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№ 
Үндэслэж буй бодлогын 

баримт бичиг 
Санхүүгийн 
эх үүсвэр 

Шалгуур үзүүлэлт 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин Хүрсэн түвшин 

хувь 

Хот байгуулалтын чиглэлээр  

1. “Монгол улсын хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын 
хөгжлийн ерөнхий төсөл” 
боловсруулахад 
шаардлагатай мэдээ, 
мэдээллээр тухай бүр 
хангах, уг төслийн 
хүрээнд хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлж, хамтран 
ажиллах. 

- Холбогдох 
талуудыг бүрэн 
хамруулсан байх. 
 
Зохион байгуулсан 
хэлэлцүүлгийн тоо  
Хэлэлцүүлэгт 
хамрагдсан 
иргэдийн тоо 

- Хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж, 
холбогдох 
мэдээллээр 
хангасан байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар ковид цар тахлын 
улмаас хэлэлцүүлэг, олон 
нийтийн ага хэмжээг  зохион 
байгуулаагүй болно.  

ХБ 

2.  Бүсийн тулгуур төв, 
аймгийн төв хотууд 
болох сумын төвийн 
батлагдсан хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний 
“Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”-г 
холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 
боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтийг хангах 
ажлыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулах. 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн байх. 

- Хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөө 
боловсруулагдсан 
байх. 

Мандалговь хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд инженерийн 
бэлтгэл арга хэмжээг хангах, ус, 
цахилгаан, дулаан хангамжийн 
найдвартай эх үүсвэр, шугам 
сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж, 
гол замын сүлжээнээс эхлэн 
барьж байгуулахаар улсын 
төсөв, гадаадын зээл 
тусламжийн хөрөнгөөр хийж 
гүйцэтгэхээр тусгаснаас дараах 
ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Үүнд 
- Дулааны станцын 
барилга 2-р хэлхээний зургийн 
даалгаврыг боловсруулахад 

70 



хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй уялдуулж 
мэргэжлийн байгууллагуудын 
саналыг тусгаж батлуулсан. 
Зураг төслийг магадалалаар 
баталгаажуулж хүлээн авсан.  
- “Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо 
суурин газруудын хөгжлийн 
l3713-мон төсөл”-ийн хүрээнд 
аймгийн төвд хоногт 3000м3 
хүчин чадалтай биологи 
цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх 
байгууламж болон гэр 
хорооллын 5,57 км ариутгах 
татуургын шугам сүлжээний 
барилга угсралтын ажлыг “Сайн 
констракшн” ХХК, түншлэлээр 
“Сан” ХХК 8,69 тэрбум төгрөгийн 
гэрээ байгуулан гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд ажлын явц 60 
хувьтай.  
- Мандалговь хотын 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу гэр 
хорооллын бүсэд 2,8 км  хатуу 
хучилттай авто зам барих ажлыг 
улсын төсвийн 2.17 тэрбум 
төгрөгөөр гүйцэтгэж байгаа 
бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 80 
хувьтай. Авто зам барилгын 
ажил 2021 онд ашиглалтад орно.  
- Эрдэнэдалай сумын 
төвийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу сумын 



төвийн 2,0 км хатуу хучилттай 
авто зам барих ажлыг улсын 
төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгөөр 
гүйцэтгэж байна. Авто зам 
барилгын ажил 2021 онд 
ашиглалтад орно.  

100 хувь 

3. Аймгийн Ерөнхий 
архитекторын үйл 
ажиллагааны тайлан 
болон жижүүрийн 
хөтлөлтийн тайланг 
үнэлэн ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх. 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 
хийгдсэн байх. 

84 хувь Үйл ажиллагааг 
үнэлж ирүүлсэн 
байх. 

Аймгийн Ерөнхий архитекторын 
2020 оны үйл ажиллагааны 
тайланг 2021 оны 1 дүгээр сарын 
13-ны өдрийн 1/17 тоот албан 
бичиг хавсралтаар ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн бөгөөд 83 хувьтай 
үнэлэгдсэн. 

100 хувь 

100 

4. Хот суурин газрыг дахин 
хөгжүүлэх тухай хуулийн 
дагуу дахин 
төлөвлөлтийн төсөл, 
арга хэмжээг санаачлан 
хэрэгжүүлэх, санал 
зөвлөмж авч ажиллах. 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 

- Төсөл арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Хот суурин газрын дахин 
хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу 
аймгийн төвд “Түмний 
хороолол”, “Хаус хороолол”-ын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний эскиз зургийг 
эхлүүлсэн. 

30 хувь 

30 

100 хувь-2, 30 хувь- 1, ХБ-1  76.6 

Газар зохион байгуулалт, газрын харилцааны чиглэлээр  

5. Улсын газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж,  2020 оны 
биелэлтийг 2021 оны 1 
дүгээр сарын 15-ны 
дотор ирүүлэх.   

- Улсын газар зохион 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний 
төлөвлөгөөнд 
нийцсэн байх. 

100 хувь Улсын газар 
зохион 
байгуулалтын 
ерөнхий 
төлөвлөгөөний 
2020 оны 
биелэлтийг 
ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлсэн байна. 

Улсын газар зохион 
байгуулалтын ерөнхий 
төлөвлөгөөний 2020 оны 
хэрэгжилтийг нэгтгэхэд  25 
хувьтай хэрэгжсэн байна. 2021 
оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр 
ГЗБГЗЗГ-т цахимаар болон 
албан бичгээр хэрэгжилтийг 
хүргүүлсэн.  

100 хувь  

100 



6. Бүх шатны газар зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулах болон 
иргэн, хуулийн этгээдэд 
газар эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх, ашиглуулах 
асуудлыг газар зохион 
байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн цахим 
системээр дамжуулан 
зохион байгуулах, энэ 
талаар сумын Засаг 
дарга нарт үүрэг, чиглэл 
огч ажилах.  

- Хууль, тогтоомж, 
өгсөн үүрэг, 
чиглэлийн дагуу 

100 
хувь, 
10648.84
га 

Бүх шатны газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөөний 
мэдээллийг газар 
зохион 
байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн 
цахим системд 
оруулж түүний 
дагуу газар 
эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх, 
ашиглуулах 
асуудлыг 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Тухайн жилийн газар зохион  
байгуулалтын төлөвлөгөөг 13 
сумын хэмжээнд хот 
төлөвлөлтийн цахим системээр 
төлөвлөн олон нийтэд нээлттэй 
хүргэн ажиллаж байна 2021 оны 
хагас жилийн байдлаар 36 
байршилд газар эзэмшүүлэх 
дуудлага худалдаа системээс 
татан газрын биржийн цахим 
систем /www.mle.mn/-ийг 
ашиглан, зохион байгуулсан 
байна. 

30 хувь 

30 

7. Монгол Улсын иргэнд 
тухайн жилд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, байршил, 
зориулалтыг сум бүрээр 
нэгтгэн хянаж, аймгийн 
ИТХ-ын хурлаар 
хэлэлцүүлэн 12 дугаар 
сарын 05-ны дотор 
ГЗБГЗЗГ-т хүргүүлэх. 

- Холбогдох хууль, 
тогтоомж 
,төлөвлөлтийн 
дагуу. 

аймгийн 
ИТХ-ын 

2019 
оны 12 
дугаар 
сарын 
04-ний 
өдрийн 
08 тоот 

тогтооло
ор 

батлуул
сан. 

Монгол улсын 
иргэнд тухайн 
жилд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, 
байршил, 
зориулалтыг сум 
бүрээр нэгтгэсэн 
тайланг хянаж, 
аймгийн ИТХ-ын 
хурлаар 
хэлэлцүүлэн 
холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна.  

Монгол улсын иргэнд 2021 онд 
өмчлүүлэх газрын хэмжээ, 
байршил, зориулалтыг сум 
бүрээр нэгтгэн тайланг хянаж, 
аймгийн ИТХ-ын 2020 оны 11 
дүгээр  хурлаар хэлэлцүүлэн 
батлуулж ГЗБГЗЗТ-т хүргүүлсэн. 

 

ХБ 

8. Орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээнд авсан газрыг 
кадастрын нэгдсэн 
системд бүртгэж, 

- Холбогдох 
хууль,тогтоомжийн 
бүртгэл бүрэн 
хийгдсэн байх. 

2020 
онд 3 
газрыг 
орон 

Орон нутгийн 
тусгай хэрэгцээнд 
авсан газрыг 
кадастрын 

Эхний хагас жилийн байдлаар 
сумдаас орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээнд авах санал ирээгүй. 

 

ХБ 



баталгаажуулах ажлыг 
зохион байгуулах. 

нутгийн 
тусгай 

хэрэгцээ
нд 

авсныг 
мэдээлл
ийн санд 
оруулан 
баталга
ажуулса

н. 

нэгдсэн системд 
бүртгэж, 
баталгаажуулсан 
байна. 

9 Газар өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах эрх олгогдсон 
нэгж талбар бүрийг 
газрын төлбөр, татварт 
бүрэн хамруулж 
ногдуулалтын 
мэдээллийг Дундын 
мэдээллийн санд бүрэн 
оруулж, нэхэмжлэл 
үүсгэх ажлыг зохион 
байгуулах. 

- Газрын төлбөр, 
татварын 
системээр хийгдсэн 
байх. 

2020 онд 
5687 
хүчинтэй 
гэрээний 
газрын 
төлбөри
йн 
нэхэмжл
эхийг 
үүсгэсэн
. 

Эрх олгогдсон 
нэгж талбар 
бүрийг Газрын 
төлбөр, татварын 
системээр 
хийгдсэн байх. 

Засаг даргын захирамжаар 
иргэн, ААН байгууллагад газар 
өмчлүүлсэн, ашиглуулсан, 
эзэмшүүлсэн нэгж талбарын 
газрын төлбөр, татварын 
ногдуулалтын мэдээллийг 
Дундын мэдээллийн санд 
оруулж, нэхэмжлэхийг тухай бүр 
үүсгэсэн болно. Хагас жилийн 
байдлаар газар эзэмших эрхийн 
6400 хүчинтэй гэрээ байгаагаас 
6200 гэрээний газрын төлбөрийн 
нэхэмжлэхийг үүсгэсэн байна. 
200 гэрээний хөрөнгийн бүртгэл 
үүсээгүй, регистрийн дугаар 
зөрүүтэй гэсэн алдааны улмаас 
нэхэмжлэл үүсээгүй байна.  

100 хувь 

100 

10 Газар эзэмшүүлэх, 
ашиглуулах, өмчлүүлэх 
дуудлага худалдааг 
газрын биржийн цахим 
систем /www.mle.mn/-ийг 

- Газын биржийн 
цахим системээр 

2020 онд 
аймгийн 
хэмжээн
д 63 
байрши
лд 88 

Тухайн жилийн 
төлөвлөгөө болон 
төлөвлөгөөний 
тодотголоор 
батлагдсан нийт 
газарт дуудлага 

Тухайн жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөнд 44 
дуудлага худалдаагаар 
байршлуудад аймгийн хэмжээнд 
36 дуудлага худалдааг цахим 
бирж /www.mle.mn/ системээр 

30 



ашиглан, зохион 
байгуулах. 

удаа 
дуудлаг
а 
худалда
аг 
зохион 
байгуулс
ан 

худалдаа зохион 
байгуулсан байна. 

зохион байгуулаад байна. 
Танхимаар дуудлага худалдаа 
зохион байгуулаагүй болно. 

30 хувь 
 

11 Сумын нутаг дэвсгэрийн 
хөгжлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулах, түүнд 
шаардагдах төсөв, 
зардлыг шийдвэрлүүлж 
2021 оны төсөвт 
тусгуулах талаар сумын 
засаг нарт үүрэг, чиглэл 
өгч ажиллах. 

- Ажлын төсөв, 
зардал 
шийдвэрлэгдсэн 
байх. 

100 Сумын нутаг 
дэвсгэрийн 
хөгжлийн 
төлөвлөгөө 
боловсруулах 
ажлыг төсөв 
зардал 
шийдвэрлүүлэх 
талаар сумдын 
засаг дарга нарт 
үүрэг, чиглэл өгч 
ажилласан байна. 

Дундговь аймаг нь 15 сумын 
нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөг 2018 онд бүрэн 
хийлгэж хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 

100 хувь 
 

100 

12 2022 оны аймаг, нийслэл, 
сум дүүргийн газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулах, хээрийн 
хэмжилт, судалгаа 
нарийвчилсан зураг 
төсөл боловсруулах, 
иргэдэд мэдээлэл 
сурталчилгаа хийх, 
тэдний санал авах ажилд 
шаардлагатай төсөв 
зардлыг холбогдох 
төсвөөс гаргаж 

- Холбогдох хууль, 
тогтоомж, 
төлөвлөлтийн 
дагуу 

100 2022 оны аймаг, 
нийслэл, сум 
дүүргийн газар 
зохион 
байгуулалтын 
төлөвлөгөө 
боловсруулахад 
шаардлагатай 
хээрийн хэмжилт 
судалгаа судлагаа 
хийгдэж, 
нарийвчилсан 
зураг төсөлтэй 
болсон байна. 
Төлөвлөгөөний 

2022 оны тухайн жилийн газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөний саналыг 
egazar.gov.mn сайтаар болон 
саналын хуудсаар иргэдээс авч 
байна. Мөн иргэдэд сурчилах 
ажлыг байгууллагын сайт болон 
15 сумын сайтад байршуулан ил 
тод мэдээллэж байна. 

30 хувь 
 

30 



шийдвэрлэх ажлыг 
зохион байгуулах. 

төсөлд иргэдийн 
оролцоо 
хангагдсан байна.  

13 Газар өмчлөх, эзэмших, 
ашиглах эрх олгох, 
шилжүүлэх, цуцлах 
болон тэдгээрийг улсын 
бүртгэлийн дундын 
мэдээллийн санд бүртгэх 
ажлыг газрын кадастрын 
нэгдсэн цахим системээр 
дамжуулан шийдвэрлэх. 

- Холбогдох хууль 
тогтоомж, журмын 
дагуу тухайн жил 
Засаг даргын 
шийдвэрээр 
олгосон, 
шилжүүлсэн, 
цуцласан бүх 
газрын эрхийн 
мэдээлэл газрын 
кадастрын нэгдсэн 
цахим системд 
бүртгэгдсэн байх. 
Хугацаа:1-4 
улиралд  

2020 онд 
211 
иргэн, 
аж ахуй 
нэгж, 
байгуул
лагад 
“Э” 
дугаар 
авч 
ажиллас
ан. 

Харьяалах нутаг 
дэвсгэрийн 
хэмжээнд нийт 
нэгж талбарын 
мэдээлэл газрын 
кадастрын  
нэгдсэн  цахим 
системд 
баталгаажиж, 
улсын бүртгэлийн 
дундын 
мэдээллийн санд 
бүртгэгдсэн 
байна.  

Тухайн жилийн газар зохион 
байгуулалтын төлөвлөөгөөнд 
тусгагдсан газарт аймаг болон 
сумын Засаг даргын 
захирамжаар 32 иргэн, аж ахуй 
нэгж, байгууллагад 2,6 га газрыг  
эзэмшүүлэн газрын кадастрын  
мэдээллийн санд бүртгэж, 
Улсын бүртгэлийн  дундын 
мэдээллийн сангаар  дамжуулан  
“Э” болон “А” дугаарыг  64 нэгж 
талбар дээр авч цаасан болон 
цахим архив үүсгэн ажиллаж 
байна. Мөн Засаг даргын 
захирамжаар газар эзэмших 
эрхээ шилжүүлсэн 25 иргэн, аж 
ахуй нэгжийн 1,3 га  газрын 
өөрчлөлтийг  Газрын кадастрын 
мэдээллийн санд  бүртгэлээ. 
Өөрийн хүсэлтээр газар 
эзэмших эрхээсээ татгалзсан 1 
иргэний 0,1 га  газрын эрхийг 
аймгийн Засаг даргын 
захирамжаар хүчингүй болгон, 
мэдээллийн санд цуцалж гэрээг 
хүчингүй болгосон. 

100 хувь 

100 

14 Гудамж, зам, талбай, 
нэгж талбар, барилга 
байгууламжийн хаягийн 
мэдээлийн нэгдсэн 

- Засгийн газрын 
2019 оны 325 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан 
“Гудамж, зам, 

0 Харьяалах нутаг 
дэвсгэрийн 
хэмжээндэх нийт 
гудамж, зам, 
талбай, нэгж 

Аймгийн хэмжээнд хаягийн 
мэдээллийн нэгдсэн системийг 
шинэчлэх, засварлах ажил 2021 
оны 02 дугаар сард хийгдэж 
дууссан. Үүнээс хойш иргэн, аж 

100 



системээр дамжуулан 
эрхлэх. 

талбай, эд 
хөрөнгийг 
хаягжуулах журам”-
ын дагуу гудамж, 
зам, талбай, нэгж 
талбар, барилга 
байгууламжийг 
хаягжуулсан байх 

талбар, барилга 
байгууламжид 
хаягийн 
мэдээллийн 
нэгдсэн систэмээр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
дамжуулан хаяг 
олгосон байна. 

аж ахуй нэгж, байгууллагын  
мэдээг  хаягийн мэдээллийн 
нэгдсэн системээр дамжуулан 
газрын кадастрын мэдээллийн 
санд  63 иргэн, 37 аж  ахуй нэгж, 
13 байгууллагын хаягийг 
баталгаажуулаад  байна. 

100 хувь 
 

15 Газрын биржийн цахим 
програм хангамжаар 
дамжуулан газар,  үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн мэдээ 
цуглуулах, олон нийтэд 
үйлчлэх. 

- Газар өмчлөх, 
эзэмших эрх 
шилжсэн тоогоор 
үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн 
мэдээ цуглуулсан 
байна. 

2020 онд 
цахим 
биржид 
69 үнийн 
мэдээ 
бүртгэсэ
н. 

Газар өмчлөх, 
эзэмших эрх 
шилжсэн тоогоор 
үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн 
мэдээ цуглуулж 
дүн шинжилгээ 
хийж, олон нийтэд 
үйлчилгээ 
үзүүлсэн байна. 

Газар үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн 113 үнийн мэдээг 
/худалдагдсан үнийг газар 
эзэмших, өмчлөх эрх шилжсэн 
тоогоор, санал болгож буй үнийг 
зарын дагуу/ цуглуулж газрын 
биржийн цахим системд оруулж, 
олон нийтэд нээлттэй 
үйлчилсэн.  

100 хувь 
 

100 

16 Газрын биржийн тусгай 
дансанд дуудлага 
худалдааны орлого 
болон дэнчинг 
төвлөрүүлэн зарцуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэн 
гүйцэтгэлд нь хяналт 
тавьж ажиллах. 

- Дуудлага 
худалдааны 
орлогыг 
төвлөрүүлэн 
зарцуулах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлэн 
гүйцэтгэлд нь 
хяналт тавьж 
ажилласан байна. 

88 иргэн 
аж ахуй 
нэгж, 
байгуул
лагаас 
дэнчинг 
төвлөрү
үлсж 
ажиллас
ан. 

Газрын биржийн 
тусгай дансанд 
дуудлага 
худалдааны 
орлого болон 
дэнчинг 
төвлөрүүлсэн 
байна. 

Сангийн яамнаас нээсэн 
дуудлага худалдааны орлого 
төвлөрүүлэх Газрын биржийн 
тусгай данс нээж дуудлага 
худалдааны орлого болон 
дэнчин, газрын суурь үнэ болох 
нийт 14,5 сая төгрөгийг 
төвлөрүүлэн ажиллаж байна.  

100 хувь 
 

100 

100 хувь-7, 30 хувь-3, ХБ-2 79 

Геодези зураг зүйн чиглэлээр  

17. Геодези, зураг зүйн тухай 
хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.8.2 дахь заалт, 

0.3 сая 
төгрөг 

Геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгт, 
байнгын 

105 цэг 
тэмдэгти

Геодези зураг 
зүйн хуулийг 

2021 оны 11 дүгээр сард зохион 
байгуулах тул хугацаа болоогүй. 

ХБ 

ХБ 



10 дугаар зүйлийн 10.4.2 
дахь заалтын дагуу 
Геодезийн байнгын цэг 
тэмдэгт, байнгын 
ажиллагаатай станцын 
хадгалалт,хамгаалалт, 
бүрэн бүтэн байдалд 
хяналт тавих, тооллого 
хийх, нөхөн сэргээх 
ажлыг зохион байгуулах 
тайланг заасан 
хугацаанд ГЗБГЗЗГ-т 
хүргүүлэх, шинээр 
байгуулсан цэг 
тэмдэгтийг хүлээн авах. 

Байгуулла
гын төсөв 

ажиллгаатай 
станцын бүрэн 
бүтэн байдал, 
геодезийн хэмжилт, 
зураглалын үйл 
ажиллагааг саадгүй 
явуулах нөхцөлийг 
хангасан байх. 
Геодезийн байнгын 
цэг тэмдэгтийн 
хадгалалт, 
хамгаалалтанд 
хяналт тавьж, жил 
бүр тооллого 
явуулж хуульд 
заасан хугацаанд 
тайлагнасан байх.  

йг 
тоолсон. 

хэрэгжүүлж 
ажилласан байх. 

 

18. Нутаг дэвсгэртээ 
хамаарах том болон 
дунд масштабын байр 
зүйн зураг, зураг зүйн 
бүтээлд тусгагдах 
шинээр байгуулагдсан 
болон өөрчлөгдсөн 
объектын талаархи 
мэдээллийг хуульд 
заасан хугацаанд 
ГЗБГЗЗГ-т тайлагнан 
мэдээлэх. 

- Том болон дунд 
масаштабын байр 
зүйн зураг 
шинэчлэгдсэн 
байна. 

37 
обьекты
н 
гүйцэтгэ
лийн 
зургийг 
хүлээн 
авч 
мэдээлл
ийн санд 
оруулса
н. 

Геодези зураг 
зүйн хуулийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан байх. 

2021 оны эхний хагас жилд 
аймгийн төв болон бусад суурин 
газар шинээр байгуулагдсан 
дулаан дамжуулах 2.1 км, цэвэр 
ус дамжуулах 0.8 км, бохир ус 
дамжуулах 1 км, цахилгаан 
дамжуулах 0.9 км шугам, 4 
барилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийн зургийг холбогдох 
стандартад нийцүүлэн 
мэдээллийн санд оруулан 
баяжуулсан. 

100 хувь 

100 

19. Нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд Монгол Улсын 
Их Хурлын 2003 оны 42 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан газар зүйн 

- Газар зүйн нэрийн 
хэрэглээнд хяналт 
тавьж хууль заасан 
хугацаанд 
холбогдох 

Салбар 
зөвлөли
йн 
хурлыг 2 
удаа 

Геодези зураг 
зүйн хуулийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан байх.  

2020 оны орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр 6 сумын газар зүйн 
нэрийн хээрийн тодруулалт 
хийх, мэдээллийн сан байгуулах 
ажил зарлагдаж цар тахлын 

70 



нэрийн хэрэглээнд 
хяналт тавих, аймгийн 
түвшинд байгуулагдсан 
Газар зүйн нэрийн 
салбар зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх. 

байгуулагад 
тайлагнасан байна 

зохион 
байгуулс
ан. 

улмаас он дамжин хийгдэж 
байна. Тус ажлын Гурвансайхан, 
Өндөршил сумдын ажлыг хүлээн 
авах ажлын хэсэг хяналт тавин 
хүлээж аваад байна. 4 сумын 
ажил 2021 оны 7 дугаар сарын 
01-ний өдөр хүлээлгэж өгөх 
хуваарьтай байна. Мөн Өлзийт 
сумын тодруулсан УИХ-ын 2003 
оны 42 дугаар тогтоолоор 
батлагдаагүй шинээр батлагдах 
нэрсийн жагсаалтыг аймгийн 
газар зүйн нэрийн салбар 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн УИХ-д 
өргөн барих ажлыг 7 дугаар 
сарын 01 ний өдрөөс өмнө 
зохион байгуулахаар  ажиллаж 
байна. 

70 хувь 

20. Хаягжуулалтын тухай 
хууль, Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2019 оны 
325 дугаар тогтоол болон 
уг тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан 
“Гудамж, зам, талбай, үл 
хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам”-ыг 
аймгийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлэх, хаягийн 
зураг, хаягийн 
мэдээллийн санг нэгдсэн 
системд тогтмол 
шинэчлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх, БХБ-ын 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн 
хүрээнд нутаг 
дэвсгэртээ 
хамаарах хаягийн 
мэдээллийг 
бүрдүүлж 
мэдээллийн сан 
болон нэгдсэн 
системд оруулсан 
байна. 

Мэдээлл
ийн 
системи
йн 
загварыг 
2020 онд 
баталса
н. 

Хаягжуулалтын 
тухай хууль, 
Геодези зураг 
зүйн тухай хууль, 
Монгол Улсын 
Засгийн газрын 
2019 оны 325 
дугаар топтоол, 
БХБ-ын сайдын 
2020 оны 15 
дугаар тушаалыг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан байх. 

1. Хаягийн мэдээллийн 
нэгдсэн системд аймгийн 
хэмжээний мэдээллийг 
засварлах, шалгах ажлыг тус 
оны 1 дүгээр сард зохион 
байгуулж дууссан. 
2.  Шинээр олгогдсон зам 
гудамж талбайн нэрийг 
холбогдох шатны ИТХ-аар 
хэлэлцүүлэн батлуулсан. 
Тайлант онд шинээр үүссэн нэр 
байхгүй бөгөөд хос хаягтай 
сумдын хуучин хаягийн тэмдгийг 
авах ажлыг 3 дугаар улиралд 
хийхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна. 

70 



сайдын 2020 оны 15 
дугаар тушаалаар 
баталсан “Гудамж, зам, 
талбай, үл хөдлөх эд 
хөрөнгийг хаягжуулах 
журмыг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө 
/2020-2023 он"-г 
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллах, 
1. Засгийн газрын 2019 
оны 325 дугаар 
тогтоолоор баталсан 
“Гудамж, зам, талбай, үл 
хөдлөх эд хөрөнгийг 
хаягжуулах журам” болон 
батлагдсан төлөвлөгөө, 
удирдамжийн дагуу 
заасан хугацаанд 
аймгийн хэмжээнд 
байгаа тусгай барилга, 
байгууламжид хаяг 
олгох, баталгаажсан 
хаягийн өгөгдөл, 
мэдээлэл нь хаягийн 
мэдээллийн сан болон 
системд бүрэн орсон 
эсэхийг шалгах, 
засварлах ажлыг 
яаралтай зохион 
байгуулах талаар харьяа 
байгууллагуудад үүрэг, 
чиглэл өгч, удирдлага, 
зохион байгуулалтаар 
ханган ажиллах; 

70 хувь 

 



2. Тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар батлагдаагүй 
гудамж, зам, талбайн 
нэрийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд 
яаралтай батлуулах 
ажлыг зохион байгуулах, 
цаашид баталсан гу зам, 
талбайн нэрийг 
өөрчлөхгүй байх, 
өөрчилсөн тохиолдолд 
үүдэн гарах зардлыг 
хариуцах; 
Танай аймгийн 
хувьд Хаягжуулалтын 
тухай хууль болон 
шинэчлэн батлагдсан 
хаягжуулалтын журмын 
дагуу 5 суманд хос 
хаягийн тэмдэг 
суурилуулсан байх тул 
2021 оны Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийг сонгох 
сонгуулийн дараа 5 
суманд суурилуулсан хос 
хаягийн тэмдгийг 
өөрчилж, зөвхөн шинэ 
хаягийн тэмдэглэгээг 
ашиглах ажлыг зохион 
байгуулах; 4. Монгол 
Улсын Засгийн газрын 
2019 оны 325 дугаар 
тогтоолд заасны дагуу 
гудамж, зам, талбай, үл 



хөдлөх эд хөрөнгийг 
бүрэн хаягжуулах, улсын 
хэмжээний хаягийн 
мэдээллийн нэгдсэн 
системийг бий болгож, 
хэрэглээнд 
нэвтрүүлэхтэй 
холбогдсон арга 
хэмжээнүүдийг ГЗБГЗЗГ-
тай хамтран зохион 
байгуулах, холбогдон 
гарах төсөв, зардлыг 
2021, 2022, 2023 оны 
орон нутгийн төсөвт 
тусган ажиллах.  

100 хувь -1, 70 хувь – 2, ХБ-1 80 

Орон зайн мэдээлэл технологийн чиглэлээр 

21. Тоон  мэдээлэл 
дамжуулах сүлжээ, 
интернэт, дотоод сүлжээ, 
техник хангамж, 
системийн хадгалалт, 
хамгаалалт, мэдээллийн 
нууцлалын найдвартай 
байдлыг орон нутагтаа 
хангаж ажиллах. 

 
- 

Холбогдох хууль, 
тогтоомжын дагуу 

- 

Тоон  мэдээлэл 
дамжуулах 
сүлжээ, интернэт, 
дотоод сүлжээ, 
техник хангамж, 
системийн 
хадгалалт, 
хамгаалалт, 
мэдээллийн 
нууцлалын 
найдвартай 
байдлыг орон 
нутагтаа хангаж 
ажилласан байна. 

Байгууллагын дотоод сүлжээ 
болон ГЗБГЗЗГазартай 
холбогдсон тоон мэдээлэл 
дамжуулах байнгын холболтын 
VPN сүлжээ, интернэт, хиймэл 
дагуулын мэдээ хүлээн авах 
станц, сумдын даамлуудад 
ашиглагдаж буй гэр интернет 
төхөөрөмж болон үйл 
ажиллагаанд ашиглагдаж буй 
техник тоног төхөөрөмжийн 
хэвийн үйл ажиллагааг ханган, 
шаардлагатай тохиолдолд арга 
хэмжээг цаг алдалгүй авч 
ажилладаг.  

100 хувь 

100 

       100 

Нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн чиглэлээр: 



22. “Цахилгаан, дулааны 
эрчим хүч, дулааны уур, 
цэвэр бохир усны төлбөр 
болон хог хаягдлын 
үйлчилгээний 
хураамжийн зарим 
хэсгийг төрөөс хариуцах 
тухай” Засгийн газрын 
2020 оны 211 дүгээр 
тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 
2020 оны 242 дугаар 
тушаалаар баталсан 
“Цэвэр бохир усны 
хэрэглээг зохицуулах түр 
журам”, “Төрөөс 
хариуцах цэвэр бохир 
усны төлбөр тооцоог 
зохицуулах түр журам”-
ын хэрэгжилтийг 
хангахад тус яам болон 
Хот, суурины ус хангамж, 
ариутгах татуургын 
ашиглалт үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөлөөс 
мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөөг авч хамтран 
ажиллах. 

2,206.9 Хууль тогтоомжийн 
дагуу 

- Ус хангамж, 
ариутгах 
татуургын 
ашиглалт, 
үйлчилгээний 
хэвийн 
найдвартай үйл 
ажиллагааг хангах 
болон айл өрх, 
зарим үйлдвэр, аж 
ахуйн нэгж,  
байгууллагын 
цэвэр, бохир усны 
төлбөр тооцоотой 
холбоотой үйл 
ажиллагааг дээрх 
хэмжээнд зохион 
байгуулж, 
хэрэгжүүлж 
ажиллах, нийт 
цэвэр бохир усны 
хэрэглээний 
тооцоог гаргаж 
ирүүлэхдээ 
сумдын 
хэрэглэгчдийн 
усны хэрэглээний 
тооцоог аймгийн 
төвийн тусгай 
зөвшөөрөл бүхий 
байгууллагын 
тооцоонд нэгтгэн 
гаргаж журмын 
дагуу хүргүүлсэн 
байна. 

“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ, “Ган-Илч” 
ХХК, “Тэвшийн говь” ХХК, Ариун 
болор ХХК, “Ирмүүн түшиг” ХХК 
нар халаалт, “БЗӨБЦТС” ТӨХК-
ийн Дундговь ЦТССалбар 
цахилгаан, Дундговь-Ус ОНӨҮГ 
нь цэвэр болон бохир усны 
төлбөрийг 2020 оны 12 дугаар 
сарын 1-ний өдрөөс тооцож 2021 
оны 6 дугаар сарын 15-ны 
өдрийг хүртэл хугацаанд ахуйн 
хэрэглээнд 6596 өрх, 473 аж 
ахуйн нэгж байгууллагын 
цахилгааны 1,523,193,841 
төгрөг, орон сууцны өрх 1705 
өрх, 15 сумын түгээлтийн ус авч 
байгаа 8785 өрх, 90 аж ахуйн 
нэгж байгууллагын усан 
хангамж, ариутгах татуургын 
449,864,600 төгрөг, 113 аж ахуйн 
нэгж, 1608 өрхийн 234 сая 
төгрөгийн халаалтыг холбогдох 
газруудад тооцооллыг журмын 
дагуу гарган төрөөс хариуцан 
төлсөн. 

100 хувь 

100 



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

- Холбогдох 7 заалт 
хэрэгжсэн байх 

- Хуулийг 
хэрэгжүүлэх, 
хагас, бүтэн 
жилээр тайлагнаж 
ажилласан байна. 

2000 оноос өмнө ашиглалтад 
орсон нийтийн зориулалттай 
орон сууцны барилгын өнгө 
үзэмжийг сайжруулах, дулаан 
алдагдлыг бууруулах зорилгоор 
2017-2020 онд орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн 548,1 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр 7 орон 
сууцны барилгын гадна 
фасадын засвар, 264,7 сая 
төгрөгийн хөрөнгөөр 4 орон 
сууцны барилгын гадна зам, 
талбайн тохижилтын ажлыг 
гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. 
2021 онд Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн 100 сая төгрөгөөр 
Сайнцагаан сумын 18-р байрны 
гадна фасадын засварын ажлын 
хөрөнгийг батлан ажлын зураг, 
төсвийг боловсруулан ажиллаж 
байна. Мөн 4 байрны дээврийн 
засварын ажлын зураг, төсвийг 
боловсруулан хүлээн авч, 
Барилга хот байгуулалтын 
яаманд 11 байрны хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэхээр 
ажиллаж байна. 

100 хувь 

100 

24. Шинээр ашиглалтад 
орсон нийтийн 
зориулалттай орон 
сууцны байшинд 
хамаарах инженерийн 
түгээх сүлжээг орон 
нутгийн өмчид бүртгэж 

- Түгээх сүлжээг 
орон нутгийн өмчид 
бүртгэж, 
ашиглалтыг 
ОСНАА-н 
байгууллагад 
хариуцуулсан байх. 

- Хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, 
хагас, бүтэн 
жилээр тайлагнаж 
ажилласан байна. 

2021 онд ашиглалтад орсон 1 
нийтийн зориулалттай орон 
сууцны барилгыг хүлээн авах 
комиссын шийдвэрээр 10 м 
гадна цэвэр ус, 15 м гадна бохир 
усны шугам сүлжээг “Дундговь-
Ус” ОНӨҮГ-т, 30 м гадна 
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авах, шугам сүлжээний 
ашиглалтыг мэргэжлийн 
байгууллагад 
хариуцуулах ажлыг 
шуурхай, чирэгдэлгүй 
зохион байгуулах. 

цахилгааны шугамыг 
“БЗӨБЦТС” ТӨХК-ийн Дундговь 
ЦТССалбарт бүртгүүлсэн. 

100 хувь 

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

 Хуулийн холбогдох 
заалтуудыг 
хэрэгжүүлснээр 
тусгай зөвшөөрөл 
бүхий ус хангамж, 
ариутгах татуургын 
ашиглалт, 
үйлчилгээний 
байгууллагын 
хэвийн найдвартай 
тасралтгүй үйл 
ажиллагааг 
хангасан байх. 
Иргэдийн эрүүл 
ахуйн стандартын 
шаардлагад 
нийцсэн усаар 
хангасан байх. 

 1. Хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 
8.1 дэх заалт  
2. Хуулийн 17 
дугаар зүйлийн 
заалтууд  
3. Хуулийн 18 
дугаар зүйлийн 
заалтуудыг тус тус 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 
4. Инженер, 
техникийн 
ажилтан, 
ажиллагсдын 
тогтвор 
суурьшилтай, 
харуицлагатай 
ажиллах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна. 
5. Хөдөлмөр 
хамгаалал, 
аюулгүй 
ажиллагаа, ажлын 
байрны орчин 
нөхцөлийг 
сайжруулсан 
байна. 

8.1 Ус хангамжийн эх үүсвэр, 
аймгийн төвийн дэд бүтцийн 
шинэчлэлтийн ажлын ТЭЗҮ 
боловсруулж Европын хөрөнгө 
оруулалтын банкны 
санхүүжилтээр хийгдэхээр зураг 
төслийн шатандаа хэрэгжиж 
байна. Мөн 2.4км бохир усны 
шугам шинээр суурьшлын бүсэд 
хийгдэх ажлыг дэмжин 2022 оны 
улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтнд санал хүргүүлсэн. 
17. Эх үүсвэрийн хамгаалалт нь 
одоогоор энгийн харуул 
хамгаалалттай байгааг хуулийн 
дагуу болгохоор санал оруулдаг 
боловч хэрэгждэггүй. Эрүүл ахуй 
хамгаалалтын бүсийн дэглэм 
зөрчигдөөгүй, шинээр баригдаж 
байгаа цэвэрлэх байгууламжийн 
саарал усыг эхний шатанд мод 
бут сөөг услахад эргүүлэг 
ашиглах талаар судалгаа тооцоо 
хийгдэж байгаа. 
Ус хангамжийн эх үүсвэрт ус 
халдваргүйжүүлэх төхөөрөмж 
суурилуулах талаар аймагт 
санал өгсөн боловч хэрэгждэггүй 
тул зохицуулах зөвлөлөөр 
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6. Ус хангамжийн 
эх үүсвэрийн 
байгууламжид унд 
ахуйн усыг 
халдваргүйжүүлэх 
төхөөрөмж ахуйн 
бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжид 
цэвэрлэгдээд гач 
буй усыг 
халдваргүйжүүлэх 
төхөөрөмжийг 
орон нутгийн 
хөрөнгөөр 
суурилуулсан 
байна. 
7. Инженерийн 
шугам сүлжээний 
хамгаалалтын 
зурвасыг газрын 
кадастрын 
мэдээллийн санд 
оруулсан байна. 

дамжуулан хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар санал 
хүргүүлсэн байна. 
Хоногт 3000 м3 хүчин чадал 
бүхий биологи цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх байгууламж 2020 оны 9 
сард  ашиглалтад орохоор 
төлөвлөн ажиллаж байна. 
Цэвэрлэгээний төвшин 97%  
Шинээр хийгдэж байгаа бүтээн 
байгуулалтын ажлуудтай 
холбогдуулан инженер 
техникийн ажилчдыг сонгон 
шалгаруулалтад оруулж ажилд 
авах цаашид тогтвор 
суурьшилтай ажиллах талаар ач 
холбогдол өгч мөн хөдөлмөр 
хамгаалал аюулгүй ажиллагааг 
бүрэн хангасан ажлын байр бий 
болгох эрсдэлийн үнэлгээ 
хийлгэж төлөвлөгөө 
боловсруулан мөрдөж ажиллах, 
инженер техникийн ажилчдыг 
ХАБЭА талаар мэдлэг 
сайжруулах чадвахжуулах 
сургалтад хамруулж ажилласан.  
Ус хангамж, ариутгах татуургын 
системийн холбогдолтой 
байгууламжууд инженерийн 
шугам сүлжээний хамгаалалтын 
зурвасыг газрын кадастрын 
мэдээллийн санд оруулсан 
байна. 



26. УИХ-ын 2020 оны 24 
дүгээр тогтоол “Монгол 
Улсын Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр”-
ийн 6.2.7-д “Аймгуудад 
эхний ээлжийн 
инженерийн шугам 
сүлжээний төв магисраль 
шугамыг шинэчлэх 
шинээр барих хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлж “Сумын 
хөгжил” арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ. 

 Холбогдох хууль 
тогтоомж, норм, 
стандартын дагуу 

- 1.Төвлөрсөн 
шугам сүлжээтэй 
сумдын гэр 
хорооллын айл 
өрхийг ус, дулаан, 
ариутгах 
татуургын шугам 
сүлжээнд 
холбосон байна. 
2. 2022 онд 1-ээс 
доошгүй суманд 
“Сумын хөгжил” 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр 
улс орон нутгийн 
төсөвт 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг 
тусгуулсан байна. 

2021 оны Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр Сайхан-Овоо, 
Дэлгэрцогт сумын төвийн усан 
хангамж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээ, барилга 
байгууламж ажилд тус бүр 1,9 
тэрбум төгрөг баталсан. 
Дэлгэрцогт сум нь Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд 2021 оны 
05 дугаар сарын 24-ний өдөр 
тендер нээж, үнэлэх шатандаа 
явагдаж байна. 
Сайхан-Овоо сум нь Барилга, 
хот байгуулалтын яаманд 2021 
оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр 
тендер нээхээр ажиллаж байна. 
Барилга хот байгуулалтын 
яаманд хэрэгжиж буй “Зүүн 
өмнөд говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин 
газруудын хөгжлийн МОН-3713” 
төслийн нэмэлт санхүүжилтаар 
Эрдэнэдалай сумын усан 
ханагмж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээ, 50м3/хоног хүчин 
чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийн ажлыг “Сайн 
констракшн” ХХК-тай 
1,939,828,243 төгрөгийн гэрээ 
байгуулсан. 2021 оны 05 дугаар 
сарын 28-ны өдөр улаан шугам 
тавьж, 2021 оны 06 дугаар сарын 
04-ний өдөр Зүүн өмнөд говийн 
хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын 
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хөгжлийн МОН-3713 төслийн 
зохицуулагч Б.Оюунаар 
ахлуулсан төслийн нэгжийн 
ажлын хэсэг газар дээр нь 
ажиллалаа. 

27. Засгийн газрын 2019 оны 
474 дүгээр тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах 
биелэлтийг гаргаж 
ирүүлэх. 

Холбоо 

барих: Дундговь-Ус 

ОНӨҮГ-ын Хүний 

нөөцийн менежер 

Ж.Довчинханд 
Утас:89003264 

Хаяг: Дундговь аймаг, 

Сайнцагаан сум, 7-р баг, 

Найрамдлын гудамж, 

121-1 тоот “Дундговь-

Ус” ОНӨҮГ-ын оффис 

 

 Холбогдох хууль 
тогтоомж, норм, 
стандартын дагуу 

 Хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, 
хагас, бүтэн 
жилээр тайлагнаж 
ажилласан байна. 

2021 оны байдлаар тус аймгийн 
14 сум төвлөрсөн халаалтын 
системд, 3 сум төвлөрсөн ус 
хангамж, ариутгах татуургын 
нэгдсэн системд тус тус 
холбогдон ашиглалт үйлчилгээ 
хэвийн явагдаж байна. 
Азийн хөгжлийн банкны 20 
сая.ам долларын хөнгөлөлттэй  
зээлийн хүрээнд Мандалговь 
хотын хоногт 3000м3 хүчин 
чадалтай биологи цэвэрлэгээтэй 
цэвэрлэх байгууламж болон гэр 
хорооллын 5,57 км ариутгах 
татуургын шугам сүлжээний 
барилга угсралтын ажлыг “Сайн 
констракшн” ХХК, түншлэлээр 
“Сан” ХХК 8,69 тэрбум төгрөгийн 
гэрээ байгуулан гүйцэтгэж 
байгаа бөгөөд ажлын явц 60 
хувьтай. Уг төсөл хэрэгжсэнээр 
Боржигон, Арвижих багийн 400 
гаруй айл өрх бохир усны 
шугаманд холбогдох нөхцөл 
бүрдэж ус хангамж, ариун 
цэврийн байгууламжийн 
хүртээмж нэмэгдэнэ.  
2021 оны хагас жилийн 
байдлаар  унд ахуйн 

100 



зориулалтаар сумын төвд 
шинээр худаг гаргаагүй.  

100 хувь 

28. Ундны усны аюулгүй 
байдлын төлөвлөгөөний 
хэрэгжилийг хангах, 
төлөвлөгөөг шинэчлэн 
сайжруулах  

- Хүн амын ундны 
усны чанарын 
судалгаа хийгдэж 
ундны усны 
аюулгүй байдал 
хангагдсан байна. 

- Аймгийн хэмжээнд 
ундны усны 
чанарын 
судалгааг 
хийлгэж, үүнд 
үндэслэн ундны 
усны аюулгүй 
байдлын 
төлөвлөгөөг 
шинэчлэн 
сайжруулсан 
байна.  
Шалгуурын дагуу 
хийсэн ажил бичих  

“Ундны усны аюулгүй байдлын 
2019-2021 оны төлөвлөгөө”-г 
2019 онд боловсруулж 
“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ-ын 
Захирлаар батлуулсан. Тус 
төлөвлөгөө нь 13 арга хэмжээтэй 
ба төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30 
хувьтай байна. ажиллаж байна.  

 

30 

29. Орон нутгийн өмчит 
нийтийн аж ахуйн 
байгууллагуудын зардал 
нөхөх төлөвлөгөөг Хот, 
суурины ус хангамж 
ариутгах татуургын 
ашиглалт үйлчилгээг 
зохицуулах зөвлөлтэй 
хамтран боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх. 

 Хангагч 
байгууллагын 
санхүүгийн тайлан 
алдагдалгүй 
болсон байна. 

 Зардал нөхөх 
төлөвлөгөө 
батлагдсан байна. 

“Дундговь-Ус” ОНӨҮГ 
 
Зардал нөхөх төлөвлөгөөний 
талаар хэлэлцэж зохицуулах 
зөвлөлтэй хамтран бүх аймгууд 
ижил түвшинд  цэвэр бохир усны 
үнэ нэмэх талаар материал 
бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

30 

30. Хог хаягдлын тухай 
хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.3.11-д нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд хөрс 
бохирдуулагч 
жорлонгийн тоог үе 
шаттайгаар бууруулах 
арга хэмжээг авах 

- Нүхэн жорлон 
угаадасны нүх 
Техникийн 
шаардлага MNS 
5924: “2015 
стандартын 
шаардлагад 
нийцсэн байх 

Судалга
а 

гаргасан 

1.Аймгийн 
хэмжээнд хөрс 
бохирдуулагч 
жорлонгийн 
тооллого зохион 
байгуулж, 
мэдээллийн сан 
үүсгэж үйл 

2020 онд аймгийн төв болон 14 
сумын хөрс бохирдуулагч нүхэн 
жорлон, угаадасны нүхний 
тооллого явуулж, судалгааг 
гаргасан. Тус судалгааг 
үндэслэн “Хөрс бохирдуулагч 
жорлонгийн тоог үе шаттайгаар 
бууруулах” дэд хөтөлбөрийн 

30 



шаардагдах зардлыг 
аймаг нийслэлийн засаг 
дарга хуулийн заалтын 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах. 

ажиллагааг 
тогтмолжуулсан 
байна. 
2.Судалгаанд 
үндэслэн Нүхэн 
жорлон угаадасны 
нүх. Техникийн 
шаардлага MNS 
5924: “2015 
стандартын 
шаардлагад 
нийцсэн жорлонг 
суурилуулах үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн 
хурлаар 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
ханган ажилласан 
байна. 
3.Хэрэгжилтийн 
мэдээ, тайланг 
хагас, бүтэн 
жилээр ирүүлсэн 
байна. 

төсөл боловсруулсан, аймгийн 
ИТХ-аар батлуулахаар ажиллаж 
байна. 

70 хувь 

31. АХБ-ны хөнгөлөлттэй 
зээлээр хэрэгжсэн “Зүүн 
Өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин 
газруудын хөгжлийн 
МОН 3713 төсөл”-ийн 
хүрээнд хэрэгжиж буй 

4,000.0 Хүрээлэн байгаа 
орчин. Усны чанар 
Хаягдал ус. 
Ерөнхий 
шаардлага MNS 
4943:2015 
стандартын 

50 хувь 1. Дундговь 
аймгийн 
Сайнцагаан 
суманд шинээр 
цэвэрлэх 
байгууламж 
ашиглалтад орсон 
байна. 

Аймгийн төвийн шинээр 
баригдах 6.39 тэрбум төгрөгийн 
төсөвтэй хоногт 3000м3 хүчин 
чадалтай биологи 
цэвэрлэгээтэй цэвэрлэх 
байгууламж болон бусад туслах 
үйлчилгээний барилга 
байгууламж, 2.1 тэрбум 

70 



ахуйн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийн 
ашиглалтын хэвийн үйл 
ажиллагааг ханган 
ажиллах.  

шаардлага хангаж 
ажилласан байна. 

2. Орчин үеийн 
дэвшилтэт техник 
технологи бүхий 
шинэ цэвэрлэх 
байгууламжид 
ажиллах инженер, 
техникийн 
ажилтан 
ажиллагсдыг 
сургаж 
дадлагажуулах, 
мэдлэг 
мэргэжлийг 
дээшлүүлж 
инженер 
техникийн 
ажилтны нөөцтэй 
болсон байна. 
3. Цэвэрлэх 
байгууламжийн 
ашиглалтын 
жилийн үйл 
ажиллагааны 
зардлын эх 
үүсвэрийг 
шийдвэрлэсэн 
байна. 
4.”Зээлийн 
гэрээний Зээлдэгч 
нь Төсөл 
гүйцэтгэгч 
байгууллагаар 
дамжуулан 2020 
он гэхэд Аймгийн 
захиргаа төслийн 

төгрөгийн төсөвтэй гэр 
хорооллын 5,57 км гадна бохир 
усны шугам сүлжээний барилга 
угсралтын ажлыг “Сайн 
констракшн” ХХК, түншлэлээр 
“Сан” ХХК 8,39 тэрбум төгрөгөөр 
гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. 
“Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо 
суурин газруудын хөгжлийн 
нэмэлт санхүүжилтийн МОН-
3713 төсөл”-ийн удирдах 
хорооны 2020 оны 4 дүгээр 
сарын 21-ний өдрийн 2 дугаар 
тогтоолоор цэвэрлэх 
байгууламжийн биологи 
цэвэрлэгээний барилгад хучилт 
хийх ажлын 300 сая төгрөгийг 
батлан нийт гэрээний дүн 8,69 
тэрбум төгрөг болсон. 2021 оны 
06 дугаар сарын байдлаар 
ажлын гүйцэтгэл 75 хувьтай. Тус 
ажлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдөр ашиглалтад 
оруулах төлөвлөгөөтэй 
ажиллаж байна. 

  70 хувь 



байгууламж 
баригдсанаас 
үүдэн 
ашиглалтаас 
гарах одоогийн 
бүтэц, 
байгууламжийн 
нөхөн сэргээлтийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах, 
тэрхүү 
төлөвлөгөөг “Зээл 
хаах” өдөр 
хэрэгжүүлж эхлэх 
нөхцөлөөр 
хангана” гэсэн 
заалтын 
байгууламжийг 
зайлуулах нөхөн 
сэргээх 
төлөвлөгөөг 
боловсруулах, 
ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

32. Гэр хорооллын иргэдийн 
усны үйлчилгээний 
төлбөрийг хөнгөлөх 
тухай Засгийн Газрын 
2012 оны 209 тоот 
тогтоолыг аймагт 
хэрэгжүүлэх. 

- Хууль тогтоомжийн 
дагуу  

- Аймгийн гэр 
хорооллын 
иргэдэд ус 
түгээсэн зардлын 
үнийн зөрүүг 
төсөвт тусгуулан 
батлуулсан байна. 

2020 оноос эхлэн ундны усны 
үнийн зөрүүний хөнгөлөлтийг 
хууль тогтоомжийн дагуу 
батлуулан хэрэгжүүлж байгаа.  
 

100 

33. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх инженерийн 
дэд бүтцийн төсөл арга 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 

- Шаардагдах 
хөрөнгө 
оруулалтын 
тооцоо, судалгаа 

Сангийн яамны pimis програмд 
Луус сумын төвийн усан 
хангамж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээ, барилга 

100 



хэмжээ, түүний 
санхүүжилтийн саналыг 
тухайн сум, суурины 
инженерийн хангамжийн 
эх үүсвэрийн барилга 
байгууламжийн өнөөгийн 
байдал, боловсруулж 
батлуулсан ТЭЗУС, 
ТЭЗҮ, зураг төсөлд 
үндэслэн тооцож ирүүлж 
байх. Ингэхдээ сум, 
суурины хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө, 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй  
уялдуулан инженерийн 
хангамжийн эх үүсвэрийн 
барилга байгууламж, 
шугам сүлжээний  
судалгаа хийх, зураг 
төслийг боловсруулах, 
зөвшилцөх шатанд 
мэргэжлийн 
байгууллагуудын 
саналыг сайтар тусган 
аймгийн ИТХ-аар 
хэлэлцүүлсэн байх. 

бүхий саналыг 
боловсруулан 
БХБЯ-нд ирүүлсэн 
байна. 

байгууламж, аймгийн төвийн 
аймгийн төвийн 2.4км ариутгах 
татуургын шугам, сүлжээний 
ажлын шинжилгээ, асуудлыг 
боловсруулан 2022 оны улсын 
төсөвт хөрөнгийн асуудлыг 
тусгуулахаар 2021 оны 05 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн дотор 
шивэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 
30-ны өдөр Барилга, хот 
байгуулалтын яам руу хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 
хүргүүлсэн. 

 
100 хувь 

34. Аймаг, сум, суурины 
инженерийн хангамжийн 
эх үүсвэрийн барилга 
байгууламж, шугам 
сүлжээний /ус, дулаан 
цахилгаан хангамж 
ариутгах татуурга, 
цэвэрлэх байгууламж, 

- Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 

- Судалгаа, 
мэдээллийг 
БХБЯ-нд ирүүлсэн 
байна. 

Аймгийн төв болон 14 сумын 
төвийн инженерийн хангамжийн 
эх үүсвэрийн барилга 
байгууламж, шугам сүлжээний 
/ус, дулаан цахилгаан хангамж 
ариутгах татуурга, цэвэрлэх 
байгууламж, халаалтын зуух, 
үерийн хамгаалалтын далан, 

100 



халаалтын зуух, үерийн 
хамгаалалтын далан, 
суваг г.м/ тоо хэмжээ, 
хүчин чадал, ашиглалт, 
үйлчилгээний 
түвшингийн өнөөгийн 
байдлыг /чанар, 
насжилтыг/  
тодорхойлсон судалгаа 
мэдээллийг БХБЯ-ны 
Нийтийн аж ахуй, 

инженерийн дэд бүтцийн 
бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газарт 
ирүүлэх. 

суваг г.м/ тоо хэмжээ, хүчин 
чадал, ашиглалт, үйлчилгээний 
түвшингийн өнөөгийн байдлыг 
/чанар, насжилтийг/  
тодорхойлсон судалгаа 
мэдээллийг БХБЯ-ны Нийтийн 
аж ахуй, инженерийн дэд 
бүтцийн бодлогын хэрэгжилтийг 
зохицуулах газарт 2021 оны 5 
дугаар сард цахим хаягаар 
хүргүүлэн ажилласан. 

100 хувь 

35. Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлөгөөнд аймаг, 
сумдад шинээр болон 
шилжиж хийгдэхээр 
тусгагдсан инженерийн 
хангамжийн барилга 
байгууламж, шугам 
сүлжээний өргөтгөл 
шинэчлэлт, үерийн 
хамгаалалтын далан, 
сувгийн бүтээн 
байгуулалтыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж, орон 
нутгаас дэмжлэг үзүүлж, 
хамтран ажиллах ажлын 
үр дүнг тайлагнах. 

- Холбогдох хууль 
тогтоомж, норм, 
стандартын дагуу 

Гурванс
айхан 
сумын 
төвийн 
гэр 
хороолл
ын гадна 
инженер
ийн 
шугам 
сүлжээ 
ашиглал
тад 
орсон. 

Инженерийн 
хангамжийн 
барилга 
байгууламж, 
шугам сүлжээний 
хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлсэн 
байна. Аймагт 
бүрт иргэдийг 
орон сууцжуулах 
төсөл хэрэгжих, 
хүн амын ажиллаж 
амьдрах таатай 
нөхцөл, хот, 
суурин газар 
өргөжин тэлэх 
боломж бүрдсэн 
байна ажлын үр 
дүнг тайлагнасан 
байна. 

2021 оны Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр Сайхан-Овоо, 
Дэлгэрцогт сумын төвийн усан 
хангамж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээ, барилга 
байгууламж ажилд тус бүр 1,9 
тэрбум төгрөг баталсан. 
Дэлгэрцогт сум нь Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд 2021 оны 
05 дугаар сарын 24-ний өдөр 
тендер нээж, үнэлэх шатандаа 
явагдаж байна. 
Сайхан-Овоо сум нь Барилга, 
хот байгуулалтын яаманд 2021 
оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр 
тендер нээхээр ажиллаж байна. 
Барилга хот байгуулалтын 
яаманд хэрэгжиж буй “Зүүн 
өмнөд говийн хот байгуулалт, 
хилийн ойролцоо суурин 

70 



газруудын хөгжлийн МОН-3713” 
төслийн нэмэлт санхүүжилтаар 
Эрдэнэдалай сумын усан 
ханагмж, ариутгах татуургын 
шугам сүлжээ, 50м3/хоног хүчин 
чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийн ажлыг “Сайн 
констракшн” ХХК-тай 
1,939,828,243 төгрөгийн гэрээ 
байгуулсан. 2021 оны 05 дугаар 
сарын 28-ны өдөр улаан шугам 
тавьж, 2021 оны 06 дугаар сарын 
04-ний өдөр Зүүн өмнөд говийн 
хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын 
хөгжлийн МОН-3713 төслийн 
зохицуулагч Б.Оюунаар 
ахлуулсан төслийн нэгжийн 
ажлын хэсэг газар дээр нь 
ажиллалаа. Орон нутгийн зүгээс 
ажлын зургийн усан хангамж, 
ариутгах татуургын шугам 
сүлжээнд 2 санал тавин 
ажиллалаа. 

70 хувь 

36. Засгийн газрын 2020 оны 
94 дүгээр  тогтоолоор 
баталсан “Орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн талаар 
төрөөс баримтлах 
бодлого”, Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 
2020 оны 113 дугаар 
тушаалаар батлагдсан 
“Бодлогыг хэрэгжүүлэх 

- Холбогдох хууль 
тогтоомж, норм, 
стандартын дагуу 

1 тайлан Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт үе 
шаттай хангаж  
биелэлтийг  хагас, 
бүтэн жилээр 
тайлагнаж 
ажилласан байна 

Засгийн газрын 2020 оны 94 
дүгээр  тогтоолоор баталсан 
“Орон сууц, нийтийн аж ахуйн 
талаар төрөөс баримтлах 
бодлого”-ын хэрэгжилтийг 
гаргаж байна. 
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арга хэмжээний 
төлөвлөгөө” Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 
2020 7 дугаар сарын 17-
ны өдрийн 01/2376 тоот 
албан бичгээр 
хүргүүлсэн/-ний 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
хамтран ажиллах. 

37. Инженерийн барилга 
байгууламж шугам 
сүлжээний ашиглалт, 
үйлчилгээг хариуцах 
мэргэжлийн 
байгууллагыг төсөл, арга 
хэмжээ эхлэх үеэс 
тогтоох, хүлээлгэн өгөх, 
үйл ажиллагаанд нь 
хяналт тавьж ажиллах  

- Холбогдох хууль 
стандартын дагуу 

- Инженерийн 
барилга 
байгууламж, 
шугам сүлжээний 
ашиглалт, 
хамгаалалт, 
хэвийн ажиллагаа 
хангагдаж, үйл 
ажиллагаа, 
үйлчилгээ 
сайжирна.  

Тус аймгийн 13 сум дулаан 
хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд 
холбогдсон бөгөөд Сайхан-
Овоо, Өлзийт, Гурвансайхан, 
Дэлгэрцогт, Говь-Угтаал, 
Цагаандэлгэр сумдын төвлөрсөн 
халаалтын зуух, дулаан 
хангамжийн шугам сүлжээний 
ашиглалт, үйлчилгээг “Ган-Илч” 
ХХК, Адаацаг, Өндөршил 
сумдын ашиглалт, үйлчилгээг 
“Ирмүүн түшиг” ХХК, Дэрэн 
сумын ашиглалт, үйлчилгээг 
“Овл скай” ХХК, Эрдэнэдалай 
сумын ашиглалт, үйлчилгээг 
“Үлэмж хурд” ХХК, Дэлгэрхангай, 
Хулд сумдын ашиглалт, 
үйлчилгээг “Хангайн илч дулаан” 
ХХК, Луус сумын ашиглалт, 
үйлчилгээг “Тадайма” ХХК тус 
тус хариуцан хэвийн ажиллаж 
байна. Өлзийт, Гурвансайхан 
сумын цэвэр, бохир усны шугам, 
цэвэрлэх байгууламжийн 
ашиглалтыг мэргэжлийн 
байгууллага болох “Дундговь-Ус” 
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ОНӨҮГ-т шилжүүлэхээр 
судалгаа хийж байна. Мөн АХБ-
ны хөнгөлөлттэй зээлээр 
хэрэгжсэн “Зүүн Өмнөд говийн 
хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газруудын 
хөгжлийн МОН 3713 төсөл”-ийн 
хүрээнд хэрэгжиж буй 
Мандалговь хотын 3000м3/хоног 
хүчин чадалтай цэвэрлэх 
байгууламжийн ашиглалт 
үйлчилгээг “Дундговь-Ус” 
ОНӨҮГ-т хариуцуулахаар 
ажиллаж байна.  

100 хувь 

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

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журам, 
стандарт, 
төлөвлөлт, ажлын 
даалгавар, ажлын 
гүйцэтгэлийн дагуу. 

Айгмийн 
төвийн  
сумын 
280 
барилгы
н 
мэдээлэ
л орсон 

Аймгийн хэмжээнд 
“Байр зүйн 
дэвсгэр тоон 
зураг, дэд бүтцийн 
мэдээллийн сан” 
болон “Хот 
байгуулалтын 
мэдээллийн сан”-
д хот суурин 
газруудын газар 
дээрх болон газар 
доорх инженерийн 
дэд бүтэц, шугам 
сүлжээний 
мэдээллээр 
тогтмол баяжилт 
хийх ажлыг зохион 
байгуулсан байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар “Хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн сан”-д 
аймгийн төвийн 
-Ус хангамжийн шугам сүлжээ 
64.0 км; 
-Ариутгах татуургын шугам 
сүлжээ 25.0 км; 
-Дулаан хангамжийн шугам 
сүлжээ 15.0 км; 
-Ногоон байгууламж 460200 м2; 
-Явган хүний зам талбай  
-Дурсгалын хөшөө, баримал 9; 
-Усан оргилуур 2; 
-Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 
9500 м; 
-Авто зогсоол 12430 м2 
мэдээлэл бүртгэсэн. 
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100 хувь 

100 хувь- 9, 70 хувь- 4, 30 хувь -4 76.4 

Иргэдийг орон сууцжуулах чиглэлээр 

39. Засгийн газрын 2019 оны 
138 дугаар тогтоолын 
дагуу “Орон нутгийн 
хөгжлийн сан”-ийн 
тодорхой хэсгээр төрийн 
албан хаагч, залуу гэр 
бүл зэрэг зорилтот 
бүлэгт зориулсан 
түрээслээд өмчлөх орон 
сууцны төсөл 
хэрэгжүүлэх. 

- Зорилтот бүлгийн 
иргэд түрээслээд 
өмчлөх орон 
сууцаар хангагдсан 
байна. 

- Зорилтот бүлгийн 
иргэдэд 
зориулсан 
түрээслээд 
өмчлөх хэлбэртэй 
орон сууц 
баригдсан, 
шийдвэрлэгдсэн 
байна. 

Тус аймгийн хэмжээнд гадна 
инженерийн шугам сүлжээг улс, 
орон нутгийн төсөв, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтаар 
гүйцэтгэсэн орон сууцны 
хороололд шинээр баригдах 
орон сууцны барилгын нийт 
талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн 
өмчид шилжүүлэн авах замаар 
орон нутгийн өмчит түрээсийн 
орон сууцны сан бүрдүүлэх 
хөтөлбөрийг боловсруулж, 
аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 
5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03 
дугаар тогтоолоор батлуулсан. 
Тус хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 
төрийн албан хаагч, залуу гэр 
бүл зэрэг зорилтот бүлэгт 
зориулсан түрээсийн орон 
сууцны сан бүрдэнэ. 

70 хувь 
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40. Засгийн газрын 2019 оны 
202 дугаар тогтоолын 
баталсан “150 мянган 
айл Орон сууц” үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
орон сууцны хороолол 
барих боломжтой, улс, 
нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
инженерийн дэд бүтцийн 

- Инженерийн дэд 
бүтэцтэй орон 
нутгийн өмчийн 
газрын мэдээлэл 

- Газрыг өмчлөлд 
авч ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулсан 
байна. 

"150 Мянган Айл-Орон сууц" 
үндэсний хөтөлбөр (2019-2023) 
ажлын хүрээнд орон сууцны 
хороолол барихаар төлөвлөж 
буй газрын байршлыг 
тодорхойлж  инженерийн дэд 
бүтцийн ажилд шаардагдах 
төсөв, хөрөнгийн мэдээллийг 
гаргаж 2021 оны 4 дгээр сарын 8-
ны өдөр 
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ажил хийгдсэн газруудыг 
нийслэл, дүүргийн өмчид 
авч орон сууцны төсөл, 
хөтөлбөрийн урьдчилсан 
ТЭЗҮ-г боловсруулах. 

chinbayar.o@gazar.gov.mn 
цахим хаягаар БХБЯ-нд 
хүргүүлсэн. 
 

 

41. Засгийн газрын 2015 оны 
248 дугаар тогтоолын 
баталсан “Түрээсийн 
орон сууц” хөтөлбөрийн 
4.3.2, 4.3.3 дахь 
заалтуудын дагуу орон 
нутгийн өмчийн 
түрээсийн орон сууцны 
сан бүрдүүлэх. 

- Холбогдох хууль, 
тогтоомжийн дагуу 
санг бүрдүүлсэн 
байх, зорилтот 
бүлэгт чиглэсэн 
байх. 

- Төр хувийн 
хэвшлийн 
түншлэлийн 
хүрээнд орон 
нутгийн өмчийн 
түрээсийн орон 
сууцны санг 
нэмэгдүүлж, 
зорилтот бүлгийн 
иргэдийг орон 
сууцаар хангасан 
байна. 

Тус аймгийн хэмжээнд гадна 
инженерийн шугам сүлжээг улс, 
орон нутгийн төсөв, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтаар 
гүйцэтгэсэн орон сууцны 
хороололд шинээр баригдах 
орон сууцны барилгын нийт 
талбайн 2,0 хувийг орон нутгийн 
өмчид шилжүүлэн авах замаар 
орон нутгийн өмчит түрээсийн 
орон сууцны сан бүрдүүлэх 
хөтөлбөрийг боловсруулж, 
аймгийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурлын 2021 оны 
5 дугаар сарын 5-ны өдрийн 03 
дугаар тогтоолоор батлуулсан.  
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42. Гэр хорооллын газрыг 
дахин зохион байгуулах 
бүтцийн нэгжийг 
байгуулж, орон нутгийн 
хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөтэй 
уялдуулан амины орон 
сууц барих бүсүүдийг 
тодорхойлж, эхний 
ээлжийн байршлыг 
нарийвчлан тогтоож 
ИТХ-аар батлуулах 

- Хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний 
тайлангаар 
баталгаажуулна. 

- Амины орон 
сууцны хороолол 
болгон хөгжүүлэх 
байршлуудыг 
тодорхойлж, 
иргэдийн 
оролцоотой 
газрыг шинэчлэн 
зохион байгуулах 
ажлыг 
эрчимжүүлсэн 
байна. 

Хот суурийн газрын дахин 
хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу 
аймгийн төвд “Түмний 
хороолол”, “Хаус хороолол”-ын 
хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний зураг төслийн 
ажлыг эхлүүлээд байна. 
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43. Гэр хорооллын газрыг 
дахин төлөвлөн 

- Хууль тогтоомж, 
норм ба дүрэм 

- Гэр хорооллын 
барилгажилт 

Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй нийтийн орон сууцны 

0 
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барилгажуулах, 
ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй орон сууцыг 
буулган дахин 
барилгажуулах төслийн 
ажлыг эрчимжүүлэх, 
төсөлд шаардлагатай 
санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг бүрдүүлэх 
ажлыг хамтран нэгдсэн 
удирдлага зохион 
байгуулалтаар хангаж 
ажиллах. 

стандартын дагуу 
баригдсан байх 

эрчимжсэн 
шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалт, 
эдийн засгийн үр 
өгөөжийн тооцоо 
судалгаа гарсан 
байна. 

судалгаа гаргаж, дахин 
төлөвлөлт хийх төслийг судалж 
байна. 

 

44. Иргэдийн орон сууц 
худалдан авах чадварын 
талаарх судалгааг сум, 
багийн Засаг дарга 
нараар дамжуулан 
тогтмол хийлгэх. 

 Нийт иргэдийг 
судалгаанд 
хамруулж, 
судалдаа үнэн 
бодит байх. 

 Иргэдийн орлогын 
чадвартай 
уялдуулан орон 
сууцжуулах 
бодлого 
хэрэгжүүлэхэд 
мэдээллээр 
хангагдсан байна. 

Монгол банктай хамтран 2020 
оны орон сууцны ипотекийн 
зээлийн хөтөлбөрийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааг 
гаргасан. 
Уг судалгаанаас хамааруулан 
санал асуулга бэлтгэн багийн 
Засаг дарга нарт 2021 оны 03 
дугаар сарын 21-ний өдөр албан 
бичиг хүргүүлсэн. Нэгтгэж ирэх 
хугацааг 2021 оны 07 дугаар 
сарын 01, 11 дүгээр сарын 30 
авахаар хүргүүлсэн. 
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45. Орон сууцны асуудал 
эрхэлсэн орон нутгийн 
захиргааны бүтцийг 
Тамгын газарт 
байгуулах. 

- Үйл ажиллагаа 
нийтэд хүртэмжтэй 
болсон байх. 

- Орон сууцны 
асуудал эрхэлсэн 
бүтцийн нэгжтэй 
болж, Засгийн 
газраас иргэдийг 
орон сууцжуулах 
ажлыг зохион 
байгуулдаг болно. 

Аймгийн ЗДТГ-т бүтэц нэмэж 
батлах боломжгүй тул Барилга, 
хот байгуулалт, дэд бүтэц 
хариуцсан мэргэжилтэн 
хариуцан ажиллаж байна. 
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100 хувь- 1,70 хувь -3, 30 хувь-2   0 хувь-1 52.8 



Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 

46. Монгол Улсын Их хурлын 
2016 оны 34 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан 
“Газар хөдлөлтийн 
гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлийг 
бууруулах талаар авах 
зарим арга хэмжээний 
тухай тогтоолын 5 дахь 
заалт “орон сууц 
сургууль,  цэцэрлэг, 
эмнэлгийн барилга 
байгууламжийн чанар, 
газар хөдлөлтөд 
тэсвэрлэх байдлыг 
шалгаж, барилга 
байгууламжийг 
паспортжуулах ажлыг 
дуусгах, газар хөдлөлтөд 
тэсвэргүй барилгыг 
буулгаж шинээр барих, 
ашиглах. 

- Холбогдох хууль, 
тогтоомж, норм, 
нормативын 
баримт бичгийн 
дагуу 
паспортжуулсан 
байна. 

- Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Газар хөдлөлтийн 
тэсвэрлэлтийн 
зэргээр нь 8 
барилгыг 
паспортжуулж 
буулгаж шинээр 
барих  хүчитгэх 
ажил гүйцэтгэх 
шаардлагатай 
төсөв гарч, улсын 
төсөвт суулгах 
боломж бүрдсэн 
байна. 

Тус тогтоолын 5 дугаар 
хавсралтад заасан ажлын 
хүрээнд аймгийн хэмжээнд 
ашиглагдаж буй сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, орон сууцны 
барилгын судалгааг гаргасан.  
2021 оны улсын төсөвт 
Сайнцагаан сумын Говийн 
ирээдүй цогцолбор сургуулийг 
буулгаж, шинээр 960 суудалтай 
сургууль барихаар улсын төсөвт 
2,748 тэрбум төгрөг, Сайхан-
Овоо суманд 320 суудалтай 
сургууль, спорт заалны 
барилгын 1,548 тэрбум төгрөгийг 
тус тус тусгуулсан. Мөн 
Сайнцагаан сумын 2-р 
цэцэрлэгийг буулгаж шинээр 150 
ортой цэцэрлэг, Хүмүүнлэг 3-р 
сургуулийн барилгыг буулгаж 
640 суудалтай сургууль, спорт 
заал барихаар төлөвлөж байгаа 
бөгөөд зураг төсөв батлагдсан. 

Барилгын 
төрөл 

Эрсдлийн үнэлгээ Нийт  

их дунд бага 

Сургууль 3 9 9 21 

Цэцэрлэг  6 4 10 20 

Орон сууц 4 12 10 26 

70 хувь 
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47. Барилгын үйл 
ажиллагаанд барилга 
байгууламжийн норм, 
нормативын баримт 

- Барилгын тухай 
хуулийн 35.1.2 дахь 
заалт хэрэгжсэн 
байх. Эрчим хүчний 

- Орон сууцны 
болон бусад 
төрлийн барилгын 
норм, нормативын 

Барилга байгууламжийн зураг 
төсөл зохиох, угсралтын ажил 
үйл ажиллагаанд барилгын 
норм, нормативын баримт 

100 



бичгийг мөрдүүлэх, 
сурталчлах сургалт 
зохион байгуулах ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх, хамран 
ажиллах. Тухайлбал; 
барилгуудын 
“Архитектур 
төлөвлөлтийн 
даалгавар”-т “Барилгын 
дулаан хамгаалалтын 
норм”-ын шаардлагыг 
бүрэн хангасан байхаар 
болон “ногоон” барилгын 
үзэл баримтлалыг тусган 
хэрэгжүүлэх. 

хэмнэлттэй 
“ногоон” технологи 
ашигласан байх 

баримт бичгийн 
мөрдүүлэлт, 
чанар, аюулгүй 
байдал сайжирсан 
байна. 

бичгийг мөрдүүлэн мөн шинээр 
батлагдсан БНбД-ийг тухай бүрт 
сурталчлан ажиллаж байна. 
2021 оны хагас жилийн 
байдлаар 11 барилгын 
“Архитектур төлөвлөлтийн 
даалгавар”-т барилгын дулаан 
хамгаалалтын норм, 
шаардлагыг бүрэн хангасан 
байхаар тусгасан. 

 

48. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2009 оны 157 
дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Газар 
хөдлөлийн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэн 
төлөвлөгөөний 
биелэлтийг тайлагнах. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журам, 
стандарт, 
төлөвлөлт, ажлын 
даалгавар, ажлын 
гүйцэтгэлийн дагуу 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 

2020 
оны 
хэрэгжи
лт 
хүргүүлс
эн. 

Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 

“Газар хөдлөлийн гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2021 
оны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг гаргаж, 2021 оны 
07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
дотор хүргүүлэхээр ажиллаж 
байна. 
Хэдэн заалттай төлөвлөгөө 

70 хувь 

70 

49. Газар хөдлөлтийн 
гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулахад олон 
нийтийн оролцоо ба 
хариуцлага үндэсний 
семинарт Шадар 
Сайдаас өгөгдсөн үүрэг 
даалгаврын 
хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллах, тайлагнах. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журам, 
стандарт, 
төлөвлөлт, ажлын 
даалгавар, ажлын 
гүйцэтгэлийн дагуу 
тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байх. 

- Улсын хэмжээнд 
нэгдсэн тоог 
шинэчлэн гаргах, 
мэдээллийн сан 
байгуулсан байна. 

2021-2022 онд Сайнцагаан 
сумын Говийн ирээдүй 
цогцолбор сургуулийг буулгаж, 
шинээр 960 суудалтай сургууль 
барихаар улсын төсөвт 2,748 
тэрбум төгрөг, Сайхан-Овоо 
суманд 320 суудалтай сургууль, 
спорт заалны барилгын 1,548 
тэрбум төгрөгийг тус тус 
тусгуулсан. Мөн Сайнцагаан 

70 



сумын 2-р цэцэрлэгийг буулгаж 
шинээр 150 ортой цэцэрлэг, 
Хүмүүнлэг 3 дугаар сургуулийн 
барилгыг буулгаж шинээр 640 
суудалтай сургууль, спорт заал 
барихаар төлөвлөж байгаа 
бөгөөд зураг төсөв магадлалаар 
баталгаажсан.  

70 хувь 

50. Хангайн төвийн болон 
баруун бүсийн тулгуур 
төвүүд Улаанбаатар 
хотод ашиглагдаж 
байгаа 1970 оноос өмнө 
баригдсан олон нийт, 
иргэний болон 
үйлдвэрийн барилга, дэд 
бүтцийн 
байгууламжуудад 
шинэчилсэн байдлаар 
үзлэг, тооллого явуулах. 

- Үндсэн 45 
үзүүлэлтээр, 
холбогдох дүрэм, 
журам, ажлын 
даалгавар, 
аргачлалын дагуу 
үнэн зөв, (харьяа 
нутаг дэвсгэр дэх 
инженерийн 
хийцлэлтэй бүх 
барилга 
байгууламж) 
үндэслэлтэй байх. 

- Улсын хэмжээнд 
нэгдсэн шинэчлэн 
гаргах, 
мэдээллийн сан 
байгуулсан байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар аймгийн төвийн олон 
нийт, иргэний болон үйлдвэрийн 
барилга, дэд бүтцийн 
байгууламжуудын судалгааг 
гаргасан. Үзлэг зохион 
байгуулаагүй байна. 

30 хувь 

30 

51. Барилгын тухай хуулийн 
35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
дахь заалт, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 
2018 оны 317 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан 
“Барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах 
дүрэм”-ийн хэрэгжилтийг 
хангуулж, аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, норм, 
нормативын 
баримт бичгийг 
барилгын үйл 
ажиллагаанд 
мөрдүүлсэн байна. 
Уг ажлыг тоо 
баримттай, үнэн 
зөв тайлагнаж 
ашиглалтад орсон 
барилга 
байгууламжийн 

2020 онд 
43 
барилга 
байгуул
амж, 
засвар 
ашиглал
тад 
оруулса
н. 

Хууль тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Барилгын үйл 
ажиллагаанд норм 
нормативын 
баримт бичгийг 
мөрдүүлсэн байна 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар 1 орон сууцны 
барилга, 4 засварын ажлыг 
Засгийн газрын 2018 оны 317 
дүгээр  тогтоолоор батлагдсан 
“Барилга байгууламжийг 
ашиглалтад оруулах дүрэм”-ийн 
дагуу ашиглалтад оруулсан. 
Ашиглалтад оруулсан барилга, 
байгууламжийн мэдээллийг БМ-
19 маягтын дагуу гаргаж 
Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

100 



нэгдсэн хүснэгтээр 
гаргаж ирүүлэх. 

мэдээллийг 
маягтын дагуу 
ирүүлсэн байна 
(харьяа нутаг 
дэвсгэр дэх 
барилга 
байгууламж) 

 
100 хувь 

52. Барилгын тухай хуулийн 
35 дугаар зүйлийн 35.1.6 
дах заалт Монгол Улсын 
Засгийн газрын 2017 оны 
68 дүгээр 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. 

- Холбогдох 
мэдээллийн санд 
тулгуурласан 
байна. (Хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн сан). 
Уг ажлыг тоо 
баримттай, үнэн 
зөв тайлагнаж, 
зөвшөөрөл олгосон 
барилга 
байгууламжийн 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
ирүүлсэн байна. 
(харьяа нутаг 
дэвсгэр дэх 
барилга 
байгууламж) 

2020 онд 
26 
барилга
д 
зөвшөөр
лө 
олгосон. 

Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Уг ажлыг тоо 
баримттайгаар, 
бодитой 
тайлагнаж, улсын 
болон хувийн 
хөрөнгө 
оруулалтаар 
баригдаж буй 
болон ашиглалтад 
орсон, барилгын 
ажлыг эхлүүлэх 
үргэлжлүүлэх 
зөвшөөрөл 
олгосон талаарх 
тайланг нэгтгэж 
ирүүлсэн байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар 6 барилгад шинээр 
барилгын ажил эхлүүлэх, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгож, 
барилга байгууламжийн 
мэдээллийг хүснэгтийн дагуу 
гаргаж Газрын харилцаа, 
барилга, хот байгуулалтын 
газрын 2021 оны 4 дүгээр сарын 
8-ны өдрийн 3/181 тоот албан 
бичгээр Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

100 хувь 

100 

53. Барилгын тухай хуулийн 
35 дугаар зүйлийн 35.1.4 
дэх заалт, Монгол улсын 
Засгийн газрын 2017 оны 
353 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Барилга 
байгууламжийн 
ашиглалтын дүрэм” -ийн 

- Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Уг ажлыг тоо 
баримттайгаар, 
бодитой 
тайлагнасан байна. 

1 тайлан Тогтоолын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 
6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
А/278 тоот захирамжаар 
паспортжуулалтын зөвлөл 
байгуулсан. Орон нутагт 
мэргэжлийн дүгнэлт гаргах 
байгууллага байхгүйгээс 2016 
оны 2 дугаар сараас өмнө 

70 



хэрэгжилтийг хангаж 
ажиллаж, тайланг 
ирүүлэх. 

ашиглалтад орсон барилга 
байгууламжуудад 
паспортжуулах ажил хийгдээгүй. 
2021 онд 1 барилгад 
ашиглалтын гэрчилгээ олгосон. 

100 хувь 

54. Барилга хот 
байгуулалтын сайдын 
“Барилга, 
байгууламжийн хувийн 
хэрэг хөтлөх журам 
батлах тухай” 2016 оны 
180 дугаар тушаалын 
хэрэгжилтийг хангуулж 
ажиллах. 

- Холбогдох 
мэдээллийн санд 
тулгуурласан байна 
Хот байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн сан Уг 
ажлыг тоо 
баримттай үнэн зөв 
тайлагнаж, 
зөвшөөрөл олгосон 
барилга 
байгууламжийн 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
ирүүлсэн байна. 
(харьяа нутаг 
дэвсгэр дэх 
барилга 
байгууламж) 

- Тушаалын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Барилга, 
байгууламжийн 
хувийн хэргийн 
бүртгэл 
сайжирсан байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар шинээр ашиглалтад 
орсон 1 барилга байгууламжид 
хувийн хэрэг нээж, ашиглалтын 
гэрчилгээ олгуулах ажлыг 
зохион байгуулсан. Мөн 
засварын ажил хийгдсэн 4 
барилгын хувийн хэрэгт нэмэлт 
баяжилт хийлгэсэн. Барилгын 
тухай хуулийн 14.3 дахь заалт, 
14.6 дахь заалтын дагуу 
ашиглалтын явцад гарсан 
зөрчлийг тухай бүр арилгуулан 
ажиллаж байна. 

100 хувь 

100 

55. Барилга, байгууламжийн 
хувийн хэргийг бүрэн 
цахимжуулж, нэгдсэн 
мэдээллийн сан үүсгэх. 

- Холбогдох 
мэдээллийн санд 
тулгуурласан 
байна. (Хот 
байгуулалтын 
кадастрын 
мэдээллийн сан). 
Уг ажлыг тоо 
баримттай, үнэн 
зөв тайлагнаж, 

Аймгийн 
төвийн 
280 
барилгы
н 
мэдээлл
ийг хот 
байгуул
алтын 
кадастр

Тушаалын 
хэрэгжилтийг 
хангуулан 
ажилласан байна. 
Барилга, 
байгууламжийн 
хувийн хэргийн 
бүртгэл бүрэн 
цахимжсан байна. 

Аймгийн төвийн 280 барилгын 
мэдээллийг хот байгуулалтын 
кадастрын мэдээллийн санд 
оруулсан. Барилга, 
байгууламжийн хувийн хэргийг 
бүрэн цахимжуулах ажлыг 
эхлүүлсэн байна. 
Цахимжуулалтын хувь  

30 хувь. 

30 



зөвшөөрөл олгосон 
барилга 
байгууламжийн 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
ирүүлсэн байна. 
(харьяа нутаг 
дэвсгэр дэх 
барилга 
байгууламж) 

ын 
мэдээлл
ийн санд 
оруулса
н. 

56. Барилгын тухай хуулийн 
35 дугаар зүйлийн 35.1.7 
дахь заалтын дагуу 
барилга байгууламжийн 
баримт бичгийн 
шаардлагад нийцээгүй 
барилга байгууламжийг 
албадан буулгах арга 
хэмжээ авах, мэдээллийг 
БХБЯ-нд хүргүүлж 
ажиллах. 

- Норм, нормативын 
баримт бичгийн 
шаардлага 
хангаагүйг 
нотолсон байх. 

- Хүн амын эрүүл, 
аюулгүй байх 
нөхцөл бүрдэнэ. 

Аймгийн хэмжээнд ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй, 
мэргэжлийн байгууллагын 
дүгнэлт гарсан барилгын 
судалгааг бүрэн гаргасан. 2021 
оны хагас жилийн байдлаар 
албадан буулгах арга хэмжээ 
аваагүй. Хэдэн барилгын 
судалгаа гаргасан бэ  
 

100 хувь 

70 

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

- Барилгын ажлын 
аюулгүй 
ажиллагааны 
үлгэрчилсэн 
журмыг  үндэслэсэн 
байна. Журмын 
хэрэгжилтийн 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
хагас, бүтэн жилээр 
ирүүлсэн байх. 
(харьяа нутаг 
дэвсгэр дэх 

- Барилгын үйл 
ажиллагааны осол 
буурсан байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 
12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 
А/426 дугаар захирамжаар 
“Барилга угсралтын үйл 
ажиллагаанд хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангах асуудлыг 
зохицуулах нийтлэг журам”-ыг 
батлуулан аймгийн хэмжээнд 
барилгын үйл ажиллагаанд 
оролцож буй иргэн, хуулийн 
этгээдэд заавал мөрдүүлэн 
ажиллуулж байна. Барилгын 
ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх 

100 



барилга 
байгууламж) 

зөвшөөрөл олгохдоо тус журмын 
дагуу хөдөлмөр хамгаалал, 
эрүүл ахуй хариуцсан инженер 
техникийн ажилтанг томилуулан, 
барилгын талбайд тогтмол 
ажиллуулж байна. Ингэснээр 
хагас жилийн байдлаар аймгийн 
хэмжээнд осол гэмтэл гараагүй 
болно. 

100 хувь 

58. 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 дүрэм”-
ийг орон нутгийн 
барилгын материалын 
лабораторийн онцлогт 
тохируулан шинэчлэн 
батлуулан, хэрэгжилтийг 
хангуулж ажиллах. 

- Дүрэм тухайн орон 
нутгийн онцлогт 
болон хууль 
тогтоомжид 
нийцсэн байх 

- Барилгын ажилд 
хэрэглэгдэх 
материалын 
техникийн 
шаардлагыг 
тодорхойлсноор 
барилгын чанар 
сайжирна. Харьяа 
нутаг дэвсгэрт 
“Барилгын 
материалын 
туршилт, 
шинжилгээ 
судалгааны ажил 
эрхлэх 
лабораторийн 
дүрэм”-ийг 
баталж, 
хэрэгжилтийн 
мэдээллийг 
маягтын дагуу 
хагас, бүтэн 
жилээр ирүүлсэн 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 
11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 
А/418 дугаартай захирамжаар 
“Барилгын материалын 
туршилт, шинжилгээ 
судалгааны ажил эрхлэх 
нэгдсэн лабораторийн дүрэм”-
ийг батлуулан мөрдөж байна. 
Хагас жилийн хэрэгжилтийг 
хүргүүлэхээр нэгтгэж байна. 

70 хувь 

70 



59. Барилгын материалын 
лабораторийн 
итгэмжлэл, тоног 
төхөөрөмжийн хүчин 
чадал, ашиглалт, 
мэргэжилтэй боловсон 
хүчний ажилласан жил, 
шинжээчийн сургалтад 
хамрагдсан эсэх 
мэдээлэл, сорил 
шинжилгээний тоо 
хэмжээ, дүгнэлт бүхий 
тайланг ирүүлж ажиллах.  

- Барилгын 
материалын 
лабораторийн үйл 
ажиллагааг 
сайжруулах 
шинжээч сургах, 
тоног 
төхөөрөмжөөр 
хангах ажлыг 
зохион 
байгуулахад суурь 
судалгаа болно. 

42 
төрлийн 

тоног 
төхөөрө
мжтэй. 

Судалгаа 
мэдээллийн 
нэгдсэн 
бүртгэлтэй болсон 
байна. 
 
Болсон уу 

Барилгын материалын 
лабораторийн шинжээчийг 
Барилгын хөгжлийн төвийн 
Барилгын материалын 
итгэмжлэгдсэн лабораторид 
дадлагажуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Лабораторийн 
тоног төхөөрөмжийн судалгаа 
гаргаж Барилгын хөгжлийн төвд 
хүргүүлсэн. 

70 хувь 

70 

60. Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2012 оны 171 
дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлийг дэмжих” 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
хөнгөлөлттэй зээл болон 
Хөдөлмөрийн яамны 
сан”-ийн зээлд 
хамрагдсан аж ахуй 
нэгжүүдийн  ажлын 
тайланг гаргах. 

- Судалгаа, 
мэдээлэл үнэн 
бодит байх, цаг 
хугацаандаа 
мэдээлэгдсэн байх. 

- Зээлд хамрагдсан 
аж ахуйн 
нэгжүүдийн 
судалгааг 
гаргасан байн. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар “Барилгын 
материалын үйлдвэрлэлийг 
дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд 
хөнгөлөлттэй зээл болон жижиг 
дунд үйлдвэрийг дэмжих 
сангийн зээлд хамрагдсан аж 
ахуйн нэгж байгууллага байхгүй 
байна.  

100 хувь 

100 

61. Барилгын материалын 
үйлдвэрүүдийн 
бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл хүчин мэдээлэл, 
үйлдвэрлэлтийн 
борлуулалт, тусгай 
зөвшөөрөл, тохирлын 
гэрчилгээтэй эсэх 

- Барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэлээр 
аймгийн хэрэгцээг 
хангах нөхцөлд 
бүрдсэн эсэхийг 
тодорхойлж, 
цаашид хөгжүүлэх 
үйлдвэрийн 

- Судалгаа 
мэдээллийн 
нэгдсэн 
бүртгэлтэй болсон 
байна. 
 
Бүртгэлд хийгдсэн 
үү  

Барилгын материал 
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 5 аж 
ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Үүнээс “Мандал харш” 
ХХК явган замын хавтан, авто 
замын хашлага, өнгөлгөөний 
тоосго, кольцо, эко хавтан, ялуу, 
“Галтай зээт” ХХК барилгын 
хуурай хольц, хар, цагаан 

100 



дэлгэрэнгүй судалгаа 
гаргах. 

бодлого, чиглэлийг 
тодорхойлсон байх. 

замаск, хөөсөнцөр фасадны 
болон плитаны цавуу, “Шувуутай 
хийморь” ХХК, “Ирмүүн түшиг”  
ХХК-иуд хуванцар рамтай 
вакуум цонх, хаалга, иргэн 
Б.Дагвадорж бетоны дүүргэгч 
материал үйлдвэрлэж орон 
нутгийн хэрэгцээний 50 хувийг 
хангаж байна. 
Аж ахуйн нэгжүүдийн судалгааг 
гаргаж мэдээллийн нэгдсэн 
бүртгэлтэй болсон. 

100 хувь 

62 Аймгийн хэмжээнд 
түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын орд 
илэрцийн судалгаа 
гаргах, тухайн оны эрэлт 
нийлүүлэлтийн 
судалгааг гаргаж БХБЯ-
нд ирүүлэх. 

- Барилгын ажилд 
шаардагдах эрэлт, 
нийлүүлэлтийг 
судалгааны 
аргачлалд 
тулгуурласан байх 
(харьяа нутаг 
дэвсгэрийн 
хэмжээнд) 

- Бодлогын 
зохицуулалт хийх 
үндсэн суурь 
судалгаатай 
болсон байна. 

Аймгийн хэмжээнд түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын орд 
илэрцийн байршлын судалгааг 
гаргаж мэдээллийн сан үүсгэсэн. 
Барилгын материалын эрэлт, 
нийлүүлэлтийн судалгааг гаргаж 
байгаа бөгөөд 7 сарын 1-нд 
БХБЯ-нд хүргүүлэхээр ажиллаж 
байна.  

70 хувь  

70 

63. Барилгын салбар дахь 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн дэд 
хөтөлбөр”-ийн үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг хангуулж, 
хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
сарын аяныг зохион 
байгуулан тайлагнах. 

- Аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын 
нийт ажилтнуудыг 
хамруулж 
хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн осол 
гэмтэлгүй 
ажилласан байх. 

- Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэн, 
сарын аяныг 
зохион байгуулсан 
байна. ХАБЭА-н 
осол гэмтэлгүй 
ажилласан байна. 
 
Төлөвлөгөө 
батлагдсан эсэх  

Барилгын салбарын 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн сарын аян”-ны 
хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн 
хяналтын газартай хамран 
барилга угсралтын ажил эхэлж 
байгаатай холбогдуулан 
аймгийн төвд эхэлсэн 4 барилга 
угсралтын ажлын хөдөлмөр 
хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, 
тоног төхөөрмжийн аюулгүй 
ажиллагаанд хяналт тавьж,  
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үзлэг шалгалт зохион байгуулж, 
зөвлөмж зөвлөгөө өгч 
ажилласан. 2021 оны хагас 
жилийн байдлаар барилгын осол 
гэмтэл гараагүй. 

100хувь 

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

- Барилгын тухай 
хуулийн 41 дүгээр 
зүйлийн хэрэгжилт 
хангагдсан байна. 
Үзлэг шалгалтын үр 
дүнгээс 
хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний тайланг 
тухай бүр БХБЯ-нд 
хүргүүлсэн байх 

- Барилгын ажил 
хэвийн явагдсан 
байх, хяналт 
шалгалт зохион 
байгуулсан тухай 
тайланг ирүүлсэн 
байна. 

2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны 
өдөр тус аймгийн Цагаандэлгэр 
суманд баригдаж буй 240 
суудалтай соёлын төвийн 
барилгын 2 дугаар давхрын 
бетон цутгалтын ажлын явцад 
технологийн алдаа гаргаж бетон 
цутгалтын ажлыг буруу цэгээс 
буюу ±0,00 түвшнээс 6,55 м 
түвшинд байрлах 12 метрийн 
алслалтай дамнурууг эхэлж 
цутгаснаас дамнурууны хэв 
хашмал, тулаасын ачаалал 
хэтэрч эвдрэлд орсноор бусад 
хийц бүтээцийн арматурчлал, 
хэв хашмалд нуралт үүсэх 
шалтгаан болсон аймгийн 
Мэргэжлийн хяналтын газартай 
хамтран үзлэг шалгалт хийж, 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн шаардлага, 
барилгын ажлын талбайн орчны 
аюулгүй байдлыг хангуулан 
зураг төсөл зохиогчийн хяналт 
хийлгүүлж, дүгнэлт гаргасны 
дараа барилга угсралтын 
ажлуудыг эхлүүлээд байна. 

100 хувь 

0 



65. Барилга угсралтын үе 
шатны ажлын 
гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг “Төслийн 
удирдлагын арга зүйн 
заавар” MNS:ISO 21500 
стандарт, Барилгын 
чанарын менежментийг 
тогтолцоог бүрдүүлэх 
чиглэлээр аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад 
сурталчлах. 

- Барилгын чанарын 
менежментийн 
тогтолцоо ААНБ-
уудад бүрдсэн 
байна. 

- Барилга 
угсралтын аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагууд 
“Төслийн 
удирдлагын арга 
зүйн заавар” 
MNS:ISO 21500 
стандарт 
нэвтрүүлсэн байх. 
Стандарт 
нэвтэрсэн үү  

Барилга угсралтын үе шатны 
ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур 
үзүүлэлтийг “Төслийн 
удирдлагын арга зүйн заавар” 
MNS:ISO 21500 стандарт, 
Барилгын чанарын 
менежментийг тогтолцоог 
бүрдүүлэх чиглэлээр орон 
нутгийн тусгай зөвшөөрөлтэй 5 
аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
сурталчилсан. 

100 хувь 

70 

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

- Салбарын аж ахуйн 
нэгж 
байгууллагуудын 
захирал, инженер 
техникийн 
ажилчид, 
мэргэжилтэй 
ажилчдын 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх, 
салбарын 
тулгамдаж буй 
асуудлыг 
илэрхийлэх, 
шийдвэрлэх талаар 
үйл 
ажиллагааныхаа 
төлөвлөгөөнд 
тусгаж ажиллах. 

- “Барилгын 
салбарын удирдах 
ажилтны 
зөвлөгөөн”-ийг 
зохион байгуулсан 
байна. Хамтын 
ажиллагаа 
сайжирч, 
зөвлөгөөнөөс 
гарсан шийдвэр 
хэрэгжсэн байна. 

Цаг үеийн нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан “Барилгын 
салбарын ажилтны зөвлөгөөн”-
ийг 2021 оны 9 дүгээр сард 
зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн. 

ХБ 

ХБ 

Статистик мэдээллийн технологийн чиглэлээр 

67 Орон сууцны нэгдсэн 
мэдээллийн санд орон 
сууцны барилга, орон 

- Орон сууцны 
нэгдсэн 
мэдээллийн 

Орон 
сууцны 
мэдээлл

Орон сууцны 
барилга, орон 
сууцны 

Орон сууцны нэгдсэн 
мэдээллийн санд 78 нийтийн 
зүориулалттай орон сууцны 
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сууцны төслүүдийн 
мэдээллийг бүрэн 
оруулах ажлыг аймгийн 
хэмжээнд зохион 
байгуулах, тогтмол 
тайлагнах 

сангийн журмын 
дагуу мэдээллийн 
санд бүртгэлийг 
бүрэн оруулсан 
байх 

ийн сан 
үүсгэсэн 

төслүүдийн 
мэдээллийг орон 
сууцны нэгдсэн 
мэдээллийн санд 
бүрэн оруулсан 
байна. 

барилгын мэдээллийг оруулсан. 
Тухай бүрт баяжилт хийж байна. 

68 Барилга, хот 
байгуулалтын сайд, 
Үндэсний статистикийн 
хорооны даргын 2019 
онйы 206, А/184 дугаар 
хамтарсан “Салбарын 
бүртгэл, мэдээллийн 
маягт, нөхөх заавар 
батлах тухай” тушаал, 
Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 
2020 оны 55 дугаар 
“Аргачлал  батлах тухай” 
тушаалын дагуу 
салбарын бүртгэл 
мэдээллийн маягтуудын 
дагуу тусгай 
зөвшөөрлтэй аж ахуй 
нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны тайлан, 
холбогдох мэдээг үнэн 
зөв гаргаж, тогтоосон 
хугацаанд ирүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

- Холбогдох тушаал, 
маягтын дагуу 
мэдээллийг бүрэн 
хамруулсан байна. 

Цахимаа
р 

тайланг 
хүргүүлс

эн. 

Бүртгэл, 
мэдээллийн 
маягт, зааврын 
дагуу тайлан 
мэдээг тогтоосон 
хугацаанд 
ирүүлсэн байна. 

Тус аймгийн тусгай зөвшөөрлтэй 
аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл 
ажиллагааны тайланг улирал 
бүр 

 

Сургалт, хүний нөөцийн бодлого, зохицууалт, жендерийн тэгш байдал, ХБИ-ийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 

69 Барилгын салбарын 
ажиллах хүчний эрэлт, 
нийлүүлэлтийн цахим 
судалгааг явуулж, 

- Аж ахуйн 
нэгжүүдийн 
хамрагдалтыг 
хэвийн болгосон 

 Судалгаанд аж 
ахуй нэгжүүдийг 
бүрэн хамруулж, 
нэгдсэн 

Барилгын салбарын ажиллах 
хүчний эрэлтийг тодорхойлох 
судалгааны Rilsp.gov.mn/barilga 
веб нэвтэрч тус аймагт барилгын 

100 



мэдээллийн сан 
бүрдүүлэхэд хамтран 
ажиллах, ирээдүйд 
шаардлагатай ажлын 
байр, мэргэжлийг 
тодорхойлон БХБЯ-нд 
мэдээлж байх 

байх, мэдээлэл 
үнэн бодит байх 

мэдэллийн сантай 
болсон байна. 

салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж 
буй 8 аж ахуйн нэгж, бригадын 
судалгаа мэдээллийг 
бүртгүүлсэн. 

70 Салбарын хэмжээнд 
хүний нөөцийг хөгжүүлэх, 
тогтвортой ажлын 
байраар хангах, 
хөдөлмөрийн зах зээлийг 
хамгаалах чиглэлд 
холбогдох арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх 

- Аймгийн хэмжээнд 
явуулсан сургалт, 
сургалтад 
хамрагдсан 
ажилтнууд болон 
сурталчилгааны 
тоо 

 Салбарын хүний 
нөөцийг 
нэмэгдүүлж, 
чадавхижуулсан 
байна. Дэвшилтэт 
технологийг 
салбарт 
нэвтрүүлэх 
чадамжийг бий 
болгоход дэмжлэг 
үзүүлсэн байна. 
Ажиллах хүчний 
ажлын байрны 
тогтвортой 
байдлыг 
сайжруулсан 
байна. 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын 
газраас зохион байгуулсан 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хуулийн 2 багц сургалтад 1 
мэргэжилтэн, Сангийн яамнаас 
зохион байгуулсан Засгийн 
газрын 2019 оны 282-р 
тогтоолоор баталсан Төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг 
төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, 
тайлагнах журмын сургалтад 2 
мэргэжилтэн, Монголын 
Барилгын инженерүүдийн 
холбооноос зохион байгуулсан 
барилгын инженерийн 
мэргэшсэн 10 багц сургалтад 2 
мэргэжилтэн нийт 3 сургалтад 5 
мэргэжилтэн хамрагдсан. 

100 

71 Салбарын хэмжээнд 
жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах бодлого 
чиглэлийг баримтлан 
зохистой хөдөлмөр 
эрхлэлийг дэмжих зэрэг 
үйл ажиллагааг явуулж, 
Барилга, хот 
байгуулалтын салбарт 

- Хэнийг ч 
орхигдуулахгүй, 
үйл ажиллагаанд 
жендэрийн эрх тэгш 
байдал хангагдсан 
байх: 

2 тайлан Төлөвлөгөө 
хэрэгжсэн байна 
Тайланг II, IV  
улиралд ирүүлсэн 
байна. 

Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангах чиглэлээр салбарын 
хэмжээнд зохион байгуулах 
ажлын 2021 оны төлөвлөгөөний 
хагас жилийн хэрэгжилтийг 
Газрын харилцаа, барилга, хот 
байгуулалтын газрын 2021 оны 6 
дугаар сарын 18-ны өдрийн 
3/269 тоот албан бичгээр 

100 



жендэрийн талаар 
баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлж, тайлагнах  
/Барилга, хот 
байгуулалтын яамны 
дэргэдэх жендэрийн 
орон тооны бус салбар 
зөвлөлийн 2021 оны 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг хавсаргав./ 

Барилга, хот байгуулалтын 
яаманд хүргүүлсэн. Тус 
төлөвлөгөө нь 7 заалттай бөгөөд 
хэрэгжилт 96 хувьтай. 

72 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг сургалтад 
хамруулах, ажлын 
байраар хангах, 
барилгын зураг төсөлд 
холбогдох норм ба дүрэм  
стандартуудыг тусган 
хэрэгжүүлэх, нийтийн 
зориулалттай барилга 
байгууламжуудын 
хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүнд хүртээмжтэй эсэхэд 
нэгдсэн үзлэг хийж, орц, 
гарц болон дэд бүтцийг 
ХБИ-ийн эрх ашиг 
хэрэгцээнд нийцүүлэн 
сайжруулах, үр дүнг 
танилцуулах. 

- ХБИ-ийн 
хэрэгцээнд нийцсэн 
хүртээмжтэй 
барилга 
байгууламжуудд 
шинэчлэгдсэн, 
баригдсан , норм, 
стандартууд 
хэрэгжсэн байх 

- ХБИ-г сургалтад 
хамруулан ажлын 
байраар хангасан 
байна. Хуучин 
барилга 
байгууламжийг 
ХБИ-д 
хүртээмжтэй 
болгон шинэчлэх 
асуудлыг 
шийдвэрлэсэн 
байна. Холбогдох 
норм ба дүрэм 
стандартуудыг 
барилга 
байгуулажуудад 
хэрэгжүүлсэн 
байна. Барилга 
байгууламжуудад 
үзлэг хийж ХБИ-
ийн эрх ашиг, 
хэрэгцээнд 
нийцүүлсэн байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 
эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих 
чиглэлээр зохион байгуулах 
ажлын 2021 оны үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг Газрын харилцаа, 
барилга, хот байгуулалтын 
газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 
18-ны өдрийн 3/269 тоот албан 
бичгээр Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд 
хүргүүлсэн. Тус төлөвлөгөө нь 12 
заалттай бөгөөд хэрэгжилт 100 
хувьтай. 

100 

Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн чиглэлээр 



73 Улсын төсөв болон 
гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр 
баригдаж ашиглалтад 
орсон барилга, 
байгууламжийн ашиглагч 
байгууллагыг  
тодорхойлон, өмчлөлд 
шилжүүлэх асуудлыг 
Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын 
2019 оны 271 дүгээр 
тогтоолын хүрээнд 
шийдвэрлүүлэх, мэдээ 
тайланг хагас бүтэн жилд 
ирүүлэх. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын 
хүрээнд зохион 
байгуулсан байх. 

1 тайлан төрийн өмчийн 
ашиглалт, 
хадгалалт, 
хамгаалалт 
сайжирсан байна 
Хөрөнгө өмчлөлд, 
бүртгэгдэж,. 

ОНӨГазар  

74 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. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын 
хүрээнд зохион 
байгуулсан байх. 

- Орон нутагт 
баригдах барилга, 
байгууламжуудын 
норм, нормативын 
сангийн 
шимтгэлийг бүрэн 
төвлөрүүлсэн 
байна. 

Аймгийн хэмжээнд улс, орон 
нутгийн төсөв, хувийн хэвшлийн 
хөрөнгөөр баригдаж байгаа 
барилга, байгууламжийн төсөвт 
өртгөөс Барилгын тухай хуульд 
заасны дагуу норм, нормативын 
санд шимтгэлийг төвлөрүүлэх 
ажлыг тухай бүрт зохион 
байгуулж байна. 2021 оны хагас 
жилийн байдлаар Барилгын 
хөгжлийн төвийн Худалдаа 
хөгжлийн банкны 2600078533 
тоот дансанд 4 аж ахуйн нэгж 
3,218,090 төгрөг төвлөрүүлсэн 
байна. 

100 

75 Улсын төсөв болоон 
гадаадын зээл, 
тусламжийн хөрөнгөөр 
хэрэгжиж байгаа төсөл, 

- Төсвийн тухай 
хууль болон 
холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын 

1 тайлан Тайлан мэдээнд 
суурилан төсөл, 
арга хэмжээний 
гүйцэтгэлийг 

2021 оны улсын болон орон 
нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих 28 
төсөл арга хэмжээг цахимаар 
зохион байгуулан хагас жилийн 

ХБ 



арга хэмжээний 
худалдан авах 
ажиллагааны тайланг 
улирал бүр гаргаж 
ирүүлэх. 

хүрээнд 
боловсруулсан 
байна. Холбогдох 
мэдээллийг бүрэн 
агуулсан байна. 

сайжруулах 
боломж бий 
болно. 

тайланг аймгийн Орон нутгийн 
өмчийн газраас 2021 оны 7-р 
сарын 1-ний өдрийн  дотор  
Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны газарт хүргүүлнэ. 

76 Гадаадын зээл, тусламж 
болон улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар 
баригдаж буй болон 
барихаар төлөвлөсөн 
барилга байгууламжийн 
гүйцэтгэлийг хангахад 2 
талын харилцан уялдааг 
хангаж тулгамдаж буй 
асуудлыг шийдвэрлэх 
чиглэлээр хамтран 
ажиллах. 

- Холбогдох хууль, 
дүрэм, журмын 
хүрээнд зохион 
байгуулсан байх. 

- Гадаадын зээл, 
тусламж болон 
улсын төсвийн 
хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх 
хөрөнгө, 
оруулалтын 
төсөл, арга 
хэмжээнүүдийн 
худалдан авалт, 
гүйцэтгэлийн 
хэрэгжилтийг 
бүрэн хангах, 
зорилгоор талууд 
харилцан 
уялдаатай 
хамтарч 
ажилласнаар 
барилга, 
байгууламж, их 
засварын ажлууд 
хугацаандаа 
чанартай, үр 
дүнтэй хэрэгжиж, 
төсвийн хөрөнгийн 
үр өгөөж 
сайжирна. 

Гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжиж буй Мандалговь хотын 
3000м3/хоног хүчин чадалтай 
цэвэрлэх байгууламжийн ажилд 
захиалагчийн хяналтыг 
гүйцэтгэж төслийн нэгжид тухай 
бүрт тайлагнаж байна. Мөн 
улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдаж хэрэгжиж 
буй барилга байгууламжийн 
ажилд захиалагчийн хяналтыг үе 
шатны ажил бүрт гүйцэтгэж, 
гүйцэтгэлийн мэдээг тухай бүрт 
хүргүүлж байна.  

100 

77 Засгийн газрын 2020 оны 
12 дугаар сарын 09-ний 
өдрийн 203 дугаар 

- Төсвийн тухай 
хууль болон 
холбогдох хууль, 

- Төсвийн хүрээний 
мэдэгдэл болон 
жил бүрийн улс 

ХОХБТХ ХБ 



тогтоолоор батлагдсан 
“Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний 
төлөвлгөө”-ний 1 дүгээр 
хавсралтын гурав дугаар 
бүлэг “Эдийн засгийн 
бодлого”-ийн 3.7 зурга 
дугаар бүлэг “Нийслэл ба 
бүс, орон нутгийн 
хөгжлийн бодлого” –ийн 
6.1, 6.2 дугаар зорилтын 
хүрээнд тусгагдсан арга 
хэмжээг жил бүрийн улс, 
нийслэл, хотын хөгжлийн 
жилийн төлөвгөөний 
төсөлд, түүнд 
шаардагдах хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл, жил 
бүрийн улс орон нутгийн 
төсвийн төсөлд тусган 
хэрэгжүүлэх, тайлагнах. 

дүрэм, журмын 
хүрээнд 
боловсруулж, 
нэгтгэн 
тайлагнасан байх. 

орон нутгийн 
төсвийн төсөлд 
холбогдох 
саналыг тусган, 
боломжит эх 
үүсвэрийн 
хүрээнд батлуулж, 
хэрэгжүүлэн 
тайлагнаснаар 
Газрын харилцаа, 
барилга хот 
байгуулалтын 
салбарын нэгдмэл 
удирдлага, 
менежментийн 
тогтолцоо бэхжин, 
иргэдийн амар 
тайван, ая тухтай 
амьдрах орчин 
нөхцөл бий болж, 
орон сууцны 
хангамж, гэр 
хорооллын дахин 
төлөвлөлт, дэд 
бүтцийн төслүүд 
хэрэгжих нөхцөл 
бүрдэнэ. 

Нийт 77 арга хэмжээ. 
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