
Журмын 11 дүгээр хавсралт 
 

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН 
ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ 

      

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1.  
     

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх 
чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, 
зохион байгуулалтын бүтцийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын https://mcud.gov.mn/gov цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбарт эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүнг эмх цэгцтэй, 
ойлгомжтой байдлаар байршуулан, байнга шинэчилж, 
баяжуулалтыг хийж хөтлөн явуулдаг. 
БХБЯ-ны үйл ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээнээс 230 
мэдээ, мэдээлэл бэлтгэж яамны вэб сайт болон пэйж 
хуудаст нийтэлж, эдгээр мэдээ мэдээллийг гэрээт болон 
гэрээт бус 4 өдөр тутмын сонин, 30 вэб сайтад давхардсан 
тоогоор 1050 удаа мэдээ нийтлүүлж ажилласан байна. 
Түүнчлэн гэрээт болон гэрээт бус телевизүүдээр БХБЯ-ны 
үйл ажиллагаатай холбоотой 150 мэдээ, нэвтрүүлэг 
цацагдсан байна.  
Монголын Медиа корпорацтай “Барилга-2019” медиа экспо 
арга хэмжээг 2 сарын хугацаанд хамтран зохион байгуулж, 
Ийгл тв, Ийгл фм, Ийгл.мн, Орон нутгийн 21 сүлжээ зэрэг  
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр  салбарын мэдээ, 
мэдээллийг  сурталчилж ажилласан байна. 
Мөн тус яамны харьяа байгууллагууд тайлант хугацаанд 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд: 
1.Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар нь 
байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 2019 оны 
төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн тайлан мэдээг мөн зохион 
байгуулалтын бүтцийг цахим хуудсандаа байршуулсан. 
Дээд газраас ирүүлсэн тушаал, шийвэр болон газрын 
даргын гаргасан шийдвэрийг байгууллагын мэдээллийн 
самбарт тогтмол байршуулан ажилласан.Холбоос: 
http://www.gazar.gov.mn 
2. Барилгын хөгжлийн төв нь Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай, Шилэн дансны тухай хууль, 
БХБЯ-ны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2019 оны 
төлөвлөгөөнд туссаны дагуу Эрхэм зорилго, үйл 
ажиллагааны зорилт, зорилго, тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг 
Барилгын хөгжлийн төвийн цахим хуудас 
http://barilga.gov.mn –нд байршуулан ил тод байдлыг ханган 
ажилласан. 
3.Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл нь 2019 оны байдлаар 
байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тус 
бүр 4 удаа мэдээллийг шинэчлэн оруулсан. Цахим хуудасны 
холбоос: http://wsrc.mn/new/mn/introduction 
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2.     
  

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал 
хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч 
уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын бүх газар, хэлтсийн нэр, чиг үүрэг, албан 
хаагчдын албан тушаал, овог, нэр, утасны дугаарыг 
https://mcud.gov.mn/gov цахим хуудсанд байршуулсан.  
Өргөдөл гомдол хариуцсан албан хаагч нь  цахимаар, 
утсаар, бичгээр ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдлыг тухай 
бүрт нь хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд 
танилцуулж, шийдвэрлэлтэнд хяналт тавин ажилладаг. 
Тайлант хугацаанд иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй тайланг  ЗГХЭГ, АТГ-
т тус тус хүргүүлсэн. Сайдын шуурхай бүрт өргөдөл гомдлын 
шийдвэрлэлтийг яамны удирдлагуудад танилцуулдаг. 
Иргэдийн санал асуулгыг яамны цахим хуудасны өргөдөл, 
гомдол форумд өөрийн хаягийг бүртгүүлснээр өгөх мөн 
хариу авах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн салбарын хуулийн 
төслийн санал асуулгыг тогтмол тухай бүр цахим хуудсанд  
байршуулан иргэдэд нээлттэйгээр санал хүсэлтийг авч 
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ажиллаж байна. Бичиг хэргийн ажилтнууд иргэд, 
байгууллагын харилцах бичгийг тухай бүр хүлээн авч 
бүртгэлжүүлэн холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, 
бичгийн мэдээг 7 хоног тутам абле системд байршуулан, 
удирдлагад танилцуулж шийдвэрлэлтэнд хяналт тавьж 
ажилладаг. 
 
Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар нь 
үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан 
хаагчийн холбогдох мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байршуулсан. /http://www.gazar.gov.mn/transparency/cat-1/ 
http://www.gazar.gov.mn/contact  

  

Барилгын хөгжлийн төв, Хот суурины ус хангамж, ариутгах 
татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл нь 
мэдээллийн цахим хуудсандаа үйлчилгээ, захидал 
харилцаа, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний 
мэдээллийг байршуулдаг. Холбоос нь: http://barilga.gov.mn 
http://wsrc.mn/new/mn/introduction/contact   

3.     
  

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг 
цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчилж байгаа бөгөөд 
цахимаар шууд үйлчилгээ авах боломжийг ч бүрдүүлэн 
ажиллалаа. 
 
Үндэсний дата төвд яам болон харьяа агентлаг, 
байгууллагын дотоод удирдлагын “Эйбл” системийн 
серверийг байршуулж, дотоод удирдлагын “Эйбл” 
системийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж 
байна.Системд mcud.able.mn хаягаар хандах эрхийг авч, 
системийн тохируулга, хөгжүүлэлтийг хийж байна. Мөн уг 
системд тоон гарын үсгийг ашиглах системийн 
хөгжүүлэлтийг хийж дууссан.  Салбарт хэрэгжүүлж буй 
төслүүдийн зохицуулагч болон захиргааны ажилтнуудыг 
“Эйбл” системд оруулсан. ”Барилгын салбарын нэгдсэн 
мэдээллийн систем”-ийн хөгжүүлэлт болон шинэчлэлийн 
ажилд холбогдох саналуудыг өгч, Барилгын салбарын 
ажиллах хүчний эрэлт, нийлүүлэлтийн судалгааг 
цахимжуулах талаар бэлтгэл ажлыг хангаж холбогдох 
саналыг өгч ажиллаж байна. 
 
Төрийн архивын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоосон 
Архивын ерөнхий газрын даргын ”Төрийн архиваас үзүүлэх 
үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 
2019 оны А/127 дугаар тушаалыг вэб хуудсандаа нийтэлсэн.  
 
Барилгын хөгжлийн төв нь цахим хуудасныхаа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ хэсэгт Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг 
баримтын жагсаалтыг байршуулсан. 
 
Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, 
үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл нь 2019 оны байдлаар 17 
удаа цахим хуудас мэдээллийн самбартаа шинэчлэл хийж 
ажилласан. Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаатай 
холбоотой шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт болон 
бүрдүүлэх материалын маягтыг байгууллагын цахим 
хуудсанд дараах байдлаар оруулсан байна. Үүнд: 
http://wsrc.mn/new/mn/license-documents, мөн тарифын 
санал хүлээн авахад шаардлагатай бичиг баримтын 
жагсаалт болон бүрдүүлэх материалын маягтыг 
байгууллагын цахим хуудсанд дараах байдлаар оруулсан. 
Үүнд:  http://wsrc.mn/new/mn/economic-and-financial-forms  
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4.     
  

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль 
тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд хамаарах хууль тогтоомжийн нэгдсэн судалгааг 
гаргаж, яамны веб сайт, able системд байршуулсан. 
Салбарын хэмжээнд батлагдсан хэрэгжиж байгаа 132 
захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн бүртгэлийг 
хөтөлж, ХЗДХЯаманд хүргүүлж, “Хууль зүйн мэдээлэл” 
сэтгүүлд тухай бүр нь хэвлүүлсэн. Тайлант хугацаанд 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаалаар 9 төрлийн 
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захиргааны хэмжээний актыг батлуулж, хууль зүйн нэгдсэн 
санд бүртгүүлж, www.legalinfo.mn цахим хуудаст 
байршуулсан. Яамны http://www.mcud.gov.mn -цахим 
хуудсын Эрх зүйн баримт бичиг талбарт салбарын 12 хууль, 
УИХ-ын 1 тогтоол,  Засгийн газрын 17 тогтоол, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 51 тушаалыг байршуулсан. 

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар нь үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж буй хууль тогтоомжуудыг ангилан 7 
хэсэг болгон цахим хуудсандаа байршуулсан. 
http://www.gazar.gov.mn  

Салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн актыг 
батлагдсан даруйд нь мэдээллийн самбарт байршуулж 
хэвшсэн. 

2019 онд мэдээллийн самбарт нийт 57 дүрэм журам, зааврыг 
байрлуулж нийтэд мэдээлсэн.  

Барилгын хөгжлийн төв нь “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”, 
Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаал, Монгол Улсын 
Засгийн газрын тогтоол, норм дүрмүүдийг мэдээллийн 
самбартаа байршуулан ажилладаг. 

5.     
  

Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг болон захиргааны хэм 
хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг 
цахим хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, 
холбогдох төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, 
эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд 
тусгах; 

Тус яам боловсруулж байгаа дараах хууль тогтоомжийн 
төсөлд иргэд, олон нийт, бусад байгууллагаас санал 
авахаар цахим хуудасны хэлэлцүүлэг хэсэгт 
байршуулсан.Үүнд: 

1.Орон сууцны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл 
/2019.04.01-2019.07.06/; 

2.Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөл /2019.07.05-2019.08.06/; 

3. Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл/2019.10.15-
2019.11.18/; 

4.Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл 
ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн 
этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журмын төсөл; 

5.Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журмын төсөл; 

6.Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл; 

Дараах ЗГ-ын тогтоол, шийдвэрийг боловсруулж, 
батлуулсан бөгөөд https://mcud.gov.mn/ld?typeId=7 цахим 
хаягт тухай бүр бүр байршуулан иргэд, байгууллагаас санал 
авч  ажилласан. 

Үүнд:  

1. Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган бий 
болох шинэ хот /Аэросити/-ын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө -Засгийн газрын 2019.01.16-ны өдрийн 
29 дүгээр тогтоол 

2. Төвийн бүсийн тулгуур төв Зуунмод хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө -Засгийн газрын 2019.01.16-ны 
өдрийн 30 дугаар тогтоол 

3. Төрөөс барилгын салбарын талаар төрөөс 
баримтлах бодлого -Засгийн газрын 2019.02.13-ны 
өдрийн 70 дугаар тогтоол 
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4. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон 
шалгаруулах журам -Засгийн газрын 2019.03.21-ний 
өдрийн 105 дугаар тогтоол 

5. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт 
бичгийн ерөнхий тогтолцоо -Засгийн газрын 
2019.03.21-ний өдрийн 106 дугаар тогтоол 

6. Барилгын үйл ажиллагаанд олон улсын байгууллага, 
гадаад  улсын барилгын норм, дүрэм, стандартыг 
бүртгэх, хэрэглэх журам -Засгийн газрын 2019.03.21-
ний өдрийн 107 дугаар тогтоол 

7. Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, 
магадлал хийх дүрэм -Засгийн газрын 2019.03.21-
ний өдрийн 108 дугаар тогтоол 

8. Иргэнд 2019 онд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг тогтоох тухай -Засгийн 
газрын 2019.03.27-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоол 

9. Түрээсийн орон сууцыг өмчлүүлэх журам батлах 
тухай -Засгийн газрын 2019.4.10-ны өдрийн 138 
дугаар тогтоол 

10. “Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын 
хөгжлийн ерөнхий төсөл” боловсруулах үүрэг бүхий 
Үндэсний хорооны дүрэм батлах тухай Монгол 
Улсын Ерөнхий сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-
ний өдрийн 155 дугаар захирамж 

11. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах, авах, 
тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай -Засгийн газрын 
2019.4.17-ны өдрийн 155 дугаар тогтоол  

12. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай -Засгийн 
газрын 2019.5.01-ний өдрийн 174 дүгээр тогтоол 

13. 150 мянган айл-Орон сууц хөтөлбөр -Засгийн газрын 
2019.5.22-ны өдрийн 202 дугаар тогтоол 

14. “Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл”-ийн 
хүрээнд баригдсан байгууламжуудын талаар авах 
зарим арга хэмжээний тухай -Засгийн газрын 
2019.5.29-ний өдрийн 206 дугаар тогтоол 

15. Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай -Засгийн 
газрын 2019.5.29-ний өдрийн 212 дугаар тогтоол 

16. Түрээсийн орон сууцны талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай -Засгийн газрын 2019.6.05-ны 
өдрийн 223 дугаар тогтоол 

17. Нийслэлд 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт 
хэмжээ, байршил, зориулалтыг тогтоох тухай -
Засгийн газрын 2019.6.28-ны өдрийн 264 дүгээр 
тогтоол 

18. Төв, суурин газрын 2019-2020 оны өвөлжилийн 
бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай -
Засгийн газрын 2019.7.03-ны өдрийн 270 дугаар 
тогтоол 

19. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай -Засгийн 
газрын 2019.9.18-ны өдрийн 357 дугаар тогтоол 

20. Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам – Засгийн газрын 2019.8.14-ний 
өдрийн 325 дугаар тогтоол 

21. Тогтоолд өөрчлөлт оруулах, тогтоолын хавсралт 
шинэчлэн батлах тухай – Засгийн газрын 2019.10.02-
ны өдрийн 368 дугаар тогтоол 

22 Хөрөнгө гаргах тухай /Майдар хот төсөл/ – Засгийн 
газрын 2019.10.30-ны өдрийн 390 дугаар тогтоол  

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн  дагуу 
хууль тогтоомжийн төсөл, сайд, Төрийн нарийн бичгийн 
даргын тушаалаар батлах норм, дүрэм, журмын төслийг 
тухай бүр нь яамны цахим хуудас болон Барилгын 
хөгжлийн төвийн http://www.barilga.gov.mn цахим хуудаст 
байршуулж, цахим хэлэлцүүлгээр санал авч ажилласан. 
 

http://www.barilga.gov.mn/


6.     
  

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, 
хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

Барилгын салбарын мэргэжилтнийг давтан сургах, 

мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт эрхлэх чиг үүргийг барилгын 

салбарын түншлэлд гэрээгээр гүйцэтгүүлэхээр Монголын 

Барилгачдын нэгдсэн холбоо, Монголын Архитекторуудын 

Эвлэл зэрэг байгууллагуудтай гэрээг жил бүр сунгаж 

ажиллаж байна. Эдгээр байгууллагуудын гэрээний үүргийн 

биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр авч хянаж үзээд  чиглэл, 

зөвлөгөө өгч ажиллав. Гэрээний хүрээнд дараах ажлуудыг 

зохион байгуулсан.  

 1.Тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр: 

• Барилга байгууламж, ашиглалтын хүрээг салгаж 
МНААҮХолбоог түншлэлээр оролцуулж сургалт  
зохион    байгуулсан. 

• Зарим сонгон суралцах багц цагийн хичээлүүдийг 
цахим болгосон. 

• БНХолбоо болон түншлэгч ТББ-уудын хооронд  зар 
сурталчилгаа явуулах, вэб хуудсанд холбоос үүсгэн    
мэдээлэл солилцох болсноор хамтын ажиллагаа 
идэвхжсэн. 

2.Сургалтын чанар ажилтнуудын ур чадварыг нэмэгдүүлэх 

чиглэлээр: 

• Багш нарын судалгаа гаргаж цаашид мэргэшүүлэх, 
сурган заах арга зүйн чадавхжуулах сургалтыг 
хийхээр   төлөвлөж бэлтгэл хангаж байна. 

• Сургалтын явцад  сэтгэл ханамжийн судалгаа авах 
замаар сургалтын чанарт хяналт тавьж байна. 

• Сургалт хариуцсан менежерүүдтэй болж, үйл 
ажиллагаа өргөжиж, чадавхижсанаар түншлэгч 
холбоодуудын сургалт өргөжсөн. 

3.Мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг боловсронгуй болгох 

чиглэлээр: 

• Шалгалтын комисс шинэчилэгдэж байна. 
• Шалгалтын тест шинэчилэгдэж, эмхэтгэл ном болгон 

нийтэд хүртээмжтэй болголоо.  
• Дүрэм журмаа сайтар сурталчилсаны үр дүнд 

ойлголцлын зөрүү багассан. 
 

Барилгын салбарын ажилтныг  давтан сургах, мэргэжил 

дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох орон тооны бус 

зөвлөлийн хурлыг 3 удаа хуралдуулж, сургалтын хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөг                  батлуулж,  тайлан болон бусад 

асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлүүллээ.  

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2019 онд мэргэжлийн 56 

хүрээний сургалт төлөвлөгдсөнөөс 6 хүрээнд сургалт зохион                   

байгуулагдаагүй бөгөөд сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө 

98% биелэлттэй байсан.  

• Шалгалтын комисс томилох тухай тушаалыг 3 удаа, 
мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах тухай тушаалыг 4 удаа 
гаргуулав. 

• 2019 онд 156 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 2868 хүн 
хамрууллаа. 

• Мэргэшлийн зэрэг олгох, сунгах шалгалтыг 3 удаа зохион 
байгуулж, 1168 хүн хамрагдаж, 1195    хүн тэнцлээ. 

• Сургалт болон шалгалтанд хамрагдсан мэргэжилтний 
материалаар нэгдсэн бүртгэл мэдээлийн      санг 
баяжуулж, архивын нэгж болгон хадгалах үйл 
ажиллагааг төрийн захиргааны                            
байгууллагатай   хамтран зохион байгуулж байна.  

• Сургалт эрхлэгч байгууллагуудын сургалтын явцад 
сэтгэл ханамжийн судалгаа хийж, үйл             ажиллагаанд 
нь хяналт тавьж, сургалтын тайланг хүлээн авч 
ажилласан. 

• Мэргэшлийн хоёр хүрээнд гарсан өргөдөл гомдлыг 
ажлын албаны хүрээнд шийдвэрлэсэн. 

 
Газрын төлбөрийн тухай хуульд 2019 оны 11 дүгээр сарын 
13-ны өдөр нэмэлт, өөрчлөлт орж батлагдсантай 
холбоотойгоор газрын төлбөр, татварын асуудлыг Татварын 
ерөнхий газар болон ГЗБГЗЗГ хооронд дундын мэдээллийн 
сан байгуулан мэдээллээ харилцан солилцох замаар 
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шийдвэрлэхээр болсон. Өөрөөр хэлбэл ГЗБГЗЗГ-аас газрын 
төлбөр, татварын ногдуулалтыг Газрын төлбөр, татварын 
системээр ногдуулж Татварын удирлагын нэгдсэн системд 
илгээх бөгөөд энэхүү системээс иргэд, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад нэхэмжлэл илгээх, нэхэмжлэлийн дагуу 
төлөгдсөн төлбөр буцаад тус системд бүртгэгдэж байна. 
Ингэснээр байрлалд суурилсан төлбөр, татварын 
тогтолцоог байгуулж, нэг талаас иргэд, олон нийтэд хүрч буй 
үйлчилгээ шуурхай явагдах, нөгөө талаас улсын төсвийн 
орлогын биелэлтийг хангахад чухал ач холбогдолтой ажил 
болсон. Дээр дурдсан газрын үнэлгээтэй холбоотой бүх 
мэдээллүүдийг иргэд, олон нийт http://www.egazar.gov.mn 
хаягаас харах мөн төрийн үйлчилгээний танилт нэвтрэлтийн 
ДАН системээр нэвтрэн өөрийн газрын төлбөрийн 
ногдуулалт, төлөлтийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах, 
эргээд төрийн үйлчилгээ үзүүлж буй байдалд хяналт тавих 
боломжийг бүрдүүлж чадлаа. 2019 оныг Иргэн төвтэй, ил 
тод, ухаалаг, газрын харилцааны жил болгон зарласантай 
холбогдуулан хийгдсэн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөлтийн цахим мэдээллийн сан, газрын үнэлгээний 
систем, газрын бирж, кадастрын нэгдсэн мэдээллийн сан, 
газрын мониторингийн сүлжээг нэгтгэн газрын удирдлагын 
систем байгуулсан. Үүнийг 2020 онд 21 аймагт хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 
Цахим системийг хөгжүүлэхтэй холбоотойгоор 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөндөө хууль эрх зүйн орчныг 
сайжруулах, шаардлагатай журам, заавар, норм, дүрэм, 
стандартыг боловсруулах зэрэг томоохон ажлуудыг 
тусгасан. 
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн орон зайн 
өгөгдлийн дэд бүтцийн системийн геопортал 
geoportal.nsdi.gov.mn хуудасны Webappbuilder платформыг 
ашиглан орон зайн өгөгдлүүдийг олон нийтэд гаргах, 
гаргасан өгөгдлөөс засаг захиргааны хил болон бусад орон 
зайн давхаргаар хайлт шүүлт хийж, хэвлэх боломжийг 
бүрдүүлсэн. 
Геопорталын Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн систем нь 
ArcGIS сервер (ArcGIS server manager), өгөгдлийн сан 
(ArcGIS Datastore), Веб газрын зургийн (Enterprise site) гэсэн 
үндсэн 3 хэсгээс бүрдэн ажиллаж байгаа бөгөөд ArcGIS 
серверт орон зайн өгөгдлийн суурь 16 төрлийн мэдээлэл, 
дэд ангиллууд агуулагдаж байна. 16 давхаргад агуулагдах 
мэдээллийг веб үйлчилгээнд гаргаж, суурь давхаргуудын 
мэдээллийг хянах, удирдах, тайлан гаргах системийг 
хөгжүүлсэн. 

Байрлалд суурилсан орон зайн мэдээллийн 14 үндсэн 
агуулгаар төрөл бүрийн үйлчилгээ цахимаар түгээж 
эхэлсэн. Нийт 16 суурь орон зайн мэдээллийн ангилал, 
тодорхойлолт, дүрст тэмдэглэгээг боловсруулсан.Эдгээр 
суурь орон зайн мэдээллийг нээлттэйгээр албан ёсоор 
хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.Хууль эрх зүйн 
орчныг сайжруулахаар Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн 
тухай хуулийн үзэл баримтлалыг ХЗДХ-ийн сайдтай 
хамтран баталж хуулийн төслийг боловсруулж байна. 

7.     
  

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасны дагуу төрийн байгууллагын 
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд 
тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, 
цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл 
ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлэх; 

“Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр үргэлжлүүлэн 
гүйцэтгүүлэх тухай” Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 
оны 02 дугаар сарын 01-ний 20 дугаар тушаалаар барилгын 
салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, 
мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг 
барилгын салбарын төрийн бус, мэргэжлийн 
байгууллагууд/12/-ын түншлэлийг төлөөлж “Монголын 
барилгачдын нэгдсэн холбоо” ТББ-аар гэрээний үндсэн дээр 
үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн. 

- Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил 
дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион 
байгуулах чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх 2019/31 тоот гэрээг 
“Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо” ТББ-тай, 
архитектор, хот төлөвлөлтийн мэрэгжилтнийг давтан сургах, 
мэргэжил дээшлүүлэх сургалт эрхлэх чиг үүргийг 
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гүйцэтгүүлэх 2019/28 тоот гэрээг “Монголын 
Архитекторуудын Эвлэл” ТББ-тай 2019.02.02-ны өдөр тус 
тус байгуулсан.mcud.gov.mn, https://tz.mcud.gov.mn/, 
http://mnca.mn хаягаар орж мэдээллийг авах боломжтой 
юм. 

Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлж байгаад 
хөндлөнгийн хяналт хийхээр АТГ-ын УССГХ-тэй хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулсан бие даасан судалгааны 
байгууллага болох Жи Би Эм Сошиал ресерч консалтинг 
ХХК-д шаардлагатай мэдээлэл судалгааг 2019 оны жилийн  
эцсийн байдлаар гаргаж өгсөн. 

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар нь 
геодезийн хэмжлийн багаж хэрэгслийг шалгах, 
баталгаажуулах чиг үүргийг Монголын геодези, 
фотограмметр, зураг зүйн холбоогоор гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгүүлэхээр “Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус 
байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай” ЗГ-ын тогтоолын төслийг 
боловсруулаад байна. 

8.     
  

Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж 
ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол 
тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар 
болох хугацааг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Барилгын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2-т заасан чиг 

үүргийг мөн хуулийн 18.4-т заасны дагуу төрийн бус 

байгууллагаар гүйцэтгүүлэхээр “Тусгай зөвшөөрөл олгох 

үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх 

тухай” гэрээг Монголын барилгачдын үндэсний ассоциаци 

ТББ-тай 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр анх 

байгуулсан.  

Барилгын материалын үйлдвэрлэл эрхлэх хуулийн этгээдэд 
тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
чиг үүргийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 02-
р сарын 01-ний 21 дүгээр тушаалаар “Монголын барилгын 
материал үйлдвэрлэгчдийн холбоо” ТББ-аар гэрээний 
үндсэн дээр гүйцэтгүүлэхээр шилжүүлсэн. 
Тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааг гэрээгээр шилжүүлэн 
авч хэрэгжүүлж байгаа дээрх байгууллагууд нь тус бүрийн 
цахим хуудсаар зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх 
үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааг мэдээлдэг бөгөөд энэ талаарх 
дэлгэрэнгүй судалгаа, тайланг тус яам авч ажилласан. 2019 
оны жилийн эцсийн байдлаар олгосон тусгай зөвшөөрлийн 
тоо: 

Нэр 2019 

Тусгай зөвшөөрлийн ангилал шинэ сунгалт 

Өргөх байгууламж 36 15 

Зураг төсөл 61 50 

Барилга угсралт 610 297 

 
Барилгын материал үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 
   

он 

2019 

Нийт 

олгосон 

МБМҮХ 

2019,04,16-

аас хойш 

тусгай зөвшөөрөл 

олгосон 
84 

77 

Үүнээс: сунгасан 39 - 

Улсын тэмдэгтийн 

хураамжийн дүн, 

мян.төгрөг 

 

7700 

 
 

Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар нь 
геодези зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай 

100 



зөвшөөрөлтэй 227 аж ахуйн нэгжийн эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааны мэдээллийг байгууллагын 
http://www.gazar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. 

9.     
  

Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн 
хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, 
тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын 
талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Салбарын хэмжээнд гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж 
байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц байдлын талаар 
улирал бүр тайлан авч, нэгтгэн УИХ-ын ЭЗБХ-нд албан 
тоотоор хүргүүлдэг. Мөн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд 
жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 
Сангийн яам болон ЗГХЭГ-т хүргүүлдэг. Яамны вэб сайтад 
https://mcud.gov.mn хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн 
тайланг байршуулдаг.  
 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал; 

1.     
  

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоо гарсан 
тохиолдолд нийтэд зарлах, Төрийн албаны зөвлөлд 
мэдээлэх ажлыг тухай бүр хэрэгжүүлж байна. Сул болон 
эзгүй орон тоог нөхөхдөө Төрийн албаны тухай хуулийн 27 
дугаар зүйл болон бусад холбогдох зүйл, заалтын дагуу 
ажлын зайлшгүй шаардлагын үндсэн дээр сэлгэн 
ажиллуулах, шилжүүлэх, нөөцөд байгаа албан хаагчдаас 
сонгон шалгаруулах, түр орлон гүйцэтгүүлэх зэрэг 
хэлбэрээр хуулийн хүрээнд албан хаагчийг томилон, ажил 
үүргийг нь гүйцэтгүүлэх арга хэмжээг авч байна.    
Сул орон тооны зарыг Төрийн албаны зөвлөлийн 
http://www.csc.gov.mn/s/35/38 цахим хаягт байршуулж, мөн 
Барилга, хот байгуулалтын яамны 
https://mcud.gov.mn/p/137 цахим хаягт байршуулан 
ажилласан.                                                      

100 

2.     
  

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим 
хуудас болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх Төрийн албан 
хаагчийн Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, Зөвлөлийн 
ажиллах журмыг боловсруулан Төрийн нарийн бичгийн 
даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/104 дүгээр 
тушаалаар батлуулсан.  Зөвлөлийн 2019 оны 7 дугаар 
сарын 02-ны өдөр зохион байгуулсан хуралдаанаар тус 
яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 2 дугаар 
сарын 5-ны өдрийн “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” А/26 
дугаар тушаалаар батлагдсан үнэлгээний хорооны гишүүн 
Санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан, Инженерийн дэд 
бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
мэргэжилтэн Э.Бат-Эрдэнэ, Газар зохион байгуулалт, 
геодези, зураг зүйн газрын Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн 
дарга Л.Лувсан, Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбооны 
Ерөнхийлөгч М.Батбаатар, Монголын Барилгачдын 
үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны дарга Ц.Батцогт, 
нарийн бичгийн дарга Бодлого, төлөвлөлтийн газрын 
мэргэжилтэн Э.Батболд нарын “Барилгын материалын 
сорилт, шинжилгээний лабораторийн барилга”-ын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахдаа гаргасан зөрчлийн 
талаар хэлэлцэн шийдвэр гаргасан.  Зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн, зөвлөлийн ажиллах журмыг БХБЯ-ны дотоод 
сүлжээ, https://mcud.gov.mn  вэбсайтад байршуулсан. 

100 

3.     
  

Хүний нөөцийн стратеги, түүний 
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах, тогтвор 
суурьшилтай ажиллуулж, төрийн мэргэшсэн албыг 
бэхжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны тухай хууль, хуулийг 
дагалдан гарсан дүрэм, журмын дагуу одоо ажиллаж байгаа 
албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, сул орон тоог 
яам дотор болон харьяа байгууллагад ажиллаж байгаа 
албан хаагчдаас шатлан дэвшүүлэх эсхүл нөөцөд байгаа 
төрийн албан хаагчдаас нөхөх бодлого, чиглэлийг 
баримтлан ажиллаж байна.  
Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх 
журмыг https://mcud.gov.mn/p/61 цахим хуудсандаа 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 
 

100 

http://www.gazar.gov.mn/
https://mcud.gov.mn/
http://www.csc.gov.mn/s/35/38
https://mcud.gov.mn/p/137
https://mcud.gov.mn/
https://mcud.gov.mn/p/61


4.     
  

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод 
байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж 
байгаа арга хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан мэдээлж байх; 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах 
чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар 
яамны  https://mcud.gov.mn/p/64 цахим хуудсанд 
ойлгомжтой байдлаар байршуулан баяжилтыг тухай бүр 
хийж байна. 

70 

5.     
  

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа 
арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Яамны төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан 
хаагчдын ажлын үр дүнг 2019 оны эхний хагас жил, жилийн 
эцсийн байдлаар  үнэлж, Төрийн нарийн бичгийн даргын 
2019/6/27-ны өдрийн Б/58 дугаар тушаалаар 68 албан 
хаагчдад, 2019/12/23-ны өдрийн А/165 дугаар тушаалаар 64 
албан хаагчдад “Урамшуулал олгох” асуудлыг 
шийдвэрлүүлсэн.  
Яамны албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 
“Эрүүл агаар-эм” сэдэвт аялалыг Монголын Барилагчдын 
өдрийг тохиолдуулан 2019 оны 9 дүгээр сард зохион 
байгуулсан.  
БХБ-ын сайдын нэрэмжит 5 төрөлт спортын тэмцээнийг яам 
болон харьяа байгууллагын ажилтнуудын дунд зохион 
байгуулсан.  
Газрын харилцааны албан хаагчдын өдөрт зориулсан болон 
Barilga.mn сэтгүүлийн нэрэмжит спортын тэмцээнд яамны 
баг тамирчдыг оролцуулсан.  
Засгийн газрын цом -2019” тэмцээнд Засгийн газрын цом-
2019 тэмцээнд оролцох баг тамирчид бэлтгэл хийхэд 
дэмжлэг үзүүлэн, сагсан бөмбөгийн эмэгтэй, эрэгтэй багийн 
төрөлд “мөнгөн медаль” хүртсэн албан хаагчдад ТНБД-ын 
2019 оны А/79 дүгээр тушаалаар нэг сарын цалинтай тэнцэх 
мөнгөн урамшууллыг олгов. 
https://mcud.gov.mn, barilga.mn, яамны пэйж хуудаст 
байршуулан олон нийтэд мэдээлж, мэдээллийг байнга 
шинэчилж баяжуулан ажилласан. 
 

100 

Хэсгийн дундаж хувь: 94% 

Хэрэгжилтийн дундаж хувь: 97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mcud.gov.mn/p/64
https://mcud.gov.mn/


 

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ  

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  

ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН  

/2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 

 

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын зорилго 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны 

өдөр  батлагдсан “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” 

хуулийн дагуу Төрийн  байгууллагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, 

хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан 

итгэлцлийг бэхжүүлэх, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд бодит мэдээлэл 

өгөх, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Барилга, хот байгуулалтын яамны 

ил тод  байдлыг  илтгэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг хангах арга 

хэмжээний хэрэгжилтийн явцад 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийж гүйцэтгэлээ.  

Хоёр. Гүйцэтгэлийн түвшинг үнэлсэн байдал 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхдээ Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 89 дүгээр тогтоолоор 

батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг үндэслэл болгов. 

Барилга, хот байгуулалтын яамны бүтцийн нэгжүүдийн гаргасан мэдээлэл, 

арга хэмжээний биелэлтийг үндэслэл болгон хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлттэй 

харьцуулан гүйцэтгэлийн түвшинг үнэлж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв. 

Гурав. Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилтийн байдал  

Барилга, хот байгуулалтын яамны үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал, 

хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдал  зэргийг илтгэх нийт 14 арга хэмжээнээс  100 

хувийн биелэлттэй-13, 70 хувийн биелэлттэй-1  байна. 

Дөрөв. Дүгнэлт, санал, зөвлөмж 

Барилга, хот байгуулалтын яамны ил тод, нээлттэй байдлыг шалгуур үзүүлэлт,  

заалт бүрээр тогтмол хэрэгжүүлэхийг зөвлөмж болгож байна. Үүнд: 

1. Барилга, хот байгуулалтын яамны цахим хуудасны мэдээ, мэдээллийн 

шинэчлэлийг тогтмол хийж, баяжуулж байх; 

2. 2019 онд ирүүлсэн нийт өргөдөл, гомдлоос хамгийн их хувийг эзэлж 

байгаа асуудлуудаар тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах. /Тус яаманд тайлант 

хугацаанд нийт 4887 өргөдөл ирүүлсэнээс хүсэлт-843, гомдол-144, санал-3900 ирүүлсэн. 

Агуулгаар нь авч үзвэл ипотекийн зээлд хамрагдах, орон сууцанд ороход дэмжлэг үзүүлэх, 

түрээсийн орон сууцны хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй-3455 буюу 70,7%, орон сууцны 

ашиглалт, нийтийн аж ахуйн асуудлаар 310 буюу 6,3%, гэр хорооллын дахин 

төлөвлөлтийн асуудлаар 280 буюу 5,7% байна./ 

3. Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсанд байрлуулан мэдээлэх, 

албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга 



болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсанд 

мэдээлж байх шаардлагатай байна. 

4. Тусгай зөвшөөрөл олгох, сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулах 

зэрэг салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэх төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус 

байгууллага, мэргэжлийн холбоодод шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор тухайн эрх 

шилжүүлж авсан байгууллагын үйл ажиллагаанд зөвхөн гэрээний хэрэгжилтийг 

дүгнэхээс гадна бодлогын дүн шинжилгээ хийх зорилгоор шаардлагатай мэдээ, 

судалгаа, статистикийг асуудал хариуцсан мэргэжилтэн бүр тогтмол авч хэвших нь 

зүйтэй.  

 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН  ГАЗАР 

 


