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Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн 
нэр), хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Төсөв 
(хүн.өдөр) 

Хариуцах 
нэгжийн 
нэр (эсхүл 
менежер-
ийн нэр) 

Гүйцэт-
гэлийн 
хувь 

 
 

Тайлбар 
Арга хэмжээ(гарц)-ний шалгуур 
үзүүлэлт/тоо, чанар, хугацаа/-ийн 

хүрэх түвшин 

Хүрэх үр дүнгийн 
шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрэх 
түвшин 

1 2 3 4 5 6 7 
НЭГ. Удирдлага зохион байгуулалт, хууль эрхзүйн орчинг боловсронгуй болгох 

 
 
"1.0. “Захирагчийн 
ажлын алба" гэсэн 
байгууллага (нэгж)-ын 
стратегийн зорилтыг 
хангахад чиглэсэн ажил, 
үйлчилгээ: 
1.1. Бүсийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх 

1.1.1.Хил хамгаалах ерөнхий 
газартай гэрээ байгуулж чөлөөт 
бүсийн харуул хамгаалалтын үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх 

 
 

Байнгын 
ажиллагаатай 

болно 
 

  
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 

 
 
 

100% 

Аж үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн даргын тушаалаар батлагдсан 
ажлын хэсэг чөлөөт бүсэд ажиллах хил 
гааль, мэргэжлийн албадуудтай хамтран 
ажиллах гэрээний төслийг бэлэн болгож 
үүний дагуу Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, 
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Татварын 
ерөнхий газартай хамтран ажиллах гэрээнд 
гарын үсэг зурж баталгаажуулсан бөгөөд 
харуул хамгаалалтын асуудлыг ЦЕГ 
гүйцэтгэхээр болж тус бүсэд 2016 оны 6-р 
сарын 01-ээс эхлэн харуул хамгаалалтын 
ажлыг гүйцэтгэж байна. 
    Захирагчийн ажлын алба нь бусад 
мэргэжлийн байгууллагуудтай ажлын 
уялдаа холбоо, хамтын ажиллагаагаа 
сайжруулах талаар: 

� Газрын харилцаа, геодези 
зурагзүйн газар 

� Баян-Өлгий аймгийн Байгаль 
орчин аялал жуулчлалын газартай 
хамтран ажиллах гэрээг тус тус 
байгуулсан. 

1.1.2.Гаалийн ерөнхий газартай 
хийсэн гэрээ ёсоор гаалийн үйл 
ажиллагааг эхлүүлэх 

 
1.2.Байгууллагын зүгээс 
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг 

1.2.1.Төрийн албаны зөвлөлөөс 
дэвшүүлсэн “Төрийн албан 
хаагчийн эрхэмлэх есөн зүйл”, 

Мэргэшсэн, 
чадварлаг 

 
 
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 
100% 

   Бүсийн “Үйл ажиллагааны стратеги, 
зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн 



хөнгөн шуурхай болгож,  
ажиллагсадын ёс зүй, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

 

Монгол улсын Төрийн албаны 
тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийг дагаж мөрдөх 

ажилтнаар 
бэхжинэ 

 
 

2,360,0 
00 

 хөтөлбөр”-ийг боловсруулан хянуулж Аж 
үйлдвэрийн сайдаар батлуулав. 
   Захиргааны зөвлөл, Захирагчийн ажлын 
албаны хурлыг тогтмол хийж асуудлыг 
зөвлөл ба хамт олноор хэлэлцэн сахилга 
хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах, 
санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэхтэй 
холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэн  ажиллав. 

1.2.2.Байгууллагын удирдлагын 
манлайлал, ур чадварыг 
дээшлүүлэх   
1.2.3.Ажлын хариуцлага, үр дүнг 
тооцох ажлыг зохион байгуулах 
1.2.4.Байгууллагын дотоод журмыг 
хэрэгжүүлж ажиллах, хяналт тавих 

 
 
1.3. Төрийн албан хаагчдын 
хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд нэгтгэн хүлээн 
авч, тайланг АТГ-т 
хүргүүлэх 

 

1.3.1.Төрийн албан хаагчид 
хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах, 
тайлангийн хугацаанд гарсан 
өөрчлөлтийг тогтмол тусгах 

 
Үнэн зөв байх 

 Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 

 
 
 

100% 
 
 
 

   2015 оны Авилгатай тэмцэх газарт 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах төрийн 
захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх албан 
хаагчдын нэрсийн жагсаалт, түүнчлэн оны 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан 
хугацаанд гаргаж Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлсэн. 

1.3.2.Мэдүүлгийг хугацаанд нь 
авах 

 
 

Хуульд заасан 
хугацаанд нь, 

 
 

Хөрөнгө 
орлогын 
мэдүүл- 
гийг 

хадгалах 
эрх бүхий 
ажилтан 

1.3.3.Мэдүүлэгийг  
баталгаажуулах,  холбогдох 
байгууллагад  хүргүүлэх 

 
1.4. Төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний 
тайланг шинэчилж гарган 
ТАЗ-д хүргэх 

1.4.1.Холбогдох журмын дагуу 
хугацаанд нь гарган өгөх 

 

 
Хугацаанд нь, үнэн 

зөв байх 
 

 Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 

 
100% 

 
 

   Байгууллагын төрийн албан хаагчдын 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланг бааз 
хэлбэрээр бэлтгэн хуулийн хугацаанд нь 
Аж үйлдвэрийн яамны Төрийн албаны 
салбар зөвлөлд хүргүүлэв. 

1.4.2.Хүний нөөцийн программ 
ашиглах 

 
1.5. Дээд байгууллагын 
шийдвэр /Хууль, Улсын Их 
хурал, Засгийн газар, 
яамдаас авч хэрэгжүүлж 
буй арга хэмжээ/-г 
хэрэгжүүлэх 
 

1.5.1.Хууль тогтоомж,  шийдвэрийг 
хэрэгжүүлж ажиллах,  биелэлтийг 
зохион байгуулах 

 
 
 

Шийдвэрийн 
биелэлтийг хангаж 
ажилласан байх 

 
 

  
 
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 

 
 
 
 

100% 

   Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн болон 
бүсийн үйл ажиллагааг явуулахад дөхөмтэй 
дараах судалгаануудыг хийж холбогдох 
газруудад нь хүргүүлэв.Үүнд: 
� Аймгийн аялал жуулчлал эрхлэдэг аж 

ахуйн нэгжүүд:  
� Тус чөлөөт бүсийн ажилтануудын 

хүйсийн тэнцвэрт байдлын судалгаа 
� Төрийн албан хаагчдын тоо, төрийн 

албаны ангилал, зэрэглэлийн 
судалгаа 

1.5.2.Дээд газрын шийдвэрийн 
биелэлтийг тогтмол гаргаж 
холбогдох газруудад мэдээлэх 
1.5.2.Засгийн газрын мөрийн 
хөтөлбөр, тогтоол шийдвэр, 
үндэсний хөтөлбөрүүдийн 
хэрэгжилтийн тайланг гаргаж 
холбогдох газруудад хүргүүлэх 



� Чөлөөт бүсээр дамжуулан мах, махан 
бүтээгдэхүүн экспортлох боломж 

� Цагааннуур тосгон дахь ажиллах 
хүчний судалгаа  

� Чөлөөт бүсийн судалгаа 

 
 
 
 
 
 
1.6 Баян-Өлгий аймгийн 
Засаг Даргын Тамгын 
газартай хамтран ажиллах 
 

1.6.1 Баруун бүсийн 
бизнесменүүдийг оролцуулан 
уулзалт ярилцлага зохион 
байгуулах, ЗДТГ-ын 
дэмжлэгтэйгээр Баруун таван 
аймгийн ажил хэрэгч хүмүүсийг 
бүсийн үйл ажиллагаанд татан 
оролцуулах 

 
 

Хөрөнгө 
оруулагчид 

нэмэгдсэн байх 

 
 
 
 
 
 

21,600,0
00 

 
Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 

 
 
 

90% 

   Тус чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэл, худалдаа, 
үйлчилгээ, аялал жуулчлал, олон улсын 
банк, бооцоот тоглоомын төв барьж 
байгуулах,  ажиллуулах хүсэлтэй Баруун 
бүсийн бизнесменүүдийн уулзалт 
семинарыг 2016 оны 5-р сарын 13-нд Өлгий 
хотод зохион байгуулсан. Уулзалтад 
аймгийн төр захиргааны байгууллагын 
төлөөллүүд оролцсон. 

1.6.2.Харуулын 5 ширхэг байранд 
их засвар хийх 

Хөрөнгө 
санхүүжилтийн 

асуудал 
шийдэгдсэн байх, 
засвар чанартай 

хийгдэх 

Дэд 
бүтцийн 
хөгжил, 
газрын 

харилцааны 
хэлтэс 

 
 

100% 

   Бүсийн удирдлагын зүгээс Баян-Өлгий 
аймгийн удирдлагуудууд удаа дараа хүсэлт 
тавьсаны үндсэн дээр орон нутгийн төсвөөс 
бүсийн хамгаалалтын байрны засварт 19 сая 
төгрөг хуваарилагдаж бүсийн хашаан дотор 
байгаа олон жил ашиглалтгүй удсан 
харуулын байранд засвар хийж харуулын 
үйл ажиллагаа явуулахаар тохижуулан 
ажлын гүйцэтгэлийг комисс ажлын 
даалгаврын дагуу хүлээж авсан. 

1.6.3.1 ширхэг харуулын байр 
шинээр барих 
1.6.4.Зураг төсвийг хийлгэн “Орон 
нутгийг дэмжих сан”-аас хөрөнгө 
гаргуулах 

 
1.7. Гадаад орнуудын 
чөлөөт бүсүүдийн туршлага 
болон тэдгээрт мөрдөгдөж 
байгаа хууль тогтоомж 
менежментийн арга 
барилыг судлах 

1.7.1.Гадаад орнуудын чөлөөт бүс 
болон зохиогдож буй үзэсгэлэн 
яармаг худалдаа,  жижиг дунд 
үйлдвэрийн туршлага судлах,  
түнш хамтрагч олох 

Тодорхой 
туршлага 

хуримтлагдсан 
байх 

 

 
 
 
 

5,872,90
0 

 
 
 

Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 

 
 
 
 

100% 

   БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хотод 9 
дүгээр сарын 2-6-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдсан “2016 Хятад, Монгол, Орос 
гурван улсын эдийн засаг, худалдааны 
хамтын ажиллагааны Эрээн хот” чуулга 
уулзалтад бүсийн Захирагч, стратеги 
төлөвлөлт, бодлого зохицуулалт хариуцсан 
мэргэжилтэн нар оролцож бүсийг 
сурталчлав. 
   ОХУ болон БНХАУ-ын төр захиргааны 
байгууллага, бизнесийн төлөөлөл, 
Тайванийн ус цэвэршүүлэх компанийн 
төлөөлөл “Цагааннуур” чөлөөт бүстэй газар 
дээр нь танилцсан. Энэ үеэр Тайваний 

1.7.2.Гадаадын зочид 
төлөөлөгчдийг урьж ажил 
байдалтайгаа танилцуулах,  
уулзалт ярилцлага зохион 
байгуулах 

Тодорхой 
туршлага 

хуримтлагдсан 
байх 

 



компанийн захирал, ноён Chen Chen Peng 
Баян-Өлгий аймгийн Улаанбайшинтын 
хилийн боомтод ус цэвэршүүлэх тоног 
төхөөрөмж суурилуулах сонирхолтой 
байгаагаа илэрхийлсэн юм. 

 
 
1.8. Бүсийн хөгжлийн 
Ерөнхий төлөвлөгөөг 
холбогдох яамнаас Засгийн 
газрын хуралдаанд оруулах 

1.8.1.Аж үйлдвэрийн яамны 
дэмжлэгтэйгээр Барилга хот 
байгуулалтын яаманд танилцуулж 
асуудал тавих 

 
 

Ерөнхий 
төлөвлөгөө 
батлагдсанаар 
бүсийн хөгжлийг 
түргэтгэхэд үр 
нөлөө үзүүлнэ 

  
 
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 

 
 
 
 

50% 

  “Цагааннуур” чөлөөт бүсийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний төсөлд санал, 
зөвлөмж гаргах, үр дүнгийн байдалд 
дүгнэлт өгөх, хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг Засгийн газрын хуралдаанд 
бэлтгэж хэлэлцүүлэх үүрэгтэй ажлын 
хэсгийг Аж үйлдвэрийн яамны Төрийн 
нарийн бичгийн даргын 2016 оны 79 дүгээр 
тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг 2 удаа 
хуралдаж, тулгамдаж буй асуудлуудыг 
хэлэлцэж ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тусгагдасан ажлуудыг өнөөгийн нийгэм, 
эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан 
шинэчилсэний дараа Засгийн газрын 
хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь 
зүйтэй гэсэн нэгдсэн ойлголтод хүрсэн. 
Түүнчлэн “Идеаль групп” ХХК-ний захирал 
Д.Мижидсүрэнд ерөнхий төлөвлөгөөнд 
зайлшгүй шинэчлэл хийх шаардлага гарч 
байгаа үндэслэлүүд, санхүүгийн тооцоолол 
хийж, ажлын хэсэгт танилцуулах үүргийг 
өгсөний дагуу чөлөөт бүсийн үндсэн чиг 
үүрэг, үзэл баримтлал өөрчлөгдсөн зэрэг 
үндэслэлүүдийг гаргаж, энэ шинэчлэлийг 
хийхэд 30,0 сая төгрөгийн санхүүжилт 
шаардлагатай талаар санал өгсөн юм. Гэвч 
Аж үйлдвэрийн сайдын 2016 оны төсвийн 
багцад ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх 
зардал тусгагдаагүй нөгөөтэйгүүр сонгууль 
болж төр засаг солигдсон учраас зогссон. 

 
1.8.2.Барилга, хот байгуулалтын 
яамны дэмжлэгтэйгээр Засгийн 
газрын хуралдаанд оруулах 

1.9. Бүсийн услалтын 
систем бүхий ногоон 

1.9.1.Хавар хуурайшилтаас 
хамгаалж модонд мөс тавих 

Ногоон 
байгууламжийг 

 
 

 
 

Бүсийн ногоон байгууламжийн ажилд 
анхаарч график төлөвлөгөөний дагуу ажил 



байгууламжид график 
төлөвлөгөөний дагуу зохих 
ажлуудыг хийх 

1.9.2.График төлөвлөгөөний дагуу 
усалгааг хийж нэмэлт тэжээлээр 
бордох 

нэмэгдүүлэхэд 
тустай 

480,000 Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

100% хийгдсэн болно. Үүнд: чацарганы мод, 
улиас, бургасын тоог гаргаж арчилгааг 
сайжруулах, чацарганыг хаврын 
хуурайшилтаас хамгаалах зорилгоор 2016 
оны 2-р сараас эхлэн цас бөөгнүүлэх ажлыг 
хийлгүүлж, 4-р сарын 27-нд 125 тн усаар  
хаврын цэнэг усалгаа хийсэн. Зуны улиралд 
график төлөвлөгөөний дагуу усалгааг хийж 
гүйцэтгэсэн. 

Хоёр. “Бүсийн хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн асуудал 
 

 
 
2.1.“Цагааннуур” чөлөөт 
бүсийн дэд бүтцийг барьж 
байгуулах талаар санал 
боловсруулан холбогдох 
газруудад хүргүүлэх 

2.1.1. Бүсэд хийгдэх зайлшгүй 
шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын 
тооцоо, судалгааг хийж холбогдох 
газруудад хүргүүлэх 

 
 
 

Тооцоо бодитой 
байх, хөрөнгийн эх 
үүсвэр шийдэгдсэн 

байх 
 

  
 

Дэд 
бүтцийн 
хөгжил, 
газрын 

харилцааны 
хэлтэс 

 
 
 
 

85% 

   Засгийн Газрын 2012-2016 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт  “Замын-
Үүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс, 
“Алтанбулаг” болон “Цагааннуур” 
худалдааны чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийг 
цогцоор нь барьж дуусгах” гэж заасан 
боловч “Цагааннуур” чөлөөт бүсэд 2012-
2016 онуудад хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй 
явдал нь тус бүсийн үйл ажиллагаа хэвийн 
явагдах нөхцлийг тасалдуулж, хөрөнгө 
оруулагчид  итгэл алдрахад хүргэж 
болзошгүй байна. 
   Бид өөрсдийн хүч бололцоонд тулгуурлан 
2009 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдсэн бүсийн хамгаалалтын хашааны 
бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж эвдрэл 
гэмтлийг тогтоон засварын ажлыг 07-р 
сарын 20-ны өдрөөс эхлүүлэн 10 хоногийн 
дотор Захирагчийн ажлын албаны 
ажилтанууд өөрсдийн биеэр хийж 
гүйцэтгэсэн юм. Ингэхдээ засварт 
төлөвлөгдсөн хайраг, цемент, элс хэрэглэж 
17,5 м газарт цутгалт, 1 км гаруй хашааны 
бетоны суурьд өнгөлгөө хийсэн. 40 гаруй 
цоорсон торыг сүлжиж бүтэн болгож, 120 
гаруй метр хашаанд өргөст тор татсан. 16 км 
хашааг тойрч 60 гаруй газар гагнуур 

 
2.1.2.Концессын гэрээгээр 
гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авах. 



хийсэн. Хашааны нүүрэн хэсгийн 1000 м 
болон орох хаалганы будалтыг гадна, дотно 
талаас бүтэн будаж хийж гүйцэтгэсэн. 
Ногоон байгууламжийн толгойн хашааг 
засаж сэлбэсэн. 

 
2.2. “Цагааннуур” чөлөөт 
бүсэд хөрөнгө оруулалт 
хийхээр хүсэлт гаргасан 
гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдын төслийг нь 
хянах шалгарсан гадаад, 
дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдад бүсэд газрыг 
нь олгон үйл ажиллагааг нь 
эхлүүлэх 

2.2.1. Холбогдох журмын дагуу 
төслийг хүлээн авах, хянах 

 
 

Хөрөнгө 
оруулагчдын тоо  
нэмэгдсэн байх 

  
Дэд 

бүтцийн 
хөгжил, 
газрын 

харилцааны 
хэлтэс 

 
 

100% 

   АҮ-ийн сайдын 101-р тушаалын заалтын 
дагуу чөлөөт бүсэд газар эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалтыг 
журмын дагуу зарлаж ажлын хэсгийн 
дүгнэлтээр шийдвэрлэн, төсөл нь 
шалгарсан ““Мега Прожект Инвестмент” 
групп, “Алтай Леженд тур” ХХК, 
”Мимаржеси” ХХК-тай тус тус гэрээ 
байгуулан бүртгэлийн гэрчилгээ олгосон. 
    “Мега Прожект Инвестмент” групптай 
“Цагааннуур” чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалт, стратегийн түншлэлийн 
гэрээг байгуулсан.  

2.2.2.Төслийг сонгон шалгаруулах 
2.2.3.Шалгарсан аж ахуйн 
нэгжүүдтэй  хөрөнгө оруулалтын 
гэрээ байгуулж, бүртгэлийн 
гэрчилгээ, газар эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах гэрчилгээг олгох 

2.3. Бүсэд хөрөнгө оруулалт 
хийх гадаад, дотоодын 
хөрөнгө оруулагчдын үйл 
ажиллагааг хуулийн 
хүрээнд бүхий л талаар 
дэмжин хамтарч ажиллах 

2.3.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
бүртгэх үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэх 

 
Бүсэд жижиг дунд 
үйлдвэрүүд 
байгуулагдах 
нөхцөл бүрдсэн 

байх 

 Дэд 
бүтцийн 
хөгжил, 
газрын 

харилцааны 
хэлтэс 

 
 

100% 

   Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн дагуу 
чөлөөт бүсийн хөнгөлөлтөд суурилан тус 
бүсэд хөрөнгө оруулж үр ашиг олох 
сонирхолтой “Петро мир” ХХК-ийн 
(Шатахуун түгээх станц) бизнес төслийг 
хүлээн аваад байна. 

 

2.3.2.Төсөл хөтөлбөр 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх  
2.3.3..Холбогдох байгууллага,  
мэргэжилтэнүүдтэй холбож өгөх 

 
 
2.4. Газрын харилцаа, 
геодези, зураг зүйн газартай 
хийсэн хамтын 
ажиллагааны санамж 
бичгийн дагуу хамтран 
ажиллах 

2.4.1 Харилцан тохиролцож улсын 
тусгай хэрэгцээний газар /чөлөөт 
бүсийн газар/ нутагт газар зохион 
байгуулалт хийх 

 
 

Хамтын 
ажиллагааны 
санамж бичгийн 
утга санаа бүрэн 
хэрэгжсэн байх 

  
 

Дэд 
бүтцийн 
хөгжил, 
газрын 

харилцааны 
хэлтэс 

 
 
 
 

100% 

   Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын 
Цагааннуур тосгонд орших "Цагааннуур 
чөлөөт бүс"-д байрлах геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгтийг шалгаж хүлээлцэж авах, 
газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон 
шалгаруулалтаар шалгарсан аж ахуйн нэгж,  
байгууллагуудын кадастарын зургийг хийх 
мөн тус чөлөөт бүсийн хашааг хэмжих  
ажлийг  Газрын харилцаа, геодези, зураг 
зүйн газар, Цагааннуур чөлөөт бүс хооронд  
2016 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр 
байгуулсан  хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу шаардагдах багаж хэрэгсэл / 

2.4.2 Ашиглалтын олон хэлбэр 
бүхий зориулалтын эрхийг 
баталгаажуулах,эрх зүйн харилцаа 
үүссэн нэгж талбарын мэдээллийг 
газрын мэдээллийн санд 
бүртгэх,баталгаажуулах,мэдээлэл 
солилцох. 
2.4.3 Бүртгэл мэдээллийн лавлагааг 
олгох нөхцлийг бий болгох 



Теоделит, тахеометр /-ээр хангаж газар дээр 
нь очиж  геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийг 
гар GPS-ийн тусламжтайгаар олж 
гүйцэтгэсэн болно. 

Гурав.  Худалдаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, мэдээлэл, сурталчилгааг өргөжүүлэх талаар 
 
3.1. ОХУ, БНХАУ-тай 
түншлэлийн харилцааг буй 
болгох 

3.1.1 Бүсийн гадаад харилцааг 
өргөжүүлж, ОХУ-ын Кош-Агач, 
Бийск, Горный-Алтай БНХАУ-ын 
ШУӨЗО-ны Алтай хотуудтай 
харилцаагаа өргөжүүлж, эдийн 
засгийн чиглэлээр хамтран 
ажиллана. 

 
Хамтын ажиллагаа 
өргөжиж бүсийн 
үйл ажиллагаа 
идэвхижнэ 

 

  
Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 

 
 

80% 

    Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 
тамгын газрын хурлын танхимд аймгийн 
удирдлагууд, тус аймгийн мэргэжлийн 
байгууллагуудын төлөөлөл, “Цагааннуур” 
чөлөөт бүсийн Захирагч, мэргэжилтэнүүд, 
ОХУ болон БНХАУ-ын төр захиргааны 
байгууллага, бизнесийн төлөөлөлийн 
хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулсан. 
Уулзалтын гол сэдэв нь “Монгол улсын 
Баруун бүсээр дамжуулан 3 улсын эдийн 
засгийн корридорыг байгуулах боломжийн 
талаар хэлэлцсэн юм.  
    Дээрхи айлчлалын бүрэлдэхүүнд багтсан 
БНХАУ-ын “Шин Хоа” компани нь олон 
улсын гадаад худалдааны үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг, 1500 орчим том оврын машинаар 
гадаад тээвэрлэлт хийдэг. ОХУ-ын Москва 
хот болон бусад газруудтай байнгын түнш 
болсон. Одоо БНХАУ-ын Тайкешкен, 
Монголын Ярант боомтоор дамжин транзит 
тээвэр хийх зорилготой.“Сон Хун” 
компанийн хувьд “Цагааннуур” чөлөөт 
бүсэд тээвэр логистикийн агуулах барих 
хүсэл сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн. 
    Уулзалтын үеэр чөлөөт бүсэд хөрөнгө 
оруулах боломж, хууль эрхзүйн орчны 
талаар танилцуулга, мэдээллийг хийсэн юм 

 
 
 
3.2. Бүсийн үйл 
ажиллагааны эрхзүйн, 
хөрөнгө оруулалтын орчинг  
гадаад,  дотоодод 
сурталчлах 

3.2.1 Бүсийг сурталчлах ажлыг 
бүхий л хэлбэрээр зохион 
байгуулах 

 
 

Мэдээлэл шинэ 
соргог,  бодитой 

байх 
 

 
 

1,000,0 
00 

 
Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 

 
 

100% 
3.2.2 Сурталчилгааны ажилд 
холбоо мэдээллийн хэрэгслийг 
ашиглах 
3.2.3 Бүсийн вэб хуудсыг шинэ 
мэдээ, мэдээлэлээр байнга 
шинэчилж байх 

 
3.3 Орон нутгийн радио 
телевизүүдтэй хамтран 
ажиллах, бүсийн үйл 
ажиллагааг сурталчлах 

 
3.3.1 Мэргэжилтэн бүр өөрийн чиг 
үүргийн дагуу телевиз, радиогаар 
мэдээлэл хийх 

 
Сурталчилгааны 
ажлын цар хүрээ, 

хүртээмж 
дээшилнэ 

 
 

350.000 

Хөрөнгө 
оруулалт, 
хамтын 
ажиллагаа-
ны хэлтэс 

 
 

100% 

   Аймгийн шуурхай зөвлөгөөн, орон 
нутгийн Өлгий ТВ 1, Наз телевизүүдээр 
“Цагааннуур” чөлөөт бүсийн өнөөгийн 
байдал, цаашдын зорилтын талаар тогтмол 
ярилцлага өгч сурталчлан ажиллав.  



3.3.2 Захирагчийн ажлын албанаас 
гаргасан нийтлэг дүрэм, 
журмуудыг орон нутагт сурталчлах 

Сурталчилгааны 
ажлын цар хүрээ, 

хүртээмж 
дээшилнэ 

    Мөн “Алтанбулаг экспо-2016” олон 
улсын форум, үзэсгэлэн худалдаанд ЗАА-
ны дарга Ц.Итгэл оролцож бүсийг 
сурталчлав. Форумтай холбоотойгоор 
МҮХАҮТ-аас хөрөнгө оруулагчдад 
зориулсан бизнес сэтгүүлийн тусгай 
дугаарыг гаргасан бөгөөд бүсийн талаарх 
танилцуулгыг нийтэлсэн. 

Дөрөв: Санхүү төлөвлөлтийн талаар 
 
4.1. Байгууллагын жилийн 
үйл ажиллагааны төсвийг 
хуваарилах, зарцуулах, 
тайлан тэнцэл гаргах  

 

4.1.1.Батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулна 

 
Байгууллагын 
санхүүгийн үйл 
ажиллагаа 

стандартын дагуу 
явагдсан байна 

 

 
 

190,168,
800 

 

Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 
 
 

100% 

    Төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны 
жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн 
тайланг хуулийн хугацаанд гарган “Голден 
пейж” ХХК-иар шалгуулан баталгаажуулж 
Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлэв. 
     

4.1.2.Санхүүгийн тайланг иж бүрэн 
үнэн зөв, хуулийн хугацаанд 
гаргасан байна 

Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

4.1.3.Холбогдох байгууллагаар 
бүсийн 2015 оны санхүүгийн 
тайланд аудит хийлгэх 

Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 
 
 
4.2. Санхүү,  эдийн засгийн 
үйл ажиллагааг оновчтой 
төлөвлөж зохих журмын 
дагуу хэвийн явуулах 

 

4.2.1.Санхүү,  нягтлан бодох 
бүртгэлийн ажлыг стандартын 
дагуу хөтлөн явуулж,  тайлан 
балансыг улирал,  жилээр гаргаж 
ажиллах 

 
 
 
 

Санхүүгийн үйл 
ажиллагаа хэвийн 

явагдана 

 
 
 
 

20,560,8
00 

 
 
 
 

Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 

 
 
 
 
 

100% 

   Төсвийн гүйцэтгэлийг сар, улирлын 
хуваарийн дагуу зохион байгуулж, сарын 
мэдээ, нэгдсэн тайланг хуульд заасан 
хугацаанд гарган тайлагнаж ажиллав. 
    Байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагааг зөв зохион байгуулж 
ажилласнаар ажилчдын цалинг хугацаанд 
нь олгох, нийгмийн даатгалын шимтгэл, 
хүн амын орлогын албан татвар, 
ашиглалтын зардлыг тогтмол төлж, 
байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагааны материаллаг хангамжийг 
тасралтгүй жигд явуулж ирлээ 

4.2.2.Санхүүгийн тайлан балансыг 
холбогдох журмын дагуу гаргаж 
өгөх 
4.2.3.Ажлын байр,  харилцаа 
холбоо,  цахилгаан дулаан гэх мэт 
харилцагч байгууллагуудтай гэрээ 
байгуулж,  хэрэгжилтэнд хяналт 
тавин ажиллах 

 
 
4.3.Нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын 
шимтгэл, хүн амын 
орлогын албан татварын 

4.3.1.Татвар,  шимтгэлийг хуулийн 
дагуу зөв тооцож оногдуулан 
баталгаажуулах 

 
 
Хугацаанд нь, үнэн 

зөв байх 
 

  
 

Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 

 
 
 

100% 

Сар бүр ажилтнуудын нийгмийн 
даатгалын тайланг гаргаж Чингэлтэй  
дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст 
хүргүүлж байна. 

Чингэлтэй Дүүргийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтсээс тайлант хугацааны 
санхүүгийн баримтыг үндэслэн Нийгмийн 

4.3.2.Татвар, шимтгэлийг 
хугацаанд нь шилжүүлж байх 
 
4.3.3.Тайланг баталгаажуулах 



тооцоог хийж, тайланг 
баталгаажуулж байх 

даатгалын тухай хууль болон бусад 
холбогдох хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн шалгалтыг 
хийсэн бөгөөд алдаа, зөрчил илрээгүй 
болно. 

 
 
4.4. Барилга байшин, 
үндсэн хөрөнгө, хашаа 
хамгаалалт, өмч хөрөнгийн 
ашиглалт хамгаалалтын 
бүрэн бүтэн байдалд хяналт 
тавих 

4.4.1.Өмч хөрөнгийн ашиглалт 
зарцуулалтын байдалд санхүүгийн 
үзлэгийг тогтмол зохион байгуулах 

 
Өмч хөрөнгийн 
ашиглалт 
сайжирна 

 

 
 

278,900 

 
Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 
 

 
 

100% 

    Байгууллагын үндсэн хөрөнгийн 2016 
оны жилийн эцсийн тооллого явуулах 
комисс байгуулагдан тооллого хийж үр 
дүнг “Байгууллагын өмч хамгаалах 
байнгын зөвлөл”-ийн хурлаар хэлэлцэв.  
   Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд 
хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогод 
хамрагдан 2016 оны үндсэн хөрөнгийн 
дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж ТӨХ-нд 
хүргүүллээ. 

4.4.2.ЗАА-нд хэрэглэж байгаа 
тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгслийн  нэгдсэн жагсаалт 
гаргаж түүний ашиглалтыг 
сайжруулах 
4.4.3. Орон нутаг дахь өмч 
хөрөнгийг сахиулуудад 
хариуцуулах 
4.4.4. Тооллого хийх, асуудалтай 
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх 

Тав. Дотоод ажил, үйлчилгээний талаар 
 
 
 
 
 
5.1. ЗАА-ны ажиллагсадтай 
үр дүнгийн гэрээ байгуулж, 
дүгнэж ажиллах 

 
 
 
 
5.1.1. Холбогдох журмын дагуу 
хүснэгтээр гаргаж өгөх 

 
 
 
 
 

Гэрээнд тусгагдсан 
ажлууд бүрэн 
биелсэн байх 

 

  
 
 
 
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 
 
 
 
 
 

100% 

   Ажиллагсадын ажлын байрны 
тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулан 
баталгаажуулж, 2016 оны үр дүнгийн гэрээ, 
хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн хийв. 
    Бүсийн Захирагчийн төсвийн ерөнхийлөн 
Захирагчтай хийх үр дүнгийн гэрээний 
төслийг зохих журмын дагуу боловсруулж 
Аж үйлдвэрийн яамны сайдтай гэрээг 
байгуулсан.  

 
5.1.2.Хамт олны хурлаар 
хэлэлцүүлэх  

   2016 оны Захирагчийн ажлын албаны 
жилийн ажлын төлөвлөгөөг оны эхэнд 
боловсруулж хамт олноороо хэлэлцэн 
баталсанаар уг баримт бичгийг мөрдлөг 
болгон ажиллав. 

 
5.2. Бүсийн үйл ажиллагааг 
ил тод, нээлттэй болгохтой 
холбогдуулан мэдээ, 
мэдээллийг вэб сайтад 

5.2.1. Шинэ мэдээ, мэдээллийг 
тогтмол байршуулах 

 
Үйл ажиллагаа 
нээлттэй болно 

 

 
 

702,100 

  
 

100% 

        Шинэ 
мэдээллийг  www.tsagaannuur.freezone.gov.
mn цахим хуудсанд байршуулан олон 
нийтэд мэдээллэн сурталчлан ажиллалаа. 

5.2.2. Шилэн дансны хуулийг 
хэрэгжүүлэх, санхүүгийн мэдээг 
байршуулах 



байршуулж олон нийтэд 
хүргэх 

   Мөн олон нийтийн Facebook хуудсанд 
www.facebook.com/Цагааннуур чөлөөт бүс/ 
хаягийг нээж мэдээллийг байршуулан 
иргэдэд нээлттэй хүргэж ажиллав. 
   Шилэн дансны хууль, төсвийн 
байгууллагын ил тод байдлыг хангах 
журмыг хэрэгжүүлж байгууллагын төсөв, 
санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж иргэд, 
олон нийтэд нээлттэй мэдээллэж ажиллав    

 
 
 
 
5.3. Хүний нөөцийн 
чадавхийг бэхжүүлж, 
ажилтны мэргэшил, мэдлэг, 
ур чадварыг дээшлүүлэх 

5.2.1. Мэргэжилтнүүдийн ажиллах 
таатай орчинг бүрдүүлэх, техник 
хэрэгслийн хангамжийг 
сайжруулах 

 
 

Ажилтнуудын, 
ажиллах нөхцөл 
сайжирна 

 
Албан хаагчдын 
мэдлэг, ур чадвар 

дээшилнэ 
 
 

 
 
 
 

37,276,2
00 

 
 
 

Захиргаа аж 
ахуйн 
хэлтэс 

 
 
 
 

100% 

   Өмнөх онуудын төсөвт техник хэрэгслийн 
зардал тусгагддаггүй ихэнхи нь 7-10 жил 
ашиглагдаж, эдүгээ нэгэнт хоцрогдож, 
элэгдсэн зэрэг шалтгааны улмаас 
Захирагчийн ажлын албаны өдөр тутмын 
ажлыг хэвийн хэмжээнд явуулахад бодит 
бэрхшээл учирч байсан юм 
   2016 оны төсвийн багаж, техник 
хэрэгслийн зардалд тусгагдсан  зардлаар 
бүсийн ажилтан, албан хаагчдыг 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах 
ажлыг зохион байгуулж, холбогдох хууль 
журмын дагуу худалдах, худалдан авах 
гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр техник, 
тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. 
   ГХЯ-аас зохион байгуулсан Гадаад 
харилцааны ажилтнуудыг мэргэшүүлэх 
сургалтад мэргэжилтэн А.Арай хамрагдав. 
    Захирагчийн ажлын албанаас хүний 
нөөцийн манлайллыг хангах тал дээр 
анхаарч ажилтнуудад эрх зүйн мэдлэг 
олгох, хувь хүний хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор сургалтын хуваарь батлаж, 
хуваарийн дагуу мэргэжилтэнүүд 7 хоног 
бүр байгууллага дотроо сургалт, 
семинаруудыг зохион байгуулав. 
   Байгууллагын дотоод журмын хүрээнд ар 
гэрт нь гачигдал гарсан, шинээр хүүхэд 
мэндэлсэн албан хаагчдад тэтгэмж болон 
Хөдөлмөрийн хуулийн холбогдох заалтын 

5.2.2. Ажилтнуудыг сургалтад 
хамруулах 
5.2.3 Захирагчийн ажлын албаны 
ажилтан албан хаагчдыг бусад 
чөлөөт бүсүүдэд туршлага 
солилцуулах боломжоор хангах 
5.2.4 Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчдад зэрэг дэв олгуулах 
5.2.5 Ажилтнуудын дунд амралт 
чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх 
төлөвлөгөө гарган ажиллах 



дагуу 5-10 хоногийн цалинтай чөлөө олгож, 
мөн ажлын хариуцлага алдсан 1 албан 
хаагчид сахилгын арга хэмжээ авч 
ажиллалаа. 

 
5.4. Ашиглалтын хугацаа 
дууссан ажлын шаардлага 
хангахааргүй болсон 
хөрөнгийг актлах, данс 
бүртгэлээс хасуулах 

5.4.1. Төрийн өмчийн хороонд 
уламжилж шийдвэр гаргуулах 

Актлагдах ёстой 
хөрөнгөнүүд 
хугацаандаа 

актлагдсан байх 
 

 Захиргаа, 
аж ахуйн 
хэлтэс 

 

 
 

100% 

   Ажлын шаардлага хангахаа байсан эд 
хөрөнгийн жагсаалтыг гарган акталж 
Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлж тус 
байгуулгаас гарсан шийдвэрийн дагуу 
зарим эд хөрөнгийг устгалд оруулан 
санхүүгийн баримт бичгийг зохих журмын 
дагуу хийв. 

 

5.4.2. Зохих журмын дагуу актлах, 
нягтлан бодох бүртгэлд тусгуулах 

5.5. Бүсийн Төсвийн 
Ерөнхийлөн Захирагчтай 
байгуулах үр дүнгийн 
гэрээг боловсруулж, 
батламжлуулах 

5.5.1.Журмын дагуу маягтаар 
гаргаж өгөх 

Гэрээнд тусгагдсан 
ажлууд биелсэн 

байх 
 

 Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 
100% 

      Бүсийн Захирагчийн төсвийн 
ерөнхийлөн Захирагчтай хийх үр дүнгийн 
гэрээний төслийг зохих журмын дагуу 
боловсруулж Аж үйлдвэрийн яамны 
сайдтай гэрээг байгуулсан. 

 
 
 
5.6. Захирагчийн ажлын 
албаны бичиг хэргийг 
стандартын дагуу хөтлөх, 
архивлах, хадгалах 

5.6.1. Төрийн албан хаагчдын 
хувийн хэргийн иж бүрдэлтийг 
стандартын дагуу хийгдсэн байна. 

 
 
 
 

Албан бичиг 
хэргийн стандарт 
хангагдсан байх 

  
 
 
 

Захирагч-
ийн ажлын 
алба 

 
 
 
 
 

100% 

     Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт, 
ажлын зохион байгуулалт, архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд 
“Мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд 
явуулсан улсын үзлэгийн зөвлөмжийн 
дагуу ажил сайжруулах төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг ханган ажиллав. 
   Байгууллагын албан бичиг, 
материалуудыг холбогдох журмын дагуу 
цахим хэлбэрт оруулан хавтаслан архивлав. 
Захирагчийн ажлын албанаас 2016 оны 12-р 
сарын 8-ны байдлаар Захирагчийн “А” 
захирамж буюу байнга хадгалах захирамж 
30, “Б” захирамж буюу 70 жил хадгалагдах 
захирамж 38, ажил хэргийн холбогдолтой  
явуулсан  албан бичиг 96, харилцагч 
байгууллагуудаас ирсэн бичиг 42, эдгээр 
явсан ирсэн баримт бичиг, албан хэрэг 
хөтлөлтийг зохих стандарт журмын дагуу 
бүртгэв. 

5.6.2. Төлөвлөгөө, тайлан, хурал, 
уулзалтын протокол стандартын 
дагуу албажсан байх. 
5.6.3 Хэлтсийн ажилтнууд 
өөрсдийн ажил үүргийн дагуу 
холбогдох бичиг баримтуудыг 
тухай бүр нь архивын нэгж үүсгэн, 
байгууллагын архивт хүлээлгэн 
өгөх 



 
5.7 Дотоод хяналт 
шалгалтыг явуулах 

5.7.1 Удирдамж боловсруулах  
Хариуцлага, 
сахилга бат 
дээшилнэ 

   
 

100% 

   Хяналт шалгалтыг  Захирагчийн баталсан 
удирдамжийн дагуу гүйцэтгэж хяналт 
шалгалтын ажлын дүн, авсан арга 
хэмжээний талаар байгууллагын 
удирдлагын хурлаар хэлэлцүүлсэн.  

5.7.2 Захиргааны зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх  

Нийт   280,649,
7 

 87,1%  

 

 

 

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА 


