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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН БОЛОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРЫН ХООРОНП
БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНД ТУСГАГДСАН АСУУДЛУУД

1

Хот
байгуулалтын
кадастрын
чиглэлээр

Засгийн газар болон аймгийн ИТХ-ын 
тогтоолоор баталсан Аймгийн төвийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө болон “Хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө”-г холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу боловсруулан хэрэгжилтийг 
хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах*

2-р
улиралд

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

2
Хот байгуулалтын баримт бичгийг иж бүрэн 
болгож, орон нутгийн архивт хадгалалт, 
хамгаалалтын ажлыг зохион байгүулах.

Эхний
хагас
жил

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

3
Ерөнхий төлөвлөгөөний тоон баримт бичгийг 
мэдээллийн санд оруулах бэлтгэл ажлыг 
хангаж, солбицолын нэгдсэн тогтолцоонд 
оруулах ажпыг зохион байгуулах.

Эхний
хагас
жил

Б.Төмөр
С.Дарханбаатар

4

“Хот байгуулалтын тухай” хууль болон 
холбогдох дүрэм журмын дагуу орон нутгийн 
захиалагаар хийгдэх хот байгуулалтын баримт 
бичиг боловсруулах ажлын зургийн даалгаврыг 
ГЗБГЗЗГ-аар хянуулан баталгаажуулж байх.

Жилдээ Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

5

Орон нутгийн болон хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжиж байгаа төсөл арга 
хэмжээний нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, 
нормчлолын сангийн төвлөрүүлэлтийн тайланг 
улирал, хагас, бүтэн жилээр ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх.

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр
Б.Мөнгөнтогос

6
Хөгжлийн болон хэсэгчилсэн өрөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу хот суурин газрын тухайн 
жилийн газар зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг боловсруулж, мөрдөж ажиллах.

Жилдээ Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

7
Аймгийн Ерөнхий архитекторын үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, үр дүнг хагас 
бүтэн жилээр үнэлэн ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх.

Эхний
хагас
жил

Д.Элдэвсайхан
Д.Ганбаяр

8
Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай 
хуулийн дагуу дахин төлөвлөлтийн төсөл, арга 
хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлэх, санал 
зөвлөмж авах.

Жилдээ Б.Төмөр
С.Дарханбаатар

9
Инженерийн 
дэд бүтцийн 
чиглэлээр

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөпөөний 
дагуу "Аймгийн төвүүдийн инженерийн шугам 
сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг 
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх” ажлыг зохион 
байгуулж, орон нутгаас дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах, ажлын үр дүнг тайлагнах.

Жилдээ Б.Төмөр

10

Инженерийн барилга байгууламж, шугам 
сүлжээний ашиглалт үйлчилгээг хариуцах 
мэргэжлийн байгууллагыг төсөл эхлэх үеэс 
тогтоож хүлээлгэн өгч, хяналт тавьж ажиллаж 
байх.

Жилдээ Б.Төмөр

4Ь'



11
Инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, тогтмол шинэчлэл хийх, 
боловсронгуй болгох ажлыг зохион байгуулах, 
зохицуулах, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах.

Тухайн
бүр Б.Төмөр

12

Барилга, 
барилгын 
материал 
үйлдвэрлэлий 
н чиглэлээр

Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 34 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан Газар хөдпөлтийн 
гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг 
бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” тогтоолын 5-д заасны дагүу орон нутгийн 
орон сууц, сургууль, цэцэрлэгг эмнэлгийн 
барилга байгууламжийн чанар, газар 
хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдлыг шалгаж, барилга 
байгууламжийг паспортжуулах ажлыг дуусгах, 
газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилгыг буулгаж 
шинээр барих, ашиглах боломжгой 
барилгуудыг үе шаттайгаар бэхэлж хүчитгэх 
ажлыг зохион байгүулах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах

13

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 
дугаар тогтоолоор батлагдсан Тазар 
хөдлөлийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, 
төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

14

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг 
буруулахад олон нийтийн оролцоо ба 
хариуцлага" үндэсний семинарт Шадар 
Сайдаас өгөгдсөн үүрэг даалгавр^н 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, тайлагнах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

15

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 317 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилга 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм”- 
ийн хэрэгжилтийг хангуулж, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
нэгдсэн хүснэгтээр гаргаж ирүүлэх.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

Х.Олонбаяр
С.Ундрах

16

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 68 
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Барилгын 
ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 
олгох дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг хангуулан 
ажиллах, зөвшөөрөл олгосон аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
нэгдсэн хүснэгтээр гаргаж ирүүлэх.

Улирап
тутам

С.Ундрах
Б.Төмөр

17

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 353 
дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга 
байгууламжийн ашиглалтын дүрэм”-ийн 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг 
ирүүлэх.

Жилдээ, 
тайлан I, 
II, III, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

18

Барилгын ажил эхлэхтэй холбогдуулан 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
сургалтыг салбарын аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад хоёроос доошгүй удаа ба энэ 
талын зааварчилгааг тогтмол өгч байх ажлыг 
аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран зохион 
байгуулах, тайланг ирүүлэх. "Барилгын салбар 
дахь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн Дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгж*илтийг 
хангуулж, хэрэгжилтийн тайланг ирүүлэх

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

19
Барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн сарын аяныг зохион 
байгуулах.

2020.04.
01-05.01-

ны
хооронд

С.Ундрах
Б.Төмөр
Б.Мөнгөнтогос

20

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 
195 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын 
ажлын аюулгүй ажиллагааны журам батлах, 
хэрэгжилтийг хангах”-ын хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах.

Журам I 
улиралд 
баггааж, 
тайлан I, 
II, III, IV 
үлиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр
Б.Мөнгөнтогос



21

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон 
нутагт хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын 
төсөл арга хэмжээний захиалагчийн хяналтыг 
хамтран хэрэгжүүлэх. Захиалагчийн бүртгэл 
мэдээллийн нэгдсэн санд ажлын явц, гүйцэтгэл 
зэрэг мэдээллийг /Ьап1да.до^.тп/-д т о г т м о л  

оруулж байх.

Хяналты 
гтухай 
бүр, 

тайлан 
II, IV 

үлиарлд

С.Ундрах
Б.Төмөр

22

Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 
33.1.11 дэх заалт Барилга, хот байгуулалтын 
Сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 08-ны 
өдрийн А/193 тоот тушаалаар батлагдсан 
“Барилгын материалын туршилт, шинжилгээ 
судалгааны ажил эрхлэх нэгдсэн лабораторийн 
дурэм"-ийг орон нутгийн барилгын материалын 
лабораторийн онцлогт тохируулан шинэчлэн 
боловсруулж, батлуулан, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах.

Дүрмийг
II

улиралд 
багтааж, 
тайланг 
I, II, III, IV 
улиралд 
ирүүлсэн 
байна.

Б.Мөнгөнтогос

23

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 171 
дүгээр тоггоолоор батлагдсан “Барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих” 
хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөлөлттэй зээл болон 
Хөдөлмөрийн яамны “Жижиг дунд үйлдвэрийг 
дэмжих сан”-гийн зээлд хамрагдсан аж ахуй 
нэгжүүдийн судалгаа, ажлын тайланг гаргаж, 
нэгтгэж БХБЯ-нд ирүүлэх

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

Б.Мөнгөнтогос

24

Барилгын үйл ажиллагаанд барилга 
байгууламжийн норм, нормативын баримт 
бичгийг мөрдүүлэх, сурталчлах, сургалт зохион 
байгуулах ажилд дэмжпэг үзүүлэх, хамтран 
ажиллах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр
Б.Мөнгөнтогос

25

Аймгийн хэмжээнд өмчийн хэлбэр 
харгалзахгүйгээр аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдэд ашиглагдаж байгаа барилгын машин 
механизм, механикжуулалтын судалгаа гаргах, 
мэдээлэлийн санд оруулах ажлыг хамтран 
хэрэгжүүлэх.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

26

Барилгын ажил түр зогсох хугацаанд барилга 
байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг 
хангах, барилгын бүрэлдэхүүн хэсгийг эвдэрч 
гэмтэхээс хамгаалах, барилгын ажлыг хэвийн 
үргэлжлүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс 
аймгийн мэргэжпийн хяналтын байгууллагатай 
хамтран үзлэг шалгалт тогтмол зохион 
байгуулах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах

27
Тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах барилга 
байгууламжийг бүртгэх, паспортжуулах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

С.Ундрах

28

Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, 
магадлал хийх дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах.

Жилдээ С.Ундрах
С.Дарханбаатар

29

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
барилгын салбарын аж ахуйн * нэгж 
байгууллагуудын дунд “Барилгын сапбарын 
удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-ийг жилд нэг удаа 
зохион байгуулж байх.

II
улиралд

Бүх
мэргэжилтэн

30

Барилга угсралт, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулах.

2020.04.
01-05.01-

ны
хооронд

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

31 Аймгийн хэмжээнд Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн

9 дүгээр 
сард

Х.Олонбаяр
С.Ундрах



140 дугаар тушаалаар батлагдсан “Барилгын 
салбарын оны шилдэг байгууллага, аж ахуй 
нэгж байгууллагыг шалгаруулах журам”-ын 
дагуу шилдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 
шалгаруулах.

32

Барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, хүчин чадал, хүчин 
чадлын ашиглалт, үйлдвэрлэлт, борлуулалтын 
мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл, Тохирлын 
гэрчилгээтэй эсэх, ААН-ийн регистрийн дугаар 
бүхий судалгаа гаргах.

6, 12 
дугаар 
сарын 
20-ны 
дотор

Б.Мөнгөнтогос

33

Орон сууц. 
нийтийн 
ажахуйн 
чиглэлээр

Орон сууцны тухай тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх. Жилдээ С.Ундрах

Б.Төмөр

34

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, 
нийтийн зориулалттай орон сууцны 
байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн 
тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэх.

Жилдээ Б.Төмөр

35

“150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний 
хөтөлбөр, уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх талаар 
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас 2019 оны 9 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/3550 тоот албан 
бичгээр хүргүүлсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх

Жилдээ С.Ундрах
Б.Төмөр

36

Шинээр ашиглалтад орсон нийтийн 
зориулалттай орон сууцны байшинд хамаарах 
инженерийн түгээх сүлжээг орон нутгийн өмчид 
бүртгэж авах, ашиглалтыг мэргэжлийн 
байгууллагад хариуцуулах ажлыг шуурхай, 
чирэгдэлгүй зохион байгуулах.

Жилдээ Б.Төмөр

37 'Түрээсийн орон сууц11 хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх.

Жилдээ,
мэдээг

тайланд
тусгасан
байна.

С.Ундрах

38
“Дархан хот бохир усны менежментийг 

сайжруулах МОН3244/3245 төсөл”-г 
хэрэгжүүлэх.

Жилдээ Б.Төмөр

39
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын 
ашиглалтын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 17,18 
дугаар зүйлд заасан заалтуудыг хэрэгжүүлэх.

Жилдээ Б.Төмөр

40

Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.3.11-д “нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрс 
бохирдуулагч жорлонгийн тоог үе шаттайгаар 
бууруулах арга хэмжээг авах, шаардагдах 
зардлыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
шийдвэрлэх”-ээр заасан. УИХ-ын 2016 оны 19 
дүгээр тогтоолоор батапсан “Монгол Улсын 
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 
хөтөлбөрт 2020 он хүртэлх хугацаанд “...хүн 
амын 40 хувийг сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжтай болгох” зорилтыг дэвшүүлсэн.

II, IV 
улиралд Б.Төмөр

41

Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн 
байгууламжийн хүртээмжийг дээшлүүлэхэд 
чиглэсэн Монгол Улсын Засгийн газрын‘2019 
оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 474 дүгээр 
тогтоолоор баталсан “Нийтийн аж ахуйн талаар 
авах зарим арга хэмжээ”-г авч хэрэгжүүлэх.

Жилдээ Б.Төмөр

42

4. Орон сууц, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 
салбарт хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр, төслийн 
хэрэгжилтийг хуулийн хугацаанд тайлагнах, 
мэдээ, судалгааг тогтоосон хугацаанд ирүүлэх, 
мэдээллээр хангах.

Жилдээ Б.Төмөр

43 “Гэр хорооллын иргэдийн усны үйлчилгээний 
төлбөрийг хөнгөлөх тухай" Засгийн Газрын

Хагас,
бүтэн

жилээр
Б.Төмөр



2012 оны 209 тоот тогтоолыг аймагт 
хэрэгжүүлэх.

44

Сургалт,
хуний нөөцийн
бодлого,
зохицуулалт,
жендэрийн
тэгш байдал,
ХБИ-ийн
эрхийг
хамгаалах
чиглэлээр

Барилгын салбарын ажиллах хүчний эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааг хийж, мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх ажлыг Германы олон улсын 
хамтын ажиллагааны байгууллагаас 
хэрэгжүүлж буй төсөлтэй хамтран орон нутагт 
зохион байгуулж, цаашид тухай бүр тодотгол 
хийж ажиллах.

I
улиралд

бүх
мэдээлл 
ээ цахим 
системд 
оруулса 
н байна. 
Тухай 
бүр.

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

45

Салбарын хэмжээнд хүний нөөцийг хөгжүүлэх 
бодлого, чиглэлийг баримтлан ажпын байрны 
тогтвортой байдлыг хангаж хөдөлмөрийн зах 
зээлийг хамгаалах чиглэлд холбогдох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. Чингэхдээ 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, олон улсын 
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх хэрэгцээ 
шаардлагатай

Жилдээ
С.Ундрах
Б.Золбаясах

46

Салбарын хэмжээнд жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах бодлого, чиглэлийг баримтлан 
зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зэрэг 
үйл ажиллагааг явуулж, Барилга, хот 
байгуулалтын салбарт жендэрийн талаар 
баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, тайлагнах 
/Барилга, хот байгуулалтын яамны дэргэдэх 
жендэрийн орон тооны бус салбар зөвлөлийн 
2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгхавсаргав/.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

Б.Мөнгөнтогос

47

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сургалтад 
хамруулах, ажлын байраар хангах, барилгын 
зураг төсөлд тэдний эрх, ашгийг хамгаалахад 
чиглэсэн шийдлүүдийг тусган хэрэгжүүлж байх, 
үйл ажиллагааг тогтмол тайлагнаж байх.

Жилдээ, 
тайлан 

II, IV 
улиралд

Б.Мөнгөнтогос

48

Хөрөнгө.оруул
алт;
санхүүжилтий 
н чиглэлээр

Улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр баригдаж ашиглалтад орсон 
барилга, байгууламжийн ашиглагч 
байгууллагыг тодорхойлон, өмчлөлд 
шижлүүлэх асуудлыг Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын 2019 оны 271 дүгээр 
тогтоолын хүрээнд шийдвэрлүүлэх, мэдээ 
тайланг улирал бүр ируүлэх.

Тайлан- 
1, II, III, 

IV
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

49

Улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл 
тусламж, хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр баригдаж 
байгаа барилга, байгууламжийн төсөвт өртгөөс 
Барилгын тухай хуульд заасны дагуу норм, 
нормативын санд шимтгэлийг төвлөрүүлэх, 
мэдээ тайлан улирал бүр ирүүлэх.

Жилдээ, 
тайлан 

1, II, III,IV 
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

50

Улсын төсөв болон гадаадын зээл, тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 
тайланг улирал бүр, хөрөнгө оруулалтын 
гүйцэтгэлийн явцын мэдээг сар бүр ирүүлэх.

Жилдээ, 
сар бүр, 
улирал 
тутамд

С.Ундрах

ГАЗАР ЗОХИОН БА1ЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ. ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР-ЫН ДАРГАТАЙ
БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНД ТУСГАГДСАН АСУУДЛУУД

51

“Монгол 
Улсын хүн 
амын
нутагшилт,
суурьшлын
хөгжлийн
ерөнхий
төсөл”
боловсруулах
ажилд

“Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл“-ийг 
хэлэлцүүлэхэд хамтран ажиллах

Эхний
хагас
жил

Х.Олонбаяр



захиалагчийн 
хяналтыг хийх

52 Хот
байгуулалтын
баримт
бичгийн
зургийн
даалгавар
боловсруулах

Хот байгуулалтын баримт бичгийн зургийн 
даалгавар боловсруулах

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

53 Хот байгуулалтын баримт бичигт магадлал 
хийх ажлыг зохион байгуулах

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

54 Хот
байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
сангийн
програм
хангамжийг
хөгжүүлэх,
хэрэглээнд
нэвтрүүлэх

Инженерийн дэд бүтцийн /дулаан хангамж, 
цэвэр ус, бохир ус, ариутгах татуургын/ 
мэдээллийг бүртгэх програм хөгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах

Эхний
хагас
жил

Б.Төмөр
С.Дарханбаатар

55
Барилга байгууламжийн ажлын 
зөвшөөрлийг цахимжуулах веб програм 
хангамжийг хөгжүүлэх, хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр

56

Барилга байгууламжийн хүснэгтэн, 
инженерийн дэд бүтцийн болон барилга 
байгууламжийн тоон мэдээллийг веб 
програм хангамжаар үйлчилгээнд гаргах, 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх

1-3-р
улиралд

С.Ундрах
Б.Төмөр

57 Хот
байгуулалтын 
хууль, журам, 
норм дүрмийн 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавих, 
санал
боловсруулах

Аймаг, нийслэлийн Ерөнхий 
архитекторуудын 2019 оны ажлын тайланг 
ирүүлэх

1-р
улиралд Д.Элдэвсайхан

58
Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний 
жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн 
зааврын хэрэгжилтийн тайлан ирүүлэх

1-р
улиралд Б.Төмөр

59
2021 оны барилга байгууламжийн норм, 
нормативын сангийн төлөвлөгөөнд санал 
ирүүлэх

1-р
улиралд С.Ундрах

60
Хот
байгуулалтын
кадастрын
мэдээллийн
санд
мэдээлэл 
оруулах 
ажлыг зохион 
байгуулах

Аймгийн төвийн сумын барилга 
байгууламжийн мэдээллийг / хот 
байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд 
бүрэн оруулж дуусгах

1-Р
улиралд С.Дарханбаатар

61

Хот байгуулалтын мэдээллийн санд 
ашиглах байр зүйн зураг /тохижилт, зам, 
инженерийн шугам сүлжээ, далан, суваг, ил 
болон далд шуудуу/-ны тоон мэдээллийг 
оруулж дуусгах

1-р
улиралд С.Дарханбаатар

62

Хот
байгуулалтын
кадастрын
чиглэлээр
хамтран
ажиллах

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн 
сангийн үйл явцын тайланг улирал тутамд 
агентлагт хүргүүлэх

Жилийн
турш С.Дарханбаатар

63
Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн 
сангийн жилийн тайлан боловсруулж, 
Аймгийн Засаг даргад хүргүүлэх

4-р
улиралд С.Дарханбаатар

64

Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн 
санд оруулсан мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн 
бөглөгдсөн байдалд дотоод хяналт 
шинжилгээ хийж, улирал тутам тайлан 
ирүүлэх

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
Б.Төмөр
С.Дарханбаатар

65
ГЗБГЗЗГ-ын ХБКХ-ээр Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн сангийн бүрдэдт, 
үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийлгэх

Жилийн
турш

Б.Төмөр
С.Дарханбаатар

66

Төрийн 
албаны тухай 
болон 
холбогдох 
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах 
ажлын төлөвлөгөөний тайлан, мэдээг 
нэгтгэн хагас, бүтэн жилээр 2020 оны 06 
дугаар сарын 01-ний өдөр, 2020 оны 12 
дугаар сарын 01-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос



зохион
байгуулах

67

Улсын Их
Хурал;^
Засгийн
газрын
тогтоол
шийдвэр,
Барилга, хот
байгуулалтын
сайд, Төрийн
нарийн
бичгийн дарга, 
бусад
байгууллагаас
ирүүлсэн
тогтоол,
шийдвэрийн
хэрэгжилтийг
зохион
байгуулах

Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол 
шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, 
Төрийн нарийн бичгийн дарга, бусад 
байгууллагаас ирүүлсэн тушаалыг бүртгэх, 
хяналтад авах, хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж тайланг ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх

Хагас
жилийн
эцсээр

Бүх
мэргэжилтэн

68 Байгууллагын
гүйцэтгэлийн
төлөвлөгөө
боловсруулах,
дүгнэх ажлыг
зохион
байгуулах

Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
эхний болон сүүлийн хагас жилээр төслийг 
боловсруулах, батлуулах

Хагас
жилийн
эцсээр

Х.Олонбаяр
С.Ундрах

69
Нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр 
тайлагнах, дүгнүүлэх

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
С.Ундрах

70
ТАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 
биелэлтэд үнэлгээ өгөх, Газрын даргад 
танилцуулах, шийдвэр гаргуулах

4-р
улиралд Х.Олонбаяр

71 Дотоодын сургалтад хамрагдах Жилийн
турш

Бүх
мэргэжилтэн

72

Сургалт
зохион
байгуулах

Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, 
танилцуулах зорилгоор нээлттэй хаалганы 
өдөр болон бусад арга хэмжээг зохион 
байгуулах

Жилийн
турш

Хэлтсийн дарга, 
Бүх
мэргэжилтэн

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ-ИЙН ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭНД
ТУСГАГДСАН АСУУДЛУУД

73
Улсын их 
хурал,3асгий 
н газрын 
тогтоол, дээд 
байгууллагы 
н
шийдвэрийг
хэрэгжүүлэн
ажиллах

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

Жилийн
турш Б.Төмөр

74
БМ Щ  Маягтын дагуу Нийтийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйлчилгээний үнийн тайлан, 
мэдээг нэгтгэн Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх

1-р
улиралд

Бүх
мэргэжилтэн

75 Ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө 
боловсруулах

1-р
улиралд Б.Төмөр

76

Хүчин
төгөлдөр
мөрдөгдөж
байгаа
барилгын
салбарын
норм
нормативын
баримт
бичгийг
сурталчлах,
мэргэжил
арга зүйн

Шинээр батлагдсан барилгын норм, дүрмийг 
сурталчилах, сургалт зохион байгуулах Жилийн

турш
Бүх
мэргэжилтэн

4о'



зөвлөгөө
өгөх

77 Хун щ ы и
нутагшйлт
суурьшлын
хөгжлийн
ерөнхий
төслийг
боловсруула
хад дэмжлэг
үзүүлж
ажиллах

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

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

78
Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн 
ерөнхий төслийг боловсруулах төслийн багийг 
орон нутагт судалгаагаар ажиллахад дэмжлэг 
үзүүлэх

Жилийн
турш

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

79
Хүн амын нягтаршил болон сургууль, 
цэцэрлэгийн эрэлт хэрэгцээний судалгааг 
маягтын дагуу гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлэх

2-р
улиралд

Х.Олонбаяр
С.Дарханбаатар

80
Барилгын
салбарын
ажилтан,
хуулийн
этгээдийн
нэгдсэн
бүртгэл
хөтлөх,
шинэчлэх,
мэдээллийг
мэдээллийн
санд
байршуулах, 
мэдээллээр 
хангах ажлыг 
зохион 
байгуулах

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос
Б.Төмөр

81
Барилгын салбарын нэгдсэн мэдээллийн 
сангийн программд тусгай эрхээр хандаж 
тухайн орон нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй аж 
ахуйн нэгжид зөвлөгөө өгч, хамтарч ажиллах.

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

82

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

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос

83
Орон нутагт шинээр нэвтэрч буй техник 
технологийн талаар судалж бүртгэл үүсгэн төв 
болон орон нутгийн удирдлагыг мэдээллээр 
хангаж ажиллах

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос
Б.Төмөр

84

Барилгын
ажлын чанар,
аюулгүй
ажиллагааны
хэрэгжилтийг
хангах,
хяналт тавих

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр

85

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр

86

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

Жилийн
турш С.Ундрах

87

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

88
Барилга, 
нийтийн аж 
ахуйн 
салбарын 
хөдөлмөр

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос
Б.Төмөр



хамгаалал,
аюулгүй
ажиллагааг
хангуулах

89 Ус сувгийн
туршилт
тохируулга,
техник
ашиглалт,
хөдөлмөрийн
аюулгүй
ажиллагааг
хангах

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

Жилийн
турш С.Ундрах

90
Сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл 
ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай 
хамтран үзлэг шалгалт хийж, ажлын тайланг 
Барилгын хөгжлийн төвд ирүүлэх

Жилийн
турш Б.Төмөр

91
Нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн 
шаардлага МЫЗ 5924:2015 стандартыг 
хэрэгжүүлэх

Жилийн
турш Б.Төмөр

92

Салбарын
мэргэшлийн
зэрэг сунгах,
ахиулах
мэргэжилтэн
д зориулсан
сургалтыг
хамтран
зохион
байгуулах

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

93

Салбарын
инженер
техникийн
ажилтнуудад
зориулсан
чадавхижуул
ах сургалтыг
хамтран
зохион
байгуулах

Орон нутгийн инженер техникийн ажилтанд 
зориулсан багц цаг тооцох чадавхижуулах 
сургалтыг аймаг, бүсийн хэмжээнд зохион 
байгуулж, ИТА-г идэвхитэй хамруулах

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

94 Салбарын
хэмжээнд
шаардлагата
й байгаа
судалгаа
хийх,
судалгааны
үр дүнд
мониторинг
хийх, тайланг
холбогдох
байгууллагад
хүргүүлэх

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

Жилийн
турш С.Ундрах

95
Орон нутагт шаардлагатай байгаа инженер, 
техникийн ажилтан болон мэргэжилтэй 
ажилчдын судалгааг гаргаж Барилгын 
хөгжлийн төвд хүргүүлэх

1-р
улиралд С.Ундрах

96
Салбарын
үйл
ажиллагааг
сурталчлах

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр

97
“Барилгын
мэдээлэл”
эмхтгэлд
мэдээлэл

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос



өгөх,
нийтлүүлэх, 
эмхтгэлийг 
орон нутагт 
сурталчлах

98 Барилга,
байгууламжи
йн зураг
төсөлд
магадлал
хийх ажлыг
зохион
байгуулах
ажлын
хүрээнд

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

Эхний
хагас
жилд

С.Ундрах
С.Дарханбаатар

99
Аймгийн нутаг дэвсгэрт баригдах барилга 
байгууламжийг батлагдсан зургийн дагуу, 
Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
норм нормативыг мөрдүүлж ажиллах;

Эхний
хагас
жилд

С.Ундрах
С.Дарханбаатар

90
Дотоодын
болон
импортын
барилгын
материалын
бүтээгдэхүүн
ийг чанарын
баталгаажуул
алт,
тохирлын
үнэлгээнд
хамруулах
ажлыг зохих
журмын
дагуу зохион
байгуулах

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

Эхний
хагас
жилд

Б.Мөнгөнтогос

91
Орон нутагт баригдаж буй барилга 
байгууламжуудад тохирлын гэрчилгээтэй 
барилгын материал, бүтээгдэхүүн хэрэглүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах.

Эхний
хагас
жилд

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

92 Барилгын
материалын
жижиг, дунд
үйлдвэрийг
хөгжүүлэх,
барилгын
материалын
үйлдвэр
шинээр
байгуулах,
өргөтгөх,
технологийн
шинэчлэлт
хийх ажлын
урьдчилсан
судалгааг
хийх, санал
боловсруула
х, холбогдох
байгууллагад
тавьж
шийдвэрлүүл
эх

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

Эхний
хагас
жилд

Б.Мөнгөнтогос

93

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

Эхний
хагас
жилд

С.Ундрах
Б.Мөнгөнтогос

94
Барилгын 
үйлдвэрлэли 
йг хөгжүүлэх 
тооцоо 
судалгааг

Монгол Улсын хэмжээнд барьж байгуулах 
боломжтой, шаардагдаж байгаа барилгын 
материалын үйлдвэрийн судалгааг гаргах 
аргачлал боловсруулах, боловсруулж 
батлуулсан аргачлалын дагуу холбогдох 
судалгааны ажлыг эхлүүлэхэд хамтран

Эхний
хагас
жилд

Б.Мөнгөнтогос



хийх, санал
боловсруула
х,
хэрэгжилтийг
хангахад
дэмжлэт
үзүүлэх

ажиллаж, холбогдох санал, тайлан мэдээг 
Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлэх.

95

Улсын
төсвийн
хөрөнгө
оруулалтаар
баригдах
барилгын
ажлын
гүйцэтгэгчийг
сонгон
шалгаруулах
ажиллагаанд
тусгай
зөвшөөрөл
олгогчийг
төлөөлөн
оролцох

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

Эхний
хагас
жилд

Б.Мөнгөнтогос

96

Барилгын
материалд
сорилт
шинжилгээ
хийх ажлыг
зохион
байгуулах

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

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос

97

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

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос

98

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

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос

99
Барилгын материалын сорилт шинжилгээний 
лабораторийн үйл ажиллагааны тайланг гаргаж 
ирүүлэх

Жилийн
турш Б.Мөнгөнтогос

100

Барилгын
норм
нормативын 
санд хөрөнгө 
төвлөрүүлэх

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

1-р
улиралд С.Ундрах

101
Улсын
төсвийн
хөрөнгө
оруулалтаар
барилга
захиалагчийн
ажлыг
хэрэгжүүлэх
хөтөлбөр,
арга
хэмжээний 
хүрээнд 
хяналт хийх

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

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр

102

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

Жилийн
турш С.Ундрах

103

Эрүүл мэндийн сайдын багцад 
батлагдсанУлсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналт 
гүйцэтгэх, ашиглалтад оруулах ажлыг.зохион 
байгуулах

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Төмөр



104

Хүний нөөцийг 
чадавхижуула 
х чиглэлээр 
хамтран 
ажилл$х

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

Жилийн
турш

Бүх
мэргэжилтэн

105

Дотоод
хяналтыг
хэрэгжүүлж,
тайлан
мэдээг
хүргүүлэх

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

4-р
улиралд

Бүх
мэргэжилтэн

106
Барилгын хөгжлийн төвтэй холбоотой 
санхүүгийн бүртгэл, өглөг авлагын тооцоо 
нийлж, тайлан мэдээг тухай бүр гарган ирүүлж, 
хамтран ажиллах

Жилийн
турш

С.Ундрах
Б.Мөнхзул

107
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж 
байгаа орон нутагт эрх шилжсэн төсөл арга 
хэмжээний захиалагчийн хяналтын зардлыг 
тухай бүр тооцоо нийлэн шилжүүлэх

Жилийн
турш

С.Уи^рах
БМөнхзул

Төлөвлөгөө гаргасан:

Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн: 

Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэ: 

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, 

лабораторийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: 

Барилгын лабораторийн шинжээч :

Б.Мөнгөнтогос

С.Дарханбаатар

Хянасан:

ГХБХБГазрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Х.Олонбаяр


