онд
гүйцэтгэх
замын
засвар
арчлалтын
захиалагч гүйцэтгэгч нарын хооронд

-

2-4 улирал

-

2-4 улирал

2-4 улирал

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

-

2-4 улирал

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ

2-4 улирал

-

2-4 улирал

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

2-4 улирал

Зураг төсөл
боловсруулагдсан

Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.

Судалгааны шатанд

Улсын чанартай авто зам, гүүрийн
засвар, арчлалт, шинэчлэлтийн
ажлын төлөвлөгөөг Сайдын
тушаалаар батлуулсан байна.

-

Олон улсын болон улсын чанартай
авто зам, замын байгууламжид
хийгдэх засвар арчлалтын ажлын
график төлөвлөгөөг батлуулж
хэрэгжүүлсэн байна

20 000,0 сая
төгрөг

Олон улсын болон улсын чанартай
авто зам, замын байгууламжийн
байнгын бэлэн байдал хангагдсан
байна

-

1 улиралд

1-4 улирал

1-4 улирал

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.2
Олон улс, улсын чанартай
12640 км авто зам, замын
байгууламжийг төрийн
өмчит 20, хувийн
хэвшлийн 8 нийт 28
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-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
-

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

байгуулах
гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
3.4.4 Аймгийн төвийн 4.5 км авто замын
өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын гэрээний
хэрэгжилтийг
хангуулах
/Баян-Өлгий,
Өлгий сум/
3.4.5 Аймгийн төвийн 4.312 км хатуу
хучилттай авто замын шинэчлэлтийн
ажлын гэрээний хэрэгжилтийн хангуулах
/Ховд, Жаргалант сум/
3.4.6 Аймгийн төвийн 10.4 км авто замын
өргөтгөл,
шинэчлэлтийн
ажлыг
хэрэгжүүлэх /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

компани гэрээгээр
хариуцан ажиллаж байна.
2-4 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
65 хувь

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

2253,8 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

2-4 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
55 хувь

Барилгын ажил бүрэн хийгдэж
дууссан байна.

2529,5 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж,
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.

8000,0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

600.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулж,
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.

1,500.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

2-4 улирал

3.4.7 Дасгалын 5.7 км шороон замын
засвар, шинэчлэлт /Архангай, Тариат сум/
2-4 улирал
3.4.8 Хожуулын голын эх хүртэлх 90 км
авто замын засвар, /Завхан, Тосонцэнгэл
сум/

2-4 улирал

3.4.9 Зуслангийн авто зам, давааны засвар
/Баян-Өлгий, Толбо сум/
2-4 улирал
3.4.10 Хараа голын 135 у/м төмөр бетон
гүүрийн засвар /Дархан-Уул, Дархан сум/

3.4.11 Гашууны голын төмөр бетон гүүрийн
их засвар, 72.0 у/м /Увс, Улаангом сум/

3.4.12 Онон голын 238.9 у/м төмөр бетон
гүүрийн засвар, /Хэнтий, Дадал, БаянАдарга сум/

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.3
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.5
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.11
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.11

2-4 улирал

Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан

2-4 улирал

Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан

2-4 улирал

Инженерийн
нарийвчилсан зураг, төсөл
боловсруулагдсан
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Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж,
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж,
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.
Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж,
батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.

60.0 сая
төгрөг

1,144.7 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

2,100.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

2,426.1 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

3.4.13 Ил гүүрийн засвар /Увс, Улаангом
сум, Халиудай баг/
2-4 улирал
3.4.14 Дунд голын гармын засвар /Увс,
Улаангом сум/
2-4 улирал
3.4.15 Хөндлөнгийн голын
засвар /Увс, Улаангом сум/

далангийн
2-4 улирал

3.4.16 Хорооллын доторх авто замын
засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1, 2,
3, 4 дүгээр хорооны байруудын дотрох
холбосон зам/
3.4.17 Бага тойргийн байрнуудын дундах
авто зам болон явган хүний замын засвар
/Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар
хороо/
3.4.18 Хорооллын доторх авто замын
засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 5
дугаар хороо, 11, 14, 20, 30 дугаар байр/
3.4.19 Хорооллын доторх 3 км авто замын
засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16
дугаар хороо/
3.4.20 Хорооллын доторх 17 км авто замын
засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7,
8, 9, 10 дугаар хороо /
3.4.21 Хорооллын доторх 3 км авто замын
засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19
дүгээр хороо/

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

2-4 улирал

МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.15
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.16
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.17
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.4
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.4
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.7
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.8
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.9
МУ-ын 2018 оны төсвийн
тухай хууль, Хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
XIV.1.2.10
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Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Барилгын ажил бүрэн хэрэгжиж
дууссан байна.

Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.
Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.
Батлагдсан хөрөнгийн дүнд
барилгын ажлыг хэрэгжүүлсэн
байна.

20.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ

30.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

50.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ

1000.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

80.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

605.8 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

1500.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

3000.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

1000.0 сая
төгрөг

АЗБХЗГ

3.4.22 Олон улс болон улсын чанартай
авто замд техник ашиглалтын түвшин
тогтоох судалгаа хийх

1-3 улирал

Судалгааны шатанд

3.4.23 Олон улс болон улсын чанартай
авто замд хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа
хийх

2-4 улирал

Судалгааны шатанд

3.4.24 Олон улс болон улсын чанартай
авто замд Төлбөр авах цэг шинээр
байгуулах

1-4 улирал

Судалгааны шатанд

3.4.25 Улаанбаатар-Дархан-Алтанбулаг,
Улаанбаатар-Арвайхээр, Дархан-Эрдэнэт,
Улаанбаатар-Чингис,
Налайх-Чингис
чиглэлийн нийт 504 км авто замд их засвар
шинэчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
3.4.26 Дархан-Эрдэнэт, УлаанбаатарАрвайхээр, Улаанбаатар-Чингис, НалайхЧойр,
Хархорин-Цэцэрлэг,
УлаангомХандгайт,
Өлгий-Улаан
байшинт
чиглэлийн 725 км авто замд ээлжит
засварын ажлыг гүйцэтгэх
3.4.27 Чигэстэй, Онги, Түргэн, Цалгар, Усан
хоолой, Цагаан сүм, Тэс, Хэрлэн, Буянт,
Хуурай хөндий, Хараагийн нийт 1128.5 урт
метр төмөр бетон гүүрэнд их засвар
шинэчлэлийн ажил хийх

1-4 улирал

1-4 улирал

1-4 улирал

Судалгааны шатанд

Судалгааны шатанд

Судалгааны шатанд

Олон улсын болон улсын чанартай
1000 км авто замд техник
ашиглалтын судалгаа хийсэн
байна.
Олон улсын болон улсын чанартай
авто замуудад хөдөлгөөний
эрчмийн судалгаа хийсэн байна.
Шинээр 4 байршилд Төлбөр авах
цэг байгуулсан байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг
шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн
холбогдох арга хэмжээг авсан
байна.

-

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

-

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

-

АЗБХЗГ
(ЗАЗХ)

-

БТГ
АЗБХЗГ

-

БТГ
АЗБХЗГ

-

БТГ
АЗБХЗГ

Дөрөв. ”Авто тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө,
дэмжлэг үзүүлэх” гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
4.1.
“Авто
тээврийн
салбарын
хууль
тогтоомж,
хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг,
төлөвлөгөө,
төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
ажлыг зохион байгуулах,
зохицуулах, биелэлтийг
хангуулах”
гэсэн
гол
зорилтын хүрээнд

4.1.1 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг
хангах, зам тээврийн ослыг бууруулахад
чиглэсэн
цогц
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлэх
4.1.2
Монгол-Орос-Хятадын
эдийн
засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт
тусгагдсан АН3, АН4 чиглэлийн авто
замын тэмдэг, тэмдэглэгээг шинэчлэх,
сайжруулах ажлыг зохион байгуулах
4.1.3 Тээврийн хэрэгслийн техникийн
хяналт,
татвар,
даатгал,
авто

1-4 улирал

Судалгааны түвшинд

Төлөвлөгөө боловсруулан
хэрэгжилтийг зохион байгуулсан
байна

2-3 улирал

-

Бүрэн тэмдэгжүүлсэн байна

1-12 сар

Судалгааны шатанд

Систем нэвтрүүлэх ажлыг
эхлүүлсэн байна
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-

АТБХЗГ

-

АЗБХЗГ
АТБХЗГ

-

АТБХЗГ

үйлчилгээний салбарт RFID системийг
нэвтрүүлэх
4.2.1 “Авто үйлчилгээний мэдээллийн
нэгдсэн сан байгуулах ажлыг зохион
байгуулах

4.2. “Авто үйлчилгээ,
Судалгаа, боловсруулалт
Сангийн программ хангамж
тээврийн
хэрэгслийн
1-2 улирал
АТБХЗГ
хийгдэж байна
хийгдэж ашиглаж эхэлсэн байна
техникийн
хяналтын
үзлэг, бүртгэлийн үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулахад чиглэгдсэн
4.2.2 “Замын хөдөлгөөний аюулгүй
бодлогын хэрэгжилтийг
байдлын
сан”-г
ашиглах
журам
2 улирал
Судалгаа хийгдэж байна
Журам батлагдсан байна
зохион
байгуулах,
АТБХЗГ
боловсруулах
зохицуулах, мэргэжлийн
удирдлагаар
хангах”
гэсэн гол зорилтын хүрээнд
4.3.
“Авто
тээврийн 4.3.1
“Улаанбаатар
хотын
нийтийн
1-4 улирал
АDB-гийн санхүүжилтээр
Тусгай замын автобусны авто
салбарын
тусгай тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын
хэрэгжих төсөл
замын трассыг тогтоож, зураг
78 сая.
АТБХЗГ
зөвшөөрлийн
үйл хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх
батлагдсан.
төслийг боловсруулж батлуулсан
ам.доллар
ажиллагааг
зохион
байна.
байгуулах,
зохицуулах 4.3.2 Улс, хот хоорондын нийтийн
1-4 улирал
Монгол Улсын СЯ, ЭКСИМ
Автобусны нийлүүлэгчийг сонгон
25.0 сая. ам.
АТБХЗГ
болон
тээвэрлэлтийн тээврийн
үйлчилгээнд
дэмжлэг
банк МОN-11, MON-12/16шалгаруулсан байна.
доллар
болон
замын үзүүлэх” төслийн 2-р үе шатны төслийг
734 гэрээ батлагдсан.
хөдөлгөөний
аюулгүй хэрэгжүүлэх
байдлыг
хангах, 4.3.3 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд
2 улирал
Төсөл хэрэгжиж байгаа
Аудит хийх тогтолцоо бүрдсэн
1.0 сая. ам.
АТБХЗГ
үйлчилгээний
чанар, аудит хийх тогтолцоог бүрдүүлэх
байна.
доллар
хүртээмжийг
сайжруулахтай
1-4 улирал
Хийгээр цэнэглэх станц
Байгалийн хийгээр ажилладаг
Төр хувийн
АТБХЗГ
холбогдсон
хууль 4.3.4 Нийслэлийн нийтийн тээврийн
үйлчилгээнд байгаль орчинд ээлтэй
бий болсон.
автобусны үйлчилгээг нэвтрүүлсэн хэвшлийн
тогтоомжийн
байна.
түншлэл
хэрэгжилтийг
зохион тээврийн шинэ төрөл нэвтрүүлэх ажлыг
байгуулах,
биелэлтийг эхлүүлэх
хангуулах”
гэсэн
гол
зорилтын хүрээнд
4.4. “Эрэлтэд нийцсэн 4.4.1 Олон улсын болон улсын чанартай
1-4 улирал
Судалгааны шатанд
Хувийн хэвшлийн хүрээнд 5
Төр хувийн
АТБХЗГ
тогтвортой, хүртээмжтэй авто замын дагуу 150-200 км тутамд олон
үйлчилгээний байгууламж
хэвшлийн
тээвэрлэлтийн
улсын стандартад нийцсэн авто замын
баригдаж эхэлнэ.
түншлэл
үйлчилгээг
зохион дагуух үйлчилгээний байгууламжууд барьж
байгуулахад чиглэгдсэн байгуулах ажлыг эхлүүлэх
бодлогын хэрэгжилтийг 4.4.2
Аюулгүй,
найдвартай,
их 1-4 улирал
Төсөл хэрэгжих шатанд
100 автобусаар парк шинэчлэл
Төр хувийн
АТБХЗГ
зохион
байгуулах, багтаамжийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэн
хийгдсэн байна.
хэвшлийн
зохицуулах, мэргэжлийн 400-аас
доошгүй
автобусаар
парк
түншлэл
удирдлагаар
хангах” шинэчлэх
гэсэн гол зорилтын хүрээнд
Тав. “Төмөр зам, далай ашиглалт болон усан замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах,
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх" гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
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5.1.1 Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төмөр
замын
салбар
дахь
хамтын
ажиллагааны асуудлаарх гурван талт
5.1.
“Төмөр
замын
тээврийн
салбарын
хууль
тогтоомж,
хөгжлийн
бодлогын
баримт
бичиг,
төлөвлөгөө,
төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
болон
төмөр
замын
тээврийн үйл ажиллагааг
тасралтгүй
хэвийн
явуулах ажлыг зохион
байгуулах,
зохицуулах,
биелэлтийг
хангуулах”
гэсэн гол зорилтын хүрээнд

5.2. “Төмөр замын зарим
объект, үйл ажиллагаанд
гэрчилгээ,
зөвшөөрөл
олгох,
бүртгэлжүүлэх,
мэдээллийн
сан
бий
болгох, төмөр замын
сүлжээг
нэмэгдүүлэх,
бодлогын хэрэгжилтийг
зохицуулах” гэсэн гол
зорилтын хүрээнд

1-4 улирал

жил бүр 3 талт хэлэлцээр
зохион байгуулахаар
тохирсон.

ГХЯ-тай хамтран зөвлөгөөн зохион
байгуулсан байна

-

1, 3 улирал

Бага хурлын III хуралдаан
2017 оны 11 дүгээр сарын
27-ноос 12 дугаар сарын
01-нд зохион
байгуулагдсан

Хуралдаанд оролцох бүрэлдэхүүн
болон төлөөлөгчдийн удирдамж,
бүрэн эрх гаргуулан хуралд
оролцох

-

1-4 улирал

ОХУ-д 13 дугаар
хуралдаан зохион
байгуулагдсан.

14 дүгээр хуралдаан Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулсан байна.

-

1-4 улирал

Төмөр замын зурвас
газрын байр зүйн болон
кадастрын зургийг
боловсруулсан.

Төмөр замын зурвас газрын
хэмжээ, хил зааг тогтоох,
гэрчилгээжүүлэх тухай санал
боловсруулан аймаг, нийслэлийн
Засаг даргад хүргүүлсэн байна.

-

ТЗДТБХЗГ
ТЗУГ
ГХАХ

зөвлөгөөн зохион байгуулах
5.1.2 “Олон улсын төмөр замын шууд
харилцааны тухай конвенц”-ийн бичвэрийг
хэлэлцэх бага хурлын IV, V хуралдаанд
оролцох
5.1.3 Худалдаа-эдийн засаг, шинжлэх
ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны
Монгол-Оросын
Засгийн
газар
хоорондын тээврийн ажлын хэсгийн
хуралдаан зохион байгуулах
5.1.4 Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
“УБТЗ” ХНН-ийн төмөр замын зурвас газар
болон технологийн зориулалтын барилга
байгууламжуудын доорх газрын хэмжээ,
хил зааг тогтоох, гэрчилгээжүүлэх

5.1.5 ОХУ-ын нутаг дэвсгэрээр төмөр
замаар дамжин өнгөрөх тээврийн
нөхцөлийн
тухай
Засгийн
газар
хоорондын хэлэлцээр байгуулах

1-4 улирал

5.2.1
Тавантолгой-Гашуунсухайт
чиглэлийн төмөр замын барилгын
ажлыг үргэлжлүүлэх.

2-4 улирал

5.2.2 Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр
замын ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах

5.2.3
Нарийнсухайт-Шивээхүрэн
чиглэлийн төмөр замын барилгын
ажлыг эхлүүлэх

Төмөр замаар дамжин
өнгөрөх ачаа тээвэрлэх
нөхцөлийн тухай Монгол
Улсын Засгийн газар,
ОХУ-ын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээрийн
төслийг тохиролцсон,
Хэлэлцээрт гарын үсэг
зурах бүрэн эрх олгогдсон.
Барилгын ажилд
шаардлагатай
санхүүжилтийг
шийдвэрлэх, барилгын
ажлыг үргэлжлүүлэх

1-4 улирал

ТЭЗҮ, зураг төслийг
боловсруулж барилгын
ажилд шаардлагатай
санхүүжилтийг
шийдвэрлэх

1-4 улирал

Барилгын ажилд
шаардлагатай
санхүүжилтийг
шийдвэрлэх
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Төмөр замаар дамжин өнгөрөх
ачаа тээвэрлэх нөхцөлийн тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрийг Оросын талтай
байгуулсан байна.

Барилгын ажлын 60% гүйцэтгэсэн
байна.

ТЭЗҮ-ийг шинэчилж, зураг төслийг
боловсруулж барилгын ажлыг
эхлүүлэх

ТЗДТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ
БТГ
ТЗУГ
ГХАХ
ТЗДТБХЗГ
ХШҮДАГ

ТЗДТБХЗГ
-

3000.0
Гадаад эх
үүсвэр
238.0
Хувийн
хөрөнгө
оруулалт,
Гадаад эх
үүсвэр

ТЗДТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ
ТЗДТБХЗГ

Барилгын ажил эхэлсэн байна.

-

5.2.4 УБТЗ-ын галт тэрэгний хөдөлгөөнийг
зохицуулах автомат хориглолын систем,
диспетчерийн төвлөрүүлэлт нэвтрүүлэх

1-3 улирал

УБТЗ-ын техникийн
шинэчлэлийн хөтөлбөрийн
эхний шат нь хэрэгжсэн

Хөтөлбөрийн дараагийн шатыг
хэрэгжүүлж эхлэх

-

5.2.5 УБТЗ-ын гол замын их засварын
ажлыг гүйцэтгэх /200 км/

1-4 улирал

төмөр замын их засвар 50
км хийгдсэн

төмөр замын их засвар 45 км
хийгдсэн байна.

-

5.2.6 Төмөр замын зорчигч, ачаа тээврийн
үйлчилгээнд орчин үеийн менежментийн
аргуудыг бий болгох,
үйлчилгээний
чанарыг сайжруулах

1-4 улирал

Шинээр

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний
чанар сайжирсан байна.

-

ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулсан
байна.

229.5 Хувийн
хөрөнгө
оруулалт,
Гадаад эх
үүсвэр

ТЗДТБХЗГ

Гадаад эх
үүсвэр

ТЗДТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ
ТЗДТБХЗГ

5.2.7
“Зүүнбаян-Ханги”
чиглэлийн
төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төслийг
боловсруулах

1-4 улирал

Шинээр

5.2.8 “Богдхан төмөр зам” төслийн ТЭЗҮ,
зураг төсөл боловсруулах

1-4 улирал

АХБ-тай харилцан
ойлголцлын санамж бичиг
байгуулсан.

2-4 улирал

Концессын гэрээ
байгуулагдсан

1-4 улирал

Логистикийн төвийн
барилгын ажил 80%-тай
байна

Логистикийн төвийн барилгын
ажлыг 95% хүргэсэн байна

23.3
Гадаад эх
үүсвэр

1-4 улирал

Төмөр замын зурвас
газрын байр зүйн болон
кадастрын зургийг
боловсруулсан.

Төмөр замын зурвас газрын
хэмжээ, хил зааг тогтоох,
гэрчилгээжүүлэх тухай санал
боловсруулан аймаг, нийслэлийн
Засаг даргад хүргүүлсэн байна.

-

ТЗДТБХЗГ
ХШҮДАГ

5.2.12 Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн
“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН байгуулах
тухай 1949 оны хэлэлцээрийг шинэчлэх
яриа хэлэлцээрийг үргэлжлүүлэх

1-4 улирал

Монгол Улсын Ерөнхий
сайдын 2016 оны 10
дугаар сарын 07-ны
өдрийн 71 дүгээр
захирамжаар ажлын хэсэг
байгуулагдсан.

Хэлэлцээрийг зах зээлийн
өнөөгийн нөхцөлд нийцүүлэн
шинэчлэх асуудлаар яриа
хэлэлцээг үргэлжлүүлэх

-

ТЗДТБХЗГ

5.3.1 Олон улсын Далайн байгууллагаас
хийсэн Аудитын шалгалтын дүгнэлтийн
дагуу төлөвлөгөө гаргаж эхний жилийн
биелэлтийг хангаж ажиллах

1-4 улирал

Аудитын шалгалтад
хамрагдсан

Аудитын шалгалтын мөрөөр
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
батлагдаж хэрэгжсэн байна

-

ТЗДТБХЗГ
ДАУЗТХ

1-4 улирал

Хөлөг онгоцыг алсын
зайнаас хянах хяналтын
системийг боловсруулж
эхэлсэн

Монгол Улсын хөлөг онгоцны
бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг
онгоцонд алсын зайнаас хянах

-

ТЗДТБХЗГ
ДАУЗТХ

5.2.9 Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр
замын суурь бүтцийн барилгын ажлыг
эхлүүлэх
5.2.10 “Бүс нутгийн логистикийн төвийг
хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд ЗамынҮүдийн логистикийн төвийн барилга
угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэх
5.2.11 Аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэрт
“УБТЗ” ХНН-ийн төмөр замын зурвас газар
болон технологийн зориулалтын барилга
байгууламжуудын доорх газрын хэмжээ,
хил зааг тогтоох, гэрчилгээжүүлэх

5.3.
“Далай
ашиглалт
болон
усан
замын
тээврийн
салбарын
хууль
тогтоомж,
хөгжлийн
бодлогын
баримт
бичиг,
төлөвлөгөө,
төсөл,
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

ТЗДТБХЗГ

5.3.2 Монгол Улсын хөлөг онгоцны
бүртгэлд бүртгэгдсэн хөлөг онгоцыг
бүртгэлийн
боомтоос
хянах
LRIT
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“Богдхан төмөр зам” чигийн
судалгаа, ТЭЗҮ-ийг боловсруулсан
байна.
Тус чиглэлийн төмөр замын суурь
бүтцийг барих ажлын гэрээний
заалтыг хэрэгжүүлсэн байна

282.0
ТХХТ

ТЗДТБХЗГ
ТЗДТБХЗГ
,
ХШҮДАГ,
БТГ

ажлыг зохион байгуулах,
зохицуулах, биелэлтийг
хангуулах”
гэсэн
гол
зорилтын хүрээнд

мэдээллийн төвийн үйл ажиллагааг
эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах
5.3.3 Далайн тээвэр, хөлөг онгоцны
бүртгэлийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй
болгож, олон улсын стандартад нийцүүлэх
5.3.4 Далбааны эзэн улсын үүрэг,
хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй
болгож,
Монголын
хөлөг
онгоцны
бүртгэлийн
чанарыг
сайжруулах,
өргөжүүлэх

хяналтын системийг суурилуулах
бэлтгэл ажлыг хангасан байна.

1-4 улирал

Далай ашиглах тухай
хуулийн шинэчилсэн
найруулгын үзэл
баримтлалын төслийг
боловсруулж байна.
Аудитын шалгалтад
хамрагдсан

1-4 улирал
Судалгааны шатанд

Хуулийн шинэчилсэн найруулгын
үзэл баримтлалын төслийг
Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлсэн байна.

-

ТЗДТБХЗГ
ДАУЗТХ

Хяналтыг хэрэгжүүлэх
итгэмжлэгдсэн байгууллагыг
сонгож, гэрээ байгуулсан байна
Хөлөг онгоцны бүртгэлийн
компанитай Агентын гэрээ
байгуулсан байна.

-

ТЗДТБХЗГ
ДАУЗТХ

5.4.1
Хөвсгөл нуурт усан замын дэд
Хөвсгөл нуурт усан замын
бүтцийг хөгжүүлж, аюулгүй, байгаль
ТЗДТБХЗГ
1-4 улирал
Шинээр
зогсоолын төв буудал барих
орчинд ээлтэй усан замын тээврийн
ДАУЗТХ
концесс зарласан байна.
үйл ажиллагааг сайжруулах
5.4.2
Монгол Улсын хөлөг онгоцны
Монгол Улсын хөлөг онгоцны
Бэлтгэл ажлыг хангаж
ТЗДТБХЗГ
бүртгэлийг
Улаанбаатар
бүртгэлийн
1-4 улирал
бүртгэлийг Улаанбаатар боомтод
байна
ДАУЗТХ
боомтод төвлөрүүлэх ажлыг эхлүүлэх
төвлөрүүлж эхэлсэн байна.
5.4.3
Байгаль орчинд ээлтэй усан
замын тээврийг хөгжүүлэхэд анхаарч
Дүрэм, журмын төслийг
ТЗДТБХЗГ
төрийн байгууллагууд, хувийн хэвшил,
1-4 улирал
Судалгааны шатанд
боловсруулж батлуулсан байна.
ДАУЗТХ
иргэд
хоорондын
уялдаа
холбоог
сайжруулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх
Зургаа. “Иргэний нисэхийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах” гэсэн стратегийн зорилтыг
хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
5.4.
“Усан
замын
тээврийн
үйлчилгээ
үзүүлэх
тусгай
зөвшөөрөл
олгох,
бүртгэл
хөтлөх,
үйл
ажиллагааг нь хэвийн
явуулах
бодлогын
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах, зохицуулах”
гэсэн гол зорилтын хүрээнд

6.1. “Иргэний нисэхийн
салбарын
хууль
тогтоомж,
хөгжлийн
бодлогын баримт бичиг,
түүнийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө,
төсөл,
хөтөлбөрийг
зохион
байгуулах,
зохицуулах
замаар
иргэний
нисэхийн
тогтвортой, хүртээмжтэй
үйлчилгээг хангах” гэсэн
гол зорилтын хүрээнд

6.1.1 Иргэний нисэхийн багц дүрмийг
олон улсын стандартад нийцүүлэн
шинэчлэн сайжруулах
6.1.2 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын
дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө
/2018-2020 он/-г батлуулах
6.1.3
“Агаарын
тээврийн
зайлшгүй
үйлчилгээний хөтөлбөр”-ийг батлуулж,
хэрэгжүүлэх
6.1.4 “Агаарын зайг нисэхэд ашиглах
журам”-ыг батлуулж, хэрэгжүүлэх
6.1.5 Завхан аймгийн “Доной” нисэх
буудлын хөөрч буух хатуу хучилттай
зурвас, үерийн далан байгуулах
6.1.6 Ховд аймгийн нисэх буудлыг өргөтгөн
шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн авах 4С
хүчин чадалтай болгох

2-3 улирал

Дүрмүүдийг
боловсруулж байна.

Багц дүрмийг Зам, тээврийн
хөгжлийн сайдын тушаалаар
батлуулсан байна.

-

1-2 улирал

Стратеги төлөвлөгөөний
төслийг боловсруулж
дуусах шатанд байна.

Стратеги төлөвлөгөөг батлуулсан
байна.

-

2-4 улирал

Хөтөлбөрийн төслийг
боловсруулсан.

Хөтөлбөрийг батлуулсан байна.

-

1 улирал

Журмын төслийг
боловсруулсан.

Журмыг батлуулсан байна.

-

2-3 улирал

Барилгын ажлын гүйцэтгэл
70%

Барилгын ажлын гүйцэтгэл 100%

Улсын төсөв

2-3 улирал

ТЭЗҮ, Зураг төсөл хийлгэх
ажлын даалгавар
батлагдсан.

ТЭЗҮ, Зураг төслийг батлуулсан
байна.
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АТБХЗХ

АТБХЗХ
АТБХЗХ
АТБХЗХ
АТБХЗХ
АТБХЗХ

Улсын төсөв
120

6.1.7 Дорнод аймгийн нисэх буудлыг
өргөтгөн шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн

АТБХЗХ

2-3 улирал

ТЭЗҮ, Зураг төсөл хийлгэх
ажлын даалгавар
батлагдсан.

ТЭЗҮ, Зураг төслийг батлуулсан
байна.

2-3 улирал

ТЭЗҮ, Зураг төсөл хийлгэх
ажлын даалгавар
батлагдсан.

ТЭЗҮ, Зураг төслийг батлуулсан
байна.

6.1.9 Хэнтий аймгийн нисэх буудлыг
өргөтгөн шинэчилж, агаарын хөлөг хүлээн
авах 3С хүчин чадалтай болгох

2-3 улирал

ТЭЗҮ, Зураг төсөл хийлгэх
ажлын даалгавар
батлагдсан.

ТЭЗҮ, Зураг төслийг батлуулсан
байна.

6.1.10 Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх
буудлыг барьж дуусган ашиглалтад
оруулах

1-4 улирал

Шинэ нисэх буудлыг
ашиглалтад оруулах үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг
батлуулсан.

Олон улсын шинэ нисэх буудлын
үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлсан байна..

авах 4С хүчин чадалтай болгох
6.1.8 Өмнөговь аймгийн нисэх буудлыг 4D
ангиллын олон улсын нөөц нисэх буудал
болгох

6.1.11
Агаарын
хөлгийн
ангарын
барилгыг барьж ашиглалтад оруулах
6.1.12 Чингис Хаан ОУНБ-ын үйл
ажиллагааг
шинэ
нисэх
буудалд
шилжүүлэх, шинэ нисэх буудлын үйл
ажиллагааг тогтворжуулах
6.1.13 Дэглий цагаан нисэх онгоцны
буудлын явгалах замын өргөтгөл /Увс,
Улаангом/
6.1.14 “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг
хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг батлуулж
хэрэгжүүлэх
6.1.15 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн
олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, дэд
бүтцийг хөгжүүлэх
6.1.16 Ерөнхий зориулалтын нисэхэд
хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, бага
оврын агаарын хөлгийн нислэгийн үйл
ажиллагаанд
тавих
хяналтыг
хялбаршуулах
6.1.17 Иргэний нисэхийн багц дүрэмд
нийцүүлэн агаарын зайн бүтэц зохион
байгуулалтыг боловсронгуй болгох
6.1.18 Иргэний нисэхийн салбарын бүтцийг
олон улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх

1 улирал
2-3 улирал

Санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг
тодорхойлсон.

ТЭЗҮ, зураг төслийг батлуулах
Барилгын ажлын гүйцэтгэл 30%д хүрсэн байна.

АТБХЗХ
Улсын төсөв
60
Гадаадын
зээл
тусламж
/буцалтгүй/
Гадаадын
зээл
тусламж

АТБХЗХ

АТБХЗХ

АТБХЗХ

1-4 улирал

Шинэ нисэх буудлыг
ашиглалтад оруулах үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөний хэрэгжилт
54%

Шинэ нисэх буудлыг ашиглалтад
оруулах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 80%

-

2-4 улирал

Урьдчилсан судалгаа
хийгдсэн.

Өргөтгөл хийгдсэн байна.

Улсын төсөв
500

АТБХЗХ

1-4 улирал

Хөтөлбөрийн төслийг
боловсруулсан.

Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцүүлж хөтөлбөрийг батлуулж
хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

-

АТБХЗХ

2-4 улирал

Дэд хөтөлбөрийн төслийг
боловсруулж байна.

Дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн байна.

-

АТБХЗХ

2-4 улирал

Дүрмүүдийг боловсруулж
байна.

Багц дүрмийг Зам, тээврийн
хөгжлийн сайдын тушаалаар
батлуулсан байна.

-

АТБХЗХ

3-4 улирал

Судалгааны ажил хийгдэж
байна.

Агаарын зайн бүтэц зохион
байгуулалтад өөрчлөлт орсон
байна.

-

2-3 улирал

Бүтцийн өөрчлөлтийн
хөтөлбөрийг боловсруулж
эхлэх шатанд байна.

Бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг
батлуулсан байна.

-
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АТБХЗХ
БТГ

АТБХЗХ

АТБХЗХ

6.1.19 Үндэсний агаарын тээвэрлэгчийн
Концессын зүйлийн жагсаалтад
менежментийг концессоор гүйцэтгүүлэх
1-4 улирал
Судалгааны шатанд
тусгах саналыг ҮХГ-т хүргүүлсэн
АТБХЗХ
замаар бүтэц, менежментийг шинэчлэх
байна
6.1.20 Иргэний нисэхийн үйлчилгээнд олон
улсын стандарт, аюулгүй ажиллагааны
Судалгааны ажил хийгдэж
АТБХЗХ
2-4 улирал
Судалгааг хийж дуусгасан байна.
шаардлагыг бүрэн хангасан дэвшилтэт
байна.
техник технологийг нэвтрүүлэх
6.1.21 Монгол Улсын Засгийн газар,
БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын
Хамтран ажиллах тухай
Санамж бичгийн байгуулсан
“Нисэхийн эрэн хайх, авран туслах салбарт
1-2 улирал
санамж бичгийн төслийг
АТБХЗХ
байна.
хамтран ажиллах тухай санамж бичиг
боловсруулсан.
байгуулах.
6.1.22. Агаарын хөлгийн хүрээлэн буй
орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг олон
Агаарын хөлгийн хүрээлэн буй
АТБХЗХ
улсын холбогдох зөвлөмжийн дагуу
3-4 улирал
Судалгааны шатанд
орчинд үзүүлэх нөлөөллийн
тогтоох,
хураамж
авах
тогтолцоо
үнэлгээ, судалгаа хийсэн байна.
бүрдүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах
6.1.23. Агаарын хөлөг шувуу, мал
амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх
Зөвлөлийн хурлын бэлтгэл
Зөвлөлүүдийн хурлыг зохион
Зөвлөл, Агаарын тээврийг хялбаршуулах
АТБХЗХ
2-4 улирал
ажлыг хангах шатанд
байгуулж, гаргасан шийдвэрийн
Зөвлөл, Иргэнийн нисэхийн аюулгүй
байна.
хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
байдлын Зөвлөлийн хуралдааныг зохион
байгуулах
6.2.1 Олон улсын нисэх онгоцны шинэ
Хуулийн этгээдийн хувь
буудлын менежментийг концессын
АТБХЗХ
1-3 улирал
эзэмшлийн хэмжээг
Гэрээ байгуулагдсан байна.
6.2. “Агаарын тээврийн гэрээгээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
шийдвэрлэсэн.
эдийн
засгийн байгуулах
зохицуулалт,
агаарын
6.2.2 Олон улсын нислэгийн сүлжээг
Хэлэлцээрийг шинэчлэх,
харилцаа,
нислэгийн
өргөжүүлэн тогтворжуулахад чиглэсэн
аюулгүй байдал, аюулгүй
нэмэлт өөрчлөлт
Хэлэлцээг хийж шинэчлэх, нэмэлт
агаарын
харилцааны
хэлэлцээр
Тухай бүр
АТБХЗХ
ажиллагааг
хангах,
оруулахаар ажиллаж
өөрчлөлт оруулсан байна.
байгуулах,
шинэчлэх,
холбогдох
байна.
үйлчилгээний
чанар,
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
хүртээмжийг
6.2.3 Агаарын тээврийн салбарын эдийн
сайжруулахад чиглэгдсэн
засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, өрсөлдөөнт
Судалгааны ажил хийгдэж
Өрсөлдөөнт орчныг бүрдүүлэх
АТБХЗХ
бодлогын хэрэгжилтийг
1-4 улирал
орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгаа
байна
чиглэлээр ажилласан байна.
зохион
байгуулах,
шинжилгээ хийх
зохицуулах, мэргэжлийн
Монголын
талын
хөрөнгө
удирдлагаар
хангах” 6.2.4
оруулалтаар
баригдах
захиргаа,
Барилгын ажил 78 хувийн
Барилгын ажил бүрэн дууссан
АТБХЗХ
гэсэн гол зорилтын хүрээнд
2-4 улирал
аэродром, ачааны терминалын барилга
гүйцэтгэлтэй байна.
байна.
байгууламжийн барилгыг барих
Долоо. “Зам, тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх, захиргааны
хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх" гэсэн стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:
7.1
“Зам,
тээврийн 7.1.1
“Монгол
Улсын
тогтвортой
“Монгол Улсын тогтвортой
салбарын
хууль хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ийг
Хагас жил
хөгжлийн үзэл баримтлалХяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,
ХШҮДАГ
тогтоомж,
бодлого, хэрэгжүүлэх
арга
хэмжээний
тутам
2030” УИХ-ын 2016 оны 19
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна
хөтөлбөр,
төсөл, төлөвлөгөөнд
Сайдын
эрхлэх
дүгээр тогтоолоор
-
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төлөвлөгөө, олон улсын
гэрээ,
хэлэлцээрийн
биелэлтэд
хяналтшинжилгээ хийж үр дүнд
нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт,
зөвлөмж
гаргаж
гүйцэтгэлийн удирдлагыг
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг
бүрдүүлэх”
гэсэн
гол
зорилтын хүрээнд

асуудлын хүрээнд тусгагдсан зорилт,
арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
7.1.2 Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтэд
хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийх
7.1.3 2018 оны
хэрэгжилтэд
үнэлгээ хийх

Үндсэн чиглэлийн
хяналт-шинжилгээ,

7.1.4
Хууль
тогтоомж,
шийдвэрийн
биелэлтэд
шинжилгээ, үнэлгээ хийх

тогтоол
хяналт-

7.1.5 Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн
бичгийн даргын тушаалаар өгсөн үүрэг
даалгавар, Сайдын зөвлөлийн хурлаас
өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийх
7.1.6 Төрөөс төмөр замын салбарт
хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх
7.1.7 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт
хэрэгжүүлэх бодлогын баримт бичгийн
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх
7.1.8 Үндэсний хөтөлбөр, Улсын төсөв,
гадаадын зээл тусламж, Хөгжлийн
банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа
төсөл,
арга
хэмжээнүүдийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх.
7.1.9 Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцэх
асуудлын
төлөвлөгөөний
биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх
7.1.10 Зам, тээврийн хөгжлийн яамны 2017
оны үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн үнэлгээ
хийлгэх

батлагдсан, хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний
төлөвлөгөө батлагдаагүй
байгаа
Улирал бүр

Тогтмол хийгддэг

Үнэлгээ хийгдэж, ажлын явцыг
сайжруулах талаар зөвлөмж
өгөгдөнө

Улирал бүр

Тогтмол хийгддэг

Үнэлгээ хийгдэж, ажлын явцыг
сайжруулах талаар зөвлөмж өгсөн
байна

Улирал бүр

Тогтмол хийгддэг.

Улирал бүр

Тогтмол хийгддэг

Жилдээ

Жилдээ

Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай
хуулийн 8.6-д заасны
дагуу 2 жилд 1 удаа
хийгддэг
Хөгжлийн бодлого
төлөвлөлтийн тухай
хуулийн 8.6-д заасны
дагуу 2 жилд 1 удаа
хийгддэг

Удирдлагыг шуурхай, бодитой
мэдээллээр хангасан байна.

-

-

-

Үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийн
явцад үнэлгээ хийж, удирдамж,
зөвлөмж өгөгдөнө

-

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар санал, зөвлөмж
гарна

-

Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний талаар санал, зөвлөмж
гарна

-

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

1 улирал

Урд оны тайланг дараа
оны 2-3 дугаар сард
хүлээн авч ХШҮ хийдэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
тайланг ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна

-

Улирал
тутам

Тогтмол хийгддэг.

Хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавьж
удирдлагад тайлагнана

-

1 улирал

Засгийн газрын 2017 оны
89 дүгээр тогтоолд заасны
дагуу жил бүр
хөндлөнгийн
байгууллагаар хийлгэдэг

Үнэлгээний тайланг яамны
удирдлага, холбогдох газарт
танилцуулж, ЗГХЭГ-т хүргүүлнэ.
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-

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

7.1.11.
Сайдын
зөвлөлийн
хурлын
төлөвлөгөө,
шийдвэрийн
биелэлтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
7.1.12. Зам, тээврийн хөгжлийн сайд,
Нийслэлийн Засаг дарга нарын хооронд
байгуулсан Санамж бичгийн хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

7.2.
“Яам,
харьяа
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд
хяналтшинжилгээ хийх, үнэлгээ
өгөх, зөвлөмж гаргах”
гэсэн
гол
зорилтын
хүрээнд

7.3. “Санхүү, төсвийн
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтэд
хяналт
тавих, төсвийн хөрөнгө,
өр,
төлбөр,
орлого,
зарлага, хөтөлбөр, арга
хэмжээ,
хөрөнгө
оруулалтад санхүүгийн
дотоод аудит, хяналт,
шалгалт хийх, үнэлэлт,
дүгнэлт, зөвлөмж гаргах,
эрсдэлийн удирдлагаар
хангах”
гэсэн
гол
зорилтын хүрээнд
7.4.
Тээвэрлэлтийн
аюулгүй байдлыг хангах,
ослоос
урьдчилан

7.2.1 Яам, дотоод нэгжүүдийн үйл
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх
7.2.2
Харьяа
байгууллагуудын
үйл
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийх
7.2.3
Яамны
болон
харъяа
байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил
тод
байдлыг
хангах
талаар
хэрэгжүүлсэн ажилд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийх
7.3.1.
Салбарын
байгууллагуудын
санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд
санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх
7.3.2. Салбарын хэмжээнд Шилэн дансны
хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт
хийж, арга зүйн удирдлагаар хангах.
7.3.3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн
эрхлэх
асуудлын
хүрээнд
ажил,
үйлчилгээ эрхэлдэг төрийн өмчит
болон
төсөвт
байгууллагуудын
худалдан авах ажиллагаанд дотоод
аудит хийж, эрсдэлээс сэргийлэх
7.3.4. Зам, тээврийн салбарын дотоод
аудитын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах
сургалт зохион байгуулах
7.4.1. ЗТХЯ, МХЕГ-ын 2018 онд хамтран
ажиллах ажлын төлөвлөгөө батлуулж,
хэрэгжүүлэх

Улирал
тутам

Тогтмол хийгддэг

ХШҮ-ний дүнг удирдлагад
танилцуулсан байна

Улирал
тутам

Тогтмол хийгддэг

ХШҮ-ний дүнг удирдлагад
танилцуулах, 2017 оны үнэлгээг
ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна

Улирал
тутам

Тогтмол хийдэг

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,
ТНБД-д танилцуулсан байна.

Хагас жил
тутам

ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн байна

Улирал
тутам

Тогтмол хийгддэг

жилдээ

Тогтмол хийгддэг

жилдээ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,
Сайдад танилцуулсан байна.

-

-

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

-

ХШҮДАГ

-

ХШҮДАГ

Удирдлагыг шуурхай мэдээллээр
хангаж зөвлөмж гаргана

-

ХШҮДАГ

Тогтмол хийгддэг

Хэрэгжилтийн явцыг удирдлагад
танилцуулж, тайланг СЯ, ЗГХЭГ-т
хүргүүлсэн байна

-

жилдээ

Худалдан авах
ажиллагаанд дотоод аудит
хийх чиглэлийг Сангийн
яамнаас өгсөн

Холбогдох байгууллагуудтай
хамтран дотоод аудит хийж
тайлагнана

жилдээ

2016 оноос хойш
хийгдээгүй

Холбогдох байгууллагуудтай
хамтран зохион байгуулна

6.0

жилдээ

Жил бүр хамтран ажиллах
төлөвлөгөө батлагддаг

Төлөвлөгөө батлагдаж, хэрэгжсэн
байна

-
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ХШҮ-ний дүнг удирдлагад
танилцуулах, дараа оны

2.0

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

ХШҮДАГ

сэргийлэх үйл ажиллагааг
нэгдсэн
удирдлагаар
хангах,
хэрэгжилтэд
хяналт
тавих,
сайдын
эрхлэх ажлын хүрээний
Засгийн газрын агентлаг,
байгууллага, аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагаа,
стандарт,
норм
нормативын хэрэгжилтэд
хяналт, шалгалт хийх”
гэсэн
гол
зорилтын
хүрээнд

7.4.2. Зам, тээврийн чиглэлээр үйл
ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж,
байгууллага, тэдгээрийн салбар хэсэгт
хяналт, шалгалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлэх
7.4.3. Зам тээврийн салбарын хууль,
тогтоомж
дүрэм,
журам,
гэрээ,
стандартын хэрэгжилтэд хяналт тавьж
дүгнэлт гаргах

Тухай бүр

2017 оноос эхлэн зөвлөн
туслах ажиллагаа хийгдэж
байгаа

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж,
эрсдэл тогтоож, удирдлагад
танилцуулж, зөвлөмж хүргүүлсэн
байна

Тухай бүр

Тогтмол хийгддэг

Дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг
удирдлагад танилцуулсан байна

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ :.................................................../Ж.БАТ-ЭРДЭНЭ/
(Гарын үсэг)
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